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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.
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Žadindami juoką, staigiai demaskuojamomis pseudovertybėmis 
— tariamus deimantus parodydami kaip beverčius akmenėlius — 
humoristai atlieka didelį visuomeninį uždavinį. Tačiau jų menui šis 
uždavinys nėra dėkingas. Būdamas susietas su greitai bėgančiu 
laiku, humoristo kūrinys taip greitai pasensta, kad jis pasirodo be
veik nebepakartoj amas. Iš ko buvo kvatotasi prieš 25 metus, tai 
šiandien gali nebežadinti nė šypsnio, jei pajuokiamoji yda arba 
aplinkybės, kuriose ji reiškėsi, jau bus pasenusios, arba jei po pseudo
vertybėmis autorius nebuvo pastebėjęs amžinų žmogiškų silpnybių. 
Trumpai kalbant, netikros vertybės dažniausiai yra susietos su tam 
tikru laiku.

Todėl ir lietuvių tremties poetų humoristiniai kūriniai daug pareina 
nuo kintančio gyvenimo tėkmės ir labiausiai suprantami tiems, kurie 
toje tėkmėje gyveno. Antai, pats bėgimas iš tėvynės į nacių valdomą 
Vokietiją, krintant bomboms iš padangių, ne vienam lietuviui buvo 
toks siaubingas, kad jis užčiaupė burną bet kokiam protestui. Bet 
tuojau po karo UNRRAi pradėjus šelpti pabėgėlius, šie prabilo viešai 
tiek dėl savo nedalios, tiek dėl sovietų okupuotos Lietuvos. Po kelerių 
metų tie pabėgėliai-tremtiniai, atsidūrę Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, Kanadoje, Australijoje ir kitur, vėl pakeitė savo nuotaikas. 
Sunkiai kurdamiesi svetimuose kultūriškai kraštuose, jie nenustojo 
protestuoti dėl pavergtos tėvynės, laikraščiuose rašė apie kovą dėl 
jos laisvės, žadėdami patys sugrįžti į išlaisvintą Lietuvą, nors kai 
kurie jų nebematė nieko kito, kaip naujojo krašto materialines gėry
bes. Šitoks tremties stovių ir nuotaikų nepastovumas poetams humo
ristams davė temų pašaipiems eilėraščiams. Tačiau gal geriausiai iš 
lietuvių tremtinių nuotaikų kitimo pasijuokė Antanas Gustaitis 
(gimęs 1907 m.). Jis yra paskelbęs du humoristinės poezijos rinki
nius : Anapus teisybės (1956), Ir atskrido juodas varnas (1966). Už šį 
pastarąjį rinkinį poetui buvo suteikta Lietuvių rašytojų draugijos 
premija. Šitame rinkinyje yra, galima sakyti, garsus eilėraštis arba 
Užrašas ant žinomojo lietuvio kapo :

Užgimęs užaugo, užaugęs paseno,
Tarp lopšio ir karsto taurelėm stukseno,
Daug matė, girdėjo, kalbėjo, galvojo,
Daugiausia gi plojo, kai kitas kovojo.

O priešų tėvynės taip baisiai nemėgo,
Kad bėgo, ir bėgo, ir bėgo, ir bėgo.
Pabėgęs kentėjo, kentėjo, kentėjo,
Kol nebeiškentęs per jūras atėjo.
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Atėjęs čia narsiai ant kranto sustojo, 
Ką buvo pasakęs, kartojo, kartojo, 
Vis veržės į Vilnių, į protėvių pilį,
Ir galvą paguldė už automobilių 173.

Šia satyra apie garsiai šnekantį ir protestuojantį lietuvį autorius, 
atrodo, ne tik norėjo pasijuokti iš daugelio tremtinių, bet ir apskritai 
apie savo reikšmę pabrėžiančius lietuvius. Į šitai nurodo pirmosios 
strofos banalybės, tarp kurių nieko nekalbama apie pabėgėlio « kar
žygiškas dorybes». Šičia pasirodo geras A. Gustaičio polinkis «papraus
ti» apskritai žmogiškas silpnybes. Šitą polinkį paliudija taip pat 
kiti eilėraščiai. Sakysime, žmonių polinkį girtis kultūra, ją piktnau
džiojant, A. Gustaitis demaskuoja Mandagių ponų eilėraštyje, kuris 
prasideda :

Mes ponai mandagūs : plaukai sulaižyti,
Suglostytos kelnės į kantą,
Ir, ėmę viens kitą į žandus daužyti,
Cituojam Šekspyrą ir Kantą174.

