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Parengė Lina LIŪNIENĖ

Penk ta die nį ir šeš ta die nį Pa ku tu vė
nuo se, ša lia Šv. An ta no Pa du vie čio baž ny tė
lės, su reng tas tre čia sis že mai tiš kos dai nos 
fes ti va lis „Esam ė bū sem“. Jį or ga ni za vo Šv. 
An ta no Pa du vie čio vie nuo ly nas ir Že mai čių 
kul tū ros drau gi jos Plun gės sky rius „Gon
din ga“. Ren gi nio glo bė jas  Ma žes nių jų bro
lių or di no Lie tu vos Šv. Ka zi mie ro pro vin ci jos 
mi nist ras As ti jus Kun gys OFM.
Penk ta die nį į Pa ku tu vė nus su si rin kę 

že mai tiš kos dai nos ger bė jai pir miau sia 
pa kvies ti į že mai tiš kas šv. mi šias, ku rias 
tar miš kai au ko jo bro liai pran ciš ko nai 
As ti jus Kun gys OFM ir Ge di mi nas 
Num gau dis OFM. Po mi šių vi si pa si
so ti no prie su neš ti nių vai šių sta lo, vė
liau, ne pa bū gę krap no jan čio lie taus, vi si 
pa trau kė į va ka ro nės vie tą.

Pir mą jį va ka rą Pa ku tu vė nuo se ka

ra lia vo folk lo ras. Su si rin ku siuo sius 
links mi no Plun gės ra jo no folk lo ro 
an samb liai: „Ša tei kee“ iš Ša tei kių (va
do vė Lai ma Do mar kie nė), „Pla te lee“ 
iš Pla te lių (va do vas Ai va ras Al mi nas), 
„Vais gam ta“ iš Ku lių (va do vai Mir ga ir 
Aud ro nis Gul bins kai) ir „Gon din ga“ iš 
Plun gės (va do vė Da lia Sta si kė lie nė). 
Ren gi nį ve dė že mai tė nuo Skuo do, na
cio na li nės te le vi zi jos lai dos „Duo kim 
ga ro!“ ve dė ja Lo re ta Sun gai lie nė.

„Svei ki su si rin kę į nib res. Juk bū tent 
taip  nib rė mis  že mai čiai va di no va ka
ro nes, ku rių me tu pa tys dai na vo, šo ko, 
o jei ko ne mo kė jo, mo kė si iš ki tų“,  į 
šven tę su gu žė ju sius žmo nes svei ki no 
ve dė ja Lo re ta.

Lo re ta Sun gai lie nė sa kė „dū šioj“ 
esan ti tik ra že mai tė ir, jei tik yra ga li

my bė, kal ban ti tar
miš kai. Anot jos, 
gal kam ir at ro do, 
kad že mai čių tar
mė  „mu ži kiš ka“, 
bet tik ne jai. „Kal
bė da ma tar miš kai, 
tik rai ne si jau čiu 
mu ži ke. At virkš
čiai  di džiuo juo si 
tuo, kad mo ku sa vo 
tar mę. Kar tais net 
per te le vi zi ją že
mai čiuo ju, nors ir 
gau nu už tai py los“, 
 sma giai at vi ra vo 
L. Sun gai lie nė.

Jai Že mai ti ja  
pa ts gra žiau sias 
kraš tas. Ir tos kal
vos, lyg duo nos ke
pa lai, pūp san čios, ir 

aukš ti pi lia kal niai, ir sa va tar mė. „Vos 
per va žiuo ju Du by są, bend ri nę kal bą 
pa mirš tu ir ro kuo juo si tik že mai tiš
kai“,  juo ka vo mo te ris. Anot Lo re tos, 
šie met  Tar mių me tai, tad daug dis
ku tuo ja ma apie jų iš li ki mą. „Kai aš 
nu va žiuo ju į vy ro tė viš kę Al sė džius, ir 
iš girs tu že mai tiš kai be si ro kuo jan čias 
mer gel kas, esu ra mi  mū sų tar mė dar 
il gai gy vuos“,  to kia L. Sun gai lie nės 
nuo mo nė.

