A. Jakšto poetinis žodynas
Petras Butėnas

Prelatas Aleksandras Dambrauskas-Adomas Jakštas buvo tiek platus,
tiek didžiai išlavintas žmogus ir tiek daug iš įvairių mokslo, meno ir
praktinio gyvenimo sričių prirašęs, kad, norint jį, jo kūrybą, kūrybos
krypsnius, reikiamąją mintį gerai suprasti epochos šviesoje, ilgam bus
darbo, kol bus viskas ištirta, nušviesta ir būsimajai gadynei gatavai per
duota. Jis asketas mokslininkas, menininkas, visuomenininkas, kalboty
rys, matematikas-logikas ir gyvenime, — mirdamas pageidavęs, kad ant
jo kapo būtų toks antrašas paskelbtas iš jo paties lyrinės kūrybos: „Mes
ne savo ugnimi žėruojam, mes ne sau aplinkui šviesą liejam“ („Saulė“,
22 p.), — buvo ir poetas. Nuostabiai savotiškas jis ir poetas buvo, apie
kurį J. Ambrazevičius („Lietuvos rašytojai“, 143 p.) pasakė: kūrė „ne tai,
kas pačiam patinka, bet kas reikalinga visuomenei“. Ir A. Jakšto poezija,
— giesmės ir dainos, — aprėpia kasdienybės žmogų ir jo sielos gyveni
mą. Tai J. Ambrazevičius kiek toliau (144—145 p.) teigia: „Net pačią poezi
ją rašo, turėdamas prieš akis degamuosius visuomenės reikalus. Poezijoje
taip suaugęs su momento reikalais, kad tie reikalai nepaleidžia rašytojo
net tiek atitrūkti nuo gyvenimo, kiek reikalinga poetui savo išgyveni
mams atsieti nuo konkretaus fakto ir paversti visuotiniais“. Jis, tvirtin
tina, asketas, logikas, matematikas ir moralistas lietuviškiausiais drabu
žiais. Gal dėl to, apskritai kalbant, ir jo poezijos stilius, ne tik turinys,
extra gyvenimo, savaip ir griežtai suvaržytas, pažabotas, bet ir lietuviš
kas su dideliu taiklumo priemaišų norimiems vaizdams reikšti.
A. Jakštas toks nuo „Aušros“ laikų — pirmosios lietuvių tautos ro
mantizmo ir atgimimo pakopos. Jie du nuo anų laikų tokie dideli realistai
išsiskyrėliai iš bendrumos kad ir dviejų krypčių ideologai: dr. V. Ku
dirka lietuviško pozityvizmo ir dr. A. Jakštas — lietuviško katolicizmo.
Kiti didieji mūsų ano laiko žmonės su dr. J. Basanavičium priešaky —
labiau gyvenimo romantikai. Dr. V. Kudirka, nebaigęs darbo, nelaiku
nukeliavo į amžinybę, o dr. A. Jakštas, kietas kaip titnagas, visame savo

1 Jakšto stiliui nušviesti P. Butėnas yra parašęs plačią studiją, iš kurios čia
spausdiname jo poetinio žodyno nagrinėjimą. Red.
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gyvenime ir žodžio kūryboje, laimingai atkeliavo ligi mūsų dienų, toks
pat pasilikdamas ir savo širdies poezijoje.
O tos poezijos apsčios būta. Pirmieji jo eilėraščiai pasirodė „Aušro
je“ (Nr. 5-6, 1834 m.): pirmuoju eina L. Kondratavičiaus „Giesmės pras
cziokėlio nemokanczio raszyti“ vertimas. Vadinasi, būdamas 24 metų
amžiaus, jis išėjo į spaudą jau kaip poetas, nors ir kito autoriaus žodžius
savo gimtąja kalba skelbdamas šiokia jau tada, jaunystėje, gyvenimui
taikyta nuotaika:
Aš kad plunksnelę laikyt mokėčiau,
Vien dėl tėvynės tiktai krutėčiau:
Aš skinčiau broliams takus dorybės,
Smerkčiau žalingus vaisius girtybės,
Giedočiau — Dievas yr apgintuvė
Drąsaus žemaičio, tylaus lietuvio ...

Kartkartėmis spausdindamas, ir tokio užsimojimo ir akiračio savo
poezijos yra išleidęs atskirais leidiniais: „Dainų skrynelę“, „Rudens ai
dus“ ir 1930 V. D. metais „Liriką“, kuri daugiausia suėmė ir anųjų dviejų
pirmesnių leidinių poezijos dalykus.
A. Jakšto lyrika vadinama sausa, šiurkštoka, matematiška, precizuo
ta, logiška ir panašiais artutiniais tiems epitetais ir sinonimais. To ga
lima ir laukti, tikėtis, nes ir pats autorius nesislepia. Bet, kai patyrinėji
visą kūrybą ištisai, pajauti, kad ne visai taip: bent sausumo ir šiurkštumo,
oi, ne visur jo poezijoje esama. Jei ir taip neigiamai atrodytų — tai tik
todėl, kad visur gyvenimo elementas ir dargi matematiškumo bei logiš
kumo dvasios diriguojamas žodinio išreiškimo atžvilgiu. A. Jakštas lie
tuvių kalbą mokėjo gerai, liaudies kalbos užkampiai jam buvo žinomi,
vaizdus sudorodavo tiksliai, stilistikos priemones, atrodo, išnaudojo ligi
paskutiniųjų. Be to, turėdamas klasinę eilėdaros ir stiliaus formą pa
vyzdžiu sau ir kitiems kūrėjams ir kultivuodamas gyvosios kalbos au
toritetą žodinėje kūryboje, jis N. Nekrasovo žodžiais šitaip griežtai dėl
poezijos atsiliepia „Dainų formos“ vertime:
Formos pergreitai neveik!
Tinka labai, mat, poėmai
Žodžiai priderinti tėmai;
Eilę, lyg pinigą, kalk!
Sakinį griauki klaidingą,
Vykdydam’s dėsnį kartu:
Žodžiams — kad būtų ankštu,
Minčiai — ruiminga ...

(1905.IV.26)

Kad ir šitokie iškeliami eilėraščiui reikalavimai, skelbti prieš 33 me
tus, betgi kūrėjas gyvai pritaria ir jausmui, be kurio negali nė poezijos
gimti („Daina“, 179 psl.).
Dievui pradžiuginus širdį,
Jausmui sujudinus protą,
Gimsta, lyg pievoje puokštė,
Sieloj dainelė svajota...
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Poezijai pasigavęs valią, protą ir jausmą ir palenkęs juos vienam tiks
lui, poetas šit ko nori, nors ir tokia poezijos forma išeidamas į viešąją Lie
tuvos padangę ir nė kiek savo „kankliais“ (lyrika) nesididžiuodamas („Ma
no kankliai“, 180 p.):
Nūn gi protas kad ir jaučia
Dangiškų minčių verpetą, —
Menki, tylūs mano kankliai
Žemės miego nesuprato.

O
kitame posme kūrėjas sušunka, kad žmogus tobulėtų, pakiltų „nuo
šios žemės į aukštybes“, bet, kai daina nepakyla, tai:
O dabar aš kad ir giedu,
Nyksta, gaišta balsas mano, —
Nes dainų retai kas klauso,
Dar rečiau giesmes numano...

Iškelia Absoliuto meilę, vieną iš savo poezijos vainikų, poetas kita
me eilėraštyje ragina pamilti Lietuvos padangę (,,Į mano dainelę“, 181 p.):
Skriskit, mano dainelės, skambėdamos,
Kelkit tėvynės sūnus ...
Budinkit miegančius brolius tėvynėje,
Nūn teprakrapšto akis!
Jaunajai lietuvių kartai įkvėpkite
Meilę savosios kalbos,
Gera pagirkite, pikta neslėpkite,
Būkite balsas tautos!..

Savy lyrika liesdamas Dievo, tėvynės ir gimtosios kalbos aukštinimo
motyvus, A. Jakštas viename posme, atrodo tikra, pasako ir galutinį sa
vo poezijos tikslą („Dainiaus geismas“, 182 p.):
Vien tetrokščiau: te visi pasako:
Jis tiesos mylėjo siaurą taką, Gynė brolius, priešus maldinėjo,
Jiems įkvėpt gerų jausmų norėjo ...

Su šitokiomis intencijomis, prisipažinimais ir pažiūra į poeziją, jos
turinį ir stilių per žmones leisdamas, A. Jakštas ištesėjo savo žodį ne tik
savo eilėraščių turiniu, bet ir jųjų stilium bei kalba, kuriuodu tarpusa
vy augte suaugę.
Iš mažatvės augęs su A. Jakšto „Beraščiu“, paskum jau kaip moki
nys jautęs jo eilėraščių prieinamumą eiliniam žmogui, gėrėjęsis aforiz
miškumu, supratęs jo kalbos natūralumą ir imponuojantį minčių reiškimo
statumą, — gavęs progos, šįkart mėginsiu ne jo poezijos turinį nagri
nėti, kuris bent trumpai ankstesniais žodžiais prabėgom apibrėžtas, bet
jo lyrikos stilių ir kalbą stilistikos ir kalbamokslio atžvilgiu, norėdamas pa
tirti, ar iš tikro, kaip sakoma, jau tokia ir jo stiliaus sausybė ir dvelktų.
Šiam reikalui mėginsiu prakalbinti pačius jo lyrikos faktus ištraukų pa
vidalu. Gilinaus į stiliaus puošmenas, susytas drauge su turiniu, kuo ma
žiausiai liesdamas lyrikos metriką, kuri, tiesa, yra monotoniška, neišmis-
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linga, dažnai neskambi1, nedaug ką ir iš tropų (poetinio žodyno), teiš
traukdamas ir visą dėmesį spiesdamas į figūras (poetinę sintaksę) bei
joms artutinius dalykus.
*
*
*
Rašant apie A. Jakšto lyrikos stilių, teko laikytis tam tikro stilistikoje
numatomo plano. Bet pasirodo, kad įvairių literatūros teorininkų šis tas
nevienodai įvertinama, skirstant medžiagą, ir todėl kai kurie stilistikos
skyreliai nevienodas vietas turi. Išeidamas iš stilistikos normų ir pasi
remdamas lietuvių kalbos dvasia bei duomenimis, vietomis kiek savaip
ką- ne-ką paskirstęs, šitaip čia viską esu sutvarkęs: p o e t i n i s ž o d y 
n a s (poetinė leksika) ir p o e t i n ė s i n t a k s ė (poetinis kontekstas).
P o e t i n i s ž o d y n a s : A. Aiškumas — sinonimija; B. Tikslu
mas — žodžių žaismas, lakonizmas; C. Taisyklingumas — naudo
jimasis priesagomis; priesagos -ai-, -yb-, -en-yb-, -ij-, -ik-as, -ykl-,
-in-, -ing-, -išk-, -yst-, -um-, -uol-, -uv; prieveiksminis gi; D. Įvairios
kalbinės aplinkos žodžiai —
neologizmai: galūnės -a, -is,

archaizmai, barbarizmai, makaronizmai,
-ys; priešdėlėtieji žodžiai; daiktavar

dis + daiktavardis; būdvardis + daiktavardis; skaitvardis + daiktavar
dis; prieveiksmis + daiktavardis; dialektizmai — sangrąžos žodelis si, ki
tos žemaitybės, šiaip tarmybės, įtartinukai; E. Poetinė semantika — epi
tetai: įvardžiuotiniai būdvardžiai, mažybinė forma; palyginimai; tropai —
ironija, alegorija: posakiai, aforizmai.
Poetinė
s i n t a k s ė : A. Gyvumas — antitezė; apostrofa; inter-ogacija;

eksklamacija;

elipsė;

gradacija;

repeticija;

polisindetomas

(jungiamieji žodžiai ir, kaip, kur, į, ar, su, anei, (ir) ne, kad, tai); epifora;
epanafora; figūrų papildymas: — asindetonas, brachilogija, geminacija;
B. Skambumas — eufonija: sutrumpinimai, liepiamosios nuosakos ga
lūnė -ki, -k, inversija; euritmija (kirtis); onomatopeja: jaustukiniai prie
veiksmiai, akimirksniniai veiksmažodžiai, ištiktukai, jausmažodžiai, gar
soseka; C. Stiliaus pilnumas — periodai: aiškinamieji, išeitiniai, nuolai
diniai, priešpriešiniai, priežastiniai, santykiniai, sąlyginiai, sujungtiniai.
S i n t a k s ė (papildomasis skyrius): linksnių vartojimas, pažyminiai,
prielinksniai, prieveiksmiai, jungtukas nes.
V a r i j a (papildomasis skyrius): svetimieji kūrėjai, sukaktuvininkai,
literatūrą liečia, filosofija, geografija, gamta, tėvai, vaikams, visuome
nės negalavimai, visuotinybės.
Iš šitos programos šiame rašinyje gvildenamas skyrius Poetinis žo
dynas.
1
Apskritai daina A. Jakšto „Lirikoje“ liesta šiuose eilėraščiuose: Dainų for
ma (vert.) (231 p.), Dainiui (vert.) (226 p.), Į mano daineles (181 p.), Dainiaus geis
mas (182 p.), Liaudies dainiui (sek.). (182 p.), Mano kankliai (180 p.).

Poetinė leksika
A. AIŠKUMAS

Stiliaus aiškumą liečia s i n o n i m a i (syn—su, onoma — vardas:
artimos reikšmės, bet nevienodareikšmiai žodžiai), o m o n i m a i (ómoios — panašus, vienodas; žodžiai, turį dvi ir daugiau reikšmių), p e r i 
f r a z ė s (peri — apie, frasis — posakis, išsireiškimas; vengimas pavadin
ti sąvoką jai savingu žodžiu) bei jos dvi šakelės — a m p l i f i k a c i j o s
(papildymas, išplėtimas; viso sakinio pakeitimas kitu arba kitais saki
niais) ir e u f e m i z m a i (eufemos — malonus, laimingas; stataus žo
džio, nemalonaus dalyko išreiškimas švelnesniu žodžiu ar sakiniu), ir, ga
lop, t i k s l u s m i n č i ų r e i š k i m a s (vengtini supainioti žodžiai, sa
kiniai, netikęs žodžių derinimas).
Omonimų ir perifrazės reiškinių, būdingų A. Jakšto „Lirikoje“, nė
ra, o tikslus minčių reiškimas, atsirėmęs į kūrėjo logiką, labai nužiūrėtas.
Iš to skyriaus teiškeltini į paviršių sinonimuos dalykai.
Sinonimija

Mūsų kalba gausi sinonimų, ar tautosaką imtumėm, ar raštus, ar
kasdienę kalbą, pvz.: dirba, pluša; gieda, dainuoja; griūva, puola; rėkia,
šaukia; šaltinis, versmė; veidai, skruostai; kibiras, viedras; tynė, vonia;
tėvai, gimdytojai; arklys, žirgas; kuilys, tekys. A. Jakštas sinonimijos

reiškinius, norėdamas didesnį efektą padaryti, sumaniai naudoja savo ei
lėraščiuose, bet tik nepergausiai.
Taip pat nupieščiau birželio rytus,
Kada saulutė tik ką prašvitus,
Ir žiba mirga rasos lašeliai,
Ir čiulba ulba raibi paukšteliai,
Beraštis, 18 p.
Skelbčiau, garsinčiau ir grožį lauko,
Kaip varpų vilnys siūbuoja, plauko.
Beraštis, 18 p.
Telksim, kviesim aliai vieną —
Būrus, kunigus ir ponus.
Mūsų dirva, 94 p.
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Engė, spaudė priešai mus,
Plėšė rusai, vokiečiai;
Kentėm vargą ir skausmus
Ir verkšlenome slapčiai.
Nepr. Lietuvai, 100 p.
Skriejame, plaukiame artyn prie girios,
Vėsu krūtinė oru kvėpuoja.
Beržaro ežeras, 117 p.
Užuot kepę duoną, varot spiritą,
O pasaldę maukiat, srebiat „viritą“.
Labas rytas laukams, 121 p.
Skamba gaudžia šimteriopos
Dainos operų garsiųjų,
Klauso viešpačiai Europos
Dainininkų parinktųjų.
Kat. lietuvio daina, 170 p.

