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ანა გიორგობიანი 1966 წელს დაიბადა ამბროლაურში. რაჭაზე უზომოდ შეყვარებული 

აქვე მოღვაწეობდა კულტურის სფეროში და პარალელურად ეწეოდა შემოქმედებით 

საქმიანობას. მისი ცხოვრების რადიკალურად შეცვლის შემდეგ საცხოვრებლად 

დედაქალაქში გადავიდა და ახლა სამშობლოს საზღვრის დაცვის სადარაჯოზე დგას. 

«ცხოვრებამ ისე გამიმკაცრა ხასიათი, რომ სამხედრო სამსახურს ძალიან კარგად 

შევეწყვე» _ ღიმილით აღნიშნა ქალბატონმა ანამ. მის სულში ორი კელაპტარი ანთია: ერთი 

მისი შვილიშვილია _ პატარა ზურიკელა ხუციშვილი, მეორე მისი დაუვიწყარი 

სიყვარული. 
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მზისა და პურის ყანის ტრფიალი 

 

გრძნეული შემოქმედის ყალმით მოხატულ უცხოდ ხლართულ ფერთა თამაშს 

საკვირველად გამჭვირვალე ლურჯი თვალებით დაჰყურებს ბნელეთის მეუფის ძრწოლვის 

მომგვრელი ნათელმფინარი მბრძანებელი. 

იწყო ხმობა და გუგუნი ლაჟვარდში ზარმა ზეციურმა. მყის განაფინეს ანგელოსთა 

რძისფერი ფარდაგი და გამობრძანდა მეფური დიდებით ოქროსგვირგვინოსანი 

სიცოცხლის შემოქმედი იგი და სიცოცხლის ელექსირი უხვად აფრქვია ლალ-

ზურმუხტისფერად აელვარებულ საბრძანისს თვისას... მერე მჭრელი ალერსიანი თვალი 

ჰკიდა მწვანე ფარჩაზე ნებიერად გაწოლილ კაცთა არსობის ასულს, გაუწვდინა 

ბაჯაღლოსფერი მწველი თითები, ვნებიანად შეუცურა თავთუხისფერ თმის ბულულში და 

დააცხრა ჟინიანად სიცოცხლის შემოქმედი. იყო ტრფიალი ჯერ არ ნახული, გაუგონარი, 

ზღვარგადასული!.. ცხოველი ვნებით გათანგული თრთის, გმინავს, ილეწება არსობის 

ასული ალმოდებული ძლიერი მკერდის ქვეშ და შობს შვილთ უთვალავთ ადამის 

მოდგმის არსობისათვის. 

 

 

 

 

საღამოხანის ჩანახატი 

 

აგვისტოს პაპანაქებაა, სიო არ იძვრის. სიცხისაგან გათანგული, მოდუნებული კვახის 

ფოთლები უღონოდ ჩამომხობიან საკუთარ ყუნწებს. ჰაერი გაჟღენთილია ვარდის 

სურნელით. მოსაღამოვდა, მაგრამ მაინც ცხელა. ჯერ კიდევ ლურჯი ციდან პირველმა 

ვარსკვლავმა გადმოიხედა. 

ოქროს ტახტზე დარბაისლურად მჯდომმა მზემ ადამიანს თვალის შევლების უფლება 

მისცა, მისი თვალისმომჭრელი კაშკაში ალისფერმა შეცვალა და ცეცხლმოკიდებული 

ჩადნა მთებში. ლილისფერი ბინდი შეერია დღის სინათლეს და გაბატონდა. ნელმა სიომ 

ძლივს შესამჩნევად აუშრიალა მწყურვალი ფოთლები ალვებსა და კაკლის ხეებს. 

აგრილდა, მცენარეებს გამოცოცხლება დაეტყო. ბალახი და ფოთლები უკვე დაიცვარა, 

ვარდის მძაფრი სურნელი სადღაც გაჰქრა... ვარსკვლავებით მოქარგულ ცაზე მთელი 

ბრწყინვალებით ამოგორდა ბებერი, საცრისხელა ყვითელი მთვარე, ცივი მზერა მოატარა 

ირგვლივ და არჩევანი ორი ერთმანეთის ჯიბრზე ცად აზიდულ ტანკენარ ალვის ხეზე 

შეაჩერა _ ვედრებასავით ზეცისაკენ აწვდილ მათ ტოტებში გაეჩხირა და ათასი 

საიდუმლოს მოსასმენად მოემზადა... 

მთვარის მქრქალი შუქით განათებულ ეზოში მწვანე მინდორზე მხრებგაშლილი 

მრავალჟამგადასული ტანდაკოჟრილი კაკალი აშარიშურებს უამრავ ფოთოლს. სიოს 

ყოველ ჩამოქროლებაზე ერთმანეთს ეხებიან, კოცნიან, ეფერებიან... შემთხვევით 

მოწყვეტილ ფოთოლს თავდახრილი აცილებენ დედამიწისაკენ. 

ასე გრძელდება მანამ, სანამ უკანასკნელი არ ჩამოვარდება. აი, ის უკანასკნელი 

ფოთოლიც, რომელსაც წილად ხვდა ამდენი ურვა და გლოვა განწირული რომ ქანაობს ხის 

ტოტზე და ბოლოს ისიც ფარფატით ეშვება ძირს... რჩება ხე ჯავრისაგან 

განაცრისფერებული, მაგრამ მაინც განახლების იმედით ზეცისაკენ ხელაპყრობილი, _ 

დგას ჯიუტად და არაფრად აგდებს ლაწანით ძირს დანარცხებული საკუთარი სხეულის 

ნაწილს. 
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ვედრება 

 

შემოდგომის მიწურვის ჟამს მიიწურა ნებისყოფაც ჩემი! შემოდგომის სუსხიანი ქარი 

ძალუმად დათარეშობს ცისქვეშეთში და ძარცვავს დაუნდობლად ხესა და ბუჩქს, 

ფოთლოვანს ყოველს. ცივი ქარი შემომეჭრა და შეათრთოლა სული ჩემი... მოიღო 

მოწყალება ქარმა ცივმა და ძლიერმა, დაუარა ადამის მოდგმის ფეხქვეშ სათელად 

განწირულ ფოთოლთ-ნაშობთ ხეთა და ბუჩქთა, და განაფინა ჰაერში ვით ჭრელი მანდილი 

უკანასკნელად. 

ფოთოლს მიჰგავს აზრი ჩემი, მოფარფატე ფოთოლს _ ყვითელს, სისხლგამშრალს, 

ძალაგამოცლილს... დგანან ხენი ჯავრისაგან განაცრისფერებულნი, მაგრამ მაინც ძლიერ 

ფესვებზე მდგარნი, დგანან ჯიუტად და არად დაგიდევენ ქარის მუქარას... იციან ხეთა, 

მიეახლება ნელსურნელმფენი ფრთაჭრელი აპრილი და დააფენს მათ ფესვთა ზედა მწვანე 

ფიანდაზს, _ ნეტავი ხეთა! იციან ფუჭად არ ელიან გაზაფხულს თბილსა და კოპწიას, 

მაგრამ რას ელის სული ჩემი ქარის სუსხით გათოშილი, რბეული და მარტოსული, 

მარტოარული... ღირს კი ლოდინი?! 

შევედ ტაძარში მანდილბურვილი, დავდექ საკურთხეველთან თავდახრილი და 

თვალდახრილი... სამებად შეკრულ სამ თითს უპყრია სანთელი ორი, მათი ნაერთი 

ყვითელი ალი ლიცლიცებს ხატის წინ. ხატის წინ ფეთქავს გულიც ჩემი ვედრებად მყოფი, 

ვავედრებ მყობადს: მოიღე მოწყალება ფანტელთმბრძანებელო, გააქროლე შენს ხელთ 

მყოფი სული ჩემი ობოლი მიაახლე აპრილს იდუმალს!.. 

 

 

ტრიუმფალური პროლოგი 

 

ვარდისფერ ბურუსში გახვეულმა ცხადად ვიგრძენი, როგორ მომიახლოვდა მრუმე 

მოსასხამის შარიშურით უსახური, აწოწილი სიკვდილი. გამჭოლი მზერით გამიყინა გული 

და გონება. მაღლა შემართა ჩონჩხადქცეული გრძელი, წვრილი ხელები, მოიხადა თვალ-

მარგალიტით შემკული ოქროთი ნაჭედი დიდებული თავსაბურავი  იგი _ სიცოცხლის 

გვირგვინი და მუხლმოყრით დამადგა თავზე... 

 

 

დათოვლილი გაზაფხული 

 

«დაიტანჯა მაჯა მარჯნის 

მძიმე ჯაჭვის ტარებით!» 

 

ქუჩაში მწუხრი დააფრქვია ქარმა. წვიმამ ტირიფის ფოთლებზე ჩამოცალა 

სიყვარულის ფიალა და მთვრალი ფოთლები წელიწადთა წყებად დაყარა მიწაზე 

ადამიანთა ფეხქვეშ სათელად. 

გამოიდარა _ ოქროცურვილი მზე დაწვა სადაფისფერ ზეწარზე... ზეცას ავხედე, 

საფირონისფერ ბურუსში შენ დაგინახე _ სადღაც უკვე შორს ჩემგან და მივხვდი, რომ 

ვეღარაფერს გთხოვ, სულ ვეღარაფერს... ფიქრის ყანა უშენობით აქვითინდა და ჯიუტად 

გნატრობს, გნატრობს, გნატრობს. დაითოვლა გაზაფხული, დაფიფქული წლები წამებად 
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გადაიქცა, გაორების სიძნელით კვარივით იწვის სული _ შენ ხომ მთვარისფერი ცხენივით 

მოულოდნელად მოვარდნილმა ღვარცოფმა გაგიტაცა, ნაფოტივით აგატივტივა და ბოლოს 

ჩაგყლაპა... სანთლების მოცისფრო თოვა ცდილობს სული გამითბოს, რწმენა დამიბრუნოს 

_ გემუდარები, შეავლე თვალი ნაბიჯებს ჩემსას და დამინახე, როგორც პრიზმაში 

გარდატეხილი... მოყინულ გზაწვრილს მივუყვები, მეშინია არ წავიფორხილო. 

სიცივეშემოსალტული ვგრძნობ ფაფუკი თეთრი ფიფქებით ნაქსოვ ბადეში როგორ მახვევს, 

ვიყინები და მაინც მე იმ ზღაპრულ სიყვარულში გიწვევ! 

სადღაც ბნელ კუთხეში ჭერიდან დაშვებულ უწვრილეს ძაფზე მოქანავე ობობა 

ჯიუტად ითვლის წლებს: ოთხი, ოთხი, ოთხი _ კარგი იქნებოდა, ადამიანებს სიყვარული 

ღირსების მიხედვით მირგუნებოდათ _ ყურთან ჩამჩურჩულებს ჯვრიანა და ქსოვს 

გამალებით უნაზეს ქსელს. 

