
SKAITOME VILNIŲ 

 

Gatvės projekto nuorodos 

 

       Skaitome Vilnių - tai bendras Vilniaus miesto savivaldybės, VŠĮ „Laikas skaityti” ir 

Lituanistų sambūrio projektas, kuriuo norima vilniečiams atskleisti Vilnių kaip kultūros 

tekstą ir priminti daugiabalsę Vilniaus rašytojų  kūrybą. 

      Spaudos atgavimo dieną Vilnius kreipiasi į miestiečius ir miesto svečius savo literatūriniais 

kūriniais,  bylodamas nesenstančią jų išmintį ir kalbos grožį. 

      Vilniečiai miesto aikštėse ir gatvėse galės atrasti tiek didžiųjų kunigaikščių Gedimino ir 

Vytauto laiškų citatas, tiek  šiuolaikinių rašytojų: Sigito Parulskio, Grigorijaus Kanovičiaus, 

Giedros Radvilavičiūtės,  Aido Marčėno, Valdo Papievio kūrinių ištraukas. 

     

 

Gatvės tekstai ir autoriai: 

(Apie autorius  žr. žemiau) 
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Vilnius                            

Su talesu vaikšto kažkas tavo mūrais. 

Naktį liūdėdamas vienišas budi mieste. 

Įsiklauso: seni pereinami kiemai ir šventyklos 

Aidi lyg apdulkėjus, užkimus širdis. 

Tu esi psalmynas iš geležies ir iš molio;  

Kiekviena siena – melodija, kiekvienas akmuo – malda, 

Kai liejasi mėnesiena į kabališkas gatves 

Ir iškyla tavo stingdantis nuogas grožis. 

Liūdesys – tavo džiaugsmas, bosų gilių džiugesys 

Choro dermėj, tavo šventės – budynės, 

Ir tavo paguoda – spinduliuojantis skurdas 

Lyg priemiesty vasaros tylūs ūkai. 

Tu esi Lietuvon įstatytas tamsus talismanas, 



Apipintas kerpėm ir samanom pilkom; 

Kiekviena siena – pergamentas, 

kiekvienas akmuo – Šventas Raštas, 

Išdėlioti mįslingai ir praskleisti nakčia, 

Kai ant senos sinagogos sustiręs vandens nešėjas 

Stovi ir barzdą užvertęs skaičiuoja žvaigždes. 

Mošė Kulbakas, 1923 m.   

Ištrauka iš poemos ,,Vilnius". 

Iš jidiš kalbos vertė Alfonsas Bukontas 

Išrašyta miesto stende 
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      Kalbėk man, Tūla, kuždėk man, kai žara vis raudoniau nutvieskia aukštas, jau ir taip raudonas, 

Bernardinų sienas, kai po visais savo tiltais tarsi  lava kunkuliuoja Vilnelė, o aršiausiai čia, ties 

Bernardinais, kai reti praeiviai, išvydę sunkų lietaus debesį, paspaudžia žingsnį ir baugiai 

gręžiodamiesi skuba į savo miestiškus urvus, kai debesis kybo jau visai arti – viršum Bekešo ir 

Panoniečio kalno, virš tamsiai raudonos skardžio atodangos, – kalbėk ir sakyk, kas beprimins mums 

limpamą kaip užkrečiama liga meilę, taip ir neišrėktą viduržiemio kiemuos, užtat neapdrabstytą 

miesto purvais – tokią pavėluotą ir niekam nereikalingą, – nereikalingą net šitai liūčiai pasiruošusiai 

gatvei, senų medžių guotui ant kranto, net žarai, nutvieskusiai Bernardinus, ir tam vis artėjančiam 

debesiui, kuris jau sustojo virš pilkšvo Bekešo bokštelio, kas, na sakyk, kas?  

 

Jurgis Kunčinas, 1991 m. 

Ištrauka iš romano „Tūla“. 

Išrašyta miesto stende 
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Kas  yra poezija, kuri neišgelbsti 

Nei tautų, nei žmonių? 

Bendrininkė viešų melų, 

Daina girtuoklių, kuriems netrukus kas nors perrėš gerkles, 

Skaitymai iš mergaičių kambario. 

 

Czym jest poezja, która nie ocala 

Narodów ani ludzi? 

Wspólnictwem urzędowych kłamstw, 

Piosenką pijaków, którym ktoś za chwilę poderżnie gardła, 

Czytanką z panieńskiego pokoju. 

