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,,Lašininio” komanda.

,,Kanapinio” komanda.

,,Blynų balius” – Mardi Grass
JOLANTA BAČIULYTĖ
ew Orleans mieste Užgavėnių
antradienį kasmet vykstančio karnavalo mintis ne tik
prigijo, bet, susipynusi su lietuvių
papročiais bei muzika, įgijo tokį užmojį, kad tapo didžiausi renginiu
Los Angeles lietuviams. 2011 m. vasario 26 dieną įvykęs 49-asis ,,Blynų
balius” pritraukė apie 300 žmonių.
Jau pusę amžiaus vykstanti kasmetine vakaronė, šįmet sužibėjo visomis vaivorykštės spalvomis. Los
Angeles Šv. Kazimiero parapijos salė
buvo pripildyta ryškių vaizdų, neįtikėtinos vaizduotės ir spalvų kostiumų, prisotinta lietuviško maisto kvapų, gausi vaikų ir vyresniųjų šurmulio. Vieną populiariausių lietuviškų
renginių Los Angeles surengė Danguolė Varnienė, kasmet pateikianti
vieną už kitą įdomesnę Užgavėnių
šventę. Prieš porą metų į tradicinę
persirengėlių šventę ji pakvietė svečius pasipuošti originaliais galvos
apdangalais, pernai – kuo įspūdingesniais batais, o šįmet energingoji
šokių ansamblio ,,LB Spindulys”
vadovė kartu su talkininkais – jaunaisiais šokėjais ir jų tėveliais, pakvietė lietuvius į jau ne pirmą kartą
rengiamą Mardi Gras karnavalą.
Vakaras prasidėjo ,,LB Spindulio”
ansamblio nuotraukomis iš kelionės
į Australiją. Susirinkusiems buvo rodomi vaizdai iš išvykos – praėjusių
metų gruodį Los Angeles šokėjai
dalyvavo Australijos lietuvių dienų
šokių šventėje. Dar tolimos kelionės
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įspūdžiams neišblėsus, sceną puošė
didžiulė, iš Australijos parsivežta
žaislinė kengūra ir dvi palmės, padarytos iš žybsinčių lempučių.
Los Angeles lietuvių šeštadieninės mokyklos šokių ir dainavimo
mokytoja D. Varnienė džiaugėsi, kad,
besirengiant šių metų ,,Blynų baliui”, ji jautėsi lyg savo ,,kūrybiniame rojuje”, nes teko ištraukti ir su-

ros pradžioje amerikiečių mokyklų
vaikų pasirodymui. Šiek tiek patobulintą šokį su entuziazmu šoko net
dvidešimt spinduliukių. Vėliau scenoje su šokiu ,,Labs ryts, voverė” pasirodė ,,Mažylių mišrainė” – vaikai
nuo trejų iki penkerių metukų su
pačiais įmantriausiais kostiumais:
kopūstas, agurkas, pupytės, žirniukai ir bulvytės, prisijungė mokinu-

Mažieji šokėjai.
derinti visus įmantriausius kostiumus – kepures, kaukes, papuošalus ir
kitą karnavalo atributiką. Net jos
dukra Darija įsijungė į kūrybinį procesą ir padėjo mamai, pasiūdama
nuostabius kostiumus spinduliukėms. Tai naujausia mergyčių grupelė, pavadinta ,,Saulės dukrytės”
(7–10 metų), kurios sušoko Jamaikos
šventinį šokį. D. Varnienė šį šokį sukūrė dar savo mokytojavimo karje-

A. Jarašūnas ir T. Udrienė pristato naują karalių ir karalienę.

kai Ridikėlis su Petruška su ištisa
daržovių ir vaisių komanda. Vaikai
ne tik šoko, bet ir vaidino, dainavo
Kęstučio Daugirdo (kompozitoriaus
iš Čikagos) sukurtą dainą ,,Skanu”.
Visas šis vaikų pulkas atstovavo
,,Kanapinio” komandai.
Įsismarkavus karnavalo šurmuliui, į sceną išėjo lietuviško maisto
aktoriai. Vyresnieji paaugliai atliko
,,Lašininio” komandos vaidmenis –

D. Varnienė su šokėjais.

scenoje pasirodė Blynas, Kugelis,
Koldūnas, Vėdaras ir net Cepelinas!
Abi komandos traukė virvę, ir kovoje
tarp daržovių ir riebaus lietuviško
maisto ant scenos su trenksmu parkrito ,,Lašininio” atstovai. Pergalę
iškovoję džiūgavo ,,Kanapiniai”, kurie tuoj pat išrinko vakaro karalių ir
karalienę – Daivą Petrulytę ir Dante
Scola. Nugalėtojus paskelbė į sceną
išėję pirmųjų rinkimų, įvykusių 1995
metais, laureatai Auris Jarašūnas ir
Tina Petrušytė-Udrienė, kuriuos žiūrovai pasitiko audringais plojimais.
,,Blynų baliuje” pasirodė apie 80
lituanistinės šeštadieninės mokyklos
vaikų. Salėje įspūdingai atrodė juokdariai – su skrybėlėmis ir kaukėmis,
paskleidę didžiulę medžiagos skraistę, lyg parašiutą, po kuria, žinoma,
šėlo vaikai. Žiūrovai mėgavosi tradiciniais Užgavėnių valgiais ir gausiai
dalyvavo ilgametės ,,Blynų baliaus”
pagalbininkės Kristinos Dudor surengtoje loterijoje, kuri sumušė visus
ankstesnių loterijų pasiekimus ir
dosniu piniginiu prizu apdovanojo
laimėtoją. D. Varnienė džiūgavo, kad
šių metų ,,Blynų baliaus” programa
itin pasisekė. Kitais metais laukia 50asis ,,Blynų baliaus” jubiliejus, kuriame D. Varnienė, be abejo, pateiks
ypatingų netikėtumų.
Jolanta Bačiulytė – Anglų kalbos
specialistė, aštuntus metus gyvenanti
California valstijoje, aktyvi Los Angeles lietuvių bendruomenės narė, Šv.
Kazimiero Los Angeles lituanistinės
mokyklos mokytoja.
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