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Pagaliau šitame rinkinyje regimas Dievo ieškojimas gali būti šiek 
tiek paaiškinamas taip pat E. M. Rilke, apie kurio elegijas A. Ma
ceina yra skaitęs epizodinį kursą Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune vokiečių okupacijos metais (1943). Jam tada atrodė, kad 
Rilkė aprašinėja Dievo ieškojimą. Tačiau po dvidešimties metų 
pasirodė, kad jis Rilkės tada nesupratęs. Apie tai A. Maceina rašo : 
«Jasmantas buvo sužavėtas ne tikru Rilke, o n e s u p r a s t u  
R ilke, tokiu Rilke, kokį jį Jasmantas perleido per savo prizmę ... 
Tačiau gera būti kito paskatintam, nors ir klaidingai jį suprastum : 
tada turinys lieka originalesnis »149 .

Rilkės poezijos paįtaigotas A. Jasmantas-Maceina savo paties 
eilėraščių rašė nemažai: pasitraukdamas iš tėvynės 1944 m. vasarą 
jis su savimi galėjo pasiimti jų visą rinkinėlį, kurį jis tremtyje papil
dinėjo ir tobulino. Beveik visi sonetai ir Kristaus istorija buvo para
šyti Lietuvoje, o atbaigti tremtyje. Tuo tarpu visas Giesmių gies
mės skyrius, kur jaučiamas taip pat mirties šešėlis, yra sukurtas 
ištisai tremtyje. Tam akstiną davė A. Maceinos svainės Tonės Tvers- 
kaitės netikėta mirtis Wūrzburge 1945 m. kovo mėnesį 150. Taip 
pat vėliau buvo parašyta kitų eilėraščių. Jų lengvą muzikalų pobūdį 
gal kiek paaiškina jų sukūrimo aplinkybės — per pasivaikščiojimą 
atviroje gamtoje, atmintinai. Kai šitaip eilėraštis būna sukurtas, 
A. Jasmantas tik tada jį užrašo prie stalo į popierių.

Minėtos aplinkybės šiek tiek paaiškina vieną antrą eilėraščių 
ypatybę, tačiau neatskleidžia A. Jasmanto viso didelio talento, 
kuriuo jis įsirikiuoja šalia idėjinių lietuvių poetų: M. Gustaičio, V 
. Mykolaičio-Putino, P. Kiršos, Vyt. Mačernio, Justino Marcin
kevičiaus.

Mūsų dainų sesės

Nors lietuvių liaudies dainos yra kolektyvinės kūrybos vaisius, 
tačiau pradinė iniciatyva dažniausiai yra išėjusi iš moterų. Jos yra 
buvusios pirminės autorės daugumos vestuvinių dainų, kurios apdai
nuoja pirmiausia jaunos merginos ir jaunos moters dalią prieš ir po 
vestuvių. Kad vestuvinių dainų autorių skaičius Lietuvoje yra

149 J. B[razaitis], Antano Jasmanto poezija, žr. A. Jasmantas, Gruodas, 91 psl.
150 Ta mirtis įvyko šitokiose aplinkybėse. Wūrzburge vienoje kavinėje sėdint 

prie stalo T. Tverskaitei, A. Maceinai, A. ir J. Griniams, atėję į kavinę trys vo
kiečių karininkai greta pradėjo nusirenginėti viršutinius drabužius. Vieno tų kari
ninkų diržas su pistoletu makštyje staiga nuo kabyklos krito ant grindų, o atsitren
kęs pistoletas iššovė, savo kulka pataikydamas į smilkinį T. Tverskaitei, kuri, be 
sąmonės nuvežta į ligoninę, ten po poros dienų mirė.
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buvęs didelis, galima spręsti iš kun. Antano Juškos (1819-1880) 
Svotbinių dainų rinkinio, kur buvo sutelkta 1.100 vienetų, dainuo
jamų Veliuonos apylinkėse. Žvelgiant į visą Lietuvą, galima nujausti, 
kad vestuvinių dainų kūrėjų-moterų yra buvę daug. Tačiau tuo laiku, 
kai Lietuvoje paplito rašytinė lyrika, kuriama A. Strazdo, A. Bara
nausko, A. Vienažindžio, moterų vardų beveik nežinome, išskyrus 
trumpai švystelėjusią Karoliną Praniauskaitę (1830-1859). Net nepri
klausomoje Lietuvoje rašančių poečių skaičius buvo nežymus — 
suskaitomas ant vienos rankos pirštų.

