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1                           

ქალბატონი რაო-რაო 
 

 

ბნელი და ქარიშხლიანი ღამე იყო. 

ძველ, ჭრელაჭრულა ნაჭრებისგან შეკერილ საბანში გახ-

ვეული მარგარეტ მიური სხვენის საძინებელში, თავისი საწო-

ლის კიდეზე იჯდა და უცქერდა, გაშმაგებული ქარი ძლიერად 

როგორ არხევდა ხეების ტოტებს. ხეებს ზემოთ, ცაზე, ღრუბლები 

სწრაფად მიქროდნენ. დროდადრო მთვარე გამოანათებდა 

ხოლმე და მიწას ლანდისებურ ჩრდილებს ჰფენდა. 

სახლი შეზანზარდა. 

საბანში გახვეული მეგი შეკრთა. 

საერთოდ, მეგს ამინდისა არ ეშინოდა. – „მარტო ამინდში 

არაა საქმე“, – გაიფიქრა გოგონამ, – „უბრალოდ, ამინდი ყვე-

ლა დანარჩენ პრობლემას დაემატა. ჩემს თავს დაემატა. დაემა-

ტა მეგ მიურის, რომელიც ყველაფერს უკუღმართად აკეთებს“. 

სკოლა. სკოლა ყველაზე უარესი იყო. გოგონა კლასში უკა-

ნასკნელ მოწაფედ ჩათვალეს. ამ დილით ერთ-ერთმა მასწავ-

ლებელმა მკაცრად განუცხადა: „იცი რას გეტყვი, მეგ? არ მეს-

მის, ბრწყინვალე მშობლების შვილი ასეთი ზარმაცი მოსწავლე 

როგორ გამოხვედი. თუ ოდნავ მაინც არ გამოსწორდები, შემ-

დეგ წელს კლასში ჩარჩენა მოგიწევს“. 

ლანჩზე მეგმა გულის მოსაოხებლად ცოტა იცელქა, რასაც 

ერთი გოგოს დამცინავი შენიშვნა მოჰყვა: „ბოლოს და ბოლოს 

ბავშვები ხომ აღარ ვართ, მეგ! სულ ასე რატომ იქცევი?!“ 
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სკოლიდან შინ მიმავალი, ორივე ხელში წიგნებამოჩრილი 

მეგი ქუჩაში მიაბიჯებდა, როცა მოესმა, როგორ თქვა რაღაც მე-

გის „შტერ პატარა ძამიკოზე“ მოპირდაპირე ტროტუარზე ვიღაც 

ბიჭმა. გოგონამ, რაც ძალი და ღონე ჰქონდა, წიგნი ქუჩის 

მეორე მხარეს ისროლა და იმ ბიჭს მოარტყა, შინ კი დახეული 

კოფთითა და ჩალურჯებული ცალი თვალით დაბრუნდა. 

მეგის ათი წლის ტყუპი ძმები, სენდი და დენი, რომლებიც და-

ზე ერთი საათით ადრე უკვე შინ იყვნენ, აღშფოთდნენ: „როცა 

საჭირო იქნება, ჩხუბი ჩვენ მოგვანდე“, – უთხრეს დას. 

„არასრულწლოვანი დამნაშავე – აი, ვინ ვარ“, – პირქუშად 

გაიფიქრა მეგმა, – „ახლა ჩემი ძმები ამას იტყვიან ჩემზე. დედა 

არა. ისინი კი იტყვიან. და ყველა ასე დამიძახებს. ნეტავ მამა...“ 

გოგონას ჯერაც უჭირდა მამაზე ცრემლების გარეშე ფიქრი. 

მხოლოდ დედა ახერხებდა მასზე ბუნებრივად ელაპარაკა. ხში-

რად ამბობდა: „როცა მამაშენი დაბრუნდება...“ 

დაბრუნდება? კი მაგრამ, საიდან? როდის? დედამ ხომ იცოდა, 

ხალხი რასაც ლაპარაკობდა, გაბღენძილი ჭორიკნების დარ-

ხეული ბოროტი ხმებიც უეჭველად გაგონილი ექნებოდა. რა 

თქმა უნდა, ჭორები დედასაც ისევე ატკენდა გულს, როგორც 

მეგს. მაგრამ ასეც რომ ყოფილიყო, დედა გარეგნულად მაინც 

არაფერს იმჩნევდა. მის მშვიდ გამომეტყველებას აღელვება არ 

ეტყობოდა. 

„მე რატომ ვერ ვახერხებ გრძნობების დედასავით დამალ-

ვას?“ – თავს დაეკითხა მეგი, – „ყველაფერი მაშინვე სახეზე რა-

ტომ მაწერია?“ 

ფანჯრის მინა ქარმა ააზრიალა. გოგონამ საბანი უფრო მჭიდ-

როდ შემოიხვია. ერთ-ერთ ბალიშზე მოკალათებულმა ფუმფუ-

ლა, რუხმა კნუტმა დაამთქნარა, ვარდისფერი ენა გამოაჩინა, 

მერე კი თავი თათებში ჩარგო და ძილი გააგრძელა. 
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ყველას ეძინა. მეგის გარდა ყველას. თვით ჩარლზ უოლესსაც 

კი, მის „შტერ პატარა ძამიკოს“, რომელსაც საოცარი უნარი 

ჰქონდა გამოეცნო, როდის იწვა მეგი თვალებდაჭყეტილი და 

თავს უბედურად გრძნობდა. ბიჭუნა თითქმის ყოველ ღამე, თი-

თის წვერებზე ამოიპარებოდა ხოლმე სხვენის კიბეზე. ჰოდა, ახ-

ლა თვით ჩარლზ უოლესსაც ეძინა. 

როგორ შეეძლოთ ძილი? რადიოში მთელი დღე მოახ-

ლოებულ ქარიშხალზე აფრთხილებდნენ ხალხს. რატომ დატო-

ვეს მეგი სხვენში, თითბრის მონჯღრეულ საწოლზე? ხომ იცოდ-

ნენ, რომ შესაძლოა, ქარს სახლისთვის სახურავი მოეგლიჯა და 

გოგონა ღამის მბორგავ ცაში აესროლა, მერე კი სადღაც ჯანდა-

ბაში გადაეკარგა? 

მეგი მთელი სხეულით ცახცახებდა, თავს ვეღარ ერეოდა. 

„თვითონ არ მოითხოვე სხვენის საძინებელში გადასვლა?“ – 

მკაცრად შეახსენა თავს გოგონამ, – „შენ ყველაზე უფროსი ხარ, 

ამიტომაც დედამ ნება დაგრთო, აქ გადმოსულიყავი. ეს სასჯელი 

კი არა, პრივილეგიაა“. 

– არა, ქარიშხლის დროს სხვენში ყოფნა ნამდვილად არ 

არის პრივილეგია, – ხმამაღლა თქვა მეგმა. საბანი საწოლის 

ფეხთან დააგდო და ადგა. კნუტი გემრიელად გაიზმორა, შემდეგ 

პატრონს დიდრონი, საყვარელი თვალებით ახედა. 

– დაიძინე, – უთხრა მეგმა, – უბრალოდ, მადლიერი იყავი, 

რომ კნუტი ხარ და არა ჩემნაირი მახინჯი ურჩხული. 

გოგონამ გარდერობის სარკეში ჩაიხედა და დაიჭყანა. კბი-

ლებზე გადაკრული ბრეკეტები გამოუჩნდა. ხელის მექანიკური 

მოძრაობით სათვალე გაისწორა, თითები ღია წაბლისფერ თმა-

ში შეიცურა, აიჩეჩა და ლამის ქარივით ხმაურიანი ოხვრა აღ-

მოხდა. 

ფეხებით იატაკის ფართო ხის ფიცრებს ეხებოდა. გარედან 

დახურული დარაბებისა და ფანჯრებზე აკრული დამათბუნებლე-
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ბის მიუხედავად, ფანჯრის ღრიჭოებში ქარი უბერავდა. მეგს საკ-

ვამურში ქარის ღმუილი ესმოდა. ქვედა სართულზე ფორტინ-

ბრასი აყეფდა, მათი დიდი, შავი ძაღლი. ალბათ, ამინდმა ისიც 

შეაშინა. ნეტავ რას უყეფდა? ფორტინბრასი ხომ უმიზეზოდ 

არასდროს ყეფდა. 

უცებ გოგონას გაახსენდა, ფოსტაში წერილის წამოსაღებად 

როცა მივიდა, ჰყვებოდნენ ვიღაც მაწანწალის შესახებ, რომელ-

მაც, სავარაუდოდ, მისის ბანკომბს, კონსტებლის ცოლს, თორ-

მეტი ზეწარი მოჰპარა. მაწანწალა არ დაუჭერიათ და შესაძლოა, 

ამ წუთს მიურების სახლისკენ მოიძურწება, რაკი სახლი გზის გა-

ნაპირას, განცალკევებით დგას. აქ, ალბათ, ზეწრებზე გაცილე-

ბით მნიშვნელოვან რამეს დაუწყებდა ძებნას. მეგმა მაწანწალის 

ამბავი ცალი ყურით მოისმინა, რადგან ცოტა ხნით ადრე ფოს-

ტის უფროსად მომუშავე ქალმა დაშაქრული ღიმილით ჰკითხა, 

ამ ბოლო დროს მამაშენზე რამე ხომ არ გსმენიაო. 

გოგონა თავისი პატარა საძინებლიდან გამოვიდა. ბნელი 

სხვენის ჩრდილებში მიიკვლევდა გზას, პინგ-პონგის მაგიდას 

დაეჯახა. – „ესღა მაკლდა, ახლა თეძოც ჩამილურჯდება“, – 

გაიფიქრა მეგმა. 

ამის შემდეგ დაეჯახა ბავშვობისდროინდელ თოჯინების 

სახლს, ჩარლზ უოლესის სარწეველა ცხენს და ტყუპების ელექ-

ტრომატარებლებსაც დაადგა ფეხი. 

– ყველა უბედურება მე რატომ უნდა დამემართოს? – ჰკითხა 

დიდ სათამაშო დათუნიას. 

მეგი სხვენში ამავალი კიბის ბოლოში შედგა და მიაყურადა. 

მარჯვნივ, ჩარლზ უოლესის ოთახიდან, ჩამიჩუმი არ ისმოდა. 

არც მარცხნივ, დიდ, ორადგილიან საწოლში მარტო მწოლიარე 

დედას გაუღია ჩქამი. გოგონამ ფეხაკრეფით გადაჭრა შემოსას-

ვლელი და ჩუმად შეაღო ტყუპების ოთახის კარი. სათვალე 

კვლავ შეისწორა, თითქოს მისი დახმარებით სიბნელეში უკეთ 
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დაინახავდა. დენი ხვრინავდა. სენდიმ ბეისბოლსა და ბურთის 

დაშვებაზე ამოილუღლუღა რაღაც და ჩაწყნარდა. ტყუპებს 

პრობლემები არასოდეს ჰქონიათ. მათგან დიდი მეცნიერი არ 

დადგებოდა, მაგრამ ჭკუა ნამდვილად არ აკლდათ. სკოლაში სა-

შუალო შეფასებები სავსებით საკმარისი იყო ორივესთვის, ზოგ-

ჯერ მაღალ ან დაბალ ქულებსაც იღებდნენ. ბიჭები ფიზიკურად 

ძლიერები იყვნენ, სწრაფად დარბოდნენ და სპორტში არ 

მოიკოჭლებდნენ. მათ გარდა, მიურების ოჯახის ყველა სხვა წევ-

რი ჭორიკნების სალაპარაკო თემად ქცეულიყო. 

გოგონა ტყუპების ოთახიდან გამოვიდა და ქვედა სართულის-

კენ კიბეს ჩაუყვა, ჭრიალა მეშვიდე საფეხურს თავი აარიდა. 

ფორტინბრასმა ყეფა შეწყვიტა. მაშ, მაწანწალა ამჯერად არა-

ფერ შუაში იყო. სახლის ტერიტორიაზე ვინმე უცხოს შემოხე-

ტიალების შემთხვევაში, ფორტი ყეფას გააგრძელებდა. 

– მაგრამ მაწანწალა რომ მოვიდეს? დანა თუ მოიტანა, რა 

გვეშველება? გინდაც გაუთავებლად ვიკივლოთ და ვიწივლოთ, 

ახლომახლო არავინ ცხოვრობს, რომ ხმა მივაწვდინოთ. თუნ-

დაც ცხოვრობდნენ, მაინც ყველა ფეხებზე დაგვიკიდებდა. 

– მოდი, კაკაოს გავიკეთებ, – გადაწყვიტა მეგმა, – სხვა თუ 

არაფერი, გამამხნევებს მაინც. და თუ სახურავი ჰაერში აფრინ-

და, ყოველ შემთხვევაში, მე არ გავყვები. 

სამზარეულოში უკვე ენთო შუქი. ჩარლზ უოლესი მაგიდას-

თან იჯდა, რძეს სვამდა და ჯემიან პურს მიირთმევდა. დიდ, 

ძველმოდურ სამზარეულოში მარტო მჯდარი პატარა, ქერა ბიჭი 

გახუნებულ ცისფერ პიჟამაში, კიდევ უფრო პატარა და უმწეო 

ჩანდა. მისი ფეხები იატაკიდან მთელი ექვსი ინჩით მაღლა ქანა-

ობდა. 

– გამარჯობა, – მხიარულად მიესალმა ბიჭი, – შენ გელოდე-

ბოდი. 
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მაგიდის ქვეშ, ჩარლზ უოლესის ფეხებთან, ფორტინბრასი პუ-

რის ნატეხის მოლოდინში იმედიანად გაწოლილიყო. ძაღლმა 

მეგის დანახვაზე სალმის ნიშნად შავბეწვიანი, გამხდარი თავი 

ასწია და კუდი იატაკს დასცხო. ფორტინბრასი ზამთრის ერთ ღა-

მეს მოადგა მათი სახლის კარს. მაშინ უპატრონო, გაძვალტყავე-

ბული პატარა ლეკვი იყო. მეგის მამამ თქვა, ლეკვი ინგლისური 

სეტერისა და მწევრის ნაჯვარიაო და კიდევ, ამ გამხდარ, შავ 

ძაღლს თავისებური სილამაზე აქვსო. 

– სხვენში რატომ არ ამოხვედი? – ჰკითხა მეგმა ძმას. ბიჭს 

თითქმის ტოლივით მიმართავდა, – მაგარი შიში კი ვჭამე. 

– მანდ, შენთან, ქარი ძალიან ღმუის, – მიუგო პატარა ბიჭმა, 

– ვიცოდი, რომ ქვევით ჩამოხვიდოდი, შენთვის რძე დავდგი ქუ-

რაზე. მგონი, უკვე გაცხელდებოდა. 

როგორ უგებდა ხოლმე ჩარლზ უოლესი მეგს? ყოველთვის 

ასე კარგად რატომ ესმოდა მისი? დენი ან სენდი რას ფიქრობ-

დნენ, ჩარლზმა არ იცოდა – ან უბრალოდ, არ აინტერესებდა. 

იგი სულ დედამისის და მეგის აზრებს კითხულობდა, თანაც – შე-

მაშფოთებელი სიზუსტით. 

იქნებ ეს იყო მიზეზი, რატომაც ეშინოდა ხალხს ცოტათი 

ჩარლზ უოლესის? ალბათ, ამიტომ ჩურჩულებდნენ მიურების ნა-

ბოლარა ვაჟიშვილზე, გონება მაინცდამაინც არ უჭრისო. მეგმა 

ერთხელ ვიღაცის ნათქვამს მოჰკრა ყური, „გამიგია, ჭკვიან 

მშობლებს გონებრივად ჩამორჩენილი შვილები უჩნდებათო. ის 

ორი ბიჭი სასიამოვნო, ნორმალური ბავშვი ჩანს, მაგრამ უშნო 

გოგო და პატარა ბიჭუნა აშკარად ვერ არიან“. 

რაც მართალია მართალია, ჩარლზ უოლესი სხვების თან-

დასწრებით ხმას იშვიათად იღებდა და ამის გამო ბევრს ეგონა, 

ბიჭს ლაპარაკი თავის დღეში არ უსწავლიაო. პირველად კი მა-

შინ დაილაპარაკა, როცა მეოთხე წელში იყო გადამდგარი, მა-

ნამდე სიტყვაც არ დაუძრავს. მეგი სიბრაზისგან ფითრდებოდა, 
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როცა ხალხი ბავშვის დანახვისთანავე ენის წკლაპუნით თავს 

ნაღვლიანად გააქნევდა ხოლმე. 

– ჩარლზ უოლესზე ნუ დარდობ, მეგ, – უთხრა ერთხელ მა-

მამ. 

გოგონას მისი სიტყვები კარგად დაამახსოვრდა, იმიტომ, 

რომ მამა ამ საუბრიდან ცოტა ხნის მერე უგზო-უკვლოდ გაქრა, 

– მის გონებას არაფერი უჭირს, უბრალოდ, ყველაფერს თავისე-

ბურად და თავისი ტემპის შესაბამისად აკეთებს. 

– არ მინდა, ჩემნაირი ჩერჩეტი გაიზარდოს, – უპასუხა მეგმა. 

– ოჰ, ჩემო საყვარელო, სულაც არ ხარ ჩერჩეტი, – თქვა მა-

მამ, – ჩარლზ უოლესს ჰგავხარ. შენს მომწიფებასაც საკუთარი 

ტემპი სჭირდება. როგორც აღმოჩნდა, შენი ტემპი ზრდის ნორმა-

ლური ტემპისგან განსხვავებულია, ეს არის და ეს. 

– შენ საიდან იცი? – ჰკითხა მეგმა, – საიდან იცი, რომ ჩერჩე-

ტი არ ვარ? მარტო იმიტომ ხომ არ მეუბნები ამას, რომ გიყვარ-

ვარ? 

– მართლაც მიყვარხარ, მაგრამ სიყვარულის გამო არ გეუბ-

ნები. იცი, მე და დედაშენმა რამდენიმე ტესტით გამოგცადეთ. 

ჰო, ნამდვილად ასე იყო. მეგი მაშინღა მიხვდა, რომ მშობლე-

ბის მოწყობილი ერთი-ორი „თამაში“ ტესტს უფრო წააგავდა. 

ბავშვობაში მეგსა და ჩარლზ უოლესს ტესტებით უფრო ხშირად 

ეთამაშებოდნენ, ვიდრე ტყუპებს. 

– გონებრივი განვითარების კოეფიციენტის განმსაზღვრელ 

ტესტებს გულისხმობ? 

– ჰო, დაახლოებით. 

– ჩემი კოეფიციენტი კარგია? 

– კარგიცაა და მეტიც. 

– მაინც? 

– არ გეტყვი. მაგრამ როცა გაიზრდებით, შენ და ჩარლზ 

უოლესი რასაც მოისურვებთ, ყველაფრის გაკეთებას შეძლებთ. 
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ამაში დარწმუნებული ვარ. ჯერ დაელოდე, ჩარლზ უოლესი რო-

დის ამოიდგამს ენას. მერე მიხვდები. 

მამას სწორად უთქვამს, არადა სახლიდან ისე წავიდა, ვერ 

მოასწრო, ჩარლზ უოლესის ალაპარაკება ენახა. ბიჭმა 

მოულოდნელად ამოიდგა ენა, თან სხვა პატარების მსგავსად 

ბგერებს ან მარცვლებად დანაწევრებულ სიტყვებს კი არა, არა-

მედ უკვე მთლიან წინადადებებს წარმოთქვამდა. მამა როგორ 

იამაყებდა! 

– ჯობია, რძეს მიხედო, – უთხრა ჩარლზ უოლესმა მეგს. დიქ-

ცია სხვა პატარა ბავშვებისაზე გამოკვეთილი და მკაფიო ჰქონ-

და, – ხომ იცი, ვერ იტან, როცა თავზე ნაღებს იკიდებს. 

– საჭიროზე ორჯერ მეტი რძე ჩაგისხამს, – მეგმა სარძევეში 

ჩაიჭყიტა. 

ჩარლზ უოლესმა მშვიდად დაუქნია თავი: 

– ვიფიქრე, დედასაც მოუნდება-მეთქი. 

– რა მომინდება? – იკითხა ხმამ. ზღურბლზე დედა იდგა. 

– კაკაო, – უპასუხა ჩარლზ უოლესმა, – ღვიძლისპაშტეტიანი 

და ყველიანი სენდვიჩი ხომ არ გინდა? სიამოვნებით მოგიმზა-

დებ. 

– დიდი მადლობა, – თქვა მისის მიურიმ, – მაგრამ თუ შენ არ 

გცალია, თავად მოვიმზადებ. 

– არა, რა პრობლემაა, – ჩარლზ უოლესი სკამიდან ჩამოს-

რიალდა და მაცივრისკენ ფეხების ტყაპუნით გაცუნცულდა, გე-

გონება პატარა კნუტიაო. 

– შენ, მეგ? – ჰკითხა დას ბიჭმა, – გინდა სენდვიჩი? 

– ჰო, თუ შეიძლება, – სთხოვა გოგონამ, – ოღონდ მე პაშტე-

ტი არ მინდა. პომიდორი თუ გვაქვს? 

ჩარლზ უოლესმა მაცივარში შეიხედა: 

– ერთი ცალი დაგვრჩა. დედა, მეგისთვის რომ დავჭრა პომი-

დორი, ხომ შეიძლება? 
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– რა თქმა უნდა, მაგაზე უკეთესს რას მოიფიქრებდი, – 

გაეღიმა მისის მიურის, – ოღონდ, ძალიან გთხოვ, ასე ხმამაღლა 

ნუ ლაპარაკობ, ჩარლზ, თუ არ გინდა, ტყუპებიც აქ ჩამოვიდნენ. 

– ვიყოთ ექსკლუზიურები, – გამოაცხადა ჩარლზ უოლესმა, – 

დღეს ეს სიტყვა ვისწავლე. ხომ შთამბეჭდავია? 

– ჩინებულია, – შეაქო მისის მიურიმ, – მეგ, აქ მოდი, ჩა-

ლურჯებული თვალი მაჩვენე. 

მეგი დედის ფეხებთან ჩაცუცქდა. სამზარეულოს თბილი შუ-

ქის წყალობით მოდუნებულ გოგონას გადაურა შიშმა, სხვენში 

რომ დარია ხელი. ქაფქაფა კაკაოს სურნელოვანი ორთქლი ას-

დიოდა. ფანჯრის რაფებზე ნემსიწვერა აყვავებულიყო, მაგიდის 

შუაში კი ციცქნა, ყვითელი ქრიზანთემების თაიგული იდო. ფან-

ჯრებზე ჩამოფარებული წითელი, ლურჯ-მწვანე გეომეტრიულსა-

ხეებიანი ფარდები თითქოს ოთახში მსხდომთა სიხალისეს 

ირეკლავდა. ღუმელი უზარმაზარი, მძინარე ცხოველივით ღუღუ-

ნებდა. ნათურები მკვეთრ, კაშკაშა შუქს აფრქვევდნენ. გარეთ, 

ბნელ ღამეში, მარტოსული ქარი კვლავაც ეხლებოდა სახლს, 

მაგრამ მისი მრისხანე ძალა, რომელმაც მეგი სხვენში მარტო 

ჯდომისას დაზაფრა, სამზარეულოს სიმყუდროვემ გააფერ-

მკრთალა. მისის მიურის სკამქვეშ ფორტინბრასმა კმაყოფილე-

ბით ამოიქშინა. 

მისის მიური ნაზად შეეხო მეგის დალურჯებულ ლოყას. გო-

გონამ დედას ერთდროულად მოსიყვარულე აღტაცებითა და 

ბრაზიანი შურით ახედა. მეცნიერი, თანაც ლამაზი დედის ყოლას 

მეგისთვის არავითარი სარგებელი არ მოჰქონდა. მისის მიურის 

ცეცხლივით წითური თმა, თოვლივით ქათქათა კანი და იისფე-

რი, გრძელწამწამა თვალები კიდევ უფრო თვალში საცემი იყო 

მეგის აღმაშფოთებელი სისადავის გვერდით. გოგონას თმა ოდ-

ნავ უკეთესი შესახედავი იყო, როცა მას ნაწნავებად ატარებდა. 

საშუალო სკოლაში გადასვლისას მეგმა თმა შეიჭრა, ახლა კი 
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დედასთან ერთად ეჯახირებოდა ხოლმე, რომ როგორმე ნორმა-

ლური ფორმა მიეცა ვარცხნილობისთვის, თუმცა თმის ცალი 

მხარე ხუჭუჭა, მეორე კი სწორი გამოდიოდა, რაც მეგს უფრო 

შეუხედავს აჩენდა. 

– ზომიერების მნიშვნელობა არ იცი, ხომ, საყვარელო? – 

ჰკითხა შვილს მისის მიურიმ, – ნეტავ ვიცოდე, ოდესმე თუ ის-

წავლი, რას ნიშნავს ოქროს შუალედის დაცვა. ხომ ხედავ, რა სა-

შინლად დაგილურჯა სახე იმ ბიჭმა, ჰენდერსონმა. სხვათა შო-

რის, შენ რომ დასაძინებლად წახვედი, დედამისმა დამირეკა და 

შემომჩივლა, ჩემს ბიჭს მეგისგან მწარედ მოხვდაო. მე ვუთხარი, 

თქვენი ვაჟიშვილი მეგზე ერთი წლით უფროსი და თანაც, კარგა 

ოცდახუთი ფუტით მძიმეა, საინტერესოა, ახლა მე უნდა ვიწუწუ-

ნო თუ თქვენ-მეთქი. მაგრამ ვფიქრობ, ქალს მაინც შენ მიაჩნი-

ხარ ყველაფერში დამნაშავედ. 

– ჩემი აზრით, გააჩნია, მომხდარს რა კუთხით შეხედავ, – და-

იწყო მეგმა, – საერთოდ, როცა რაღაც ხდება, ხალხი ყველა-

ფერს მე მაბრალებს, თუნდაც არაფერ შუაში ვიყო. ბოდიში, მაგ-

რამ ჰენდერსონთან ჩხუბი მოვინდომე. ეს კვირა საზიზღრად გა-

ვატარე. უკვე ყელამდე ვარ. 

მისის მიურიმ გოგონას გაბურძგნილ თმაზე ალერსით გადა-

უსვა ხელი: 

– იცი, რატომ? 

– ვერ ვიტან, წითელი კოჭივით რომ მექცევიან, – თქვა მეგმა, 

– ეს სენდისა და დენისთვისაც ძნელია. არ ვიცი, მართლა ნორ-

მალური ბავშვები არიან თუ ხალხს აჩვენებენ თავს ნორმალუ-

რებად. მეც კი ვაჩვენებ თავს ნორმალურად, მაგრამ რა ხეირი? 

– შენ მეტისმეტად პირდაპირი ხარ და სხვებთან თვალთმაქ-

ცობა არ შეგიძლია, – მიუგო მისის მიურიმ, – მაპატიე, მეგ. მამა-

შენი რომ აქ იყოს, ალბათ, დაგეხმარებოდა. მეეჭვება, შენი დახ-

მარება შევძლო იქამდე მაინც, სანამ კიდევ ცოტა ხანი არ 
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გაიჭირვებ და ნელ-ნელა სიძნელეების გადალახვას ისწავლი. 

მერე კი ცხოვრება გაგიადვილდება. ვიცი, ეს სიტყვები ამწუთას 

ვერ გაგამხნევებს, მაგრამ ხომ გამიგე, რას ვამბობ? 

– იქნებ ასეთი მახინჯი რომ არ ვყოფილიყავი და შენსავით 

ლამაზი... 

– დედა ლამაზი კი არა, მშვენიერია, – ჩაერთო პაშტეტის 

გახსნით გართული ჩარლზ უოლესი, – თუმცა, სანაძლეოს ჩამო-

ვალ, შენს ასაკში ისიც საშინელი შესახედავი იყო. 

– ცამდე მართალი ხარ, შვილო, – თქვა მისის მიურიმ, – უბ-

რალოდ, საკუთარ თავს დრო მიეცი, მეგ. 

– დედა, სენდვიჩში სალათის ფურცელი ხომ არ ჩაგიმატო? – 

ჰკითხა ჩარლზ უოლესმა. 

– არა, გმადლობ. 

ბიჭმა სენდვიჩი დაჭრა, თეფშზე დააწყო და დედას წინ დაუდ-

გა. 

– შენი სენდვიჩი ახლავე იქნება მზად, მეგ, – უთხრა დას, – 

მგონი, აჯობებს, ქალბატონ რაო-რაოს დაველაპარაკო შენზე. 

– ვინაა ქალბატონი რაო-რაო? – ჰკითხა მეგმა. 

– ვფიქრობ, მასთან რამდენიმე ხნით დროის ექსკლუზიურად 

გატარება მჭირდება, – განაცხადა ჩარლზ უოლესმა, – მეგ, სენ-

დვიჩს ნივრიანი მარილი მოვაყარო? 

– ჰო, თუ შეიძლება. 

– ქალბატონ რაო-რაოს რატომ ეძახი? – დაინტერესდა მისის 

მიური. 

– ეგრე ჰქვია, – აუხსნა ჩარლზ უოლესმა, – გინახავთ ის ძვე-

ლი, კრამიტით გადახურული სახლი, უღრან ტყეში რომ დგას? 

ბავშვები მანდ არ დადიან, ამბობენ, მოჩვენებებითაა სავსეო. აი, 

მაგ სახლში ცხოვრობენ. 

– ვინ? 
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– ქალბატონი რაო-რაო და მისი ორი მეგობარი. ამას წინათ 

ფორტინბრასთან ერთად გავისეირნე. შენ და ტყუპები სკოლაში 

იყავით, მეგ. ჰოდა, ტყეში მივსეირნობდით, ფორტინბრასი უც-

ბად ციყვს გაეკიდა, მე ძაღლს მივყევი და ამასობაში მოჩვენებე-

ბიან სახლთან ამოვყავით თავი. იმათ, რომ იტყვიან, შემთხვე-

ვით გადავაწყდი. 

– კი მაგრამ, მე ვიცი, რომ ეგ სახლი ცარიელია, – თქვა მეგ-

მა. 

– არა, ქალბატონი რაო-რაო ცხოვრობს მეგობრებთან ერ-

თად. ძალიან გულკეთილი ხალხია. 

– აქამდე რატომ არ მითხარი, ჩარლზ? – უსაყვედურა მისის 

მიურიმ, – ხომ იცი, სახლიდან უნებართვოდ გასვლა გეკრძალე-

ბა. 

– ვიცი, – მიუგო ჩარლზმა, – რომ მეკრძალება, პირველ რიგ-

ში, სწორედ მაგიტომაც არ გითხარი. ფორტინბრასს დაუფიქ-

რებლად გავედევნე. მერე, ისა... გადავწყვიტე, ამბის მოყოლას 

როგორმე საჭირო დროისთვის გადავდებ-მეთქი. 

სახლი ერთბაშად მოვარდნილმა ცივმა ქარმა შეაზანზარა. 

მოულოდნელად ფანჯრის მინებს კოკისპირულმა წვიმამ დას-

ცხო. 

– ეს ქარი უკვე ნერვებს მიშლის, – აღელდა მეგი. 

– დარწმუნებული ვარ, სახურავს ერთი-ორი კრამიტი გადას-

ძვრება, – თქვა მისის მიურიმ, – მაგრამ, მეორე მხრივ, ეს სახ-

ლი აგერ უკვე ორასი წელი იქნება, რაც მყარად დგას, მეგ, და 

გაცილებით მეტხანს გაძლებს. ჩვენს გორაკს ქარიანი ამინდი 

არ უნახავს, თუ რა?! 

– ეს ქარიანი ამინდი კი არა, ქარიშხალია! – ხმა აუკანკალდა 

მეგს, – რადიოში გაუთავებლად იმეორებდნენ, ქარიშხალი ამო-

ვარდებაო! 
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– ახლა ხომ ოქტომბერია, – შეახსენა მისის მიურიმ ქალიშ-

ვილს, – ოქტომბერში ადრეც ამოვარდნილა ქარიშხლები. 

ჩარლზ უოლესმა დას სენდვიჩი მისცა. ფორტინბრასი იმწამ-

სვე მაგიდიდან გამოძვრა, ხმადაბლა, გაბმით დაიღრინა. ზურ-

გზე შავი ბეწვი შესამჩნევად აებურძგნა. მეგსაც დაბურძგლა. 

– რა ხდება? – იკითხა აღელვებულმა. 