Priesagos leidžia pasirengti kuo daugiausia žodžių, sinonimiškai tar
pusavy skambančių; plg. priesagas -ij-, -yst-, -išk-um-, -yb- ir kitas.
Mūsų kalba pilna sinonimų. Apie juos pirmasis gana rimtas darbas
pasirodė 1908 metais — tai Romo Bytauto „Šis tas iš lietuvių kalbos fi
losofijos“.
B. TIKSLUMAS
Stiliaus tikslumui trukdo neatsargiai pavartoti, bet poezijos mėgsta
mi p e r t a r a i (pvz.: vadinas, sakysim ...), k e l i i š e i l ė s s i n o n i 
m a i (žr. sinonimiją), p l e o n a z m a i (pleonáso — gausinu, dauginu;
daugiažodiškumas; įvairių tos pačios prasmės ir turinio žodžių vartojimas),
t a u t o l o g i j o s (tapatžodybės; tos pačios minties ar to paties dalyko
nusakymas keliais įvairiais žodžiais ar posakiais), p a r a l e l i z m a i
(para-dllelos — greta einantis; lygiagretumas; minčių, daiktų, vaizdų ir
kt. sugretinimas palyginant), i l g i s a k i n i a i , l a k o n i š k i p o s a 
kiai.
Apskritai imant, A. Jakšto lyrikos stilius tikslus, priklausąs nuo kal
bos faktų vartojimo tikslumo. Bet ilgų sakinių dažnoj vietoj tikrai pa
sitaiko (žr. periodą) šalia lakoniškosios kalbos.
Iš šios srities į paviršių iškeltinas tautologijos faktas, pasireiškęs vie
nu ištisu eilėraščiu, virtusiu tartum kokiu pabrėžiamos minties žodžių
žaismu.
Žodžių žaismas

Yra vienas „Aido“ (90 p.) eilėraštis, taikytas Lietuvos priešams, ku
rio ir žodžiai taip parinkti, kad jie patys per save jau tuos priešus plie
kia. Be to, būdingas tariamasis užklausimų atitarimas, sąskambiškai pa
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imamas iš paskutiniojo žodžio, ir tokia žodžio dalis eina vis pabrėžiamai,
sudarydama atskirą žodį.
-Ką ten priešas žada rengt? — Engt, engt, engt!..
Ką jis nor’ mums padaryt? — Ryt’, ryt’, ryt’...
Ar sarmatos neturės? — Ės, ės, ės...
Lygu koksai gyvulys? — Lįs, lis, lįs...
Ir begėdiškai užklups? — Lups, lups, lups...
Mūsų kraujo prisigers? — Gers, gers, gers...
Knygas, laikraščius uždraus? — Raus, raus, raus...
Ir mes būsime tamsoj? — Oi, oi, oi!..
Rasim džiaugsmą vien sapne? — Ne, ne, ne ...
Ko daugiau mes turim laukt? — Augt, augt, augt...
Gal dirbt’ žemę nesibart? — Art, art, art...
Nė minutės nesilsėt? — Sėt, sėt, sėt!..
Mokslą, šviesą broliams skelt! — Kelt, kelt, kelt...
Iki galą barbaras — ras, ras, ras...
Ir jo valdymas gražus — žus, žus, žus...
Ir jis pats po kelmais — eis, eis, eis...

Tąja pačia proga neiškenčiu nepaminėjęs autoriaus išgalvoto vieno
p a r a d o k s o (savotiškas kalambūras), kur modernistams „patariama“,
kaip reikia eilėraščius rašyti, duodant įdomų kalbos rezginį:
Tai mano sugalvotos — eilutės eilėse:
Skaitydams vieną tekstą, draug kitą regėsi.
Tai daros šiaip: eilėraštį rašydams
Pakeiski kai kur raides paprastas riebiomis,
Ne kaip pakliūn, bet taip, kad tu, tai padarydams,
Gautumei iš jų žodžius, sudėtus tyriomis.
Kiekvienam, kaip reljefas, jie tuoj puls į akį,
Nustebę šauks jums bravo, kaip proto netekę.

Iš riebiųjų raidžių susidaro toks sakinys: aš kilnus genijus nešu jum
savo prekę!

Autorius pademonstravo tyčią išgalvotą eventualų faktą, gudriai pa
šiepiantį nenusisekusių eilių kalikus, kur dėl visai pašalinių motyvų
aptemdomas pats kalbos stiliaus tikslumas.
Lakonizmas

Lakoniškų posakių šalia ištęstų periodinių sakinių „Lirikoje“ ne
maža, ir, reikia pasakyti, jie taiklumu pasižymi. Čia šiek tiek jų išrašau:
Broliai, ko žiūrite?!.
Vieną teturite
Lietuvą brangią tėvynę ...
Lygiai Mažojoje,
Lygiai Didžiojoje
Mūs’ ją tegina krūtinė!..
M. Lietuvai, 109 p.
Kas čia: kaimas ar miestelis, —
Tepasako kas tai žino,
Nes, va, lietuvis žvejelis
Šiena gatvėje džiovina.
Nida, 112 p.
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Nori melstis — še bažnyčia,
Nori mirt — čia pat kapeliai,
Nori poilsio — gali čia
Snustelt artimoj girelėj.
Beržoro įdomybės, 115 p.
Kelionė — darbas paprastas,
Kelionė — vargas didelis,
Kelionė — tikras reikalas,
Kelionė — ponų pramoga,
Kas apibrėš tave?..
Kelionė, 149 p.
Vienas žodis — ne šneka,
Vienas vyras — ne talka.
Kai du stos, 173 p.

C. TAISYKLINGUMAS

Kalbos taisyklingumas ir stilius suaugę: juo kalba taisyklingesnė, juo
stilius dailesnis. Bet stiliaus dailumas ir gerumas priklauso ir nuo pačios
kalbos, kaip vieneto. Mūsų kalba iš pagrindo stilinga, dėl kurios A.
Jakštas sušunka:
Nors žudė ir krimto
Tave praeitis atsidėjus, —
Tu amžių gal šimtą
Savaip nepaliauji skambėjus.
Ir metais senutė
Vis grožiu jaunystės tebžydi,
Net ponai atkutę
Mums tavo dailumo pavydi.
Į lietuviškąją kalbą, 77 p.

Šiuo atveju pažiūrėkim, kaip A. Jakštas lyrikoje verčiasi žodžių prie
sagomis.
Naudojimasis priesagomis

Žodžių priesagomis kūrėjas savo lyrikoje visai laisvai naudojasi, ypa
čiai norėdamas eilėdaros rimą išlaikyti. Iš retesnių priesagų yra keletas:
-yč-, -yt-, -um-yn-, -už- (žemaitiškoji):
O jei tavo siela kenčia
Dėl kaltybių nemažyčių, —
Še, pažvelk į Kristaus kančią
Keturiolikoj koplyčių.
Beržoro įdomybės, 115 p.
Kas esi tu? — Lietuvytis.
Lietuvos pilietis, 273 p.
Mums brangesnė yr dorybė
Už didžiausi brangumyną.
Kat. lietuvio daina, 171 p.
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Jam įsakius, paukščiai girioj gieda,
Ir žvaigždelės per dangužį rieda,
Ir pievelės žydi, marguliuoja,
Ir javais laukeliai geltonuoja.
Vaikelio klausimas, 5 p.
Tėvužėli, kas gi tai sutaisė,
Kad saulutė šviečia mums ir šildo?
Vaikelio klausimas, 4 p.
Iš būdingesniųjų lietuvių kalbos žodžių priesagų, plačiau lyrikoje var
tojamą, paliestinos dar šios: -ai-, -yb-, -en-yb-, -ij-, -ik-as, -ykl-, -in-,

-ing-, -išk-, -yst-, -um-, -uol-, -uv-.

Priesaga -al-

Daiktavardinė priesaga -al-, po kurios eina kieta galūnė, rodo daiktą
turint tų ypatybių, kurių turi ir veiksmažodis, iš kurio tokios priesagos
daiktavardis pasidaręs, pvz.: ėsti — ėdalas, tepti — tepalas. „Lirikoje“
keli tos rūšies reti žodžiai taikliai pavartoti.
B l i z g a l a s — blizgutis, blizgė.
Blizgalais nesuviliosi
Lietuvio ir kataliko.
Kat. lietuvio daina, 170 p.

D e g a l a s — žibė, šviesa.
Kur paukščių kelias traukiasi
Į tolį vien težinomą
Sparnuočiams ir astronomams,
Tartum iliuminacijai,
Šimtų šimtais pridegdinta
Žvaigždelių — degalų.
Kelionė, 151 p.

S t e b a l a s — nuostabus daiktas, stebinys.
Kaip rožė pražydus graži,
Maloni kaip vasaros rytas,
Savęsp vyrų akį verži,
Lyg stebalas koks nematytas.
Lietuvaitei..., 79 p.
Sakykit gi, ką matėte,
Kokius regėjot stebalus?
Kelionė, 158 p.

Ž v a n g a l a s — žvanguolis, žvangumas.
Naujas grožis jiems — niekai,
Naujos dainos — žvangalai.
Anatema, 538 p.
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Ant ugnies aukuro smagenis dėsime,
Išlaisvos žvangalu mes sukvatosime.
Auka, 357 p.

Priesaga -yb-

Daiktavardinė priesaga -yb- duoda žodžiui labiau sukonkretintą
reikšmę, negu priesaga -um- (plg. daugybė — daugumas), ir beveik to
kias pat pareigas eina, kaip ir priesaga -yst-. Autorius šalia įprastinių
žodžių aukštybė, daugybė, galybė, gėrybė, girtybė, kaltybė, malonybė,
ramybė, šviesybė, tamsybė vartoja ir tik dabar jau įprantamus vartoti
žodžius: artimybė, bailybė, dosnybė, genialybė, gyvyba, įdomybė, mažatikybė, narsybė,

nematomybė,

nemirybė, pilnybė,

vertybė, žemybė:

A r t i m y b ė — artybė, artumas, arti, čia pat, kaiminystė.
O jei koktu tau būti tamsybėje,
Iš kaimyno šviesos pasiskolinki,
Jis gyvena čia pat artimybėje,
Geras draugas, nuo jo nesitolinki!
Pranašas, 163 p.

A u k š t y b ė — aukštumas,-a, viršūnė.
Da žingsnis viens — ir aš ant pat aukštybės.
Gyvenimo kalnas, 187 p.

B a i l y b ė — bailystė, bailumas, bailė, baimė.
Augti kas verta, gyven’ be bailybės,
Nėra aukštesnės jėgos apkaltos ...
Traukinyje iš ryto, 235 p.

D a u g y b ė — daugumas, daug.
Iš jo gyvių pasipylę
Nesuskaitomos daugybės.
Ex quo omnia, 19 p.

D o s n y b ė — dosnumas, davumas.
O tu, duosnybė pagirtoji,
Ateik ir viešpatauk ant žemės!
Petrapilės ..., 210 p.

G a l y b ė — galia, galėjimas.
Viešpatie didžios galybės,
Duok iš amžinos gėrybės
Būti tuomet be kaltybės.
Dies irae, 70 p.

G e n i a l y b ė — genialumas, geniališkumas.
Senajam mokslui skelbiant prietaringus vylius,
Dainiams žymė, mat, buvo jam — genialybė...
Prietarai, 376 p.
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Girtybė—
Aš skinčiau broliams takus dorybės,
Smerkčiau žalingus vaisius girtybes.
Beraštis. 82 p.

G y v y b a — gyvybė, gyvumas.
Gyvyba — kryžius ir tiesa gyvoji —
Spindi bemirtė iš pūzdrų — grabų.
Traukinyje iš ryto, 235 p.

Į d o m y b ė — įdomumas.
Ei, į Beržorą atvykęs
Iš kampelio tolimojo,
Miel’s ateivi, pats manykis,
Tirki įdomybes jojo.
Beržoro įdomybės, 115 p.

Malonybė—
Jėzau, jam atleiski kaltes,
Ir per savo malonybę
Duok jam danguje ramybę.
Dies irae, 71 p.

M a ž a t i k y b ė — mažatikystė, mažas (menkas) tikėjimas.
Visur rasi ženklų juodžiausios spalvos
Aklybės arba niekšiškumo,
Slaptingų priežasčių neprotingos kovos,
Mazatikybės ir baikštumo.
Dainiui (vert.), 227 p.

N a r s y b ė — narsa, narsumas, narsingumas.
Tegu priešų pilis griauna,
Puošias vainiku narsybės!...
Kat. lietuvio daina, 168 p.

N e m a t o m y b ė — nematomumas.
Drauge miel’s, ar nematai tu,
Jog vis’, ką mūs’ akys mato,
Ir vien atspindys, šešėliai
Nuo nematomybės rato?
Traukinyje iš ryto, 234 p.

N e m i r y b ė — nemarumas, nemirtis.
O nemirybės iškilme,
Mus mokai žvelgt mirtin be baimės
Ir net ieškoti joje laimės.
Velykų giesmė, 47 p.
Ne tau ramumas, garbė, didybė,
Aukštos valdžios malonė,
Tau lemta kelias į nemirybę
Per vargą ir karionę.
Lietuviui, 139 p.
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Garsiais darbais pasauly tu nemirybės sieki...
Kvaily, nori ar ne — vis nemira palieki.
(vert.), 269 p.

P r a k i l n y b ė — prakilnumas, kilnybė, kilnumas.
Ir buvo gi ko paklausyti..
Apie varlių pasaulyje daugybę,
Jų praeitos kultūros prakilnybę
Ir busimąją varlijos galybę.
Varlės politikės, 367 p.

R a m y b ė — ramumas.
Ir vėl tylu. Nakties ramybė
Apsiaučia lygiai iš dangaus —
Ir meilės žemiškos pilnybę,
Ir tuščią trankymos žmogaus.
Traukinyje iš ryto, 235 p.

Š v i e s y b ė — šviesa, šviesumas, šviesenybė.
Dievuliau mano, kad aš galėčiau
Kad ir netiesiai plunksną vedžioti,
Kiek tai giesmelių gražių sudėčiau,
Kiek tai šviesybės turėčiau prote. . . !
Beraštis, 80 p.

V a r l y b ė — varlija, varliškumas, varlumas.
Ir visos įvairiais balsais nagi kvaksėti:
Ura, ura, mūs’ nepriklausomybė!
Dar nepražuvo garbinga varlybė!
Varlės politikės, 366 p.

Ž e m y b ė — žemiškumas, nusižeminimas.
Dorybių indas tu,
Turtingas neturtu.
Duok mums didybę nugalėt’,
Giliai žemybę pamylėt!...
Šv. Pranciškaus.... 61 p.
Išmelsk žemybės mums ir kantrybės!
Šv. Pranciškaus ..., 63 p.

Priesagos -en-yb-

Dvi daiktavardinės priesagos -en-yb-, galima sakyti, tėra tik sustip
rintas laipsnis to, ką skelbia ir viena priesaga -yb-. Liaudies kalboje žo
džiai baisenybė (baisybė, baisumas), brangenybė (brangybė, brangumas),
sunkenybė (sunkybė, sunkumas), šventenybė (šventybė, šventumas) pla
čiai vartojami. Keliose vietose ir A. Jakšto lyrikoje tų keimarinių prie
sagų žodžių yra:
Negyvų kūnų šimtai,
Sužeistų daugybė!.
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Na, dabar ar supratai
Karo baisenybę?!
Karas, 299 p.
Sveikas teinie sau, iš kur atėjo,
Savo tesaugo brangenybes.
Saulių maršas, 101 p.
Ir save pasveikint duoki,
Šventas Sarge Angele,
Sunkenybėse vaduoki
Dangiškąja malone.
Geroji intencija, 69 p.
Jis mano meilę brangin’, lyg kokią šventenybę,
Ir gali man teisingai Jis apie tai priminti.
Mano draugas, 24 p.

Priesaga -ij-

Daiktavardinė rinktinumą skelbianti priesaga -ij- prieš kietąją mo
teriškosios giminės galūnę -a seniau Rygiškių Jono ir jo mokyklos nelabai
būdavo mėgiama. Ir šalia jo vartotosios lapijos nelabai buvo leidžiama
sakyti Žemaitija (reikėjo: Žemaičių žemė, Ž-čių kraštas, Žemaičiai). Šian
die toji priesaga labai išpopuliarėjusi. O A. Jakštas ir kitkart nesivar
žydamas ją segiojo savo darbo terminams arba kad ir kitų darbo nau
jadarams.
G y v a t i j a — gyvatės, gyvačių veislė, gyvatynas.
Ir šis darbas neina vėju,
Vis daugiau tėvynė valos, —
Be žalčių jau liko balos,
Gyvatija sumažėjo.
Garnys, 286 p.

