
Draugiškai suglaudus pečius Žiema vyta iš Pilaitės kiemo 

 

(Pilaitiškė Virginija Vingrienė, kandidatuojanti į Vilniaus meres nuo LVŽS, neatsispyrė pagundai įsiamžinti prie tokios 
gražios Morės) 

Užgavėnėms Pilaitėje atgimti  prie laužo įprastinėje pačioje plačiausioje jos vietoje, aikštėje priešais Martyno 
Mažvydo progimnaziją, draugiškai pečius suglaudė valdiškos ir nevaldiškos institucijos. Todėl turėjome 
visiškai neblogą tradicinę Žiemos, įkūnijančios negandas, kurios simbolis – Morė, nuotaikingą išvijimo iš 
savo kiemo šventę. Pilaitės seniūnija prisidėjo malkomis laužui ir geriems darbams uždegančia trumpa, bet, 
kaip visada,  drūta seniūno Albino Šniro (beje, jis kandidatuoja savivaldos rinkimuose su Tėvynės Sąjungos 
sąrašu) asmenyje kalba. Betgi didžiausias tokios šventės surengimo ir pravedimo krūvis teko Virginijai 
Vingrienei. Tai jau antrosios jos entuziazmo dėka Pilaitėje vykusios Užgavėnės, nesvarbu, kad mastais šiek 
tiek už ankstesnes kuklesnės, bet, kaip pasirodė, vis dar reikalingos. Ji ne tik gausiausiai į Užgavėnes 
susirinkusiems vaikams aiškino, kas čia vyksta, bet dar ir visus jų dalyvius vaišino Lašininį (riebiojo 
laikotarpio simbolį) pasiruošusio įveikti Kanapinio ( liesojo laiko atstovo) užkandžiu: sumuštiniais su vietinės 
kilmės ir kvaišinančių medžiagų neturinčiomis labai maistingomis kanapių sėklomis. Žiema daugeliui 
nelauktai sustiprino savo galias. Paspaudė šaltukas. Reikėjo šilumai palaikyti daugiau energijos. Tad buvo 
galima pasivaišinti ir riebiais blynais, ir karšta žolelių arbata. Gelbėjantis nuo šaltuko teko burtis į ratelį ir 
kartu su folkloro grupe „Rasoda“ smarkiau pajudėti prisimenant populiariuosius žaidimus: jei ne 
„Kanapyčią“ (http://youtu.be/L1-gRx02VBk ) ar „Jurgelį meistrelį“  (http://youtu.be/iXW7UpPAb_w ), tai 
suktis poromis smarkiau patrepsint (http://youtu.be/PHd5-4Iiu58 ). Kanapiniui nesunkiai įveikus Lašininį, 
atėjo metas atsisveikinti su Žiema (http://youtu.be/fVlSG6MU2dU ). Ji buvo tokia graži (Pilaitėje veikiančių 
kūrybinių dirbtuvių „Beepart“ nuopelnas), kad ne tik prie tokios gražuolės vyko fotosesija. Nusprendus ją 
sudeginti, teko pasivaikyti Morę, kai ši atsidūrė stipriose Pilaitės bendruomenės pirmininkės Janinos 
Gadliauskienės, inicijavusios  ne vieną turiningą Užgavėnių šventę Pilaitėje, rankose  (ji savivaldos 
rinkimuose kandidatuoja su tautininkais) (http://youtu.be/4D8hLSnM_7s ). Skambant neseniai šv. Juozapo 
bažnyčioje atsiradusiems elektriniams varpams ir skanduojant: „Žiema.., Žiema.., bėk iš kiemo!“, Morė laužo 
neišvengė (http://youtu.be/R_74llPtg64 ). Išaušus Pelenų dienai, temperatūra nukrito iki nulio. Ar tai 
neliudija, kad Žiema, draugiškai suglaudus pečius, išvaryta iš Pilaitės kiemo? 

Parengė Pilaitės kronikininkė Angelė Šarlauskienė  

(P. S. kandidatų savivaldos rinkimuose neprašoma, bet būdama Pilaitės kronikininke,  kad žinotumėte, jog tokie  

asmenys susiję su mūsų rajonu egzistuoja, pasinaudojau proga ir juos pagarsinau, manydama, kad jie šioje šventėje 
dalyvavo ar  ją organizavo norėdami, kad Užgavėnės Pilaitėje vyktų, nes taip elgėsi ir anksčiau, ne tik prieš šiuos 

rinkimus) 