ფორტინბრასი მისის მიურის ლაბორატორიაში გამავალ 

კარს მიშტერებოდა. ლაბორატორია პირდაპირ სამზარეულოს 

გვერდით, ქვის ძველ, რძისსახდელ ოთახში მოეწყოთ. ლაბორა-

ტორიიდან საკუჭნაოში, იქიდან კი გარეთ შეიძლებოდა გასვლა. 

მისის მიურიმ ოჯახის წევრები როგორღაც შეაჩვია, სახლში გა-

რაჟის კარით ან წინკარით შემოსულიყვნენ, ისე, რომ ლაბორა-

ტორიაში მუშაობის დროს არ შეეწუხებინათ. ფორტინბრასი კი 

გარაჟის ნაცვლად ლაბორატორიის კარს უღრენდა. 

– სპირტქურაზე აყროლებული ქიმიური ნივთიერებები ხომ 

არ დაგიტოვებია, დედა? – ჰკითხა ჩარლზ უოლესმა. 

– არა, – წამოდგა მისის მიური, – მაგრამ მგონი აჯობებს გა-

ვარკვიოთ, ფორტინბრასს რა აწუხებს. 

– მაწანწალა. დარწმუნებული ვარ, მაწანწალა იქნება, – ნერ-

ვიულად თქვა მეგმა. 

– ვინ მაწანწალა? – გაუკვირდა ჩარლზ უოლესს. 

– შუადღისას ფოსტაში ამბობდნენ, მისის ბანკომბს მაწანწა-

ლამ მოჰპარა ზეწრებიო. 

– მაშ, ბალიშისპირებს უნდა გავუფრთხილდეთ, – უდარდე-

ლად თქვა მისის მიურიმ, – მეგ, ამ ავდარში მაწანწალაც კი არ 

გამოჰყოფს ცხვირს გარეთ. 

– მაგრამ იქნებ ზუსტად ამ ავდარშია გარეთ! – ლამის იკივ-

ლა მეგმა, – თავშესაფარს ეძებს, გარეთ ყოფნა რომ აღარ 

მოუწიოს. 
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– თუ ასეა, ფარდულში გავათევინებ ღამეს, – მისის მიური 

მკვირცხლი ნაბიჯით წავიდა კარისკენ. 

– მეც წამოვალ, – გოგონას შიშისგან ხმა ლამის ჩაუწყდა. 

– არა, მეგ. შენ ჩარლზთან დარჩი, სენდვიჩი ჭამე. 

– ჭამეო! – წამოიძახა მეგმა, როცა დედა ლაბორატორიიდან 

გარეთ გავიდა, – მისთვის ადვილი სათქმელია, როგორ დავჯდე 

და ვჭამო ახლა?! 

– დედა თავს მიხედავს, – ანუგეშა ჩარლზ უოლესმა, – ანუ 

იმას ვგულისხმობ, რომ ავად არ გახდება და ასე შემდეგ, – ბიჭი 

მამას სკამზე იჯდა, ტერფებს სკამის ფეხსადებს უბრაგუნებდა. 

ჩარლზ უოლესს პატარა ბავშვების უმრავლესობისთვის უჩ-

ვეულო უნარი ჰქონდა – ერთ ადგილზე წყნარად ჯდომა შეეძ-

ლო. 

რამდენიმე წუთის შემდეგ, რაც მეგს უსასრულობად მოეჩვე-

ნა, მისის მიური სამზარეულოში დაბრუნდა. დედამ კარი გააღო 

და ხელით დაიჭირა – ვითომ მაწანწალისთვის? გოგონას აზ-

რით, ახალმოსული მაწანწალის კვალობაზე საკმაოდ დაბალი 

გახლდათ. მის ასაკს ან სქესს ვერაფრით გაარჩევდით, რადგან 

უთვალავ ტანსაცმელში ჩაფუთნულიყო. თავზე სხვადასხვა ფე-

რის თავშალი შემოეხვია, ხოლო ამ მორთულობას კინკრიხოზე 

დაკოსებული მამაკაცის თექის ქუდი აგვირგვინებდა. უხეში ნაჭ-

რის პალტოს ზემოდან ჭყეტელა ვარდისფერი შალი შემოეხვია, 

ფეხებზე კი შავი ბოტები ეცვა. 

– ქალბატონო რაო-რაო, – თვალებს არ დაუჯერა ჩარლზმა, 

– აქ რას აკეთებთ? თანაც ამ შუაღამისას? 

– ჩემზე ნუ ინაღვლებ, ჩემო ტკბილო ბიჭო, – პალტოს ბო-

ლომდე აწეული საყელოს, შალის, თავშლებისა და ქუდს მიღმა 

ქალის დაუზეთავი ჭიშკარივით ღრჭიალა, თუმცა თავისებურად 

სასიამოვნო ხმა მოისმა. 
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– ქალბატონმა... ეე... რაო-რაომ მითხრა, გზა ამებნაო, – 

თქვა მისის მიურიმ, – ჭიქა ცხელ კაკაოს ხომ არ ინებებდით, 

ქალბატონო რაო-რაო? 

– სიამოვნებით, ჩემო კარგებო, დიდი სიამოვნებით, – უპასუ-

ხა ქალბატონმა რაო-რაომ, ქუდი მოიხადა და შალი მოიხსნა. – 

იცით, „გზა ამებნა“ მაინცდამაინც სწორი გამოთქმა არ გახ-

ლავთ. უფრო უპრიანი იქნებოდა მეთქვა, „გზიდან გადავუხვიე“. 

როცა მივხვდი, რომ ეს პატარა ჩარლზ უოლესის სახლი ყოფი-

ლა, გავიფიქრე, მოდი ერთი შევალ, ცოტას დავისვენებ და მერე 

ისევ ჩემს გზას დავადგები-მეთქი. 

– საიდან მიხვდით, რომ ჩარლზი აქ ცხოვრობს? – ჰკითხა 

ქალს მეგმა. 

– ყნოსვით, – ქალბატონმა რაო-რაომ ლურჯ-მწვანე ორნა-

მენტებიანი შალის კვანძი გახსნა, მერე წითელ-ყვითელი და ოქ-

როსფერი ყვავილებით მოჩითულის, ბოლოს კი შავ-წითელი 

ბენდენა მოიხსნა. ქსოვილის ამდენი ფენის მოშორების შემდეგ 

ქალს მეჩხერი ჭაღარა თმა გამოუჩნდა, რომელიც კეფაზე მჭიდ-

როდ შეეკრა. ნათელი თვალები ჰქონდა, მრგვალი, პაჭუა ცხვი-

რი და შემოდგომის ვაშლივით დანაოჭებული ტუჩები. – ოჰო, რა 

მყუდროებაა აქ, როგორ თბილა! – შენიშნა მან. 

– გთხოვთ, დაბრძანდით, – მისის მიურიმ რაო-რაოს სკამზე 

მიუთითა, – სენდვიჩზე რას იტყვით, ქალბატონო რაო-რაო? აი, 

მე პაშტეტიანი და ყველიანი სენდვიჩი ვჭამე, ჩარლზმა – ჯემიანი 

პური, მეგმა – სალათის ფურცლის და პომიდვრის ბუტერბრო-

დი. 

– დამაცადეთ, მოვიფიქრო, – ჩაფიქრდა ქალბატონი რაო--

რაო, – რუსულ ხიზილალაზე პირდაპირ ჭკუა მეკეტება. 

– მაცივარში შეიხედეთ, არა? – აღშფოთებით წამოიყვირა 

ჩარლზმა, – ხიზილალას დედას დაბადების დღისთვის ვინახავთ, 

ასე რომ, თქვენ ერთ მარცვალსაც ვერ ეღირსებით! 
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ქალბატონმა რაო-რაომ ღრმად, თეატრალურად ამოიოხრა. 

– არა და არა, – განაგრძო ჩარლზმა, – არ მისცე ხიზილალა, 

დედა, თორემ ძალიან გავბრაზდები. არ ჯობია, თევზის სალათა 

ვაჭამოთ? 

– ჰო, კარგი, კარგი, – დანებდა ქალბატონი რაო-რაო. 

– მე მოვიტან, – მეგი საკუჭნაოსკენ გაემართა თინუსის კონ-

სერვის მოსატანად. 

„აბა, ეს რასა ჰგავს“, – ფიქრობდა გოგონა, – „ვიღაც ბებრუ-

ხანა შუაღამეზე დაუპატიჟებლად მოდის ჩვენთან, დედა კი ამ ამ-

ბავს ისე ხვდება, ვითომც არაფერიო. სანაძლეოს ჩამოვალ, მა-

წანწალა სწორედ რაო-რაოა. ზეწრებსაც ეგ მოიპარავდა, სხვა 

ვინ?! ჩარლზ უოლესისთვის ასეთ ტიპთან მეგობრობა ნაღდად 

შეუფერებელია, მით უმეტეს მაშინ, როცა ჩვეულებრივ ადა-

მიანებს ხმასაც არ სცემს“. 

– სამეზობლოში სულ ახლახან გამოვჩნდი, – ამბობდა ქალ-

ბატონი რაო-რაო. ამასობაში მეგმა საკუჭნაოში შუქი ჩააქრო და 

სამზარეულოში თინუსის კონსერვიანად შემობრუნდა, – თავი-

დან საერთოდ არ მეგონა, მეზობლები თუ მომეწონებოდა. ერთ 

მშვენიერ დღეს კი ძვირფასი პატარა ჩარლზი თავისი ძაღლი-

თურთ მომადგა შინ. 

– ქალბატონო რაო-რაო, რატომ მოიპარეთ მისის ბანკომბის 

ზეწრები? – მკაცრად ჰკითხა ჩარლზ უოლესმა. 

– ჩარლზ, ძვირფასო, მჭირდებოდა და იმიტომ. 

– ახლავე უნდა დაუბრუნოთ. 

– ვერა, ჩემო კარგო ჩარლზ, ვერ დავუბრუნებ. უკვე გამოვი-

ყენე. 

– ძალიან ცუდად მოქცეულხართ, – დატუქსა ჩარლზ უოლეს-

მა, – თუ ასე გჭირდებოდათ ზეწრები, ჩემთვის გეთხოვათ. 

ქალბატონმა რაო-რაომ თავის ქნევით გააწკლაპუნა ენა: 
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– შენი ზეწრები რად მინდა, მისის ბანკომბს თავზე საყრელად 

აქვს ისინი. 

მეგმა ნიახური დაჭრა და თინუსის ნაჭრებს შეურია. წამიერი 

ყოყმანის შემდეგ მაცივრიდან მოტკბო პიკულის მწნილი გა-

მოიღო. როცა მათ დაჭრას შეუდგა, თავის თავს ჰკითხა, ნეტავ 

რატომ ვწუხდები ამ ქალის გულისთვისო. გოგონა სტუმარს 

იოტისოდენადაც არ ენდობოდა. 

– შენს დას უთხარი, რაო-რაო კარგი ვინმეა-თქო, – უთხრა 

ქალბატონმა რაო-რაომ ჩარლზს, – ისიც უთხარი, მხოლოდ კე-

თილი განზრახვა ამოძრავებს-თქო. 

– ჯოჯოხეთის გზა კეთილი განზრახვებითაა მოფენილი, – ჩა-

მოარაკრაკა ჩარლზმა. 

– უყურე ამას, რა ეშმაკუნა ყოფილა, – ქალბატონმა რაო--

რაომ ალერსიანი ღიმილით შეხედა ბიჭს, – ბედმა გაუღიმა, რომ 

ისეთი ადამიანები ახვევია გარს, ვისაც ესმით მისი. 

– სამწუხაროდ, ცდებით, – თქვა მისის მიურიმ, – ჩარლზის 

გაგება ყველას გვიჭირს ხოლმე. 

– მაგრამ თქვენ მისი ბუნების ჩახშობას არ ცდილობთ. ნებაზე 

გყავთ მიშვებული, ხომ მართალი ვარ? – თავი ენერგიულად და-

აქნია ქალბატონმა რაო-რაომ. 

– აი, ესეც თქვენი სენდვიჩი, – მეგმა ქალბატონ რაო-რაოს 

წინ თეფში დაუდგა. 

– სანამ ჭამას დავიწყებდე, წინააღმდეგი ხომ არ იქნებით, 

ბოტი რომ გავიძრო? – ქალბატონმა რაო-რაომ სენდვიჩს ხელი 

სტაცა, – აი, უსმინეთ, – ფეხები გაიქნ-გამოიქნია. ბოტებში 

წყლის ჭყაპაჭყუპი მოესმათ, – ფეხის თითები დამისველდა, 

ოღონდ, ჩემდა საუბედუროდ, ეს ბოტი მიჭერს და სხვის დაუხმა-

რებლად ვერ გავიხდი. 

– მე დაგეხმარებით, – შესთავაზა ჩარლზმა. 

– შენ იჯექი, საკმარისი ძალ-ღონე არა გაქვს. 
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– მაშინ მე, – მისის მიურიმ ქალბატონ რაო-რაოს წინ 

ჩაიცუცქა და სრიალა ბოტი თავისკენ მოქაჩა. ბოტი უცებ ისეთი 

ძალით გასძვრა ფეხიდან სტუმარს, მისის მიური იატაკზე დაეცა. 

ქალბატონი რაო-რაო სკამიანად აყირავდა. მაღლა აწეულ დამ-

ჭკნარ, წაწვეტებულფრჩხილებიან ხელში სენდვიჩი შერჩა. ბო-

ტიდან წყალი იატაკზე გადმოიღვარა და დიდი ჭილოფი დაასვე-

ლა. 

– ვაი, ვაი, ვაი, – ამოიხვნეშა გადაყირავებულ სკამში ჩაჭე-

დილმა, ზურგზე მწოლიარე ქალბატონმა რაო-რაომ. ცალ ფეხზე 

თეთრ-წითელზოლიანი წინდა ეცვა, მეორეზე – ისევ ბოტი. 

მისის მიური წამოდგა: 

– თავს როგორ გრძნობთ, ქალბატონო რაო-რაო? 

– მალამო ხომ არ მოგეძევებათ, ჩემს ნატკენ ღირსებაზე რომ 

დავიდო? – იკითხა ჯერ ისევ ზურგზე გაშხლართულმა რაო--

რაომ, – მგონი, გვარიანად დავიჟეჟე. ცოტაოდენი მიხაკის ზეთი 

და ნიორი მოუხდება. – ქალმა მადიანად ჩაკბიჩა სენდვიჩი. 

– ძალიან გთხოვთ, ადექით, – სთხოვა ჩარლზმა, – არ მომ-

წონს, ასე გულაღმა დაწოლილს რომ გიყურებთ. უკვე მეტისმეტი 

მოგდით. 

– ოდესმე გიცდია ნატკენი ღირსებით ფეხზე წამოდგომა? – 

მაგრამ ქალბატონმა რაო-რაომ წელი მაინც აითრია, სკამი გა-

ასწორა და იატაკზე დაჯდა. მეორე ფეხი წინ გამოიშვირა, თან 

სენდვიჩი ჩაკბიჩა. მისი ცქვიტი მოძრაობის შემხედვარე, ვერ იტ-

ყოდით, მოხუციაო, მაგრამ მეგს რაო-რაოს ღრმა მოხუცებულო-

ბისა მტკიცედ სწამდა. 

პირგამოტენილი ქალბატონი რაო-რაო მისის მიურის მიუბ-

რუნდა: 

– სანამ იატაკზე ვზივარ, ბარემ მეორე ბოტიც გამხადე. 

მისის მიური შესაშური სიმშვიდით იქამდე ექაჩებოდა მეორე 

ბოტს, სანამ ისიც არ გახადა, თითქოს ქალბატონი რაო-რაო და 
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მისი ბოტი სრულებით ჩვეულებრივი ამბავი გახლდათ. სტუმარს 

მეორე ფეხზე რუხ-შავი წინდა ამოეცვა. იგი კმაყოფილი ათამა-

შებდა ფეხის თითებს. ცოტა ხანში სენდვიჩის ბოლო ლუკმა ხარ-

ბად გადაყლაპა და წამოხტა. 

– აჰ, კარგია, კარგი. ასე ჯობია. – ჩაილაპარაკა ქალმა, ბო-

ტებს ხელი დაავლო და ნიჟარაში ჩაცალა, – გემრიელად გეახე-

ლით, თხემით ტერფამდე გავთბი. ახლა ჩემი შინ დაბრუნების 

დროა. 

– არ გირჩევნიათ, დილამდე დარჩეთ ჩვენთან? – ჰკითხა მი-

სის მიურიმ. 

– ოჰ, დიდი მადლობა, ძვირფასო, მაგრამ იმდენი საქმე 

მაქვს, აქეთ-იქით ხეტიალისთვის არ მცალია. 

– ქარიშხლიან ღამეში ვერ გაგიშვებთ. 

– ქარიშხლიანი ღამეები ჩემი სტიქიაა, – თქვა ქალბატონმა 

რაო-რაომ, – უბრალოდ, ამაღამ ქარმა თქვენკენ გადმომაგდო 

და გზას ავცდი, მეტი არაფერი. 

– კი ბატონო, ოღონდ წინდები მაინც გაიშრეთ... 

– ბოტებში წყლის ჭყაპუნმა შემაწუხა, თორემ დიდი ამბავი, 

წინდები თუ დამისველდა. ჩემზე ნუ იღელვებთ, საყვარელო ბე-

კეკა (არც ერთ ჭკუათმყოფელს არ მოუვიდოდა თავში აზრად, 

მისის მიურისთვის ბეკეკა ეწოდებინა), – ერთი წამით დავჯდები, 

ბოტებს უცბად ამოვიცვამ და წავალ. ჰო მართლა, ცუნცულ, ამ 

გახსენებაზე, ტესერაქტი ნამდვილად არსებობს. 

მისის მიური გაფითრდა, თავის შესამაგრებლად ცალი ხე-

ლით სკამის ზურგს ჩაეჭიდა. 

– რა ბრძანეთ? – ხმის კანკალით ჰკითხა სტუმარს. 

ქალბატონმა რაო-რაომ მეორე ბოტი აქაჩა: 

– რა და, – ფეხი ოხვრა-ხვნეშით ჩაყო ბოტში, – ტესერაქტი, 

– ფეხი უფრო ღრმად ჩაყო, – ნამდვილად, – კიდევ უფრო 

ღრმად, – არსებობს-მეთქი. 
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ქალმა ბოტები ჩაიცვა, თავისი ურიცხვი შალი, თავსაბურავი 

და ქუდი აიტაცა და კარში გავარდა. მისის მიური გაშეშებული 

იდგა, მოხუცი ქალის დასახმარებლად არც განძრეულა. კარი 

გაიღო. სამზარეულოში აქოშინებული ფორტინბრასი შემოძუნ-

ძულდა. მთლად გალუმპულს ბეწვი უბზინავდა. ძაღლმა წკმუტუ-

ნით შეხედა მისის მიურის. 

კარი გაჯახუნდა. 

– დედა, რა ხდება? – შეჰყვირა მეგმა, – რა თქვა? რა არის? 

– ტესერაქტი, – წაიჩურჩულა მისის მიურიმ, – ეს რას უნდა 

ნიშნავდეს? ამ ქალმა საიდან უნდა იცოდეს? 
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2 

ქალბატონი ვინ-ვინო 
 

 

დილით მეგი მაღვიძარას წკრიალმა გააღვიძა. ისევ ქარიანი, 

თუმცა მზიანი ამინდი იდგა, ქარიშხალი ჩამდგარიყო. გოგონა 

ლოგინში წამოჯდა და გამოსაფხიზლებლად თავი გააქნია. 

არა, ეს სიზმარი იყო. ქარიშხლისა და მაწანწალაზე ფიქრის-

გან დაშინებულს დაესიზმრა, ვითომ სამზარეულოში ჩავიდა, იქ 

ქალბატონი რაო-რაო ნახა, დედას კი რაღაც სიტყვის გაგონება-

ზე ლამის ისტერიკა დაემართა. მაინც რა სიტყვა იყო? ტესე... ტე-

სერაღაცა. 

გოგონამ აჩქარებით ჩაიცვა, საწოლზე მოკალათებული კნუ-

ტი ხელში აიყვანა და უცერემონიოდ დააგდო იატაკზე. კნუტი 

მთქნარებით გაიზმორა, საწყლად ამოიკნავლა და სხვენიდან კი-

ბეზე ჩაცუნცულდა. მეგმა თავისი ლოგინი გაასწორა და კნუტს 

ფაცხაფუცხით გაჰყვა უკან. სამზარეულოში დედა ყიყლიყოებს 

წვავდა, ტყუპები უკვე მაგიდასთან ისხდნენ. კნუტი რძეს ხვრეპ-

და ლამბაქიდან. 

– ჩარლზი სადაა? – იკითხა მეგმა. 

– ჯერ კიდევ სძინავს. ხომ გახსოვს, წუხელ ძილი გაგვიტყდა. 

– იმედი მქონდა, წუხანდელი ამბავი სიზმარი იყო-მეთქი, – 

შენიშნა მეგმა. 

დედამ ფრთხილად გადააბრუნა ოთხი ყიყლიყო, შემდეგ 

მტკიცე ხმით მიუგო შვილს: 

– არა, მეგ, ტყუილად ნუ იმედოვნებ. შენზე მეტი არც მე ვიცი, 

მაგრამ ცხოვრებაში ერთი რამ კი ვისწავლე: ამქვეყნად ყვე-

ლაფრის დეტალურად ცოდნა არ არის საჭირო. ბოდიშს გიხდი, 
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ასე რომ ავღელდი. მე და მამაშენი ტესერაქტზე ვხუმრობდით 

ხოლმე. 

– რა არის ტესერაქტი? – დაინტერესდა მეგი. 

– ცნება, – მისის მიურიმ ტყუპს სიროფი მიაწოდა, – მოგ-

ვიანებით შევეცდები, აგიხსნა. სკოლაში წასვლამდე არ ღირს 

ამაზე საუბარი. 

– ვერ ვხვდები, ჩვენ რატომ არ გაგვაღვიძეთ, – თქვა დენიმ, 

– აფსუს, მთელი მხიარულება გამოვტოვეთ. 

– დღეს თქვენ ჩემზე გამოფხიზლებულები წახვალთ სკოლა-

ში, – მეგმა თავისი ყიყლიყო მაგიდასთან მიიტანა. 

– მერე რა, – შეეპასუხა სენდი, – თუ ღამით ბებერი მაწანწა-

ლების სახლში შემოშვებას აპირებ, მე და დენი შენ გვერდით უნ-

და ვიყოთ, რომ დაგიცვათ, დედა. 

– ბოლოს და ბოლოს, მამას ასე ენდომებოდა, – დაუმატა დე-

ნიმ. 

– დედა, ვიცით, რომ ძალიან ჭკვიანი და ბრწყინვალე გონე-

ბის პატრონი ხარ, – თქვა სენდიმ, – მაგრამ წინდაუხედაობა გა-

ხასიათებს. მეგსა და ჩარლზზე აღარაფერს ვამბობ. 

– ჰო, უთქვენოდაც ვიცი, ორივე იდიოტები ვართ, – გაღიზი-

ანდა მეგი. 

– კარგი რა, მეგ, ნუ ხარ ასეთი თავქარიანი. სიროფი, თუ შე-

იძლება, – სენდიმ ხელი მაგიდის მეორე ბოლოსკენ გაიწოდა, – 

ყველაფერს შენს თავზე რატომ იღებ? გაფიცებ, ოქროს შუალე-

დის დაცვა ისწავლე. სკოლაში მთელი დღე ცუღლუტობ, ფანჯა-

რაში იხედები და მასწავლებლებს არასოდეს უსმენ. 

– ასეთი საქციელით ცხოვრებას ირთულებ, – მხარი აუბა 

ძმას დენიმ, – ჩარლზ უოლესს კი ყველა სიცოცხლეს გაუმწა-

რებს. ჩვენ კი გვესმის, ჭკვიანი რომაა, თუმცა სხვებთან სასაცი-

ლოდ იქცევა, იმდენი ქნა, ხალხს აფიქრებინა, თითქოს გონებ-

რივადაა ჩამორჩენილი. არ ვიცი, მომავალში რა ეშველება. 
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ვინც ჩარლზს დასცინებს, რასაკვირველია, მე და სენდი ჭკუას 

ვასწავლით, მაგრამ სულ ესაა, რისი გაკეთებაც შეგვიძლია. 

– მოდი, ჯერ ეს წელი ჩავამთავროთ როგორმე და მერე ვი-

დარდოთ, გაისად რა და როგორ იქნება, – შეაწყვეტინა მისის 

მიურიმ, – კიდევ გინდათ ყიყლიყო, ბიჭებო? 

დაღლილ-დაქანცული მეგი სკოლაში თვალს ძლივს ახელდა, 

გონება კი სხვაგან უქროდა. როცა სოციოლოგიის გაკვეთილზე 

ნიკარაგუის უმთავრესი საიმპორტო და საექსპორტო საქონლის 

ჩამოთვლა სთხოვეს, გოგონას ყველაფერი ამოუვარდა თავი-

დან, არადა, წინა საღამოს მასალა ყურადღებით გადაიმეორა. 

მასწავლებელმა სარკასტული შენიშვნებით აიკლო, კლასს სი-

ცილი აუტყდა, მეგი კი ბრაზით დაეხეთქა სკამზე. 

– ვის რაში ადარდებს ნიკარაგუის იმპორტ-ექსპორტი, ერთი 

ვიცოდე?! – ჩაიბურტყუნა გოგონამ. 

– მარგარეტ, თუ უზრდელობის ხასიათზე ხარ, შეგიძლია 

კლასი დატოვო, – უთხრა მასწავლებელმა. 

– ძალიანაც კარგი, მივდივარ, – მეგმა საკლასო ოთახიდან 

მოკურცხლა. 

იმ დროს, როცა მოსწავლეები მასწავლებლების მეთვალყუ-

რეობით მეცადინეობდნენ, მეგი დირექტორმა დაიბარა თავის 

კაბინეტში. 

– ამჯერად რა პრობლემა გვაქვს, მეგ? – შეეკითხა გოგონას 

საკმაოდ კეთილგანწყობილი ტონით. 

მეგი გაბუტული დაჰყურებდა იატაკს: 

– არაფერი, მისტერ ჯენკინზ. 

– როგორც მის პორტერმა მითხრა, თურმე, დღეს უპატიებ-

ლად უკმეხი ყოფილხარ. 

მეგმა მხრები აიჩეჩა. 

– ნუთუ არ გესმის, რომ შენი ხასიათით თავადვე აფუჭებ ყვე-

ლაფერს? – ჰკითხა დირექტორმა, – იცი, მეგ, პირადად მე დარ-
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წმუნებული ვარ, მშვენივრად შეგიძლია მუშაობა და ნიშნების 

გამოსწორება, ოღონდ თუ საამისო სურვილი გექნა. ზოგიერთი 

მასწავლებელი სხვაგვარად ფიქრობს. რამე უნდა მოუხერხო სა-

კუთარ თავს, თორემ სხვა შენ მაგივრად ვერაფერს იზამს. 

მეგს ხმა არ ამოუღია. 

– აბა, რას იტყვი ჩემს ნათქვამზე, მეგ? 

– მე თვითონაც არ ვიცი, რა ვქნა, – აღიარა მეგმა. 

– პირველ რიგში, შეგეძლო საშინაო დავალება დაგეწერა. 

როგორ ფიქრობ, დედაშენი დაგეხმარება? 

– თუ ვთხოვ, კი. 

– მეგ, რამე ხომ არ გაწუხებს? იქნებ სახლში ხდება რაღაც? – 

ჩაეძია მისტერ ჯენკინზი. 

გოგონამ, როგორც იქნა, თვალი გაუსწორა დირექტორს და 

ხელის ჩვეული მოძრაობით გაისწორა სათვალე: 

– სახლში ყველაფერი კარგადაა. 

– მიხარია ამის გაგონება. მაგრამ კარგად მესმის, როგორ 

გიმძიმს ახლა, როცა მამაშენი ასე გაკლია. 

მეგმა ფრთხილად შეათვალიერა დირექტორი. ენა ბრეკეტე-

ბის სალტეს გაუსვა. 

– ამ ბოლო დროს, რაიმე ახალი ხომ არ შეგიტყვია მამაშენ-

ზე? 

გოგონამ აშკარად იგრძნო, მისტერ ჯენკინზის მზრუნველი 

გამომეტყველების მიღმა როგორ გაირბინა ხარბი ცნობისმოყ-

ვარეობის ნაპერწკალმა. დანამდვილებით შეეძლო ეთქვა, ეს 

ჩემი ფანტაზიის ნაყოფი არ არისო. 

„სიხარულით ცას ეწევა, რომ გაიგოს!“ – თავში გაუელვა 

მეგს, – „მამაჩემზე თუ შევიტყობ ახალ ამბავს, მისტერ ჯენკინზს 

ნამდვილად არ მოვუყვები. ყოველ შემთხვევაში, ის ერთ-ერთი 

უკანასკნელი ადამიანია, ვისთვისაც ღირს მოყოლა“. 
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ფოსტის მმართველ ქალს ეცოდინებოდა, რომ ბოლო წერი-

ლის მიღებიდან თითქმის ერთი წელი გავიდა. ღმერთმა იცის, 

რამდენ ადამიანს ჩაუკაკლა იმ ქალმა, ან რა უსიამოვნო დას-

კვნა გამოიტანა მამის ხანგრძლივი დუმილის თაობაზე. 

მისტერ ჯენკინზი პასუხს ელოდა, მაგრამ გოგონა მხრების 

აჩეჩვით დაკმაყოფილდა. 

– შემახსენე, მამაშენი რას საქმიანობდა? – ჰკითხა მისტერ 

ჯენკინზმა, – როგორც მახსოვს, მეცნიერი იყო რომელიღაც 

დარგში, ხომ? 

– დიახ, არის. ფიზიკოსია. – გაკაპასებულმა მეგმა კბილებზე 

გადაკრული ბრეკეტების ორმაგი სალტე გამოაჩინა. 

– მეგ, შენი აზრით, არ აჯობებს ფაქტებს გაუსწორო თვალი, 

რომ უკეთესად აუწყო ფეხი ცხოვრებას? 

– ვუსწორებ თვალს, როგორ არა, – უპასუხა მეგმა, – სხვათა 

შორის, მათთვის გაცილებით იოლია თვალის გასწორება, ვიდ-

რე ხალხისთვის. 

– მაშ, რატომ არ გინდა, აღიარო ის ფაქტი, რომ მამაშენმა 

დაგტოვა? 

– მამაჩემს თავი დაანებეთ! – იყვირა მეგმა. 

– ნუ ყვირი, – მკაცრად გააფრთხილა მისტერ ჯენკინზმა, – 

გინდა, მთელმა სკოლამ გაიგონოს? 

– გაიგონონ, მერე რა, – არ შეეპუა მეგი, – მე ჩემი ნათქვამი-

სა არ მრცხვენია. თქვენ? 

მისტერ ჯენკინზმა ამოიოხრა: 

– მოგწონს სკოლაში ყველაზე აგრესიულ და ჯინიან ბავშვად 

ყოფნა? 

მეგმა წაუყრუა და დირექტორის მაგიდისკენ დაიხარა: 

– მისტერ ჯენკინზ, დედაჩემს ხომ შეხვედრიხართ? მას ხომ 

ვერ დააბრალებთ, ფაქტებს არ უსწორებს თვალსო? დედა მეც-

ნიერია, ბიოლოგიასა და ბაქტერიოლოგიაში დოქტორის ხარის-



 28 მკითხველთა ლიგა 

ხი აქვს მიღებული და სწორედ ფაქტებით ხელმძღვანელობს თა-

ვის საქმეში. როცა მეტყვის, მამაშენი შინ აღარასდროს დაბრუნ-

დებაო, აი, მაშინ დავიჯერებ, რომ მამა დავკარგე. ჰოდა, სანამ 

დედას სჯერა, რომ მამა დაბრუნდება, მეც მჯერა. 

მისტერ ჯენკინზმა კვლავ ამოიოხრა: 

– მეგ, ეჭვი არ მეპარება, რომ დედაშენს სურს მამაშენის დაბ-

რუნებისა სჯეროდეს. ძალიან კარგი, მე ვეღარაფრით დაგეხმა-

რები. წადი, მეცადინეობა გააგრძელე. შეეცადე, თავს მოერიო 

და ასე მტრულად აღარ მოეკიდო სხვებს. ცოტა უფრო დამყოლი 

რომ გახდე, მუშაობა გაგიადვილდება. 