K a t a l i k i j a — katalikai, katalikų pasaulis; katalikybė, katali
kystė.
Taip pat teismas visiems lygus,
Ar kas plėšia, ar kas vagia,
Tik taisyklės nesuranda
Katalikija nabagė.
Meksikos konstitucija, 344 p.

M e d i j ą — medžiai.
Šnera upeliai, tolyn bėgdami,
Bund’ mediją giriose.
Pavasario naktis (vert.), 265 p.

P i l i e t i j a — piliečiai.
Rami Betanija nubudus,
Teiraujas seniai ir jauni:
Kodėl pilietija sujudus,
Kur jie taip bėga skubini?
Lozorius, 95 p.
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vaikai.

Mielajai vaikijai. (Taip pavadintas visas lyrikos skyrius, 271 psl.).

V a r 1 i j a — varlės.
Ir buvo gi ko paklausyti...
Apie varlių pasaulyje daugybę.
Jų praeitos kultūros prakilnybę
Ir busimąją varlijos galybę.
Varlės politikės, 367 p.

V y r i j a — vyrai.
Prasimušė tamsoj pirmi aušros ženklai,
Kurių jau vyrija seniai pasilgus laukė.
Rytas, 92 p.

Ž y d i j a — žydai, žydų tauta.
Aplink jį spiečias žydija į būrį,
Jordano darbas Jonui yr alsus.
Šv. Jonas Krikštytojas, 220 p.

Ž v ė r i j a — žvėrys.
Mat, taip toji žinia nustebino žvėriją,
Kad savo nuomonę kiekvieną išreikšti pirmas prisibijo ...
Kiaulė ir asilas, 371 p.

Priesaga -ik-as

P e i k i k a s — peikė jas, peikinėtojas.
Nebeklausykit Druskių, naujumos peikikų
Nauj. eilėdaros menas, 375 p.

S k e l b i k a s — skelbėjas.
Bet, jei skelbia kas prieš Tiesą,
Neklausau tokio skelbiko.
Kat. lietuvio daina, 168 p.

Ž e i d i k a s -— žeidėjas, įžeidėjas, įžeidinėtojas, įžeidikas, užgavėjas,
užgaudinėtojas.
Mūsų kaltės bausmę gavo,
Dovanok saviems žeidikams,
Kaip ir mes atleidžiam savo
Kaltininkams.
Tėve mūsų, 104 p.

Priesaga -ykl-

Daiktavardinė priesaga -ykl- prieš kietąją galūnę, -a, -as rodo arba
įstaigą, arba įrankį.
K a n d y k l a — užkandinė.
18. Suvažiavimo darbai III
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Jonas smagus skub’ kandyklon,
Skrieja virpančiais sparnais:
Metas jau išmest burnelę.
Jaunas magas, 356 p.
O jei koks paniūra tuo nepalinksmėtų,
Vilkolakio ras „kandyklaj“
Šnapso ir šampano.
Vilkolakio daina, 360 p.

P u s t y k l a s — pustyklė, pustytojas.
Nori ir trobą tamsią pamatyti,
Aure, veizėki per langelio stiklą,
Motina supa savo mažutytį,
Kit’s šaukia: mama, pamokyk skaityti!
Trečiasis tėvo jau mėgin’ pustyklą.
Svajonė, 159 p.

R e g i k l a s (regyklas) — regykla.
Taip ir prie lašo ir dangaus regiklo.
Tenka sušukti: Oi, Dievuliau didis!...
Dievas, 4 p

Priesaga -in-

Būdvardinę priesagą -in- daiktų kilmei reikšti A. Jakštas nepaprastai
plačiai vartoja, net, greičiausiai, jis pats pirmas paleisdamas į pasaulį
šitokius žodžius, paprastai liaudies kalboje reiškiant tiktai kilmininkais
vartojamus: bokštinis — bokšto (gaidelis), gegužinis — gegužės mėnesio
(naktis), gyvulinis — gyvulio (naujiena), Grįžaliniai Ratai (Grįžalo R.),
naktinis — nakties (sargyba), pagrabinis — pagrabo (maršas), pragarinis
— pragaro (ugnis), prigimtinis — prigimties (prigimtas; vaistas), šerminis — šermenų (maršas), vasarinis — vasaros (sveikinimas), žeminis —
žemės, žemuoginis — žemuogių, žieminis — žiemos, žiemių (šaltis).
Tvarką valstybinę
Kurti paskatinki,
Dvasią tikybinę
Kvėpki, išplatinki.
Pasigailėk, 7 p.
Prieš ją tu kėlei, žlibas nabage,
Spėkų gamtinių tamsias bangas.
Pasauliui, 31 p.
Šerminis maršas (šermenų).
Pasauliui, 31 p.
Dieve meilės begalinės,
Nuo ugnies gink pragarinės,
Mano gailesį pažinęs.
Dies irae, 71 p.
Šiandien čia švyturio liepsna težiba,
Eidama ramią naktinę sargybą.
Urbo kalnas, 113 p.
Vasariniai sveikinimai (vasaros).
119 p.
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Labas rytas, vasariniai jūs laukai!
Labas rytas laukams, 121 p.
Ei, visai yra kitas grožis
Savo darbo sijonėlių
Pasiūtų iš mūs’ naminių,
Čerkesinių marškinėlių.
Tautiniai rūbai, 124 p.
Apgynė jas ir atvadavo,
Iš po vergijos pragarinės,
Kai, taręs rimtą žodį savo
Visus sulaikė nuo degtinės.
Vysk. M. Valančiaus ..., 130 p.

Priesaga -ing-

Būdvardinė priesaga -ing-, rodanti privalumų, tam tikrų žymių gau
są, šioj lyrikoj poretė. Šalia įprastinių baisingas (baisus) gailingai (gai
liai), išmintingas, meilingas (meilus), retesnių plunksningas (plunksnuo
tas), unksmingas yra trejetas, jei ir ne A. Jakšto darbo, tai naujadarų —
mirgulingas (mirgantis), moningas, perkūningas. Ta priesaga čia poezijai
daug nepatarnauja, nes rodo gana ilgą žodį, lanksčioj ir įvairioj poezijoj
neperparankiausią. Todėl tą priesagą beveik tik giesmėse ir teužtinkame.
Atsimink, Jėzau, meilingai,
Manęs ieškojęs gailingai,
Nežudyk manęs baisingai.
Dies irae, 70 p.
Europos gyvą matė jis darbštumą,
Amerikiečių laisvę išmintingą,
Afrikos oro ir žmonių karštumą
Ir Azijiečių sukilimą ūmą
Ir visą žemės reginį moningą.
Svajonė, 161 p.
Šaukia: Dieve, rasą duok gausingą,
Ar bent audrą siųski perkūningą.
Bus audra, 200 p.
Šaltiniams teik vandens ik valiai,
Paukšteliams rūbą jų plunksningą,
Minkštumą mūs’ visų Vilnelei,
Pakalnėms rasą mirgulingą.
Vaiko malda, 304 p.

Priesaga -išk

Būdvardinė priesaga -išk-, vaizduojanti daikto ar reiškinio savumą,
jo būdinguosius bruožus, A. Jakšto kartais labai originaliai paduodama.
Taip tai, matyki, ežia dainiškoji,
Pirmiausia eina per tėvynės šalį,
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Dubysa traukias, slepiasi Šventoji,
Kiekvieną siekia vietą Lietuvoje,
Kablelį, girią, pievą ar laukelį.
Svajonė, 159 p.
Dar originalumas — neigti ritmas, rimas,
Taip pat eilių lygumas dainiškoj kūryboj.
Originalumas, 380 p.
Aukso tyrojo Širdie,
Motiniška mūs’ viltie ...
Kilk aukštyn, jūros žvaigžde!
Marijos Širdis. 55 p.
Jausmo diduomenei,
Proto jaunuomenei,
Jėgą nemergišką,
Būdą energišką
Duoki visiems mums, darbuose padėk!
Jaunikaičio malda, 6 p

Priesaga -yst-

Priesagos -yb- ir -yst- besivaduojančios. Bet paprastai priesaga -yst
rodo žmonių sambūrio žymę, — sakysim, tautystę, luomą, įstaigą; plg.
dievystė —- dievybė, lietuvystė — lietuvybė, tautystė — tautybė. Prieš
kariniais laikais, rodos, labiausiai tuo atveju vyravo priesaga -yst-.
Didvyrystė —
Ei, ir mums kadaisiai degė
Sieloj geismas didvyrystės, —
Nūn, pražilus, ji nebagė
Gėdis audringos jaunystės.
Gyvenimo ruduo, 205 p.

Dievystė —
Ak, ir išminčius graikų yra taręs,
Kad nuo akių mūs’ slepiasi dievystė.
Teisingas atsakas, 12 p.

Lietuvystė —
Kelkite, stokite,
Veikit, kovokite
Už lietuvystės idėją!
M. Lietuvai, 108 p.

Lietuvystė —
Lietuvystės idėją jiems į gaivą kala
Ir unijos šventumą murdina į balą.
Iš kauniečio . . . , 325 p.

Storžievystė —
Užsieniuos kultūra auga.
Kyla pramonė aukštai,
Nėr ten storžievystės_ raugo,
O pas mus vis atbulai.
Užsieniuose ir pas mus, 328 p.

Tautystė —
Štai čia driekias gijos žalios,
Prie jų glaudžiasi geltonos,
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Ir kaip mūs’ tautystės ženklas,
Jungias su anom raudonos.
Tautiniai rūbai, 124 p.

T a u t y s t ė —
Jie į dvarą jau nebeina,
Ponams kūnu netarnauja,
Bet tautystę savo maino
Ir tėvynės darbą griauja.
Vasario 19 d., 92 p.

Vienystė
Be to, man teks gyventi
Vienystėj amžinai.
Viskas arba niekas, 264 p.

Bet šalia priesagos -yst- tiems patiems reikalams pavartojama ir prie
saga -yb- (žr. prieš, -yb-), pvz.:
Tavo ponai braidžioja
Limpančioj lenkybėje,
Tavo žmonės klaidžioja,
Lyg akli, tamsybėje.
Lietuva, 91 p.
Gana jau to skirtumo
Tarp kaimo ir ponybės,
Visi į bendrą darbą,
Vardan šventos vienybės!
Padėk, Dieve!, 148 p.

Priesaga -um-

Daiktavardinė priesaga -um- rodo abstrahuotą daikto ar reiškinio
ypatumą.
A u k s i n g u m a s — auksumas, aukso pavidalo.
Va, kokiu auksingumu
Vyno spind’ stiklinės.
Ir kaip skamba mūs’ draugų
Dainos sidabrinės.
Auksas ir sidabras, 261 p.

A u k š t u m a s — aukštis, aukštybė.
Ir meršiu tad kiekvieną neramumą,
Nebenusiskundžiu žemiškais vargais,
Keliu akis j dangišką aukštumą,
Verkiu ir daug dainuoju su draugais.
Nauj. Testamentas. 225 p.

E r t u m a s — erčia, erdvė.
Su dideliu vargu per gryčią ėjau,
Ertumo jos apimti negalėjau.
Gyvenimo kalnas, 187 p.

J u o d u m a s — juodis, juodybė.
Jie iškalbą turi parodyt,
Mokėjimą priešą nuveikt,
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Juodu padaryti, kas balta,
Juodumui baltumo suteikt.
Vasara, 347 p.

M e k s i š k u m a s — kas yra Meksikos dvasios.
Valdžios kitos labai dėmis
Šiltais Meksikos gudrumais
Ir Bažnyčią žad’ vaišinti
Panašiais meksiškumais.
Meksikos konstitucija, 344 p.

N a u j u m a — naujumas, naujovė, naujybė, naujiena.
Nebeklausykit Druskių, naujumos peikikų,
Bet teikitės greičiausiai į mane skubėti...
Nauj. eilėdaros menas, 375 p.

S a l d u m a — saldumas, saldybė, saldenybė.
Aleliuja jau atgijo,
Mums gyvybės salduma,
Jėzaus kėlusio gymyje
Spindi Dievo pilnuma.
Velykų giesmė, 48 p.

S ą m o j u m a s — sąmojis, sumojimas.
Teik mūs’ protui sąmojumų
Tų švelnių ...
Džiaugsmui, 259 p.

V a r l i š k u m a s — tam tikras varlės privalumas.
Mes, Vytautiškių varlės, be srovių skirtumo,
Vardan vien įgimto mums varliškumo,
Kaipo sudarančio nemažą dalį..., stengsimės ...
Varlės politikės, 367 p.

Priesaga -uol-is

Į k y r u o l i s — įkyrus, įkyrėjęs, nusibodėlis.
Ir net šunies nepaisė,
Kuris būdoj, pajutęs blusą kinkoj,
Mokino dantimis tą įkyruolę.
Kiaulė ir asilas, 371 p.

N e k a n t r u o l i s — nepakantuolis, -nekantrus, nekantrautojas.
Cit, jauni nekantruoliai, nutilkit rūgoję.
Naujumas, 379 p.

S n i e g u o l ė — sniegulė, snaigė, snaiguolė. snaigulė, sniegelis.
Vien tik snieguolių kuždėjimas krintančių
Girdis piktoj tylumoj.
Lakišiai, 246 p.

Priesaga -uv-

Daiktavardinė priesaga -uv- skelbia arba įstaigą, arba įrankį, arba
čiabuvį.
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A p g i n t u v ė — gintuvė, apgynimas.
Giedočiau — Dievas yr apgintuvė
Drąsaus žemaičio, tylaus lietuvio.
Beraštis, 82 p

G i r t u v ė — girtavimo įstaiga.
Kai į girtuvėlę
Bus takai užžėlę, —
Laimins maldą Dievas.
Šv. Petras, 84 p

U ž d e n g t u v ė — dengtuvė, uždanga.
Kolei stoviu už Jo uždengtuvės, —
Mano priešo pajėga menka.
Neprietelis, 30 p.

Ž e r g t u v a s — „žirklės“.
Jų ne kojos, bet žergtuvai,
Sparnų vietoj du kultuvai,
Plunksnų jie netur tikrai!
Įvairūs sprendimai, 283 p.

Prieveiksminis gi

Paprastai prieveiksminis gi mintį pabrėžiamuosiuose sakiniuose, kaip
liudija gyvoji kalba ir tautosaka, eina sakinio pradžioje, pvz.: gi dabar
čia kas?!; gi žiūrėk, nesidairyk — ir pamatysi!; gi ar (trm. gar) ir jis
buvo įkaušęs?; gi žiūriu žiūriu — devyni vilkai vieną bitę bepjauną. A.
Jakštas čia prieveiksminį gi nuvaro už pirmojo žodžio.
Jums gi, sesės, ilgakasės,
Altorėliai nešt!
Eina, eina!, 13 p.
Tavy gi senas chaosas spietės —
„Manymo laisvo“, „meilės liuosos“.
Pasauliui, 32 p.

Taip pat žinom, kad prieveiksminis gi neina jungtuku sujungtuku
(pvz., rusų kalboj jis eina: онь же), ir tada jo vietoj vartojamas jungtu
kas sujungtukas o. Tuo tarpu A. Jakštas to nepaiso.
Garbė Tau, mano Dieve, už padarą kiekvieną,
Labiausiai gi (=o labiausiai) už Saulę, skaisčiausiąją sesutę ...
Šv. Pranciškaus saulės himnas, 25 p.