 

Česlovas Milošas, 1945 m. 

Iš eilėraščio ,, Pratarmė". 

Iš lenkų k. vertė Darius Kuolys 

Išrašyta Universiteto g., priešais Filologijos fakulteto vartus 
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Man rodos, jog tiesioginė išraiška to, ką vadiname Tėvynės meile, yra savojo krašto tyrimas 

istoriniu, gamtiniu, etnografiniu, archeologiniu ir geografiniu požiūriu. Nes kaipgi galima mylėti ir 

kraują lieti už tai, ko nepažįsti ir nesupranti.  

 

Badać pod względem historycznym, przyrodniczym, etnograficznym, archeologicznym, 

geograficznym ziemię naszą rodzoną, zdaje się być bardzo ścisłym wynikiem tego, co się nazywa 

miłością kraju. Bo jakże kochać, jak krew wylewać za to, czego się nie zna i nie rozumie? 

 

Vladislovas Sirokomlė, 1861 m. 

Iš knygos „Nemunas nuo versmių iki žiočių” 

Iš lenkų k. vertė Kazys Bizauskas 

Išrašyta miesto stende 
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*** 

O koks dangus gilus, 

– o vakaras tylus... 

 

O žemė – apie mus, 

– ar apie mus dangus?.. 

 

Tokie geri laikai, 

– tokie liūdni vaikai.  

 

 

Marcelijus Martinaitis, 1980 m. 

Išrašyta Savivaldybės aikštėje 
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Kai žiūri pro taksi langą į naktinį miestą, ypač jeigu žiūri išgėręs, miestas atrodo visai kitoks. Kitoks 

nei pro tavo vairuojamo automobilio langą, kitoks nei pro autobuso ar troleibuso langą. 

Paslaptingas, kviečiantis, neištirtas. Simonas nori stabdyti taksi beveik prie kiekvienos sankryžos, 

išlipti ir nueiti iki pirmos tarpuvartės, pažiūrėti, kas ten, už vartų, už kampo, medžių unksmėje. 

Panašus jausmas apima, kai jis važiuoja taksi į oro uostą. Ankstyvas rytas, miestas dar miega, 

gatvėse beveik nėra praeivių. Atrodo, kad miestas nusiminęs, jog Simonas jį palieka, ir staiga 

atveria jam tokius vaizdus, tokias perspektyvas, kurių anksčiau Simonas negalėjo matyti, nes 

miestas nuo jo slėpė jas. O tose vietose auga baltos vandens lelijos. Miestas, pilnas nutylėtų lelijų. 

Skausmingas išsiskyrimo jausmas, nors nelabai aišku, su kuo išsiskiriama ir kas tą jausmą 

provokuoja. Jaudulys prieš kelionę, lengvas stresas prieš skrydį lėktuvu, galimybė niekados 

nebepamatyti šio miesto... Galbūt kaip tik todėl ir atsiveria tos neva niekados neregėtos 

perspektyvos: tos pačios liepos, bet kitokios, tie patys tiltai, bet tarsi jungiantys ne tuos pačius upės 

krantus, ta pati upė, bet tarsi plukdanti ne tokius pat vandenis. Ir apima nenumaldomas noras 



sustabdyti automobilį, išlipti ir viską tuojau pat apžiūrėti iš tiesų, švariu, rutinos neužterštu 

žvilgsniu. 

 

Sigitas Parulskis, 2016 m. 

Iš romano „Nutylėtų lelijų miestas” 

Išrašyta miesto stende 
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Pažink gi, žmogau, kas esi savo siela - koks didis ir koks brangus.  

 

Konstantinas Sirvydas, 1629 m. 

Iš pamokslų rinkinio „Punktai sakymų Dievo žodžio”. 

Išrašyta K. Sirvydo g., ant Rašytojų sąjungos vartų 
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Kuo didesnis esi, tuo nuolankiau su visais elkis. 

 

Konstantinas Sirvydas, 1629 m. 