Šitokių apibendrinančio pobūdžio pašaipų, tinkančių bet ko
kiam žmogui, yra Juodo varno rinkinyje. Iš gerųjų paminėtini: 
Žinau, juokies Tu, Viešpatie, Senelė Mary, Laiškas, Karalių ir šventųjų 
autorei, Žmogiškoji tragedija. Kas norėtų satyros apie poetus komu
nistiniame režime, nerastų nieko geresnio kaip Išpuolio. Nors čia 
suminėti eilėraščiai — gal ne patys juokingiausi, tačiau dėl visažmo
giško apibendrinimo jie turi šansų ilgiau išlikti ateičiai, kaip, saky
sime, išliko nė kiek nepasenęs Adomo Jakšto Diplomatas.

Juokingesni, šiuo tarpu aktualesni, nes labiau su lietuvių tremtinių 
gyvenimo silpnybėmis yra susiję, Aloyzo Barono eilėraščiai. Dr. S. 
Aliūno slapyvardžiu prisidengęs, A. Baronas (gimęs 1917) yra pa
skelbęs tris rinkinius : Valerijono lašai (1954), Trejos devynerios
(1961) ir Alijošiaus lapai (1975). Ten išjuokta tiek daug įvairių 
silpnybių bei ydų, susietų su Amerikos lietuvių gyvenimu, kad čia 
nebūtų įmanoma jų visų pailiustruoti: vien iš temų suminėjimo 
susidarytų mūsų tautiečių Amerikoje savotiška gyvenimo kronika, 
atsispindėjusi kreivame veidrodyje. Todėl čia teįmanoma šiek tiek 
stabtelėti ties visažmogiškiausiomis temomis.

173 Antanas Gustaitis, Ir atskrido juodas varnas, Chicaga 1966, 18 psl.
174 Ten pat, 30 psl.
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Tarp jų pirma vieta skirtina girtuoklystei arba polinkiui svaigin
tis, nes ši silpnybė, dažnai pati nnsimesdama kilnybės drabužį, pasi
rodo juokinga. Ją yra matęs A. Gustaitis, bet jai daug dėmesio 
yra skyręs A. Baronas, alias Dr. S. Aliūnas, visuose trijuose savo 
rinkiniuose. Antai, pirmame Valerijono lašų rinkinyje jo herojus, 
nešdamas merginai meilės «tūkstantį tonų», žadėjo su draugais 
išgerti vyno ir viskio «milijoną galionų». Suprantama, kad po 
šitokių operacijų, einant į namus, viskas tapdavo apvalu :

Sukas nuo alaus makaulės,
Nuo makaulės ir alus.
Jau nebėr tokio pasauly,
Kurs nebūtų apvalus 175.

Pastebėdamas išeivių ir pabėgėlių viešų kultūrinių apraiškų 
(koncertų, vaidinimų, savišalpos vakarų) susiejimą su alkoholiu bei 
barais, A. Baronas apie tai kartais nebemokėdavo pakilti nė į juoką, 
kaip liudija jo Barai ir vakarai. Tačiau visą gėrėjų entuziazmą jis 
sugebėjo išreikšti eilėraštyje Tris dienas, tris naktis :

Narsiai kariauk
Ir bonkas, kaip fortus sugriauk,
Pakelk ir pilk,
Aukštyn kaip su džetu pakilk,
Kaip tanku jok,
Ir šimto stiklų nebijok,
Narsus vis būk,
Ir Sunny Brook,
Ir Seagream stiklus nugalėk,
Ir prie alaus baltos putos 
Garbingoj sargyboj stovėk 176.

Antra juoką žadinanti tema yra vyriškio ir moteriškės įvairūs 
meiliški santykiai. Dr. S. Aliūno poezijoje jie visada apsunkinti 
įvairiais naudos apskaičiavimais. Antai, Burtų eilėraštyje mergina 
yra nusižiūrėjusi kelis kandidatus į eventualius vyrus. Vienas jų 
pirko automobilį, antras jau banke padėjęs penketą tūkstančių, 
o kiti žydi kitomis « dorybėmis ». Už kurį apsispręsti, ji buria prieš 17

175 Dr. S. Aliūnas, Valerijono lašai, Chicaga 1954, 55 psl.
176 Dr. S. Aliūnas, Trejos devynerios, Chicaga 1961, 33 psl.
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veidrodį, pešiodama savo antakius ir tardama «myli-nemyli». Ir 
staiga :

Pešant pritrūko vieno plaukelio,
Išėjo aiškiai, kad nebemyli.
Antakius tepsiu juodais paišeliais 
Ir lauksim naujo automobilio 177 .