 

 

საბა 

 

ფართო ჰოლის მარჯვენა მხარეს მდებარე მძიმე ყავისფერი კარი დარაჯად ედგა მის 

მიღმა განთავსებულ საძინებელ ოთახს და მის ბინადარს. იქ შესვლის უმალ თვალს 

მოხვდებოდა ფერთა კონტრასტი _ კედლები და ჭერი თეთრად იყო შეღებილი, თეთრი 

იყო სარკმელზე ჩამოშლილი მაქმანებიანი ფარდაც. ავეჯი მუქი შეერჩიათ _ მასიური, 

ხელით ნაკეთები. ოთახს ამშვენებდა უჩვეულოდ დიდი ტახტი, რომლის მაღალი 

ჩუქურთმიანი თავიდან აქეთ-იქით ნებიერად გაწოლილი ორი ლომი იმზირებოდა. 

კუთხეში მიდგმული დაბალი კარადა სავსე იყო სქელტანიანი წიგნებით. კარადის 

თავიდან არყის ხისაგან გამოთლილი ფრთებგაშლილი არწივი მრისხანედ დაჰყურებდა 

დაბლა რაღაცას... ოვალურ სამუშაო მაგიდაზე უწესრიგოდ ეყარა ფოტოები, ფურცლები 

და ავტოკალამი. ნახევრად ღიად დატოვებული მაგიდის ერთადერთი უჯრიდან შავად 

მოლაპლაპე ლითონი მოჩანდა. ოდნავ გვერდზე გაწეულ სავარძელზე სპორტული 

ტანსაცმელი იყო მიყრილი. 

ოთახის ბინადარს მშვიდად ეძინა განიერ ტახტზე. ზემოდან წაფარებული თხელი 

საბანი ვერ ფარავდა რკინასავით შეკრულ სხეულს, დაძარღვული ლამაზი ხელის მტევანი 

ედო თავისუფალ ადგილზე. გვერდზე გადაწეულ ყელზე რიტმულად მფეთქავი ძარღვი 

ამტკიცებდა, რომ კაცს ჯანსაღი ძილით ეძინა. ირგვლივ გამეფებულ სიჩუმეს საათის 

ტიკტიკი არღვევდა მხოლოდ. კაცი შეიშმუშნა, გვერდი იცვალა და თვალდახუჭულმა 

ხელით მოძებნა ტუმბოზე მდგარი აბეზარი მაღვიძარა. საათს დახედა _ რვა იწყებოდა. 

ადგა, თავი უკმაყოფილოდ გადააქნია. მოზომილი, მტკიცე ნაბიჯით გავიდა გარეთ. 

ნესტიანი სიგრილე უმალ იგრძნო სხეულმა. დაიხარა, ძაღლს გაეთამაშა. ერთგული ძაღლი 

პატრონის ბრძანებას შემართული ელოდა. ტყვიისფერი ცა მთებს ფაფახივით 

ჩამომხობოდა და ნისლი დაბლა დაეტანა. ხანგამოშვებით დაკლაკნილი ელვა გაჰკვეთდა 

ცარგვალს _ ბუნება საწვიმრად ემზადებოდა. 

აწკრიალებული ტელეფონი დაჟინებით უხმობდა ვიღაცას... კაცი ოთახში შებრუნდა 

და ყურმილი აიღო, დიახ... ხუთ წუთში გამოვდივარ, დამელოდეთ _ გაეპასუხა და სახეზე 

კმაყოფილი ღიმილი აუთამაშდა. სამუშაო მაგიდასთან მივიდა, უწესრიგოდ დაყრილი 

ფოტოებიდან ერთი ამოარჩია და დააკვირდა, მრისხანე მზერა ესროლა ფოტოსურათიდან 

მომღიმარ კაციშვილს და ისევ მაგიდაზე დააგდო. კარადა გამოაღო, სწრაფად შეარჩია 

პერანგი _ ჩაიცვა, ჰალსტუხი კისერზე ჩამოიცვა, _ ვერ მოირგო. სარკეს მიაშურა... თვალი 

შეავლო საკუთარ ორეულს. მოუსვენარ, ბობოქარ ცხოვრებას მის თმაში ვერცხლისფერი 
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ძაფები გაებნია. ხელი ნიკაპზე ჩამოისვა, მერე თვალებს დააკვირდა... მისი ყავისფერი 

თვალებიდან ახალგაზრდული ჟინის ნაპერწკლები ცვიოდა _ ეს კაცი ღმერთს აქტიური 

ცხოვრებისათვის გაეჩინა. 

სახელდახელო საუზმის შემდეგ გარეთ გავიდა. ავტომანქანის ძრავის თუხთუხმა და 

უსიამო ამინდმა გუნება გაუფუჭა. სამსახურში სწრაფად მოაგვარა საქმე და წავიდა... 

იცოდა დღეს მას უნდა შეხვედროდა _ ფერიას, ცისფერ ფერიას. ფერია მიეახლეობდა, 

ცისფერ ბლონდისებრ ბურუსში გაახვევდა, ნაზი ქსელის ბადეში მოაქცევდა და 

დააკვირდებოდა სევდით სავსე მოწყენილი თვალებით. არამიწიერი არსება ხელში ობოლ 

მარგალიტს აათამაშებდა _ ის სითბოს ეძებდა. ეს მოჩვენება საბას აღიზიანებდა. სურდა 

დაეჭირა, გაეთოკა და დაეგდო, მაგრამ მისი მოახლოების უმალ აზრს იცვლიდა. 

ციდან ფარდასავით ეშვებოდა გაბმული წვიმა. ავტომანქანა დატბორილ გზაზე 

მიქროდა და ირგვლივ აფრქვევდა ტალახიანი წყლის შხეფებს. მის წინ ორი ბედაური 

მიდიოდა, ორივეს წაბლისფერი პრიალა ტანი ჰქონდა. ერთმა წვიმისაგან დასველებული 

ფაფარდაფენილი მშვილდივით კისერი მოაბრუნა, ნესტოები დაბერა და წინ გავარდა... 

მიჰყვა მეორეც. საბამ სიჩქარეს უმატა, მსუბუქად მიჰქროდა მაღალ წვივებზე მდგომი 

ფაფარგაწეწილი ამაყი და თავისუფალი ორი ბედაური, მიჰქროდა უსასრულობამდე, 

ჟინიანად, დაუცხრომელად. 

მას ყველაფერი უჩვეულო უყვარდა, სხვისთვის უმნიშვნელო წვრილმანს ყველაზე 

დიდ მნიშვნელობას თვითონ ანიჭებდა. მხედველობიდან არაფერი ეპარებოდა... ამ ერთი 

თვალის შევლებით სასტიკ კაცს უჩვეულოდ თბილი გული და ფაქიზი შინაგანი ბუნება 

ჰქონდა. ეს იცოდა ცისფერმა ფერიამ, იცოდა და არ ეთმობოდა! 

ცხენების სრბოლით გაულნაჯერებმა მანქანა რკინის ხიდზე შეაგდო და ოღროჩოღრო 

აღმართს აუყვა. წინ დაძაბული იყურებოდა, რაღაცას ფიქრობდა... გონება სწრაფად 

მუშაობდა. მანქანა დაამუხრუჭა, კარი გააღო და გადავდა _ საბა ხევის პირს იდგა. მის 

ფეხქვეშ ატალახებული ქაფმორული წყალი შხუილით მოაქანებდა ფესვებიანად 

მოგლეჯილ ხეებს. 

...მაგიდას ორნი უსხდნენ, საბა სასმისს ბოლომდე სცლიდა და ფიქრობდა: «რატომ არ 

დამელოდა, ნეტავ სად არის, სად?!» 

 

 

 

 

 

არსებობის ხვედრი 

 

ალიონი მტრედისფერი რიდის ფრიალით აეკრა ცას და შეერია მის სიცისფრეს. 

ნარინჯისფერი იფნის ფოთლები, ლურჯი ცის ნაგლეჯი და თბილი მზის სხივები ერთად 

იჭყიტებოდნენ სარკმელში და მოსვენებას უკარგავდნენ ძილის მარწუხებისაგან ახლად 

თავდაღწეულ ქალს. 

მარი, მარიეტა, მარიკო... ჩურჩულებდა სარკმლის ახლოს მდგომი ბებერი იფანი და 

ნიავის ყოველ ჩამოქროლვაზე ძირს ცრემლებივით აბნევდა ფოთლებს. 

მარიკო ადგა, მხრებზე ჩამოშლილი თმა აიკრიფა, სარჭით დაიმაგრა და ლაჟვარდს 

გახედა _ მზე უღიმოდა წითელ-ყვითელ ფერებად აჭრელებულ ბუნებას. ნიავმა იფნის 

ყვითელი ფოთლები ოთახში შემოაფრიალა, ფანჯრის რაფასა და იატაკზე წკაპანით 

დააფინა. მარიკო ბებერ ფოთოლს მოეფერა და თან გაიყოლა... დილის სუსხიანი სიგრილე 
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უმალ შემოეტმასნა ტანზე და შეამცივნა ჰაიჰარად ჩაცმულ ქალს. დაღმართზე დაეშვა. 

დილის ნამით სველი, ჯერ კიდევ მწვანე ბალახი ცივი მედიდურობით ბრწყინავდა მის 

ფეხქვეშ. 

დოქი წყაროსთვალს მიუდგა და ყური მიუგდო როგორც ალიკლიკდა ანკარა წყალი 

მუცელგაბერილ დოქში, ის კი ხმადაბოხებული, წყალს ეჭიდებოდა, არ უნდოდა 

დამარცხება მასთან ჭიდილში, მაგრამ ამაოდ ირჯებოდა. დოქმა უკანასკნელად ამოიგმინა 

და დაიხრჩო... მარიკო თვალგაშტერებული დასცქეროდა სველ დოქზე ჩამონადენ წყლის 

წვრილ, ვერცხლისფერ ზოლებს და ეჩვენებოდა, თითქოს ტიროდა წყალი, ნანობდა თავის 

დაუნდობელ საქციელს. ანცი ნიავი კი უდარდელად დათარეშობდა ქალის სავსე მკერდზე 

და ურხევდა ტანზე შემოტმასნილი კაბის გაშლილ ბოლოს. 

მარი, მარიეტა, მარიკო... ბუჩქიდან უხმობდა პატარა ჩიტი, ის კი თავის განუყრელ 

სევდას მიათრევდა და ნელი ნაბიჯით წინ მიიწევდა. ეზოს კარი ჭრიალით შეაღო. 

