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Youth on Vacation 

 
 
Georgian transcript: 
 
მარიამი: პატარა ბავშვები ძირითადად ბაბუას და ბებიასთან ჩადიან ხოლმე სოფელში 
ან სადმე ქალაქში ანუ თბილისის გარდა, თბილისელებზე ვამბობ და იქ ისვენებენ 
ზაფხულობით და ზამთრის არდადეგებზეც.  
 
ირინკა:  და ახალგაზრდები? 
 
მარიამი: და ახალგაზრდები ძირითადად სულ ერთად დადიან ანუ სასტავები. 
დადიან ვინმესთან ალბათ აგარაკზე სახლში ან ზღვაზე ან სადმე სასტუმროში ერთად 
მიდიან. იქ ვერთობით, იქ ვსვავთ, სუფრა გვაქ.  
 
ირინკა: როგორ ერთობით ახალგაზრდები? 
 
მარიამი:  ნუ ვერთობით რა ძირითადად მიდის ხოლმე კარტის თამაში ვთქვათ. ნუ 
საღამოობით სადმე გავდივართ ბუნებაში გარეთ და ვსეირნობთ და მერე შეიძლება 
სადმე რესტორანშიც დავჯდეთ და დავლიოთ ვთქვათ ღვინო ისა ესა. ძირითადად 
ვლაპარაკობთ ხოლმე.  
 
ირინკა: და აი ვთქვათ ვისაც მოსწონს ღამის ცხოვრება, და აი ნუ გასაგებია რომ 
დალევა და ასე შემდეგ, მაგრამ მუსიკა. დისკოთეკები არის საერთოდ აგარაკებზე? 
 
მარიამი: კი არის მაგრამ... არა აგარაკებზე არ არის მაინცდამაინც 
 
ირინკა: აბა სად არის? 
 
მარიამი: ანუ ბათუმში კი არის, ბათუმი პრინციპში აგარაკი რა ქალაქია. მაგრამ 
აგარაკებზე უფრო წყნარი და მშვიდი სიტუაციაა. ანუ მიდიან ისეთი ხალხი ვისაც 
ერთმანეთთან ყოფნა უნდათ მარტო, ანუ მარტოებს და ვისაც ვთქვათ უფრო გარეთ 
გასვლა უნდათ და საღამოს გრიალი და კლუბებში სიარული და რაღაცა, ძირითადად 
მიდიან ბათუმში, მაგრამ ნუ მაგის დიდი ფუფუნება არ გვაქვს, იმიტომ რომ კარგი 
დისკოთეკები არ გვაქვს თუ რაგაც ეგეთი.  
 
 
English translation: 
 
Mariam: Little children usually go to the villages or cities, other than Tbilisi, to their 
grandparents, I mean the ones from Tbilisi and there they spend their summer and winter 
vacations.  



 
Irinka: And what about the youth? 
 
Mariam: And youth usually travel together, in clicks. They go to someone’s summer house or to 
the seaside to some hotel together. And there we have fun, we drink, we have sufra1.  
 
Irinka: And how do you, youth, have fun? 
 
Mariam: Well we usually play cards. In the evenings we go for a walk somewhere into the 
nature, and after we might go to a restaurant and have drinks, wine for example. Most of the time 
we talk.  
 
Irinka:  For example one who likes nightlife, and yes it’s understandable that you drink and so 
on, but is there music, nightclubs at the resorts? 
 
Mariam: Yes but… No, not at the resorts. 
 
Irinka: So where then? 
 
Mariam: Well, there are some in Batumi2, Batumi actually is a city. But at the resorts the 
situation is more calm and peaceful. So people who want to spend time together, just with each 
other, go there. And those who want to go out and have fun in the evening and go clubbing and 
all, they usually go to Batumi, but we do not have a big luxury of that, because we don’t have 
good night clubs.  
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1 Traditional Georgian feast.  
 
2 A city port on the coast of the Black sea in western Georgia.   


