
Jaunasis senoli, 

kitiems gal Tu esi dar pakankamai jaunas miestas, bet aš užaugau Vilniaus mieste, 

todėl Tu man esi labai svarbus, brangus ir pakankamai senas miestas. Tavo akys daug matė, o 

širdis daug patyrė. Sausio 25 dieną Tau sueis 700 metų. Laukia gražus jubiliejus. Kitą jubiliejų 

Tu švęsi jau su mūsų vaikais, o gal net ir anūkais, kas žino. Rašau Tau laišką norėdama pasakyti 

didelį didelį ačiū, kad esi.   

Man labai patinka istorija apie tavo atsiradimą – gimtadienį. Norėčiau Tau ją priminti. 

Senai senai gūdžiais laikais kunigaikštis Gediminas, išvykęs medžioti, nakvynei apsistojo 

Šventaragio slėnyje. Ten jis susapnavo, kad ant kalno, tuomet vadinto Kreivuoju, stovi didžiulis 

geležinis vilkas, o jame staugia tarytum šimtas vilkų. Atsibudęs Gediminas nesuprato naktį 

susapnuoto sapno ir pasikvietė žynį Lizdeiką. Žynys Lizdeika išaiškino sapną: čia stovės sostinė, 

o jos garsas sklis po visą pasaulį. Taip atsirado miestas pavadinimu Vilnius. Žynys buvo teisus 

– garsas apie Tave sklinda po visą pasaulį.   

Mano mielas Vilniau, Tu girdėjai ir matei daug gražių meilės istorijų, gimusių Tavo 

širdyje. Man gražiausia - Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės istorija. Vos 

sulaukusi septyniolikos metų Barbora buvo ištekinta už dvidešimt devynerių metų 

Naugarduko vaivados Stanislovo. Šioje santuokoje Barbora nebuvo laiminga, o vos po 

penkerių metų Stanislovas mirė. Per Stanislovo laidotuves Barbora susitiko su Žygimantu. Jie 

įsimylėjo iš pirmo žvilgsnio. Vėliau jie dažnai susitikinėdavo slapta ir po kurio laiko susituokė 

– žinoma, vis dar slapta. Dar po kurio laiko, mirus Žygimanto tėvui Žygimantui Senajam, 

Barbora su Žygimantu tapo Lenkijos valdovais, tačiau jų laimė truko neilgai – Barbora jau sirgo 

ir Gegužės 8 dieną mirė ant vyro rankų. Žygimantas palaidojo žmoną Vilniaus katedroje. 

Žygimantas gedėjo žmonos likusį savo gyvenimą ir ieškojo mylimos Barboros bruožų 

žiūrėdamas į kiekvieną sutiktą moterį. 

Mano brangus mieste, norėčiau palinkėti Tau gyvuoti dar milijonus metų. Tu man 

reiški labai, labai daug. Tavo senamiesčio gatvelės, skverai, parkeliai, jaukios kavinės, ilgus 

amžius menanti architektūra, tavyje gimusios meilės istorijos – tai tik dalelė viso to, kas esi 

Tu. Man visada smagu sugrįžti pas Tave. Gyvuok, klestėk, ir nenustok stebinti! 
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