ერთგული ძაღლი გამოეგება და მონურად მიაჩერდა თვალებში. მერე, აქაო და ძალიან 

მიყვარხარო, წვივზე გაეგლასუნა და კუდი გააქიცინა. მარიკო დაიხარა, ძაღლს თავზე 

ხელისგული გადაუსვა და ერთი ლუკმა პურის ნატეხი გადაუგდო. ქალმა სველი დოქი 

დადგა, თვალი ზანტად მიმოატარა ირგვლივ, მიხვდა, მარტო აქ კი არა, ამ ქვეყნად მარტო 

იყო ის და... ძაღლი. ტანში შეაჟრჟოლა, სურდა, რაც შეიძლება ჩქარა გაშორებოდა 

აქაურობას. მიდიოდა, წინ მიიწევდა, დაღლას არ გრძნობდა. ნაცნობ ბილიკზე გადაუხვია, 

მდინარის შხუილი ყურთასმენას უხშობდა. 

პატარა ხიდი გადაიარა და ისევ დაადგა ვიწრო საცალფეხო ბილიკს, რომელიც ტყესა 

და მომწვანოფერდაკრულ მდინარეს შორის მიიკლაკნეობდა. მზის სხივი ვერ ერეოდა 

ხშირი ფოთლებისაგან დაჩრდილულ ბილიკს. ატალახებულ მიწაზე უამრავი დიდი თუ 

პატარა კვალი ერთმანეთში ირეოდა, კვალში ჩაგუბებული სუფთა წყალი ვერცხლის 

მონეტებივით მიმობნეულიყო ბილიკზე. მარიკომ საპირისპირო მხარეს იასამნის ტევრში 

თეთრი გედივით ამაყად მდგარ ტაძარს გახედა და ხავსმოდებულ შავ ლოდზე ჩამოჯდა. 

აპირლში უყვარდა ამ ადგილის მონახულება, იჯდა და საათობით გასცქეროდა 

აყვავებული იასამნის ტყეში ჩაფლულ თეთრ ტაძარს იასამნისფერ ოცნებაში ჩაძირული 

ქალი. ახლა? _ ახლა გიორგობისთვეა, ირგვლივ ყველაფერი წითელ-ყვითელი ფერებითაა 

შემკული და შემოდგომის მზიანი დღე ცისფრად ლივლივებს. მარიკო ზის და მოწყენილი 

გასცქერის მოპირდაპირე მხარეს მდებარე ყველას და ყველაფერს... ნაცნობი სიგრილე 

შეუჯდა სხეულში _ თითქოს ლოკოკინა დასრიალებდა შუბლზე და ლორწოიან 

ვერცხლისფერ კვალს ტოვებდა. ცდილობდა ტვინში შეეღწია და იქაც დაეჩნია საზიზღარი 

კვალი. მარტოობა და უსასრულო ლოდინი, ლოდინი, ლოდნი... ეჩურჩულებოდა წყეული 

ლოკოკინა და სულს უშხამავდა მარტოსულ ქალს. 

მარიკომ შუბლზე ხელის ზურგი გაისვა, უნდოდა წაეშალა აბრწყინებული კვალი. 

სიგიჟეა, სიგიჟე, სიგიჟე _ ჩასჩურჩულებდა ყურისძირში გალურსული ლოკოკინა. მარიკომ 

ნაბიჯი წადგა წინ და უმალ. შეჩერდა _ სქელ, ტანდაკოჟრილ ხეს ამოფარებულ წითურ 

მელას თავი გამოეყო და ცნობისმოყვარე, გვერდზე გაზიდული თვალებით მშვიდად 

მისჩერებოდა ქალს. ერთხანს ასე ათვალიერებდნენ ერთმანეთს პატარა მხეცი და 

სულგათოშილი ლამაზი ქალი. 

მელა წინ გამოვარდა, რამდენიმე მეტრზე გადახტა და ისევ მოხედა ქალს _ გიცანი, 

მარიკო, ათას ადამიანთან ტრიალებ, მაგრამ მაინც მარტო ხარ, უცხო მხარეში ჩავარდნილ 

კაცსა ჰგავხარ, შენ იმათი არ გესმის და იმათ _ შენი. ეცადე, სული არ მოკვდეს შენში შენზე 

უწინ. იბრძოლე და იპოვი, იპოვე და არ დათმო არა, არაო _ ხაოდა ცბიერი მელა და 

გარბოდა. 
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მარიკო ნელ-ნელა იხევდა უკან, რათა კვლავ გაეგრძელებინა მოვალეობის 

შესრულება. მოდიოდა და თან მოათრევდა ყელზე ჩამოცმულ მძიმე დოლაბს, ნელა რომ 

ტრიალებდა მის მხრებზე და დაუნდობლად უფქვავდა ძვალსა და რბილს. საკუთარი 

მხრებიდან ჩამონადენი სისხლის მძაფრი სუნი თავბრუს ახვევდა და ღონეს აცლიდა, მის 

გარშემო მყოფი ადამიანები კი ვერც სისხლს ხედავდნენ და ვერც მის სუნს გრძნობდნენ. 

დაღლილი ქალი ბინდდაკრულ ეზოში შელასლასდა და ცაზე გამოკიდებულ ბრძენ 

მთვარეს ახედა. მთვარემ ალერსიანად ჩამოსცინა და თავის ქიმზე შებმული ოცნების 

საქანელა გადმოუგდო. მარიკომ მადლიერი დიდრონი თვალები ააფახულა, ახედა 

ვერცხლის ტახტზე დაბრძანებულ ღამის მეუფეს და ოცნების საქანელაზე დასკუპებული 

გაქანდა _ საწოლამდე მთვარემ მიაცილა. დაიცადა სანამ ცივ სარეცელში ჩაწვებოდა 

აკანკალებული ქალი, სასთუმალი გაუსწორა და ფრთხილად გადავიდა ღია სარკმლიდან, 

მხოლოდ მან იცოდა _ მარიკოს არავინ ელოდა. 

 

 

შავი ტიტა 

 

იდგა გიშრისფერი ღამე და ჯიუტად ელოდა დილას.. ხანდაზმული ვეებერთელა 

ტანდაბრეცილი და ქერქდამსკდარი ცაცხვის ფართოდ გაშლილი ტოტების საფარქვეშ 

საიმედოდ შეყუჟული დაბლა დადგმული წიფლის სახლის ფანჯრის სიღრმიდან 

ხანგამოშვებით გამოკრთოდა სანთლის მოყვითალო ალი და ციცინათელასავით 

უჩინარდებოდა კუნაპეტ სიბნელეში. 

ძველ სასანთლეში ნელა იწვოდა კელაპტარი, საამო თაფლის სურნელს გამოსცემდა, 

რაც კიდევ უფრო მეტ კრძალვას მატებდა აქაურობას. აქ ყველაფერი ძველი იყო, ხელით 

ნაკეთები, დაუხვეწავი, საოცრად მიმზიდველი... ცრემლებად დაღვრილი უამრავი 

სანთელი ვედრებად შემოხვეოდა სადაფით მორთულ მაღალფეხიან თითბრის სასანთლეს 

და კოშკადნაგები ნაღვენთი ახლა დარაჯად ედგა უფლის ძღვენს, მისი მოოქროსფრო 

გამონაშუქის ლიცლიცს არამიწიერს; იდუმალს, ღამის, კაეშნის, სევდის, რწმენისა და 

კალმის მეგობარს. იდგა ხის მასიურ მაგიდაზე უწესრიგოდ მიმოფანტულ წიგნებს, 

ეტრატებს, მეფისდროინდელ სიგელ-გუჯრებს შორის ეს წარსულის უტყვი მოწმე და 

ჩვეული გულმოდგნებით ნაზად უნათებდა თვალსაწიერს მაგიდის კიდესთან მჯდომ 

შავად შემოსილ ფერმკრთალ ქალს, რომელიც გულდასმით აკვირდებოდა და 

ესათუთებოდა ყველაფერს, სქელტანიან ყდაშემოცვეთილ წიგნებს ფურცლავდა, 

ხანგამოშვებით საწერელს აწრიპინებდა. 

გარეთ გამეფებულ წყვდიადს ზევსის გზავნილი _ ელვა კვეთავდა, წამიერად 

ანათებდა იდუმალებაში ჩაძირულ ოთახს და მის ბინადარს. გაელვებისას იკვეთებოდა 

კედელზე გადაჭიმული ულამაზესი პანო, რომელზეც ასახული იყო «დიდგვაროვანთა 

ნადირობა ტახზე». ხელოვნების ნიმუშის სიძველისაგან ჩამუქებული ფერთა გამა კიდევ 

უფრო მიმზიდველი ხდებოდა. კუთხეში მიდგმული მომცრო ხის რიკულებიან 

მოჩუქურთმებული განჯინის თავზე იდგა ნავთის ლამპა მრგვალი მწვანე შუშითა და 

მარმარილოს ოთხკუთხა ფეხით. კიდევ რამდენიმე თიხის ფირფიტა სხვადასხვა ზომისა 

და გამოსახულებისა, რომელთა შორს ყურადღებას იპყრობდა ერთი მოზრდილი, ეტრატის 

ფორმისა, რომელზედაც ერის მოამაგეს _ მწიგნობარ მამას ამოუკაწრავს «მამაო ჩვენო». 

ოთახის საოცარმა ბინადარმა საწერელს ხელი შეუშვა, მაღალზურგიანი 

შინდისფერხავერდგადაკრული სკამი ოდნავი ხმაურით უკან დასწია და წამოდგა. 

საკვირველად დატბორვოდა მწვანედ ფართო შავწამწამჩრდილოვანი თვალები. შავად 
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შემოსილს ყელს უმშვენებდა მკედზე ასხმული მარგალიტი. მის მომრგვალო 

სპილოსძვლისფერ სახეს სინატიფეს მატებდა პატარა სწორი ცხვირი და ბროწეულისფერი, 

ოდნავ გაპობილი ლამაზი ტუჩები. სპეტაკ შუბლზე მოშვილდულ წარბებს Oშორის 

დაჩნეული ორი პაწია შვეული ხაზი და გამობურცული ნიკაპი ამტკიცებდა, რომ ქალს 

უტეხი ხასიათი ჰოქნდა. ჩამოქნილ ხელის მტევანს ხშირად ისვამდა შუბლზე და 

უღრმავდებოდა აქ გამეფებულ, დროში გაყინულ წარსულს, მის სიდიადესა და სინატიფეს. 

«ამ ყოველივეს ჩვენამდე მოაღწევინეს, შემოგვინახეს, ხელის შეხების შესაძლებლობა 

მოგვცეს იმათ, ვინაც განსაცდელის ჟამს დაიფარა და მიწის გულს მიაბარა საგანძური 

ბებერი იბერიისა... ამის გამკეთებლები არიან ერისკაცები და წმინდანები» _ ხმამაღლა 

ფიქრობდა ქალი და დარწმუნებული იმეორებდა, რომ მხოლოდ სიკვდილის შემდეგ 

მოდის ჭეშმარიტი ბედნიერება. 