Iš pamokslų rinkinio „Punktai sakymų Dievo žodžio” 

Išrašyta prie Šv. Jonų bažnyčios 
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      Vilniaus gyvenimas – tai milžiniškas bepročių pokeris. Kiekvienas slepia savo kortas, didina ir 

didina statymą, maivosi ir vaiposi, manydamas apgauti kitus, o tikrųjų jo kortų niekas taip ir 

nesužino. Tai bepročių pokeris, jame nėra jokios logikos nei prasmės: čia pasuojama su keturiais 

tūzais ir keliama ligi begalybės be jokios figūros. Čia visi žaidžia vabank, bet niekas neišlošia to 

banko. Mūsų gyvenimas – tai amžinas Vilniaus pokeris, jo kortas, niekingai vypsodama, pašo ir 

dalija mirtis. 

 



Ričardas Gavelis, 1989 m. 

Iš romano ,,Vilniaus pokeris" 

Išrašyta miesto stende 
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Ateis sekmadienis. 

Ant duonos tepsim bučinius  ir sviestą. 

Ir cirko afišas skaitysim padrikai, 

Ir klaidžiosim  

po margaspalvį, saulėtą,  triukšmingą miestą 

kaip du neklaužados vaikai. 

 

Ir – tarsi dulkes tarp dantų – dienovidį pajutę, 

pripilsim bokalus oranžinio alaus, 

ir baro dūmuose – 

 toj laivo perkimštoj kajutėj – 

prie broliško peties nedrįsim prisiglaust. 

 

Ir plauks pro šalį kupolai, kolonos, tiltai, 

už lango laikas plauks, 

 ir mes užmiršime, kad   jis yra... 

Ateis sekmadienis. 

 Ir septyni žibintai duš  į miltus. 

Spalvotais konfeti ištrykš aušra. 

 

Judita Vaičiūnaitė, 1962 m. 

Išrašyta miesto stende 

 

 

 

 

 



                                                          11 

 

         Studentas išmušta akimi 

 

      Šito miesto renesansinė architektūra yra mūsų atsikeltis, švento Jono balta pažinyčia, portalai, 

apvaizdos akis, kryžiai, medžiai, medeliai prie Jurgio, jau susprogę balandžiuose, miesto dugnas, 

ugnis po žeme, ligi jo vidurių, upė, kalnai šalimais, pilis, versi-tetas, Aušravarčiai ir Bazilijonai, 

Kazimieras, pranciškonai, dominišunes ir benedictus, šuo, lakantis vandenį, žmogus vienakis palei 

sieną opferos teatrą, kapinių smarvė, vėl kryžių audimas, tarsi dievo voreliai būtų čia viską išaudę – 

šventai dvasiai apnarplioti, priguldyti šitą pamirštą vasaros vakarą, lapas žmogus, atgimęs per 

dvasią ir atgimdęs kitus, sykiu akies mirksnį suvokęs sau kryžių, paskui vėl vienas, vėl vienas ir 

bendras, triskart tris nukryžiuotas, ariantis žydas, kriokiant tankams, vemiant lėktuvams, daužant 

kevalus, tuopos kelia gelsvus savo sąnarius, raugiamus auskarus vienai ausiai ir akiai. 

 

Sigitas Geda, 1991 m. 

Išrašyta miesto stende                       
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Ženk per žodžius kaip per minų lauką: vienas klaidingas žingsnis, vienas klaidingas judesys, ir visi 

žodžiai, kuriuos per gyvenimą suvėrei ant savo aortų, išlakstys su tavim pačiu. 

 

Avromas Suckeveris, 1953 m. 

 

Iš knygos ,,Žaliasis akvariumas" 

Iš jidiš k. vertė Mindaugas Kvietkauskas 

Išrašyta Rūdininkų skvere – pačiame centre, ant grindinio. 
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 Kol diena po dienos bėga gyvenimas,  

Tol mums, Telefai, lemta klyst.  

          Žaidžia ratas lemties, žaidžia mumis, deja.  

Gal mes klystam, o gal tikrai  

          Toks gražus atspindys supančių mus daiktų? 

Likai, jeigu žinai, sakyk: 

Tai, ką matom aplink, ar iš tiesų yra, 

Ar apgaulė akių tiktai? 

Ar matyto seniai sapno gražaus tąsa? 

 

           Dum nobis taciti diffugiunt dies, 

Eheu! Telephe, ludimur, 

           Fatorum rapida ludimur orbita 

An nos fallimur? an suam 

           Rerum pulcher habet vultus imaginem? 

Et sunt quae, Lyce, cernimus? 

           An peccant fatuis lumina palpebris, 

Et mendax oculi vitrum? 

           An longi trahitur fabula somnii? 

