Laiškas Jadvygai Čiurlionytei, [po 1946-10-20], [Vilnius].
MJ! / Kiek atsispindi laiške, Kazio nuotaika – gera.

MJ [1]!
Kiek atsispindi laiške, Kazio [2] nuotaika — gera. Labai geras ženklas, kad jo dvasia tokia tvirta ir
kad atsirado jame stiprus optimizmas.
Bo „CK“ sferose prieš jį dantys tebegriežiami, — jis visiškai teisingai kalba apie priežastį (ja 1-as
punktas apie Baltaragį [3]). Vakar Universitete per „mokslinę konferenciją“ jį vėl labai koliojo
Zimanas [4] ir, berods, net Vabalas‑Gudas [5]. Aš ten nebuvau, man tik pasakojo. Gal smulkiau
papasak[o]s Ta[u] Gučas [6]. [Kol] tokie dalykai tebesidaro, ką gi čia [žmogu]s gali padėti. Gal Kazys
ir perdeda [kiek] bardamas vadinamuosius „geradarius“ (o manęs jis neįskaito į jų tarpą?), — ką g[i]
jie gali padėti. Ir jie visi yra tik menki žaisliukai, manekenai, kurius už virvelės tampo iš Maskvos. Aš
tikiu, kad Kazio neišveš [7]. O daugiau — su kakta sieną negi pramalsi. Apie Zimano kalbą Kaziui gal
nereikėtų sakyti. Bet kaip matyti iš laiško, padėtį ir jis gerai supranta. Vadinas, velniava, prieš jį
užusukta, dar nepraėjusi.
T[avo] Balys
Atleisk už bjaurią rašyseną. Bet ji man prieš 3 savaites taip sugedo, kad dar labai menkai tesitaiso.
Padoriau rašyti nebemoku — B[alys].
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Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945. Išleistas kūrinys 1945-11-25 įvertintas neigiamai.
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