როდესაც მეგი შინ დაბრუნდა, დედა ლაბორატორიაში იყო. 

ტყუპებს კალათბურთში ჰქონდათ ვარჯიში. ჩარლზ უოლესი, 

კნუტი და ფორტინბრასი კი მას ელოდნენ. ფორტინბრასი გოგო-

ნას თათებით შეახტა მხრებზე და სახე აულოკა. კნუტი ხმამაღა-

ლი კნავილით გაქანდა თავისი ცარიელი ლამბაქისკენ. 

– წამო, – უთხრა დას ჩარლზ უოლესმა, – წავიდეთ. 

– სად? – ჰკითხა მეგმა, – მშია, ჩარლზ. სანამ არ შევჭამ, მა-

ნამდე ფეხს არსადაც არ გავადგამ. 

მეგს ჯერაც უსიამოვნოდ უტრიალებდა თავში მისტერ ჯენკინ-

ზთან საუბარი, ამიტომ ნათქვამი უნებლიეთ მკვახე გამოუვიდა. 

ჩარლზ უოლესმა დას მზრუნველად შეავლო თვალი, როცა გო-

გონამ მაცივრიდან რძე გამოიღო, ჯერ კატას დაუსხა, მერე კი 

თვითონაც დალია მოზრდილი ჭიქით. 

ძმამ ქაღალდის პაკეტი გაუწოდა: 

– აქ სენდვიჩი, ცოტა ფხვიერი ნამცხვარი და ვაშლია. ჩემი 

აზრით, კარგი იქნება ქალბატონ რაო-რაოსთან სტუმრად წას-

ვლა. 

– ოჰ, ღმერთო, – შეიცხადა მეგმა, – რატომ, ჩარლზ? 

– ისევ არ ენდობი, არა? – მიუხვდა ჩარლზი. 

– ეგრეა. 
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– სულ ტყუილად. გეფიცები, კარგი ქალია. ჩვენ მხარესაა. 

– შენ რა იცი? 

– მეგ, – მოუთმენლად მიუგო ჩარლზმა, – ვიცი და მორჩა. 

– რაღა მაინცდამაინც ახლა უნდა ვესტუმროთ? 

– ტესერაქტია თუ რაღაცა, აი, იმაზე მინდა ვკითხო. ვერ 

დაინახე, დედა როგორ დააფრთხო? დედას ხომ იცნობ, როცა 

გრძნობებს ვერ იკავებს და მათ ჩვენ თვალწინ ამჟღავნებს, ესე 

იგი, სერიოზული რამეა. 

მეგი წამით დაფიქრდა: 

– კარგი, წავიდეთ. ოღონდ ფორტინბრასიც წავიყვანოთ. 

– აბა რა, დროა ცოტა ამოძრავდეს. 

გზას გაუდგნენ. წინ ფორტინბრასი მიუძღოდათ, რომელიც 

დროდადრო შეჩერდებოდა ხოლმე, რომ ბავშვები წამოსწეოდ-

ნენ, შემდეგ ისევ წინ გაიჭრებოდა. მიურები სოფლიდან ოთ-

ხიოდე მილის დაშორებით ცხოვრობდნენ. სახლს უკან ნაძვნარი 

იყო. ჩარლზ უოლესმა სწორედ ამ ნაძვნარისკენ წაიყვანა მეგი. 

– ჩარლზ, ის ქალი – ანუ ქალბატონი რაო-რაო – მაგარ შარ-

ში გაეხვევა, თუ აღმოაჩინეს, რომ მოჩვენებებიან სახლში უკა-

ნონოდ შეიჭრა, თან მისის ბანკომბის ზეწრები მოიპარა და რამე. 

რაო-რაოს ციხეში ჩასვამენ. 

– ნაშუადღევს სტუმრობის ერთ-ერთი მიზეზიც ეგაა. ისინი უნ-

და გავაფრთხილო. 

– ვინ ისინი? 

– წუხელ არ გითხარი? რაო-რაო ორ მეგობართან ერთად 

ცხოვრობს. მე ბოლომდე არც მჯერა, რომ ქალბატონი რაო--

რაოა დამნაშავე. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ ქურდი მართლაც ის 

აღმოჩნდა, არც ეგ გამიკვირდება. 

– და რად უნდოდა ამდენი ზეწარი? 

– ვაპირებ, აუცილებლად ვკითხო, – თქვა ჩარლზ უოლესმა, 

– კიდევ ვეტყვი, ფრთხილად იყავით-მეთქი. ისეთი ტიპები ჩანან, 
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თავს არავის დააჭერინებენ, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, უნდა ვუთ-

ხრათ, რომ საშიშროება არსებობს. არდადეგებზე ხანდახან რამ-

დენიმე ბიჭი თავგადასავლებისთვის აკითხავს ხოლმე იქაურო-

ბას, ოღონდ ახლა, კალათბურთისა და ათასი რამის გადამკი-

დეს, ვის ექნება იქ წასვლის თავი? 

ბავშვები ცოტა ხანს ჩუმად მიაბიჯებდნენ სურნელოვან ტყეში, 

ნაძვის რბილ, ძველ წიწვებზე. თავზემოთ ტოტებში ქარი თით-

ქოს მელოდიას მღეროდა. ჩარლზ უოლესმა თავდაჯერებით ჩას-

ჭიდა ხელი მეგს. პატარა ბიჭის ამ საყვარელმა ჟესტმა გოგონას 

გული მოულბო, იგრძნო, ნელ-ნელა როგორ მოეხსნა დაძაბუ-

ლობა. „რაც უნდა იყოს, ჩარლზს ვუყვარვარ“, – გაიფიქრა მან. 

– სკოლაში დღესაც გაგამწარეს? – სიჩუმე დაარღვია ბიჭმა. 

– ჰო. მისტერ ჯენკინზის კაბინეტში გამომიძახეს, იმან კი მა-

მაზე გესლიანად ილაპარაკა. 

ჩარლზ უოლესმა ბრძნულად დაუქნია თავი: 

– ვიცი. 

– საიდან? 

ჩარლზმა თავი გააქნია: 

– აბა, როგორ აგიხსნა. უბრალოდ, სათქმელს შენ მეუბნები 

ხოლმე და იქიდან. 

– მე რომ კრინტსაც არ ვძრავ? ეტყობა, შენით ხვდები. 

– ყველაფერი სახეზე გაწერია, – უთხრა ჩარლზმა. 

– ტყუპები? – ჰკითხა მეგმა, – მათ ფიქრებსაც იგებ? 

– რომ მოვინდომო ან მათ რომ დავჭირდე, ალბათ გავიგებ. 

მაგრამ ეს ცოტა დამღლელია, ამიტომ შენზე და დედაზე ვარ 

კონცენტრირებული. 

– ანუ ჩვენს აზრებს კითხულობ? 

ჩარლზ უოლესი უხერხულად შეიშმუშნა: 

– არა მგონია, ზუსტად ასე იყოს. რაღაცნაირად ენის გაგებას 

წააგავს. მაგალითად, თუ ყურადღებას მოვიკრებ, შემიძლია გა-
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ვიგო, ქარი რას ეუბნება ხეებს, მიხვდი? შენ უნე... ისაა... უნებუ-

რად მიყვები რაღაც-რაღაცებს. ხომ მაგარი სიტყვაა, უნებურად? 

ამ დილით დედას ლექსიკონში მოვაძებნინე განმარტება. 

ბავშვების წინ მიმავალმა ფორტინბრასმა ყეფა ატეხა. 

ჩვეულებრივ, ეს ანიშნებდათ, რომ ან გზაზე მანქანა მიდიოდა, 

ან ვიღაც იდგა მათი სახლის კართან. 

– აქ ვიღაცაა, – მკვახედ შენიშნა ჩარლზ უოლესმა, – სახლის 

გარშემო დაძვრება. წამო, – ბიჭი გაიქცა. სირბილისგან მოკლე 

ფეხები დაეძაბა. ტყის განაპირას ფორტინბრასი ერთ ბიჭს წინ 

ედგა და გამწარებით უყეფდა. 

როცა ბავშვები ქოშინით მიუახლოვდნენ, ბიჭმა დაუძახა: 

– გაფიცებთ ყველაფერს, ძაღლი მომაშორეთ. 

– ეს ვინღაა? – ჰკითხა ჩარლზ უოლესმა მეგს. 

– კელვინ ო’კიფი. ჩემზე უფროსია, თან დიდი ბღენძი ვინმეა. 

– ნუ გეშინია, ბიჭო, არაფერს დაგიშავებ, – დაუყვავა ო’კიფ-

მა ფორტინბრასს. 

– დაწექი, ფორტ, – უბრძანა ჩარლზ უოლესმა ძაღლს. ფორ-

ტინბრასი კელვინ ო’კიფის ფერხთით გაწვა, თუმცა შავბეწვიანი 

ყელი ღრენისგან კვლავ უთახთახებდა. 

– ესეც ასე, – ჩარლზ უოლესმა დოინჯი შემოიყარა, – ახლა 

მოგვახსენე, აქ რა გინდა. 

– თქვენთანაც იგივე კითხვა მაქვს, – ცოტა არ იყოს, გულის-

წყრომით უთხრა ბიჭმა, – თქვენ ხომ მიურები ხართ გვარად? ეს 

თქვენი კერძო საკუთრება არ არის! – მან სცადა ნაბიჯი გადაედ-

გა, მაგრამ ფორტინბრასის უფრო ხმამაღალმა ღრენამ ადგილ-

ზე მიაჯაჭვა. 

– მომიყევი ამ ბიჭზე რაც იცი, მეგ, – უთხრა გოგონას უოლეს-

მა. 

– ისეთი რა უნდა ვიცოდე? – მიუგო მეგმა, – ჩემზე რამდენი-

მე კლასითაა წინ და კალათბურთის გუნდში თამაშობს. 
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– ჰო, ოღონდ მარტო ჩემი სიმაღლის გამო, – ოდნავ დაირ-

ცხვინა კელვინმა. მართლაც, მაღალი და გამხდარი იყო. ლურჯი 

სვიტერიდან წვრილი მაჯები უჩანდა. მის გრძელ, გასაკრეჭ 

ფორთოხლისფერ თმას ჭორფლი შესანიშნავად ეხამებოდა. 

ბიჭს საოცრად ნათელი, ღია ცისფერი თვალები ჰქონდა. 

– გვითხარი, აქ რას აკეთებ? – მოსთხოვა კელვინს ჩარლზ 

უოლესმა. 

– რა ხდება, დაკითხვას მიწყობ? მე ჭკუასუსტი მეგონე. 

გაალმასებული მეგი წითლად აფორაჯდა, მაგრამ ჩარლზ 

უოლესმა წყნარად უპასუხა: 

– სწორია, დაკითხვას გიწყობ. თუ გინდა, ძაღლი მოგაშორო, 

შენთვისვე აჯობებს, ყველაფერი ჩამოყაჭო. 

– შენნაირი უჩვეულო ჭკუასუსტი ცხოვრებაში არ მინახავს, – 

გაოგნდა კელვინი, – ჩემს ოჯახს ცოტა ხნით თავი დავაღწიე. 

ჩარლზ უოლესმა თავი დაუქნია: 

– როგორი ოჯახი გყავს? 

– ყველას სურდო აქვს. თერთმეტ ბავშვში მესამე ვარ. წითე-

ლი კოჭი. 

ჩარლზ უოლესი ყურებამდე გაიღრიჭა: 

– მეც. 

– სპორტულ ნიჭს, კალათბურთს და ეგეთ რამეებს არ ვგუ-

ლისხმობ, – დააზუსტა კელვინმა. 

– არც მე. 

– „წითელი კოჭი“ ბიოლოგიურ ამბავში, ამის თქმა მინდოდა, 

– იჭვნეულად შენიშნა კელვინმა. 

– „გენის ცვლილებას შედეგად მოსდევს ბავშვის ხასიათში 

იმგვარი შტრიხის ჩამოყალიბება, რომელიც მის მშობლებს არ 

გააჩნიათ. ამ შტრიხს უდიდესი ალბათობით მომავალში თავად 

ბავშვი გადასცემს შთამომავლობით საკუთარ შვილებს“, – 

ჩააბულბულა ჩარლზ უოლესმა. 
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– ერთი ამას დამიხედეთ, – გაუკვირდა კელვინს, – შენზე 

მითხრეს, ლაპარაკი არ იცისო. 

– ხალხი გონებასუსტად მთვლის, ჰოდა, ყველას ჰგონია, 

ამით საკუთარ უპირატესობას ამტკიცებს, – თქვა ჩარლზ 

უოლესმა, – რატომღა გავუცრუო იმედი? ისე, რამდენი წლისა 

ხარ, კელ? 

– თოთხმეტისა. საკმაოდ ჭკვიანი ბიჭი ვარ. მისმინეთ, ვინმემ 

ნაშუადღევს შეხვედრა დაგინიშნათ აქ? 

ჩარლზ უოლესმა ფორტი საყელურით გააკავა და კელვინს 

დაეჭვებულმა ჰკითხა: 

– რას ნიშნავს „დაგვინიშნა“? 

კელვინმა მხრები აიჩეჩა. 

– არ მენდობი? 

– უნდობლად არა ვარ განწყობილი, – აუხსნა ჩარლზ 

უოლესმა. 

– თუ ეგრეა, ახლა შენ მითხარი, ტყეში რა გინდათ. 

– მე, მეგმა და ფორტმა, როგორც ყოველთვის, ნაშუადღევს 

გასეირნება გადავწყვიტეთ. გვიყვარს ასეთ დროს ტყეში სეირ-

ნობა. 

კელვინმა ხელები ჯიბეებში ჩაიყო: 

– რაღაცას მიმალავთ. 

– შენც გვიმალავ რაღაცას, – არ დაუგვიანა პასუხი ჩარლზ 

უოლესმა. 

– კარგი, დიდო ბიჭო, – დანებდა კელვინი, – აი, რას გეტყვი: 

ზოგჯერ ხდება ხოლმე, რომ უცნაური შეგრძნება მიჩნდება სხვა-

დასხვა საკითხზე. ამას ალბათ კომპულსიას დავარქმევდი. იცი, 

კომპულსია რას ნიშნავს? 

– აკვიატება. იძულებითი ვალდებულება. მთლად კარგი გან-

მარტება ვერ არის, მაგრამ ოქსფორდის ლექსიკონში ასე წერია. 
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– კარგი, ბოდიში, – ამოიოხრა კელვინმა, – უნდა მახსოვ-

დეს, რომ შენს ინტელექტზე არასწორი წარმოდგენა მაქვს. 

მეგი ტყის განაპირას ამოსულ უხეშ ბალახზე მოკალათდა. 

ფორტმა ფრთხილად გაითავისუფლა თავი ჩარლზ უოლესის 

ხელში მოქცეული საყელურისგან, გოგონას გვერდზე მიუწვა და 

თავი კალთაში ჩაუდო. 

ზრდილობის გამო კელვინი შეეცადა, ჩარლზ უოლესთან ერ-

თად მეგიც ჩაერთო საუბარში. 

– როცა ეს აკვიატება, ანუ კომპულსია მიჩნდება – ოღონდ აზ-

რზე არა ვარ, როგორ და რანაირად მოდის ხოლმე, თან სხვათა 

შორის არცთუ ისე ხშირად ხდება, – ყოველთვის ვემორჩილები. 

რასაც გონება მეუბნება, იმას ვაკეთებ. ჰოდა, დღეს, შუადღის მე-

რე, ვიგრძენი, რომ ამ მოჩვენებებიან სახლთან უნდა მოვსული-

ყავი, სულ ეს არის, ბიჭი. მეტს არაფერს ვმალავ. ალბათ, თქვენ-

თან შეხვედრაც მოსალოდნელი უნდა ყოფილიყო ჩემთვის, ეგ 

თქვენ გადაწყვიტეთ. 

ჩარლზ უოლესმა ერთხანს გამომცდელი მზერა მიაპყრო 

კელვინს, შემდეგ თვალები დაენისლა, ეტყობოდა, კელვინის აზ-

რებს კითხულობდა. კელვინი მშვიდად იცდიდა. 

ბოლოს ჩარლზ უოლესმა თქვა: 

– გასაგებია, მჯერა შენი. ვფიქრობ, შენი ნდობით არაფერი 

დაშავდება, ოღონდ ვერ გადამიწყვეტია. იცი რა, მე მგონი, აჯო-

ბებს ჩვენთან ისადილო. 

– ჰმმმ, დიდი სიამოვნებით, მაგრამ... დედათქვენი რას იტ-

ყვის? – იკითხა კელვინმა. 

– დედას ძალიან გაუხარდება, კარგი ქალია. ჩვენიანი არ 

არის, მაგრამ მაინც კარგია. 

– და მეგი? 

– მეგი მძიმე შემთხვევაა, – მიუგო ჩარლზ უოლესმა, – არც 

იქითაა, არც აქეთ. 
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– დედა ჩვენიანი არ არის? რას გულისხმობ? – ჩაეკითხა მე-

გი, – არც იქით, არც აქეთ რანაირად ვარ? 

– ახლა არა, მეგ, – უთხრა ჩარლზ უოლესმა, – ცოტა მოიცა-

დე, მოგვიანებით აგიხსნი, – ბიჭმა კელვინს შეავლო თვალი და 

როგორც ჩანს, გადაწყვეტილება მყისვე მიიღო, – მაშ ასე, მოდი, 

კელვინი ქალბატონ რაო-რაოს მივუყვანოთ, საეჭვო ტიპი თუა, 

ეგრევე იყნოსავს. 

ჩარლზმა მოკლე ფეხებით ძველი, ნახევრად დანგრეული 

სახლისკენ გაუტია. 

მოჩვენებებიანი სახლი ჩრდილში ნახევრად მიმალულიყო, 

რადგან ფოთლებისგან თითქმის სრულად შემოძარცული თე-

ლის კორომი ეფარებოდა. ყვითელი ფოთლები სველ მიწაზე ხა-

ლიჩასავით ეფინა. გვიანი შუადღის მომწვანო სინათლე ავის 

მომასწავებლად ირეკლებოდა ფანჯრის მოშიშვლებულ მინებზე. 

ანჯამებიდან ამოვარდნილი დარაბა რაკუნობდა, შენობის რომე-

ლიღაც ნაწილი კი ჭრიალებდა. მეგის აზრით, ამ სახლმა სავსე-

ბით დაიმსახურა თავისი შიშის მომგვრელი რეპუტაცია. 

წინკარზე ფიცარი იყო აჭედილი, მაგრამ ჩარლზ უოლესი ბავ-

შვებს სახლის უკანა მხარისკენ გაუძღვა. კარი აქაც აჭედილი 

დახვდათ. ჩარლზ უოლესმა მაინც დააკაკუნა და კარიც ნელა, 

ჟანგიანი ანჯამების ჭრიალით გაიღო. თელის ერთ კენწეროზე 

შემოსკუპულმა ყვავმა მჭახე ხმით დაიჩხავლა; კოდალას ნის-

კარტი კი გამალებით აკაკუნდა: კაკ-კუკ, კაკ-კუკ. სახლის კუთხი-

დან გამომძვრალი მსუქანი, რუხი ვირთხის დანახვაზე მეგმა მო-

გუდული კივილი ამოუშვა. 

– არაფერია, უბრალოდ საშიში ეფექტების მოწყობით მაგ-

რად ხალისობენ, – დაამშვიდა ჩარლზ უოლესმა, – მოდით. მომ-

ყევით. 

მეგს იდაყვზე კელვინმა დაადო ძლიერი ხელი, ფორტინბრას-

მა კი ფეხზე უბიძგა. გოგონას იმდენად ესიამოვნა მათი მზრუნვე-
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ლობა, რომ პანიკამ გაუარა და უშიშრად შეჰყვა ჩარლზ უოლესს 

სახლის ბნელ კუნჭულებში. 

ბავშვებმა სამზარეულოსმაგვარ ოთახში ამოყვეს თავი. 

უზარმაზარ ბუხარში ცეცხლი მხიარულად გიზგიზებდა. ცეცხლის 

თავზე დიდი, შავი ქოთანი ეკიდა. საინტერესოა, საკვამურიდან 

კვამლი რატომ ვერ დაინახეს? ქოთანში რაღაც ბუყბუყებდა. ნა-

ხარშს ისეთი სუნი ასდიოდა, აშკარად მისის მიურის ქიმიური ნა-

ერთის მსგავსი წარმონაქმნი უფრო უნდა ყოფილიყო, ვიდრე 

საჭმელად ვარგისი რამ. მორყეულ სარწეველა სკამზე დაბალი, 

პუტკუნა ქალი იჯდა. რაკი ეს ქალი ქალბატონი რაო-რაო არ 

ბრძანდებოდა, მეგმა დაასკვნა, რაო-რაოს ერთ-ერთი მეგობარი 

უნდა იყოსო. ქალს მეგისაზე ორჯერ დიდი და სქელი სათვალე 

ეკეთა და ზეწარს გულმოდგინედ, ნემსის სწრაფი და მოქნილი 

მოძრაობით კემსავდა. დანარჩენი ზეწრები მტვრიან იატაკზე 

ეყარა. 

ჩარლზ უოლესი ქალს მიუახლოვდა. 

– არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აგეღოთ მისის ბანკომბის 

ზეწრები ჩემთან შეუთანხმებლად, – გამოუცხადა მხოლოდ პა-

ტარა ბიჭებისთვის ჩვეული უკმეხი და მედიდური ტონით, – ერ-

თი გამაგებინეთ, რაში გჭირდებათ ამდენი ზეწარი? 

პატარა, პუტკუნა ქალმა ბიჭს სახეში შესცინა: 

– ოჰ! ეს შენა ხარ, საყვარელო ჩარლიკო? Le coeur a ses 

raisonsque la raison ne connait point. ფრანგულია, პასკალის 

გამონათქვამი. გულს საკუთარი მოსაზრებები აქვს, რომელთაც 

გონება ვერ ჩასწვდება. 

– მაგრამ ეს ხომ უწესო საქციელია! – გაჯავრდა ჩარლზი. 

– დედაშენი საწინააღმდეგოს იტყოდა, – მრგვალსათვალიან 

ქალს სახეზე ღიმი გაუკრთა. 
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– მე დედაჩემის მამაჩემისადმი სიყვარულზე კი არა, მისის 

ბანკომბის ზეწრებზე გელაპარაკებით, – დაუტატანა ჩარლზ 

უოლესმა. 

პატარა ქალმა ამოიოხრა. ვეებერთელა სათვალეს კვლავ შუ-

ქი დაეცა, რამაც მეგს ბუს ბრჭყვიალა თვალები მოაგონა. 

– ზეწრები მოჩვენებებად გადაცმისთვის გვჭირდება, – თქვა 

ბუსთვალამ, – მეგონა, ამას თავადაც მიხვდებოდი. ქალბატონმა 

რაო-რაომ გადაწყვიტა, რაკი მეზობლების დაშინება მოგვიწევს, 

ბარემ სუფთად ვიმუშაოთო. ამიტომაა მოჩვენებებიან სახლში 

ცხოვრება ასეთი სახალისო, მაგრამ ზეწრების ამბავი არ უნდა 

გაგეგოთ, შეცდომა დავუშვით. Auf frischer Tat ertappt. ეს გერ-

მანულად. In flagrante delicto. ეს კი ლათინურად. ჩვენებურად 

რომ ვთქვათ: ფაქტზე წაგვასწარით. ჰოდა, იმას ვამბობდი... 

ჩარლზ უოლესმა ქალი ხელის აწევით გააჩუმა. 

– ქალბატონო ვინ-ვინო, ამ ბიჭს იცნობთ? 

კელვინმა თავი დაუკრა: 

– შუადღე მშვიდობისა, მემ. მაპატიეთ, თქვენი სახელი კარ-

გად ვერ გავიგონე. 

– ქალბატონი ვინ-ვინო დამიძახე, – უთხრა ქალმა, – წე-

სიერად არ ვიცნობ, ჩარლიკო, მაგრამ მგონი, მშვენიერი ყმაწ-

ვილი ჩანს. 

– ქალბატონი რაო-რაო სად არის? – ჰკითხა ჩარლზმა. 

– დაკავებულია. უკვე დროა, ჩარლიკო, უკვე დროა. როგორც 

სენეკამ ბრძანა, Ab honesto virum bonum nihil deterret. ღირსე-

ულ კაცს ღირსეული საქმეების ჩადენას ვერაფერი დაუშლის. ის 

მართლაც უკეთილშობილესი კაცია, საყვარელო ჩარლიკო, 

მაგრამ ახლა მას ჩვენი დახმარება სჭირდება. 

– ვისზე ამბობთ? – დაინტერესდა მეგი. 

–პატარა მეგიც აქ ყოფილა! სასიამოვნოა შენი გაცნობა, პა-

ტარავ. რასაკვირველია, მამაშენზე ვამბობ. ახლა შინ წადით, ჩე-
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მო კარგებო. დრო ჯერ არ მომწიფებულა. ნუ ღელავთ, უთქვე-

ნოდ არ წავალთ. საჭმელი ბლომად ჭამეთ და დაისვენეთ. კელ-

ვინსაც კარგად აჭამეთ. აბა, ახლა კი მოცოცხეთ! Justitiae soror 

fides. ისევ ლათინური, რა თქმა უნდა. რწმენა და სამარ-

თლიანობა დები არიან. გვენდეთ! ახლა კი ქშა, მოუსვით აქე-

დან! 

ქალბატონი ვინ-ვინო ფეხზე წამოვარდა და ბავშვებს წარმო-

უდგენელი ძალით უბიძგა კარისკენ. 

– სულ დავიბენი, ჩარლზ, – თქვა მეგმა. 

ჩარლზმა დას ხელი ჩაავლო და სახლს გაარიდა. ფორტინ-

ბრასი წინ გავარდა, კელვინი და-ძმას უკან გაჰყვა. 

– მართალი გითხრა, მეც, – გაეპასუხა ჩარლზი, – ყველაფე-

რი კარგად არ მესმის. ყოველ შემთხვევაში, ჯერ არა. როგორც 

კი უფრო მეტს გავიგებ, მაშინვე გეტყვი. ისე, ფორტს დააკვირ-

დი? არც დაუღრენია, არც განძრეულა. ჩანს, აქაურობა სრული-

ად ჩვეულებრივი, უსაფრთხო ადგილია. ახლა ორივემ მომისმი-

ნეთ. ძალიან გთხოვთ, ჭამამდე დღევანდელ ამბებზე არ ვილაპა-

რაკოთ, კარგი? ჯერ საკვები მჭირდება, რომ ყველა დეტალი წე-

სიერად გავარკვიო და თავ-თავისი ადგილი მივუჩინო. 

– გაგვიძეხი, ჭკუასუსტო ბიჭო, – მხიარულად შესძახა კელ-

ვინმა, – შენი სახლი არასდროს მინახავს. რატომღაც მგონია, 

რომ სიცოცხლეში პირველად ვბრუნდები შინ. 
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3 

ქალბატონი რომელიო 
 

 

ტყეში უკვე საღამოს ბინდი წვებოდა. შინისკენ მიმავალი ბავ-

შვები ხმას არ იღებდნენ. ჩარლზი და ფორტინბრასი მკვირ-

ცხლად მიკუნტრუშებდნენ წინ. კელვინი მეგის გვერდით მიაბი-

ჯებდა და თითებით გოგონას მკლავს ოდნავ, მფარველურად 

ეხებოდა. 

– ეს ყველაზე დაუჯერებელი, დამაბნეველი დღე იყო ჩემს 

ცხოვრებაში, – ფიქრიანად წარმოთქვა მეგმა, – მაგრამ დაბ-

ნეულობამ და წყენამ გამიარა. ახლა ბედნიერად ვგრძნობ თავს, 

საინტერესოა, რატომ? 

– ალბათ, აქამდე შეხვედრა არ გვეწერა და იმიტომ, – აზრი 

გამოთქვა კელვინმა, – ანუ სკოლიდან ვიცოდი შენი სახელი და 

რამე, მაგრამ პირადად არ გიცნობდი. მიხარია, რომ დღეს წე-

სიერად გაგიცანი, მეგ. იცი, მე და შენ მართლა დავმეგობრდე-

ბით. 

– მეც მიხარია შენი გაცნობა, – წაიჩურჩულა გოგონამ. ორი-

ვე ისევ დადუმდა. 

როდესაც ბავშვებმა სახლს მიაღწიეს, მისის მიური ჯერაც ლა-

ბორატორიაში იყო. ქალი ღია ცისფერ სითხეს აკვირდებოდა, 

რომელიც მენზურიდან წვრილი მილაკის გავლით ნელა იღვრე-

ბოდა რეტორტაში. სპირტქურაზე, თიხის მოზრდილ ქვაბში, 

ხორცის წვნიანი თუხთუხებდა. 

– სენდის და დენის ნუ ეტყვი, რომ აქ ვაკეთებ საჭმელს, – 

სთხოვა მეგს დედამ, – ხორცში სულ ქიმიური ნივთიერებები 

ელანდებათ, მე კი ექსპერიმენტის ბოლომდე დასრულება მინ-

დოდა. 
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– დედა, ეს კელვინ ო’კიფია, – სტუმარი წარუდგინა მეგმა, – 

მისთვის გვეყოფა წვნიანი? კარგი სუნი კი აქვს. 

– გამარჯობა, კელვინ, – მისის მიურიმ ბიჭს ხელი ჩამოარ-

თვა, – სასიამოვნოა შენი გაცნობა. სამწუხაროდ, ამაღამ მხო-

ლოდ წვნიანი გვაქვს, თუმცა საკმაოდ სქელი და ყუათიანია. 

– რას ამბობთ, სიამოვნებით გავსინჯავ, – მიუგო კელვინმა, 

– შეიძლება თქვენი ტელეფონით ვისარგებლო? დედაჩემს ვეტ-

ყვი, რომ თქვენთან ვარ. 

– რა თქმა უნდა. აჩვენე, სად დევს ტელეფონი, კარგი, მეგ? ნუ 

მიწყენ, მაგრამ აი, ამ ტელეფონიდან ვერ დაგარეკინებ. ექსპე-

რიმენტის დამთავრება მინდა. 

მეგი სახლში პირველი შევიდა. ჩარლზ უოლესი უკვე თავის 

ოთახში იყო, ფორტინბრასიც სადღაც გაქრა. გარედან ჩაქუჩის 

რაკუნი ისმოდა: სენდი და დენი თავიანთ „ციხესიმაგრეს“ უკირ-

კიტებდნენ, რომელიც ერთ-ერთ ნეკერჩხალზე მოიწყვეს. 

– აქეთ, – გოგონამ სამზარეულო გადაჭრა და კელვინს სას-

ტუმრო ოთახში შეუძღვა. 

– არ ვიცი, რისთვის ვურეკავ დედაჩემს, ან რატომ ვაფრთხი-

ლებ, შინ ჯერ არ მოვალ-მეთქი, – კელვინს ხმაში სიმწარე 

გაერია, – ჩემს არყოფნას მაინც ვერ შენიშნავს და რა აზრი 

აქვს?! 

ბიჭმა ამოოხვრით აკრიფა ნომერი: 

– დე? – თქვა მან, – ოჰ, შენა ხარ, ჰინკი. დედას უთხარი, 

კელვინი გვიანობამდე არ იქნება სახლში-თქო. იცოდე, არ და-

გავიწყდეს, მაშინდელივით გარეთ ნუ მაყურყუტებთ. 

კელვინმა ყურმილი დადო და მეგს შეხედა: 

– წარმოგიდგენია, როგორ გაგიღიმა ბედმა? 

გოგონას ოდნავ ირონიულად გაეღიმა: 

– არც ისე. 
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– ასეთი დედის ყოლა, თანაც ასეთ სახლში ცხოვრება! ღმერ-

თო, დედაშენი ულამაზესი ქალია! ერთი დედაჩემი განახა. ზედა 

კბილები მთლიანად დასცვივდა. მამამ პროთეზი უყიდა, მაგრამ 

ცოცხალი თავით არ იკეთებს. თმას ათასში ერთხელ თუ ივარ-

ცხნის და დიდად ვერც ეს შველის, – კელვინმა ხელი მომუშტა, – 

და მაინც, დედაჩემია და მიყვარს, აი, რა არის ყველაზე სასაცი-

ლო. ყველანი მიყვარს: დედ-მამა, და-ძმები, იმათ კი ცალ ფეხზე 

ვკიდივარ. მე მგონი, ამიტომ ვურეკავ, ამიტომ ვაფრთხილებ. მე 

მათზე ვდარდობ. სხვა არავინ დარდობს მათზე. ვერც კი ხვდები, 

მოსიყვარულე ადამიანებთან ცხოვრებით როგორ გაგიმარ-

თლა. 