 

Motiejus Kazimieras Sarbievijus, 1632 m. 

Iš ,,Odės Telefui Likui" 

Iš lotynų k. vertė Eugenija Ulčinaitė 

Išrašyta miesto stende 
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Pasiekti lygiąsias sunkiau negu išlošti arba pralošti. 

 

Icchokas Meras 1963 m. 

Iš romano ,,Lygiosios trunka akimirką" 

Išrašyta Arklių g., prie ,,Lėlės" teatro ant sienos 
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...ir tarp tų tūkstančių, dešimčių tūkstančių miestų yra vienui vienas, vienintelis miestas, kuris yra 

tavo, kurį susirasti – tai susirasti save. 

 

Valdas Papievis, 2003 m. 

Iš romano ,,Vienos vasaros emigrantai" 

Išrašyta prie Užupio angelo, ant šaligatvio prie ,,Iki" 
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     Kartais sekmadienį iš ryto, kai bėgu, Sereikiškių parke ant suoliukų sėdi ir valgo ledus kareiviai. 

Su dėmėtomis chaki spalvos uniformomis. Prabėgdama pažiūriu į jų akis. Atrodo kaip vaikai. Aš - 

kaip skrajojantis celiulitas. Bėgu pro medžius, ledų vežimėlį, atstatomų Valdovų rūmų maniją,  

kortus, pro iš mišių ar miškų išeinančius žmones, pro jų nuskaidrėjusias mintis, spaudos kioską. 

Paskui - pro savo vaikystę, Naujųjų metų ir mamos kvapą, pro jos kapą už Panevėžio." 

 

Giedra Radvilavičiūtė, 2004 m. 

Iš esė ,,Būna dienų" 

Išrašyta miesto stende 
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Gediminas: Nostra Vilna 

 

akmenį paguldyti prie akmens 

sienoją užkelt ant sienojo 

plytą surišti su plyta 



ar tai jau ir bus Vilnius? 

  

Užrakinti vartus pastatyti sargybą 

ant smaigo iškelti 

nukirstą plėšiko galvą 

ar ir tai dar ne Vilnius? 

  

bet svarbiausia įkurti ugnį 

ir sergėt kad jos neužpūstų 

visi rytų vakarų vėjai 

  

o kada jūs jūs jūs 

sunėrę rankas suglaudę pečius 

užstosite savąją ugnį 

nuo svetimų ir savų plėšikų 

tada tai ir aš galėsiu 

į visas pasaulio šalis 

sušukti lotyniškai: 

NOSTRA VILNA! 

žinoma kad miestas būtų Vilnius 

reikia dar susapnuoti 

geležinį staugiantį vilką 

ir nubudus jo nenudobti 

 

Justinas Marcinkevičius, 1998 m. 

Išrašyta miesto stende 
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(2)  

 



ašara Dievo aky  

Lietuva ką tu veiki  

nieko tavęs neprašau  

tik nenutildama šauk  

volunge šauk ąžuole  

akmeniu kelio gale 

 

 

Justinas Marcinkevičius, 1976 m. 

Iš ciklo ,,Du eilėraščiai" 

Išrašyta ant šaligatvio priešais Katedrą 
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Aprūkęs veidrodis 

 

aprūkęs veidrodis be veido, 

be vyno dulkančios stiklinės 

čia telkiasi, čia išsisklaido 

šešėliai, prietemos kavinės 

 

lyg aureolė, lyg beretė 

ant stalo kampo, su šventaisiais 

visi išėjo, susimetę 

septyniasdešimt aštuntaisiais 

 

sidabro… gyvsidabrio amžius –  

pro amalgamą prasigramdžius 

matytumei nelyg iš kapo 

 

kaip į šviesaus  rytojaus rojų 

gorkyno grindiniu kinkuoja 

m. gumiliovas ant žirafo 

 

 

Aidas Marčėnas, 2002 m. 

Išrašyta miesto stende 
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Turgus 

 

 

Užgrojo dieviški prekystalių obojai 

ir laikrodžius pasuko atbulai 

triukšmingu gatvės grindiniu ropojo 

bedieviai ir bekojai angelai 

 

turgavietėj prekiavo gašlios mūzos 

sudilusiais kūrėjų pavalkais 

ir aplink saulės lempą sukos musės 

tarytum kylantys nuo turgaus smilkalai 

 

tačiau įvyko trumpas sujungimas 

ir gabaliukais saulė subyrėjo 

ir ant galvų kaimiečiams ėmė krist 

tarytum pragaro dervuotas prakeikimas 

 

tik išsižiojęs kūdikis žiūrėjo 

ir netikėjo savo akimis 

 

 

Antanas A. Jonynas, 1991 m. 

