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Pasirašinėjo: K. Alijošius, K. Papilietis, Kazys, Kazys 
Roviejietis, Nedarbininkas, Neklaipėdietis, Nelatvis, 
Nepartyvis, Ras Desta, Riza Chanas ir kt. 

 
Futurizmas – XX a. pradžios meno ir literatūros 
srovė, atsižadėjusi praeities, jos etinių ir estetinių normų, 
bei vertybių. Kūrėjų žvilgsnis daugiau kreipiamas į 
modernizmą ir ateitį. 

Trioletai – tai aštuonių eilučių eilėraščiai, kur pirmoji eilutė 
sutampa su ketvirtąja ir septintąja, o antroji – su aštuntąja. 

Keturvėjininkų sąjūdžio įniciatorius 

Keturvėjininkai kritikavo tradicines literatūros normas, tautinį 
romantizmą, simbolistų bei estetų kūrybą, maištavo prieš savo 
meto vyresniąją rašytojų kartą. Piktinosi turtingąja miesčionija, 
išorine prabanga. Keturvėjininkai įvedė į lietuvių poeziją miesto 
temą, aukštino techniką, didmiesčių buities dinamiką ir 
gyvenimo tempą.  

 

Kazys Binkis gimė 1893m. lapkričio 4d. Gudelių kaime, Biržų apskrityje. 
Mokėsi Papilio pradžios mokykloje , "Saulės" mokytojų kursuose Kaune, 
Biržų keturklasėje mokykloje. 1910m. įstojo į Voroneco žemės ūkio 
mokyklą, bet dėl lėšų trūkumo 1913m. persikėlė į Vilnių, privačiai rengėsi 
brandos atestatui. 1918m. buvo išrinktas Biržų apskrities tarybos 
pirmininku. 1919m. Vilniuje paskirtas žurnalo Liepsnos redakcijoje 
sekretoriumi. Tais pat metais persikėlė į Kauną. Dirbo spaudos biure, 
stojo savanoriu į Geležinio Vilko pulką, dalyvavo koncertinėje veikloje. 
1920-1923 su pertraukomis studijavo literatūrą ir filosofiją Berlyno 
universitete. Tuo pat metu dalyvavo literatūriniame Keturių Vėjų 
sąjūdyje, būdamas beužsimezgančio lietuviškojo futurizmo vadu (1922-
1928). Vertėsi literatūriniu darbu. 1922m. (su kitais rašytojais) išleido 
Keturių vėjų pranašą, suorganizavo žurnalą Keturi vėjai (1924m.). 
Parengė lietuvių poezijos ir liaudies dainų antologijas. Dirbo Lietuvių 
rašytojų draugijoje, keletą metų buvo jos valdybos narys, prisidėjo prie 
Literatūros naujienų leidimo, vertėsi žurnalistika. Kūrybinis K.Binkio 
palikimas nėra didelis, tačiau visuose žanruose jis pasiekė didelių 
aukštumų. Kūrė humoristines bei satyrines poemas, eiliuotus 
feljetonus. Išleido poezijos knygų vaikams. Dramaturgijoje debiutavo 
pjese Atžalynas (1938m.). Mirė 1942m. balandžio 27d. Kaune. 
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VĖJAVAIKIS 
 

Pasikinkęs jauną vėją,  
Vėtrą šaunią apkabinęs,  

Leidžiuos per padangių plynes  
Su pavasariu lenktyniais. 

Gulbės — kelią! 
Gervės — kelią! 

Debesų keliu didžiuoju 
Aš važiuoju! 

Mano skraistė lengvo rūko  
Plasta padangėj ištisus.  

Mano vėtra kai padūko —  
Išsislapstė žvaigždės visos,  

Mėnuo nuo dangaus paspruko. 
Kas man vėtrą paviliotų? 
Kas man vėją pažabotų 

Debesų keliu didžiuoju, — 
Tik aš vienas tevažiuoju ...  

Lik, pavasari, tarp pievų! —  
Gaudyk savo varles, sliekus ...  