მეგი შეწუხდა: 

– მაგაზე არასდროს მიფიქრია. ჩემიანების სიყვარული სრუ-

ლიად ჩვეულებრივ, არაფრით გამორჩეულ მოვლენად მიმაჩ-

ნდა. 

კელვინი მოიღუშა, მაგრამ მალე სახე ფართო ღიმილმა 

გაუცისკროვნა: 

– ცოტა ხანში კარგი ამბები დატრიალდება, მეგ! დამიჯერე, 

აგერ ნახავ! წინასწარ ვგრძნობ! 

ბიჭი ლამაზად მორთული, ცოტათი ძველმოდური სასტუმრო 

ოთახის დინჯად თვალიერებას მოჰყვა. ბოლოს პიანინოზე 

მდგარ ფოტოსურათთან შეჩერდა, რომელზეც სანაპიროსთან 

თავმოყრილი მამაკაცების მცირე ჯგუფი იყო გამოსახული. 

– ესენი ვინ არიან? 

– ოჰ, ეგ მეცნიერების ჯგუფია. 

– სად არიან? 

– კანავერალის კონცხზე. აგე, მამაჩემს ხედავ? 

– რომელია? 

– აი, ეს. 

– სათვალიანი კაცი? 
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– ჰო, ეგაა. თმის შეკრეჭა ნაღდად მოუხდებოდა, – ჩაიხითხი-

თა მეგმა. იმ სიამოვნებამ, რომ კელვინს ფოტოსურათს უჩვენებ-

და, გოგონას სადარდებელი გადაავიწყა, – თმის ფერი თითქმის 

ერთნაირი გვაქვს, მამას სულ ავიწყდება თმის შეჭრა. ბოლოს 

დედა იძულებული ხდება, თვითონ შეჭრას – მაკრატელი და სა-

ჭირო რაღაცებიც კი იყიდა – იმიტომ, რომ მამა პარიკმახერთან 

მისასვლელად ვერ იცლის. 

კელვინი სურათს დააკვირდა: 

– მომწონს მამაშენი, – საზეიმოდ განაცხადა მან, – ცოტა 

ჩარლზ უოლესს ჰგავს, არა? 

მეგს კვლავ გაეცინა: 

– ჩარლზი პატარა რომ იყო, მამას პირდაპირ გაჭრილი ვაშ-

ლივით ჰგავდა. ამაზე სიცილით ვიხოცებოდით ხოლმე. 

კელვინი სურათს თვალს არ აცილებდა: 

– მამაშენი უბრალო კაცი ჩანს, დიდი სიმპათიურობით ვერ 

დაიკვეხნის, მაგრამ მაინც მომწონს. 

– მამა მეტი რომ არ შეიძლება, ისეთი სიმპათიურია! – აღ-

შფოთდა მეგი. 

– არა, ჩემსავით აწოწილი და გაჩხინკულია, – თავი გააქნია 

კელვინმა. 

– ჩემი აზრით, შენც სიმპათიური ხარ, – უთხრა გოგონამ, – 

ცოტათი მამაჩემისნაირი ცისფერი თვალები გაქვს, კრიალა ცის-

ფერი. მამაჩემის თვალების ფერი სათვალის გამო ვერ შეამჩნიე. 

– ახლა სად არის მამაშენი? 

მეგი დაიძაბა. საბედნიეროდ, ლაბორატორიიდან სამზა-

რეულოში შემავალი კარის ჯახუნმა პასუხის გაცემისგან იხსნა. 

მისის მიური წვნიანის ქვაბით შემოვიდა. 

– ახლა ამას ქურაზე დავდგამ და მზად იქნება, – თქვა ქალმა, 

– მეგ, დავალება დაწერე? 

– ჯერ არა, – მეგი სამზარეულოში დაბრუნდა. 
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– მაშინ, დარწმუნებული ვარ, კელვინი დაგთანხმდება, სადი-

ლამდე მოითავო. 

– რატომაც არა, – კელვინმა ჯიბიდან გაკეცილი ფურცლების 

დასტა ამოაძვრინა, – იცი, მეც მათემატიკის დავალება მაქვს და-

სამთავრებელი. ეს საგანი ყველაზე მეტად მიჭირს. სიტყვიერად 

ყველაფერს ვიგებ, ოღონდ რიცხვებთან ვიბნევი ხოლმე. 

– მეგი დაიხმარე, – ღიმილით შესთავაზა მისის მიურიმ. 

– კარგი აზრია, მაგრამ მე მეგზე რამდენიმე კლასით წინ ვარ. 

– მაინც სთხოვე დახმარება, რას კარგავ, – თქვა მისის 

მიურიმ. 

– კი ბატონო, – დათანხმდა კელვინი, – აგე, მეგ, ნახე. 

ოღონდ იცოდე, საკმაოდ რთული ამოცანაა. 

მეგმა ფურცელი გაასწორა და ჩაიკითხა. 

– პასუხს როგორ დაწერ, იმათთვის აქვს მნიშვნელობა? – 

დაინტერესდა გოგონა, – ანუ, პასუხის შენებურად ჩამოყალიბე-

ბის უფლება გაქვს? 

– კი, როგორ არა. მთავარია, ამოცანა გავიგო და სწორი პა-

სუხი გავცე. 

– ჩვენ კი გვინდა არ გვინდა, იმათებურად უნდა დავწეროთ. 

მისმინე, კელვინ, ამოხსნას აი, ასე თუ შეატრიალებ, ნახე, რო-

გორ გამარტივდება! 

გოგონამ ამოცანის პასუხი ფანქრით ხელად ჩააწიკწიკა ფურ-

ცელზე. 

– ეეე, მოიცა! – ნაწერს დახედა კელვინმა, – მოიცა! მგონი, 

ვხვდები. მიდი, მეორე ამოცანაც ამოხსენი. 

მეგის ფანქარს კიდევ ერთხელ მიეცა საქმე. 

– უბრალოდ, ერთი რამე უნდა დაიხსომო: შეგიძლია, ნების-

მიერი ჩვეულებრივი წილადი უსასრულო პერიოდულ ათწილა-

დად აქციო. მიხვდი? ანუ 3/7 არის 0, 428571. 



 44 მკითხველთა ლიგა 

– ოჰო, უდამთხვეულეს ოჯახში მოვხვდი, – გაიკრიჭა კელვი-

ნი და მეგს მიუბრუნდა, – როგორც ვატყობ, აწი აღარაფერი უნ-

და გავიკვირვო. ერთი მითხარი, მეგ, შენ ხომ სკოლაში მაჩანჩა-

ლად ითვლები და წარამარა შარში ეხვევი ხოლმე? 

– ნამდვილად. 

– მეგი და მათემატიკა ერთმანეთს ვერ ეწყობიან, – ცოც-

ხლად თქვა მისის მიურიმ, – მამამისი რიცხვებს თამაშ-თამაშით 

ასწავლიდა, ამიტომ მეგმა ბევრი მეტისმეტად მარტივი ხერხი 

ისწავლა. ახლა, სკოლაში ამოცანის რთული ხერხებით ამოხ-

სნას რომ სთხოვენ, ბრაზდება და გონებაში ჯიუტად აწყობს ხე-

ლოვნურ დაბრკოლებას. 

– მეგისა და ჩარლზის გარდა მოგეძებნებათ კიდევ მათნაირი 

„ჭკუასუსტი“ ტიპი? – იკითხა კელვინმა, – თუ კი, იმათაც სიამოვ-

ნებით გავიცნობ. 

– მეგი გარკვევით რომ წერდეს, რაღა გვიჭირს, – აღნიშნა 

მისის მიურიმ, – როგორც წესი, მე კარგა ხნის წვალების ფასად 

ვარჩევ ნაწერს, მაგრამ ვშიშობ, მასწავლებლების უმრავლესო-

ბა ამას ვერ ახერხებს. საეჭვოა, რომელიმე მათგანმა შეიწუხოს 

თავი. საშობაოდ მეგისთვის საბეჭდი მანქანის ჩუქებას ვაპირებ. 

იქნებ, ამან უშველოს. 

– ერთი რაღაცა მაინც თუ გამომივიდა კარგად, არავინ 

დაიჯერებს, – თქვა მეგმა. 

– რა არის მეგაპარსეკი? – ჰკითხა კელვინმა. 

– ჩემი ერთ-ერთი მეტსახელი, მამა მეძახდა ეგრე, – გამოტ-

ყდა მეგი, – აგრეთვე ნიშნავს 3,26 მილიონ სინათლის წელი-

წადს. 

– E=mc2 რაღაა? 

– აინშტაინის თეორია, ანუ ენერგიისა და მასის ურთიერთდა-

მოკიდებულება. 

– E რას აღნიშნავს? 
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– ენერგიას. 

– m? 

– მასას. 

– და c2? 

– სინათლის სიჩქარე ვაკუუმში. 

– პერუს რომელი ქვეყნები ესაზღვრება? 

– აზრზე არა ვარ. მგონი, სადღაც სამხრეთ ამერიკაშია. 

– რომელია ნიუ-იორკის დედაქალაქი? 

– ნიუ-იორკი, რა თქმა უნდა. 

– ვინ დაწერა ბოსუელის „ჯონსონის ცხოვრება“? 

– ო, კელვინ, ინგლისურში ძალიან მოვიკოჭლებ. 

კელვინმა უიმედოდ ამოიხვნეშა და მისის მიურის მიუბრუნ-

და: 

– მესმის, რასაც გულისხმობთ. მეგისთვის სწავლებას ნამ-

დვილად ვერ შევძლებდი. 

– მართალი ხარ, მეგი ცოტა ცალმხრივი გოგოა, – კვერი და-

უკრა მისის მიურიმ, – თუმცა, ვფიქრობ, ეს ჩემი და მამამისის 

ბრალია. სხვათა შორის, მეგი თოჯინების სახლით დღემდე ერ-

თობა. 

– დედა! – შეჰკივლა თავზარდაცემულმა მეგმა. 

– ოჰ, მაპატიე საყვარელო, – მყისვე მოუბოდიშა დედამ, – 

მაგრამ დარწმუნებული ვარ, კელვინს კარგად ესმის, რის თქმა 

მინდოდა. 

უცნაურია, მაგრამ კელვინმა დიდი ენთუზიაზმით გაშალა 

მკლავები, თითქოს მეგს, დედამისსა და მთელ სახლს გულში 

იხუტებსო. 

– როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? არაჩვეულებრივი სახლია, 

არა? ასე მგონია, ხელმეორედ დავიბადე. თავს მარტო აღარ 

ვგრძნობ! გესმით, თქვენთან ყოფნა რამდენს ნიშნავს ჩემთვის? 
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– შენ ხომ კალათბურთს გადასარევად თამაშობ! კარგადაც 

სწავლობ, – კელვინის ნათქვამი გააპროტესტა მეგმა, – სკოლა-

ში ყველას მოსწონხარ. 

– სრულიად უმნიშვნელო მიზეზების გამო, – თქვა კელვინმა, 

– ქვეყანაზე არავისთან, გესმის? არავისთან მილაპარაკია 

ხეირიანად. კი, შემიძლია მეც ნორმალურ ხალხს მივბაძო და ჩე-

მი ნამდვილი ხასიათი დავმალო, მაგრამ ასე მოქცევა ჩემს ბუნე-

ბაში არ ზის. 

მეგმა უჯრიდან ჩანგლები ამოიღო და რამდენჯერმე ფიქ-

რიანად შეატრიალა ხელში. 

– ბრინჯივით დავიბენი, – თქვა შეცბუნებულმა გოგონამ. 

– ჰო, მეც, – გაეცინა კელვინს, – მაგრამ კარგი ისაა, რომ ვი-

ცი, საქმე წინ მიდის. 

ტყუპებს სადილზე კელვინის სტუმრად ყოფნა ძალიან 

გაუხარდათ, რამაც მეგი თან ასიამოვნა, თან ოდნავ გააოცა. ბი-

ჭებმა სტუმრის ათლეტურ მიღწევებზე ბევრი რამ იცოდნენ. ისი-

ნი უფრო აღფრთოვანებულნი იყვნენ კელვინის სპორტული წარ-

მატებით, ვიდრე მეგი. კელვინმა ხუთი თეფში წვნიანი, სამი ფინ-

ჯანი მარწყვის ჯემი და თორმეტი ნამცხვარი გადასანსლა. 

ჩარლზ უოლესმა დაჟინებით მოსთხოვა, ლოგინში ჩამაწვინე და 

წამიკითხეო. ტყუპებს, რაკი დავალება უკვე დაწერეს, უფლება 

ჰქონდათ, საათნახევარი ტელევიზორისთვის ეყურებინათ. მეგი 

დედას ჭურჭლის რეცხვაში მიეხმარა, შემდეგ მაგიდას მიუჯდა 

და დავალებას დაუწყო ჯახირი, მაგრამ ყურადღებას ვერაფრით 

იკრებდა. 

– დედა, თავს ცუდად გრძნობ? – იკითხა უცებ. 

მისის მიური სამეცნიერო ჟურნალის ფურცვლას შეეშვა და 

თავი ასწია. რამდენიმე წამს ჩუმად იყო, შემდეგ მეგს უპასუხა: 

– ჰო. 

– რატომ? 
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მისის მიური ისევ შეყოყმანდა. მერე ხელებზე დაიხედა. ქალს 

გრძელი, ძლიერი და ლამაზი ხელები ჰქონდა. მარჯვენა ხელის 

თითებით მარცხენა ხელის არათითზე წამოცმულ ოქროს 

მსხვილ ბეჭედს შეეხო. 

– იცი, ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ვარ, – თქვა ბოლოს, – თუმცა 

მესმის, ბავშვებისთვის ძნელია ამის გაგება. მამაშენი ისევ ისე 

ძლიერად მიყვარს და მის არყოფნას მძიმედ განვიცდი. 

– შენი აზრით, ბოლოდროინდელი ამბები მამასთან რაიმე 

კავშირშია? 

– ჰო, ვფიქრობ, სწორედ ასეა. 

– მაინც რატომ? 

– ეგ არ ვიცი, მაგრამ ახლახან მომხდარ ამბებს სხვა ვერაფ-

რით ვხსნი. 

– ამქვეყნად ყველა მოვლენის ახსნა შეიძლება? 

– მგონი, კი. ოღონდ ჩვენი ადამიანური შეზღუდულობა არ 

გვაძლევს ყველაფრის ახსნისა და გაგების შესაძლებლობას. 

მეორე მხრივ, მეგ, ახსნა-განმარტება მაინც არსებობს, მიუხედა-

ვად იმისა, რომ ჩვენ ვერ ვიგებთ მას. 

– მე მომწონს, როცა რაღაცები მესმის, – თქვა მეგმა. 

– ბუნებრივია, ყველას მოსწონს, მაგრამ ზოგჯერ ეს შეუძლე-

ბელია. 

– ჩარლზ უოლესს ყველა ჩვენგანზე უკეთ ესმის, არა? 

– კი. 

– რატომ? 

– იმიტომ, რომ... ალბათ, იმიტომ, რომ ის ჩვენგან განსხვავ-

დება, მეგ. 

– რითი? 

– დაბეჯითებით ვერ გეტყვი, რითი. შენ თვითონაც ხომ ატ-

ყობ, სხვა ბავშვებს არა ჰგავს. 

– არა, არ მინდა ეგეთი იყოს, – ჯიუტად განაცხადა მეგმა. 
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– ეს შენს ნება-სურვილზე როდია დამოკიდებული. ჩარლზ 

უოლესი სწორედაც ეგეთია, განსხვავებული. ახლებური. 

– ახლებური? 

– ჰო, მე და მამაშენი ასე ვფიქრობდით. 

მეგმა ფანქარი ისე ღონივრად გადაღუნა, ხელში შემოატყდა. 

– ბოდიში დესტრუქციულობის შემთხვევითი გამოვლენის-

თვის, – გაეცინა გოგონას, – უბრალოდ, ვცდილობ, სიტუაციაში 

გავერკვე. 

– ვიცი. 

– ჩარლზ უოლესი გარეგნულად სხვა ბავშვებისგან არაფრით 

გამოირჩევა. 

– გეთანხმები, მეგ, მაგრამ ადამიანები მარტო გარეგნობით 

არ უნდა შეაფასო. საქმე ჩარლზ უოლესის ფიზიკურ მონაცემებ-

ში კი არ არის, არამედ მის სულში. 

მეგმა ოხვრას გული ამოაყოლა, სათვალე მოიხსნა, დაატ-

რიალა და ისევ გაიკეთა. 

– კარგი, ვიცი, ჩარლზ უოლესი რომ სხვანაირია და სხვანა-

ირზე მეტიც. გამოდის, ამ ფაქტს უნდა შევეგუო და მიზეზის გაგე-

ბა არ ვცადო. 

– ვცდილობდი, ზუსტად ეგ აზრი ჩამეგონებინა შენთვის, ხომ 

ასეა? – გაუღიმა მისის მიურიმ. 

– მმმ, ჰო, – უგულისყუროდ გაეპასუხა მეგი. 

– აშკარად ჩარლზ უოლესის გამო არ გავიკვირვე წუხანდე-

ლი ვიზიტი. ჩემს მუდმივ სიფხიზლესა და სკეპტიციზმის უნარსაც 

სწორედ ჩარლზს უნდა ვუმადლოდე, – ღიმილითვე განაგრძო 

დედამ. 

– შენც ჩარლზისნაირი ხარ? – ჰკითხა მეგმა. 

– მე? ღმერთმანი, არა. ბუნებამ დანარჩენებზე მეტი გონებით 

და წარმატებისთვის ხელსაყრელი პირობებით დამაჯილდოვა, 

თორემ, სხვა მხრივ, არაფრით გამოვირჩევი. 
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– როგორ არა, სილამაზით, – მიუგო გოგონამ. 

– მეგ, აბა, ჩემი სილამაზე საერთოდ რა სახსენებელია, – 

გამხიარულდა მისის მიური, – გეუბნები, სრულიად ჩვეულებრი-

ვი ადამიანი ვარ. 

ზუსტად ამ დროს კელვინი შემოვიდა: 

– ოჰ, გვარიანად გავერთე. 

– ჩარლზი ლოგინში წევს? – შეეკითხა მისის მიური. 

– დიახ. 

– რა წაუკითხე? 

– „დაბადება“.1 თვითონ აირჩია. ჰო მართლა, ნაშუადღევს 

როგორ ექსპერიმენტზე მუშაობდით, მისის მიური? 

– ოჰ, მე და ჩემმა მეუღლემ რაღაც ნაერთი გამოვიგონეთ ერ-

თად. არ მინდა, მის დაბრუნებამდე მეტისმეტად ჩამოვრჩე წა-

მოწყებას. 

– დედა, – ჩააცივდა მეგი, – იცი, ჩარლზი რას მეუბნება? არც 

აქეთ ხარ, არც იქით, არც წყალი ხარ, არც ღვინოო. 

– ვაიმე, ნუ წუწუნებ! – შეუძახა კელვინმა, – მეგი არა ხარ?! 

არ გეკადრება. წამოდი, გავისეირნოთ. 

მეგი მაინც ვერ ისვენებდა: 

– კელვინზე რა აზრისა ხარ? – ჰკითხა დედას. 

– რა აზრის უნდა ვიყო? – სიცილით თქვა მისის მიურიმ, – ძა-

ლიან მომწონს და მოხარული ვარ, რომ მოგვაგნო. 

– დედა, გახსოვს, ტესერაქტზე რომ უნდა მოგეყოლა ჩემ-

თვის? 

– მახსოვს, – მისის მიური მოიღრუბლა, – ოღონდ ჯერ არა, 

მეგ. ახლა არა. მიდი, შენ კელვინს სასეირნოდ გაჰყევი. მე 

 

1 ძველი აღთქმის პირველი წიგნი. 
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ჩარლზს ძილის წინ ვაკოცებ და მერე ტყუპებსაც მივხედავ, რომ 

დროზე დაწვნენ. 

გარეთ ბალახი თრთვილს დაესველებინა. ბადრი მთვარის 

დისკო უკვე სანახევროდ ამოსულიყო ცაზე და ვარსკვლავების 

შუქს შთანთქავდა. კელვინმა მეგის ხელი თავისაში მოიქცია 

ისეთივე უბრალო და მეგობრული ჟესტით, როგორითაც ჩარლზ 

უოლესმა. 

– დედას ხომ არ აწყენინე? – რბილად ჰკითხა გოგონას. 

– არა მგონია, მე არა. მაგრამ მოწყენილია. 

– რატომ? 

– მამას გამო. 

კელვინმა მეგი გაზონზე გამოიყვანა და წინ გაუძღვა. ხეთა 

გრძელი, დაღვლარჭნილი ჩრდილები მიწაზე ეფინებოდა. ჰაერ-

ში შემოდგომის მძიმე, მოტკბო სურნელი ტრიალებდა. უეცრად 

მეგს დაღმართზე ფეხი დაუსხლტა და კინაღამ დაეცა, თუმცა 

კელვინმა მაშინვე მოჰხვია ძლიერი მკლავები. ბავშვები ნელა 

მიიკვლევდნენ გზას ბოსტანში და კომბოსტოს, ჭარხლის, ბრო-

კოლისა და გოგრის კვლებს ფრთხილად უვლიდნენ გვერდს. 

მათგან ხელმარცხნივ სიმინდის მაღალი ღეროები წამომართუ-

ლიყო. წინ ვაშლების მომცრო, ქვის კედლით დაცული ბაღი იწო-

ნებდა თავს. ვაშლის ბაღს კი ის ტყე ესაზღვრებოდა, რომელსაც 

ნაშუადღევს სტუმრობდნენ. კელვინი ქვის კედელთან ჩამოჯდა. 

მისმა წითურმა თმამ მთვარის შუქზე ვერცხლისფრად გაიბრწყი-

ნა, ხოლო სხეულზე ხის ტოტების ჩრდილი ნაირ-ნაირ ფორმე-

ბად დაეცა. ბიჭმა დაკორძილი ტოტიდან ვაშლი მოწყვიტა, მეგს 

გაუწოდა, შემდეგ კიდევ ერთი – თავისთვის. 

– მომიყევი მამაშენზე. 

– მამაჩემი ფიზიკოსია. 

– ოოჰ, ეგ ხომ ყველამ იცის. ამბობენ, დედაშენი მიატოვა და 

ვიღაც უცხო ქალს გაეკიდაო. 



 51 მკითხველთა ლიგა 

მეგი, რომელიც აქამდე ქვაზე მოკუნტული იჯდა, წამოხტა. 

კელვინმა მაჯაში სტაცა ხელი და ძალით დასვა. 

– დაწყნარდი, გოგო. ისეთი არაფერი მითქვამს, რაც აქამდე 

არ მოგისმენია. 

– ჰო, არა, – ალალად თქვა მეგმა, თუმცა კვლავ ცდილობდა, 

კელვინისთვის მაჯა გამოერთმია, – გამიშვი. 

– კარგი, დამშვიდდი. მთავარია, მე და შენ ვიცით, რომ 

ტყუილია, ასე არ არის? ვინც დედაშენს ერთხელ მაინც შეავ-

ლებს თვალს და მერე იტყვის, ქმარმა სხვა ქალთან უღალატაო, 

შურიანი უნდა იყოს. შურიანს ამ დონეზე დაცემა სულ იოლად 

შეუძლია. მართალს არ ვამბობ? 

– რა ვიცი, ალბათ, – მეგის ბედნიერება საპნის ბუშტივით 

გაქრა. მისი არსება კვლავ ბრაზისა და სიმწრის მოზღვავებულმა 

ტალღამ წალეკა. 

– მისმინე, სულელო, – ნაზად შეანჯღრია გოგონა კელვინმა, 

– მინდა, რაღაცები გამოვარკვიო, მეტი კი არაფერი; როგორც 

იტყვიან, ფაქტი და ფიქცია გავარჩიო ერთმანეთისგან. მამაშენი 

ფიზიკოსია. ეს ხომ ფაქტია? 

– კი. 

– სხვადასხვა დარგში აქვს დოქტორის ხარისხი. 

– კი. 

– ხშირად მარტო მუშაობს, მაგრამ დროდადრო პრინსტონის 

უმაღლესი განათლების ინსტიტუტსა და კემბრიჯში, ინგლისში 

კითხულობს ლექციებს. სწორია? 

– კი. 

– მერე ერთი პერიოდი მთავრობისთვის მუშაობდა, ხომ? 

– კი. 

– აი, აქ ვჩერდები, მეტი აღარ ვიცი. ახლა შენ განაგრძე. 
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– მეც აქ უნდა გავჩერდე, – უთხრა მეგმა, – იქნებ დედამ იცის 

ჩემზე მეტი, მე მომხდარის ბაიბურში არა ვარ. მამა ისეთ საქმეზე 

მუშაობდა, „კლასიფიცირებულს“ რომ ეძახიან. 

– ესე იგი, ზესაიდუმლო საქმე იყო? 

– ჰო. 

– ოდნავი წარმოდგენაც კი არ გაქვს, საქმე რას ეხებოდა? 

– ნამდვილად არა, – თავი გააქნია მეგმა, – მაგრამ იცი, და-

ახლოებით შემიძლია ვივარაუდო, იმიტომ, რომ საქმე რაღაცით 

სამუშაო ადგილთან იყო დაკავშირებული. 

– მაინც? 

– მამა ცოტა ხნით ნიუ-მექსიკოში წავიდა, ჩვენც წავყევით. 

მერე ფლორიდის შტატში გაემგზავრა, კანავერალის კონცხზე; 

მე, დედა და ბიჭები იქაც ვიყავით. ბოლოს, რაკი მამას მუდმივად 

მოგზაურობა მოუწევდა, აქ გადმოსვლა გადავწყვიტეთ. 

– ანუ ეს სახლი ყოველთვის თქვენი იყო? 

– ჰო, ოღონდ ადრე მარტო ზაფხულობით ჩამოვდიოდით 

ხოლმე. 

– მამაშენი სად გაგზავნეს, არ იცი? 

– არა. თავიდან უამრავ წერილს ვიღებდით, დედა და მამა 

ყოველდღე სწერდნენ ერთმანეთს. ჩემი აზრით, დედა ახლაც 

სწერს მამას ყოველ ღამით. ზოგჯერ ფოსტის უფროსი ქალი დე-

დაჩემის წერილებზე შაყირობს ხოლმე. 

– ალბათ ხალხს ჰგონია, დედაშენი გაკიდებას აპირებს, ან 

რაღაც ამდაგვარი, – ოდნავ შესამჩნევი ბოღმით წარმოთქვა 

კელვინმა, – ჩვეულებრივ, ყოველდღიურ სიყვარულს არავინ 

აფასებს. მიდი, გააგრძელე. მერე რა მოხდა? 

– არაფერიც არ მოხდა, – უპასუხა მეგმა, – ეგაა მთელი უბე-

დურება. 

– მამაშენის წერილებს რა დაემართა? 

– აღარ მოგვსვლია. 
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– მიზეზი არავინ გითხრათ? 

– არავინ, ერთი სიტყვაც არავის უთქვამს, – უხალისოდ ამო-

ღერღა გოგონამ. 

დუმილი ჩამოწვა, ისეთივე მძიმე და ხელშესახები, როგორც 

მათ კალთაში მოთამაშე შემზარავი ჩრდილები. სიჩუმე უსასრუ-

ლოდ გაიწელა და ორივეს ლოდივით დააწვა გულზე. 

ბოლოს, როგორც იქნა, კელვინი ალაპარაკდა. ხმა მშრალი, 

უემოციო ჰქონდა, მეგისთვის არც შეუხედავს, ისე დაუსვა კით-

ხვა: 

– როგორ ფიქრობ, მამაშენი ხომ არ მოკვდა? 

მეგი მეორედ წამოიჭრა ფეხზე, კელვინმა ისევ დასვა ადგილ-

ზე. 

– არა! რომ მომკვდარიყო, აქამდე შეგვატყობინებდნენ! ყო-

ველთვის ტელეგრამას გიგზავნიან ან რა ვიცი, როგორმე გატ-

ყობინებენ ხოლმე! ყოველთვის! 

– რას გატყობინებენ? 

მეგმა ქვითინი შეიკავა და გაჭირვებით მოახერხა ლაპარაკის 

გაგრძელება. 

– ოჰ, კელვინ, დედამ ათასჯერ მაინც სცადა გაერკვია მამის 

ამბავი. ერთხელ ვაშინგტონშიც კი ჩავიდა. აქაოდა, უაღრესად 

საშიშ საიდუმლო მისიას ასრულებსო, მისით უნდა იამაყოთო და 

ამისთანა რამეებს ეუბნებიან. მერე ისიც გვითხრეს, რამდენიმე 

ხნით ხმას ვერაფრით მოგაწვდენთ და თუ ახალ ამბავს გავი-

გებთ, მაშინვე გეტყვითო. 

– მეგ, ერთი რამ მაინტერესებს, ოღონდ ნუ გაბრაზდები: ხომ 

შეიძლება, თვითონ მთავრობამაც არ იცის მამაშენის ასავალ--

დასავალი? 

– სწორედ მაგის მეშინია, – გოგონას ლოყაზე ცრემლი ჩა-

მოუგორდა. 
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– ტირილს რატომ იკავებ? – ალერსით შეეკითხა კელვინი, – 

მამაშენის ბედი ხომ შენც არანაკლებ გაწუხებს? მიდი, იტირე, 

გულზე მოგეშვება. 

მეგს ცრემლნარევი ხმა აუკანკალდა: 

– ისედაც მტირალა ვარ, ნებისმიერ რამეზე ავღრიალდები 

ხოლმე. დედას უნდა მივბაძო, თავი ხელში ავიყვანო. 

– დედაშენი სულ სხვაა, თანაც ის შენზე გაცილებით უფროსი-

ა. 

– ნეტავ, მეც სულ სხვა ვიყო, – აცახცახდა მეგი, – ვერ ვიტან 

ჩემს თავს. 

კელვინმა ხელი გაიწოდა და გოგონას სათვალე მოხსნა. შემ-

დეგ ჯიბიდან ცხვირსახოცი ამოიღო და ცრემლი მოსწმინდა. სი-

ნაზის გამოვლინებამ მეგს გული აუჩუყა, თავი ვეღარ შეიმაგრა 

და მუხლებში თავჩარგული აქვითინდა. კელვინი ჩუმად ეჯდა 

გვერდით, ხანდახან თავზე ხელს უსვამდა. 

– ბოდიში, – ამოისლუკუნა გოგონამ, – დიდი ბოდიში. ახლა 

უეჭველად შეგზიზღდები. 

– ოოოჰ, მეგ, შე მართლა შტერო, – დაუყვავა კელვინმა, – 

ჯერაც ვერ შეიგნე? ამდენი წელია, შენზე უკეთესს არავის გადავ-

ყრივარ. 

მეგმა თავი ასწია. მთვარის შუქმა მისი ცრემლიანი სახე 

გაანათა. უსათვალოდ მისი თვალები უჩვეულოდ ლამაზი ჩანდა. 

– ჩარლზ უოლესი თუ ჭკუასუსტია, მაშინ მე ბიოლოგიური 

შეცდომა ვარ. 

გოგონა ელოდა, კელვინი უარყოფას მოჰყვებაო. ამის ნაც-

ვლად, კელვინმა მიუგო: 

– იცი, რომ ამაღამ პირველად გნახე სათვალის გარეშე? 

– უსათვალოდ ღამურასავით ბრმა ვარ. ახლომხედველობა 

გენეტიკურად მერგო მამაჩემისგან. 
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– ასეა თუ ისე, შენს თვალებს ვერაფერი შეედრება, – უთხრა 

კელვინმა, – მისმინე, სათვალე გაიკეთე ხოლმე, კარგი? არ მინ-

და, ჩემ გარდა სხვა ბიჭმა დაინახოს, რა ლამაზი თვალები გაქვს. 

მეგს ქათინაური ესიამოვნა და გაიღიმა. იგრძნო, ლოყებზე 

როგორ მოედო ალმური და თავისთვის გაიფიქრა, ნეტავ ჩემი 

სიწითლე მთვარის შუქზე თუ ჩანსო. 