Prie pra si de dant folk lo ri ni nin kų 
pa si ro dy mams, ve dė ja Lo re ta pa pa
sa ko jo ir apie že mai tiš kas dai nas, ku
rios  dai nuo ja mos iš vi sos šir dies, vi su 
kū nu ir vi sa gerk le. „Že mai tėš ka dai na 
vėins šauk, vo kė tė unt šauk. Tik riek tė 
na val nu“,  sa kė Lo re ta. Pa sak jos, taip 
jau įpras ta, kad pa grin di nis dai ni nin
kas pra de da dai ną, ve džio ja me lo di ją, o 
ki ti jam pri
ta ria.

Pra si dė
jus va ka ro
nei, pir mie
ji pa si ro dė 
ša tei kiš kiai. 
K a  d a n 
gi ren gi nys 
vy ko Ša tei
kių se niū
ni jos te ri to
ri jo je, tai ir 
pir me ny bė 
su teik ta šei
mi nin kams. 
Ko lek ty vas 
ap  š i  l i  mui 
u ž  t r a u  k ė 
dai ną „Bieg 

ope lė vėn gor da ma“. Pak lau siu si dar niai 
ir stip riais bal sais at lik tos dai nos, ve dė ja 
Lo re ta pa si tei ra vo, kiek me tų an samb lis 
gy vuo ja, kad taip pui kiai su si dai na vę. 
Paaiš kė jo, kad „Ša tei kee“ gy vi jau ket
vir tį am žiaus.

Ša tei kiš kių va do vė L. Do mar kie nė 
su si rin ku sie siems pa siū lė pa klau sy ti 
dar vie nos jų ko lek ty vui la bai bran gios, 
la bai sau go mos dai nos  „Plauk gol bie lis 
par jū re lė“. „Mums tą dai ną pa dai na vo 
vie nos mū sų an samb lio na rės ma ma. 
Tai gi da bar esa me to se no au ten tiš ko 
kū ri nio sau go to jai, at sa kin gi už jį“,  
kal bė jo L. Do mar kie nė.

Na, o po dai nų vi si pa kvies ti pa ju dė ti 
 pa šok ti bend ra me ra te ly je „kad er kės 
bai dy tų si ir į pa žas tis ne lįs tų“.

Ge ros nuo tai kos ir sma gios mu zi kos 
su si rin ku sie siems ne gai lė jo ir ki ti fes ti
va lio ko lek ty vai „Pla te lee“, „Vais gam ta“ 
ir „Gon din ga“.

Na, o ki tą die ną  šeš ta die nį  į Pa

ku tu vė nus rin ko si že mai tiš kus kū ri
nius trau kian tis jau ni mas ir įžy mūs 
že mai čiai. Kaip sa kė Že mai čių kul tū ros 
drau gi jos Plun gės sky riaus „Gon din ga“ 
pir mi nin kas Vid man tas Gend vi las, 
už tai, kad fes ti va lis vyks ta ir kad ja
me ne trūks ta jau nų at li kė jų, la biau siai 
dė ko ti rei kė tų plun giš kiui, bu vu siam 
„Sau lės“ gim na zi jos di rek to riui Juo
zui Mi la šiui.

Tai gi šeš ta die nį že mai tiš kos dai nos 
kon cer te da ly va vo Po vi las Gir de nis, J. 
Mi la šius ir gru pės „Iro ni ja“ bei „Sa vi“, 
Mo ni ka Pet rei ky tė, gru pė „Liūts, mer
gia la ė dvė žo vis“, gru pė „Sau lės bro liai“, 
Pau lius Sau lius ir Ug nė Kli maus kai tė, 
žy mu sis And rius Ku li kaus kas su drau
gais ir Pet ras Vyš niaus kas su sū nu mi 
Do mi ny ku.

Že mai tiš kos dai nos skam bė jo iki pat 
va ka ro. Ren gi nys baig tas, kaip ir pra
dė tas, šven to mis mi šio mis Pa ku tu vė nų 
baž ny čio je.
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