D. ĮVAIRIOS KALBINĖS APLINKOS ŽODŽIAI
Įvairios kalbinės aplinkos žodžiai (žodžių prasmės kitimas) suskirs
tomi į a r c h a i z m u s , b a r b a r i z m u s ( i r makaronizmus), n e o l o 
g i z m u s , d i a l e k t i z m u s (provincializmus, socialinių grupių kal-
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bas, vulgarizmus) ir p r o z a i z m u s. Tai paaiškės, pavyzdžiais tardant
„Lirikos“ žodyną.
Archaizmai
Archaizmai (archaios — senas) — senžodžiai, pasenėliai žodžiai yra
kontra neologizmams, pereitosios gadynės žodžiai, išėję iš apyvartos, nors
kai kieno ir gali būti vėl vartojami. Juos sudaro arba ištisi žodžiai,
arba tik archainės žodžių formos. Autoriaus specialiai jų neieškota i
savo poeziją krauti
Tokią nuolat visur skelbia bylą,
Savęsp traukia klausančius pulkus.
Neprietelis, 30 p.
Nabagas ėmė skųstiesi.
Kelionė, 156 p.
Tai vėliai ima puoštiesi,
Madas naujausias gaudyti...
Kelionė, 156 p.

Barbarizmai
Barbarizmai — svetimybės, svetimžodžiai, įėjėliai 5 mūsų kalbą iš
svetimųjų kalbų, ar jie būtų nepakitusios, ar kad ir pakitusios formos.
Paprastai barbarizmai įsibrauna į kalbą ne grynojo savo pavidalo, bet
pakitę: jiems prikergiama, pavyzdžiui, lietuvių kalbos fonetika ir mor
fologija, t. y. svetimosios kalbos garsai pakeičiami atitinkamais lietuvių
kalbos garsais, kaip kad ir žodžių priesagos. A. Jakštas dėl barbarizmų,
atrodo, nėra perdaug sau galvos sukęs, jų vengdamas ar nevengdamas.
B i š k e l i s, biškis, biskis nelž. — truputėlis, truputis, nedaug.
Kaip motiną vaikas,
Taip aš Lietuvos myliu šalį:
Ten greit bėgo laikas,
Ten laimės prityriau biškelį.
Išeivio geismas, 86 p.

D a b o t i = saugoti, žiūrėti.
Jo duris sunkiausiomis spynomis užrakina
Ir dabot dieną naktį du kareiviu pastato
Aušros Vartų . .., 106 p.

K a r s t a s = grabas. Abudu nelietuviški žodžiai, bet antrasis labiau
į mūsų gyvenimą nuo seno šaknis įleidęs.
Aleliuja užgiedokim.
Metas šiandien linksmintis,
Jėzų sveikindami grokim,
Nes iš karsto kėlės jis.
Aleliuja, 47 p.

L i u o s a s = laisvas, nesuvaržytas, atpuolamas (laikas).
Augo žmonija, brendo ir -švietės,
Protu pažino vertę tiesos;
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Tavy gi senas chaosas spietės —
„Manymo laisvo“, „meilės liuosos".
Pasauliui, 32 p.

R ė d y t i = taisyti, vilkti.
Kaip mylėjo, glamonėjo
Mus brangi mama!
Mokė, rėdė ir penėjo,
Kuo galėdama.
Našlaičiai, 295 p.

R o d a — nors tai ir slaviškas žodis, bet gal nėra reikalo to seno
skolinio bevyt iš mūsų kalbos ir visados verst patarimu. Tuo būdu reik
tų palikti ir pri-rodyti (samdininką), rodėti (kas nors daryti), man rodą
(rods) ten nueiti (vietoj aprašomojo sakinio: aš noriu, trokštu ten nueiti
arba man smagu ten nueiti).
Sargas Dievo dvaro,
Duosiu rodą gerą,
Tik klausykit meiliai,
O gyvenkit dailiai.
Šv. Petras (vert.), 84 p.

S p ė k a = jėga, galia (žiemryčių aukštaičiuose galė,-ės).
Ir prašo: te Viešpaties Kūnas ir Kraujas
Gaivina jų sielas, spėkas tiekia naujas ...
Dievo Kūno šventė Kaune, 16 p.

T ė m y t i — stebėti, žiūrėti, sekti.
Jei matyčiau brolį skęstant.
Nežiūrėčiau, ar kas tėmys ...
... .

Gudruolis, 40 p.

Ž i u r s t a s = prikyštė, priekaište.
Žiurstan pasisėmusi smėlio,
Nubrido į Ventės pajūrį...
Neringa, 114 p.2

Prie barbarizmų tenka priskirti ir:
A r a s = tėra gyva pagrindinė (ne mažybinė) forma erelis; plg. še
šėlis (ne: šešas, šašas). „Aro“ atsiradimo šaltinio ar ne tik „Aušros“ lai
kų raštuose (Dr. J. Basanavičiaus?) ieškotina.
O. rusai, jūs’ garbė yr dingus:
Dvigalvis aras gul' purve.
Traukinyje iš ryto, 236 p.

D a i n o s tėra žmonių, o g i e s m ė s žmonių ir paukščių; paukščiai
ir gieda, ne dainuoja, — ne taip, kaip kitose kalbose.
Ir meilės liepsnelė,
Ši tol tenesilpsta, nemainos,
Kol švies mums saulelė,
Kol paukščių bedžiugins mus dainos.
Į lietuviškąją kalbą, 77 p.
2
Tarptautiniai žodžiai, kurių ..Lirikoje" be galo gausu, taip pat barbarizmai,
tik jų čia neliesiu.
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V e s t i k o v a = kovą kovoti, karą turėti, kovoti, kautis.
Švietėmės, dirbom, krutėjom, mokinomės,
Atkaklią kovą prieš lenkus bevesdami.
Spaudos 20-ties ..., 105 p.

Makaronizmai
Jei kalba perdaug priplūsta barbarizmų, tai patį kūrinį vadiname
pilną makaronizmų, arba stačiai makaronišką. Tokio makaroniško sti
liaus kūrinys yra A. Jakšto „Paryžiaus kabarete“ (fragmentas), kur pran
cūzas kalbasi su mūsų aristokratu:
Prancūzas:
... Jūs, rusai, prieteliai juk esat mums visi...
Mus riša su jumis dar ryšiai milijonų...
Garçon! Šampano tuoj mudviem. Vive la Russie!...

Aristokratas:
Pardon, mon cher, — klysti mane rusu laikydams.
Aš iš Lietuvos, o tai juk ne visvien...
Turėjau už Telšių dvarus, jie teko žydams,Vadinas, lenkas aš, tik samogitien ...

Prancūzas:
Vous ... Samovédien? !... Iš samojėdų krašto? !...
Norėjau tuoj išvyt, ale noblesse oblige...
Todėl ir priverstas buvau išmest šimtinę
Ir bėgt į jūsų puikiąją tėvynę —
Nuo chamų tų... jie mums, tai tikras „krzyž“...

Neologizmai
Neologizmai — naujadarai, naujažodžiai, naujos gadynės žodžiai, nau
jai padarytieji žodžiai, anksčiau kalboje nebuvę. Jie daromi įvairioms
sąvokoms lietuviškai pakrikštyti ir pagal reikalaujamuosius kalbos dės
nius, kad tuo būdu būtų taisyklingi ir suprantami. A. Jakšto „Lirikoje“
jų tikrai daug. Iš to daugumo paties autoriaus taip pat daug jų pasi
daryta.
Galūnė -a
Šios galūnės daiktavardžiai veiksmažodinės kilmės ir skambūs vartoti.
G y v e n a — gyvenimas.
Ei šen, dešinėn, pas mus, pas mus,
Visi, kur mylit labą!
Marint mes mokysim jausmus,
Dėl gyvenos už grabo.
Žmonijos idealas, 188 p.
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Gyvena — tąsa kelionės
Plaukia amžina srove.
Giliausis pergyvenimas (vert.), 256 p.
Nuolat mažta man skirtieji
Ratai gyvenos brangieji,
Kuriuosna esu įjungtas.
Finalas (vert.), 266 p.

N e m i r a — nemarus, nemirštamas.
Garsiais darbais pasauly tu nemirybės sieki...
Kvaily, nori ar ne, vis nemira palieki.
(vert.), 269 p.

I š l a i s v a — išlaisvinimas, išsivadavimas.
Ant ugnies aukuro smagenis dėsime,
Išlaisvos žvangalu mes sukvatosime.
Auka, 357 p.

I r a (s) — irimas, griuvėsiai.
Neškit, kraukite po plytą,
Veskit, tieskit naują sieną,
Kad iš irų atstatytų,
Užbaigtą ir išrėdytą
Rūmą rasčiau ryto dieną!
Mano rūmas, 166 p.

P a k l a i d a — klaida, paklydimas, apsirikimas.
Kai du stos, visados paklaidą supras;
Ieškos, klaus, nepaliaus iki tiesą ras.
Kai du stos, 173 p.

R i d a — ridėjimas.
Seniau raganų rinktas’ šito kalno viršūnėj.
Mat, regėdavo jos iš čia Klaipėdą, Nidą
Ir ilgiausią platoką Kuršių marių alkūnę,
Ir Baltosios jūros Vilnių amžiną ridą.
Raganų kalne, 111 p.

S k a i s t a — skaistumas.
„ Skaistos ir nuolankumo jis pavyzdys reikšmingas.
Šv. Prane, saulės himnas, 26 p.

V ė s a — vėsumas.
Aš aprašyčiau... ir mielą vėsą žalių girelių.
Beraštis, 81 p.

„V i r i n t a“ — degtinė.
Užuot kepę duoną, varot spiritą,
O pasaldę maukiat, srebiat „virintą“.
Labas rytas laukams, 121 p.

Ž a g a — žagimas; susitepimas.
Bet man žaltys gudrusis įkalbėjo:
Raudoną vaisių, girdi, nuraškyk!...
Kokia jaunystė be žagos apsėjo?!
Skanus toks vaisius ... Dievo neklausyk!...
Adomas (vert.) 219 p.
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Galūnė -is
Pirminiai, reikale labai pagaulūs daiktavardžiai.
B ė g i s — bėgimas, tarpas.
Naujais šiais meteliais gerai te jums klojas
Darbe, veikime ir gyvenimo bėgy.
Nauji Metai, 276 p.

B ū v i s — buvimas, ekzistencija, gyvenimas.
Viskas praein’ ir grįžt atgal negali,
Ir mūsų būvis bėga vis greičiau.
Lakišiai (vert.), 248 p.

R ū s t i s,-čio — rūstumas, rūstybė, rūstenybė.
Diena rūsčio ir teisimo
Pelenais vers sutvėrimą
Pagal Dovydo skelbimą.
Dies irae, 70 p.

Galūnė -ys
Veiksmažodinės kilmės antriniai daiktavardžiai.
I e š k i n y s — ne teismo termino-,,išieškojimo'1 prasme, bet ieško
jimo, siekimo, veržimosi.
Ji už garbę jam kilnesnė
Ir už panieką žmonių,
Ji už geidulius stipresnė
Ir už monus ieškinių.
Šv. Ignaco giesmė, 58 p.

J u d i n y s — judomas daiktas.
Ir sueis iš vieno meilėj idealo
Judinys negyvas — nejudi gyvybė.
Traukinyje iš ryto, 233 p.

S i e k i n y s — siekimas.
Jo ranka teikės mus į garbę vest,
Ir malonės Jo spėka mūsų siekinius pašvęst.
Neprikl. Lietuvai, 100 p.

S m a g u r y s — smaguriautojas, smaližius.
Bet tavęs ten vest, smagure, neketu,
Nes gyvybę medžiai turi, kaip ir tu.
Vaikas ir ožkytė, 279 p.

S u k l y s — sukėjas, sukiotojas.
Lai tave nušviečia saulė spinduliais,
Lai ir audros perein' vėsulais — sukliais!...
Mano širdžiai, 255 p.
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Priešdėlėtieji žodžiai
Yra keletas retesnių žodžių su priešdėliais, prikergtais stačiai prie
dviskiemenių daiktavardžių arba galinčių eiti daiktavardžiais.
A t v ė s i s — vėsa, vėsumas, atvėsimas, vėsuma.
Gamta atvėsio glėbyje vakaravo.
Pasaka, 223 p.

B e g a l ė s — be galo, daugybė.
Ei, kas čia tavo pasėkas
Mažas, didžias, nepaprastas,
Kurių yr tikros begalės,
Trumpon dainon sudės?!
Padėk, Dieve.', 149 p.
B

e m i r t i s,-ė — nemarus, nemirtingas, nemirštamas.
Gyvyba — kryžius ir tiesa gyvoji —
Spindi bemirtė iš pūzdrų — grabų.
Traukinyje iš ryto, 235 p.

B e s n i e g i s,-ė — be sniego.
Kai atšalo dienelės,
Skrisim mes, kregždelės,
Į besniegius pietus,
Kur gaivina lietus.
Kregždė, 288 p.

B e ž m o g i s — nebe žmogus.
Esu, girdi, „bežmogis“ jau visai —
Nuolat knisuos pirmyn, seku „naujas“ idėjas ...
Kurmis ir sliekas, 363 p.

P a d a u s o s — padangė.
Ji nuskrido padausomis
Į nežinomas tolybes,
Ir ten klaidžioja slystomis,
Nesuradus sau ramybės.
Meilė ir kardas, 241 p.

P o v e r k i s — paverkimas, verksmas.
Saulės Darytojau,
Žemės Valdytojau,
Poverkiu dideliu
Saukiu.
Pasigailėk, 6 p.

P r a m o č i a — pramočia, močių močia; plg. protėvis, prosenolis.
Jis „įrodė“, siela — tai chimera,
Mūs' pramočia — tai girių beždžionė.
Protestas, 315 p.
Daiktavardis + daiktavardis

Lyrikas, durstydamas žodžių šaknis ir tuo būdu darydamas sudurti
nius žodžius (kiti jo bus jau pasisavinti iš raštų ar kalbos), galima sakyti,
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nesivaržo, prieš akis turėdamas techninę eilėraščio pusę. Kai kurie
iš sudurtinių žodžių, (daiktavardis + daiktavardis) disonansingai skamba,
kaip kritikrašis, pusšimtmetis, žmogbezdžioniškumas.
A u k s a s p a r n i s — aukso sparnų.
Angelėliai auksasparniai,
Dangiškos pilni linksmybės,
Man jūs leiskite pakilti
Nuo šios žemės į aukštybes.
Mano kankliai, 180 p.

D i e n g a l i s — dienos galas, dienos pabaiga.
Penktą — esam nuvytę,
Šeštą — diengaliat seniai,
Sekmą — drebam sukritę,
Amžių jau pragyvenę.
Gyvenimo savaitė, 214 p.

D i e v a s ū n i s — Dievo Sūnus.
Ir išrinktoji Marija
Dievasūnį pradėjo...
Žmonija šaukiasi varguos, 37 p.

K l a i d a t i k i s — klaidos tikėtojas, tikėtojas kitaip.
Garbė ganytojui tautiečiui,
Kur mūsų seną kalbą mėgo,
Ir ar tai stabmeldžiui kaimiečiui,
Ar tai klaidatikiui miestiečiui
Jis Dievo mokslo skelbti bėgo.
Garbė didvyriui, 133 p.

K r i t i k r a š i s — kritikų rašytojas, kritikininkas, kritikuotojas, kritikierius.
Iš čia tai ir paplito kritikrašių monai,
Kad tėr tikrieji dainiai — be aukščiau minėtų...
Prietarai, 376 p.

P u s š i m t m e t i s — pusė šimtmečio, pusė šimto metų (trijų žodžio
šaknų žodis).
Nūn, pusšimtmečiui praslinkus,
Kaip ta laisvė suvartota?
Vasario 19 d., 93 p.

Š u n e i l ė s — šuniškos eilės.
Jis publikai pateisint bus visai lengvoka,
Skelbkit tik: nūn poėzei šuneilės tetinka.
Naujosios priemonės, 381 p.

Š u n p r o z ė — šuniška proza.
Taip pat, kad jau ir vertė šunprozės pašoko,
O aktyvistų irontas visiškai nuslinko.
Naujosios priemonės, 381 p.

Ž m o g b e z d ž i o n i š k u m a s — beždžioniškoji žmogaus kilmė.
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Ei, tyrėjau zoologiškumo,
Daug tu susekei mokslu savuoju,
Bet prieš tavo ¡¿mogbezdžioniškunuį'1
Viskas šaukia garsiai: „protestuoju!“
Protestas, 316 p.