– კარგი, გეყოთ თქვენ ორს ჭუკჭუკი, – მოისმა ხმა. ჩარლზ 

უოლესმა ჩრდილიდან მთვარის შუქზე გამოაბიჯა. 

– გეფიცებით, უჩუმრად არ გიგდებდით ყურს, – სწრაფად და-

არწმუნა ბიჭმა, – ბოდიშს ვიხდი, მყუდრო პაემანი რომ ჩაგიშა-

ლეთ, მაგრამ როგორც იქნა გვეღირსა, ბავშვებო! გვეღირსა! – 

მღელვარებისგან ხმა აუკანკალდა. 

– რა გვეღირსა? – ჰკითხა კელვინმა. 

– როგორც იქნა, მივდივართ. 

– სად მივდივართ? – მეგმა ინსტინქტურად ჩაბღუჯა კელვი-

ნის ხელი. 

– ზუსტად არ ვიცი, – უპასუხა ჩარლზ უოლესმა, – მგონი, მა-

მის საძებნელად. 

უეცრად ბავშვებს სიბნელიდან ბრიალა თვალები შემოეფე-

თა. მთვარის შუქი ქალბატონ ვინ-ვინოს სათვალის ჩარჩოზე აბ-

რჭყვიალდა. ქალი ჩარლზ უოლესის გვერდით იდგა. მეგს ვე-

რაფრით გაეგო, რანაირად მოახერხა ვინ-ვინომ აქ მოსვლა მა-

შინ, როცა წამის წინ მთვარის შუქზე მოთამაშე ჩრდილების გარ-

და, არავინ და არაფერი იძვროდა. გოგონა ფაჩუნზე უკან მიტრი-

ალდა. კედელზე ქალბატონი რაო-რაო მობობღავდა. 

– ჯანდაბა, ქარი მაინც არ უბერავდეს ამაღამ, – დაიჩივლა 

ქალბატონმა რაო-რაომ, – რომ იცოდეთ, რა ძნელია ამ ტანსაც-

მლის გროვიანად ბობღვა. 

რაო-რაო კვლავ წუხანდელივით ბოტებსა და შალეულობაში 

გამოპრანჭულიყო, ოღონდ ახლა ამ მორთულობის ზემოდან მი-
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სის ბანკომბის ზეწრები მოეხვია. როცა კედელს ფრთხილად 

გადმოაცოცდა, ზეწარი ხის დაბალ ტოტს გამოედო და გადას-

ძვრა. ქალს თექის ქუდი თვალებზე ჩამოეფხატა, მისი ვარდის-

ფერი შალი კი ახლა სხვა ტოტში გაიხლართა. 

– ერიჰა, – ამოიოხრა რაო-რაომ, – სულ ასეთი დაბდურა 

როგორ უნდა ვიყო? 

მასთან სათვალეაბრჭყვიალებული ქალბატონი ვინ-ვინო 

მიცქრიალდა, ციცქნა ტერფებს თითქოს მიწას არც კი აკარებდა. 

– Come t’è picciol fallo amaro morso! დანტე. პატარა შეცდო-

მაც კი როგორ მტანჯველ ტკივილს გაყენებს. 

ვინ-ვინომ თექის ქუდი დაახურა, შალი ტოტიდან ჩამოხსნა, 

ზეწარი მარდად გამოათავისუფლა და დაკეცა. 

– ოჰ, დიდი მადლობა, როგორი ჭკვიანი ბრძანდები! – და-

გესლა ქალბატონმა რაო-რაომ. 

– Un asno viejo sabe mas que un potro. ა. პერესი. ბებერმა 

ვირმა ახალგაზრდა კვიცზე უფრო მეტი იცის. 

– რახან ჩემზე რამდენიმე მილიარდი წლით ხარ უფროსი, ეს 

იმას არ ნიშნავს, რომ... – აღშფოთებით წამოიწყო ქალბატონმა 

რაო-რაომ, მაგრამ მკაცრმა, ჟღერადმა ხმამ გააწყვეტინა. 

– კარრგით, გგოგგოებბო, გგეყყოთ. კინნკლლაობისს დრრო 

არრ არრისს. 

– ეს ქალბატონი რომელიოა, – აცნობა ბავშვებს ჩარლზ 

უოლესმა. 

მსუბუქმა ნიავმა წამოუქროლა და ფოთლები ააშრიალა. 

მთვარის შუქი შეირხა, ვერცხლისფერი დისკო აკაშკაშდა, აცახ-

ცახდა და ხმა გამოსცა: 

– ბბოლლომმდე განსსხეულლებასს ალლბათ ვერრ შშევ-

ძძლებბ. სსაშშინლად მღლისს ხოლლმე, არრადა უამმრრავი 

სსაქმე გგვაქვსს. 
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4 

შავეთი 
 

 

ხეთა ტოტები ერთმანეთს გაშმაგებით მიაწყდა. მეგი კივი-

ლით აეკრა კელვინს. ამ აურზაურში ქალბატონ რომელიოს 

მბრძანებლურმა ხმამ გაიჟღერა: 

– ჩჩუმმად, შშვილლო! 

მეგმა უცებ ვერ გაიაზრა, მთვარეს შავმა აჩრდილმა გა-

დაუარა თუ ანაზდად თვითონ მთვარე ჩაქრა ბოლომდე ჩამწვა-

რი სანთელივით. მშფოთვარე ფოთლების შემაძრწუნებელი 

შრიალი ჯერაც ესმოდა. ნათელი ბნელმა ჩაყლაპა და ყველგან 

ეს უკანასკნელი გამეფდა. უეცრად ქარის ღმუილი და ყოველ-

გვარი ხმაური მიწყდა. გოგონამ იგრძნო, რომ კელვინის ხელი 

გამოეცალა, თითებით მხოლოდ სიცარიელეს შეეჩეხა. 

– ჩარლზ! – იკივლა მეგმა. ვერ გეტყოდათ, ძმის შველა სურ-

და თუ პირიქით, ძმისგან ელოდა შველას. სიტყვა ყელში ჩაუბ-

რუნდა და ლამის დაახრჩო. 

მეგი მარტო დარჩა. 

კელვინის ხელი აღარ იცავდა. ჩარლზი გაქრა, ვერც მოეხმა-

რებოდა და ვერც ის მიეხმარებოდა. გოგონამ სრულ არარაში 

ამოჰყო თავი. სიბნელე, სიჩუმე, უგრძნობობა. მისი სხეული სად-

ღა იყო? პანიკაში ჩავარდნილმა მეგმა განძრევა სცადა, მაგრამ 

ამაოდ, თითიც ვერ გაატოკა. სინათლესა და ხმასთან ერთად მე-

გიც გაქრა. მოკლედ, მეგი აღარ არსებობდა. 

ცოტა ხანში გოგონამ კვლავ შეიგრძნო კიდურები. ხელ--

ფეხში ოდნავმა ჩხვლეტამ დაუარა, თითქოს მის ტან-ფეხს ეძინა 

და ახლაღა გაუცოცხლდაო. მეგმა თვალები სწრაფად დაახამხა-

მა, მაგრამ დიდად არაფერი შეცვლილა. როგორღაც დაუბრუნ-
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და თავის თავს, ეს იყო და ეს. მის გარშემო მხოლოდ სიბნელე 

ან, თუნდაც, სინათლის არარსებობა კი არ გამეფებულიყო. ეს 

სიბნელე ხელშესახებ მატერიას წარმოადგენდა, შეიძლებოდა 

მასში გავლა და ხელით შეხება, ანდა ფეხზე ჩქმეტა. გარშემო 

საგნები არსებობას განაგრძობდა. მეგი ამაზრზენ ვაკუუმში 

დაიკარგა. 

სიჩუმეც სხვანაირი იყო. ყრუც კი გრძნობს ყურებში ვიბრაცი-

ებს, აქ კი აბსოლუტური მდუმარება ჩამოწოლილიყო, აქ ვერა-

ფერს იგრძნობდით. 

მოულოდნელად მეგმა გააცნობიერა, რომ მკერდში, ნეკნე-

ბის შიგნით, გული გამალებით უცემდა. ვითომ გულმა წეღან 

ფეთქვა შეწყვიტა? ახლა რამ აამოქმედა? გოგონას ხელ-ფეხში 

ჩხვლეტამ უმატა და ბოლოს კიდურების ამოძრავება შეძლო. ასე 

ეგონა, საკუთარ ღერძზე და მზის გარშემო ელიფსურად მბრუნა-

ვი დედამიწა ვარ, ანდა ოკეანეში ვწევარო. თითქოს მოლივლი-

ვე წყლის ზედაპირზე მწოლიარე მიქცევა-მოქცევის რიტმსა და 

ტალღების რბილ რწევას მიჰყვებოდა, ხოლო მთვარე ნაზად, 

დაუღალავად ეწეოდა თავისკენ. 

„აშკარად მძინავს, – გაიფიქრა გოგონამ, – სიზმრად რაღაც 

კოშმარს ვხედავ. გაღვიძება მინდა. ვინმემ გამაღვიძეთ, რა“. 

– საკმარისია, მშვენივრად ვიმგზავრეთ! – გამოაცხადა 

ჩარლზ უოლესმა, – ოღონდ, ჩემი აზრით, რომ გაგეფრთხილე-

ბინეთ, არაფერი დაშავდებოდა. 

ნათელმა პულსაცია და ცახცახი დაიწყო. მეგი თვალების ხამ-

ხამით ეცა სათვალეს. მის ცხვირწინ დოინჯშემოყრილი, ბრა-

ზიანი ჩარლზ უოლესი გაჩნდა. 

– მეგ! – დაიძახა ბიჭმა, – კელვინ! სად ხართ? 

გოგონა ჩარლზს კი ხედავდა და მისი ხმა ესმოდა, მაგრამ 

მასთან მისვლას ვერ ახერხებდა. წინ უცნაურად მოძიგძიგე ნა-

თელი გადაეღობა. 
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კელვინმა მოგუდული ხმით გასცა პასუხი, გეგონებოდა, 

ღრუბლიდან ლაპარაკობსო: 

– ცოტა ხნით მაცალე, კარგი? რაც უნდა იყოს, შენზე უფროსი 

ვარ. 

მეგს სუნთქვა შეეკრა. კელვინი ანაზდეულად კი არ გაჩნდა 

ჰაერში, ან სხეულის ცალკეული ნაწილები კი არ გაუხდა რიგრი-

გობით ხილული, ვთქვათ, ჯერ ხელი, მერე მკლავი, თვალი და 

ცხვირი. არა. ამის ნაცვლად პირდაპირ არსაიდან მოციმციმე სი-

ნათლე ჩამოეკიდა, კელვინის გამოსახულება წყლის, კვამლის, 

ცეცხლის ფარდის მიღმა გამოიკვეთა და ბოლოს, თავად კელვი-

ნი განსხეულდა, დამამშვიდებლად მკვრივი. 

– მეგ! – დას უხმო ჩარლზ უოლესმა, – მეგ! კელვინ, მეგი 

სადღაა? 

– აგერ ვარ, – გოგონამ სცადა, ეს სიტყვები გარკვევით ეთ-

ქვა, მაგრამ ყელი ვერაფრით დაიმორჩილა, ხმა შიგვე ჩაეკარ-

გა. 

– მეგ! – იყვირა დამფრთხალმა კელვინმა და მკვეთრად შე-

მობრუნდა. 

– ქალბატონო რომელიო, იმედია მეგი უკან არ ჩამოიტოვეთ, 

– იღრიალა ჩარლზ უოლესმა. 

– ერთიც ვნახოთ, ვინმემ რამე დაუშავა... – დაიმუქრა კელ-

ვინი, მაგრამ მეგი უხილავმა ძალამ წინ გაისროლა. მის გარშე-

მო ჰაერი დაიმსხვრა, თითქოს ვიღაცამ ხელი ჰკრა და მინის კე-

დელში შეაგდოო. 

– აი, სად ყოფილხარ! – ჩარლზ უოლესი დისკენ გაექანა და 

ჩაეხუტა. 

– გამაგებინეთ, სად ვარ? – შვებით ამოისუნთქა მეგმა. რაკი 

მისმა ხმამ ბოლოს და ბოლოს მეტ-ნაკლებად ნორმალური ტემ-

ბრი დაიბრუნა, გულზე მოეშვა. 
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გოგონამ შიშისგან შეშლილი მზერა მოატარა იქაურობას. 

ბავშვები მზით გაჩახჩახებულ მდელოზე იდგნენ. ჰაერი იმ საამუ-

რი კეთილსურნელებით იყო გაჟღენთილი, რაც მხოლოდ გაზაფ-

ხულის უიშვიათეს დარში იცის ხოლმე, როცა მზის სხივები თბი-

ლად ელამუნება ადამიანს და ვაშლის ხეები, სადაცაა, ყვავილო-

ბას დაიწყებენ. მეგმა სათვალე ცხვირზე მოირგო, უნდოდა დარ-

წმუნებულიყო, რომ ნანახი სინამდვილე იყო. 

სუსხიანი შემოდგომის ვერცხლისფერი ციალი ბაჯაღლო ოქ-

როსფერმა შუქმა შეცვალა. მდელოს ბალახი ხასხასა მწვანედ 

ბიბინებდა. ალაგ-ალაგ პაწია, ფერად-ფერადი ყვავილები მიმო-

ფანტულიყო. მეგმა ნელა იბრუნა პირი ცადაზიდული მთისკენ, 

რომლის მწვერვალი ფუმფულა ღრუბლების გვირგვინოვან სა-

ფარველში იკარგებოდა. მთის ძირში ჩარიგებული ხეების ტო-

ტებში მიმალული ჩიტები აჟღურტულდნენ და სიმღერა წამოიწ-

ყეს. ირგვლივ ისეთი სიმშვიდე და სიხარული სუფევდა, მეგს გუ-

ლისცემა დაუწყნარდა. 

– „კვლავ როდის შევხვდეთ ჩვენ ერთმანეთსო, როს იწვი-

მებს, თუ იქუხ-იჭექსო?“( უილიამ შექსპირი, „მაკბეტი“, I მოქმე-

დება, სცენა I. თარგმანი ივანე მაჩაბლისა.) – გაიგონეს ქალბა-

ტონ ვინ-ვინოს ხმა. სამივე ქალი თვალის დახამხამებაში გაჩნდა 

ბავშვების გვერდით. ქალბატონ რაო-რაოს ვარდისფერი შალი 

გვერდზე მოექცა, ქალბატონ ვინ-ვინოს სათვალე ბრჭყვინავდა. 

ქალბატონი რომელიო კვლავინდებურად ციმციმებდა. ფაქიზი, 

ჭრელაჭრულა პეპლები ქალებს დაჰფარფატებდნენ, თითქოს 

სალამს უძღვნიანო. 

ქალბატონი რაო-რაო და ქალბატონი ვინ-ვინო ახითხით-

დნენ. ჩანდა, ხითხითისგან ათამთამებულებს მალე თავიანთ 

საიდუმლო ხუმრობაზე ხარხარი აუტყდებოდათ და ძირს გაგორ-

დებოდნენ. მოციმციმე სინათლეც იცინოდა. იგი ბუნდოვნად გა-

მუქდა და სიმყარე შეემატა, მერე კი შავ მანტიასა და შავ წვეტიან 
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ქუდში გამოწყობილი, მძივივით წვრილთვალება, მოკაუჭებულ-

ცხვირიანი დედაბერი გამოჩნდა გრძელი, ჭაღარა თმით. ძვალი-

ვით წვრილი კლანჭით ცოცხი ჩაებღუჯა. 

– ესს თთქვენსს გასსამხიარრულებლად ჩჩავიდდინე, გგო-

გოებბო, – თქვა უცნაურხმიანმა დედაბერმა. სიცილისგან 

დაოსებული ქალბატონი რაო-რაო და ქალბატონი ვინ-ვინო ერ-

თმანეთს შეასკდნენ. 

– ქალბატონებო, თუ სიცილ-ხარხარს მორჩით, დროა კელ-

ვინსა და მეგს ცოტა უფრო გასაგებად ჩააბაროთ ანგარიში, – 

ცივად შენიშნა ჩარლზ უოლესმა, – მეგი გაუფრთხილებლად რა-

ტომ გამოაქროლეთ? შიშისგან სანახევროდ გაგიჟდა. 

– Finxerunt animi, raro et perpauca loquentis, – წაიმღერა 

ქალბატონმა ვინ-ვინომ. – ჰორაციუსი. თავმდაბლობას მოქმე-

დება და ცოტა, მოზომილი ლაპარაკი შეშვენის. 

– ქალბატონო ვინ-ვინო, ძალიან გთხოვთ, ციტატებით 

საუბარს მოეშვით, რა! – ნერვები მოეშალა ჩარლზ უოლესს. 

ქალბატონმა რაო-რაომ შალი შეისწორა: 

– ჩარლზ, ძვირფასო, რომ იცოდე, როგორ უჭირს აზრის თა-

ვისი სიტყვებით გადმოცემა. მისთვის ციტატებით ლაპარაკი გა-

ცილებით ადვილია, რადგან თავად აღარ სჭირდება სიტყვების 

მოფიქრება. 

– დდა არრც იუმორრისს გრრძნობბა უნნდა დავკკარრგოთ, 

– დაუმატა ქალბატონმა რომელიომ, – ძალლიანნ სსერ-

რიოზულლ რრამმეებსს ცცოტტა ზზერრელლედ უნდა შშეხხედ-

დო. 

– ეგ კი მეგს გაუჭირდება, – აღნიშნა ქალბატონმა რაო--

რაომ, – უნდა დავარწმუნოთ, რომ ჩვენ სერიოზულად ვუდგებით 

მის საწუხარს. 

– ჩემზე რას იტყვით? – დაინტერესდა კელვინი. 
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– მამაშენს სასიკვდილო საფრთხე არ ემუქრება, – მიუგო 

ქალბატონმა რაო-რაომ. 

– ჩარლზ უოლესზე რას იტყვით? 

ქალბატონი რაო-რაოს დაუზეთავი კარივით ჭრიალა ხმა 

სითბომ, ალერსმა და სიამაყემ შეარბილა: 

– ჩარლზ უოლესმა ყველაფერი იცის. იცის, რომ საქმე მამა-

მისის სიცოცხლის გარდა, კიდევ უფრო მნიშვნელოვან მოვლე-

ნას ეხება. იცის, რაც არის საფრთხეში. 

– დაიმახსოვრეთ ევრიპიდეს ნათქვამი: ამქვეყნად არაფერია 

უიმედო, ყოველთვის გქონდეთ იმედი, – ჩაურთო ქალბატონმა 

ვინ-ვინომ. 

– ახლა სად ვართ? აქ როგორ მოვხვდით? – იკითხა კელვინ-

მა. 

– ეს არის ვარსკვლავ მალაკის მესამე პლანეტა ურიელი, 

რომელიც მესიეს 101–ე სპირალურ ნისლეულში მდებარეობს. 

– ერთბაშად არ დაგიჯეროთ, – აიჯაგრა კელვინი, აქაოდა 

რას გვასულელებთო. 

– გგინნდ დდაიჯერრე, გგინნდ არრა, – ცივად მიუგო ქალბა-

ტონმა რომელიომ. 

მეგი რატომღაც გრძნობდა, რომ ქალბატონი რომელიო, გა-

რეგნობისა და ცოცხის ჰაეროვანი ტარის მიუხედავად, სავსებით 

იმსახურებდა ნდობას. წეღანდელ ამბავზე უჩვეულო მეტი რაღა 

უნდა მოხდესო, გაიფიქრა თავისთვის. 

– ვინმემ ის მაინც მითხარით, აქ როგორ ჩამოვფრინდით! – 

კელვინი ისევ ბრაზობდა. სახეზე ჭორფლი უფრო მკვეთრად და-

აჩნდა, – სინათლის სიჩქარითაც რომ გვემოგზაურა, აქ მოს-

ვლას ათასი წელი მოვუნდებოდით. 

– ოჰ, არა, ჩვენ განა რაიმე სახის სიჩქარით ვმგზავრობთ, – 

დინჯად აუხსნა ქალბატონმა რაო-რაომ, – ჩვენ ტესერით ვმოგ-

ზაურობთ... ან, თქვენებურად რომ ვთქვათ, ვირღვევით. 
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– მაინც ვერაფერი გავიგე, – შენიშნა კელვინმა. 

„ტესერი“, – გაიფიქრა მეგმა, – „დედას ნახსენები ტესერაქტი 

ხომ არ ჰქონდა მხედველობაში?“ 

ის იყო, შეკითხვის დასმა დააპირა, რომ ქალბატონმა რომე-

ლიომ დაილაპარაკა. რომელიო კი ისეთი პიროვნება გახლდათ, 

სიტყვის გაწყვეტინებას რომ ვერავინ უბედავს: 

– ქქალბბატონნი რრაო-რრაო ახხალლგაზრრდა დდა მმიამ-

მიტტია. 

– სულ ჰგონია, სიტყვებით შეძლებს სათქმელის გამოხატვას, 

– განაგრძო ქალბატონმა ვინ-ვინომ, – Qui plus sait, plus se tait. 

ფრანგული ანდაზაა. ვინც მეტი იცის, ნაკლებს ლაპარაკობს. 

– და მაინც, მეგისა და კელვინისთვის სიტყვიერად მოგიწევთ 

ახსნა-განმარტება, – შეახსენა ვინ-ვინოს ჩარლზმა, – მეგი და 

კელვინი ხომ წამოიყვანეთ, ჰოდა მათ სრული უფლება აქვთ, 

იცოდნენ, რაშია საქმე. 

მეგი ქალბატონ რომელიოს მიუახლოვდა. ტესერაქტი სულ 

გადაავიწყდა და ცნობისმოყვარეობით ანთებულმა ის იკითხა, 

რაც ენის წვერზე მოადგა: 

– მამაჩემი აქ არის? 

ქალბატონმა რომელიომ თავი უარის ნიშნად გააქნია: 

– აქქ არრა, მმეგ. რრაო-რრაოს აცცალლე, აგიხსსნას. ისს 

ახხალგაზრრდაა და მისსთვისს სსიტყვებისს ენნა უფრრო იოლი 

გასსაგებბია, ვიდრრე ქქალბბატონნ ვვინ-ვვინოსს ანნ ჩჩემ-

თვვისს. 

– ჩვენ აქ, არც მეტი არც ნაკლები, სულის მოსათქმელად შევ-

ჩერდით, – დაიწყო ქალბატონმა რაო-რაომ, – კიდევ, იმისთვის, 

რომ თქვენს მოწინააღმდეგეზე ინფორმაცია მოგაწოდოთ. 

– კი მაგრამ, მამაჩემი? – არ მოეშვა მეგი, – მამა კარგად 

არის? 
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– ჰო, საყვარელო, ჯერჯერობით კარგად არის. გარკვეულწი-

ლად, აქ მისი გულისთვისაც მოვედით. მაგრამ ხომ ხვდები, მა-

მაშენი მარტოა. 

– სად არის? წამიყვანეთ მასთან! 

– არა, ჯერ ვერ წავალთ, – შეაჩერა ჩარლზმა, – ცოტა მოით-

მინე, მეგ. 

– მოთმენა არ შემიძლია! – შესძახა აღელვებულმა გოგონამ, 

– მომთმენი ჩემს სიცოცხლეში არ ვყოფილვარ! 

ქალბატონმა ვინ-ვინომ გულკეთილად შეანათა სათვალის 

მინები: 

– თუ გინდა, მამაშენი გადაარჩინო, მოთმინება უნდა ისწავ-

ლო. Vitam impendere vero. ჭეშმარიტებისთვის სიცოცხლის გა-

წირვა. აი, ამის გაკეთება მოგვიწევს. 

– მამაშენიც ამ წესს იცავს, – ქალბატონმა რაო-რაომ თან-

ხმობის ნიშნად თავი დაუქნია. ქალბატონ ვინ-ვინოს მსგავსად, 

მანაც უაღრესად სერიოზული და საზეიმო ტონით მიმართა გო-

გონას. შემდეგ სახე ღიმილით გაუბრწყინდა. 

– აბა, ბავშვებო! გაიარ-გამოიარეთ, ჩარლზი რაღაცებს მო-

გიყვებათ. ურიელზე უსაფრთხოდ ხართ, ამიტომაც მოგიყვანეთ 

აქ. 

– თქვენ ჩვენთან ერთად არ წამოხვალთ? – ანერვიულდა მე-

გი. 

წამით სიჩუმე ჩამოვარდა, მერე ქალბატონმა რომელიომ 

მბრძანებლურად ასწია ხელი: 

– აჩჩვენნნე, – უთხრა ქალბატონ რაო-რაოს. მეგს რომელი-

ოს ხმის ტონზე რატომღაც ავი წინათგრძნობა დაეუფლა. 

– ახლა? – ქალბატონ რაო-რაოს ჩახლეჩილი ხმა ლამის ჩა-

უწყდა. ის, რის ჩვენებასაც ქალბატონი რომელიო აპირებდა ბავ-

შვებისთვის, ქალბატონ რაო-რაოსაც კი ზაფრავდა. 
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– ჰჰოო, აახლლა, – მოუჭრა ქალბატონმა რომელიომ, – 

მათთვისსვე აჯობბებსს, იცცოდნნენ. 

– გამოცვლა... გამოცვლა საჭიროა? – ჰკითხა ქალბატონმა 

რაო-რაომ. 

– ასსე ჯობბიაა. 

– ვიმედოვნებ, ბავშვები მეტისმეტად არ დაიზაფრებიან, – 

უფრო თავისთვის წაიჩურჩულა ქალბატონმა რაო-რაომ. 

– მეც გამოვიცვალო? ოჰ, როგორ გამართო ტანსაცმლის გა-

დაცმამ. თუმცა უნდა ვაღიარო, ქალბატონ რაო-რაოს ყველა 

ჩვენგანზე უკეთ გამოსდის შენიღბვა. Das Werk lobt den Meister. 

გერმანული ანდაზა. ოსტატს თავისი ნამუშევარი წარმოაჩენს, – 

თქვა ქალბატონმა ვინ-ვინომ. 

– არ შეშინდეთ, ჩემო კარგებო, – უთხრა ბავშვებს ქალბა-

ტონმა რაო-რაომ. მისი ფაშფაშა სხეული დაიგრიხა, ათიმთიმდა 

და ფორმა იცვალა. ტანისამოსის ჭყეტელა ფერები გახუნდა, მე-

რე გათეთრდა. პუდინგის ტომარასავით გაბერილი კალთები 

დაგრძელდა, გაიჭიმა და გალღვა. ანაზდად ბავშვების თვალწინ 

უმშვენიერესი არსება აღიმართა, რომლის მსგავსი მეგს სიზმრა-

დაც არასდროს მოლანდებია. ქალბატონმა რაო-რაომ სხვისი 

გარეგნობა მიიღო. ახალ არსებას მარმარილოსავით ქათქათა 

სხეული, და მძლავრი, ცხენივით მომრგვალებული გვერდები 

ჰქონდა; ამავე დროს კი, არსება სრულებითაც არ გახლდათ ცხე-

ნი, რადგან ნატიფ ზურგზე დახვეწილი ტანი ადგა. მკლავებითა 

და თავით მამაკაცს მიამსგავსებდით, სრულყოფილი კეთილშო-

ბილებითა და სიკეთით სავსეს. იგი ამაღლებულ, მეგისთვის 

აქამდე უცნობ სიხარულს ასხივებდა. „ბერძნულ კენტავრს არა-

ფერი უგავს“, – გაიფიქრა გოგონამ. 

არსებამ მხრებზე ამოზრდილი წყვილი ფრთა ფრთხილად გა-

შალა. ფრთების დანახვაზე ადამიანს ცისარტყელა, წყალზე 

არეკლილი სინათლე და პოეზია გაახსენდებოდა. 
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კელვინმა დაიჩოქა. 

– არა, – თქვა ქალბატონმა რაო-რაომ შეცვლილი ხმით, – 

არავითარ შემთხვევაში, კელვინ. მე არასოდეს დამიჩოქო. წა-

მოდექი. 

– აიყვვანნე, – ბრძანა ქალბატონმა რომელიომ. 

ქალბატონმა რაო-რაომ ბავშვების წინ ჩაიმუხლა. მისი ფარ-

თოდ გაშლილი, საიმედო ფრთები ოდნავ ცახცახებდა, – მო-

დით, ზურგზე შეგისვამთ, – გაამხნევა უცხო ხმამ. 

ბავშვებმა გაუბედავად გადადგეს ნაბიჯი მშვენიერი არსების-

კენ. 

– ახლა როგორ მოგმართოთ? – შეცბა კელვინი. 

– ოოო, ჩემო ძვირფასებო, – უპასუხა უცხო, მსუყე ხმამ, რო-

მელშიც ხის სასულე ინსტრუმენტივით თბილ, საყვირივით მკა-

ფიო და ინგლისური საყვირივით იდუმალ ჟღერადობას გაიგო-

ნებდით, – ყოველი მეტამორფოზისას ახალ-ახალ სახელებს 

ხომ არ დამარქმევთ. ქალბატონ რაო-რაოდ ყოფნა ჩემთვის ერ-

თი სიამოვნებაა, თქვენც ძველებურად რაო-რაო დამიძახეთ. 

ქალმა, მამაკაცმა თუ რაც იყო, ბავშვები მზის სხივებივით 

თვალისმომჭრელი და თბილი ღიმილით დაასაჩუქრა. 

– მოდით, ამოძვერით, – ჩარლზ უოლესი პირველი აცოცდა 

არსების ზურგზე. 

ჩარლზს მეგი და კელვინი მიჰყვნენ. გოგონა ბიჭებს შორის 

მოთავსდა. ვეებერთელა ფრთებს ჟრჟოლამ დაუარა და ქალბა-

ტონი რაო-რაო ჰაერში აიჭრა. 

მეგმა მალევე აღმოაჩინა, რომ ჩარლზ უოლესზე ან კელვინ-

ზე დაყრდნობა არ სჭირდებოდა. უზარმაზარი არსება მშვიდად 

და რბილად მიაპობდა ჰაერს. ბიჭები ხარბი ცნობისმოყვა-

რეობით ათვალიერებდნენ არემარეს. 

– შეხედეთ, – თითი გაიშვირა ჩარლზ უოლესმა, – იმსიმაღ-

ლე მთებია, ვერ გაიგებ, მწვერვალი სად მთავრდება. 
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მეგმა აიხედა. მართლაც, მთები ისეთ შთაბეჭდილებას ტო-

ვებდნენ, თითქოს უსასრულობისთვის მიებჯინათ წვერი. 

მოგზაურებმა ნაყოფიერ მიწებსა და გრანიტისმაგვარი 

კლდეებით მოფენილ ტაფობს გადაუფრინეს. ვიღაცას 

კლდეებისგან დიდი, მონოლითური ნაგებობები აეგო. მათ ფორ-

მებში მწყობრი და რიტმული კანონზომიერება გამოსჭვიოდა, 

თუმცა ჩვეულებრივი ქანდაკებები არ იყვნენ. ასეთი ქმნილება 

გოგონამ პირველად ნახა. უნდოდა გაეგო, ქარმა და ამინდის 

ცვლილებამ შექმნა ეს ნაგებობები, ამ პლანეტასთან ერთად 

გაჩნდნენ, თუ იმ არსების თანამოძმეებმა ააშენეს, რომელზეც 

ახლა ამხედრებულიყო? 

მოგზაურებმა ვრცელი ტაფობი უკან ჩამოიტოვეს და ბაღში 

დაეშვნენ. იქ ქალბატონ რაო-რაოს მონათესავე მრავალი არსე-

ბა ირეოდა. ერთნი ყვავილებში იწვნენ, მეორენი ფართო, ბრო-

ლივით გამჭვირვალე მდინარეში ცურავდნენ. სხვები ხან ხეებ-

თან მიფრინდებოდნენ, ხან უკან გამოფრინდებოდნენ. მეგი 

დარწმუნებული იყო, რაღაც საცეკვაო ილეთს ასრულებენო. ამ 

არსებების ყელიდან და აგრეთვე, მოფრთხიალე ვეება ფრთები-

დან მუსიკა იღვრებოდა. 

– რას მღერიან? – იკითხა აღტაცებულმა გოგონამ. 

ქალბატონმა რაო-რაომ ლამაზი თავი გააქნია: 

– სიმღერა თქვენს ენაზე არ გადმოვა, მეც ვერაფრით გადმო-

გითარგმნით. შენ იგებ რამეს, ჩარლზ? 