Išrašyta miesto stende 
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Su motinos meile gyvenimas pačioj aušroj tau duoda pažadą, kurio neištesi. 

 

Romain Gary, 1960 m. 

Iš romano „Aušos pažadas” 

Iš prancūzų k. vertė Violeta Tauragienė 

Išrašyta J. Basanavičiaus g. ant šaligatvio prie paminklo 
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      Nors Vilniuje esu jau bene pusę savo amžiaus, man niekad nebuvo pavykę jo prisijaukinti. Bent 

tiek, kad galėtum juo pasitikėti. Man jis visada atrodė daugiau mažiau svetimas. Jei jis būtų buvęs 

žmogus, su juo niekad nebūčiau ėjęs žvalgybon arba nenorėčiau su juo kūrenti lauželio. O tai, mano 

supratimu, bemaž tas pats... Tačiau taip jaučiausi iki to laiko, kai į Vilnių kelis kartus įplaukiau. 

Vilnele, Nerimi. Įplaukiau... Iš vandens jis labiau leidžiasi prijaukinamas, atsiveria. Iš užnugario, iš 

vidaus, iš vidurių, iš nervų, iš apačios, iš dugno. Užplūsta toks jausmas, lyg į teatrą ar kitą fantomus 

dresuojančią įstaigą būčiau įėjęs pro tarnybinį įėjimą... Nuo vandens jis atsiveria visai kitu veidu. 

Nesiskutusiu. Nemėtydamas pėdų, be jokio manieringumo ar pozos. Iš čia jis, regis, neapsisaugojęs 

ir neapsaugotas, prieš akis stoja atviru kūnu, atvira kūno geografija, žiūri be patamsintų akinių. 

 

Gytis Norvilas, 2010 m.  

Išrašyta miesto stende 
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LIETUVA. Tėvyne karčios negiedros, 

lyg vėtrų apgriautas skardis 

dievybių ir šimtmečių šitiek bausta, 

ištrauk iš dangaus makščių savo kardus, 

duok patosą mums, lūpas uždek liepsna! 

 

Tyla. 

 

LITWO. Ojczyzno upartych niepogód, 

podarta wichrami jak wiszar, 

skrzywdzona przez stulecia i bóstwa, 

miecze z pochew obłoków wyszarp, 

sypnij gradem, niech potokiem chlusta, 

daj nam patos I ogień włoż w usta! 

 

Cisza. 

 

Teodoras Bujnickis, 1937 m. 

Iš „Lietuva, Tėvyne mano…” 

Iš lenkų k. vertė Mindaugas Kvietkauskas 



Išrašyta miesto stende 
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      Kartą, labai anksti rytą, aš ėjau parko alėja, buvo ką tik pasnigę, medžiai apšerkšniję, per sniegą, 

tokį, žinote, akinamai baltą, persišvietė saldžiai žalia žolė, dangus buvo fosforiškai rausvas, aš 

buvau apsirengusi juodai, ėjau basa per sniegą, o mano rankose – tiesiog skaudžiai raudonas 

obuolys. Iškėliau jį aukštyn ir žvelgiau, kaip jis liepsnoja mano delnuose, violetinio dangaus ir baltų 

medžių fone. Jo forma buvo tokia tobula! Paskui aš atsikandau jo, o jis – toks saldus. Aš 

užsimerkiau, šaltis aštriom adatėlėm badė man padus, ir viskas buvo taip pasiutiškai gražu, taip 

tobula, aš pajutau kažkokį palaimingą silpnumą, kurio taip ilgėjausi ir kurį buvau patyrusi tik 

motinos įsčiose. Tokią laimę, tokią pakvaišusią laimę iš šio pasaulio gali pasiimti kiekvienas. 

 

Jurga Ivanauskaitė, 1981 m.  

Iš novelės „Atsitiktinis pokalbis birželio naktį“ 

Išrašyta miesto stende 
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kai šitaip aušta 

patylėk širdie 

nustebusi 

nuščiuvusi 

lyg vaikas 

juk tas ateinantis 

iš rūko laikas 

pati didžiausia 

žemėj dovana 

vienodai duodama 

išminčiui 

kvailiui... 