Tik pastaraisiais nelaimių (karų, okupacijų, tremties) metais 
moterų lyrikių lietuviuose atsirado daugiau. Antai, V. Galinio Vil
niuje (1967) sudarytame Lietuvių poezijos II tome tarp 67 sovieti
namos Lietuvos poetų 9 yra moterys. Chicagoje K. Bradūno sudary
tame Lietuvių poezijos III tome (1971) yra 53 poetai, gyveną lais
vame pasaulyje tremtiniais, o tarp jų — 17 moterų. P. Jurkaus, 
A. Kairio ir Pr. Naujokaičio Trečiųjų Vainikų antologijoje (1975), 
kur nekartojami ankstybesniuose rinkiniuose suminėti vardai, tarp 51 
poeto yra 21 moteris. Taigi per abi tremtyje išleistas lyrikos antolo
gijas iš 104 poetų 38 yra moterys, t. y. kas trečias lyrikas galėtų 
būti mūsų dainų sesė. Tai liudija jų veiklumą, kuris derinasi su lie
tuvių moterų tremtyje dėmesiu lietuvių kultūrai. Tai liudija vardai 
tokių moterų kaip Danutė Brazytė-Bindokienė, Irena Banaitytė- 
Ivaškienė, Elona Marijošiūtė-Vaišnienė, E. Pakštaitė, E. Juodval
kytė, E. Bradūnaitė, M. Pakalniškytė, G. Juozapavičiūtė, kurios 
jau yra užėmusios arba užima išretėjusias rašančių vyrų vietas.

Šitokiu pat veiklumu tremtyje pasižymėjo ir Lietuvoje su
brendusios poetės. Antai, Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė (1895-1974), 
gyvendama Vokietijoje ir Chicagoje, paskelbė keturius savo eilėraš
čių neplonus rinkinius, kuriuose, kad ir nebejauna būdama, stengėsi 
neatsilikti nuo madų. Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė išleido tris 
savo lyrikos rinkinius, kurių Rugsėjo žvaigždės buvo vainikuotas Lie
tuvių rašytojų draugijos premija. Kotryna Grigaitytė-Graudušienė 
išleido keturius savo poezijos rinkinius, kurių Rudens sapnai lai
mėjo Draugo poezijos konkurso premiją Maironio metų (1962) proga. 
Ši grakščių svajonių poetė savo rudeniniame Trapaus vakaro rinkinyje 
randa pakankamai jėgos neužsidaryti savyje, tėvynės okupantams 
tardama : išeikite ! arba protestuodama prieš abstraktinės poezijos 
bei pasaulėžiūros « pranašus » :

Jie brenda beprasmybės liūnu, 
vilkdami ant kojų 
praradimo maurus —
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žiūri absurdo akimis į tuos, 
kurie jų pagimdytoj tamsoj 
nešasi žiburį 151.

Bet kokį mums žodį taria tos mūsų dainų sesės, tikros tremtinės 
ir bežemės, kurios savo tėvynėje nebuvo suspėjusios paskelbti nė 
vienos savo poezijos knygelės ? — Kadangi jos pačios — skirtingos 
amenybės, tai ir jų žodis nevienodas : jis nubanguoja dviem kryptim — 
į pamaivišką absurdą ir klasikinę giedrą. Šitokios paprastos ir drauge 
prasmingos poezijos šedevriuką yra davusi O. B. Audronė-Balčiūnienė 
(gimusi 1913), kuri tremtyje yra išleidusi tris rinkinėlius : Beržų pa
sakas (1952), Žingsnius takeliu (1966) ir Tik tau ir man (1969). Tas 
klasikinis šedevriukas — tai Dievo karvytė. Jame poetė vaizduoja 
aną mažą vabaliuką, įskridusį į kambarį ir lange neberandantį kelio 
į saulėtą laisvę. Dėl lango užuolaidų ir stiklo slidumo ta Dievo karvytė 
kopia, slysta ir krinta :