ჩარლზ უოლესი რაო-რაოს ფართო ზურგზე გაუნძრევლად 

იჯდა. სახეზე უკიდურესი გულისყური აღებეჭდა, როგორც მაშინ, 

როცა მეგის ან დედის გონებაში იხედებოდა. 

– ცოტათი, – თქვა ბიჭმა, – სულ ცოტათი, მაგრამ თუ დიდ-

ხანს მივუგდებ ყურს, უფრო მეტს გავიგებ. 
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– მართალი ხარ, ჩარლზ. სამწუხაროდ, დრო მხოლოდ დას-

ვენებისა და შემდგომი სამოქმედო გეგმის დასაწყობად თუ გვე-

ყოფა. 

მეგი რაო-რაოს არც უსმენდა: 

– მინდა ვიცოდე, რას ამბობენ და მათი სიმღერის მნიშვნე-

ლობაც გავიგო! 

– სცადე, ჩარლზ, – მოუწოდა ბიჭს ქალბატონმა რაო-რაომ, – 

გადათარგმნე. სადავეები მიუშვი, თავს ნუ შეიზღუდავ. 

– არ შემიძლია! – ტანჯული ხმით ამოთქვა ჩარლზ უოლესმა, 

– ჯერ საკმარისი ცოდნა არა მაქვს! 

– მაშინ ჩემთან ერთად შეუდექი მუშაობას. ვნახოთ, მეგისა 

და კელვინისთვის სიტყვების დანაწევრებას როგორ მოვახერ-

ხებთ. 

ჩარლზ უოლესს კვლავ ყურადღებიანი მსმენელის მზერა და-

უბრუნდა. 

„ჩარლზის გამომეტყველება მეცნობა!“ – უცებ გაუელვა გო-

ნებაში მეგს, – „ახლა მგონი მესმის, რატომ იღებდა ხოლმე 

ასეთ სახეს! ხანდახან, მამასთან ერთად მათემატიკაში ვარჯიში-

სას, მეც მიშტერდებოდა თვალი. ეგ მაშინ გემართება, როცა 

ამოცანას სულ ცოტაც და, ამოხსნი“. 

ქალბატონი რაო-რაო ჩარლზის ფიქრებს უგდებდა ყურს. 

– ბრწყინვალე აზრია, მოვსინჯავ. ვაი, რომ შენთვის უცხო 

ენაა, ჩარლზ, თორემ პირდაპირ ჩემს გონებაში გადმოამღერებ-

დი. შენებური მეთოდი გაცილებით შრომატევადია. 

– კარგით რა, ნუ ზარმაცობთ, – საყვედურით უთხრა ჩარ-

ლზმა. 

ქალბატონ რაო-რაოს შენიშვნა არ სწყენია. 

– ოჰ, პირიქით, ჩარლზ, ეს ჩემი საყვარელი საქმიანობაა, – 

მიუგო ბიჭს, – სწორედაც ჩემი ერთადერთი ნამდვილი ტალან-

ტის გამო ამირჩიეს თანამგზავრად, არადა წლოვანებით მათზე 
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ბევრად პატარა ვარ. მაგრამ ტალანტი დიდძალ ენერგიას მარ-

თმევს. ენერგია კი მომავალი თავგადასავლებისთვის უნდა შე-

მოვინახოთ. კელვინისა და მეგის გულისთვის მაინც ვცდი. 

რაო-რაო გაჩუმდა და ფრთების ქნევა შეანელა. 

– აბა, უსმინეთ, – თქვა მან. ზარივით წკრიალა ხმამ იმატა. 

ბავშვებს მოეჩვენათ, თითქოს სიტყვების კორიანტელში გაეხ-

ვივნენ. მეგს ეგონა, ხელს თუ გავიწვდენ, სიტყვებს მუშტში მო-

ვიქცევო. 

„უგალობეთ უფალს ახალი საგალობელი და ადიდეთ იგი 

ქვეყნის დასალიერამდე, თქვენ, ვინც ზღვის უფსკრულში ჩადი-

ხართ და მის სიღრმეებში ბინადრობთ; თქვენ, ვინც ზღვის ზე-

მოთ, კუნძულებზე ცხოვრობთ. დაე, ველურმა უდაბნომ და ქა-

ლაქებმა ხმა აღიმაღლონ სამღერად; დაე, კლდეთა ბინადრებმა 

იგალობონ; დაე, მთის მწვერვალებიდან შემოსძახონ საგალო-

ბელი. დაე, ადიდონ უფალი!“ 

ქალბატონ რაო-რაოს სანეტარო გალობისთვის სრულიად 

შეუფერებელი, ეჭვგარეული ოხვრა აღმოხდა. 

– წასვლის დროა, ბავშვებო, – მეგის გასაოცრად, სევდანა-

რევი კილოთი თქვა ქალბატონმა რაო-რაომ, თავი ასწია და ვი-

ღაცას მბრძანებლურად დაუძახა. მათთან ყველაზე ახლოს 

მდგარი ხის ზემოთ მფრინავმა არსებამ მოიხედა, რაო-რაოს ძა-

ხილს ყური მიუგდო, შემდეგ მდინარის ნაპირას მსხმოიარე ხეს-

თან მიფრინდა, სამი ყვავილი მოწყვიტა და რაო-რაოს მოუტანა. 

– თითომ თითო ყვავილი აიღეთ, – დაარიგა ბავშვები ქალბა-

ტონმა რაო-რაომ, – მოგვიანებით გეტყვით, როგორც უნდა გა-

მოიყენოთ. 

მეგმა ყვავილის აღებისთანავე შეამჩნია, რომ იგი ცალკეული 

გვირგვინი კი არ იყო, არამედ ასობით პაწაწინა ყვავილის გვირ-

გვინისგან დაწნულ, ერთგვარ ჩაღრმავებულ ზარს წარმოადგენ-

და. 
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– სად მივდივართ? – დაინტერესდა კელვინი. 

– მაღლა. 

რაო-რაომ ფრთები მძლავრად, ენერგიულად დაიქნია. ბაღს, 

გრანიტის ტაფობსა და ბუმბერაზ ნაგებობებს უკანასკნელად შე-

ავლეს თვალი. ქალბატონმა რაო-რაომ ცაში გაინავარდა. მათ 

ქვემოთ მთის ტყეები თანდათანობით შემცირდა, გამეჩხრდა, მე-

რე ხეებმა ბუჩქებს დაუთმეს ადგილი, ამ უკანასკნელთ დაბალი, 

ხმელი ბალახი ჩაენაცვლა, ბოლოს კი მცენარეული საფარი სა-

ერთოდ გაქრა. ახლა მხოლოდ კლდეები და კლდოვანი, წვე-

ტიანი, სახიფათო მთაგრეხილი ხვდებოდათ. 

– მაგრად მომეჭიდეთ, – გააფრთხილა ბავშვები ქალბატონ-

მა რაო-რაომ, – არ ჩამოცურდეთ. 

კელვინმა მეგს წელზე საიმედოდ შემოაჭდო მკლავი. 

მოგზაურები კვლავ ზევით მიიწევდნენ. 

ამჯერად ღრუბლებში გახვეულები მორიალე სითეთრის გარ-

და ვერაფერს ხედავდნენ. სხეულზე მიკრული ნამის წვეთები 

ზედვე ეყინებოდათ. კელვინი აცახცახებულ მეგს უფრო მაგრად 

მოეხვია. მეგის წინ ჩარლზ უოლესი წყნარად იჯდა. ბიჭი ერთა-

დერთხელ შემობრუნდა და დას ნაზი, მზრუნველი, ხანმოკლე 

მზერა შეაგება. მაგრამ მეგმა იგრძნო, ყოველ წამს თანდათან 

როგორ უცხოვდებოდა მისი პატარა, საყვარელი ძამიკო და 

ქალბატონ რაო-რაოს, ქალბატონ ვინ-ვინოს და ქალბატონ რო-

მელიოს ჯურის არსებებთან სულ უფრო მეტ საერთო თვისებას 

იძენდა. 

მოულოდნელად ღრუბლები გაუჩინარდა და მოგზაურებს სი-

ნათლემ მოსჭრა თვალი. ქვემოთ ისევ კლდოვანი პეიზაჟი გადა-

ჭიმულიყო, ზევით კლდეებიც ცისკენ მიემართებოდა. ბოლოს 

მეგმა, როგორც იქნა, მთის მწვერვალი დაინახა, თუმცა იქამდე 

მისაღწევად ჯერაც რამდენიმე მილი დარჩენოდათ. 
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ქალბატონ რაო-რაოს ხანგრძლივი ფრენით ფრთები ცოტათი 

დაეჭიმა. მეგს გული აუჩქარდა, სახე ცივი ოფლისგან დაეცვარა, 

ტუჩები გაულურჯდა, ჰაერი აღარ ეყო და სუნთქვა შეეკრა. 

– ახლა უკვე ყვავილები გამოიყენეთ, ბავშვებო, – უთხრა 

ქალბატონმა რაო-რაომ, – რადგან ატმოსფერო თანდათან გა-

იშვიათდება. ყვავილები სახესთან მიიტანეთ და შიგ ჩაისუნ-

თქეთ. ასე საკმარის ჟანგბადს მიიღებთ. მართალია, იმდენს 

არა, რამდენსაც დედამიწაზე ხართ მიჩვეულები, მაგრამ აქ გე-

ყოფათ. 

მეგს კინაღამ დაავიწყდა ყვავილის არსებობა. კიდევ კარგი, 

თითებიდან არ გაუსხლტა. გოგონამ სახე ყვავილის ფურცლებში 

ჩარგო და ღრმად ჩაისუნთქა. 

კელვინს კვლავ ცალი მკლავით ეჭირა გოგონა, თუმცა მასაც 

ყვავილი აეფარებინა სახეზე. 

ჩარლზ უოლესმა ზანტად მიიტანა ყვავილი სახესთან, გეგო-

ნება, სიზმარშიაო. 

ქალბატონ რაო-რაოს ფრთები შეთხელებულ ატმოსფეროს 

უძალიანდებოდა. მთის მწვერვალამდე სულ ცოტაღა დარჩათ. 

ერთი წამიც და აფრინდნენ, მწვერვალზე დაეშვნენ. ქალბატონი 

რაო-რაო ფუმფულა ვერცხლისფერი კლდის მომცრო პლატოზე 

ჩამოჯდა დასასვენებლად. მოგზაურების თავზე უშველებელი 

თეთრი დისკო ეკიდა. 

– ურიელის ერთ-ერთი მთვარე გახლავთ, – დაიბუბუნა ოდ-

ნავ აქოშინებულმა ქალბატონმა რაო-რაომ. 

– ოჰ, რა ლამაზია! ძალიან ლამაზია! – აღტაცებული ასცქე-

როდა მეგი. 

უზარმაზარი მთვარის ვერცხლისფერი, დღის ოქროსფერ ნა-

თებასთან შერწყმული შუქი ბავშვების, ქალბატონ რაო-რაოს 

თავსა და მთის მწვერვალზე დაიღვარა. 
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– ახლა შეტრიალდით, – ქალბატონ რაო-რაოს ხმის ტონმა 

მეგი კვლავ დააფრთხო. 

ბავშვები ისე მოიქცნენ, როგორც უთხრეს, მაგრამ ვერაფე-

რიც ვერ დაინახეს. ზევიდან ცისფერი, კრიალა, თითქმის გამ-

ჭვირვალე ცა გადმოჰყურებდათ, ხოლო ქვევით თეთრი ღრუბ-

ლების მოძრავ ზღვაში ალაგ-ალაგ გამოჩრილ კლდეებს უყუ-

რებდნენ. 

– მზისა და მთვარის ჩასვლას დაუცადეთ, – თქვა ქალბატონ-

მა რაო-რაომ. ოქროსფერ-ვერცხლისფერი შუქი შავმა წერტილ-

მა თითქმის მაშინვე დააბნელა. 

– მთვარის ჩასვლას მინდა ვუყურო, – სურვილი გამოთქვა 

ჩარლზ უოლესმა. 

– არა, შვილო. უკან არც ერთმა არ მიიხედოთ. შეტრიალ-

დით, პირდაპირ ბნელს გაუსწორეთ თვალი და ნახავთ, რისი 

ჩვენებაც მინდა თქვენთვის. წინ, წინ იყურეთ, რაც შეიძლება 

შორს გაიხედეთ. 

მეგს ამაო ცქერაში თვალები დაეღალა. ბოლოს, მთაზე გარ-

შემორტყმული ღრუბლების მაღლა, გოგონამ ბუნდოვანი ჩრდი-

ლის ლაქა შეამჩნია. 

– ეს რაღაა? – იკითხა ჩარლზ უოლესმა. 

– აგე იქ, ჩრდილს რომ ჰგავს, – თითით ანიშნა კელვინმა, – 

რა არის? რაღაც არ მომწონს. 

– უცქირეთ, – უბრძანა ქალბატონმა რაო-რაომ. 

ახალი ხედი უბრალო წყვდიადი იყო და მეტი არაფერი. 

ღრუბლისგან განსხვავებით, ამას ხელსაც კი ვერ მოჰკიდებდით. 

ნეტავ, ვინმემ შელოცვით გააჩინა? თუ თავად შავეთი გამოჩნდა? 

ცაზე ჩამობნელდა. ოქროსფერი შუქი მიილია და მთლიანად 

გაცისფრდა. ცარგვალი თანდათან მუქდებოდა, სანამ საღამოს 

ცის ნაცვლად სუსტად მფეთქავი ვარსკვლავი არ გამოჩნდა. ამ 

უკანასკნელს კიდევ უთვალავი ვარსკვლავი შეემატა. ვარ-
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სკვლავთა ასეთი მრავალრიცხოვანი გუნდი მეგს არასდროს 

ენახა. 

– ატმოსფერო აქ ძლიერ გაიშვიათებულია, – ქალბატონი 

რაო-რაო თითქოს მიხვდა, რის კითხვას აპირებდა გოგონა, – 

ასე რომ, ყველაფერს უკეთ დაინახავთ, ვიდრე დედამიწაზე. მი-

დი, წინ გაიხედე. 

მეგი დაემორჩილა. წყვდიადი ისევ უძრავად იყო. დაღამებამ 

იგი ვერც შეამცირა, ვერც გაფანტა. ჩაშავებულ ცის მონაკვეთზე 

ვარსკვლავები არ ჩანდა. 

წყვდიადში იმალებოდა რაღაც ამაზრზენი, რომლის არსებო-

ბა გოგონას ვერც წარსულსა და ვერც მომავალში წარმოედგინა. 

ეს რაღაც უიმედო შიშსა და ზაფრას თესავდა მის გულში და სა-

სოწარკვეთილებამდე მიჰყავდა. 

მეგმა ყვავილს ნელა გაუშვა ხელი. ფილტვებში თითქოს და-

ნა ჩასცეს. სულშეგუბებულს ჰაერი შიგ არ ჩასვლია. კუნაპეტმა 

ღამემ თვალები და გონება დაუბნელა. საცაა გული შეუღონდე-

ბოდა, მაგრამ ამ დროს სახით ყვავილში ჩაეფლო, რომელიც 

ორი თითითღა ეკავა. მისმა სურნელმა გაამხნევა. გონება გაეწ-

მინდა, სხეული კვლავ დაემორჩილა და წამოჯდა. 

ბნელი, ზარდამცემი წყვდიადი ისევ ჰაერში გამოკიდულიყო. 

კელვინმა მეგს ხელი მოუჭირა, მაგრამ გოგონა მის შეხებას 

არ დაუწყნარებია, არც მხნეობა შეუმატებია. მის გვერდით 

ჩარლზ უოლესს კანკალი აუვარდა. „მან არ უნდა ნახოს“, – 

იფიქრა გოგონამ, – „მისი ასაკის ბიჭისთვის, რაც უნდა განსხვა-

ვებული და ნიჭიერი ბავშვი იყოს, ეს სანახაობა მეტისმეტია“. 

კელვინი შებრუნდა, ვარსკვლავების ჩამხშობ სიბნელეს თვა-

ლი აარიდა: 

– ქალბატონო რაო-რაო, მოგვაშორეთ ეს ბოროტი რაღაც, – 

დაიჩურჩულა მან, – მოგვაცილეთ, გთხოვთ. 
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ბუმბერაზი არსება აუჩქარებლად მიტრიალდა სხვა მხარეს. 

წყვდიადი ზურგს უკან დარჩა. მოგზაურებს თვალწინ ვარსკვლა-

ვების მკვეთრი ციალი, ვარსკვლავთა შუქისგან აბრდღვიალებუ-

ლი მთა და ჰორიზონტზე დაბლა მცურავი დიადი მთვარის დის-

კო გადაეშალათ. ქალბატონი რაო-რაო უსიტყვოდ დაეშვა ქვე-

მოთ, სულ ქვემოთ. ღრუბლების გუნდს რომ მიუახლოვდნენ, 

ბავშვებს მიმართა: 

– ბავშვებო, ახლა ყვავილების გარეშეც თავისუფლად ისუნ-

თქებთ. 

კვლავ სიჩუმე. ხმა აღარავის ამოუღია, თითქოს წყვდიადის 

ხელი რაღაც მანქანებით მოსწვდა და ყველანი დაამუნჯაო. ვარ-

სკვლავებისა და მეორე, უფრო პატარა, მოყვითალო ამომავალი 

მთვარის შუქმოფენილ ყვავილოვან მდელოზე როცა დაეშვნენ, 

მოგზაურები ცოტათი მაინც მოდუნდნენ. ბავშვებმა გუმანით იგ-

რძნეს, რომ ლამაზ, ცხენისებურ არსებასაც მათსავით გაშეშებო-

და სხეული. 

არსება მიწაზე მძიმედ დაეშვა და ვეება ფრთები მოკეცა. 

ჩარლზ უოლესმა სხვებს დაასწრო ჩამოსრიალება. 

– ქალბატონო ვინ-ვინო! ქალბატონო რომელიო! – ხმამაღ-

ლა მოუხმო ბიჭმა. ჰაერი იმწამსვე აცახცახდა. ქალბატონ ვინ--

ვინოს ნაცნობმა სათვალემ მალე შემოანათათ. ქალბატონი რო-

მელიოც კვალდაკვალ მოჰყვა. ბავშვებისთვის სრული სიმარ-

თლე ეთქვა: ქალს სრულად განსხეულება უჭირდა. ჰაერში დაკი-

დული მანტიისა და წვეტიანი ქუდის მიღმა მეგი მთებსა და ვარ-

სკვლავებს ხედავდა. გოგონა რაო-რაოს ზურგიდან ჩამოსრი-

ალდა. ხანგრძლივმა ფრენამ ფეხები დაუბუჟა, რის გამოც ქალ-

ბატონ რომელიოსთან ბარბაცით მილასლასდა. 

– მამაჩემი იმ შავბნელ რაღაცას ებრძვის? – ჰკითხა ქალს. 
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5 

ტესერაქტი 
 

 

– ჰჰო, – დაუდასტურა რომელიომ, – მმამაშშენნი 

წყვდდიაადშში იმმყოფებბა, ამმიტომმაა, რრომ ჩჩვენცც კი ვვერ 

ვხხედავვთ. 

მეგს ტირილი წასკდა. აცრემლებული თვალებით მიტკალი-

ვით თეთრი, თითქოს ერთბაშად დაპატარავებული ჩარლზ 

უოლესი დალანდა. კელვინმა გოგონა გულში ჩაიკრა. მთელი 

ტანით ათრთოლებულმა გოგონამ მის ხვევნას თავი აარიდა. 

ქვითინისგან ისტერიკაში ჩავარდნილს, ქალბატონმა რაო-რაომ 

თავისი დიდი ფრთები გადააფარა. გოგონა დამშვიდდა და სულ-

ში სიმტკიცე ჩაეღვარა. ქალბატონ რაო-რაოს ხმამაღლა არაფე-

რი უთქვამს, თუმცა მისი სიტყვები ფრთებიდან მეგის გონებაში 

ჩაიღვარა. 

– ნუ დაღონდები, ჩემო ბავშვო. როგორ ფიქრობ, უიმედო 

მდგომარეობა რომ ყოფილიყო, აქ ჩამოგიყვანდით? მართალია, 

რთულ მისიას გაკისრებთ, მაგრამ გვჯერა, თავს გაართმევ. მა-

მაშენი დახმარებას, მამაცურ თავგანწირვას საჭიროებს. იგი 

მოელის, რომ თავად უმწეოს, საკუთარი შვილები შეეწევიან. 

– აბბა, – თქვა ქალბატონმა რომელიომ, – მმზადდ ხხარრთ? 

– ახლა საით? – ჰკითხა კელვინმა. 

– წყვვდიიადშში უნდა გავვიარროთ. 

– ერთბაშად არა, – დააშოშმინა ბავშვები ქალბატონმა ვინ--

ვინომ, – ნელ-ნელა, ეტაპობრივად. ახლა ისევ ტესერად უნდა 

ვიქცეთ, ანუ გავირღვეთ. იცი, რას ვგულისხმობ, მეგ? 

– არა, – უპასუხა გრძნობებისგან დაცლილმა გოგონამ. 
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– ძნელია ახსნა ის ცნებები, რომელთა გამოსახატავად 

თქვენს ცივილიზაციას სათანადო სიტყვები არ მოეპოვება, – 

ამოიოხრა ქალბატონმა რაო-რაომ, – კელვინმა სინათლის სიჩ-

ქარით მგზავრობა ახსენა. სინათლის სიჩქარე გაგიგია, პატარა 

მეგ? 

– ჰო, – თავი დაუქნია გოგონამ. 

– სინათლის სიჩქარით მგზავრობა დროში გაწელილი, არაპ-

რაქტიკული მეთოდია. ჩვენ გადაადგილების სწრაფ საშუალებას 

მივაგენით და მას პირველივე შესაძლებლობისთანავე ვიყენებთ 

ხოლმე. 

– როგორც მათემატიკაში? – მიუხვდა მეგი. 

– სწორედაც, – ქალბატონმა რაო-რაომ ქალბატონ ვინ--

ვინოს გადახედა, – შენი მანტია აჩვენე. 

– La experiencia es la madre de la ciencia. ესპანური, ჩემო 

ძვირფასებო. სერვანტესი. გამოცდილება ცოდნის დედაა, – 

ქალმა თეთრი მანტიის კალთა მაღლა ასწია და ორივე ხელით 

მტკიცედ დაიჭირა. 

– ხედავთ? – მანტიაზე ანიშნა ქალბატონმა რაო-რაომ, – ახ-

ლა პაწაწკინტელა მწერმა თუ მოისურვა მანტიის იმ ნაწილიდან, 

აგერ ქალბატონ ვინ-ვინოს მარჯვენა ხელში რომ უჭირავს, იქ, 

მარცხენა ხელში მოქცეულ ნაწილამდე პირდაპირ გავლა, ძალი-

ან დიდ დროს მოანდომებს. 

ქალბატონმა რაო-რაომ ხელები მარდად შეატყუპა. მანტია 

დაიკეცა. 

– სხვანაირად ერთ ადგილზე დარჩება, გრძელი გზის გარეშე 

წინ ვერ წავა, გამიგე? – აუხსნა მეგს ქალბატონმა რაო-რაომ, – 

აი, ჩვენც ასე ვმოგზაურობთ. 

ჩარლზ უოლესმა სრული სიმშვიდით მიიღო განმარტება. 

თვით კელვინსაც ეტყობოდა, რომ ყველაფერი გაიგო. 
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– ეეეჰ, მე ნამდვილი ჩერჩეტი ვყოფილვარ, – ამოიოხრა მეგ-

მა, – მაპატიეთ, ერთი სიტყვაც ვერ გავიგე. 

– ეს იმიტომ, რომ კოსმოსი სამგანზომილებიან სივრცედ 

წარმოგიდგენია, – უთხრა ქალბატონმა რაო-რაომ, – ჩვენ მეხუ-

თე განზომილებაში ვმოგზაურობთ. მიდი, სცადე, მეგ, არც ისე 

ძნელი გასაგებია. ძალების მოსინჯვისა ნურასოდეს შეგეშინდე-

ბა. დედამ ტესერაქტის მნიშვნელობა აგიხსნა? 

– არა, – მიუგო მეგმა, – არასოდეს აუხსნია. ტესერაქტის ხსე-

ნებამ ძალიან შეაშინა. მაინც, რატომ ჰქონდა დედას ასეთი მწვა-

ვე რეაქცია, ქალბატონო რაო-რაო? მითხრა, ტესერაქტის სა-

კითხი მე და მამაშენს გვეხებაო. 

– თავის დროზე ტესერაქტის თეორიას ამუშავებდნენ, – განუ-

მარტა ქალბატონმა რაო-რაომ, – მეოთხედან მეხუთე განზომი-

ლებაში გადასვლის იდეა ართობდათ. ჩარლზ, დედას უხსენებია 

ოდესმე თავისი ექსპერიმენტები? 

– კი, – ცოტა არ იყოს, უხერხულად შეიშმუშნა ჩარლზი, – 

გთხოვ, არ გეწყინოს, მეგ. სანამ შენ სკოლაში იყავი, დედას ტვი-

ნი შევუჭამე და ბოლოს ტესერაქტზე ყველაფერი ვათქმევინე. 

– ორი სიტყვით ამიხსენი, – ამოიგმინა გოგონამ. 

– კარგი, აბა, რა არის პირველი განზომილება? 

– წრფე. 

– აჰა, მეორე განზომილებას როგორ იღებ? 

– როგორ და, პირველ წრფეს კიდევ სამს უმატებ და კუბი გა-

მოდის. ბრტყელი კუბი მეორე განზომილებაა. 

– მესამეს? 

– მეორე განზომილებას მთლიან კუბს მიამატებ. ბრტყელი 

კუბის მაგივრად ფიგურას მიიღებ, რომელსაც თავი, გვერდები 

და ძირი აქვს. 

– მეოთხეს? 
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– მათემატიკური ტერმინებით რომ ვიმსჯელოთ, კუბს კუბში 

ჩასვამ, ოღონდ ამ ფიგურას ფანქრით ვერ დახატავ, პირველი 

სამი წრფისგან განსხვავებით. ვიცი, რაღაცით აინშტაინთან და 

დროსთანაა კავშირში. ალბათ, მეოთხე განზომილება დროა. 

– სწორია, ყოჩაღ, ჭკვიანო გოგო, – შეაქო ჩარლზმა, – ესე 

იგი, მეხუთე განზომილების მისაღებად მეოთხეც კუბში უნდა 

ჩასვა. ასე არ გამოდის? 

– მგონი, ეგრეა. 

– აქედან გამომდინარე, ტესერაქტი არის მეხუთე განზომი-

ლება. მეხუთეს დანარჩენ ოთხს უმატებ და შეგიძლია, კოსმოსი 

მოკლეზე გადაჭრა. ანუ, ევკლიდეს მოძველებული სიბრტყითი 

გეომეტრიული ფიგურები რომ მოვიშველიოთ, ორი წერტილს 

შორის უმოკლესი გზა მხოლოდ მათზე გავლებული წრფე არ 

არის. 

მეგს გონება გაუნათდა და წამიერად ყურადღებიანი მსმენე-

ლის სახე მიიღო. თავად ათასჯერ მაინც ენახა ჩარლზის სახეზე 

ამგვარი გამომეტყველება. 

– ააა, გავიგე! –წამოიყვირა მან, – ძლივს არ მივხვდი რაღა-

ცას?! ერთი წამით წარმოვიდგინე, სიტყვებით ვერ აღვწერ, მაგ-

რამ მართლა წარმოვიდგინე. შენ? – გახარებული მიუბრუნდა 

კელვინს. 

ბიჭმა თავი დაუქნია: 

– ჰო. მართალია, ჩარლზ უოლესს ჩემზე უკეთ ესმის, მაგრამ 

ძირითად არსს კი ჩავწვდი. 

– ახხლა წამმოდით, – ააჩქარა ბავშვები ქალბატონმა რომე-

ლიომ, – დრრო ცცოტა გვაქვსსს. 

– შეიძლება ხელები ჩავკიდოთ ერთმანეთს? – სთხოვა მეგმა. 

კელვინმა მეგს ხელი მოუჭირა. 

– შეიძლება, – უპასუხა ქალბატონმა რაო-რაომ, – ოღონდ 

წინასწარ ვერ გეტყვი, ერთად დარჩენას როგორ მოახერხებთ. 
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ჩვენ ერთობლივი მოგზაურობის დროსაც მარტო ვართ ხოლმე. 

ჯერ ჩვენ წავალთ, მერე თან გაგიყოლებთ. ასე უფრო გაგიად-

ვილდებათ მგზავრობა. 

ამ სიტყვებზე რაო-რაოს უშველებელი თეთრი სხეული აიმ-

ღვრა და ფრთები ნისლივით გაიფანტა. ქალბატონი ვინ-ვინო 

აორთქლდა, მისგან მხოლოდ სათვალეღა დარჩა. ცოტა ხანში 

სათვალეც თვალსა და ხელს შუა გაქრა. მეგს ჩეშირის კატა( ლუ-

ის კეროლის „ელისი საოცრებათა ქვეყანაში“ გმირი. ცნობილია 

თავისი უცნაური, შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელი ღიმი-

ლით – კატის გაუჩინარებისას ღიმილი სულ ბოლოს ქრება.) 

მოაგონდა. 

„უსათვალო სახე მინახავს“, – გაიფიქრა გოგონამ, – „მაგრამ 

უსახო სათვალე ვის გაუგია?! საინტერესოა, მეც ასე დამემართე-

ბა? ალბათ, ჯერ მე გავქრები და მერე ჩემი სათვალე“. 

ქალბატონ რომელიოს გადახედა. იგი აი, აქ იყო და უცბად 

ფაფუ, აღარ იყო! 

ქარმა დაუბერა. გაისმა მსხვრევის ხმა, მეგს უხილავმა ძა-

ლამ უბიძგა და სადღაც შეაგდო. უეცრად სიბნელე, სიჩუმე და 

არარა ჩამოწვა. გოგონამ კელვინის ხელი ვერ იგრძნო. ამჯერად 

ანაზდეული და მთლიანი დაშლისთვის მომზადებული გახ-

ლდათ. თითის წვერებში ჟრუანტელის წყალობით გაიგო, რომ 

მოგზაურობა დასასრულს უახლოვდებოდა. კელვინს კვლავ ეჭი-

რა მისი ხელი. 

მაგრამ შემდეგ, ისე რომ არავის გაუფრთხილებია, გოგონა 

ზეწოლის ქვეშ მოჰყვა, რამაც მოულოდნელობისგან შოკში ჩა-

აგდო. წნევის ძალამ ლამის ცომივით გააბრტყელა. ეს არარაში 

ყოფნაზე მილიონჯერ უარესი გახლდათ. არარაში ყოფნისას 

სუნთქვა არ სჭირდებოდა, ახლა კი ფილტვები გაეჭყლიტა. ისინი 

გაფართოება-შეკუმშვას ვეღარ ახერხებდნენ, რომ სიცოცხლის-

თვის აუცილებელ ჰაერს ემოძრავა მათში, არადა, გოგონა 
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უჰაერობით იგუდებოდა. მთის მწვერვალზე ფრენისას გაიშ-

ვიათებული ატმოსფეროს პირობებში ყვავილის დახმარებით შე-

ეძლო სუნთქვა, ამ ჯერზე ჩასუნთქვის ცდამ ამაოდ ჩაუარა და ქა-

ღალდის თოჯინასავით გაშეშებული დარჩა. მერე ეგონა, ფიქრს 

შევძლებო, თუმცა ტვინსაც ფილტვებივით დაეკარგა ფუნქცია. 

ფიქრები სხეულის დანარჩენი ნაწილებივით წნეხის ქვეშ იყო. 

გულმა ფეთქვისა და შეკუმშვის მაგივრად დანასავით დაუსერა 

მკერდი. 

– ოჰ, არა! აქ ვერ გავჩერდებით! ეს ორგანზომილებიანი 

პლანეტაა, ბავშვებისთვის არ ვარგა! – ყურში ჩაესმა ხმა, ან 

უკეთ, ქაღალდზე დაბეჭდილი ტექსტივით ბრტყელ-ბრტყელი 

ბგერები. 

მეგი ისევ არარაში დაინთქა. წინანდელ მდგომარეობასთან 

შედარებით არარაში ყოფნა ნამდვილი შვება იყო. მერე რა, რომ 

კელვინის ხელი გამოეცალა, ბრმა და უგრძნობი შეიქნა. მთავა-

რია, წნევის აუტანელი სიმძიმისგან გათავისუფლება ეღირსა. 