Būdvardis + daiktavardis
Sudurtiniuose žodžiuose būdvardžių durstymas su daiktavardžiais
parinktas skambiai (ne visi jo darbo žodžiai: tik keli, tur būt). Tik vienas
žodis mažatikybė nesklandus.
A u k š t a p r o t i s — aukšto, didelio proto.
Kiekvięns jo dėka esat dabar aukštaprotis.
Ir galit nūn pralenkti net rusų Demjanus.
Naujausios priemonės, 383 p.

D a r n i a p ė d i s — darnių, suderintų pėdų.
Tuoj darniapėdžiui ritmui kojos sudaužyta
Ir kaip raišąjį šlubį priversta šlubuoti.
Epilogas, 384 p.

D i d ž i a d a i n i u s — didelis dainius.
... Kiekvienas galės iš jūsų didžiadainiu likti.
Originalumas, 381 p.

D i d ž i a s p ė k i s — didžiajėgis, didelės jėgos („spėkos“).
Žiu — mes didvyriai — visi didžiaspėiciai,
Ko mes nemokam į laisvę išlėkę
Šioje gadynėj naujoj!..
Ką mes mokam, 312 p.

D i d ž i a v y r i s — didvyris (Maironis ir turi „didžiavyrį“).
Už ošimą mūsų girių
Šimtamečių
Ir už garbę didžiavyriu
Ačiū, ačiū!..
Ačiū-ačiū, 10 p.

D i d ž k a l n i s — didžiulis kalnas
Švelni, miela giedroje, lyg močiutė,
Tu moki dūkti, kaip audra ištinka,
Bangų žirgai, kaip milžinai įsiutę,
Didžkalniais trenkia narsų jūrininką.
Labas rytas jūrai, 119 p.

D y g i a l a p i s,-ė — dygių lapų ir dygių lapų žolė (rūšis).
Patvory puikiai išdygo
Daugialapė dilgynaitė,
Žemės grožė ankstyboji.
Pasaka, 355 p.

I l g a a u s i s,-ė — ilgų ausų.
Šuo Ilgaausiui viską nuo pradžios dailiai išlojo.
Kiaulė ir asilas, 372 p
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Į v a i r i a s p a l v i s,-ė — įvairių, visokių spalvų.
Ir įvairiaspalvės kepurės
Studentų nebmatomos jau.
Vasara, 346 p.

K e i s t a g a l v i s , - ė — keistos galvos.
Kad ir vandens esi (jūra, P. B.) vien sudaryta,
Tavyje knibžda gyviai keistagalviai.
Labas rytas jūrai, 119 p.

M a r g a s i ū l i s,-ė — margų siūlų.
Na, žiūrėkit, margasiūlės
Juose tyso juostos dailios.
Tautiniai rūbai 124 p.

M a r g a s p a l v i s,-ė — margų spalvų.
Tavo dugne ne uolynai granito,
Bet augalų gėlynai margaspalviai.
Labas rytas jūrai, 119 p.

M a ž a t i k y b ė — mažas, menkas tikėjimas.
Visur rasi ženklų juodžiausios spalvos
Aklybės arba niekšiškumo,
Slaptingų priežasčių neprotingos kovos,
Mažatikybės ir baikštumo.
Dainiui (vert.), 227 p.

M i n k š t a g a l v i s,-ė — minkštos galvos.
Tikėti žodžiais -pasakų tokių
Reiktų kvailam čia būti,
Nebeturėt nei proto, nei akių
Ir panėšėt į minkštagalvius sliekus.
Kurmis ir sliekas, 362 p.

P a i l g a g r ū d i s,-ė — pailgo grūdo.
Tarė ir pailgagrūdės avižos.
Labas rytas laukams, 122 p.

S t a m b l a p i s , - ė — stambių lapų.
Nušiuro puikios liepos,
Beržų pagelto kasos,
Ir ąžuolą stamblapį
Užgavo šaltos rasos.
Ruduo, 203 p.

T a m s i a ž i ū r i s,-ė —- kuris tamsoje įžiūri.
Niekas, kad mažytis, tamsiažiūris,
Ir pas mus juk ne kažkiek šviesos. .
O paskui (vert.). 242 p.

Ž a l i a g a l v i s,-ė — žalios galvos.
Kuo teko susikrimst jums per naktį gegužinę.
Kad virtot žaliagalviai, sudžiūvę, pasenėję?
Lakišiai, 245 p.
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Ž a l i a r ū t i s,-ė — žalias kaip rūta.
Ei, jaunučiai, žaliarūčiai jūs javai,
Pasakykit man, ką manot atvirai.
Labas rytas laukams, 121 p.

Skaitvardis + daiktavardis
Trejetas, sudurtinių, greičiausiai paties autoriaus darybos, žodžių, kur
pirmuoju žodžio sandu eina skaitvardis.
P e n k a s m e n i s,-ė — penkių asmenų, penkiuose asmenyse.
Vivat penkasmeniš Šventas Vintas!...
Vintininkų himnas, 336 p.

P i r m a r ū š i s,-ė — pirmos rūšies.
Pupos tesie pirmarūšės
Storos, didelės, kaip grūšios.
Naujųjų Metų linkėjimai, 348 p.

T r i a s m e n i s , - ė — trijų asmenų.
Dėl Kristaus kraujo melskitės,
Malonių mums išgaukite
Iš Triasmenio Vešpaties,
Mūsų vienintelės vilties.
Visų Šventųjų giesmė, 66 p.

K i t a t a u t i s,-ė — (įv. + dv.) kitos tautos, nelietuvis.
Ei, kitatauti, eik šen paviešėki
Mūsų jaunoj Lietuvoj!
Ką mes mokam?, 312 p.

Prieveiksmis + daiktavardis
Kad sudėtinius žodžius darytumėmės iš prieveiksmio + daiktavardžio
— reti atsitikimai. Tobulai netobulai, bet A. Jakštas ir čia yra mėginęs
arba jau esamus žodžius bandęs vartoti.
A t g a l e i v i s,-ė — atžegareivis, atžegarininkas; plg. pirmeivis.
„Laisvės“ žodelį be nuovokos berti
Siaurą „pirmeivių“ kuopelę „sutverti“,
Ant „atgaleivių“ rūgot.
Ką mes mokam?, 313 p.

M a ž k a l b i s,-ė — mažakalbis.
Mažkalbis dažniausiai aš tyliu,
Bet pigiai galėjai įspėti,
Jog tik tave vieną temyliu
Kaip gali širdis bemylėti.
Jaunikaičio klausimas, 207 p.
19. Suvažiavimo darbai III
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Virškritikas
kritikų kritikas.

— virškritikis, antikritikis (m.) (plg. antžmogis),

Tą parodą straipsniais užpylė
Virškritikas mūs’ Paparonis.
1926 m., 345 p.

V i r š k u l t ū r i s , - ė — antkultūris (m.).
... Tai čia nieko suprast nei tikėt neįstengs šis
pasaulis seniai virškultūris.
Lakišiai, 249 p.

Dialektizmai
Dialektizmai — tarmybės, tarmėžodžiai, skolytieji žodžiai arba jų
formos iš tos pačios kalbos tarmių ar šnektų. Jie tiek tėra menkesni,
kad nepriimti į bendrinę kalbą, nors ir tos pačios kalbos motinos žodžiai.
Prie dialektizmų pridera ir vadinamosios socialinių grupių kalbos bei vul
garizmai su provincializmais (idiomų — dialektų — tarmių žodžiai bei
jų žodinės formos). Kadangi pastarieji labai ryškūs „Lirikoje“, tai ir
teks čia tik apie juos plačiau kalbėti.
A. Jakštas buvo rytpiečių aukštaitis nuo Lėno ežero. Bet jis, ži
nom, taip pat buvo ir plačiai besirūpinantis lietuvių kalba žmogus ir tąją
kalbą pažinęs, apie ją dar nuo prieškario daug rašęs, o dėl rašybos
Druskiaus slapyvardžiu ir į didelius ginčus ėjęs su Nedruskiu (Rygiškių
Jonu) ir kitais. Jis kaip kalbininkas ir kaip rytpiečių aukštaičių šnektos
atstovas savo raštuose, taigi ir savo lyrikoje, nebuvo nusistatęs tarmybių
vengti — fonetikai, morfologijai, sintaksei, žodynui. Ir todėl jo kūryboj
kyši daug rytpietybių, o šalia jų vis ir net žemaitybių. Čia tik tiek
pasakysiu, nesileisdamas į jų atskirą analizavimą: tarmybės (ypačiai sin
taksės ir žodyno) nėra bartinas reiškinys. Bet, žinoma, ne visos tarmy
bės ir priimtinos į bendrinę kalbą. Žemiau teparodau dalį jakštinių
tarmybių.
S i — sangrąžos žodelį žemaičiai paprastai vartoja žodžio gale ir
tais atvejais, kai žodis priešdėlio neturi. A. Jakštas taip nevartotų, jei
pačiai eilėdarai to nereikėtų, nes jo krašte taip nėra.
Lietum prapliupkit, debesys.
Tautų tevykdos ilgesys!
Išganytojo pasiūgimas, 35 p.
Kur kova — visi jon teburiss iš vieno,
Kas siekia ko — siekt teneliauja kas dieną ...
Dievo Kūno šventė Kaune, 16 p.
Manoji širdis tesie Tava,
Maldinga, nuo purvų laisva,
Pasauliui tenelenkias ji,
Nes gera jai, kai Tu arti.
Kalėdų giesmės, 44 p.
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Vykis, brolau, spausk žirgą,
Nėr atgal ko be dairytis.
Vyčiui, 103 p.

Ž e m a i t y b i ų dar yra ir šitokių:
Visiems tu brangi dideliai (= labai),
Bet man da brangesnė tapai tu...
Lietuvaitei..., 79 p.
Žiūri ir negal atsigėrėti
Žėrinčiu sesutės vaidužėliu (= veideliu):
Geistų ji šimtais akių veizėti (= žiūrėti)
Pro žiedus žolių ir gėlužėlių (= gėlelių).
Saulė ir žemė, 198 p.
Tėvužėli, kas gi tai sutaisė,
Kad saulutė šviečia mums ir šildo?
Vaikelio klausimas, 4 p.
Jam įsakius, paukščiai girioj gieda,
Ir žvaigždelės per dangužį rieda,
Ir pievelės žydi, marguliuoja,
Ir javais laukeliai geltonuoja!
Vaikelio klausimas, 5 p.
Geras, drūtas (= tvirtas, stiprus) darbininkas,
Menkas, silpnas giesmininkas, —
Aš dainuoju sau prastai.
Darbininko daina, 174 p.
... Ir melst iš Dievulio brangiausių dalykų,
Kad Jis tave sveiką laikytų ir drūtą...
Velykų sveikinimai, 277 p.

K e l i o s įvairių rūšių tarmybės, kurias tuoj po lygybės ženklo
bendrinės kalbos forma išreiškiu:
Giedoki Jėzaus Širdžiai,
Širdie manoji saldžiai!
Giesmės garsus tegirdžia (= tegirdi)
Dangaus net debesiai =( debesys).
Giesmės Jėzaus Širdžiai, 32 p.
Tai jie perka, tai jie maino,
Tai laimėja (= laimi) šiaip litelį.
Kataliko lietuvio daina, 171 p.
Iš žodžių aš Šventojo Rašto
Ramumą ir spėką semu (= semiu).
Nauj. Testamentas, 224 p.
Tavo meiliai būdavo plaunami, apdengiami,
Tujen (= Tu) net bučiuodavai rankas, kojas jų.
Himnas, 65 p.
Turtų, laimės, garbės nežiūrėdamas,
Nuo jaunystės jis vien teataminė (= teatminė), —
Turįs žadint tautiečius mylėdamas,
Žmonės jį už tai pranašu praminė.
Pranašas, 162 p.
O vargonai, jei prie to da (= dar)
Balsui pritar’ giesmininkų, —
Rojus sieloj pasirodo
Lietuvių ir katalikų.
Kat. lietuvio daina, 170 p.
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Įtartinukai
„Lirikos“ žodynas tikrai gausus. Vieni žodžiai, kurių daugiausia,
sumaniai imtį iš gyvosios žmonių kalbos, pvz.: apniūkęs (88), atkutęs
(116), atboti (87), burniuoti (251), čiuliakas (372), čiukė (372), drauginin
kas (161, 262), dryksoti (361), drumzdžia (264), dūdžius (179) (šaly yra:
milčius, suodžius, vaisčius), išgavėti (273), judus (233), klekėti (357), kryk
štuoti (289), kriuksmas (354), krustenti (198), kvakė (366), kvakūnė (281),
liuli (195), meldinėti (182), nuogalis (347), paniūra (360), paskalsėti (84),
plynietis (367), pliuškintis (283), pliurpti (122), pokaita (371), ratuoti (suk
tis) (22), skardininkas (370), spyginti (77), sudievintas (21), tekšlenti (198),
tekšnoti (83), tingis (94), tokelės (370), vaisyti (4), vangus (207), žiedrus
(79), žiedyti (133) ir t.t., kiti savaip padaryti, pvz.: poėzė (poezija) (374,
381), šunistas (381, 384); pastarosios rūšies (pasidarytųjų) žodžių esu da
vęs, apie žodžių priesagas kalbėdamas. Yra per 100 retesnių arba kal
tinių (tų nedaug) žodžių.
Yra žodžių ar posakių, kurių vartojimas mūsų kalbinėje literatūroje
kartais tam tikrais atvejais neleidžiamas arba įtariamas, arba yra ir to
kių žodžių, kurie pakeičia tam tikrais atvejais nevartotinus žodžius. A.
Jakštas šioj srity gana laisvas ir išradingas.
A t s i e i t i — tekti, pasitaikyti.
Ei, pašalieti, meldžiam’s, pasakyki,
Ar būt tau kuomet tam krašte atsėjo,
Kur sen’s ar jaunas, keleivius sutikę,
Pasveikin meiliai vardu Atpirkėjo?
Tremtinio daina, 85 p.

B e g a l i n i s,-ė — be galo, begališkas, be krašto, bekraštis, be ribos,
beribis. Žodis „begalinis“ nevykusiai sudarytas, bet šiaip jis skambus,
patogus ir todėl jau įprastas, prigijęs.
Ar pasaulis yra begalinis
Ir jo kūnai nesuskaitomi?
Ne, bet jie ribas jo nuolat plečia
Vis tolyn erdvėn nubėgdami.
Pasaulis ir Dievas, 20 p.
Mat, lyg kinematografo
Juostelėj begalinėje
Ten viskas puikiai atmušta ...
Kelionė, 154 p.

D a i l i a i — gražiai, kaip reikiant. Žodį „dailiai“ mėgsta šia reikš
me vartoti žemaičiai (žr. ir vysk. M. Valančiaus raštus), bet kai kas
norėtų „dailiai“ ir „gražiai“ išskirti tam tikriem dviem reikalam; plg.:
dailiai ratai padirbti, bet: gražiai dainuoja.
Sargas Dievo dvaro,
Duosiu rodą gerą.
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Tik klausykit meiliai,
O gyvenkit dailiai.
Šv. Petras (vert.), 84 p.

G i l i meilė — didelė; plg. giliai atsiduso, giliai atsikvėpė, giliai žiūri
(įsispyręs), gilus žvilgsnis.
Tu mano širdžiai taip meili,
Duok meilės jai gilios.
Giesmės Jėzaus Širdžiai, 51 p.

I l g ą l a i k ą — ilgai, daug laiko.
Ilgą laiką dirvonavus,
Gausų vaisių teišduoda.
Mūsų dirva, 95 p.

I š e i t i — pasibaigti; susiliuobti.
Bet čia pašaras išėjo —
Še tau ir gyvuok!..
Iš mužiko dainų (vert.), 250 p.

Į g a u t i — gauti, įgyti.
Vien negali tik Dievo įgaut prigimimą,
Nei grįžti į nebuvimą.
Žmogus, 184 p.

M o k i n t i = plačiausiai vartojamoji forma tėra moko, mokė, mo
kyti; plg. mokytojas, mokinys, mokymas, mokytojavimas, mokytojauti.
Ir mokina mus kilniausiai
Tos giesmės balsai...
Giesmė, 28 p.

