Pranciška Regina Liubertaitė. 100 haiku Vilniui
/1
siūruoja Vilnius
skleidžiasi žilas laike
švyti trispalvė
/2
kuždasi Neris
su Vinele naktimis
gandus skalbdamos
/3
kryžeivis dega
pilies kalne ant laužo
vaidilos sapnuos
/4
svajoja pilis
apsuptyje žalumos
praeitį supa
/5
už bokštų nyra
žemyn vakaro Saulė
smuikuoja vėjas
/6
Saulė spigina
oro balionas danguj
burkia balandžiai
/7
elgetos rankoj
gotikos bokštų šviesa
duonos kriaukšlelė

/8
ant sienos baltos
užrašas Žygimantas
ateis Barbora
/9
Adomas aikštėje
rymo prie gatvės judrios
stebisi Vilnium
/10
žaibuoja danguj
šviečia nustebę stiklai
dangoraižis juokias
/11
istorija vėl
Daukantas su maišeliu
aidu atliepia
/12
senolis kalvis
kausto vyties šlubą
arklį pakalnėj
/13
Aušros Vartuose
Saulė glosto Mariją
diena bus giedra
/14
vaikšto balandis
Bernardinų kiemely
poros ieškosi
/15
plaukia Nerimi
Pilėnų raudos aidas

opera ošia
/16
svajonių laivas
turistus kviečia denin
įkvėpti Vilniaus
/17
senas šuo vilko
brolis gatveles uosto
ar dingo šlovė
/18
karžygys žirgą
veda ganytis lankon
stos taikos metas
/19
pakerta kojas
turistui kopiant kalnan
o kaip kryžeiviai
/20
baltuoja balčiau
už pieną miglos viršuj
kalno trys kryžiai
/21
kedena vėliavėles
vėjas iš vakarų
nauji viešbučiai
/22
ant klaupkų balta
suknelė kantriai klūpo
pirma komunija
/23

skeletas renka
išmaldą Vilniaus gatvėj
kvaišalus pirks
/24
praskydo lietus
senelė skėčiu dūrė
į ryto dangų
/25
plasnoja drugiai
Vilniaus gėlynų erdvėj
aromatą gaudo
/26
kankliuoja gatve
troleibusas sunkokai
miegalius veža
/27
pagavo žvejas
paryčiui aukso žuvį
monetos byrės
/28
judriam skersgatvy
Saja mamutus medžios
ginklų parduotuvė
/29
bažnyčios vaizdas
skaidriame rasos laše
baroko perlas
/30
stato paminklus
prisimena didvyrius
kas statys tylai

/31
senis svajoja
tramvajumi į dangų
nuveš nenuveš
/32
Justinas garsiai
barasi Dievo aky
kalbą apgina
/33
ką jis ten gieda
bajoras oras lietus
Dzūkija Geda
/34
Vilnius pirkosi
Akropolio turguje
Graikijos žemių
/35
apžergęs žirgą
pinčiukas Vilnium skrieja
baikerių žygin
/36
šnerkščia lietumi
ruduo Sereikiškėse.
debesis kinko
/37
lietaus balutėj
guli apgirtęs ruduo
miglos prisirūkęs
/38
Gediminas čia

šalia Valdovų rūmų
praeities dvasia
/39
svaido Erlickas
valdžią savo dainomis
nesigina jie
/40
oi lekia skrieja
Vilniaus gatvėmis skuba
grūstis užpyko
/41
gesina gaisrai
žilą Vilniaus atmintį
pragaro vartai
/42
veja lenktynės
Vilniaus gatves paveja
skubantiems dangus
/43
pasiūlė žiedą
greitkelis gatvei judriai
susižiedavo
/44
galanda žodį
vaivorykščių tiltuose
Širvys atšvinta
/45
Barboros vėlė
Žygimanto šaukiasi
dejuoja vėjas

/46
rausta šermukšniai
paklydę upės šlaituos
rujoja ruduo
/47
žvirblių turguje
muštas nemuštą pliekia
Seimas Lietuvos
/48
užtrina miestui
akis vakaro smogas
atsipeikėkim
/49
pakrantė myli
krantą krantas pakrantę
abipusė meilė
/50
gamtos šventykla
krikščioniška katedra
Laurynas Stuoka
/51
sukas plokštelė
Šabaniauskas dainuoja
gatvėje retro
/52
šurma vėl urma
Vilniaus žaluma dera
rudenį pirks
/53
Ermitažas ten
paveikslų galerija