ბოლოს გოგონას ხელისა და ფეხის თითებში ჟრუანტელმა 

დაუარა. კელვინი წყალწაღებულივით ჩასჭიდებოდა. გულმა 

რიტმული ფეთქვა განაგრძო, სისხლი ნორმალურად ამოძრავდა 

ძარღვებში. მომხდარი ამბავი დავიწყებას მიეცა, შეცდომა გამო-

ასწორეს. ჩარლზ უოლესის ლაპარაკი ნათლად და გასაგებად 

აღწევდა მეგის ყურამდე: 

– რა უბედურებაა, ქალბატონო რომელიო, კინაღამ დაგვხო-

ცეთ! 

გოგონა საშინელი მეხუთე განზომილებიდან საცობივით გა-

მოსტყორცნეს. მეგი უწინდებურად მეგი გახლდათ. გვერდით 

კელვინი ედგა, რომელიც ღუზასავით ებღაუჭებოდა გოგონას 

ხელს, წინ კი – პირგამეხებული ჩარლზ უოლესი. უჩინარი ქალ-

ბატონი რაო-რაოს, ქალბატონი ვინ-ვინოსა და ქალბატონი რო-

მელიოს იქ ყოფნა მკვეთრად იგრძნობოდა. 
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– ბოდიშშსს ვვიხხდი, ბავშშვებბო, – დაილაპარაკა ქალბა-

ტონმა რომელიომ. 

– კარგი, ჩარლზ, დაწყნარდი, – ქალბატონ რაო-რაოს ლამა-

ზი არსების გარეგნობა შემოეძარცვა. ახლა ისევ ძველმან შა-

ლებსა და თავშლებში ჩაფუთნული, კარგად ნაცნობი, ქუდიან--

პალტოიანი მაწანწალა იყო, – ხომ აგიხსენი, რომელიოს მატე-

რიალიზება უჭირს-მეთქი. როდესაც ფიზიკურად განსხეულება 

თავად არ შეგიძლია, მეტად რთულია იმის გააზრება, როგორი 

შეზღუდულია პროტოპლაზმის შესაძლებლობები. 

– უკაცცრრავად, – გაიმეორა ქალბატონმა რომელიომ, თუმ-

ცა ხმაზე ეტყობოდა, ინციდენტი თავშესაქცევად მიაჩნდა. 

– სულ არ არის სასაცილო, – ბავშვური სიფიცხით დააბაკუნა 

ფეხები ჩარლზ უოლესმა. 

ქალბატონ ვინ-ვინოს სათვალე აციალდა, რომელსაც ნელ--

ნელა თავად ყურებამდე გაღიმებული ვინ-ვინო მოჰყვა. 

– ჩვენ სიზმრის დარი ქმნილებები ვართ, როგორც პროსპე-

რო ამბობს „ქარიშხალში“. კარგი პიესაა, მომწონს. 

– განზრახ არ გიქნიათ? – იკითხა ჩარლზ უოლესმა. 

– ოჰ, რა თქმა უნდა, არა, ჩემო კარგო, – მკვირცხლად 

მიუგო ქალბატონმა რაო-რაომ, – უბრალოდ, გასაგები მიზეზე-

ბის გამო, შეცდომა მოგვივიდა. ქალბატონ რომელიოს უჭირს 

ისე იაზროვნოს, როგორც განსხეულებულმა არსებამ, თორემ, 

მშვენივრად მოგეხსენება, განზრახ არაფერს დაგიშავებს. და 

იქაურობა პატარა, ძალზე სასიამოვნო და სასაცილო პლანეტა 

გახლავთ. მანდ სტუმრობა ყოველთვის გვიხარია ხოლმე. ცომი-

ვით გაბრტყელებით ცოტას გაერთობი კაცი. 

– ეს რა ადგილია? რისთვის წამოვედით აქეთ? – შეეკითხა 

ჩარლზ უოლესი. 

– ორიონის სარტყელში ვართ, სადაც ერთი ჩვენი მეგობარი 

ცხოვრობს. გვინდა, თქვენს პლანეტას შეგახედოთ. 
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– შინ როდის დავბრუნდებით? – აფორიაქდა მეგი, – დედა 

რას იტყვის? ან ტყუპები რას იფიქრებენ? ჩვენზე ნერვიულობის-

გან გული გაუსკდებათ. დედა გაგიჟდებოდა, ძილის დროს სახ-

ლში რომ არ დავუხვდით. ის, ტყუპები და ფორტი ალბათ უკვე 

ყველგან დაგვეძებენ, თუმცა იქ არ ვართ და როგორ გვიპოვიან? 

– ნუ ღელავ, ნუ, ჩემო თვალისჩინო, – მხნედ მიუგო ქალბა-

ტონმა რაო-რაომ, – წამოსვლამდე ყველაფერზე ვიზრუნეთ. დე-

დათქვენს ისედაც უამრავი სადარდებელი ჰქონდა, ჩვენც რომ 

არ მიგვემატებინა. სივრცესთან ერთად დროც გავარღვიეთ. 

გარღვევა თუ იცი, წინ ვერაფერი დაგიდგება. 

– რას გულისხმობთ? – საცოდავად დაიკრუსუნა მეგმა, – გეხ-

ვეწებით, ქალბატონო რაო-რაო, გამაგებინეთ, რისი თქმა გნე-

ბავთ. დამტანჯა ქარაგმებმა. 

– დამშვიდდი, თავს ნუ გადაიტვირთავ უსარგებლო რამეებზე 

ფიქრით, – ურჩია ქალბატონმა რაო-რაომ, – ჩვენ დროის პატა-

რა, კოხტა ტესერი შევქმენით. თუ რაიმე კატასტროფა არ მოხ-

და, წამოსვლის დროზე ხუთი წუთით ადრე დაგაბრუნებთ შინ. 

ასე დროს დავზოგავთ და თქვენს არყოფნას კაციშვილი ვერ შე-

ნიშნავს, თუმცა დედათქვენს, მაგ საყვარელ ბეკეკას, რასაკვირ-

ველია, ყველაფერს მოუყვებით. კატასტროფის შემთხვევაში კი 

აბა, რაღა აზრი ექნება უკან დაბრუნებას? 

– ნნუუუ აშშინებ ბავშშვებსს, – დაისისინა ქალბატონმა რო-

მელიომ, – ფფარრ-ხმალლს ყრრი, გგოგგონნი? 

– ეე, არა, არა, არა, – მოჩვენებითი სიმტკიცით მიუგო მეგმა, 

თუმცა შეატყო, რომ მისი ხმა არადამაჯერებლად ჟღერდა. 

– იმედია, ეს პლანეტა საინტერესოა, – შენიშნა კელვინმა, – 

თითქმის არაფერი ჩანს. აქ ოდესმე დგება კარგი ამინდი? 

მეგმა გარემოს მზერა მოავლო. ორგანზომილებიან პლანე-

ტაზე თავს გადამხდარი ინციდენტისგან დაფეთებულს აღქმის 

უნარი ახლაღა დაუბრუნდა. ალბათ, ასეთი ნაგვიანევი გონს 
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მოსვლა არც იყო გასაკვირი, რადგანაც აქაურობა თვალს დი-

დად ვერ იზიდავდა. მოგზაურები რაღაც უსახურ, ბრტყელ ზედა-

პირზე იდგნენ. ირგვლივ რუხი ჰაერი იდგა. ერთი შეხედვით 

ნისლს ჰგავდა, ოღონდ გაუმჭვირვალეს. გოგონამ ვერაფერი 

დაინახა, გარდა ჩარლზ უოლესისა და კელვინის კარგად გამოკ-

ვეთილი სხეულებისა. ქალბატონი რაო-რაო, ქალბატონი ვინ--

ვინო და დროდადრო მოკაშკაშე ქალბატონი რომელიო ფანტას-

ტიკურ არსებებად ეჩვენა. 

– მოდით, ბავშვებო, – შეაგულიანა ქალბატონმა რაო-რაომ, 

– შორეული მგზავრობა აღარ მოგვიწევს, თანაც ცოტას ფეხით 

გავივლით. სიარული გაგამხნევებთ. 

მოგზაურები რუხ სივრცეში დაიძრნენ. გზადაგზა მეგს წიდის 

გროვასავით ახორხლილი რიყის ქვები ხვდებოდა. სამა-

გიეროდ, ხეს ან ბუჩქს წამლადაც ვერ იპოვიდით. ფეხქვეშ მარ-

ტო ნაცრისფერი, უნაყოფო ნიადაგი იყო. 

ბოლოს, მოგზაურებმა წინ ბუნდოვნად გაარჩიეს ქვის გორა-

კისმაგვარი წარმონაქმნი. უფრო ახლოს რომ მივიდნენ, მეგი 

მიხვდა, რომ თურმე ბნელი, ღრმა გამოქვაბულის შესასვლელი 

ყოფილა. 

– გამოქვაბულში შევდივართ? – დაიზაფრა გოგონა. 

– ნუ გეშინია, – უთხრა ქალბატონმა რაო-რაომ, – მედიუმს 

გამოქვაბულში მუშაობა ურჩევნია. ოჰ, მასთან ყოფნა პირდაპირ 

გესიამოვნებათ, ბავშვებო. ძალიან მხიარული ვინმეა. თუ ერ-

თხელ მაინც ვნახე მოწყენილი, მე თვითონაც დეპრესიაში ჩავ-

ვარდები. სანამ ის იცინის, შემიძლია დამშვიდებული ვიყო, რომ 

ყველაფერი კარგად იქნება. 

– რრაო-რრაო, – მოისმა ქალბატონ რაო-რაოს მკაცრი ხმა, 

– ახხალგაზრრდობა ბევრრი ლაპარრაკისს უფფლებასს არრ 

გაძლევსს. 
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ქალბატონ რაო-რაოს სახეზე შეეტყო, რომ შენიშვნა გულზე 

მოხვდა, მაგრამ მაინც დადინჯდა. 

– ზუსტად რა ხნისა ბრძანდებით? – დაინტერესდა კელვინი. 

– აბა, დავითვალო, – ქალბატონმა რაო-რაომ ჩურჩულით 

გადაითვალა თითებზე და თავი საზეიმოდ დააქნია, – ზუსტად 

2 379 152 497 წლის, 8 თვისა და 3 დღისა. ეს, რა თქმა უნდა, 

თქვენებური კალენდრით, რომელიც, თქვენც კი მოგეხსენებათ, 

ფრიად არაზუსტია. 

რაო-რაო მეგისა და კელვინისკენ დაიხარა და წასჩურჩულა: 

– იცით, ამ მისიაში მონაწილედ არჩევით უდიდესი პატივი 

დამდეს, თანაც მხოლოდ სათქმელის სიტყვიერად გადმოცემისა 

და განსხეულების ჩინებული უნარის გამო. რა თქმა უნდა, ტა-

ლანტით არ უნდა იტრაბახო კაცმა, მთავარია, შენს ტალანტს 

როგორ იყენებ. მე პირადად, თვლა არაა, იმდენ შეცდომას ვუშ-

ვებ ხოლმე. ამიტომ ვიცინოდით მე და ქალბატონი ვინ-ვინო 

ქალბატონ რომელიოზე, როცა შეცდომით ორგანზომილებიან 

პლანეტაზე მიგიყვანათ. მასზე ვიცინოდით, თქვენზე არა. თავად 

ხომ ნახეთ, რომელიომაც დასცინა საკუთარ თავს. ჩვენისთანა 

ახალგაზრდების მიმართ საოცრად კეთილია. 

მეგი ქალბატონ რაო-რაოს ლაპარაკმა ისე გაიტაცა, გამოქ-

ვაბულში შესვლა ვერც შეამჩნია. განსხვავება რუხ გარემოსა და 

გამოქვაბულის რუხ კედლებს შორის დიდად არც არავის მოხ-

ვდებოდა თვალში. მოგზაურების თავზე, ზევიდან ქვევით მბჟუ-

ტავი სინათლე აკიაფდა. ყველანი მისკენ გაეშურნენ. ახლოდან 

მეგი მიხვდა, რომ სინათლე ჩვეულებრივი ცეცხლი ყოფილა. 

– აქ ყინავს, –აუხსნა ბავშვებს ქალბატონმა რაო-რაომ, – ჰო-

და, მედიუმს ვთხოვე, თქვენთვის კოცონი დაენთო. 

როდესაც კოცონს მიადგნენ, ცეცხლს უცნაური ლანდი აჰფა-

რებოდა. კარგად რომ დააკვირდნენ, მიხვდნენ, რომ ეს ლანდი 

სინამდვილეში ქალი იყო. ქალს თავზე ღია იასამნისფერი აბრე-
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შუმის ჩალმა ეხურა და იისფერი, ფართხუნა მანტია ეცვა. ხე-

ლებში ბროლის ბურთი მოექცია და შიგ იყურებოდა. ბურთში 

ცქერით გატაცებულმა ბავშვების, ქალბატონი რაო-რაოს, ვინ--

ვინოსა და რომელიოს მოსვლა ვერ შენიშნა. ქალს უეცრად გუ-

ლიანი ხარხარი აუტყდა. იმდენი იცინა, სანამ ქანცი არ გაუწყდა. 

როგორც ჩანს, ბურთში რაღაც ძალიან სასაცილო დაინახა. 

– მოვვედდითთ, – ომახიანად დასჭექა ქალბატონმა რომე-

ლიომ. მისმა მჟღერმა ხმამ გამოქვაბულის კედლებზე ექო გა-

მოსცა. 

ქალმა თავი ასწია, წამოდგა და სტუმრებს ღრმა რევერანსით 

მიესალმა. ქალბატონმა რაო-რაომ და ქალბატონმა ვინ-ვინომ 

მსუბუქი რევერანსით უპასუხეს. ციმციმა რომელიომ ოდნავ და-

უკრა თავი. 

– ოოო, ძვირფასო შუალედო, – მიმართა ქალბატონმა რაო--

რაომ, – ნახე, ბავშვები მოვიყვანეთ. გაიცანი ჩარლზ უოლეს 

მიური. 

ჩარლზ უოლესმა თავი დახარა. 

– მარგარეტ მიური. 

რაკი ქალბატონი რაო-რაო და ქალბატონი ვინ-ვინო რევე-

რანსით მიესალმნენ, მეგმა თავი მოვალედ ჩათვალა, ზრდილო-

ბიანი მისალმების ეს ჟესტი გაემეორებინა. გაიმეორა კიდეც, 

თუმცა ცოტა მოუხეშავად. 

– დაბოლოს, კელვინ ო’კიფი. 

კელვინმა თავი დაუკრა. 

– ჩვენ გვინდა, ბავშვებს თავიანთი პლანეტა დავანახოთ, – 

მოახსენა ოქროს შუალედს ქალბატონმა რაო-რაომ. 

შუალედს სასიამოვნო ღიმილი სახიდან ჩამოერეცხა. 

– ოოო, რატომ, რატომ უნდა შემახედოთ საძაგელი რა-

მეებისთვის, როცა შემიძლია, ლამაზ-ლამაზი სანახაობების ცქე-

რით დავტკბე? 
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ქალბატონ რომელიოს პასუხი კვლავ ექოდ ახმიანდა გამოქ-

ვაბულში: 

– თთუ წინნდახხედულმმა ადამმიანნებმა დრროულად არრ 

იღღონესს რრამმე სსაძაგგელი რრამეებისს წინნააღმმდეგ, ეგგ 

ლლამმაზზ-ლლამმაზზი სსანნახხაობებბიცც მმოისსპობბა. 

შუალედმა ბროლის ბურთი ოხვრით ასწია მაღლა. 

– ბურთში ჩაიხედეთ, ბავშვებო, – თქვა ქალბატონმა რაო--

რაომ, – ყურადღებით ჩაიხედეთ. 

– ! დელილი. რა ციცქნა ჩანს დედამიწა ზეციდან! – მელო-

დიურად წაიმღერა ქალბატონმა ვინ-ვინომ. 

მეგი ჯერ შიშით, შემდეგ მზარდი ინტერესით დააშტერდა 

ბურთს. შავ, უსასრულო სიცარიელეს მობზრიალე გალაქტიკებ-

მა გადაუფრინა. ბურთი საბოლოოდ ერთ-ერთ გალაქტიკაზე შე-

ჩერდა. 

– ეს თქვენი გალაქტიკაა, რძის გზა ანუ ირმის ნახტომი, – 

უჩურჩულა მეგს ქალბატონმა რაო-რაომ. 

ბავშვებმა გალაქტიკის შუაგულში ამოყვეს თავი, მერე გზი-

დან გადაუხვიეს. ბავშვებს ვარსკვლავების გუნდი დაეხვია. მეგ-

მა შეჯახების თავიდან ასაცილებლად სახეზე მკლავი აიფარა. 

– უყყურრეთთ! – ბრძანა ქალბატონმა რომელიომ. 

გოგონამ მკლავი ჩამოუშვა. მოგზაურებთან ერთად რომელი-

ღაც პლანეტას უახლოვდებოდა. პოლუსებზე ყინულის საფარი 

უკვე გაარჩია. სუფთა, კამკამა არემარე ელვარე შუქს აფრქვევ-

და. 

– არა, არა, ძვირფასო შუალედო, ეს ხომ მარსია, – თავშეკა-

ვებით დატუქსა ქალბატონმა რაო-რაომ. 

– მაინცდამაინც დედამიწაზე უნდა წავიდე? – უხალისოდ 

იკითხა ოქროს შუალედმა. 

– ახხლაავვე! – მბრძანებლურად დასჭექა ქალბატონმა რო-

მელიომ. 
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მოციაგე პლანეტა თვალს მიეფარა. წამით წყვდიადი ჩამოწ-

ვა, შემდეგ კი მოგზაურებს სხვა პლანეტა დაუდგათ თვალწინ. 

მისი მოხაზულობა წინაზე ნაკლებად სუფთა და ნათელი გახ-

ლდათ, პირიქით, გარს თითქოს ნისლოვანი კვამლი ეხვია. კვამ-

ლსუკან მეგმა კონტინენტების ნაცნობი კონტურები შენიშნა, 

რომლებიც საზოგადოებათმცოდნეობის სახელმძღვანელოთა 

ყდებზე ენახა. 

– დედამიწა ატმოსფეროს გამოა ასეთი ბუნდოვანი? – იკითხა 

აღელვებულმა. 

– არრა, მმეგ, მოგეხსსენნება, ატმმოსსფერრო არრაფერ 

შშუაშშია, – შეუსწორა ქალბატონმა რომელიომ, – გაიმმაგრრე 

გულლი. 

– მივხვდი, ეს შავეთია! – შეჰყვირა ჩარლზ უოლესმა, – ქალ-

ბატონმა რაო-რაომ ურიელის მთის მწვერვალზე აგვიყვანა და 

იქ ვნახეთ! 

– თავისით გაჩნდა? – ამოიკვნესა გოგონამ. თვალი 

წყვდიადისთვის გაეშტერებინა, რომელიც დედამიწის სილამა-

ზეს ჩრდილავდა, – ჩვენ რომ წამოვედით, მაშინ? 

– აუხსსსენი, – დაღლილი ხმით სთხოვა ქალბატონმა რომე-

ლიომ ქალბატონ რაო-რაოს. 

– არა, მეგ, – ამოიოხრა ქალბატონმა რაო-რაომ, – თავისით 

ვერ გაჩნდებოდა. უკვე მერამდენე წელია, თქვენს პლანეტას ფა-

რავს. სწორედ მის გამოა დედამიწა ასეთი მშფოთვარე. 

– მაგრამ რატომ... – კელვინს ხმა გაებზარა. 

ქალბატონმა რაო-რაომ ხელის აწევით გააჩუმა: 

– შავეთისთვის ჯერ ურიელზე ყოფნისას შეგახედეთ, საამი-

სოდ ბევრი მიზეზი გვქონდა. უპირველეს ყოვლისა, მთის მწვერ-

ვალებზე ატმოსფერო გამჭვირვალე და შეუმღვრეველია, ამი-

ტომ წყვდიადი მთელი თავისი სიმახინჯით დაინახეთ. ჩავთვა-

ლეთ, რომ თუ ჯერ მმმ... როგორ გითხრათ, სხვა ადგილიდან ნა-
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ხავდით და არა – მშობლიური დედამიწიდან, მის ბუნებას უკეთ 

გაიაზრებდით. 

– ფუჰ, ვერ ვიტან! – გაცხარდა ჩარლზ უოლესი, – მეზიზღება 

შავეთი, საშინელებაა! 

– ჰო, ჩარლზ. ყველანი გეთანხმებით, – თავი დაუქნია ქალ-

ბატონმა რაო-რაომ, – რახან შავეთი ასეთი მახინჯია, ჯერ ური-

ელზე შეგამზადეთ. ვიფიქრეთ, შავეთის კლანჭებში მოქცეული 

თქვენთვის საყვარელი სამყაროს ზემოდან ხილვა დაგაღონებ-

დათ. 

– კი მაგრამ, რას წარმოადგენს შავეთი? – დაინტერესდა 

კელვინი, – ბოროტი რომაა, ვხვდებით, მაგრამ მაინც რა შეუძ-

ლია, რას აკეთებს? 

– ამმწუთასს თავვად თთქვვი, – ზარივით დაიწკრიალა ქალ-

ბატონმა რომელიომ, – ბორროტებისს სსავანნეა, ბნნელი ძალ-

ლებისს ბუდდე! 

– ახლა რა მოხდება? – ხმა აუთრთოლდა მეგს, – გეხვეწე-

ბით, ქალბატონო რომელიო, გაგვაგებინეთ, რა მოხდება! 

– რრა დაა ბრრძოლასს განნვაგრრძობთ! 

ქალბატონ რომელიოს ხმამ სამივე ბავშვზე სასწაულებრივად 

იმოქმედა. შეუპოვრობით ძალამიცემულები მხრებში გასწორ-

დნენ და ქალბატონ რომელიოს მოციმციმე კონტურს ამაყი თავ-

დაჯერებით გაუსწორეს თვალი. 

– ხედავთ, ბავშვებო, ჩვენ მარტონი არა ვართ, – ქალბატონ-

მა რაო-რაომ ჩვეულებისამებრ ანუგეშა ისინი, – მთელი სამყა-

რო, წარმოგიდგენიათ? მთელი კოსმოსი ებრძვის ბოროტებას, 

და მაინც, ღმერთო დიდებულო, როგორი გრანდიოზული, ამა-

ღელვებელი ბრძოლა მიმდინარეობს. ჰო, ვიცი, თქვენთვის 

რთულია წარმოიდგინოთ ზომა, ის თუ რაოდენ მცირე განსხვა-

ვებაა ნამცეცა მიკრობისა და ყველაზე ვრცელი გალაქტიკის ზო-

მებს შორის. მაგრამ ცოტას თუ ჩაუფიქრდებით, ისეთი უცნაური 
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აღარ მოგეჩვენებათ ის ფაქტი, რომ ჩვენი ზოგიერთი საუკეთესო 

მებრძოლი თქვენივე პლანეტიდან მოგვევლინა, არადა დედამი-

წა პატარა პლანეტა გახლავთ, ძვირფასებო, მომცრო გალაქტი-

კის მიჯნაზე ჰკიდია. თავისუფლად შეგიძლიათ, ასეთი წარმატე-

ბით იამაყოთ. 

– ჩვენი მებრძოლები? ვინ? – ჰკითხა კელვინმა. 

– ოჰ, მათი სახელები შენ გაგონილი გექნება, ძვირფასო, – 

თქვა ქალბატონმა რაო-რაომ. 

– „ნათელი ბნელში ნათობს და ბნელმა იგი ვერ მოიცვა“,2 – 

გამარჯვებული ტონით აუწყა სათვალეაბრჭყვიალებულმა ქალ-

ბატონმა ვინ-ვინომ. 

– იესო! – გაიხსენა ჩარლზ უოლესმა, – რა თქმა უნდა, იესო! 

– რასაკვირველია! – შესძახა ქალბატონმა რაო-რაომ, – გა-

ნაგრძე, ჩარლზ, საყვარელო. მის გარდა სხვებიც იყვნენ. თქვენი 

უდიდესი ხელოვანები გაიხსენე. მათი ნამუშევრების თვალიერე-

ბით წარმოუდგენლად ვისიამოვნეთ. 

– ლეონარდო და ვინჩი და მიქელანჯელო? – გაუბედავად 

თქვა კელვინმა. 

– შექსპირი, – განაგრძო ჩარლზ უოლესმა, – ბახი! ლუი პას-

ტერი! მადამ კიური! აინშტაინი! 

– შვაიცერი, განდი, ბუდა, ბეთჰოვენი, რემბრანდტი, წმინდა 

ფრანცისკი! – გათამამდა კელვინი. 

– შენი ჯერია, მეგ, – წაახალისა ქალბატონმა რაო-რაომ. 

– აბა რა ვიცი, ევკლიდე ალბათ, – გოგონამ ვერ დამალა გა-

ღიზიანება, რადგან მოუთმენლობისგან სული ელეოდა, – და 

კოპერნიკი. მაგრამ მამაჩემი? მამაჩემს რას ვუპირებთ? 

გთხოვთ, მითხარით. 

 

2 ახალი აღთქმა, იოანეს სახარება, 1:5. 
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– მმამაშშენნთან ამმ წუთშში მივვდივარრთ, – ახარა ქალბა-

ტონმა რომელიომ. 

– სად, სად არის? – მეგი მასთან მიიჭრა და ჩარლზ უოლესი-

ვით ბავშვურად დააბაკუნა ფეხი. 

ქალბატონმა რაო-რაომ ხმადაბლა, მტკიცედ მიუგო: 

– ბოროტებას დანებებულ პლანეტაზე. ამიტომ მთელი ძალ--

ღონე უნდა მოიკრიბოთ. 

შუალედს მხიარულების ნატამალიც აღარ ეტყობოდა სახეზე. 

ბროლის ბურთით ხელში დაჯდა, ბუნდოვან პლანეტას დახედა, 

ცალ ლოყაზე ცრემლი ჩამოუგორდა. 

– აღარ შემიძლია ამის ატანა, – აქვითინდა იგი, – ნახეთ, 

ბავშვებო, ნახეთ. 
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6 

ოქროს შუალედი 
 

 

ბავშვებმა ხელმეორედ მოიკრიბეს ყურადღება და ბროლის 

ბურთს ჩააცქერდნენ. დედამიწა თავისი შემაძრწუნებელი აჩ-

რდილიანად მიეფარა თვალს, მოგზაურები ირმის ნახტომში ქა-

რივით გაქროლდნენ. შემდეგ, უკვე მესამედ, წინ შავეთი გა-

დაეღობათ. 

– დააკვირდით! – უთხრა ბავშვებს ოქროს შუალედმა. 

შავეთი შიშინით დაიგრიხა. საინტერესოა, შუალედი წინას-

წარ აიმედებდა მოგზაურებს? 

უეცრად, საიდანღაც კაშკაშა სინათლემ იფეთქა, ბნელეთი 

გაკვეთა, ქსელივით დაარღვია და ყველგან, სადაც კი სხივები 

შეახო, შავეთი მთლიანად მოსპო. სხივების კონა ფართოვდებო-

და და იზრდებოდა, სანამ კოსმოსი შავი ფარდისგან ბოლომდე 

არ გაიწმინდა და მხოლოდ ნაზი სინათლე არ დარჩა. სინათლემ 

სპეტაკი, შეუბღალავი ვარსკვლავები წარმოქმნა, შემდეგ ნელ--

ნელა შემცირდა და ბოლოს ისიც გაქრა. მოგზაურებს ვარ-

სკვლავების შუქი დაჰნათოდათ თავზე. წყვდიადი და შიში წარ-

სულს ჩაბარდა, ახლა ისინი ვარსკვლავებისა და კოსმოსის ხა-

ვერდოვანი ღამით ტკბებოდნენ. ღამის სიშავე შიშისმომგვრელ 

წყვდიადს საერთოდ არ ჰგავდა. 

– ხედავთ? – შეჰყვირა ბედნიერად მოღიმარმა შუალედმა, – 

შავეთი დამარცხდება! როგორც ყოველთვის! 

ქალბატონ რაო-რაოს მწუხარე ოხვრამ მეგს გული დაუწვა, 

უნდოდა, მოჰხვეოდა და ენუგეშებინა. 

– თუ შეიძლება, აგვიხსენით, ზუსტად რა მოხდა, – ხმადაბლა 

წარმოთქვა ჩარლზ უოლესმა. 
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– ძველად აქ ვარსკვლავი იყო, – ნაღვლიანად აუხსნა ქალ-

ბატონმა რაო-რაომ, – მისი სიცოცხლე შავეთთან ბრძოლას 

შეეწირა. ვარსკვლავმა გაიმარჯვა, ბავშვებო, დიახაც რომ 

გაიმარჯვა, მაგრამ ეჰ, გამარჯვება სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. 

ქალბატონი რომელიო კვლავ ჩაერთო საუბარში. ლაპარაკზე 

ეტყობოდა, რომ არაქათი ჰქონდა გამოცლილი და თითოეული 

სიტყვის წარმოთქმას უდიდეს ძალისხმევას ანდომებდა. 

– შშენთვისს თითქოსს გუშშინ იყოო, არრა? – გულთბილად 

ჰკითხა რაო-რაოს. 

ქალბატონმა რაო-რაომ თავი დაუქნია. 

ჩარლზ უოლესი ქალბატონ რაო-რაოს მიუახლოვდა: 

– ჰოო, გასაგებია. ახლა კი მივხვდი. თქვენ ადრე ვარსკვლა-

ვი იყავით, ხომ? 

ქალბატონმა რაო-რაომ დარცხვენილივით აიფარა ხელები 

სახეზე და თავი დაუქნია. 

– და... და მმმ, ვარსკვლავობდით? 

სახეზე ხელებაფარულმა ქალბატონმა რაო-რაომ ისევ თავის 

ქნევით უპასუხა. 

– ძალიან მინდა, გაკოცოთ, – სრული სერიოზულობით გამო-

აცხადა ჩარლზ უოლესმა. 

ქალბატონმა რაო-რაომ სახიდან ხელები მყისვე ჩამოიღო და 

ჩარლზ უოლესი ჩაიხუტა. ბიჭმა მკლავები კისერზე შემოაჭდო, 

ლოყა ლოყაზე მიადო და აკოცა. 

მეგი მოხარული იქნებოდა, ქალბატონ რაო-რაოსთვის მასაც 

ეკოცნა, მაგრამ ჩარლზ უოლესის ჩახუტების მერე მისი ან კელ-

ვინის ნებისმიერი სიტყვა თუ მოქმედება ეფექტს გააუფერულებ-

და, ამიტომ რაო-რაოს ცქერით დაკმაყოფილდა. მიუხედავად 

იმისა, რომ გოგონა რაო-რაოს ახირებულ ტანსაცმელს მიეჩვია 

(სწორედ ტანსაცმლის ახირებულობა აგრძნობინებდა კომფორ-

ტულად თავს), მისი ნამდვილი ვინაობის დადგენამ პირდაპირ 
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გააოგნა. მეგმა სრული სიცხადით გაისიგრძეგანა, რომ ნამდვი-

ლი რაო-რაოს ბუნება ადამიანურ გაგებას აღემატებოდა. აქამდე 

თურმე მხოლოდ სასაცილო, მომხიბლავი, მხიარულებისა და 

მყუდროების შემომტანი პერსონაჟის როლის შემსრულებლის 

თამაში ენახა, რაც ქალბატონ რაო-რაოს ხასიათისა და შესაძ-

ლებლობების უმცირესი ნაწილი ყოფილა. 

– არ მინდოდა, თქვენთვის ჩემი ტრაგიკული ამბავი მეთქვა, 

– ენა დაება ქალბატონ რაო-რაოს, – არასდროს, არასდიდებით 

არ გავამხელდი. მაგრამ ეჰ, ძვირფასებო, ისე მიყვარდა ვარ-

სკვლავად ყოფნა! 

– კარრგი ერრთი, ჯერრ კიდევვ ძალლზე პატარრა ხარრ, – 

ნაზად დატუქსა რომელიომ. 

შუალედი ბროლის ბურთში ვარსკვლავიან ცას შეჰღიმოდა, 

ბედნიერი სახითა და ჩუმი ხითხითით თავს უკანტურებდა. თუმცა 

მეგმა შენიშნა, რომ თვალები ეხუჭებოდა. უცებ შუალედს თავი 

მკერდზე ჩამოუვარდა და ხმადაბალი ხვრინვა გააბა. 