P a t s geriausias,-a — pats gerasis, geriausias, kuo geriausias, visų
geriausias, gerų geriausias, gerutėliausias, gergeris. Kitkart buvo nuro
doma, kad įvardžio pats nesą galima jungti su aukščiausiojo laipsnio būd
vardžiu, nors žmonių kalboje nuo seno tai tikrai vartojama šalia formos
pats gerasis, pati geroji.
Ar pasaulis yra pats geriausias,
Kad ir mirksta nekaltų kraujuos?
Pasaulis ir Dievas, 20 p.

P i g i a i — lengvai, bežiūrint, bematant, beregint.
Vieną medį vėjas griaun’,
Vienas pigiai apsigaun’
Kai du stos, visados skriaudą pamatys.
Kai du stos, 174 p.

P r i d u o t i — duoda. Pavyzdžio reikšmės žodis priduoti plačiai
gyvas žmonėse nuo seno.
Ir mergelei, kuri dėvi,
Jis (drabužis, P. B.) priduoda daug gražumo.
Tautiniai rūbai, 124 p.

S t e b ė t i n a s , reikiamybės dalyvio forma = nuostabus, įstabus, ne
paprastas.

294

P. BUTĖNAS, A. JAKŠTO POETINIS ŽODYNAS

... Ei, vieškeli stebėtinas,
Nereikalaująs taisymo,
Sakyk, koks tave matinink’s
Per erdvių erdves nutiesė...
Kelionė, 152 p.

T r a u k t i s — tęstis, plisti, eiti, trukti, vilktis.
Kur paukščių kelias traukiasi
Į tolį vien težinomą
Sparnuočiams ir astronomams,
Tartum iliuminacijai,
Šimtų šimtais pridegdinta
Žvaigždelių — degalų.
Kelionė, 151 p.
Taip tai, matyki, ežia dainiškoji,
Pirmiausia eina per tėvynės šalį,
Dubysa traukias, slepiasi Šventoje ...
Svajonė. 159 p.

Ū p a s — nuotaika. „Ūpas“ — gyvas žodis.
Kai du stos, visados
Ūpas pakitęs,
Dviese trauks, balsu šauks.
Net miškai aidės.
Kai du stos, 173 p.

Ž i n g e i d ž i a i — smalsiai, neiškenčiant, neiškęsdamas. K. Būga
„žingeidų,-džiai“ vartodavo, Rygiškių Jonas drausdavo.
Paklausė žingeidžiai gaidelis mūs’ bokštinis.
Du gaidžiu, 369 p.

E. POETINĖ SEMANTIKA
Poetinė sematika (žodžio prasmės kitimas) teveika tik fazėje, saki
nyje, t. y, šiokią arba tokią prasmę žodžiai tesusilaukia tiktai sakinyje.
Žodžių prasmė sakinyje tada pakeičiama todėl, kad didesnio vaizdingumo
norima pasiekti. Tą stilistikos dalį sudaro: e p i t e t a i , p a l y g i n i 
m a i i r t r o p a i (metaforos, prozopopejos, alegorijos, metonimijos, si
nekdochos, ironijos ir hiperbolės). Nors visokių tropų „Lirikoje“ maišosi,
bet būdingiausias visai jakštinei kūrybai ironijos, dažnai atmieštos sar
kazmu, tropas. Prie alegorijos tropo pridera ir posakiai su aforizmais,
nors jie ne visi alegoriniai.
Epitetai
Kalba epitetus (epitheton ornans) mėgsta, mūsų dainos dar labiau.
Kiek mūsų kalboje būdvardžių sakiniams vartojama! O epitetai budina
majam vaizdui sudaryti labai pagaulūs; iš čia ir epitheton — būdvardis.
Autorius epitetų nesigaili. Čia kiek tiek jų tik būdingesnių bus duota.
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Ei, sustokit, mieli broliai,
Te jūs’ akys prisižiūri
Draugėms — varpoms, sesei — rožei
Ir suskaito jųjų būrį!
Ex quo omnia, 19 p.
Baigiasi dienelė,
Jau naktis ateina;
Mik, mano aušrele,
Tau dainuosiu dainą.
Lopšinė, 209 p.
... Ir nuo pat pirmosios auksinės jaunystės
Ieškoti šioj žemėj dangaus karalystės.
Dievo Kūno šventė Kaune, 15 p.
Verki tu, bus ašarų tavo sunka
Nušluostyta mano ranka.
Ir guosiu tave aš juodam liūdesy,
Ir būsiu patsai aš tavy.
Kristus ir siela. 24 p.
Patvory puikiai išdygo
Dygialapė dilgynėlė,
Žemės grožė ankstyboji.
Pasaka, 355 p.
Ačiū už maldas matutės,
Sengalvėlės,
Už dainas jaunos sesutės
Lepūnėlės.
Ačiū-ačiū, 11 p.
Garbė Tau ir už brolį Mėnulį ir žvaigždynus,
Kuriuos esi Tu leidęs mums naktimis žibėti.
Šv. Pranciškaus saulės himnas, 25 p.
Mūs jūra močiutė
Tur dukrelių būrį,
Vėjui — tėvui liepiant,
Visos šokti turi.
Palangos jūra, 109 p.

Įvardžiuotiniai būdvardžiai
Įvardžiuotiniai būdvardžiai — mūsų kalbos turtas — kasdienėj kal
boj gana iš mados išėjęs, ir viena iš to išėjimo priežasčių bus ta, kad jie
sunkūs pačiame tekste skirti nuo paprastųjų būdvardžių. A. Jakštas,
kiek iš gautųjų pavyzdžių matyti, vykusiai jais operuoja.
Imki juodąją tamsą lauk ginti,
Žiebki šviesą, ir jausmą, ir mintį!...
Žodis, 3 p.
Ačiū Tau, Dieve, gėrybe aukščiausioji.
Davęs man tiek dovanų šio gyvenimo:
Dailųjį kūną ir sielą gražiausiąją,
Jautriąją širdį ir šviesų numanymą.
Jaunikaičio malda. 5 p
Maloningiausioji Dievo Gimdytoja,
Teikis neniekinti mano dūsavimo:
Malda už jaunikaitį, 8 p.
Lydėti Jį ruošias maldingosios minios,
Jo pagarbai vėliavos plasta šilkinės.
Dievo Kūno šventė Kaune, 14 p.
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Į operą naujausiąją
Skubėjau kuo greičiau.
Dvi operi, 17 p.
Sveikutis, Jėzau Kūdikėl Gražiausiasai!
Kalėdų giesmės, 42 p.
Dieve, mieliausiąją,
Mūsų brangiausiąją
Tėvynę gink!
Lietuvos himnas, 75 p.

Tokiuose žodžių junginiuose, kaip aukštoji gėrybė, jautrioji širdis
(šalia šviesus numanymas), juodoji tamsa, šimtasis grūdas, įvardžiuotinės
būdvardžių lytys, atrodo, būtinos, nes jos drauge su savo pažymimuoju
žodžiu sudaro terminus, charakterizuojančius čia gėrybės, širdies, tamsos,
grūdo nuolatinius privalumus, dar labiau tų įvardžiuotinių jų pažyminių
išryškintus. Kitiems visiems atvejams tiktų ir neįvardžiuotinė būdvar
džių lytis, nes jų pažymimieji žodžiai eiliniai, neturį nuolatinių priva
lumų, t. y. galį būti ir šiokie, ir tokie, priklausant nuo norimosios išreikšti
minties; pavyzdžiui, gali būti: brangi, miela tėvynė, liūdna diena, mal
dinga minia ir kt. Bet autorius, norėdamas pabrėžti kylančiuoju laipsniu
tam tikro atvejo privalumus arba būdingumus imamiems objektams, ima
ir pavartoja jiems įvardžiuotines būdvardžių lytis; pavyzdžiui: gražioji
siela, naujausioji opera ir t.t., šalia negražiosios) sielos, naujos(sios) (se
nos,-ios) operos.
Mažybinė forma
Lengvesnio turinio eilėraščiuose susitinkame mažybinių žodžių for
mų, gyvai žaidžiančių bendrame posmo-fone.
Jam įsakius, paukščiai girioj gieda,
Ir žvaigždelės per dangužį rieda,
Ir pievelės žydi, marguliuoja,
Ir javais laukeliai geltonuoja!
Vaikelio klausimas, 5 p.
Jis saulutei davė spindulėlius,
Jis sukrovė medžių pumpurėlius,
Iš Jo valios rasos, lietūs krinta,
Iš Jo rankų žvėriai, žmonės minta.
Vaikelio klausimas, 5 p.
Saulutė meiliai savo spindulius beria,
Monstrancija, rūbai tik mirga, tik žėri.
Dievo Kūno šventė Kaune, 14 p.
Malonu man žalioj girelėj
Paunksmėj medžių vaikštinėt,
Klausyt, kaip gied’ raibi paukšteliai,
Į dangų pro lapus žiūrėt.
Maironiui, 127 p.
Sniege rogės klimsta,
Šiaurės vėjai pučia ...
Ei, pavasarėli,
Šilimos, lietučio!..
Žiemos kelionė, 205 p.

P. BUTĖNAS, A. JAKŠTO POETINIS ŽODYNAS

Palyginimai
A. Jakštas apskritai ir lyrikoje parodo savo taiklumą. Tam reikalui
jam gera stilistinė priemonė palyginimas.
Kaip diegas iš grūdo nežinomu būdu,
Tu angelu žemėn tyliai ateini.
Naujųjų Metų dienai, 25 p.
Kaip rožė pražydus graži,
Maloni kaip vasaros rytas,
Savęsp vyrų akį verži,
Lyg stebalas koks nematytas.
Lietuvaitei..., 79 p.
Kaip motiną vaikas,
Taip aš Lietuvos myliu šalį.
Išeivio geismas, 86 p.
Kaip Lozorius iš kapo tu keliesi,
Ilgos nelaisvės raiščiais apraizgyta!...
Nepriklausomai Lietuvai, 99 p.
Kaip žemėj grūdas, kur apmiręs buvo,
Pavasarį išleidžia pirmą diegą,
Taip tu bundi, kentėtoja Lietuva,
Iš panašaus į mirtt ilgo miego.
Ten pat.
Kaip motina, pagimdžius sopuliuose,
Su meile glaudžia vaiką prie krūtinės,
Taip po vargų šypsai tu, kad jau liuosi
Tavi vaikai, sargai laisvos tėvynės.
Ten pat.
Ei, dainos tos meiliau man ūžė,
Neg lapų šlamesys miške;
Garsiau skambėjo, neg gegužė
Paukštelių čiulbančių pulke.
Jos duoda man skanesnio peno,
Neg vaisiai žemės svetimos;
Nuo jų banguoja siela mano,
Lyg rugių varpos nuo audros.
Dailus jų balsas virpa, liejas,
Stipriau, neg šienpjovių dainų,
Klausau aš jų susidomėjęs
Mieliau, neg pasakų senų ...
Maironiui, 127 p.
Taip visą amžių pranašo būdu
Vykdė ir skelbė Viešpaties valią;
Biro jo žodis tyriausiu grūdu,
Tik į kiečiausio granito kelią.
VI. Solovjovo atminčiai, 131 p.
Tu rūtoms apsikaišius
Ir be skaros šilkinės
Kur kas gražesnė būsi,
Neg pliuškės šios gadynės.
Padėk, Dieve!, 146 p.

Tropai
Iš tropų teimami tik ironija ir alegorija, kaip būdingiausi tropai
jakštinei lyrikai.
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Ironija
Ironijos tropas „Lirikoje“ meistriškai vartojamas. Kiek ten ironi
jos, dažniausiai pereinančios į sarkazmą! „Liūdnų šypsnių“ skyrius visas
toks, o kituose skyriuose („Gyvenimo akorduose“, vertimuose ir aforiz
muose ir epigramose) ironizuojamųjų vietų taip pat apsčiai. A. Jakštas
ironizuoja viską, kas tik Lietuvos gyvenime ironizuotina: beprincipius,
bolševikuojančius, bajorus, begėdžius, dvarininkus, „diplomatus“, išpai
kusias ponias, klaidingas idėjas, kortininkus, lenkus, naudžius, neatsar
guolius, nutautėlius, nemokšas, nusilabdaravusius labdarius, nuogalius,
prisilaižėlius, pagirūnus, pilotus, plepius, paleistuvius, socialistus, šun
uodegautojus, „veikėjus“ — žodžiu, visą mūsų tamsiosios pusės gyve
nimą. Savo „parodijose“ (Ant Parnaso, Pranašas, Pasaka, Jaunas ma
gas, Auka, Anatema, Vilkolakio daina) išpliekia modernizmą, įsigalėjusį
mūsų literatūrininkuose ir kitokiuose menininkuose. O leidimo gale net
duoda a la literatūros teoriją naujajai poetų krypčiai: „Naujosios eilėda
ros menas“ (Didaktiškąją poemą, parašytą prof. Jambo Anapetaičio, 11
puslapių). Tai nelyginant Aristotelio poetika klasicizmui ar Bualo poeti
kos menas pseudoklasicizmui, kur vienoj vietoj (381 psl.) autorius net
išgalvotais keiksmažodžiais sušunka:
Jis (naujasis menas, P. B.) publikai pateisint bus visai lengvoka:
Skelbkit tik: nūn poėzei šuneilės tetinka...
Taip pat, kad jau ir vertė šunprozės pašoko ,
O aktyvistų frontas visiškai nuslinko.
Įrodymais šiais tezei moksliškai pagrįstai
Pritars daug kas ir šūktels: Valio, mūs’ šunistai!

Nepakęsdamas visuotinės sąžinės, dvasios, žmoniškumo ir tautiškumo
spekuliacijos, net yra keletą ilgų ir sumanių pasakėčių sukūręs, tai: „Kur
mis ir sliekas“ (sakmė paaugusiems vaikams), „Batukas ir koja“ (kinie
čių sakmė), „Varlės politikės“ (skiriama naujai Vilniaus lenkų įstaigai
„Klub Narodovy“), „Du gaidžiu“, „Kiaulė ir asilas“ (sekant Lachu), „Die
vas ir žvaigždės“ (iš A. Wysockio).
A. Jakštas, laikydamasis savo principinio motto (taip šiam reikalui te
būnie leista man pabrėžti):
Verge bevali pikto valdonų,
Tu labą, tiesą, grožį gesei;
Užuot teisybės, pasakų — monų
Niekšų sofistų nuolat klausei —
Pasauliui, 31 p.

skelbia savo piktą ironiją, kaip matėm, daug kam. Ištisinių satyrinių
kūrinių neduodamas, išrašau šiek tiek būdingesnių jų vietų.
Niekad jis neilsta ir nemiega (neprietelis, P. B.),
Dirb’, kad žmonės virstų gyvuliais:
Šaukia: „meskit šventą meilės jėgą,
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„Epikūro būkit meitėliais...
„Kaimo sūnūs, nuodykit Sokratą,
„Kad gyventi būtų mums ramiau;
„Kam čia Kristus — turite Maratą .. „Liekit brolio kraujo vis daugiau“...
Neprietelis, 30 p.
Čia tu stengies balsu užkimusiu sušukti:
— Šviesos gaivinančios! Šviesybės dieviškos!...
Bet mokyti draugai temoka tik pasukti
Raktelį gęstančios lempelės moksliškos ...
Panašumas, 132 p.
Būdavo — takais drąsuolio
Ims ir lėks, lyg jąją neš’ kas ..
O dabar mes ieškom guolio,
Lyg tos žiemą girioj meškos ...
Gyvenimo ruduo, 205 p.
Tūkstančiai yra velnių,
O viena dievybė;
Tūkstančiai yra klaidų,
O viena teisybė.
Šių dienų mintys, 266 p.
Kas yr gimęs neturtingas,
Bus, kaip šaltis, nemeilingas.
Žmonės vengs su juo-broliauti,
Kad netektų... slunko gauti.
Vargšas, 267 p.
Mokam štai valgyt, kavos atsigerti,
Sotūs —- gardžiai pamiegot;
„Laisvės“ žodelį be nuovokos berti,
Siaurą „pirmeivių“ kuopelę „sutverti“,
Ant „atgaleivių“ rūgot.
Ką mes mokam?, 313 p.
Bijau, tu netikėsi, nors tai draugas sako, —
Mačiau akimis savomis ant lietuvio — fraką!...
Lyg dieglis koks aštriausias man širdin įdūrė,
Matant, kaip lend’ prie frako tauta bekultūrė.
Tad dvasioj pagalvojau: ei, tu frakai, frakai...
Kuo pavirtai, kad tave dėvi jau „licviakai“! .. .
Tu poniškumo ženkle, tu kultūros žiede,
Žiūrėk, kur likimas nūn tave nusviedė!
Iš kauniečio . . . , 326 p.
Metelius tris kiaules ganęs,
Pusberniavęs tris antruosius,
Galiu siekt valdžios viršūnės.
Niekis, kad rašyt nemoku,
Ir skaityt nekaip man - sekas, —
Leisiu įstatus gudriausius ...
Liaudies dainų motyvais, 329 p.