Seniau Lietuvoje merginų ir vaikinų santykiuose buvo daugiau 
paisyta etikos ir padorumo :

Šiandien seselės vandrauninkėlės 
Neina į mišką rinkti uogelių,
Nei anksti gulę, nei anksti kėlę,
Taikstosi sėsti kam nors ant kelių 178.

Gana dažnas yra puikybės ir didybės polinkis žmonėse. Jį mato 
A. Baronas ir Amerikos lietuviuose. Jų ne vienas, gerai įgėręs, vaiz
duojasi esąs « fabrikantas ir lordas », antras negėręs tiki, kad žemėje 
«neklaidingas tik Romoj popiežius ir aš» (Išsamus kritikas), o 
trečias beveik prilygtų Vytautui Didžiajam tik ne karais, bet pra
kalbomis, nes :

Aš prisipildęs pilnas didybės 
Scenon išeičiau ir atsistočiau 179 .

Tačiau puikybės savo eilėraščiuose A. Baronas nepabrėžia. Jam 
įdomiau plakti taupumą, išvirstantį į gobšumą bei šykštumą. Jo 
taupusis senbernis, besipiršdamas mielajai sesei, giriasi susikrovęs 
daug doleriukų, neaukodamas jokiems labdaringiems tikslams. Jis 
dar tikisi drauge su sese susikrauti daugiau, vis krutėdamas darbe, 
nes atsilsėsią «tiktai graboriaus šauniam grabe ». Dar labiau į šykštu
mą palinkusiam lietuviui ir to permažai: reikia protestuoti prieš tokį 
biaurų įstatymą, pagal kurį « dolerių ir šerų tau valdžia neduoda 
pasiimt graban»180. Daugeliui tautiečių knygas ir kitokią išmintį 
atstoja banko knygelė. Ji — lyriškiausia, žodingiausia, gražiausia, 
išmintingiausia, nes : «visi atomai ir visi tomai — nulis prieš mano 
banko knygelę »181.

177 Dr. S. Aliūnas, Valerijono lašai, 31 psl.
178 Dr. S. Aliūnas, Alijošiaus lapai, Chicaga 1975, 43 psl.
179 Dr. S. Aliūnas, Trejos devynerios, 53 psl.
180 Alijošiaus lapai, 51 psl.
181 Trejos devynerios, 6 psl.
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Šitokio galingo ginklo — banko knygelės — savininkams pa
vydą kelia tik dviejų profesijų atstovai — smuklininkai ir graboriai. 
Todėl vienas Dr. S. Aliūno herojus, kuriam graborius atrodo kaip 
anglų lordas, tiesiog serga šio idealo apsėstas :

Tik einu, sėdžiu ar chorui ploju,
Vis kankinuosi, visad galvoju —
Užmiršęs valgyti, gert ir rūkyti —
Kaip reik graborium pasidarytil82.

Dr. S. Aliūno plakamas ir prieš plauką glostomas lietuvis trem
tinys atrodytų sužalotas, jeigu nebūtų jis patriotas. Prieš jam išplau
kiant į Ameriką ir Australiją, tremtinių bendruomenės vadovai 
įtaigojo, kad užjūriuose reikia tapti neįgaliotais pavergtos Lietuvos 
ambasadoriais. Deja, svetur atsidūrę lietuviai to atstovavimo pareigą 
nevisi gerai atlieka : vieni pasitenkina malti liežuviu, antri patys 
nutausta ir nebemoko savo vaikų lietuviškai, treti dėl šykštumo gailis 
aukų lietuviškoms įstaigoms. Pasitaiko ir tokių «ambasadorių», 
kurie nutraukia ryšius su tautiečių kultūriniais būreliais, nes, vedęs 
svetimtautę žmoną, tapo jos vergu :

Plauna vystyklus Matjošius, ir žiūrėt net gera,
Šveičia puodus, košę verda, vedęs Miss O’Harą 183.

Skaudžiau negu A. Gustaitis Dr. S. Aliūnas paliečia Lietuvos 
okupantus ir jų talkininkus. Drauge su velniais jis susirūpinęs, kad 
mirę Višinskis, Stalinas, Berija ir kiti komunistų vadai pragare gali 
sukelti revoliuciją, nes, vos jiems ten pasirodžius, « kur buvo grindys, 
liko lubos »184. Neužmiršta A. Baronas pagarbinti nė įvairių madų, 
kurios nuo automobilių garsių markių, per trumpus sijonėlius, kam
barinių šuniukų meilės idilijas siekia net tariamai modernių poetų 
pamaivišką kūrybą, kur :

Karvė baubia lankoj miniuetus 
Ir plasnoja arklys drugeliu [...]
Aš balu, kaip genys su snapu,
Ir iš žodžių gilaus vinigreto 
Aš eiles jūsų džiaugsmui kepu 185.