čia didis turgus
/54
jausmus sūpuoja
vakarais mylimiesiems
baltasis tiltas
/55
glosto istorija
Vilniaus senolių kaulus
kapai valdovų
/56
širmą žirgelį
maudo Nery vaidila
nuskendo migla
/57
samsto medutį
Halės turgaus senolė
gamta žydėjo
/58
vėjas šnarinas
darbinas kiemsargiu
lapus sugrėbstys
/59
blusą pakaustė
vakar už litą kitą
blusturgiui planas
/60
sugeria rūkas
Šventaragio slėnyje
Vilniaus senovę
/61

Vilniaus gatvės ir
aikštės šaukiasi šluotos
šiukšlės puotauja
/62
Vilniaus legendą
Gediminas sapnuoja
miega ir šlovė
/63
praeitį kelia
stuksi lazda grindinin
hebrajų kalba
/64
Šventoji Elena
globojanti Katedrą
Rusiją valdė
/65
gesina šviesa
gatvių žibintų tylą
budinas rytas
/66
šniokščia banguoja
audringa simfonija
namuos Čiurlionio
/67
Saulius pasauliui
skleidžia muzikos šviesą
virpa batuta
/68
užkimšo džino
butelį naktis mieste
spūstis rytmetį

/69
juoda motina
Aušros Vartuose šviečia
pasauliui visam
/70
sausuolių puokštėm
žydi Verbos prieš Velykas
išskirtinumas
/71
krikščionys meldžia
gamtmeldžių šventykloje
pasauliui taikos
/72
skausmo stotelės
Vilniaus Jeruzalėje
Šventoji Žemė
/73
virpa virš miesto
Šventasis Kazimieras
globėjo šviesa
/74
kavos puodelis
užsisakė baltakės
švenčia giltinė
/75
drebina Vilnių
gūdus vilko kaukimas
ūkia garvežys
/76
Kazeli atsverk

laimės meilės gerovės
šurmulį perka
/77
Onos bažnyčios
neišnešė Europon
Napoleonas
/78
žvalgosi aukštyn.
pavydi bokštui aukščio
Valdovų rūmai
/79
ryja slibinas
mašinas su šviesomis
tunelis žviegia
/80
stovi liepaitės
visoj Čiurlionio gatvėj
dainuoja choru
/82
rikiuojas dvaro
sode rudens paradas
Puškinas priims
/81
gaudžia bažnyčios
diriguoja Bernardas
visiems vargonams
/83
ąžuoliukai štai
stovi didūs ir tvirti
gieda Lietuvą

/84
dviračių takais
uždusęs nuo kaitrumos
važinėjasi smogas
/85
žingsnių aidesį
skaičiuoja nakties tyla
užspringo kavinė
/86
gundo praeitis
baltų krivį ateičiai
nepasiduoti
/87
neskęsta Neryje
Kipro balsas banguoja
atsimename
/88
mergaičių juokas
atsimuša į parką
žiedai tarp žiedų
/89
skausmą užglostė
Vilniaus širdies plakimas
tankų žvangesy
/90
Jono bažnyčios
varpas primena mums
vėl alma mater
/91
perplėšė dangų
Lukas su Virgilijum

virkauja erdvės
/92
lyg žvanga ginklai
Barbakano kupole
šaipos buteliai
/93
Mindaugo gatvėj
žvelgiu į skvarbias akis
Jurgą primena
/94
grįžta naktimis
į Vilniaus senamiestį
praeities dvasia
/95
renka butelius
geria alų vėl renka
toks gyvenimas
/96
brazdina ledą
raibaplunksnės antelės
Neris žiemoja
/97
sukasi snaigės
linksmai šoka baletą
Eglei Špokaitei
/98
dega žvakelė
Bernardinų Marijai
meldžia sveikatos
/99

apžiūriu save
kreivame veidrodyje
dabarties pokštas
/100
nutrina pėdas
rudens lietaus srovelės
nesureikšmina
2007 m. rugpjūtis-rugsėjis