ქარის ფრთა ძალუმად ეხეთქებოდა ფანჯარას და ლამობდა სახლში შემოჭრას, რათა 

თავისი სერენადა მიეძღვნა ამ საოცარი ქმნილებისათვის, რომელსაც თვალის 

შევლებისთანავე ტიტას მიამსგავსებდით _ შავ ტიტას, ნიავის ყოველ შემობერვისთანავე 

ლერწამივით რომ იდრიკება და ოდნავ ხრის ულამაზეს თავს, ხანაც ამაყად თავაწეული 

ჯიუტად უსწორებს თვალს მცხუნვარე მზეს და ეპაექრება. 

ქარმა საიდანღაც მიხაკის სურნელი მოიყოლა და უშურველად აკმია ირგვლივ 

ყველაფერს _ უსასრულო ლოდინით დღლილ ნივთსა და ხელნაწერს ყოველს. 

მდუმარებაში ჩაძირული ქალი დასწვდა თეთრ ქათქათა ფურცელს და ისევ აწრიპინდა 

მოქნილ თითებს შორის საწერელი. ხანგამოშვებით სანთლის მოლურჯო-ნარინჯისფერ 

შუქზე ციაგებდა ქალის არათითის სწორუპოვარი მფლობელი _ ცისფერი წყლის 

ბრილიანტი. ქალმა ძალუმად შეისუნთქა მიხაკის სურნელი, მუზამ სიმი შეურხია სულში... 

დარდით სავსე მწვანე ტბებზე ჩამოუშვა წამწამების გიშრისფერი ფარდა და წარმოიდგინა, 

რომ რძისფერ ღრუბლად ქცეული, სივრცემ შეისრუტა. საოცარი სიმსუბუქე იგრძნო, 

გონებით მთლიანად შეერია უსასრულო სივრცეს და თხელ ნისლადქცეულმა იწყო 

გადაადგილება დროსა და სივრცეში. «ყველაზე დიდი უბედურება მარტოობაა, 

მარტოობა», _ დარწმუნებით იმეორებდა ერთგული გული და ნელა ფეთქავდა. სკამის 

მაღალ საზურგეს მთლიანად მინდობილი თვალდახუჭული ზომავდა მანძილს 

წარსულიდან აწმყომდე და ცხადად ხედავდა ამპარტავნების მდინარეში გადასროლილ 

მთელ თავის ცხოვრებას, ნაფოტივით ატივტივებულს... თვალი ზანტად გაახილა, ჭერიდან 

ჯაჭვით ჩამოშვებულ ბრინჯაოს უძველეს ჭაღს ახედა _ ექვს უცხოდ ხლართულ ღეროზე 

ჭიაფერი ბურთულებისათვის მხარი შეედგა ექვს მზეჭაბუკს. ქალმა მზერა მიაპყრო მის წინ 

კედელზე გაკრულ რუკას მეცამეტე საუკუნის საქართველოსი, ჭეშმარიტებას _ 

«ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე», რომელსაც მფარველ დარაჯად ადგა მოოქროვილ 

პერანგში ჩასმული, ფირუზის მომსხო ქვებით მოოჭვილი ხატი. _ «დედაო ღვისა, 

ქალწულო მარიამ! კვლავაც დაიფარე შენი კალთის ქვეშ ჩემი ქვეყანა», _ ჩურჩულებდა 

ათრთოლებული ბროწეულისფერი ბაგე... «ქუეყნის სამეფოის მოწყობა მეფის, ერისკაცთა 

და ეკლესიის შეთანაწყობით აღესრულებოდა» _ ტყვიასავით გავარდა სიჩუმეში 

შეუპოვარი სიმართლე. 

ნათელი გაკრთა სარკმელში. ქალი წამოდგა, კარი გამოაღო და აივანზე გავიდა. 

წიფლის ხისაგან გამოთლილ აივნის სვეტს მხარი მიაყრდნო და განთიადის ნოტიო ჰაერი 

სიამოვნებით შეისუნთქა..., მოლურჯო-ნარინჯისფერი აეკრა ცის თაღს, სადღაც შაშვმაც 

დაუსტვინა. ცინცხალ დილას ღიმილით შეეგება ხელისგულივით სწორი ჭრელაჭრულა 

ეზო. 
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სწორუპოვარ ფერთა რია-რიას აღტაცებული უმზერდა ბუნების მშვენიერი ქმნილება. 

სწრაფად ჩაათავა პატარა კიბე და ცვრიანი მწვანე ბალახი ტერფქვეშ გათელა. ტიტების 

ზღვაში ჩაკარგული შავი ტიტა აღტაცებული გაჰყურებდა ცის ტატნობზე გაბრწყინებულ 

ბაჯაღლოსფერ სხივებს, ცისარტყელებად რომ ეფინებოდა ცისქვეშეთს. 

 

 

მაშინ... 

 

მაშინ მარტი იყო... ტყვიისფერი ცა დაჰყურებდა პატარა ქალაქს. წვრილად ცრიდა, 

ქარი სისინებდა, ციოდა... მარტის ამინდივით ჭირვეული და ცვალებადი იყო ისიც... 

ხასიათივით დაიმძიმა გარეგნობაც _ შავად შეიმოსა. ეფექტურად უჩანდა შავ ფონზე 

წითელი ლაქით შეღებილი თლილი თითები... მაღალჭერიან დიდ დარბაზში 

ბრდღვიალებდა ბროლის ჭაღი, ფართო სარკმელზე ჩამოშვებული ჩალისფერი მძიმე 

ფარდა ოდნავ იყო გაწეული, საიდანაც ქუჩის ნაწილი მოჩანდა. 

როიალს უჯდა ლამაზი ქალი, მუსიკის ჰანგი იღვრებოდა ირგვლივ. აქა-იქ გაბნეულ 

მაგიდებს გარს უსხდნენ ძლიერნი ამა ქვეყნისანი, საერთო მხიარულების მორევში 

გადაშვებულებს არ შორდებოდათ პირზე ღიმილი. მანდილოსნებს მდაბლად თავის 

დაკვრით ულოცავდნენ მარტის ლამაზ დღეს. ის კუთხეში მდგარ მაგიდასთან იჯდა, 

ნაღვლიანი თვალით ათვალიერებდა ირგვლივ მყოფთ. მეგობარი ეჯდა გვერდით, რაღაცას 

უყვებოდა. მისი განწყობა არავის გამოჰპარვია _ ვიღაცამ მოწიწებით ერთი ცალი თეთრი 

ვარდი გამოუგზავნა, მან უსიცოცხლო ყვავილი აიღო და დახატა. ხორბლისფერ სახეზე 

ჩრდილმა გადაურბინა _ ყვავილი საკუთარ თავს მიამსგავსა. თავი ასწია და იმ ვიღაცას 

მადლობა გადაუხადა. 

კარი გაიღო, შემოხვედი შენ, სრულიად უცხო, მზერა მიმოავლე ირგვლივ, 

შეკრებილთ მდაბლად მიესალმე. შენმა გამოჩენამ მდგომარეობა წამით შეცვალა, ადგილი 

მის მაგიდასთან მიგიჩინეს, ქალის ხორბლისფერი კანი ალმურმა შეაფერადა. მყის მიიქცია 

მისი ყურადღება შენმა ქარიზმამ... დაბრძანდითო _ გითხრა სხვათა შორის. მეტად არც 

მოუხედავს, გადაავიწყდა გვერდით მჯდომი უცხო კაცი, ის ისევ ისე სევდით 

დამძიმებული დასჩერებოდა თეთრ ვარდს, თანაც მკერდით ისუნთქავდა მის სურნელს... 

სარკმლის მიღმა რაღაცას უმზერდა დაჟინებით, ნეტა რას ფიქრობდა, სად ქროდა მისი 

გონება?!.. გამოელაპარაკე, მაგრამ მისმა ცივმა და უზუსტო პასუხმა გაგაჩუმა... მარტო შენ 

კი არა, ირგვლივ ვერავის ამჩნევდა, სადღაც ოთახის კუთხეში დასმულ თოჯინასავით 

იჯდა ჩუმად, თავისთვის... მის გვერდით მჯდომ მეგობარს ესაუბრებოდი, მაგრამ მზერა 

იმ იდუმალი ქალისკენ გაგირბოდა. ქალი ადგა, გავაზივით მოქნილი ტანის რხევით 

გავიდა გარეთ. ცოტა ხანში დაბრუნდა, ხელში შამპანური ეჭირა, მოპირდაპირე 

მაგიდასთან მივიდა, სასმელი ახლობლის წინ დადგა, გაუღიმა და თავის ადგილს 

დაუბრუნდა. 

შეზარხოშებული ხალხი წამოიშალა, ისიც ადგა, წამოდექი შენც. მან ლაბადა 

მოგაწოდა, შენ ხელზე ეამბორე. წამით ხელში შეაყოვნე მისი გაყინული გრძელი, წითელი 

ლაქით შეღებილი თლილი თითები. მის არსებაში რაღაც შეირხა; შენმა ხელის სითბომ 

სხეულში დაურბინა, ხელი გამოგართვა და მისალმებასავით ცივად პირველი 

დაგემშვიდობა. 

წავიდა, ნელი ნაბიჯით გაუყვა ქუჩას. სადარბაზოში შევიდა და თითი ზარის ღილაკს 

დააჭირა. კარი გაიღო და ხმაურით დაიხურა. შესასვლელში დამტვრეული ტელეფონის 

აპარატი ეგდო, ცოტა მოშორებით _ გატეხილი სკამი. აწყლიანებული თვალებით ეძებდა 
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შვილებს: ორი წყვილი შიშჩამდგარი, დამფრთხალი თვალი და ორი ნორჩი აფორიაქებული 

გული ელოდა... აცახცახებული დაეშვა სკამზე, ორი პატარა ჩაიკრა გულში და გაირინდა; 

ყელში ბურთივით გაეჩხირა რაღაც, მწარე ცრემლი მოაწვა თვალზე, ცრემლმა გზა იპოვა, 

გახელილი თვალიდან მდინარედ წამოსულმა ჯერ ლოყაზე, შემდეგ კი ყელზე დატოვა 

მრუდე კვალი და ორ ლამაზ სიცოცხლეს თავზე დაეპკურა. ...მას ასე ულოცავდნენ ყველა 

დღესასწაულს! 

ღმერთო, რისთვის, რისთვის, რატომ? _ კითხვა ელოდა პასუხს, ელოდა ყოველ დღე, 

ყოველ წუთს. ელოდა უსასრულოდ, მაგრამ ამაოდ... 

 

 

ბედისწერის საჩუქარი 

 

შემოდგომის თბილი დილა გათენდა. ცის თაღი აჭრელდა ქულა ღრუბლებით. ვანდა 

ღია ვერანდაზე იდგა და ინტერესით აკვირდებოდა ლაჟვარდიდან დაშვებულ 

ცისარტყელასფერ სხივთა კონას, რომელთანაც მიახლოების უმალ ფორთოხლისფრად 

ფერადდებოდა ღრუბლის პაწია თეთრი ფიგურები. ამ უცნაური ფიგურების წამიერი 

სახეცვლილება სანდომიან ქალს ღიმილს გვრიდა. 