Ne vienas ir ne du kritimai slidūs 
Ją vienišą baugiai pagaus —
Ir neateis ir nepadės draugai išdidūs —
Kartosis ir kankins kritimai slidūs —
O vienąkart
Ji aukštumą ir langą pravirą pajaus.

Ir saulė, ir dangus, ir debesėliai tylūs,
Ir gėlės jai
Kvapius gražiausius kilimus nuties.
Lengvutė ir laisva
Laisvu keliu pakilus
Į žalumą, į kvepiančią nuskries 152.

Tikriausiai kiekvienas yra matęs, kaip bitė, arba vadinamoji 
Dievo karvytė kankinasi kambaryje prie lango stiklo, nepajėgdama 
rasti kelio į šviesias platumas ; tačiau ar daug kam atėjo į galvą 
mintis iš tokio vabzdžio nuotykio sukurti eilėraštį ? Tuo tarpu O. B. 
Audronė-Balčiūnienė iš tokios smulkmenos sukūrė keliareikšmį kūri
nėlį, kuriame kelio nerandanti ir krintanti Dievo karvytė gali simboli
zuoti ir tremtinį, ir kultūrines žmogaus pastangas, ir apskritai žmo
gaus gyvenimą. Pažymėtina taip pat, kad poetė Dievo karvytės 
strofas sukomponavo iš ilgesnių bei trumpesnių eilučių, tartum vaiz- 

151 K. Grigaitytė, Trapus vakaras, 1968, 46 psl.
152 K. Bradūnas, red., Lietuvių poezija išeivijoje, III t., 308 psl.
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duojačių vabzdelio kopimo ir kritimo netaisyklingus ritmus. Taigi 
šiai poetei muzikiniai elementai yra svarbūs.

Kaip O. B. Audronė klasikinio eiliavimo tradicijų dar prisilaiko 
Nėlė Mazalaitė, Stasė Prapuolenytė, Aldona Baužinskaitė ; nuo tų 
tradicijų jau nutolsta Zenta Tenisonaitė ir Ada Karvelytė, o Julija 
Švabaitė jau tiek yra paveikta kakofoniškos poezijos, kad klasikinis 
ritmas su rimais bei asonansais tik retkarčiais į jos eilėraščius beuž
klysta. Šitaip poetė savo poezijos svorį yra perkėlusi į poetinius 
įvaizdžius, kurios ji dažnai jungia tokiais asociacijų šuoliais, kad 
jų sąsajas sunku beatspėti, arba jie kartais ima prieštarauti patirti
nei logikai. Taigi J. Švabaitei lietuviško balto beržo skaidri sula jau 
tampa «juodo beržo tyroji sula »153 , arba ji sukuria neįsivaizduojamas 
mįsles. « Jau ten žolė nežeis, tiktai akmenys gers sunkų kapo smėlį »153 154, 
arba :

«Ištroškusioj rasoj karšti bičių liežuviai»155. Ir aiškesniuose 
įvaizdžiuose J. Švabaitė mėgsta šuolius (« Laikas nemyli kūno, kūnas 
nemyli laiko»156) gal todėl, kad stengiasi atrodyti filosofiška.

