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Obchody 11 marca w Wilnie nie skończyły się tylko
marszem aleją Gedymina. Wieczorem tego samego
dnia w muzycznym klubie „Propaganda”, który
znajduje się w byłym Pałacu Związków
Zawodowych, odbył koncert „Tėvynei ‘13“
poświęcony świętu Przywrócenia Państwa
Litewskiego. Obok tradycyjnego już „Lietuva
lietuviams” („Litwa dla Litwinów”) ze sceny padały
hasła „błękitna propolska władza” („Žydra
prolenkiška valdžia”), a wstęp wolny do klubu
został obiecany tym, którzy przyniosą tablicę z polską nazwą ulicy, podał portal diena.lt .

Podczas czterogodzinowego koncertu wystąpiły cztery zespoły: „Ž idinys“, „Luctus“, „Diktatūra“ i
„Skyf orger“ z Łotwy.

Jeszcze przed koncertem na górze Buf ałowej zaczęła zbierać się młodzież ozdobiona atrybutyką
narodową – kolory f lagi litewskiej mieli wymalowane na twarzach bądź do ubrania przyczepione
chorągiewki. 
Na koncercie nie brakowało „skinów”, jak też i osób w wieku starszym z dziećmi.

Koncert rozpoczął zespół „Ž idinys“, który swoją twórczość określił jako „rock przeciwko
kosmopolityzmowi”. Zespół pozdrowił wszystkich ze świętem i rozpoczął granie.

Zespół w swoich piosenkach „Balti veidai“ („Białe twarze”), „Karo priežastis“ („Przyczyna wojny”)
wyśmiewał multikulturę, poprawność polityczną, globalizację i inne ich zdaniem braki społeczeństwa.
Piosenkę „Neapykanta“ (”Nienawiść”) zespół sarkastycznie poświęcił ludziom, którzy kierują się
stereotypami i przyrównują marsz narodowców do nienawiści.

Kulminacją koncertu był występ grupy „Diktatūra“. Wszyscy razem z wokalistą śpiewali piosenki zespołu,
a później wspólnie skandowali „Lietuva lietuviams”.

Lider zespołu zachęcał do głośniejszego skandowania, aby hasła usłyszał mer Wilna Artūras Zuokas,
którego zwymyślał leksyką niecenzuralną.

Podczas imprezy nie brakowało też radykalnych haseł. Między występami na scenę wyszedł jeden z
organizatorów imprezy, który podziękował zebranym za to, że nie przestraszyli się policji i „błękitnej
propolskiej” władzy i uczestniczyli w marszu.

Jeden z organizatorów, przedstawiający klub motocyklowy „MC Vorai” żartował, że w następnym roku na
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patriotyczny koncert bezpłatnie zostaną wpuszczeni ci, którzy przyniosą zerwaną tablicę z polską nazwą
ulicy.

Organizatorzy koncertu podkreślili, że tegoroczny koncert „Tėvynei ‘13“ ma szczególne znaczenie, bo
liczba 13 przypomina XIII wiek, w którym Litwini walczyli z inwazją krzyżacką i na siłę wciskaną kulturą
zachodnią.

Podczas imprezy na górze Buf ałowej stale patrolowała policja, żadnych incydentów nie zarejestrowano.
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