ზარის ხმამ ქალი ოთახში შეაბრუნა, თან შეიყოლა აბეზარი ქარის მიერ მიწიდან 

წივილით ატაცებული ფოთლების რია-რია, გაშმაგებული რომ იკრავდა გულში ვნებიანი 

ოხვრით და გმინვით. ვანდა ქუჩაში გავიდა, ნელი, მოზომილი ნაბიჯით გაუყვა 

პროსპექტს. მიდიოდა ისე, თითქოს გარშემო ვერაფერს ამჩნევდა _ ნეტავ სად ჰქროდა 

ქალის გონება?! ავტომანქანამ ისე ახლოს ჩაუქროლა, რომ ჰაერის ტალღამ შეატორტმანა, 

შემკრთალმა მიმოიხედა და ნაბიჯს აუჩქარა. ზურგს უკან გაბმული საყვირის ხმა მოესმა _ 

ვიღაც დაჟინებით უხმობდა... არ მიიხედა, არც აჩქარდა. მის წინ ნაცნობი ავტომანქანა 

გაჩერდა. 

ვანდა შეკრთა და წამიერად დაიბნა _ მასთან შეხვედრას არ მოელოდა. ტატომ 

მისალემბის ნიშნად თავი დაუქნია და მოჭუტული თვალებით თვალებში ჩახედა _ ეჭვი 

გველივით დაიკლაკნა მის სულში, კარი გამოაღო და ქალს დაჯდომა შესთავაზა. ვანდამ 

სიამაყეს სძლია და დაჯდა. 

ერთმანეთისათვის სიტყვაც არ უთქვამთ, არც ის უკითხავს სად მიდიოდა, თითქოს 

ორივე თავის საფიქრალს მისცემოდა... მანქანა სანაპიროზე მიქროდა. მოყავისფრო მაღალ 

ლოდებზე მძივებივით ეკიდა წყლის გაბმული, მბრწყინავი წვეთები. 

ქალაქის უძველეს უბანში შესრიალდა მანქანა და გაჩერდა. ტატომ კარი გამოაღო და 

გადმოსვლისას ხელი შეაშველა... ფეშენებელური სასტუმრო, მწვანე სუროთი მოქარგული 

უზარმაზარი დაბაზები, ბროლისფერი შადრევანი, წყნარი მუსიკა... მიუსხდნენ მაგიდას 

ერთმანეთის პირისპირ. სასმელს ნელა წრუპავდნენ, ცოტას საუბრობდნენ _ უფრო 

უთქმელად უგებდნენ ერთმანეთს. 

ვისკი სასიამოვნო იყო, ყინულიანი და თავისი გატანა; ქალის თაფლისფერი 

თვალებიდან სხივმა გამოანათა, _ ის ბედნიერი იყო, მხოლოდ თვალშეუდგამი სიამაყე არ 

აძლევდა ამის გამჟღვანების ნებას. 

გარეთ გამოსულებს ღამის თბილისი შეეგებათ, ამინდი საგრძნობლად შეცვლილიყო, 

ქარი ორივეს ირიბად სცემდა სახეში და წვიმის ცივ ისრებს ესროდა. ტატომ ხელი ჩასჭიდა 

და მანქანამდე თითქმის სირბილით მიიყვანა. ძრავის თუხთუხი არღვევდა სალონში 

გამეფებულ სიჩუმეს...  
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დამაგვიანდა _ უსიამოდ გაისმა ქალის ხმა და ცოტა ხნის წინ სიხარულით 

გაბრწყინებულ თაფლისფერ თვალებში კვლავ ჩრდილი ჩაუსახლდა. ვანდამ იგრძნო, 

საბურავები რაღაც უფრო მაგარს შეეხო, მიხვდა, გზიდან გადაუხვიეს. ტატო დროდადრო 

ქურდულ მზერას გააპარებდა ხოლმე, უნდოდა მის სახეზე რაიმე ამოეკითხა, მაგრამ 

ამაოდ ირჯებოდა: ვანდა ქანდაკებასავით უძრავად იჯდა და არაფრისმთქმელი 

თავლებით წინ იყურებოდა ბედს საბოლოოდ მინდობილი და შერიგებული. 

მოვედით, _ გაისმა სიჩუმეში ხორხისმიერი მკაფიო ხმა. ვანდამ თავი მოაბრუნა, კაცს 

დაკვირვებით, ჯიუტად ჩააცქერდა თვალებში და არეული ნაბიჯებით გვერდზე გაჰყვა. 

ქარი ისევ დაუნდობლად ესროდა სახეში წვიმის ცივ ისრებს. ტატომ გასაღები 

გადაატრიალა და კარი გააღო, წამით შედგა, ქალს მხრებში მოჰკიდა ხელი, წინ 

ჩამოშლილი სველი თმა გაუსწორა და გაუღიმა. ვანდა შეირხა, იგრძნო, როგორ დატოვა 

მისი სული და გონება გაუტეხელმა სიამაყემ და სადღაც გაუჩინარდა... აცახცახებული და 

დაღლილი მიეყრდნო კაცის მკერდს და მის ჭიაფერ ტუჩებს ტუჩები შეაგება. ო, როგორ 

სურდა ეს წუთი საუკუნოდ ქცეულიყო _წლების განმავლობაში მოუთმენლად ელოდა ამ 

წუთის დადგომას. არ ვჩქარებოდი, ვიცოდი ყველაფერი თავისით მოვიდოდა ჩემამდე _ 

დაიჩურჩულა ვანდამ და საკუთარ სიცოცხლეზე უფრო საყვარელ ადამაინს შეენივთა... 

ჰორიზონტი ვარდისფრად შეფერადდა და ოქტომბრის გრილი დილა გააცისკროვნა 

დიდებულმა მნათობმა. 

 

 

ღამის აკორდები 

 

მთვარესთან სათათბიროდ წასული ღამე შავი რაშით მობრძანდა _ დაისმა მეწამული 

ფარჩის კალთა აიკრიფა და ჩუმად გაუჩინარდა. თან გაიყოლა კიდევ ერთი დღის 

ხმაურიანი სილამაზე: ბნელეთის მეუფემ ფეხდაფეხ დაიარა თავისი საბრძანისი, ყველგან 

შავი მარმაში ჩამოარიგა, შუბლშეკრული ტახტზე დაბრძანდა და ჩაფიქრდა... 

აზიგზიგებულ ღუმელში ტკაცუნით იწვოდა შეშა, ოთახში საკმევლის სურნელი 

ტრიალებდა, სიჩუმეს საათის ტიკტიკი არღვევდა მხოლოდ. სანთლის გამონაშუქი 

იისფრად ეფინებოდა. ოთახს და კედელზე უცნაურ ფიგურებს ხატავდა. წამიერად 

მხოლოდ ტელეფონის ზარის წკრიალი თუ დაარღვევდა სიჩუმეს... ორივე თავისთვის 

ფიქრობდა... ერთი სავარძელში მოკალათებულიყო, ხელები თავქვეშ ამოეწყო და 

თვალდახუჭული ვარდისფერ სამყაროში მოგზაურობდა, დროდადრო ჩუმად 

ამოიოხრებდა და ისევ ფიქრს უბრუნდებოდა. მეორეს ლექსების კრებული გადაეშალა და 

რწმენის კიდობანში იქექებოდა... საათი საათს მისდევდა, ორი მდედრი დროის 

მსვლელობას ვერ ამჩნევდა. ერთი ფიქრობდა, მეორე კითხულობდა და აწალკოტებულ 

რწმენის სავანეში დააბიჯებდა. 

მძიმე ნაბიჯის ხმამ ორივე გამოაფხილა, ერთი წამოდგა, თხელი ფარდა გადასწია და 

ადამიანის სილუეტი შეიცნო _ ვიღაცა მძიმე, მოზომილი ნაბიჯით მოიწევდა წინ და კარს 

უახლოვდებოდა. წამიც და... ზღურბლს გადმოაბიჯა, თან მოიყოლა სიგარეტისა და 

სუნამოს მკვეთრი სურნელი. მისმა ხმამ დაფარა საათის მონოტონური ტიკტიკი, შეშის 

ტკაცუნი და ქუჩიდან შემოჭრილი ნაწყვეტებად ქცეული ხმაური _ გაუსაძლისი სიჩუმე 

ხელში აიღო, დაჭმუჭნა, დაგლიჯა და შორს მოისროლა... მხოლოდ სანთელი დატოვა 

ხელუხლებელი _ ისიც დედოფალივით ამაყად იდგა სასანთლეში და კაცის სახეს მქრქალ 

შუქს აფენდა. 
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სახის მკაცრ იერს სადღაც აქრობდა მოხდენილი ღიმილი. იჯდა დიდებული და 

მიუწვდომელი, ფოსოებში ღრმად ჩამჯდარი შავი თვალებით აკვირდებოდა ორივეს... 

სიგარეტის  კვამლი ლურჯ ბოლქვებად ადიოდა მაღლა და ბოლოს ქრებოდა. დრო 

უმოწყალოდ გარბოდა... საათი საათს მისდევდა, კუთხეში მიმწყვდეულ ღამეს ყავლი 

გასდიოდა. 

უამრავი სკამიდან ერთი ამოარჩია და ჩამოჯდა. ის კი დაიხარა, იდაყვები მუხლებზე 

დააყრდნო და სახეში მიაცქერდა. ერთხანს ასე ათვალიერეს ერთმანეთი, მხოლოდ 

თვალებით ეფერებოდნენ ერთმანეთს... მისმა ხმამ შეძრა უზარმაზარ სივრცეში 

გამეფებული სიჩუმე. მეათასედ გაიმეორა ერთი და იგივე. მხრებში ხელი ჩაავლო, 

წამოაყენა _ გვერდზე მოისვა, ხელი ფრთხილად გადაუსვა თავზე და ადგა... ისიც 

ფოთოლივით ზე აიტაცა. ნელი, შეწყობილი ნაბიჯით განვლეს კართან მიმავალი მანძილი. 

მძიმე კარი გმინვით გაიღო და დაიხურა. ერთი დარჩა კარს აქეთ, მეორე კი კარს მიღმა 

თავისუფალ სივრცეში, _ მხოლოდ ერთი ჰქონდათ განუყოფელი _ ორივეს გარს ეხვია 

სუდარასავით ღამის მარმაში... ერთხანს ქანდაკებასავით იდგა, ძარღვიც კი არ უტოკავდა, 

უხაროდა იმის შეგრძნება, როგორ ებზარებოდა, ეხლიჩებოდა გული, ტვინი, მთელი 

სხეული _ ყველაფერი სტეხდა, საფეთქლები უშხუოდა და... ეს უხაროდა. 

უაზროდ, ისტერიულად იცინოდა და არეული ნაბიჯით მიიწევდა წინ. სახელური 

ჩამოსწია და კარი შეაღო. სავარძელში მთვლემარე არსება შეიშმუშნა, ერთი ღერი ნაძვის 

შეშა აიღო, ღუმელში შეაგდო და გვერდი იცვალა. 