 

Rimas Burokas, apie 1976 m. 

Išrašyta ant Rašytojų Sajungos vartų, Sirvydo g. 
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Nejau taip greit praėjo 

pro šalį netikėtai 

nerūpestingi lietūs - 

nežinomi poetai. 

 

Rimas Burokas, apie 1976 m. 

Išrašyta prie buv. „Žibutės“ kavinės, Vokiečių g. alėjoje 
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,,Tada buvo čia ir dabar,  

dabar  - ten ir kodėl." 

 

,,Then it was here and now 

Now it is there and why."  

 

Liudvikas Jakimavičius, 2001 m. 

Išrašyta Literatų g. - Pilies g. kampe 
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     Vilnius liko man kaip stiprybė, kaip gyvybės vanduo - kai būdavo gyvenime sunku, visada 

sugrįždavau į savo vaikystę Vilniuje. 

 

Marija Gimbutienė, 1994 m. 

Išrašyta ant grindinio Vilniaus g. 
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                                         Algimantas Kunčius, Verbų sekmadienis prie Aušros vartų, 1968 

 

išaugtais švarkais 

nubruožtais batais 

 

pakaušiai gruoblėti 

kaip grindinio akmenys 

 

su gėlos vandeniu 

akyse 

ir trimis kalbomis 

burnoje 

 

gniaužia verbeles 

 

- - - - - - - - - - 

 

tiek metų 

tiek metų 

praėjo 

 

tik variokuose keičiasi 

herbai 

 

Marius Burokas, 2015 m. 

Išrašyta miesto stende 
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      Nei vietos, nei popieriaus, nei rašalo. Rašiau baisioj ankštumoj, kartais išvietėje, kartais 

palėpėje; kai neturėjau rašalo, rašiau pieštuku, rašiau pasidėjęs ant kelių arba ant palangės, beveik 

niekad - prie stalo. Bet vis tiek norėjosi rašyti. Kažkas traukė mane, kažkas reikalavo: ,,Rašyk, 

rašyk... Ko neužrašysi - pamirši..." O įvykiai, kudie dabar dedasi, tokie spartūs, tokie gluminantys, 

kad, jeigu šiandien pat bemat neužrašysi, tai rytoj pasirodys nepakankami, netikslūs - besivejantys 

kiti įvykiai privers pažvegti į juos naujai, apgaubs šydais.Pasižymėti reikia iš karto, paskui gali būti 

vėlu..." 

 

Grigorijus Šuras, 1941-1944 m.  

Iš knygos „UŽRAŠAI. Vilniaus geto kronika“ 

Iš rusų k. vertė Nijolė Kvaraciejūtė  

Išrašyta miesto stende 
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     Sapnuodavau Jo gatves ir gatveles, siaurutėles, besidriekiančias kaip virvės, ant kurių amžiais 

džiaustomi žydų skalbiniai – nedžiūstantys nuo pralietų ašarų, numelsvinti neišsipildžiusių vilčių 

mėliu, drąsių ir pakilių kaip ryto debesys svajonių, liūtimi prapliumpančių į nesutvirtėjusias širdis 

kiemo berniukų ir mergaičių skambiais karališkais vardais – Judita ir Rūta, Saliamonas ir Dovydas. 

Sapnuodavau  čerpėmis dengtus Jo stogus, kuriais katės vaikštinėdavo kaip angelai, o angelai – kaip 

katės. Sapnuodavau Jo gatvių grindinį, kur visi akmenys buvo panašūs į Mozei Dievo duotos lentos 

su šventais rašmenimis skeveldrą. 

 

 

Grigorijus Kanovičius, 1993-1994 m. 

Iš esė „Sapnas apie dingusią Jeruzalę“ 

Iš rusų kalbos Aldona Paulauskienė 

Išrašyta miesto stende 
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Gatvės atrodo monochrominės, bet nuo Bekešo ar Gedimino kalno matyti, kad Vilniuje vyrauja trys 

skirtingos spalvos: gelsvas sienų tinkas, žali sodai, raudonų čerpių stogai. Kaip tik tos trys spalvos 

panaudotos Lietuvos vėliavai. Tiesa, yra dar viena spalva – varpinių ir debesų baltumas. Bokštai ir 

debesys pratęsia aukštumos matmenį. Ketvirtasis miesto matmuo – laikas. 