Galop, du sarkastinius eilėraščius nemitus tenka nuo pradžios ligi
galo išrašyti, kaip būdingus tos rūšies kūrinius: pirmasis — gryna paro
dija („Raudonų eilių kalikui“, Jovaru sekant), antrasis — smarkėjančio
tempo eilėraštis („Diplomatas“) su maloniai švelnia pagiežos ironija.
I
Meldžiame, proto įgyk,
Juokų daugiau nedaryk,
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Rašalą veltui neliek,
Mokslo pauostyk bent kiek,
Kuo buvai, tuo ir buvok.
Nosies aukštyn nekilnok,
Nes, jai iškilus aukštai,
Gali suklysti varnai,
Spėdami, kad tai baslys,
Ant jos nutūpti bandys.
Na. o iš paukščių — kvailių
Sveikas, lipike eilių,
Gali valandoj įkvėpimo
Prozaišką gaut patepimą.

II
Tai vyrutis pilnas takto,
Šis pasaulyj nepražus ...
Moka niekinti mažus.
Prieš didžiūnus lenkia kaktą;
Ir į jų įeidams rūmą,
Kad netartų kokio „nieko“.
Jis už durų — dėl švelnumo —
Saldžiakalbis ir lipšnus, —
Ne tik lazdą, kaliošus,
Bet ir nuomones palieka ...

Satyrinio ar ironizuojamojo pobūdžio dar yra šie eilėraščiai: Svajo
tojui (311), Senovės patarimai (311), Ką mes mokam . (312), Nauja reli
gija (314), Protestas (315), Priešingybė (316), Principų tvirtumas (317),
Varna (318), Mūsų „veikėjo“ gyvenimas (320), Nekaltiems (322), Lėlė
(vert.) (323), Iš kauniečio P. Br. Indykevičiaus laiško (325), Paryžiaus
kabarete (327), Užsieniuose ir pas mus (328), Liaudies dainų motyvais
(1—6) (329), Mūsų partiomachija (332), Vintininkų himnas (334), Pita
goro teorema (vert.) (337)... , Naujosios eilėdaros menas (374—384).

Alegorija
Alegorijos tropas reiškiamas posakiais ar aforizmais, vartojamais ne
tiesiogine, bet kita, perkeltine prasme. Jei gyvieji, liaudiniai posakiai ne
tiek gausūs, tai aforizmų —- nors rieškučiomis semkis.

Posakiai

Kiekviena kalba turi savų posakių, kurie paprastai savo konstrukci
jomis nepanašūs į kitos kalbos posakius. Posakis, kaip ir kokia nely
ginant daina: kaip iš dainos žodžio neišmesi, taip ir iš posakio irgi. Po
sakis nebebūtų posakis, t. y. specifiškas priežodinis minties kūrinys, iš
reikštas alegoriškais žodžiais, jei jį kaip nors kur pakeistum. Posakiai
yra kalbos turtas, atėję į mūsų laikus nuo seniau, arba ir sukuriami
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dabar — bet perduotini ateičiai. Rašytojas, jei mokamai savo kalbos
posakiais naudojasi — stabilizuotas, tikras, visiems vienodai supranta
mas mintis išreiškia. Ir ten, kur reiktų kitam rašytojui kokių ilgų ap
rašomųjų frazių, painių daugiažodžių sintaksinių konstrukcijų —
taiklios kalbos rašytojui pakanka iš gyvosios kalbos ar tautosakos pasi
imti reikalui posakių skelbiamosios minties niuansams išryškinti. Pa
sekim, kaip tai daro gyvosios lietuvių kalbos specialistas savo poezijoje.
Aiškių posakių, tiesa, neperdaugiausia (aforizmų nepalyginti lyri
koj daugiau), betgi retesnius čia išrašiau abėcėliškai, posakio branduoliui
imdamas jo veiksmažodį, kaip būdingąją posakiškumo dalį, arba, kur
tai nebuvo galima — pirmąjį posakio žodį.
Be a b e j o n ė s — be abejo, be abejojimo, be dvejojimo, supran
tama, žinoma, kaip tik.
Ei, tada, be abejonės,
Aš tarp dainių pagarsėsiu.
Mano kankliai, 181 p.

D ė t i g a l v ą — guldyti galvą, tvirtinti, garantuoti.
Jei šias priemones mano turėsit galvoje
Ir jas, kaip reik, išmoksit, kūrime vartoti,
Galvą dedu, turėsit poėzėj naujoje
Nuostabią nuolatinę nebuvėlę kloti,
Kiekvien’s galės iš jūsų didžiadainiu likti...
Originalumas, 381 p.

D ė t i į š i r d į — dėtis į širdį, at(si)jausti, jautriai atsiminti.
Ir minios žodį tą išgirs,
Ir jį giliau į širdį dės.
Sudiev, 128 p.

G a u d y t i m a d a s — madas vaikyti, madų nepaleisti, naujovintis, tuščiaviduriu būti.
Tai vėliai ima puoštiesi,
Madas naujausias gaudyti,
Ir švaistos pasipūtusios,
Į žmogų nebepanašios,
Ir kalba kažinkaip.
Kelionė, 156 p.

Kad d u o t i , t a i d u o t i — išvien, be perstolio, be perstojo, be
atvangos, be pertraukos, duoti, nenustojant duoti.
Berniukai kamžuoti pralenkt nesiduoda:
Varpeliais garsingais kad duoda, tai duoda.
Dievo Kūno šventė Kaune, 14 p.

K a i p r e t a i — kaip retai kada, labai retai, taip ne visados (esti).
Visa „aristokracija“
Susėdo, kaip retai...
Dvi operi, 17 p.
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K a i p i š k n y g o s — kaip ant delno, kiaurų kiaurai, visų visai.
Dabar, kaip iš knygos, pasaulio
Viso tu matai vainiką.
Svajonė, 161 p.

K a l t i į g a l v ą — krauti į galvą, dėti į galvą, kišti į galvą, brukti
į galvą, priverčia iš galvos neišmesti, neišleisti.
Dabar tie litvomanai ima kvailini liaudį,
Lietuvystės idėją jiems į galvų kala
Ir unijos šventumą murdina į balą.
Iš ... laiško, 325 p.

K y l a ū p a s — kyla nuotaika, ūpas pasitaiso, nuotaika pasitaiso,
ūpas atsiranda, nuotaika atsiranda, atsigauna, atsitaiso.
Ei, pasaulieti, ar tujen regėjai
Šalį, kur pančiai tamsos ima dilti,
Kur gimsta tautai narsuoliai gynėjai
Ir vargšų ūpas jau pradeda kilti?
Tremtinio daina, 86 p.

Kas g y v a s — visi kas gyvas; visi kas tik gyvas; visiteli; visi o
visi; visi visiausi; visi iš činto; visi kas kruta; visi kas tik kruta.
Ei, aukas, kas gyvas, neškite
Ir smilkylų negailėkitės.
Naujoji religija, 315 p.

Ima p l y n ė . — Tegu juos ima plynė! (Paryžiaus kabarete, 328 p.)
— tegu juos devyni, tegu juos bala, tegu juos perkūnas, suk juos devyni,
suk juos bala, suk juos perkūnas, suk juos kelmai, tegu juos kelmai,
tegu jie pasikaria, tegu jie pasiunta, tegu jie žinosi, tesižinai.
K r a p š t y t i a k i s — trinti akis, at(si)verti akis, prasimerkti, iš
vysti, apsišviesti, susiprasti, pakirgti.
Budinkit miegančius brolius tėvynėje,
Nūn teprakrapšto akis!
Į mano daineles, 181 p.

L e i p t i a u s i s p r a d e d a — net ausys lėpsta, bjauru, nesmagu,
nemalonu klausyti.
Klausai — leipti ausis pradeda,
Na, ir eini lauk, spjaudydam’s:
Žinokitės sau! Tfu!
Kelionė, 156 p.

L į s t i į a k į — lįsti į akis, lįsti į veidą, akyse maišytis, nieko
nežiūrėti, nieko nepaisyti, ramybės neduoti.
Pasauly nedaugiausia nūn yr akylumo.
Taigi garbei laimėti lįskit jam į akį.
Naujosios priemonės, 382 p.
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L į s t i į ž e m ę — lįsti į žemes, prasmegti, nors tu prasmek, nors
tu pasikark, nors tu padūk, nors tu išpusk, nors tu ką daryk, nors tu
susiriesk, nors tu kaktą į sieną mušk, nors patruk, nors galą gauk.
Bet Veltui maldavom,
Verkėm ir dūsavom, —
Diev’s kitaip mums lemia,
Nors tu lįsk į žemę.
Šv. Petras, 83 p.

N e t e k t i š u l o g a l v o j — netekti šulo, netekti vieno šulo, ne
tekti vieno šulo galvoje, išgverusio proto, skysto proto, proto netekti,
proto neturėti, vieno balkio (galvoj) netekti, vieno balkio (galvoj) ne
turėti, ne visi namie.
Matyt, galvoj netekusi nabagė šulo,
Viešai pradėjo girti? ...
Kiaulė ir asilas, 371 p.

N e r a s i p a s i š v i e s d a m a s — nerasi nieku gyvu, nerasi nieku
būdu, jokiu būdu, niekaip nerasi.
Laisvės, teisybės, kaip paparčio žiedo,
Net pasišviesdamas pas mus nerasi.
Pranašavimas, 87 p.

N u e i t i u ž d y k ą — nueiti už nieką, per nieką (perniek) nueiti,
nueiti per dyką, dykais nueiti, niekais nueiti, veltui nueiti, vėjais nueiti,
pavėjui nueiti, nereikalingai nueiti, nenaudingai nueiti, nenaudingai pra
gaišti.
Bet nūn neklauso, negirdi žmonės
Manęs tamsuolio, manęs „mužiko“,
Ir mano dainos, dausų svajonės,
Pragaiš be rašto, nueis už dyką.
Beraštis, 82 p.

P a r d u o t i d v a r ą — lyg (kaip, tartum, nelyginant) dvarą par
davęs, lyg tėvus palaidojęs, lyg žemę pardavęs, lyg galvą palydėjęs, lyg
galvos netekęs, lyg paskutinioji atėjo.
Visi murksom nelinksmi,
Lyg pardavę dvarą.
Iš ... laiško, 325 p.

Po š i m t s p e r k ū n ų — po perkūnų, po perkūnais, po šimts pei
belių, po peibėlių, po peibėliais, po šimts velnių, po velnių, po velniais,
po šimts devintinių, po devintinių, po devintiniais-, po šimts pypkių, po
pypkių, koks čia perkūnas, koks čia peibėlis, koks čia velnias, koks čia
biesąs, koks čia nelabasis.
Nagi, po šimts perkūnų,
Kas ir dėl to tokį čia lermą kelia?
Kiaulė ir asilas, 372 p.
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P a r a u n a g i l t i n ė . — Lai jį parauna giltinė! (Kelionė, 155 p.)
— lai jį giltinė, lai jį giltinė traukia, lai giltinė pjauna, lai jis žinosi,
suk jį devyni, suk jį giltinė, suk jį velniai, suk jį perkūnas, trauk jį de
vyni, trauk jį giltinė, trauk jį velniai, trauk jį perkūnas, trauk jį biesas.
S m e i g t i į š i r d į ( p e i l į ) — durti į širdį, varyti į širdį peilį,
širdį užgauti, varyti peilį į širdį, badyti širdį. '
Eik pas anuos, ganyki sveiks,
Vardu Aukščiausiojo veldyk,
Ir ar kas girs tave, ar peiks,
Ar kas širdin tau peilį smeigs, —
Visus globoj laikyk!...
Sudiev!, 129 p.

Š a u d y t i a k i m i s — dvilksėti, akimis gaudyti, iš akių neišleisti,
nekęsti.
Vėl lauke akim ji šaudo,
Liežuviu muses begaudo.
Varlė, 281 p.

Te ją š i m t s ! — (plg.: „parauna giltinė“).
Raštija — niekai tavoras,
Te ją šimts!...
Vengrų bajoras, 341 p.

T u š č i a j ų ! — bala nematęs, bala nemato, tiek to, te jį šimts, suk
juos; (plg. „parauna giltinė“).
Tuščia jų! te sau kariauna
Apimti geismų didybės.
Kataliko lietuvio daina, 168 p..

U ž e i t i a n t s e i l ė s — papulti, užsimesti, panorti (panorėti), į
galvą įeiti, į galvą įkristi.
Niekam nebus užginta kurt naujoj dirvoje,
Kas tik užeis ant seilės, ar nušvis galvoje.
Prietarai, 377 p..

V e r t i a k į — vilioti akį, džiuginti akį, traukti akį, linksminti akį,
Grožiai gamtoje visur nematyti,
Kur tik pažiūri, viskas afq veria.
Dievas, 4 p.
Jos žemi ir pilkučiai namai
Grožiu neveria dainių akies.
Beržoras, 115 p.

Ž e m ė s d u k t ė — žemės vabalėlis, žemės graužikas, menkutis.
Jos lyg deimantais kas rytą
Rasele dabinas smulkia .. .
Kaip gi dailiai parėdyta
Dangaus grožiu žemės dulkė!.
Ex quo omnia, 19' p.
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Ž i b a a k y s — blizga akys, spindi akys, džiaugiasi akys, džiaugs
mas ima, savam nebesitveria, savam kaily nebesitveria.
O ten dar vyras, dirbęs dėl tėvynės,
Beskaito „Sargą“, net jam žiba akys:
Pasilgęs laukia linksmesnės gadynės.
Svajonė, 159 p.

D i e v a s ž i n o — Dievas žino, dievažin, balažin, kas čia žino.
Ir aš buvau jaunas ir linksmas ir sveik’s,
Svajojau dievai žino ką.
Brangiausi laikai, 259 p.

Aforizmai
Aforizmai — knyginės, arba atskirų kūrėjų, patarlės ar priežodžiai,
nurodantieji dažnai visai alegoriškai šiokias ar tokias žmogaus,_ tautos,
žmonijos taisykles. Jei priežodžių ir' patarlių A. Jakšto lyrikoje tikrai
negausu, tai aforizmų pasitaiko kiekviename lyrikos puslapyje, ir tuo bū
du A. Jakštas su savo įmantriausiais. aforizmais nė kiek Maironiui ne
nusileidžia. Čia kelias jakštinių aforizmų sritis ir ketinu paduoti.
G y v e n i m o gerovių ir negerovių (sutartinių, barnių ir peštynių)
aforizmai. Kiek panašios srities aforizmų ir toliau dar taikysis.
Barniai, peštynės po kaimus tenyksta,
Meilė kieme kiekvienam tegyvena, —
Brolis su broliu tenesusipyksta,
Jaunas lai niekad neniekina seno.
Tėvynei nauj. metų sulaukus, 76 p.
Ei, žmonija, susipraski,
Mesk burnojimus ir skundą, —
Velyk melski: Mūs’ neveski
Į pagundą!...
Tėve mūsų, 104 p.
Turit proto, būkit vyrai,
Man talkon ateit skubėkit,
Negražu, jei liks vien tyrai,
Tat beskambant mano lirai,
Rūmą vėl statyt pradėkit!...
Mano rūmas, 166 p.
Ir be sąžinės, be gėdos
Dievo valią laužo, mina:
Tarsi girių žvėrys ėdąs,
Nė ką daro — nebežino.
Kat. lietuvio daina, 172 p.
Vienas žodis — ne šneka,
Vienas vyras — ne talka;
Kai du stos,
Visados
Padarys daugiau,
Viens pradės,
Kits padės
Draug varys toliau!
Kai du stos, 173 p.
20. Suvažiavimo darbai III
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Tegyvuoja tat vienybė!
Visi stokime į ratą!
Už kortų neliečiamybę
Dėkim turtą ir sveikatą!
Vintininkų himnas, 336 P

V e i d m a i n y s t ė su kitais savo būtinaisiais palydais: apgaulyste,
prisiplakimu, išblykštveidiškumu ir galutiniu nusiniveliavimu ligi kiaulės.
Jis tamsybėj amžinai gyvena,
Jis negali veikti prie šviesos,
Jis nemėgsta kito dvasios peno,
Kaip tik melą po kauke tiesos.
Neprietelis, 29 p.
Užmiršai tu, jogei Dievas
Brangin’ dvasią vien tiktai:
Baltin’ ją šventa dorybė,
Juodin’ ją pikti darbai.
I. C., 184 p.
Didžturtis jis, bet minkštaširdis.
Varguolis prašymą išgirdęs,
Tuoj į kišenę ranką bruka
Ir išsitraukia greit... šnipštuką ...
Labdarys (vert.), 339 p.
Tai vyrutis pilnas takto,
Šis pasaulyj nepražus...
Moka niekinti mažus,
Prieš didžiūnus lenkia kaktą
Ir į jų įeidams rūmą,
Kad netartų kokio „nieko“,
Jis už durų — dėl švelnumo —
Saldžiakalbis ir lipšnus, —
Ne tik lazdą, kaliošus,
Bet ir nuomones palieka ...
„Diplomatas“, 338 p.
Kas man draugas, tą aš myliu,
Giminėms aš gailestingas
Ir visiems talkininkauju,
Kas galingas, kas galingas.
Gudruolis, 341 v.
Tavo smarkios vilnys,
Kiek sau nor’, teošia
Nenuplaus juodumo
Nuo kaktos Judošio.
Jūrai, 342 p.