ისიც მიწვა, უმალ ჩასთვლიმა... ეკლესიაში აღმოჩნდა, წვრილ სანთლებს ანთებდა და 

მუხლმოყრილი ლოცულობდა. ნაცნობი ნაბიჯის ხმა მოესმა, ვიღაცა უახლოვდებოდა... 

სწრაფად წამოდგა და გასასვლელისაკენ გაემართა. ნაბიჯის ხმა მის ზურგს უკან შეწყდა. 

იმ ვიღაცამ მძლავრი ხელი ჩაავლო მხრებში და შემოაბრუნა... მკაცრად უმზერდა 

ფოსოებში ღრმად ჩამჯდარი ორი შავი თვალი. ხელებზე ჯაჭვჩაბმული ქალი ეკლესიის 

კარს მიაბა და დატოვა... შეშინებულს გაეღვიძა, ხელი მაჯებზე მოისვა, მწარე ღიმილმა 

გაუპო ბაგე... ფანჯრიდან ცისკრის ვარსკვლავს ჰკიდა თვალი. თენდებოდა, განთიადის 

დედოფალმა ჰორიზონტი მტრედისფრად შეაფერადა, ანცი ნიავი უდარდელად დაქროდა 

და უშრიალებდა ხეებს ფოთლებს. ფირუზისფერი ცის კაბადონზე მედიდურად გადმოდგა 

ლიმონისფერი მნათობი და ყინვის ჭირხლით გაბრწყინებული გაგრძელებული ზამთრის 

არიებს ჩანაცვლებულმა დამთბარი დილა უთვალავი ისრის ტყორცნით მიულოცა 

ცისქვეშეთს. 

ქალი იდგა ბაღში და ტკბებოდა ზღმარტლის ყვავილობით; შეფრფვინვით უყურებდა 

გრძელ სამყურა ფოთლებს შუაში თეთრი ყვავილის გულსაბნევი როგორ დაებნია. 

ქოლგასავით გაშლილი ზღმარტლის ხის თეთრად დაპენტილ ფოთლებში ძლივს ატანდა 

ოქროს ისრები და იკარგებოდა ია-იებში. ბაღში ყველაფერი ახალი იყო, ნორჩი, ხასხასა... 

ბაგე გაეპო _ უნდოდა ეყვირა, ყველასათვის ეთქვა, რომ მისი უსლიც ასეთი იყო _ ხასხასა, 

მწვანედ აბიბინებული, რომ ბედნიერი იყო, მაგრამ უმალ ნაცნობმა ჯალათმა სულზე მძიმე 

ბოქლომი დაადო, იქვე მერხზე ჩამოჯდა, დაფიქრდა; დარდი და უიმედობა გადმოეღვარა 

თვალებიდან. გულს რაღაც უღრღნიდა, რაღაც მძიმე, ამოუცნობი, საშიში _ ვიღაც უჩინარი 

მის სულში სახლობდა, რაღაცას წერდა და შლიდა, წერდა და შლიდა... ხანდახან ეგონა, 

რომ ადამიანი კი არა, პალიმფსესტი იყო, ნამდვილი პალიმფსესტი... საკუთარ ქერქში ვერ 

ეტეოდა, ძალით ეძებდა უბედურებას. ნერვიულად აყოლებდა თვალს ლურჯ ბოლქვებად 

ქცეულ კვამლს. წამოდგა. სხეული ძლივს აითრია და სახლში შევიდა, ტახტზე მოწყვეტით 

მიეგდო, ერთხანს ასე იყო _ თვალდახუჭული ფიქრობდა, ყველაფერი ერთმანეთი ერეოდა. 
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ხან საშინელ სახეებს ხედავდა, ხანაც ცხვირწინ დიდი, გაბერილი ციფრები უტრიალებდა, 

თავი უბრუოდა _ ოთახი კარუსელივით ტრიალებდა... 

ძუ მგელივით შეუმჩნევლად წამოეპარა დღეს იისფერი ბინდი. ღამემ ისევ ჩამოარიგა 

შავი მარმაში, მერე საკარცხული ხრიგინით გამოსწია, მის წინ მოიკალათა და ჩიბუხი 

გააბოლა. 

 

 

დასაწყისის დასასრული 

 

ფერთა პალიტრიდან გადმოღვრილმა ლაინისფერმა შეცვალა ციურ შუქთა რიბირაბო 

და ზეცამ ღიმილით აკურთხა ახალი დილა. ჩუმი ნიავი გარს ევლებოდა ჩაფიქრებულ 

მაგნოლიას და ფრთხილად ურხევდა რტოებს. 

პალმის ხეივანს თავდახრილი მიუყვებოდა ახალგაზრდა ქალი, ნიავივით ჩქარა 

მიიწევდა წინ, მხრებზე მოგდებულ თეთრ შარფს სიო ეთამაშებოდა და იალქანივით 

არხევდა... საყვარელი ადგილი მალე მოძებნა და შეჩერდა, მერე რაღაცამ შეაქანა 

ნაბზარებად ქცეული გული, თითქოს იგრძნო გულმა _ ვიღაცა ლოდინით დაღლილიყო. 

მინდვრის ფერიასავით მოკრძალებით მიუახლოვდა ოდნავ განცალეკვებით მდგომ 

მაგნოლიას... აკანკალებული ხელი კრძალვით შეახო მის დამსკდარ ქერქს და ხის ცივ ტანს 

შუბლმიყრდნობილი გაირინდა... ორი მოციმციმე ცრემლი ჩამოუგორდა ენძელასფერ 

ღაწვზე. მაგნოლიის ხედ ქცეულ ხატებას ჩახვეოდა და უსიტყვოდ ეფერებოდა ეული, 

უსუსური არსება. ხეს მინდობილი და მის ცივ ტანს შუბლმიყრდნობილი, გრძნობდა 

დასაწყისის დასასრულის მოახლოებას. ყურში სასიამოვნო მელოდიად ჩაესმოდა 

აგორებული ტალღების ტლაშუნი. თავი ასწია და ნამიანი წამწამები ხელის ზურგით 

ამოიშრო. მყუდრო ნაპირისაკენ გასწია, ფეხქვეშ აგორებული კენჭები რაღაცას 

უამბობდნენ, მაგრამ ყურს არ უგდებდა, თავდახრილი მიიწევდა წინ. 

თეთრქაფმოგდებული ზურმუხტისფერი ტალღა ხვნეშით მიენარცხა სილიან ნაპირს 

და საოცრად ლამაზი, ვეებერთელა ნიჟარა დატოვა... ახალგაზრდა ქალი ენძელასავით 

თავმოდრეკილი მონუსხული დასცქეროდა სილიან ნაპირზე გამორიყულ საოცარ ნიჟარას, 

მიხვდა _ ნაწამები სულის თავშესაფრად გამოუგზავნა ზღვის მეფემ. ჩაიჩოქა, ორივე ხელი 

გაუწვდინა და დასწვდა ძვირფას საჩუქარს. ფრთხილად მიიყრდნო მკერდზე და თავი 

მაღლა ასწია... ის მარტო აღარ იყო! მას წინ ბავშვი ედგა _ გოგონა, პატარა გოგონა, ალბათ 

სამი წლისა თუ იქნებოდა, ფართო გახეხილი ცნობისმოყვარე თაფლისფერი თვალებით 

მისჩერებოდა, თანაც ცალი ხელით შინდისფერი კაბის ბოლოს აწვალებდა. 

მან ბავშვს გაუღიმა, თავის ნიჟარა უფრო მაგრად მიიკრა მკერდზე და გაიფიქრა, ამ 

პატარა საოცრებას ნამდვილად ლილე ერქმევაო. ისე დარწმუნდა ნაფიქრის სისწორეში, 

რომ ლილეო _ დაუძახა კიდეც. ბავშვი ოდნავ შეკრთა და გაუღიმა, მერე ორიოდ ნაბიჯი 

წამოდგა წინ. ცნობისმოყვარე თვალებით ახედა... პატარა ხელი გაუწოდა და თეთრი 

შარფის ბოლოს შეახო. ქალი ღიმილმორეული დასცქეროდა პატარას _ უნდოდა 

ნიჟარასავით გულში ჩაეკრა. დედის ძახილმა ორივე გამოარკვია. 

გოგონა ცუნცულით გაიქცა და უბოდიშოდ დატოვა ტუჩზე ღიმილშეყინული 

მარტოსული ადმაიანი. 

მრუდებედს შეგუებულმა ამოიოხრა, წყლიდან ამოჩრილი პატარა კლდისაკენ გასწია, 

რომელიც ნაპირთან ახლოს იმყოფებოდა. წყალში შევიდა და გაჭირვებით აბობღდა 

კლდის ქიმზე, თავის ნიჟარა საიმედოდ მოათავსა ღრმად დაღარულ ქვაზე და შიგ 

შეასახლა თავისი ეული სული, ასე ჭირვეული და განაწამები, დაღლილი, უარყოფილი და 
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თვითონაც უარმყოფელი. ვიდრე ნიჟარას კარს მიადგამდა და სამუდამოდ გამოკეტავდა, 

ყურს მისწვდა ხმა, ხმა შორეული, მიუწვდომელი ეძახდა, სთხოვდა, რომ მისი სულიც იქ 

შეეშვა, მის გვერდით დაედო ბინა. მან თავი ოდნავ გააქნია, რითაც უარყო სათხოვარი, 

მხოლოდ მის ხატებას მიუჩინა ნაწამები სულის გვერდით ბინა და ნიჟარის მძიმე კარი 

სამუდამოდ გამოკეტა. 

კლდის ქიმზე მდგარს თმას უწეწავდა და თეთრ შარფს ურხევდა ზღვაური. ვერ 

გადაეწყვიტა, უკან დაბრუნებულიყო, საიდანაც ყველაფრის მიუხედავად მაინც უხმობდა 

გრძნეული მაგნოლია, თუ ზურგსუკან მიბრუნებულიყო და ზურმუხტისფერ ტალღებს 

დანებებოდა. 

 

 

მარიტა 

 

თხმელის ტოტზე მიყუჟულმა ტოროლამ უმალ იგრძნო ალიონის მოახლოება, 

შურდულივით აიჭრა ლაჟვარდში და წკრიალა ხმით ამცნო ქვეყანას დილის დაბადება... 

ოქრომკედით ნაქარგი ცისფერი აბრეშუმი ტრფობით ჩაეკონა მთის მწვერვალებს. 

მოცინარ დილას ხალისით შეეგება მშვენიერი მარიტა. თვალწარმტაცმა ასულმა 

სალოცავ კუთხეს მიაშურა, ხატებს კანდელი აუნთო, უფალს თავისი მომავალი შეავედრა 

და გარეთ გავიდა... მოხდენილი ტანის რხევით მიაბიჯებს მაღალ ფეხებზე მდგომი. 