 

Tomas Venclova, 2011 m.  

Iš knygos „Vilnius. Asmeninė istorija“ 

Išrašyta miesto stende 
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Menu, ten sklaidėsi apyaušrio kerai, 

Šalveno vakaro laužavietė virš girios, 

Sulaikė žirgą raitelis išniręs - 

Nė vieno protėvio, tik šiaurės vakarai... 

 

Gyvenimo nujojęs pusę kelio, 

Aš atsidūriau niekieno laukuos, 

Nebuvo kryžkelės parklupusiems ant kelių, 

Nebuvo žiburio parklupusių languos. 

[...] 

Pakrantėj supos keltininko luotas, 

O aš ieškojau Viešpaties kalvos, 

Senos lemties, kad būčiau paaukotas 

Ir vestas vėl į slėnį Lietuvos. 

 

Bet sutemų ūkai, nustelbę dieną, 

Jau plukdė mirusius lėta upe mirties, 

Ir tartum sakalas ant raitelio peties 

Mane pažadino bežadė mėnesiena. 

 

Vaidotas Daunys, 1988 m. 

Iš ciklo „Vilniaus koncertai“ 

Išrašyta miesto stende 
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Nelaisvi niekada ir jokiu būdu nesame buvę... 

 

Vytautas, didysis Lietuvos kunigaikštis, 1430 m. 

Iš Vytauto laiško Lenkijos karalystės didikams 
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– Eik tu, durniau! prisisprogęs plempi, nė pats nežinai ką... Kas iš tavo turtingumo, kad galvoj 

tuštuma! Geriauk skaityk gazietų balabaikas, be neįgysi šiek tiek piemenų proto..." 

 

Žemaitė, 1894 m. 

Iš apsakymo „Rudens vakaras“ 

Išrašyta L. Stuokos-Gucevičiaus g,. prie namo, kuriame gyveno Žemaitė 
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Prie pasakų miesto 

 

      Aš lauksiu 

      Prie Vilniaus, 

      Prie pasakų miesto, 

      Kur teka Neris 

      Su žara. 

      Aš lauksiu 

      Prie Vilniaus, 

      Vilnijančio Vilniaus 

      Tavęs 

      Mano meile, 

      Tyra. 

 

      Nerie, 

      Nešk laivelį. 

      Nenešk tik pro šalį, 

      Nenešk 

      Mano meilės gilios. 

      Tik neški pro šalį 

      Viliokę mergelę 

      Plukdyki 

      Tu ją atgalios. 

 



      Aš lauksiu 

      Prie Vilniaus, 

      Prie pasakų miesto, 

      Kur teka Neris 

      Su žara. 

      Aš lauksiu 

      Prie Vilniaus, 

      Vilnijančio Vilniaus 

      Tavęs 

      Mano meile, 

      Tyra. 

 

      Čia gluosniu 

      Rymosiu 

      Ir dainą 

      Dainuosiu, 

      Kol mano 

      Laivelis atplauks. 

      Tada atsistosiu, 

      Džiaugsmingai 

      Pamosiu, 

      Kai dainai 

      Daina atsišauks. 

 

      Aš lauksiu 

      Prie Vilniaus, 

      Prie pasakų miesto, 

      Kur teka Neris 

      Su žara. 

      Aš lauksiu 

      Prie Vilniaus, 

      Vilnijančio Vilniaus 

      Tavęs 

      Mano meile, 

      Tyra. 

 

 

Paulius Širvys, 1966 

Išrašyta dešinėje Nėries krantinėje, prie Mindaugo tilto 
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“Vilnius review“ sudarytojas. „Naujojo knygnešio“ premijos laureatas (2013 m.). 
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Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595-1640) – iškiliausias 17 a. lotyniškai rašęs Lietuvos ir 

Europos poetas. Vilniaus universiteto profesorius, vadintas krikščioniškuoju Horacijumi. 

Vladislovas Sirokomlė (1823-1862) – lenkiškai rašęs Vilniaus poetas romantikas. Poemos 
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kalbos žodyno autorius. Vilniaus universiteto profesorius, teologas, sakęs lietuviškus pamokslus Šv. 
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Tekstus viešose Vilniaus erdvėse išrašė menininkas Jurgis Tarabilda 


