
Pranas Morkūnas 
 
suktinis 
 
visos planetos sušoko suktinį 
o aš vadovauju 
klarkia klarnetas į dangų įdėtas 
aš parpiai pabliauju 
visa harmonija mano simfonija 
suktinį dūktinį 
pavėjui prieš vėją 
nieks be manęs nesidėjo 
tai aš tik galėjau 
Šoki saulyte sau šonus surėmus 
vėpkis menuli riestveidi 
skrieki žvaigždute tartum susivėmus 
skiltink pasauliškus rėmus 
o aš 
pažabojęs planetiškus eržilus šėmus 
padumsiu padurmui 
visą harmoniją vienas išbliauju 
visos planetos kad šoka suktinį 
o aš vadovauju 
 
1928.1.21 
 
 
nekrotvonas 
 
ištiesė kojas 
poetas romantikas 
smarkiai kvatojuos 
tas romantikas savo eilėmis 
tiek prikankino 
vargšus gimnazistus 
 
trinka trenktelėsiu grabą  
kaukštausiu kaušą  
išnersiu gabalą kaulo  
sušvykštert makaulę 
 
ir taukšt ir kaukšt 
mėsą išpliaukšt 
šmaukšt tvaukšt 
gyslas išgriaukšt 
išbjaurinti briaukšt 
senas romantikas ištiesė kojas 
linksmas kvatojuos 
 
1928.1.27 



čiupaimė 
 
susaulinai gvaibuline spinduliai  
žaibiau pasaulin  
širdį iš krūtinės  
trairaitai 
 
glėbiškos aistros  
žvilgį žeriamai  
svają rai-spai-bai  
nuostabiai  
liai-liai-liai 
 
cim-bai cim-pai-kai cim cym  
cy  

šičia širdys 
cimbainuoja  

cimbu cimba cim 
 
čiū-čium čiunum-čiū  
u-liū liūl-liū-liū  
čiu-lu čiu-tu  
čia čiūčiuoja 

čiūpi 
čiupai 

 
1928.11.5–26 
 
baliuje 
 
šliaužtam šliaužiam čarlestoną 
ytarirarai 
svaigiai ridam ritmą 
mum gerai 
jis nemyli tu nenusimink  
čarlestonas krūtys kūnas  

koją kirkt 
 
čion-ton rai-ton spai-ton ton-don  
čian-kran drrrnn-dumdum  
pulkas grūdasi į krūvą  
grumkimės vidun 
 
ripu rapu čarlestoną  
hipa hapa 

tari 
rari 
ra 

 
1928.11.6 



 
 
 

smailunėrija 
 

s 
smailu 

įsismailinai 
įsmigai smeigtiniu smaigtu 

smaiguliuoja 
smaigės 
smilios 

 
gyslas smaiginėja 

raumenis išsmarsto 
kriaušiškos krūtys 

kauburiuotais elektros cilinderiais 
džilžgina džiungina džiūsniškai džingina 

 
čiulpiu eterį 

įsikandęs čiurnų 
smilkališkam svaigumišky 
anatomijon susitvonijus 
dinderiuota kakofonija 

 
ukštini urbini urvini 

\  |  /  
urščiu 
/  |  \ 

krutinu krutinu krūtinu 
 

smaigyk smaide smaigiai  
smigu smaigu 

širdį 
žarstei žarijas 
veidą atšlijęs 

smailiai bučiavau 
tave 

smailią 
 

1928.VII.5 
 
 
 

šaipėrantas 
 

žiemarės šaltupiu paližęs 
važiuokliauju pasidanguravęs 

ratinėjas ratailiška sauližė 
sidabrinėjas sidabrališka žiemarė 



 
sumūlinau savąlą merguką 

žargiam draugine 
debesaitį partrylę 

aša tavyčius papalus sučiurpęs 
kadlam laulumus laimynė 

 
čirpu 

čirpuliavoji 
 

vykelniop meilėvirpas 
mazgotravėjon 

žvypt 
velnelijon 
šaipėloju 

galunkas kalnarantas 
manėn neįsijo 

ašana stipranas 
tar-ra-ta-ta 

 
1928.IX.9 

 
 
 

bepročio maršas 
 

tre-te-te-te tetetete tram pam bum 
tar-ra-ri-a tar-ta-ri-ta 

tra-ti ra-ri raaa 
ra-raa 

tir-li-ta vir-vi-ta 
trun-tun vum-bum pum-bum 

uždainavom savo maršą 
ž u m-ž u m-ž u m 

 
gyvenam 

hor lior lir lir 
laimingai 
divit vit it 

pulkim ant kelių visi krikščionys 
džvan džvan džvan 

 
dra-da-da-da dadadada 

gyvuoja tėvynė 
drom d-on dum 

kama-rita tana-lita 
pasauli be Vilniaus 

kolion kolion kolionnnnn 
nenurimsim 

čam 



 
be pirmyn baimės 

tra-ta-ta-ta tatatata 
žžabejonėsžach 

naujat konstruoteitį 
kriokšt 

pliar knopt vi-a 
dilum dulim dram-dam-dam 

liavaka kavaliai 
liakava vakaliai 

vi-pukšt voptvoptvopt 
pirdrož 

mynmušžud 
beagriaubejonau 

nesja 
ateitrata 

titrampambambum 
statrian 

tytcingceng 
cangt 

 
ur-ru rur-ru-ru 

tumpbt dddd tumpbt dddd 
vūūūū 
zzzzz 

Meg-leg-leg-leg-leg-leg-leg-leg 
kapitalpasaulį 

paukšt 
 

1928.X.29 
 

 
 
baltalas 
 
baltamuoja baltalinoja biltas bendalas  
bultima bolana bila  
atbalnuoja bindlai  
belamai balinai 
 
baltaminijoj balovijoj  
baltivoja bola  
bilaba boli bal  
ilbolinijoj  
bilibu bali  

bul 
 
dulbina laibas  
vapulinas žialmanas  
čiulpuma baltalias  



abala malaba  
baltalųjų baltalas balroja  
balamoja baltalas balas  
balamonija boliba balta 
 
1930.VI.20 
 
 
 
revercija  
(eilėraštis proza) 
 
ūž-čiu ūž-čiu ūž-čiu stilippstilippstilipp  
dunmašmaš darrdunndrok in in ciežciež os os  
ur-trum ur-trom dir dir cikcikcik ba ba stop 
 
be šleplep dar dar čežčež be čiuž čiuž nana  
klump klump mo 
 
mateduo duomate nosma manotete rrr ma  
in inai aivai valdu dugy ok ok tititi 
 
ženžen tramtram im ei mimi nabetinga gagas  
tegi ho ho ho vu vavao ja liopro meleste  
tatarara 
 
trenkt trenkt trenkt top top top rivon šakiu  
liliok ok invon elegšt džerkšt trekš zim ai  
klumpt pumpt kravai anai geairi vai ai 
 
rrr reke vovo ei lili kiju itit cici vivi jaso  
rever pacisauja lio reververeka revercija 
 
1929.XI.23 
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