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<p>Wspomnienia z Veliko Tarnowo i Abranassi</p> <p>W ostatnim dniu naszego pobytu w
Bu�garii wyjechali�my z Pavlikeni na wycieczk� Niestety aura na nie sprzyja�a. Zanim
dojechali�my na miejsce strasznie si�rozpada�o, ale nawet to nie powstrzyma�o nas przed
chodzeniem po sklepach i kupowaniem pami�tek.</p> <p>Po oko�o trzech godzinach
wolnego czasu wyruszyli�my do miejscowo�ci Arbanasi. Tam zwiedzili�my Monastyr, gdzie
mogli�my zapali�ma�� �wiec�oraz kupi�pami�tki z klasztoru. Wok�zabudowa�rozci�ga�
si�przepi�ny ogr� z pi�nie pachn�cym ja�minem i kwitn�cymi r�mi, z kt�ych stworzono
pi�ne, kwieciste portale nad dr�� prowadz�c� do klasztoru.</p>
<p>Kolejnym naszym
przystankiem by�a ju� restauracja, w kt�ej mieli�my zje��kolacj� By� to ma�y lokal z
pi�nym widokiem na Ba�kany. Atrakcj� tego zak�tka by� pi�ny, majestatyczny paw, kt�y
niestety nie chcia� pozowa�do zdj� i nie roz�o�y� swego ogona. Mieli�my tak�e
mo�liwo��obejrzenia ma�ych kr�ik� oraz k�. Przed wej�ciem do restauracji znajdowa�
si�ma�y wodospad u�o�ony z wielkich kamieni, z kt�ego woda p�yn� ma�� rzeczk� do
stawu, nad kt�ym by� pi�ny, malowniczy mostek.</p> <p>W drzwiach lokalu sta� pan, kt�y
wita� nas tradycyjnym chlebem bu�garskim, kt�y mogli�my zamoczy�w miodzie lub jakiej�
ostrej przyprawie. Zasiedli�my do sto�u; na przystawk�podano nam du�e placki z ciasta
chlebowego i bia�y ser z warzywami.Kiedy zjedli�my zacz� gra�muzyka.Na scen� wysz�a
pani,kt�a zacz� �piewa� Na pocz�tku �piewa�a po bu�garsku,a p�iej po
angielsku,w�osku i rumu�ku,niestety po Polsku nie umia�a.W pewnym momencie podesz��
do pani Anety i pani Pauliny i wyci�gn� je zza sto�u do ta�a,wkr�ce wszyscy uczestnicy
kolacji bawili si�na parkiecie.By�o mn�two �niechu i zabawy.</p> <p>P�iej podano g��ne
danie.Wniesiono je na du�ych drewnianych deskach z wbitym na �rodku ostrym no�em i
szczypcami obok niego. Znalaz�o si�tam grillowane mi�o i warzywa,kt�e by�y
bardzo,bardzo smaczne.Obok mnie i Ady siedzia� pan z Portugalii, kt�y �mia� si��e mamy
zje��wszystko i zostawi�pust� desk� Po zjedzeniu zabawa rozpocz� si�na nowo. Teraz
ka�dy musia� za�piewa�piosenk�w swoim j�yku. Kiedy przysz�a nasza kolej razem z
Magd�, Asi�, Ad� i pani� Ani� wysz�y�my na scen� Niestety �piewa�y�my bez
podk�adu,ale mimo to nasza ?Lipka? wysz�a fenomenalnie dostali�my najwi�sze brawa ze
wszystkich. Kiedy min� kolejna godzina na<br />parkiecie, wniesiono deser. By�a to kwa�na
�mietana posypana odrobin� cukru i zmielonymi orzechami. Moim zdaniem by�a bardzo
smaczna, ale<br />z min niekt�ych os� mo�na by�o wyczyta� �e deser nie przypad� im do
gustu. Po zjedzeniu deseru zn� ruszyli�my w stron�parkietu. Niestety<br />nasza dalsza
zabawa nie trwa�� zbyt d�ugo, poniewa� musieli�my wraca�do Pavlikeni.</p> <p>Droga
powrotna nie by�a d�uga, ale bardzo weso�a,zw�aszcza tam gdzie siedzia�a Polska.
Razem z paniami zacz�i�my �piewa�?Stokrotk�<br />i �artowa�z r�ych rzeczy.Do
Pavlikeni dotarli�my oko�o godziny 23 i rozeszli�my si� ka�dy w swoj� stron� Tak
zako�zy� si�nasz wyjazd<br />do Arbanasi.</p> <p>Joanna Szymanowska</p>
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