Paukštės ilstančios, — sudievu!  
Aš pralenkiu ir palieku ... 

 
Vilnius, 1921. 

 
1. Įsiskaitykite į eilėraštį „Vėjavaikis“: 

1.1. Kur vyksta eilėraščio veiksmas? 
...................................................................................................................................................... 

1.2. Kokia kalbėtojo savijauta ir nuotaika? 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

1.3. Eilėraščio žmogus džiūgauja, kad pralenkė pavasarį. Kaip supratote eilėraščio pabaigą? 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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GĖLĖS IŠ ŠIENO 
Aš surinksiu aliai vieno 
visus pievų žiedelius 
iš nupiauto rytą šieno 
ir svirnelio kampelius  
jų galvutėms išdabinsiu. 
 
O kai grįš jis iš lankos  
ir prie kiemo apsistos —  
aš jį tyliai prakalbinsiu 
ir svirnelin pavadinsiu  
atsikvėpti nuo kaitros ... 
 
O del to, kad sužinočia, 
ar jis myli kiek mane, 
kai paklaus mane, del ko čia 
tie žiedeliai balzgani 
taip pat žydi, kaip lankoje, 
ir taip kvepia, kaip šile — 
nesakysiu, kad del jo jie... 
 
Tik užminsiu, kad atjoja  
man bernužis iš toli...  
Ir žiūrėsiu tylumoje  
į jo veidą, į akis, 
kol man jos tik pasakys,  
ką jis mąsto, ką dūmoja 
apie tą, kuris atjoja ... 
 
Jeigu veidas, greit nubalęs,  
staiga rausti vėl pradės,  
jeigu lūpos, kaip gėlelės, 
nejučiomis sudrebės, 
ir, be vilties nusiminęs,  
jis nuleis žemyn akis,  
ir „sudie" man pasakys. 
 
Oi, tada aš prie krūtinės  
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jį priglausiu taip tvirtai!  
Taip meiliai jam pasakysiu,  
kad jis vienas yr tiktai 
mano sieloj ir mintyse;  
kad žiedeliai tie iš šieno  
anksti rytą sulig diena  
rūpestingai atrasti 
ir svirnelin del jo vieno,  
del meilužio sunešti... 
 
Bet... Jei vieton nusiminti  
jis į juokus paverstų  
mano žodžių tiesią mintį... 
 
O, tada jau nuraminti  
nieks manęs nebįstengtų.  
Nieks tada nesužinotų,  
kam tos gėlės iš lankos  
čia tarp sienų samanotų,  
lyg lankoj dailiai marguotų  
niekas, niekas niekados ... 
 
Kaunas, Vilnius, 1921. 
 
Atidžiai įsikaitykite į eilėraštį „Gėlės iš šieno“: 

1.Kieno vardu kalbama? 
............................................................................................................................................................ 

2.Kokio jausmo istorija pasakojama? 
............................................................................................................................................................ 

3.Palyginkite šį eilėraštį su liaudies dainomis. Kas čia primena liaudies dainas ir 
kas yra savita? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

               4.Kokią gamtą vaizduoja poetas? Lengva ar sunku nupiešti jo kuriamą peizažą? Kodėl?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………….............……………………………………………………………………………… 
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VOKIŠKAS PAVASARIS 
 
Berlynas aukštyn kojom drybso.  
O mėnuo, senas idiotas,  
elektros viela pažabotas šypso. 
Gatvėse medžiai apkarpyti  
nežino, ar jiems sprogt ar ne...  
Tiktai už lango vazane  
svaigių, skanių kvapų pilni  
narcizai pradeda šaipytis,  
lyg vaikas alkanas sapne.  
Žvėryne miega krakadilai,  
liūtai, beždžionės ir gyvatės.  
Sale Žvėryno savo viloj  
jau rengias gult aristokratės:  
jog metas jau — nakties antra.  
Tramvajai ir automobiliai,  
pabaigę gatvėse kadrilį, 
senai po urvus išsislapstė,  
pralenkdami kuris katrą. 
Jau vietoms merkias elektra.  
Pakilo mėnuo dar aukščiau,  
Įkliuvęs tarp bažnyčios bokštų, 
pakreipęs savo veidą plokštų, 
jis išsižiojo dar plačiau  
ir atsiduso. Pūstelėjo. 
Ir šiltos srovės minkšto vėjo 
užliejo knarkiantį Berlyną.  
Mėgino mėnuo į Žvėryną,  
bet staiga pro stiklus pamatęs,  
kaip rėdosi aristokratės, 
paraudo senis ir už bokštų  
užrito savo veidą plokštų. 