182 Valerijono lašai, 48 psl.
183 Alijošiaus lapai, 12 psl.
184 Trejos devynerios, 42 psl.
185 Valerijono lašai, 37-38 psl
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Iš čia pacituotų įvairių ištraukų matyti, kad Aloyzas Baronas, 
alias Dr. S. Aliūnas, rašo vaizdžiai, konkrečiai, drąsiai, priešta
ringai. Tai lengvai sužadina juoką. Tik jo humoro įspūdį susilpnina 
dažnas eilėraščių ilgis, bet tą humorą sustiprina kūrinėlių neretas 
dainingumas, nes jų ritmai ir kai kurie žodžiai bei išsireiškimai daž
nai primena populiarias dainas. Šitaip naujos prasmės žodžiai ir 
įvaizdžiai ne kartą yra tapę plačiai žinomų dainų parodijomis, kurios, 
kartais skaudžiai plakdamos dabartinius žmones, vis dėlto nėra labai 
užgaulios : jų smūgius galima suprasti taip pat kaip pasityčiojimą 
iš senų dainų minčių. Šitaip A. Barono ne vienas humoristinis eilėraš
tis, tapdamas dvilypia satyra-parodija, turi šansų ilgiau išlikti, nors 
tam prieštarautų konkretūs įvaizdžiai, susieti su greit prabėgančiu 
tremtinių stoviu. Šitoks eilėraštis dar turės atramą, taigi galės būti 
mėgiamas net tada, kai vakarietiškos tremties dienų reminiscencijos 
bus išblėsusios.

A. Barono satyriniams eilėraščiams bei jų ilgesniam išlikimui 
pasitarnauja tai, kad jų eilėdarinė forma bei iš dalies jų turinys 
sudaro parodijas labai žinomų eilėraščių, priklausančių garsiems 
poetams : J. Sauerveinui, V. Kudirkai, Pr. Vaičaičiui, Maironiui, 
B. Brazdžioniui, K. Bradūnui. Sakysim, kol bus prisimenamas 
J. Sauerveino Lietuviais esame mes gimę, tol galės būti gyvi A. Barono 
žodžiai : Lietuviais esame mes gimę, amerikiečiais norim būti » ; arba, 
kol lietuviai prisimins garsius Maironio eilėraščius : Lietuva brangi, 
Kur bėga Šešupė, bus šiek tiek aktualūs ir panašių vardų Dr. S. 
Aliūno eilėraščiai. Ir tada iš Kur bėga Šešupė dar bus suprantama 
šitokia strofa :

Ten Vytatutas didis garsiai viešpatavo, 
Ties Žalgiriu mušė kryžeivius piktus, 
čia broliai prieš brolį ne kartą kariavo 
Ir paišė ir maišė jie vieni kitus 186.

Taigi, kiek per savo satyras, susiedamas jas glaudžiai su vakarie
tiškos tremties aktualijomis, A. Baronas aptemdė savo poezijos išlikimo 
šansus, tiek, parodijuodamas populiariąsias dainas ir garsių poetų 
eilėraščius, jis sustiprino savo humorui « amžinybės » perspektyvas.

Du humoristai, kurie labiau už A. Gustaitį ir A. Baroną yra nutolę 
nuo lietuviškos tremties tikrovės, yra Leonardas Žitkevičius (gimęs

186 Trejos devynerios, 44 psl.
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1914) ir Romas Vėžys-(gimęs 1933). Labiausiai nutolęs šis pastarasis; 
jis turi paskelbęs savo eilėraščių rinkinį vardu Raidės laiko griaučiuose 
(1969). Tik suabejoji, ar jo autorius — tikrai humoristas, nes ten 
poetas rašo taip įmantriai žaisdamas ir maivydamasis, kartais be 
jokių skiriamųjų ženklų, kad slieku ištysusį eilėraštuką sunku besu
prasti. Kur skiriamieji ženklai R. Vėžio kūrinėlį padeda suvokti 
normaliai, kaip, pavyzdžiui, Kartais vakarais, Mitas, eilėraštis ar 
pasakėčia ?, baigiamoji išvada, kuri turėtų pažadinti juoką, atrodo 
tokio nereikšmingo kontrasto, kad nėra ko šypsotis. Štai Kraujo 
brolių pabaiga :

Naktis ir aš — 
mes kraujo broliai ; 
tiktai kas bus, 
jeigu diena 
mėgins įsūnyti 
mane ? 187.