Nors intelektualiniais poskrydžiais ji išsiskiria iš kitų poečių 
tremtyje, tačiau daugiau dėmesio ji nusipelno naujais savo poezi
jos motyvais. Vienas tokių — Australijos peizažo elementai. Nors 
tik apie penkerius metus teišgyvenusiai Australijoje J. Švabaitei 
« baltas veidas parudo pietų kaitroje ». Tai atsiliepė ir poetės nuo
taikoje kaip už ją vyresnėje tautietėje, Putino seseryje Marijoje 
Slavėnienėje, kuri jautė Australijos kontinentą:

Kur jevos nesvaigina 
baltais žiedų tvanais ; 
beržas neverkia, 
gegutė nekūkuoja ; 
lakštutė nešaukia 
Šešupės pakrantėn 157.

Nors Slavėnienė vaizdžiai prisimena sunkų įsikūrimą Australijoje, 
tačiau patį gyvenimą aname kontinente dramatiškiau piešia J. 
Švabaitė, kuri, atrodo, nuolat gyveno išdžiuvusia burna, kad kartais

153 Julija Švabaitė, Vynuogės ir kaktusai, Chicaga 1963, 30 psl.
154 Ten pat, 18 psl.
155 J. Švabaitė, Septyni saulės patekėjimai, Chicaga 1974, 36 psl.
156 Ten pat, 39 psl.
157 M. Slavėnienė, Širdies žiburėlis, žr. Tretieji vainikai, Chicaga 1975, 218 psl.
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už vieną lašelį vendens butų atidavusi viską. Tarp tų dramatiškų 
Australijos pergyvenimų buvo smėlio audros, kai vėjai :

... neša negyvus medžius 
Šimtą mylių,
Kad išgelbėtų jauną žolę,
Kad paliktų vietos gyvybei 
Tarp akmenų 158.

Šalia Australijos gamtinės stichijos poetė dar patiekia moralinio 
skausmo vaizdų — kai lietuviai toje išdžiuvusioje žemėje tarp ak
menų ir šiurkščių žolių turėdavo laidoti savo kūdikius, uždarydami 
juos baltame grabelyje ir jį užkąsdami į karštą smėlį raudonoje 
žemėje. Tačiau iš visų Švabaitės eilėraščių australiškomis temomis 
poetiškiausias yra Dulkės :

Dulkės ant mano rankų,
Lyg mirties pelenai,
Lyg sudeginti saulėj 
Vyturėlių sparnai.

Dulkės ant mano lūpų,
Lyg mirties pabučiavimai,
Kai tyloj prakaituoja 
Surakinti delnai ...

Dulkės mano burnoj 
Išdžiovino dainą ;
Kaip aš galiu dainuoti 
Jeigu mirtis ateina ... 159.

Tarp apskritai žmogiškų temų J. Švabaitės poezijoje sutinkame 
tėvo motyvą, kurį reikia laikyti nauju. Poetė prisimena savo tėvą, 
kai jis per atvangą laukų darbuose ją, mažytę mergaitę, laikė ant 
kelių, o ji savo vaikiškas rankeles lygino su tėvo stipriais ir plačiais 
delnais, kurie jai atrodė kaip kalnai. Ji taip pat prisimena jo vien
kartinę dainą, jo mirtį bei laidotuves ir apmąsto kitokius savo san
tykius su tėvu. Taigi tėvo motyvas yra J. Švabaitės dovana lietuvių 
lyrikai. Šitos dovanos konkreti ryški išraiška — sonete Ką tu mąstei ?

158 J. Švabaitė, Vynuogės ir kaktusai, 64 psl.
159 Ten pat, 69 psl.

31
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ir Tėvo veidas rugsėjy, nors tėvo ciklo eilėraščiuose kaip naujuose 
apskritai tobulesnė forma būtų buvusi pravarti.

Suprasdama, kad kiekvienas poetas savo kūryba turi atnešti 
šį-tą naujo, J. Švabaitė savo antrame rinkinyje Septyni saulės pate
kėjimai (1974) pateikė naują motyvą, kurį pavadintume virtuve. 
Jis, tiesa, skamba nepoetiškai, bet tai tokia pat moteriška tema kaip 
ir maži vaikai. Poetė vadina virtuvę šeimos palaima, vyro pagar
binimu, vaikų užuovėja, saldaus gyvenimo akmenimi. «Virtuvė — 
mano gyvenimo duona ir druska », teigia autorė. Iš šimto jos rūpes
čių ji išsivaduosianti tik tada,

kai sausos žolės pražydės, 
prikeldamos pavasarį už lango 
vėlyvą mano rudenį 16°.

