
                                Pilaitės kieme Morei buvo karšta 

                             

Ir šįmet pilaitiškiai sumanė Žiemą iš savo kiemo varyti bendromis pastangomis. Suvienijus vietos 
pajėgumus visam laikui iš čia išvaryti Žiemą ir kuo greičiau čionai prisišaukti Pavasarį vėl 
iniciatyvos ėmėsi Virginija Vingrienė – visuomeninio žaliųjų susivienijimo „Žali.LT“ ir LVŽS 
aktyvistė, viena pilietiškesnių šio kiemo gyventojų. Susitelkus, Užgavėnių kalendorinė šventė 
gavosi visiškai nebloga, nors vietoje snaigių retsykiais ant čia susibėgusių raganų, vaiduoklių, ožių 
ir kitų atsisveikinimo su sočiuoju laikotarpiu personažų kaukių taškėsi lietaus lašeliai. Po priminimo 
gausiai susirinkusiems vaikams, kas svarbiausia per Užgavėnes (http://youtu.be/XnuXe62Oz_k), 
sveikinimo žodis suteiktas Pilaitės seniūnui Albinuis Šnirui (http://youtu.be/BjphdYSYvU4). Netrukus 
įsižiebė pakankamai didžiulis laužas iš į milžinišką krūvą suneštų Kalėdoms atitarnavusių eglučių, 
o.dainoms apie ožius Užgavėnių ožius į ratą burtis kvietė Pilaitės ragana Vanda 
(http://youtu.be/YGMdmlI97Fo). Gausiai susirinkusieji prie Užgavėnių laužo pasidalino į dvi 
stovyklas: vieni buvo už Kanapinį, kiti už Lašininį. Kaip ir turi būti – po žiaurių grumtynių nugalėjo 
Lašininis. Kanapinio palaikytojai skubėjo prie kvaišinančio poveikio neturinčių sumuštinių su 
kanapių sėklomis ir prie arbatos, kuria vaišino Pilaitėje Nidos g. N. 1-86 veikianti kavinė „Seasons“ 
( gaila, kad visiems ištroškusiems neužteko vienkartinių stiklinių). Tuo tarpu Lašininio palaikytojai 
svaiginosi gardžiais lietuviškais lašiniais (jiems nereikėjo vienkartinių įrankių – vietoje šakučių 
nepakeičiami buvo pirštai). Buvo galima gyvenimą pasigardinti ir blynais, skambant dainai apie 
blynus (http://youtu.be/Ju1EdnjKlLo). Folklorinė grupė „Rasoda“, nors šiek tiek vėlavo (buvo 
užstrigusi transporto kamščiuose, o prieš tai dar padėjo varyti Žiemą ir iš Lazdyniečių kiemo), 
nepaliko abejingų. Ji Pilaitės Užgavėnėms įkvėpė antrą kvėpavimą (http://youtu.be/nmV1f6O0csc  ir 
http://youtu.be/Fa0ZXIy3dgQ). Nepaskubėję į namus, galėjo pasidžiaugti pakartotine Lašininio su 
Kanapiniu kova (http://youtu.be/D6Tbbxoy4S4 ) ir dar vienu Morės varymu iš Pilaitės kiemo 
(http://youtu.be/cQu8FSyKfdM). Kai folkloro grupė „Rasoda“, braukdama prakaitą, sudainavusi 
„Bitute pilkoji“ ( https://youtu.be/ezgkXertiKw ), apleidinėjo Pilaitę, tarp pilaitiškių atsirado ir tas, 
kuris pasirodė ne tik dainingas, bet ir patenkintas, kad Užgavėnės Pilaitėje visgi vėl švenčiamos 
(http://youtu.be/Yh6tzqxfImQ). Regis, šįmet Užgavėnės, būdamos tokios ankstyvos, buvo pačios 
šilčiausios ne tik dėl ilgai neužgesusio ir pakankamai didelės temperatūros laužo ar aukštos 
temperatūros lauke (dar tik vasario 9-oji, o termometras rodė +10 C). Šiltos jos buvo ir dėl pačių 
pilaitiškių, kurių nemažai susirinko į bendruomeninį kiemą pasidžiaugti Užgavėnėmis – viena 
linksmesnių kalendorinių švenčių. 
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