S i l p n y b ė — išplėsta įvairioms gyvenimo sritims ir begimdanti
kitokius blogumus, pančiojančius gerą ir laisvą žmogų.
Ei pats, žmogeli, klauski savo širdį,
Kodėl jėgoms ji žemės pasiduoda?
Kodėl dangaus rimties balsų negirdi?
Kodėl baisi ji, audringa ir juoda?
Labas rytas jūrai, 120 p.
Iškaltą akmeny aš parašą skaičiau:
„Jis jokių priešų nėr turėjęs“...
Tai pagyrimas mirusiam, mąsčiau,
Bet draug ir to žmogaus smerkėjas...
Parašas akmeny, 183 p.
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Tarp tų riksmų dvasia žmogaus
Svyruoja lyg klapatė;
Čia mano — angėlą dangaus,
Ten kekšę besarmatę.
Žmonijos idealas, 188 p.
Veltui graudžią pranašas ved’ raudą,
Minios klyksmai jo nustelbia žodį,
Duonos, aukso ji temato naudą,
Dvasios peno ji ieškot negodi.
Tvanas, 193 p.
Vienuoliai savo sielą
Vis tobulina, tašo,
Miestiečiai ein, kur miela,
Kur prigimtis juos neša.
Priešingybės, 316 p.
Dieve, man atleiski,
Meldžias davatkėlė,
Kur namon sugrįžus
Pragarą sukėlė.
Principų tvirtumas, 318 p.
Kas mums darbo, jog kam rūpi
Kažkoks mokslas ir švietimas ...
Lai kas nor ant knygų tupi, —
Mums meilesnis yr lošimas.
Vintininkų himnas, 335 p.

Jaunystės ir kūdikystės metą liečiantieji aforizmai.
Gimęs kovai, darbui, kryžiui,
Jų neprivalai baidytis ..._
Tat visur būk pirmutinis,
Juk tu Vytis ...
Vyčiui, 103 p.
Geidžia gobšas tūkstančius vartoti,
Karo vadas — priešą nuterioti,
Senas — dieną gyvas prastenėti,
Jaunas — draugę amžinai mylėti.
Dainiaus geismas, 182 p.
Būdavo, takais drąsuolio
Ims ir lėks, lyg jąją neš’ kas...
O dabar mes ieškom guolio,
Lyg tos žiemą girioj meškos.
Gyvenimo ruduo, 205 p.

D o r a i r t i k ė j i m a s — aforizmai, kurių turinys skelbia tas do
rybes. Tos krypties ir turinio aforizmai itin stiprūs ir efektingi.
Šaukia: „meskit šventą meilės jėgą,
„Epikūro būkit meitėliais,
„Kaino sūnūs, nuodykit Sokratą,
„Kad gyventi būtų jums ramiau;
„Kam čia Kristus — turite Maratą...
„Liekit brolių kraujo vis daugiau“...
Neprietelis, 30 p.
Kristų nužudęs, ugdei Neronus,
Žemę nekaltą mirkei kraujuos,
Niekinai meilę, platinai monus,
Spyrei žmoniją snaust vystykluos’.
Pasauliui, 32 p.
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Pusgalvių minią garbinai, kėlei,
Pranašams Dievo čiaupdei burnas;
Kainai ir Judos ir „plėšikėliai“ .
Bandė gamini tau „laisvės dienas’1.
Pasauliui, 32 p.
Žmonija, žūnanti tamsybėj paklydimo,
Kaip tu į mirštantį ligonį panaši!...
Guli ant pagalvių minkštų pasileidimo,
Apsilpusi visai, atšalus, vos kusi!...
Panašumas, 132 p.
Kas negera, iškreipta — taisyki,
Kas bjauru, nedora — tuoj išrauki,
Nepavyko — imkis antrą sykį,
Negali ko — Viešpaties maldauki.
Dievo kareivis, 135 p.

P r o t a s i r s i e l a — mokslas ir menas, šviesa ir grožis, sueinantieji
į idėjų pasaulį, aukštinami, o jų panaudojimas gyvenimo menkystai, tik
¿avo asmens laimei ir kitų kvailinimui su kartumu ištaisomi.
Mūsų sąžinė tuo purtos,
Nes dalykas yr ištirtas:
Mokslas bombomis įkurtas
Nėr teisingas ir netvirtas.
Kat. lietuvio daina, 172 p.
Jei nėsi grožio, labo ir tiesos mylėjęs,
Tai tu akmuo sukietėjęs!
Žmogus, 184 p.
Myliu mokslą, šviesą aš ir grožę,
Bet pasaulis kiša melą šlykštų:
Tai marksizmą, tai masonų ložę, —
Sako, man tenai tiesa ištrykštų.
Kovotojas, 193 p.
Svajones mesk, ieškoki vien tik duonos,
Akies nekreipk į ateitį slaptingą!
Idealus, lyg grūdelius aguonos,
Galvoje slėpk, prieš minią neik galingą!
Svajotojui, 311 p.
Mokam štai valgyt, kavos atsigerti,
Sotūs — gardžiai pamiegot;
„Laisvės“ žodelį be nuovokos berti
Siaurą „pirmeivių“ kuopelę „sutverti“,
Ant „atgaleivių“ rūgot.
Ką mes mokam?, 313 p.
Ei, tyrėjau zoologiškumo,
Daug tu susekei mokslu savuoju,
Bet prieš tavo „žmogbezdžioniškumą“
Viskas šaukia garsiai: „protestuoju“!
Protestas, 316 p.

P r i e s p a u d a — politinė ir atskiro žmogaus dėl įvairių kapitalis
tinių užmačių, karų, nelygybės. Autorius ypač akcentuoja politinę prie
spaudą, virstančią ir kiekvieno protingojo Dievo padaro kalėjimu.
Ei, pašalieti, ar esi tu matęs
Salį, kur niekas linksmai nedainuoja,
Kur žmogus vargti amžinai papratęs
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Tiktai maldoje Dievui padejuoja;
Kame nerasi laisvės nei lygybės,
Nes tvirtas priešas spaudžia silpną kraštą,
Kur daug valdovų, o maž tėr’ teisybės,
Kur giria mokslą, o užgina raštą.
Tremtinio daina, 85 p.
Va, dega kaimai, skriaudžiami žmonės,
Sesių vainikai negerbiami,
Nėra teisybės, nėra malonės,
Valdoma kumščia ir mirtimi.
Saulių maršas, 101 p.
Alksta carai, karalienės,
Vargšų pietūs — grūd’s aguonos ...
Gelbėk, Dieve, duok kasdienės
Mūsų duonos!...
Tėve mūsų, 104 p.

L y g y b ė griežtai iškeliama, bet tik tiek, kiek ji žmogui ne našta.
Jei atvirkščiai — ji autoriaus karčiai ironizuojama.
Vergas laisvę jau pamatė,
Laisvas ieško laimėn kelio ...
Liki sveiks, aristokrate,
Rūmuos savojo dvarelio.
Vasario 19 d., 93 p.
Lankom ponų puikų dvarą,
Esam meiliai priimti...
Bet kad ponai skriaudą daro ...
Argi mes tai čia kalti?!...
Nekaltiems, 322 p.
Eime būriu viską griauti,
Te lygybė žib’ skaisti!...
Ant kitų skubėkim spjauti,
Nes mes vieni nekalti...
Nekaltiems, 323 p.

L a i m ė s grutė aforizmų.
Nes ta žemiškoji laimė,
Lyg dangus meili:
Draug su saule teka, kyla,
Toli leidžias ji.
Laimė, 185 p.
Tai ne paukštis atplasnoja,
Ne mašinos sukas ratai, —
Tai ateina, atdūloja
Vyt senųjų Nauji Metai.
Nauji Metai, 196 p.

D a i n ų aforizmai.
Ei, dainos tos meiliau man ūžė.
Neg lapų šlamesys miške;
Garsiau skambėjo, neg gegužė
Paukštelių čiulbančių pulke.
Jos duoda man skanesnio peno,
Neg vaisiai žemės svetimos;
Nuo jų banguoja siela mano,
Lyg rugių varpos nuo audros.
Maironiui, 127 p.
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Ir liūdni tų dainų balsai
Pasklido po tėvynę.
Ar tai patinka kam, ar ne,
Jau skamba Vilniuj ir Kaune
Laisva jų sutartinė.
Liaudies dainius, 182 p.

N u t a u t i m ą vaizduojantieji aforizmai. yra sarkastinio pobūdžio
arba turi tokią „šilkinę“ ironiją.Bet tuščios svajonės, žinau,
Numanymai tavo kitoki:
Tu svetimą myli labiau,
Kalbos gi lietuvių nemoki.
Lietuvaitei..., 80 p.
Nūn, pusšimtmečiui praslinkus,
Kaip ta laisvė suvartota?
Gi, va, naujus baudžiauninkus
Matėm minant sveiką protą ...
Jie į dvarą jau nebeina,
Ponams kūnu netarnauja,
Bet tautystę savo maino
Ir tėvynės darbą griauja.
Vasario 19 d., 93 p.
Aš, studentas žada,
Užsiknisiu kaime ...
Bet mokslus išėjęs
Rusuos’ gaudo laimę ...
Principų tvirtumas, 318 p.
Pardon, mon cher, klysti mane rusu laikydams,
Ašai iš Lietuvos, o tai juk ne visvien...
Turėjau už Telšių dvarus, jie teko žydams,
Vadinas, lenkas aš, tik samogitien.
Paryžiaus kabarete, 327.

T ė v y n ė s išaukštinimas, branginimas, jos reikalų bojimas ir ap
saugojimas nuo svetimtaučių drauge su jos sostine Vilnium — A. Jakštui
pirmavietis klausimas, ir tėvynei apginti jam ir kardas su skydu būtini.
Tos rūšies aforizmai karingos dvasios.
Oru kvėpavai Lietuvos,
Lietuvišką
valgei
duonelę
Ir prie motinėlės savos
Čia augai, kaip sesių rūtelė.
Lietuvaitei..., 79 p.
Tat į darbą, kas tik sveikas!
Dievas laimins mūsų žygį...
Teka saulė, karštas laikas,
Atsibuskite užmigę! ...
Mūsų dirva, 94 p.
Ir tu atgijus nepražūsi,
Viešai aiškštėn išeisi jau,
Jei to verta stebuklo būsi,
Lietuva, amžių Lozoriau!...
Lozorius, 97 p.
Tau skirta tart žmonijai žodis naujas,
Tu pašaukta negriauti bei ardyti;

P. BUTĖNAS, A. JAKŠTO POETINIS ŽODYNAS

311

Tavo garbė — ne lieti priešų kraujas,
Bet kurt, mylėt ir gera vien daryti.
Nepriklausomai Lietuvai, 99 p.
O kaip gražu bus, jei tavi vaikučiai
Drauge tavęs eis kelti taikūs, ramūs,
Ir susibūrę, susijungę drūčiai.
Išvien šūktels: Te Deum laudamus.
Nepriklausomai Lietuvai, 100 p.
Kurkim ją, lyg šventnamį dievybės
Po plytelę nuolat dėdami, —
Tvirti ryšiais broliškos vienybės,
Narsūs vyčiai Vyčio vedami!...
Ateitis, 102 p.
Lietuvą kurdamas Dievas
Josios pusiau nedalino;
Bendros mūs’ girios ir pievos,
Bendrą sudarom šeimyną.
Mažajai Lietuvai, 109 p.

T a u t i n i o s u s i p r a t i m o aforizmų dvasią galima redukuot, iš
reiškiant šiuo posakiu: „lietuvi, budėk!“
Viešpaties pranašas tarė:
— Kelkitės, kaulai sudžiūvę!
Dievas stebuklą padarė, —
Kyla iš kapo lietuviai...
Mažajai Lietuvai, 107 p.
Tu ne vergas, ne grobikas,
Ne atklydęs valkata, —
Tu šio krašto savininkas,
Tau čia veikt ne sarmata.
Juodkrantė, 110 p.
Ei, lietuvi, budėk: ginčas raganų tęsias,
Nuo tavęs nūn šio krašto pareina likimas.
Kilk, sujunki krūvon savo jėgas jaunąsias.
Jų vainikas tėsie — tavo pasišventimas.
Raganų kalne, 112 p.
Tavęs nūn pasigendam,
Vadove, darbininke,
Nes tūkstančiai pavojų
Yr Lietuvą apnikę.
Praslinkus 50 m . . . . , 138 p.
Ką gi? Dar žingsnį daryk be baimės,
Mūs’ dėsnis — nestovėti.
Bevesdam’s tautą pirmyn prie laimės,
Turi visad kentėti.
Erškėčiai, kryžius — tai tau vainikas,
Kol kaujies nepargriuvęs,
Atleisk gi priešams — kaip katalikas,
Kovoki — kaip lietuvis.
Lietuviui, 139 p.
Tos garbės, įgytos kardu,
Mums nereikia nė už dyką ...
Turim mes du brangiu vardu:
Lietuvio ir kataliko.
Kat. lietuvio daina, 168 p.
Jaunai lietuvių kartai įkvėpkite
Meile savosios kalbos,
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Gera pagirkite, pikta neslėpkite,
Būkite balsas tautos!
Į mano daineles, 181 p.
Nuo jaunų dienelių
Tėvelius mylėsi
Ir kalbos senelių
Neišsižadėsi.
Gimęs Lietuvoje,
Lietuvą pamėgsi,
Vargo valandoje
Tu iš jos nebėgsi.
Lopšinė, 209 p

Į t ė v y n ė s p r i e š ą nutaikytieji aforizmai.
Ne jam mūs broliai arė, akėjo,
Ne jam sesutės audė drobes!...
Sveikas teinie sau, iš kur atėjo,
Savo tesaugo brangenybes.
Šaulių maršas, 101 p.
Ir išklausė meldimo Viešpats Jėzus Marijos,
Lukas šventą paveikslą yr į dangų paėmęs.
Bogomazą vadin’ nūn karaliene Lenkijos...
Taip yr Viešpats už bausmę Vilniaus lenkams nulėmęs.
Aušros Vartų . . . , 107 p.
Vytaute, tavo Vilnių štai plėšikas
Laiko užgrobęs kruvinuos naguos ...
Rem’ jį Plėčkaitis, Judas — Išdavikas,
Lietuva verkia, skęsdama varguos.
Galiūne, mesk jiems savo prakeikimą,
Te jųjų dienos būna, kaip naktis,
Tegu neranda niekad atleidimo,
Tesie jų pelnas — gėda, pražūtis!
Vytauto..., 142 p.