Virtuvė su jos aplinka ir darbais gali tapti poezijos objektu dviem 
sąlygom : kai virtuvės objektuose įžvelgiama gilesnė (visažmogiška) 
prasmė ir kai juos įmanoma pamėgti estetiškai. Atrodo, kad pirmąją 
sąlygą poetė yra išpildžiusi, nes prisipažįsta, kad « kiekvienam mažam 
daiktely randu save ir savo buitį — žmogaus, moters ir motinos » 161. 
Tik, deja, sunku virtuvę — kasdieninį jungą — pamilti, kad ir 
estetiškai. Tai viena svarbiųjų priežasčių, dėl kurių iš virtuvės aplin
kos poetei nėra pavykę sukurti šedevrų, nors šios temos eilėraš
čiuose J. Švabaitė yra atsisakiusi poetinių įvaizdžių įmantrybių bei 
priartėjusi prie Vl. Šlaito paprastumo.

Savo Septynių saulės patekėjimų rinkinyje J. Švabaitė yra pabrė
žusi slenkantį laiką, suskirstytą pagal savaitės dienas arba septy
nius saulės patekėjimus. Tai būtų galėjusi tapti naujenybe, jei kiek
vienai savaitės dienai būtų pavykę rasti nepakartojamų bruožų. 
Bet ar įmanoma šitaip dienas išskirti? Gal dėl to poetė tepajėgė 
sukurti tik keletą vidutinių kūrinėlių, išskyrus Šeštadienius V ir 
VI, kuriuose suskamba egzistencinių gaidų. Pažymėtinas ypač Šešta
dienis VI, nes iliuzorinės lenktynės su laiku ten taip stipriai yra 
įkvėpusios poetę, kad, užmiršusi savo madingas įmantrybes, ji sukūrė 
klasikinio grožio savo šedevriuką. Savo intensyvumu jis gal pra
lenkia kitą stiprų kūrinėlį — Prie Ulmo, kur prisiminta karo 
pabėgėlių dalia svetimoje žemėje.

Kalbant apie lietuviškų dainų seses tremtyje, reikia sustoti prie 
Danguolės Sadūnaitės (gim. 1931), kuri yra viena veikliausių poečių.

161 Ten pat.
160 Julija Švabaitė-Gylienė, Septyni saulės patekėjimai, Chicaga 1974, 15 psl.
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Ji turi paskelbusi net keturis savo poezijos rinkinius: Vasaros me
džiuose (1968), Kai tu arti manęs (1965), Tu esi mano žemė ir Laiškai 
Dievui (1970). Tačiau apie D. Sadūnaitę rašyti labai sunku arba 
tiesiog neįmanoma dėl to, kad jos poezija yra atsidūrusi toje riboje, 
kur prasideda intelektualinė tamsa. O ši dažnai neleidžia pašalie
čiui (skaitytojui, kritikui) tos poezijos normaliai suvokti bei inter
pretuoti, nes ji yra pusiau hermetiška. Ir kada susižavi kokia nors 
jos metafora ir įsivaizduoji, kad ją supratai, tenka greit nusivilti. 
Antai, paskiausias D. Sadūnaitės poezijos rinkinys yra pavadintas 
labai įdomiu vardu : Laiškai Dievui. Paėmęs jį į rankas, tiki, kad 
šis knygos metaforinis vardas slepia nuostabios prasmės kūrinius, 
tačiau įvadinis rinkinio eilėraštis, kuriame tas vardas paaiškinamas, 
čia pat apvilia. Jo autorė eiliuotai rašo : «Nuostabiai nuspalvinti 
lapai. Gėlė, kuri švyti ir dega. Medis ! atleistas iš kariuomenės. Pa
laidotas upės dugne. Tai mūsų laiškai Dievui»162.