შველივით მოღერებულ ყელზე შებმული მზის სხივებით აელვარებული იასამნისფერი 

ყელსაბამი ეალერსება მის სავსე მკერდს, რომელსაც ღრმა დეკოლტე ძლივს უფარავს. 

სქელი, დატალღული თამბაქოსფერი თმა უხვად აყრია მხრებზე. ბუდეშურა თვალები, 

ენდროსფერი ტუჩები, პატარა სწორი ცხვირი და გადატკეცილი ნორჩი კანი მართლაც 

განუმეორებლად აქცევდა მის გარეგნობას. შავად მბზინავი თვალები კრძალვით 

ეფარებიან ხშირ წამწამთა ჩრდილს და ტკბებიან ღამენათევი მხატვრის ყალმით 

მოხატული ცოცხალი პანოს ცქერით; ახლად ამწვანებული ბუნება ზეიმობს განახლებას, 

ყვავილთა მათრობელა სურნელით გაჯერებულ ჰაერში უხვად იფანტება მზის 

მაცოცხლებელი სხივები. თეთრად დაპენტილი ტყემლები და ალუბლები მორცხვად 

არხევენ ნაზი ტრფობის რტოებს... მოასფალტებული გზის ორივე მხარეს ჩარიგებულ ცად 

აზიდულ ალვის ხეებს შორის მიმავალს თან მისდევს საფურის კლდიდან მონაბერი ნიავი, 

რომელიც ალერსით იკარგება თამბაქოსფერი თმის ბულულში. 

...გზიდან გადაუხვია და ლორთქო ბალახით დაფარულ ქორთა დასაფრენ ჭალაში 

შეაბიჯა. ხასხასა სიმწვანიდან თავმომწონედ მოცქირალი მინდვრის ნაზი ყვავილბი 

აფახულებენ წამწამებს. მარიტა დაიხარა, გამალებით დაუწყო ყვითელ და თეთრ 

ყვავილებს კრეფა, შეთხზა უნაზესი თაიგული და მძლავრად აძგერებულ გულში ჩაიკრა. 

მდელოს მაღლა აუყვა, ჭალის თავზე აქოჩრილი ხშირი ბუჩქნარი მაღალმა ხეებმა შეცვალა. 

დაბურულ ტევრს შეერია. მოძებნა პატარა ღელე, დაქანებულ ბექობზე ბუტბუტით 

ჩამავალი, ჩამოჯდა იქვე _ ხავსმოკიდებულ ქვაზე და შეისვენა... თაიგულიდან 

ამოღებული რამდენიმე ყვავილი ღელეს აჩუქა, მერე წამოდგა, ბებერ ნეკერჩხალს ზურგით 

მიეყრდნო და თავის ტყემლის ხეს გახედა _ პაწია ფოთლები ბზინავდა ზურმუხტის 

ნატეხებივით თეთრ ყვავილთა თოვაში. ხე რტოებს არხევდა _ თავისთან უხმობდა... 

მარიტა ხესთან განმარტოვდა, ვნების სითბომ დაუარა ტანში, წარუშლელი კოცნის კვალი 

ატმის ყვავილად გადაეშალა ლოყაზე და კანი აუწვა... 

მკერდქვეშ მძლავრად უცემდა ნატკენი გული. მისი ცნობიერება შეშალა შორეულმა 

ლანდმა. პატარა ცხვირის თხელი ნესტოები დაებერა და თვალთაგან ცრემლმა იწვიმა... 
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ტყემლის სითეთრემ წარსულში ჩაძირა, _ ეს მოგონებაც ფიქრის გორგალს შეახვია... დაღმა 

დაუყვა ჭალას. 

ფრთახატულა პეპლები რიალებენ სიცისფრეში, ფარფატით უკოცნიან გულს 

ყვავილებს და თავიანთი ფრთებიდან ჩამობერტყილ მტვერს უტოვებენ ტრფობის ნიშნად... 

 

 

გზასავალს გილოცავ, გრიშკა! 

 

ძოწისფერ ტახტზე მისვენებულმა ვნებადამცხრალმა მნათობმა უკანასკნელი ოქროს 

ისრები მოაბნია თუთის ხის ჩრდილს შეფარებულ ღიღილოებით მოქარგულ ეზოში. 

იისფერი ბინდი დაბლა დაეშვა და ნელმა სიომ სუნამოდ აპკურა ირგვლივ ვარდის 

სურნელი. 

ლირიკული მუსიკის ფონზე ნელა აშრიალდა მრავლისმნახველი ვერხვის 

ფოთლები... სარკმელთან მჯდარი ჰორიზონტს გასცქეროდი ფართოდ გახელილი მწვანე 

თვალებით და დაისის უბადლო სილამაზეს შენეული ჰანგით ავსებდი... მახსოვს შენი 

ბავშვობა. პატარასაც ასე გიყვარდა განმარტოება, საათობით შეგეძლო გეოცნება, წიგნი 

გეკითხა, პატარა მწერებისათვის გემზირა, შეგეცნო მათი შეუმჩნეველი ცხოვრების 

მიზეზი. შენ ყველაფერს შენეულად უყურებდი და აფასებდი საოცრად ზუსტად. 

ხიდიკრის კალთის ქვეშ აიდგი ფეხი და დავაჟკაცდი. მრავლის მომსწრე ხიდიკრის 

კლდეკარი მარადჟამს ადევნებს თვალს გამვლელ-გამომვლელს, ზოგიერთს 

ბავშვობიდანვე აირჩევს ხოლმე, მერე მუზით მოწამლულ ისარს სტყორცნის და მუზისავე 

ბადეში ახვევს _ ზოგს აამღერებს, ზოგს ააცეკვებს, ზოგს ბატის ფრთაზე შემშრალი ათას 

ერთი დასაწყისის დასრულებას უბრძანებს... გრძნეული კლდე მხოლოდ ოთხჯერ 

გვაძლევს თვალის შევლების უფლებას და გვაჩვენებს სახეს თავისას: ერთხელ მხრებში 

ფართოდ გადაშლილი ერთადერთ ზურმუხტისფერ თვალს სიყვარულით შეგვავლებს, 

მერე ნაირფრად მოქარგულ მოსასხამს მოისხამს და თავისი დაბზარული გულის 

ნამსხვრევებს დაგვიყრის ფეხქვეშ... დარდით აბუბუნდება და ცრემლის ნაკადულებს ვერ 

დამალავს. მერე გვიჩვენებს, როგორ დაბერებულა, თმა და წვერი გასპეტაკებია, მაგრამ 

მაინც მტკიცეს და ურღვევს, მხარი შეუდგამს ველიეთისთვის,* რათა ნიადაგ უმფარველოს 

მისი კალთის ქვეშ მოფუსფუსე ყველა სულდგმულს. დგას და ელის თავის რჩეულთა 

ტრიუმფულ აღმასვლას. 

ერთხელ სიოს გამოატანა დანაბარები შენთან. სიომ ჩაგჩურჩულა _ თავაწყვეტილ 

ველურ მუსტანგს ქამანდი მოსდე და ხედნეო. ჰოდა, შენც გიტარა აიღე ხელში და 

სიმღერადქცეული ბგერა ვარდის სურნელით შეზავებულ ჰაერში გააბნიე. დაუკარი, 

უმღერე ანწლისა და ვარდის ერთდროულად ყვავილობას, უმღერე ძეძვის ეკალზე 

დაბნეულ ვარსკვლავებს, უმღერე ბერიულას ნაპირზე აშრიალებულ ასწლოვან ვერხვებს! 

აამღერე ბგერა ისე ხმამაღლა, რომ გაიგოს და გაიხაროს ხიდიკრის ბებერმა გულმა, 

გაიხაროს შენმა სოფელმა _ შენ ხომ ცოტათი კმაყოფილი არა ხარ... ჰოდა, იარე შენი წილი 

ცხოვრების ეკლიან ბილიკზე, ოღონდ ეცადე, ძალიან ცოტა ეკალმა გიჩხვლიტოს! 

 

 

 

 

                         
* სალოცავია რაჭაში. 
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ტკივილიანი წლები _ უშენოდ 

 

ჯიბო ილარიონის ძე სხირტლაძეს 

 

შენ დაიბადე 1938 წლის ერთ მზიან დილას, ამიტომ თვალის გახელის უმალ მზე 

ჩაგეღვარა თვალშიც და სულშიც. დაიბადე ილო სხირტლაძის ფუძებედნიერ დიდ ოჯახში. 

მშობლებს პატარა ბიჭობიდანვე გვერდით ედექი და ეხმარებოდი ექვსი და-ძმის 

აღზრდაში. იყავი ძალით ძლიერი, სიტყვით მართალი, მოქმედებით კაცური, 

მოსიყვარულე შინაურისა და უცხოსი, ამიტომ ფუტკარივით ეხვია ოჯახს გარს მონაგარი 

თუ სტუმარი. სახლის კარი ღია იყო მუდამ მოყვასისათვის _ სუფრა კი ნიადაგ 

დამძიმებული ხორაგით. სოფელმა მოგანდო ბედი თვისი და საჭე სამართავი გადმოგცა. 

შენც ნამუსიანად ემსახურე სოფელ-ქვეყანას. 

ერთი საწუხარი გქონდა მხოლოდ, ვერაფრით ეგუებოდი მთის კალთაზე ამაყად 

მდგარ ეკლესიას _ ქართული ხუროთმოძღვრების უნიკალურ ძეგლს _ მრავალძლის 

წმინდა გიორგის ნანგრევებად ქცეულს რომ ხედავდი, გულით გაიხარე უწმინდესისა და 

უნეტარესის ილია მეორის შენს მშობლიურ სოფელში სტუმრობით. იცოდი, უახლოეს 

მომავალში ტაძრის აღდგენა დაიწყებოდა. იმედით ელოდებოდი გაზაფხულს. შემოაბიჯა 

კიდეც მეფური კდემით საროსტანა, ლურჯთვალება, თმაგიშერა მაის-დედოფალმა ოქროს 

ჯიღის ბრწყინვალებით და ირგვლივ აფრქვია ვარდისა და ამბრის სურნელი. მიეახლა 

მოდგმას ადამის და ევასას, ჩაუსახლა სულში სიცოცხლისა და განახლების წყურვილი და 

მოვიდა შენამდე, მაგრამ დაუხვდა თავსასთუმალთან ფეხმორთხმით მჯდომი სიკვდილის 

მთვლემარე მოციქული, ნელა რომ მარცვლავდა ქარვის კრიალოსანს... მაის-დედოფალმა 

ჩაგხედა გაუსაძლისი ტკივილით გატანჯულ ნამიან ცისფერ თვალებში, სიმწრის ცივი 

ოფლი ფრთხილად შეგიშრო მანდილის რიდით და ნელა გაგშორდა, თან გაიყოლა შენი 

პატარა ცისფერთვალა მარი-გოგო და გამოატანა თოვლისფერი თაიგული _ შენი სულივით 

სუფთა, შენი კაცურკაცობასავით სპეტაკი... აუწერელი ტანჯვით აღსავსე სიზმარცხადში 

განვლო დღემ ოცდახუთმა, ოცდამეხუთე ქარვის მარცვალი ჩამარცვლა სიკვდილის 

მოციქულმა და წამოდგა, შეისწორა მრუმე მოსასხამი, მოგიახლოვდა აწოწილი და 

უსახური, წვრილი ბოროტი თვალებით დაგაკვირდა უკეთილშობილეს სათნო სახეზე და 

დაუნდობლად გაგახვია ნაცრისფერ ბურუსში, _ წარსტაცა ბრძენი მეუღლე, მამა და ბაბუა, 

ძმა და ბიძა ყოველსა შენსას. 

