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Bostoniškiai per Kalėdas prisiminė visus metų laikus
DALIA SHILAS
Gruodžio 14 dieną Bostono lituanistinė mokykla (BLM) pakvietė lietuvių
bendruomenę į kalėdinę „Eglutę”. Spektaklis „Metų ratas” buvo sukurtas pačių mokytojų ir mokinių bei buvo skirtas poeto Kristijono Donelaičio 300-ioms metinėms
paminėti. Fotoreportaže – šventinės akimirkos.

„Štai pagaliau ir Velykos!” su lopšelio ir darželio „kiškučiais”. Kairėje – muzikos mokytoja
Simona Minns ir lopšelio mokytoja Ieva Račkutė. Šventinės girliandos – Jono Stundžios.

„Vasara baigėsi, laikas pailsėti po darbų – derliumi pasidžiaugti!” Savo „derliumi” šiemet ypatingai džiaugėsi suaugusiųjų klasės mokytoja, „Kristijono Donelaičio” mama, Irena Šebedienė (dešinėje): „Mano ‘mergaitės ir berniukai’ prieš kelias savaites net neįsivaizdavo, kad vaidins Dėdę Rudenį, skaičiuos daržoves, deklamuos Justino Marcinkevičiaus eilėraštuką ‘Rudens skundas’, ar dainuos populiarią Lietuvoje dainą ‘Aš nuskinsiu žiedą, puikų astros žiedą...!’ Ačiū direktorei Gailai Narkevičienei už idėją ir pakvietimą, kurio iš karto dar rimtai nepriėmėme.
Du J. Marcinkevičiaus eilėraštuko ‘Rudens skundas’ (‘U ti ti ti šalta’), posmelius pernai klasėje mokėsi mano pirmokės dvynukės, – pasakoja jau dešimtį metų su pertraukomis BLM dirbanti Irena. – Važiuodamos į mokyklą vis kartodavome. Sugalvojau eilėraštį panaudoti su savo ‘pradinukais’ suaugusiais, kaip tarties ir atminties lavinimo pratimą. Išmokus du posmelius mintinai, pasiūliau mokslo metų pabaigoje apsilankyti pas
pirmokus ir jiems padeklamuoti – parodyti vaikams, kad ir suaugusieji mokosi lietuviškoje mokykloje, ir nustebinti juos jiems pažįstamu eilėraščiu. Atsinešėme mini dekoracijas, saldainių, lietuviškai prisistatėme, pabendravome ir padeklamavome išmoktus du
posmelius. O ‘Eglutei’ išmokome visus keturis ir pralenkėme pirmokus”, – juokauja Irena.
Iš devynių studentų net septyni yra nelietuvių kilmės. Žiūrovus, tarp jų ir pirmą kartą į lietuvių klubą atvykusią „aktoriaus” Paul (dešinėje su agurkais ir pupa) žmoną, Lietuvos dainininko Virgio Stakėno seserį, pradžiugino ne tik jų padeklamuotos eilės, bet
ir padainuoti keli posmeliai iš V. Stakėno atliekamos dainos „Ateis rudenėlis”.
„Man viskas labai patiko”, – mokytojai po „Eglutės” parašė Dėdę Rudenį vaidinęs Bruce (sėdi viduryje) – „Eglutė” buvo ir „crash course” ir egzaminas”.

„O po Velykų, netoli ir Sekminės”, – pranešė Kristijonas Donelaitis (devintokas Audrius
Šebeda – kairėje). Dešinėje – mokytoja Renata Bazikienė su savo ketvirtokais.

„Palaukit, girdžiu merginas dainuojant, juk jau ir Joninės atėjo!”, – priminė K. Donelaitis ir mokytojos Kristinos Krikščiukaitės šeštokai.

Devintokai su Vėlinių žvakutėmis, skambant Liepos Ivanauskaitės smuikui. Mikas Masterson (centre) kartu su Matu Buivydu paruošė „Eglutės” programėlę. Po vaidinimo kai
kurie tapę „nykštukais” sunešė ir kalėdinių dovanų maišus.

„Kalėdos ne už kalnų”, o Kalėdų Senelis (Tomas Girnius) jau čia su daug dovanų! Scenoje – BLM „choras” po „Džiaugsmingų Šventų Kalėdų” ir „Kalėdos” kūrinių. Dainas mokino ir gitara bei pianinu akompanavo Simona Minns, smuiku pritarė Liepa Ivanauskaitė. Dešinėje – „Eglutės” režisierė BLM direktorė Gaila Narkevičienė.
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