Ir iš tikro visas rinkinys arba laiškai Dievui yra ne kas kita, kaip 
gamtovaizdžio nuotrupos, tarp kurių vyrauja medis. Jos — skirtos 
siauresnėms ir platesnėms metaforoms sudaryti ir išreikšti mįslingais, 
įmantriais įvaizdžiais kaip antai : «Vasara praeina, nešina mažų 
paukščių kaukuolėmis»163, «Žolė bėga į dieną per siauras duris»164; 
«Lietus atvėrė žaizdas : žolėje ir medy»165 ; «Medžiai ! Jūs iškeliat 
pavasarį aukštai ir savo kūną žemei padovanojat»166 ; «Aukštai 
saulė ūžia kaip miestas »167; « Kur medis sukasi, skrieja, lyg balta 
gulbė »168 ; « Žvaigždės čiulba, tarytum geltonos lakštingalos »169.

Žinoma, ne visos metaforos ir palyginimai yra tokie gudragal
viški. Šiais retesniais atvejais visas eilėraštis tampa įmanomas, kaip, 
pavyzdžiui, šis apie rudeninį medį:

MEDI!

Giesmės nutilo tavyje.
Kas gi beliko ?
Tik mylinti širdis ...
Ir noras,
begalinis noras !

162 Danguolė Sadūnaitė, Laiškai Dievui, Brooklynas 1970, 5 psl.
163 Ten pat, 10 psl.
164 Ten pat, 12 psl.
165 Ten pat, 19 psl.
166 Ten pat, 54 psl.
167 Ten pat, 60 psl.
168 Ten pat, 64 psl.
169 Ten pat, 67 psl.
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Pabučiuoti 
dar kartą 
saulės
vyskupišką žiedą 170

Nors šios metaforos tekstą D. Sadūnaitė yra paskleidusi po visą 
puslapį dydžio iliuzijai sužadinti, tačiau iš tikrųjų tai tėra vienos ne
ritmuotos strofos miniatiūra. Šitokie maži eilėraštukai sudaro visą 
Laiškų Dievui rinkinėlį, kuriame šalia pamaiviškų miniatiūrų gali
ma sutikti visai gražių eilėraštukų kaip Akmuo, Tyla, Giesmė. Šito
se strofose autorė gal būt nė nenori įmantrauti, nė slėptis.

Kad nuo skaitytojo užsisklęsti įmanoma net miniatiūrose, paliu
dija tokių smulkių eilėraštėlių autorė Jurgita Saulaitytė. Bet kokia 
prasmė tokius įmantrius, užsklęstus žodžius bespausdinti ? Šitokį 
klausimą netiesiog kelia viena pačių jauniausių miniatiūrinės poe
zijos mėgėjų Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Jos kūrinėlius ne tik 
įmanoma suvokti, bet kartais net pajusti juose muziką, kaip antai 
Dainelėje :

Leisk man
padūduoti dainelę — 
ne naują, 
ne seną.
Ji tyliai, tyliai 
švilpianti, 
raudantį 
ilgesį mena 171.

Tačiau T. Pautieniūtės aplinkoje, matyti, yra įsigalėjęs toks ka
kofoninės poezijos prietaras, kad ji šį eilėraštuką, dėdama į savo 
rinkinį Lyg nebūtų rytojaus 172, ištaisė taip, kad eilėraščio muzikalumas 
sumažėjo. Ir kiti šios poetės kūrinėliai byloja, kad ji šiuo tarpu yra 
pasukus Vl. Šlaito pavyzdžiu — kurti poeziją proza, kuri reika
lauja gilios minties ir stiprios kūrybinės vaizduotės.

