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kurorts, pëlns
kontrastu ër vëltëis
taptë tëkra vasaras
kultûras suostënë
2013 METÂS
MUKIENË D ANUTË
A UTUORËS PORTËGRAPËJËS

Paskotënës pavasarë dëinas... Jûra dâ ðalta, darba dëina dâ net
nesëjaut, ka èe kurorts, nebent tik rîta meta, ka ið ivairiausiu puoëlsë nomû, këtû sveikatingoma îstaigu pri jûras ligo pri kuokë gîvîbës
ðaltënë praded rinktëis þmuonis. Ligo kuokëi paukðtç, plasnuodamë sparnâs, meditoudamë anëi aptop pakrontës kuopas, monkðtënas, miegindamë kuo geriau iðviedintë pu naktëis ligo nosiedusius
sava plautius ër ikvieptë tuo grîna pajûrë uora vos ne vësam sava
lëkosem gîvenëmou. Kas so lazdelë pasëromstîdams, kas veþëmelie isëdies, këtû stomams, kas ër rëstelë – vësë trauk pri tuos
jûras, i pajûrë puðînus.
Pajûris kû tik pamaitints smëltë. Traktuorç jau bëng anou iðstumdîtë, paruoðtë vasaras sezuonou, nuors ons jau oficialç bënt

Saulielîdis Palonguo pavasari ër Palonguos gintara muziejus ið parka
posës

prið geras dvë savaitës prasëdiejës. Somëslëjë paskotënçs metâs
Palonguos verslininkâ sezuona pradietë jau vos ne gegoþës pradiuo, valdë, valdë tam pritarë (nieka këta gera nesogalvuojë, kâp
galietom praëlgintë vasaras kurortëni sezuona Palonguo ër tçp dau-

Palonguos miesta cëntrënë aikðtë pri
Vîtauta gatvës, prîðâs prekîbas cëntra
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Vërðou – Palonguos autuobusu stuotës, deðënie – Palonguos nuotanikas
parka sarga nomielis (dabar – parduotovë), puoëlsiou ër pramuogoms
skërtë palonguos miesta pastatâ

giau puoëlsiautuoju piningû pritrauktë), bet ka ni nu omþiu omþiu
tçp nebova, ka èe, pri Baltëjës, tëkruos ðëlomuos atsërastom onsktiau nego bërþelë mienesë pradiuo, nebënt tik vëina këta graþi,
karðta dëina geguþie nusëðîpsuotom, tâ ka ë këik beleistomi tou
mozëka darba dëinuos vakarâs net ër Basanavîèë gatvie, daugiau
tû puoëlsiautuoju èe neatsërond, kou jau bekalbietë Lietova nostekenosës krizës metâs. Tas bitiu spëitlios praded ûþtë tik pënktadëinë vakarâs. Je tik nelîn, pavakarie akies praded dëdietë ðormulîs
miesta cëntrë ër tuo sava veida senç praradosës Palonguos Basanavîèë gatvie.
Je atvaþiavâ ëiðkuodams linksmîbiu ër tamstas këðenës nekiauras, netoðtës, çk tëisio taikîmo ka ër i përma pasëtaikiosë
kavënë, restuorana, ër bûsi maluonç prijimts, nuors aptarnavëms,
anuo kultûra èe daug kor ër skëras. Bet mes atvaþiavuom ne pramuogu ëiðkuodamë, vuo nuoriedamë pasësveikintë so jûro, anuos
pakrontiems, kurorta puðînâs pavâkðtiuotë ër pasëveizietë, kâp ta
Palonga atruoda, kâp ana ruoðas dëdëlem îvîkiou.. Râkals tas, ka
2013 metâs Palonga torietoms taptë Lietovuos vasaras suostënë.
Simbuolënë vasaras suostënë ana ër tçp jau daug metu Lietovuo îr vadënama, bet ðî karta kalba eit aple tëkra, omþiu omþçs
patikrinta kultûra. Je nuorem rëngtë Euruopas krepðënë èempiuonata, rçk gerû sporta saliu, vieðbutiu, èempiuonata organizatuoriu.
Tas pats ër so kultûro.
Sporta saliu ðin karta ligo ër nerçktom, bet koncertu saliu, vasaras estradu ër panaðiû vëitu, katruos trauktom þmuonis, bûtëniausç
miestë tor bûtë pakankamâ ër gërû.
Ka ër kâp nuorietomi gerâ aple Palonga kalbietë, aple tas koncertu salës, vasaras estradas nieka ðëndëin dâ reikðminga negali pasakîtë. Je tam prieðtarautom tëi, katrëms pramuogâ oþtenk
vës daugiau Basanavîèë gatvë okupoujintiu kavëniu palapëniu,
so anâs i kalbas neitomem, nes ne aple anus duomenontë kultûra
ðiou karta kalba.
Ër tçp Basanavîèë gatvie tuokiuos vëitas kâp ër neraduom.
Dâ bluogiau... Nu pat kuror ta isëkûrëma pradiuos svarbiausio
Palonguos kuror ta centro bovës Kurhauzos ðindëin, kap ër pernâ,
uþpernâ ër kelis metus prið tou, ligo kuoks vaizdielis ið siauba
filma ar kuoðmarëðka sapna. Metâ keit metus, a nebus jau greitâ
ër deðimtës anû, kâp vëituo tuo unikaliuos Palonguos arkitektûras pastata riuogsa aukðta tvuora aptver të grioviesç. Bet, ka ër
(Nukelta i 9 p.)
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