Atrodo, kad šitokią « modernišką » mįslę įspėti nėra nei prasminga, 
nei juokinga. Kitaip su skaitytoju elgiasi L. Žitkevičius. Savo Daiktų 
ir nuorūkų (1954) ir Vizijų prie televizijos (1957) rinkiniuose jis pana
šiai kaip R. Vėžys taip pat mėgsta žaisti ne tik įvaizdžiais bei min
timis, bet ir muzikaliniais humoristinių eilėraščių elementais — rit
mais, rimais. Gal todėl L. Žitkevičiui puikiai sekasi epigramos : 
vieno-dviejų-trijų posmų sąmojingi, grakštūs eilėraštukai. Atrodo, 
kad Tremtinio daina, Dainuoja velnias, Pilietis, Jis turi pačią vis tą 
pačią yra tokie intelektualiosios, sąmojingosios poezijos šedevriukai, 
kokių šiais laikais lietuvių literatūroje retai tepasitaiko. Štai, vienas 
jų trumpiausias Laikas-pinigai :

Keliuos, kaip sąžinė, tiesiuos 
Dvasia nerimsta, kai ilsiuos.
Nes lekia laikas toks brangus,
O aš pigus. Aš tik žmogus 188.

Šios epigramos liūdnoka išvada reikia baigti lietuvių tremties 
humoristinių poetų trumpą apžvalgą.

Seniau lietuvių literatūros kritikai kažin kodėl satyriniais eilė
raščiais mažai domėdavosi. Gal todėl, kad jiems skiriamas neilgas

187 R. Vėžys, Raidės laiko griaučiuose, Chicaga 1969, 58 psl.
188 K. Bradūnas red., Lietuvių poezija išeivijoje 1945-1971, III t., Chicaga 1971, 

327 psl.
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amžius. Tačiau tai nėra pakankamas pagrindas juos pamiršti, ypač 
šiais laikais, kai žymi dalis poetų tyčiom užsidaro nuo visuomenės 
į hermetizmą arba abstraktinį formalizmą. Šitokiomis aplinkybėmis 
tremties humoristiniai poetai buvo ir yra tie poezijos atstovai, kurie 
palaiko gyvą sąlytį su visuomene. Jos nepaisant arba nutraukus 
kontaktus su ja, dailiosios literatūros kūryba pradeda netekti pras
mės.

Su humoristiniais poetais baigiama kelių lietuvių poetų trem
tinių arba bežemių apžvalga, kuria nėra visai patenkintas nė jos 
autorius todėl, kad į ją nėra įtraukta daugiau asmenų iš to didelio 
skaičiaus lyrikų, kurių kūrybos pluoštai paskelbti Trečiųjų vainikų 
ir Lietuvių poezijos išeivijoje, III t. antologijose. Apžvelgti ir šiek 
tiek įvertinti tokią gausybę asmenų, kiek jų paskelbta abiejose 
antologijose, vienam asmeniui nėra įmanoma.

Antra, šios kelių poetų apžvalgos autorius yra įsitikinęs, kad 
kritikas turi susilaikyti nuo viešo žodžio, kai jam kokio nors gyvo 
rašytojo kūrinys atrodo visai svetimas, sunkiai suprantamas, arba 
vertintinas tik neigiamai, nes joks kritikas, kad ir koks įžvalgus bei 
geravalis jis bebūtų, niekada nėra neklystantis. Ypač jam santūru
mas privalomas tada, kai, kito gyvo asmens kūryboje nepastebė
damas nieko vertingo, jis nori jo kūrinį paneigti. Tada reikia atsi
minti, ką yra mokęs St. Šalkauskis : žmogus dažniausiai klysta neig
damas, negu ką nors teigdamas.

Kritikas gali jaustis žymiai laisviau, rašydamas apie mirusius 
rašytojus ir vertindamas jų darbus, nes tada atkrenta pavojus juos 
užgauti ir šitaip nuskriausti, jeigu kritikas jų kūryboje būtų ką 
nors nepilnai, arba neteisingai supratęs. Tuo tarpu daugumas lietu
vių poetų tremtinių Vakaruose arba bežemių (nepaskelbusių savo 
poezijos rinkinių tėvynėje), apie kuriuos čia rašoma, dar tebėra gyvi 
ir kūrybingi. Todėl priderėjo šiame straipsnyje daryti jų atranką. 
Ji nesikėsina paneigti nė vieno talento, kuris čia nėra paminėtas. 
Priešingai: visi lietuviškai rašantieji svečiose šalyse yra sveikintini, 
nes tai liudija jų veiklią dvasią.

Münchenas, 1976. V. 26 d.