Bet šis kelias nėra artimesnis mūsų dainų tradicijoms, kaip nuo 
jų labiau nutolusių V. Bogutaitės, D. Nauragytės, D. Sadūnaitės, 
J. Saulaitytės. Atrodo, kad jų nebeįkvepia ne tik mūsų tautos dainos, 
bet taip pat nė tremties situacija. Tik jose ir kituose lietuvių poetuose

170 Ten pat, 15 psl.
171 Tretieji vainikai, Chicaga 1975, 172 psl.
172 Teresė Pautieniūtė, Lyg nebūtą rytojaus, Chicaga 1975, 63 psl.
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tremties sąmonės išblėsimas nežada nieko gero kūrybiškai. Kol trem
ties sąmonė buvo gyvai jaučiama, ji savaime patenkindavo beveik 
kiekvieno kūrėjo natūralų polinkį į opoziciją susenusiai aplinkai. 
(Tai iš dalies paaiškina, kodėl tarp tremtinių atsirado toks didelis 
skaičius rašytojų bei poetų, kad juos net sunku apžvelgti). Bet, 
tremties sąmonei blėstant, o svetimai (dažniausiai amerikietiško, 
anarchistinio liberalizmo) aplinkai stipriai veikiant, mūsų rašyto
jams ir poetams vis labiau graso konformizmas (kuris gamina epi
gonus), arba užsidarymas smulkiame estetizme.

Šie pavojai juo labiau tyko mūsų poetus, kad Vakarų anarchis
tinis liberalizmas nepripažįsta jokių objektyvių vertybių, išsky
rus individo neribotą laisvę, kuri atrodo tokia patraukli, nors drauge 
sklindanti su šūkiu : kalbėkime laiko balsu! Tik kritiškiau pažiūrė
jus, matyti, kad šis šūkis (‘kalbėkim laiko balsu’) slepia klastą, nes 
dažniausiai perša konformizmą, kuris veda į dvasinius kapus. Tuo 
tarpu kalbėjimas savo laiko balsu toli gražu nereiškia tik pritarimo 
« avių bandos bliovimui», nes su laiko dvasia taip pat eina tas kūrė
jas, kuris oponuoja bendram «bliovimui», prabildamas savo origi
naliu balsu, arba stengdamasis «bandą» palenkti savo skonių bei 
įsitikinimų kryptimi, arba tiesiog ryždamasis vadovauti konformizmo 
pasiilgusioms « avelėms » ir snobams. Dėkui Dievui, kad tarp lietuvių 
Vakaruose šiokią tokią opoziciją prieš kolektyvinį konformizmą 
palaiko mūsų humoristai.

Poetai humoristai

Poetų humoristų vaidmuo yra sunkus ir nedėkingas, nors pla
čiosios visuomenės mėgstamas. Jų menas — gal būt žmogiškiau
sias menas, nes jis, susietas su juoku ir laiku, nepripažįsta netik
rų vertybių, kurių blizgesį jis stengiasi demaskuoti.

Kad poetas humoristas gerai atliktų savo uždavinį, jis turi būti 
aštraus žvilgsnio ir miklaus liežuvio asmuo. Aštrus žvilgsnis jam 
būtinas, kad jis pajėgtų pastebėti, kas žmonių gyvenime yra su
stingę, sumechanėję, melaginga, išpūsta, bet paslėpta po rimto veido 
kauke ir skaisčių dorybių skraiste. O miklus liežuvis humoristui ne
mažiau reikalingas, kad staigiai, poros-trejeto žodžių pagalba nu
plėštų tą kaukę su skraiste, atskleisdamas nuogą melą, arba kitokią 
menkystę, priešingą tai vertybei, kokia asmuo, luomas ar visuomeninė 
grupė buvo prisidengusi. Šis staigus tariamos vertybės nuvainikavi
mas bei jos parodymas menkyste sukelia juoką. Todėl humoristų 
užmojus žmonės mėgsta, nes juokas, per kurį kažin kas šiek tiek 
pažeminamas, yra tikrai žmogiška savybė. Le rire c'est le propre de 
l'homme, sako prancūzai.