 
Kaunas, Vilnius, 1921. 
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Tulpės 
 
Raudonos, margos, gelsvos, baltos  
Pražydo tulpės visos kartu.  
Vėliavos iš žolių iškeltos 
Raudonos, margos, gelsvos, baltos .  
Kad nebegrįžtų naktys šaltos  
Ir pievų kruša neužbertų,  
Raudonos, margos, gelsvos, baltos  
Pražydo tulpės visos kartu. 
 
 
Obelių žiedai 
 
Žiūrim — krinta patylomis  
Obelių žiedai.  
Plestakėlėmis baltomis —  
Žiūrim — krinta patylomis.  
Rodos, sniego atkarpomis  
Snigo tik andai.  
Žiūrim — krinta patylomis  
Obelių žiedai. 
 

 
Vandens lelija 
 
Mauruoto liekno viduryje  
Baltesnė už balčiausį sniegą  
Pražydo kažkuomet lelija  
Mauruoto liekno viduryje...  
Ar šviečia saulė jai, ar lyja —  
Ji vis sapnuos paskendus miega  
Mauruoto liekno viduryje  
Baltesnė už balčiausį sniegą. 
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Žibuoklės 
 
Žybuoklių kvapas ore plauko,  
Nors pievoj jų ir nematyt.  
Naktis nusviro jau ant lauko.  
Žibuoklių kvapas ore plauko.  
Naktis tylioji žino daug ko,  
Bet ko? — Negali pasakyt... 
Žibuoklių kvapas ore plauko,  
Nors pievoj jų ir nematyt. 
 
 
Rūta 
 
Šypsodamos skina ji rūtą,  
Šypsodamos pina kasas.  
Šią naktį bernelio yr būta ...  
Šypsodamos skina ji rūtą. 
Tyliau... Sužinos, tai — pražūta. 
Bet kaip sužinos tai ir kas? —  
Šypsodamos skina ji rūtą,  
Šypsodamos pina kasas. 
 
 
Rugiagėlės 
 
Vien tik mėlyna akyse.  
Žemėj, ore ir danguj  
Daugiau nieko nebmatysi —  
Vien tik mėlyna akyse...  
Užsimerksi, pamąstysi,  
Nusijuoksi, o paskui —  
Vien tik mėlyna akyse  
Žemėj, ore ir danguj... 
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Aguonulės 
 
Ugniaspalvės aguonėlės  
Po rugius visur liepsnojąs  
Lyg išklydę dausos vėlės.  
Ugniaspalvės aguonėlės.  
Visas kraštas — vienos gėlės!  
Ar čia žemė, ar čia rojus?  
Ugniaspalvės aguonėlės  
Po rugius visur liepsnojąs 
 
Kaunas, 1920 

 

 

• SUKURK SAVO TRIOLETĄ 

 

.................................................. 
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2........................................................................................................................... 

3........................................................................................................................... 

4........................................................................................................................... 

5........................................................................................................................... 

6.......................................................................................................................... 

7.......................................................................................................................... 

8......................................................................................................................... 

• Dar kartą perskaitykite Kazio Binkio biografiją, kuri yra 1-me puslapyje. 

 

 

Trioletai – tai aštuonių eilučių eilėraščiai, kur pirmoji eilutė sutampa su 
ketvirtąja ir septintąja, o antroji – su aštuntąja. 

 

Namų Darbas 
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