მოუკვდა ჯიბო სხირტლაძე თვით მრავალძალს და მრავალძელს ყოველს, ატირდა 

ფუძის ანგელოსი _ იშვიათადღა გაჩნდებაო კიდევ კაცი შენფერი, მთასავით ნაშენი, 

ადამიანის სულის სალაროს გასაღების მფლობელი, გამრჯე და კეთილი, ჭკვიანი და 

განათლებული. 

ვარდობისთვის ოცდარვის ალიონი გაჰკვეთა მტაცებელი ფრთოსნის რისხვის 

მსგავსმა შეყივლებამ, მთის გადაღმიდან ღირსებით ამომავალმა მნათობმა უთვალავი 

მეწამული სხივი ესროლა დასალიერს. ანგელოსთა გუნდი დაეშვა ნანგრევებად ქცეული 

ეკლესიის თავზე და მოდგა გლოვად სოფლის ბოლოს კაცი ყოველი, შენი ჯიშის და გენისა, 

დადგა ზარი და გლოვა გაუგონარი. 

ოქროს ჯიღის ბრწყინვალებით მიუძღვოდა კუბოს შენსას მაის-დედოფალი და 

ვარდთა ხალიჩას გიფენდა წინ მიმავალი... უცნაური გათენდა 31 მაისი, მხოლოდ საათები 

დაგრჩენოდა სამარის კარამდე. ყველა და ყველაფერი ტიროდა უშენობას, მთაში ნაშობი, 

მთის ჰაერივით სუფთა, ნაღდი ქართველი, კარგი რაჭველი გამორჩეულად დაგიტირა 
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შენმა მთამ... აკი ვარდობისთვეში დაგაფინა მკერდზე თოვლის ფიფქი, დაგადინა ღაწვზე 

წვიმამ ალალი ცრემლი, მოგეალერსა აკვნესებული ქარის ფრთა, მერე გააცისკროვნა 

ნამუსიანი შუბლი შენი მზის ბრწყინვალებამ, ბოლოს კი სეტყვის ცრემლი დაგაყარა შენი 

ძმის _ სიმონისა და შენი დისშვილის _ პაატას სიკვდილით დამსჭვალულ მოურჩენელ 

გულზე. სამარის კართან გელოდა ეკლესიის გუმბათიან გადმოტყორცნილი ჯვარი 

ცხოველი და წინაპართა საგვარეულო ძვალთშესალაგი. 

 

 

ჩემს მზია ფარულავას ვუძღვნი სიყვარულითა  

და ღრმა პატივისცემით 

 

ბებერი მთის გადაღმიდან ამოსული მზე მორცხვად უგზავნიდა დედამიწას თბილ 

სხივებს. გუშინდელი ცრემლებად დაღვრილი ღრუბლის ფთილები აქა-იქ 

მიმოფანტულიყო უსასრულო სილურჯეში...  მზის პირველი სხივები ნელ-ნელა კრეფდა 

ნაირფერი ყვავილებით მოჩითულ მწვანე მინდორზე მძივებივით გაბნეულ ჯერაც 

შეუმშრალ წვიმის წვეთებს. 

უჩინარი მხატვარი ცაზე ღრუბლებით ათასგვარ ფიგურას ხატავდა. შენ აივანზე 

იდექი დაკარგული გულის პოვნის სურვილით შეპყრობილი, აწყლიანებული თვალებით 

დაჟინებით გასცქეროდი ნელა მოძრავ ფუმფულა ღრუბელს და ჩურჩულებდი: «დიდი ხარ, 

ალბათ უკვე დიდი ხარ _ 

ჩემო პატარა ბიჭო». 

ალმასივით აკიაფებული ცრემლი მოსწყდა სევდის სამეფოს, ნიკაპთან განასკვული 

ჯამბაზივით აცმუკდა და ძირს დაეცა... შენს განუყრელ სევდასთან ერთად როიალს 

მიუჯექი, ათრთოლებული თითები კლავიშებს შეახე და მზისა და იის სურნელით 

გაჯერებულ ჰაერს აკმიე _  

«რა ჩემი ბრალია,  

შემიყვარდი უცებ 

ალბათ ნება იყო ღმერთის?.. 

ღია სარკმლიდან გადმოღვრილი მუსიკის ფონზე აშრიალებდნენ ფოთლებს 

ვერხვები... დილამ სიგრილე შემოგაგება გარეთ გამოსულს, დაღმართზე დაეშვი და ასკისა 

და რიონის შესართავთან მდებარე პატარა ზურმუხტისფერ ტბასთან განმარტოვდი. 

ფიქრთა გორიდან ამოტივტივდა 70-იანი წლები _ შენი «ასკრიონი». გონების 

თვალით მოეფერე თმაში ვერცხლშეპარულ ჭაღარა მეგობრებს. ტუჩის კუთხეში ღიმილი 

გაგიკრთა, _ ძლივსშესამჩნევი ღიმილი და ფიქრით მყის შენს პატარებთან გაჩნდი, მათთან 

ერთად დაიწყე იწილო-ბიწილო, დამქანცველი და ნეტარებით სავსე წუთები. 

დილის ნამით სველ ლორთქო ბალახს თანაბარი ნაბიჯით მიარღვევდი და 

იტოვებდი უკან, მიაბიჯებდი გვირილების ნამქერში მუზის მასპინძელი მუზისავე 

სოსანისფერ საბურველში გახვეული და _ 

 

«მარტმა იები ააფეთქა, 

აპრილმა ტყემლები გადარია, 

ახლა მაისია და მე შენ გეძებ, 

მზე ანათებს თუ ავდარია»... 
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იბადებოდა რაღაც ახალი, შენსავით თბილი, სულის ტკივილის მკურნალი _ შენივე 

მსგავსი. 

 

 

მურმან ლებანიძეს 

 

შორს, ლაჟვარდში აჭრილ ვერცხლისფრად მბრწყინავი ბუმბერაზი მთების 

მწვერვალებს ოქროს ვარაყად შემოესალტა მზის შარავანდედი. 

ცინცხალი დილის გრილმა ნიავმა შარიშურით დაურბინა ამ გოროზი მთების 

კალთებქვეშ მიყუჟული, ერთი პატარა მკვიდრადნაგები ბუდის მსგავს მწვანით დაბურულ 

სოფელს და იქ მცხოვრებ სულიერს ყოველს... სწორედ აქ, მთის რაჭის ამ ლამაზ სოფელში 

იშვა განუმეორებელი პიროვნება, ჭეშმარიტი მამულიშვილი, ზნეკეთილი და ზეკაცი 

მურმანი _ ჩვენი მურმანი. რაჭულად დინჯი, მუზის ისრით სულდაკოდილი დააბიჯებდა 

მშობელ მიწაზე კვაშხიეთელი ლებანიძე. დადიოდა ამაყი, ცოტა უკარება და დაჰქონდა 

მოყვასის სიყვარულით სავსე დიდი გული. დააბიჯებდა რაჭის მიწაზე სხვაგვარად 

შეფერადებული ოცნებებით დახუნძლული, საზოგადოებაში დიდად პოპულარული 

პოეტი და თილისმასავით არიგებდა ნათქვამს და ნაფიქრს თვისას... ლექსებს, რომელიც 

საუკუნეებს გაუძლებს უცილოდ. იგი თავისი პოეზიით ქართულ სულს ჩაგვბერავდა: 

 

«ლეჩხუმში მუხას დაეცა, 

რაჭისკენ მიიგრიხება _ 

იელვა, წვიმა გავარდა, 

ახლა ცის კარი იღება, 

დაბლა ჩამოდის ლაჟვარდი, 

იისფრად ჩამობინდული, 

ეს აპრილია, თუ ჩემი 

ფიქრია გამოკვირტული»... 

 

დღენიადაგ იისფერი ფიქრის მელანში აწებდა ბატის ფრთას და ანდამატივით 

იზიდავდა მკითხველს თავის რაჭაზე უზომოდ შეყვარებული ერისკაცი, კაცურკაცობის 

მქადაგებელი: 

 

«ფრთადაწყობილი, ფრთაჭრელი 

სორს, ქვემოთ ქვემო რაჭაა, 

მე თვითონ ზემო რაჭველი 

გეტყვი ისაა, რაცაა 

ვაზი ვაზს გადაჰკონვია, 

იქ _ სხვავაა და კრიხია, 

იქ, წესთან ბარაკონია, 

იქ, კვიტაშვილის ციხეა... 

 

მურმან ლებანიძის შემოქმედებაში ამაღლებულად და შთამბეჭდავადაა 

წარმოჩენილი სიყვარული: 

«გაზაფხული შემოსულა ლენ, 
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რია, რია აუტეხავთ ჩიტებს.., _ მთათა მწვერვალებს თხელი მანდილივით შემოეხვია 

ამღერებული გულიდან ამოხეთქილი ნაღდი გრძნობა და ცად აზიდა ქართული სული. 

სამშობლოს ხვალინდელი... _ აი, პოეტის უწმინდესი სულის საკურთხეველი. თავისი 

ქვეყნის მომავალზე განუწყვეტელი ფიქრი და ტკივილი ათქმევინებდა მას: 

 

«რა საჭიროა, რა საჭიროა 

მცხეთა, სამადლო, წყნეთი და ჭომა! 

სასაცილოზე სააცილოა, 

ჩვენი საერთო ტაბლასთან სხდომა! 

მე მივაშურე საბას ტალავარს, 

სად მძორთან ზაკვაც განიმარტების, 

«არცა კირჩხიბი მართლად არა ვალს», 

არც ძაღლის კუდი განიმართების!» 

 

კიდევ რამდენი დაგრჩათ სათქმელი ბატონო მურმან! დროზე ადრე გკიდათ 

მსახვრალი ხელი სიკვდილმა და წარგიტაცათ სამაროვანში... ხოლო თქვენი ნათქვამი 

ყოველი სიტყვაქარგული ამღერებული დარჩა ქართულ ცისქვეშეთში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დაიბეჭდა შ.პ.ს. «გამომცემლობა «საქართველოს მაცნეს» სტამბაში 

თბილისი, რობაქიძის 7ა 
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