– საბრალო, – შენიშნა ქალბატონმა რაო-რაომ, – როგორ 

გადავღალეთ. მისთვის ეს უმძიმესი შრომაა. 

– ქალბატონო რაო-რაო, ახლა რა ვქნათ? აქ რაღა გვინდა, 

რა უნდა ვაკეთოთ? მამა სად არის? როდის მივდივართ მასთან? 

წავიდეთ, გთხოვთ, – მეგმა მუდარის ნიშნად ხელები ერთმა-

ნეთს გადააჭდო. 

– ყველაფერს თავისი დრო აქვს, საყვარელო! – დააშოშმინა 

ქალბატონმა რაო-რაომ. 

– As paredes tem ouvidos, კედლებს ყურები ასხია, პორტუ-

გალიური გამონათქვამი, – შეაწყვეტინა ქალბატონმა ვინ--

ვინომ. 

– დიახ, ჯობია გარეთ გავიდეთ, – დაეთანხმა ქალბატონი 

რაო-რაო, – წამოდით, შუალედს ძილი ვაცალოთ. 
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ის იყო, მოგზაურები გასასვლელად მოემზადნენ, რომ 

შუალედმა ნეტარი ღიმილით ასწია თავი: 

– დაუმშვიდობებლად აპირებდით გაპარვას? – იკითხა მან. 

– გვეგონა, დაგეძინა, ძვირფასო, ამიტომ გადავწყვიტეთ, 

შენთვის ძილი გვეცლია, – მხარზე ხელი დაუტყაპუნა ქალბა-

ტონმა რაო-რაომ, – ძალიან დაგღალეთ, ჩვენ გამო ბევრი იმუ-

შავე. 

– კი მაგრამ, ამბროზია, ნექტარი, ან ჩაი მაინც არ გინდათ? 

მეგმა იგრძნო, როგორ მოშიებოდა. ნეტავ, რამდენი ხნის წინ 

ჭამეს ის წვნიანი? 

– ოოჰ, დიდი მადლობა, ძვირფასო, მაგრამ ვფიქრობ, ჯობია 

გზას ახლავე გავუდგეთ. 

– მათ ჭამა არ სჭირდებათ, ხომ იცი, – ყურში უჩურჩულა მეგს 

ჩარლზ უოლესმა, – ყოველ შემთხვევაში, ჩვენნაირი საჭმელი. 

მათთვის ჭამა უბრალო გასართობია. როგორც კი გეგმას ისევ 

დავაწყობთ, აუცილებლად უნდა შევახსენო, რომ ჩვენი გამოკვე-

ბა მოუწევთ. 

– წავიდეთ! – მოუთმენლად იყვირა მეგმა, – რამე ვქნათ! 

– წასვლის წინ მაკოცეთ, რომ საქმეში წარმატება დაგებე-

დოთ, – სთხოვა ბავშვებს შუალედმა. 

მეგი ახლოს მივიდა და სწრაფად აკოცა, ჩარლზ უოლესიც 

ასევე მოიქცა. ოქროს შუალედმა ღიმილით ჩაუკრა თვალი კელ-

ვინს: 

– შენც მაკოცე, ყმაწვილო. წითური თმა ყოველთვის მიყვარ-

და, იმიტომ, რომ იღბალი მოაქვს, კოხტა ბიჭო. 

აწითლებული კელვინი უხერხულად დაიხარა და შუალედს 

აკოცა. 

– ბევრი რამე უნდა ისწავლო, ბიჭიკო, – ცხვირზე წკიპურტი 

ჰკრა შუალედმა. 
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– აბა ნახვამდის, ძვირფასო შუალედო, ათასი მადლობა, – 

დაემშვიდობა ქალბატონი რაო-რაო, – გავბედავ და ვიტყვი, მა-

რადისობის პირველ ან მეორე წელიწადს აუცილებლად შევ-

ხვდებით. 

– სად მიდიხართ, რომ ვიცოდე? თქვენს ამბებს გავიგებ ხოლ-

მე, – ჰკითხა შუალედმა. 

– კამაზოცზე, – უპასუხა ქალბატონმა რაო-რაომ. 

ნეტავ ეს კამაზოცი რაღაა, ან სად არისო, იფიქრა მეგმა. გო-

გონას არც სიტყვის ჟღერადობა მოეწონა და არც ქალბატონ 

რაო-რაოს ტონი, რომლითაც უცნობი სიტყვა წარმოთქვა. 

– მაგრამ შენ ჩვენზე ნუ იდარდებ, შუალედო. ვიცით, რომ 

შავბნელი სანახაობის ხილვა არ გსიამოვნებს. შენი დარდი კი 

ჩვენთვის ძალზე მტკივნეულია. 

– მინდა ვიცოდე, ბავშვებს რა ბედი ეწევათ, – დაიჟინა ოქ-

როს შუალედმა, – ემოციური მიჯაჭვულობა ჩემი უდიდესი სი-

სუსტეა, ამის გარეშე მუდამ ბედნიერი ვიქნებოდი. თუმცა ოჰო 

ჰო ჰო, ჰმ, მხიარული ხასიათის შენარჩუნებას მაინც ვახერხებ. 

ახლა თვალის მოტყუება ყველაფერზე მეტად მარგებს. აბა, ბედ-

ნიერად მენახეთ. ნახ... ხ-ხ-ხ-ხ – ბოლო სიტყვაზე ოქროს 

შუალედმა ხვრინვა ამოუშვა. 

– წწამოდდით, – უბრძანა ქალბატონმა რომელიომ დანარჩე-

ნებს და გამოქვაბულის სიბნელიდან ოქროს შუალედის პლანე-

ტის ნეიტრალურ, რუხ ბუნებაში გავიდნენ. 

– ახხლა, ბავშშვებო, რრაც უნნდა მოხხდეს, არრ შშეგეშშინ-

დეთ, – გააფრთხილა ქალბატონმა რომელიომ. 

– მიდი, მრისხანებას მოუხმე, პატარა მეგ, – ყურში უჩურჩუ-

ლა გოგონას ქალბატონმა რაო-რაომ, – ახლა მთელი შენი 

მრისხანება დაგჭირდება. 

მეგი არარაში მესამედ, და მესამედაც გაფრთხილების გარე-

შე მოისროლეს. არარაში დაკარგულს უეცრად უსიამოვნო, ცი-
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ვი, აქამდე უცხო სინესტე ეძგერა. სიცივემ იმატა, ირგვლივ ყვე-

ლაფერი დააბზრიალა და თავ-ფეხიანად მორევივით ჩაითრია. 

ბნელი მორევი უკვე ცოცხალ არსებას, რაღაც დიდ, უცნაურ მტა-

ცებელ მხეცს დაემსგავსა, რომელსაც გოგონას ჩაყლაპვა და 

მონელება სურდა. 

სიბნელე გაქრა. ეს შავეთის წყვდიადი ხომ არ იყო? მეგის მა-

მასთან მისასვლელად პირდაპირ წყვდიადში გაიარეს? 

ხელ-ფეხში ჟრუანტელს უკვე ნაჩვევი გოგონა მაგარ მატერი-

ასთან შეჯახების მერე აქოშინებული, თუმცა საღ-სალამათი და-

ეშვა კელვინისა და ჩარლზ უოლესის გვერდით. 

– ეს არის კამაზოცი? – ჰკითხა ჩარლზმა მის ცხვირწინ მატე-

რიალიზებულ ქალბატონ რაო-რაოს. 

– დიახ, – მიუგო ქალმა, – ჯერ მანდ იდექით, სული მოით-

ქვით და მერე დაათვალიერეთ. 

მოგზაურები გორაკზე იდგნენ. მეგს ისეთი შეგრძნება დაეუფ-

ლა, თითქოს დედამიწის გორაკზე იყო. არყის ხეები, ნაძვები, ნე-

კერჩხლები მის სახლშიც იზრდებოდა, ამიტომ ისინი მაშინვე იც-

ნო. აქ უფრო თბილოდა, ვიდრე ვაშლის ბაღში, საიდანაც ასე 

თვალის დახამხამებაში წამოვიდნენ, მაგრამ ჰაერში შემოდგო-

მის მსუბუქი სურნელი ტრიალებდა. ახლომახლო მდგარ რამდე-

ნიმე დაბალ ხეს თუთუბოსმაგვარი მუქწითელი ფოთლები ესხა, 

მიწაზე კი ოქროწკეპლას სადარი ყვავილების დიდი კვალი იყო 

დარგული. გოგონამ გორაკიდან გადაიხედა და უცნობი ქალა-

ქის საკვამურები შეამჩნია. ხედი დედამიწის ნებისმიერი ცნობი-

ლი ქალაქის ლანდშაფტისგან არ განსხვავდებოდა. აქ არაფერი 

იყო უჩვეულო, გადასხვაფერებული ან შემაშფოთებელი. 

ქალბატონი რაო-რაო გოგონასთან მივიდა და მკლავი მოხ-

ვია: 

– ხვდებით ალბათ, აქ ვერ დავრჩები, ჩემო საყვარლებო, – 

უთხრა ბავშვებს, – ამიერიდან, სამივემ საკუთარ თავს უნდა მი-
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ხედოთ. ჩვენ კი ახლოს ვიქნებით, რომ დაგხედოთ ხოლმე, მაგ-

რამ ვერ დაგვინახავთ, დახმარებას ვერ გვთხოვთ და ვერც ჩვენ 

მოგიახლოვდებით. 

– მამა აქ არის? – აძაგძაგდა მეგი. 

– დიახ. 

– სად? როდის ვნახავთ? – მეგი შემართული იდგა, თითქოს 

მზად გახლდათ ახლავე კისრისტეხით გაქცეულიყო მამის უცნობ 

ადგილსამყოფლამდე. 

– შესაფერის მომენტამდე მოცდა მოგიწევთ, მანამდე არაფ-

რის თქმის უფლება არა მაქვს. 

ჩარლზ უოლესმა ქალბატონ რაო-რაოს თვალი თვალში 

გაუყარა: 

– ჩვენზე ღელავთ? 

– ცოტათი. 

– ვარსკვლავი რომ იყავით, მაშინ ბოროტთან ბრძოლისა არ 

გეშინოდათ, ახლა ჩვენ გამო რაღატომ გეშინიათ? 

– მეშინოდა, როგორ არა, – ჩუმად თქვა ქალბატონმა რაო--

რაომ, სამივე ბავშვს თვალებში რიგრიგობით ჩახედა, – თქვენ 

დახმარება გჭირდებათ, ოღონდ საქმე ისაა, რომ მარტო ერთი 

თილისმის მოცემის უფლება მაქვს. კელვინ, შენ სხვებთან ურ-

თიერთობის დიდი ნიჭი გაქვს, ყველა ჯურის ადამიანთან შეგიძ-

ლია საერთო ენის გამონახვა, ასე რომ, კიდევ უფრო კონტაქ-

ტურს გაგხდი. მეგ, შენ ნაკლოვანებები გამოიყენე თილისმად. 

– ნაკლოვანებებიო?! – შესძახა გაოგნებულმა მეგმა. 

– დიახაც, ნაკლოვანებები. 

– მე ხომ სულ ჩემი ნაკლოვანებების გამოსწორებას ვცდი-

ლობ?! 

– ასეა, მაგრამ კამაზოცზე ნახავ, რომ ისინი ძალზე დიდ სარ-

გებელს მოგიტანენ. ჩარლზ უოლეს, შენ შენი ბავშვური გამ-

ძლეობა გეყოფა. 
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საიდანღაც ქალბატონ ვინ-ვინოს ბრჭყვიალა სათვალე გა-

მოჩნდა და მალე მისი ხმაც მოესმათ: 

– კელვინ, – მიმართა ბიჭს, – ერთ მინიშნებას მოგცემ. კარ-

გად მომისმინე. 

„...მისი მსახური იყავ მაშინ და რაკი გქონდა 

კეთილშობილი სული, იმის მიწიერ ზრახვებს, 

იმის საძაგელ ბრძანებასა არ მორჩილებდი. 

ერთხელ ბებერმა, თავის ჩვეულ გაცოფების დროს, 

მოიშველია ძლიერებით განთქმულნი სულნი, 

ნაძვი გააპო და ნაპობში გამოგამწყვდია...“3 

შექსპირი „ქარიშხალი“. 

– სად ხართ, ქალბატონო ვინ-ვინო? ქალბატონი რომელიო 

საით წავიდა? – აღელდა ჩარლზ უოლესი. 

– უნდა დაგშორდეთ, თქვენთან ვეღარ მოვალთ, – ქალბა-

ტონ ვინ-ვინოს ხმამ ბავშვებს ქარივით ჩაუქროლა, – Allwissend 

bin ich nicht; doch viel ist mir bewisst. გოეთე. ყველაფერი არ ვი-

ცი, მაგრამ ბევრი რამ მესმის. ამას შენ გასაგონად ვამბობ, 

ჩარლზ. დაიხსომე, შენც კი არ იცი ყველაფერი. 

ვინ-ვინოს ხმამ ახლა მეგს მიმართა: 

– შენ, ღამურასავით ბრმა პატარა გოგონავ, ჩემს სათვალეს 

გიტოვებ. ოღონდ იცოდე, მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში გა-

მოიყენე. თავგადასავლის ბოლოს, შავი დღისთვის შემოინახე. 

ამ სიტყვების შემდეგ სათვალე აკაშკაშდა, გაქრა, მერე კი მე-

გის ხელში გადაინაცვლა. გოგონამ სათვალე გულის ჯიბეში 

ფრთხილად შეინახა. ნივთის სიახლოვემ რატომღაც შიში გაუნე-

ლა. 

 

3 უილიამ შექსპირი, „პიესები“, თბილისი, 1948, გვ. 17. თარგმანი ვახტანგ ჭე-
ლიძისა. 
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– სსამმივემმ ჩემმი ბრრძანნება ისსმინეთ, – თქვა ქალბა-

ტონმა რომელიომ, – ქალლაქშში შშედით. ერრთად დარრჩით. 

ყურრადღებით იყყავვით, ერრთმანეთსს არრ დაგაშშორრონ. 

გულლი გაიმმაგრრეთ, – შუქი აპარპალდა და ჩაქრა. მეგს გააჟ-

რჟოლა, რაც ალბათ ქალბატონ რაო-რაოს შეუმჩნეველი არ 

დარჩენია, რადგან გოგონას მხარზე ხელი მოუთათუნა. 

– მეგს მიხედე, – სთხოვა კელვინს. 

– მე მივხედავ, – ცოტა ფიცხად უპასუხა ჩარლზ უოლესმა, – 

მეგს ბავშვობიდან ვუვლი. 

ჩარლზ უოლესის შემხედვარე ქალბატონ რაო-რაოს ბებრუ-

ლი ხმა რაღაცნაირად თან გაუნაზდა, თან დაუბოხდა: 

– ჩარლზ უოლეს, კამაზოცზე თუ ვინმეს ემუქრება საფრთხე, 

ეს შენ ხარ. 

– რატომ? 

– იმის გამო, რაც ხარ. სწორედ იმის გამო, როგორიც ხარ, 

ყველაზე მეტად გექმნება საფრთხე. აუცილებლად მეგისა და 

კელვინის გვერდით უნდა დარჩე. შენს ჭკუაზე არავითარ შემ-

თხვევაში არ იარო. ამპარტავნობასა და ქედმაღლობას ერიდე, 

ჩარლზ, რადგან დაგღუპავენ. 

ქალბატონ რაო-რაოს ტონზე – ერთდროულად გამაფრთხი-

ლებელსა და შეშფოთებულზე – მეგს ისევ შიშით გააკანკალა. 

ჩარლზ უოლესი ქალბატონ რაო-რაოს მიეკრა, როგორც დედას 

ეხუტებოდა ხოლმე და უჩურჩულა: 

– ახლა ვხვდები, შიშში რას გულისხმობდით. 

– მხოლოდ სულელს არ ეშინია, – მიუგო ქალბატონმა რაო--

რაომ, – ახლა წადით. 

იქ, სადაც ქალბატონი რაო-რაო იდგა, ცა, ბალახი და კლდე 

დარჩა. 

– წამოდით, – მოუთმენლად თქვა მეგმა, – გამოადგით ფეხი, 

წავედით! – ხმა უნებლიეთ ვერხვის ფოთოლივით აუკანკალდა. 
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ჩარლზ უოლესსა და კელვინს ხელი ჩასჭიდა და გორაკზე დაეშ-

ვა. 

გორაკის ძირში გაშენებული ქალაქი კარგად გამოკვეთილ 

კვადრატებად იყო დაყოფილი. გარეუბნის ყველა სახლი ერთ 

ყაიდაზე აეშენებინათ. თითოეული სახლი რუხ, პატარა, ოთ-

ხკუთხა ყუთს ჰგავდა. ყოველი სახლის წინ მცირე ზომის, კვად-

რატულ გაზონზე უღიმღამო ყვავილების სწორხაზოვანი კვალი 

სახლის კარამდე მიდიოდა. მეგი დარწმუნებული იყო, ყველა 

სახლთან ერთნაირი რაოდენობის ყვავილია დარგულიო. სახ-

ლების წინ ბავშვები თამაშობდნენ. ზოგი სახტუნელათი ხტუნა-

ობდა, ზოგი ბურთს ისროდა. გოგონამ ბუნდოვნად იგრძნო, რომ 

მათ თამაშში რაღაც რიგზე ვერ იყო. ბავშვები ისე იქცეოდნენ, 

როგორც საკუთარ სახლთან ახლოს მოთამაშე ყველა ნორმა-

ლური ბავშვი დედამიწაზე, მაგრამ აქ იმავე მოქმედებას რაღაც 

უცხო ელემენტი ერია. მეგი კელვინის გამომეტყველებით მიხ-

ვდა, რომ ისიც არანაკლებ საგონებელში იყო ჩავარდნილი. 

– ნახეთ! – უცებ მიხვდა ჩარლზ უოლესი, – ბურთზე დარტყმა 

და ახტომა რიტმულად ხდება! ყველა ზუსტად ერთსა და იმავე 

დროს ისვრის ბურთს და სახტუნელაზე ხტება! 

და მართლაც, რა წამსაც სახტუნელა ქვაფენილს ეხებოდა, 

ბურთიც მაშინვე ქვაფენილზე ვარდებოდა. როგორც კი თოკი 

მოხტუნავე ბავშვის თავს გადაევლებოდა, მეორე ბავშვი ბურთს 

ხელით იჭერდა. თოკები ქვემოთ, ბურთები ქვემოთ. თოკები ზე-

მოთ. ბურთები ზემოთ. ისევ და ისევ. ზემოთ-ქვემოთ. ყველა 

მოქმედება რიტმს ემორჩილებოდა. ყველაფერი სახლებივით, 

გზებივით და ყვავილებივით იდენტური იყო. 

ყველა სახლის კარი ერთდროულად გაიღო და ქალები ქა-

ღალდის თოჯინებივით გამოეფინნენ გარეთ. მრავალფეროვანი 

კაბების მიუხედავად, გარეგნობით აშკარად ერთმანეთს ჰგავ-

დნენ. თითო სახლის კიბეზე თითო ქალი დადგა და ტაში დაუკ-
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რა. თითო ბავშვმა თითო ბურთი დაიჭირა, თითო სახტუნელა 

დაკეცა, მიტრიალდა და სახლში შევიდა. ყველა კარი მათ ზურგს 

უკან მიიხურა. 

– ამას როგორ ახერხებენ? – ცნობისმოყვარედ იკითხა მეგ-

მა, – თუნდაც გვეცადა, ჩვენ რიტმის მათნაირად დაცვას ვერაფ-

რით შევძლებდით. რას ნიშნავს ეს? 

– უკან დავბრუნდეთ, – დაჟინებით მოითხოვა კელვინმა. 

– სად უკან? – ჰკითხა ჩარლზ უოლესმა. 

– რა ვიცი, სადმე. ვთქვათ, გორაკზე, ქალბატონ რაო--

რაოსთან, ქალბატონ ვინ-ვინოსთან და ქალბატონ რომელიოს-

თან. არ მომწონს ეს ამბავი. 

– წავიდნენ უკვე. რომც დავბრუნდეთ რა, ისევ ჩვენთან გაჩ-

ნდებიან? 

– გეუბნებით, არ მომწონს ეს ამბავი, – გაიმეორა კელვინმა. 

– წამოდიით, – წამოიძახა მოუთმენლობისგან აცმუკებულმა 

გოგონამ, – უკან დაბრუნებას აზრი არა აქვს, ხომ იცით. ქალბა-

ტონმა რაო-რაომაც გვითხრა, ქალაქში შედითო. 

მეგი ქუჩას დაუყვა, ბიჭები უკან გაჰყვნენ. სადამდეც მზერა 

მიუწვდათ, ერთნაირი სახლები ჩამწკრივებულიყო. 

უცებ სამივემ ერთი საინტერესო რამ დაინახა და საცქერად 

შეჩერდა. ერთ-ერთი სახლის წინ ბიჭი ბურთს ათამაშებდა, 

ოღონდ საკმაოდ უგერგილოდ, მოზომილი რიტმის გარეშე. ხან-

დახან ბურთი ხელიდან უვარდებოდა და ფეხაკრეფით, უცნაური 

სკუპ-სკუპით გაეკიდებოდა ხოლმე. მერე ჰაერში აისროდა და 

დაჭერას ცდილობდა. მისი სახლის კარი გაიღო და ქალი გამო-

ვიდა, რომელმაც ქუჩა ველური მზერით მოათვალიერა. ბავშვე-

ბის დანახვაზე პირზე იტაცა ხელი კივილის შესაკავებლად. პატა-

რა ბიჭი ჩაბღუჯა და მასთან ერთად სახლში შევარდა. ბიჭს ბურ-

თი თითებიდან გაუსხლტა და ქუჩაში გამოგორდა. 
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ჩარლზ უოლესი გაიქცა, ბურთი ხელში აიღო, რომ მეგისა და 

კელვინისთვის ეჩვენებინა. სრულიად ჩვეულებრივი, ყავისფერი 

რეზინის ბურთი აღმოჩნდა. 

– ბიჭს წავუღოთ და ვნახოთ, რას იზამს, – წამოაყენა წინადა-

დება. 

მეგმა დაქაჩა: 

– ქალბატონმა რაო-რაომ ქალაქში შესვლა დაგვავალა. 

– მერე ქალაქში არა ვართ? უფრო სწორად, ქალაქის გა-

რეუბანში. მაინტერესებს, რა ხდება. გული მიგრძნობს, ამის 

ცოდნა შემდგომში წაგვადგება. შენ თუ წამოსვლა არ გინდა, არ 

გაძალებ, მეგ. 

– არა, – მტკიცედ თქვა კელვინმა, – ერთად უნდა დავრჩეთ. 

ქალბატონ რაო-რაოს უნდოდა, არ დავშორებულიყავით. გეთან-

ხმები, ჩარლზ. მოდი, დავაკაკუნოთ, რაც იქნება, იქნება. 

ბავშვები სახლისკენ მიმავალ გზას გაუყვნენ. მეგი ფეხს ით-

რევდა, რადგან ქალაქში შესვლის სურვილი კლავდა. 

– ძალიან გთხოვ, ავჩქარდეთ, რა! – შეევედრა ჩარლზს, – 

მამას პოვნა ხომ გინდა? 

– როგორ არ მინდა, – დააიმედა ჩარლზმა, – მაგრამ 

დაუფიქრებლად, თავპირისმტვრევით ვერ გავიქცევით. მამას 

როგორ ვიპოვით თუ მოწინააღმდეგის არაფერი ვიცით? დღესა-

ვით ნათელია, რომ მამას პოვნის გარდა, მისი დახმარება გვევა-

ლება. 

ჩარლზმა პარმაღის საფეხურები მკვირცხლად აირბინა და 

კარზე დააკაკუნა. ბავშვები იცდიდნენ. არაფერიც არ მოხდა. 

შემდეგ ჩარლზმა ზარი დაინახა და დარეკა. ზარის ხმამაღალი 

ექო სახლსა და ქუჩას მოეფინა. წამის მერე ბიჭის დედამ კარი 

გააღო. მთელი ქუჩის გაყოლებაზეც კარები გაიღო. მცხოვრებ-

ლებმა სამი ბავშვისა და მათკენ შიშით მომზირალი ქალის საყუ-

რებლად გამოიჭყიტეს. 
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– რა გნებავთ? – ჰკითხა ბავშვებს ქალმა, – ქაღალდის დრო 

ჯერ არ დამდგარა, ახლახან იყო რძის დრო. საბუთები წესრიგში 

მაქვს, რეგულარულ შეწირულობებს პატიოსნად ვიხდი. 

– მგონი, თქვენს პატარა ბიჭს ბურთი დაუვარდა, – კელვინმა 

ქალს ბურთი გაუწოდა. 

ქალმა ბურთი უკან გასწია: 

– ოჰ, არა! ჩვენს სექციაში ბავშვებს ბურთი არასდროს უვარ-

დებათ! ყველანი კარგად გაწვრთნილები არიან. სამი წელია, 

ჩვენში ანომალია არ მომხდარა. 

სახლებში გამოჩრილი ყველა თავი სინქრონულად აქიცინდა 

თანხმობის ნიშნად. 

ჩარლზ უოლესი ქალთან ახლოს მივიდა და მის ზურგს უკან 

სახლში შეიჭყიტა. ქალის უკან, ჩრდილში, დაახლოებით მისი 

ასაკის პატარა ბიჭი მიყუჟულიყო. 

– სამწუხაროდ, ვერ შემოგიშვებთ, – თქვა ქალმა, – საბუთე-

ბი არ გიჩვენებიათ. მათ გარეშე თქვენი შინ შეშვება მეკრძალე-

ბა. 

ჩარლზ უოლესს ქალისთვის ყურადღება არ მიუქცევია, ბურ-

თი წინ გაიშვირა, რომ პატარა ბიჭისთვის დაენახვებინა. ბიჭი 

თვალის დახამხამებაში მიახტა და ბურთი ხელიდან გამოჰგლი-

ჯა, მერე ისევ ჩრდილში შეიყუჟა. ქალი ცარცივით გაფითრდა, 

რაღაცის სათქმელად პირი დააღო, თუმცა ამის ნაცვლად სამი-

ვეს ცხვირწინ მიუჯახუნა კარი. ქუჩის ყველა სახლის ყველა კარი 

მაშინვე ჩაირაზა. 

– რა სჭირს ხალხს, რისი ეშინია? – გაოცდა ჩარლზ უოლესი. 

– რა ხდება, ამ ამბავს თავი და ბოლო გაუგე, ჩარლზ? შენც კი 

ვერ ხვდები? – ჰკითხა მეგმა. 

– ჯერ იოტისოდენადაც ვერა, – თქვა ჩარლზ უოლესმა, – 

მაგრამ ვცდილობ. რას უნდა მივმხვდარიყავი, როცა წესიერად 
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არც არაფერი გამირკვევია. ეს ჯერ მხოლოდ დასაწყისია. წავე-

დით, – ჩარლზმა საფეხურები ჩამოირბინა. 

სახლის რიგებმა საცხოვრებელ კორპუსებს დაუთმეს ადგი-

ლი. ყოველ შემთხვევაში, მეგი ფიქრობდა, ესენი კორპუსები უნ-

და იყოსო. საკმაოდ მაღალი, კვადრატული, უბადრუკი შენობები 

წამოეჭიმათ. ერთი კორპუსის კარ-ფანჯარა წვეთი წყალივით 

მიაგავდა მეორისას. მოულოდნელად ქუჩაში სამეულისკენ მო-

მავალი, კელვინის ტოლი ბიჭი გამოჩნდა. იგი განსაკუთრებული 

ტიპის მანქანაზე იჯდა, მისი შემხედვარე იტყოდით, ველოსიპე-

დისა და მოტოციკლის ნაჯვარიაო. ველოსიპედივით წვრილსა 

და მსუბუქს, სატერფულების უხილავი ძალა ამუშავებდა, ისე, 

რომ ბიჭს შეეძლო მანქანის სატერფულები ძალიან ნელა ეტ-

რიალებინა, თან ქუჩაში ელვის სისწრაფით ევლო. თითოეულ 

კართან შეჩერებისას მხარიღლივ გადაკიდებული ჩანთიდან ქა-

ღალდების დასტას იღებდა და კარში ისროდა. მეგის აზრით, უც-

ნობი ბიჭი დენის ან სენდისნაირი შეიძლებოდა ყოფილიყო, ან 

გაზეთების დამტარებელი, რომლის მსგავსი ასობით მაინც 

დაიარებოდა დედამიწის ქალაქებიდან ნებისმიერში. მაგრამ ამ 

ბიჭს, ბურთითა და სახტუნელათი მოთამაშე ბავშვებისა არ 

იყოს, არაბუნებრიობის ელფერი ეცხო, მისი ჟესტის რიტმი უც-

ვლელი გახლდათ. ქაღალდებიც უცვლელი ტრაექტორიით ვარ-

დებოდა ყველა კარის ერთ განსაზღვრულ წერტილში. საგნის 

ასეთი თანმიმდევრობითა და სიზუსტით სროლა უბრალოდ შე-

უძლებელი იყო. 

კელვინმა დაუსტვინა: 

– როგორ მაინტერესებს, აქ ბეისბოლს თამაშობენ? 

ბიჭმა სამეულის დანახვაზე სიჩქარე შეანელა და გაჩერდა. 

ჩანთაში ჩასაყოფად გამზადებული ხელი გაუშეშდა. 
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– ქუჩაში რატომ დადიხართ, ბავშვებო? – შენიშვნა მისცა 

სტუმრებს, – ხომ იცით, რომ ახლა მარტო გაზეთების დამტარე-

ბელ ბიჭებს აქვთ ქუჩაში გამოსვლის უფლება. 

– არა, არ ვიცით, – მიუგო ჩარლზ უოლესმა, – ჩვენ უცხოები 

ვართ. იქნებ აგვიხსნა, სად ვართ? 

– აქ მოსვლისას რეგისტრაცია გაიარეთ, საბუთები აიღეთ და 

ასე შემდეგ? – ჰკითხა ბიჭმა, მერე თავისსავე კითხვას უპასუხა, 

– რაკი მოხვედით, მაშ საბუთები აუცილებლად უნდა გქონდეთ. 

მაგრამ ჩვენზე თუ არაფერი იცით, აქ როგორღა მოხვედით? 

– მე ვსვამ კითხვას, შენ კი მიპასუხე, – თქვა ჩარლზ უოლეს-

მა. 

– ზედამხედველები ხართ? – ოდნავ აღელდა ბიჭი, – ყველამ 

იცის, რომ ჩვენს ქალაქს მთელ პლანეტაზე საუკეთესო ცენტრა-

ლური გონების ცენტრი აქვს. ჩვენთან წარმოება უმაღლეს დო-

ნეზეა. ჩვენი ქარხნები არასოდეს იხურება, ჩვენი მანქანები არა-

სოდეს წყვეტენ მუშაობას. ამას დავუმატოთ ხუთი პოეტი, ერთი 

მუსიკოსი, სამი ხელოვანი, ექვსი მოქანდაკე... ყველა მათგანი 

სრულყოფილია. 

– ციტატა საიდან მოგყავს? 

– წესდებიდან, სხვაგან საიდან? – გაიოცა ბიჭმა, – ჩვენ პლა-

ნეტის ყველაზე ორიენტირებული ქალაქი ვართ, ამიტომ საუკუ-

ნეებია, მოსახლეობა არანაირ დავიდარაბას არ შეუწუხებია. 

ჩვენი მიღწევები მთელი კამაზოცის ისტორიაში შევიდა. ამის გა-

მო კამაზოცის დედაქალაქად გამოგვაცხადეს. იმავე მიზეზით, 

ცენტრალური გონების ცენტრიც აქ არის განთავსებული და აქ-

ვეა იგი-ს სახლი. 

ბიჭმა ისე წარმოთქვა „იგი“, რომ გოგონას ტანში გასცრა. 

ჩარლზ უოლესმა ცოცხლად იკითხა: 

– მერე, სად არის ეს თქვენი გონების ცენტრალური ცენტრი? 
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– ცენტრალური გონების ცენტრი, – შეუსწორა ბიჭმა, – უბრა-

ლოდ, გზა გააგრძელეთ და მიაგნებთ. მართლა უცხოები ხართ? 

აქ რას აკეთებთ? 

– ჩვენი დაკითხვის უფლებას აძლევ თავს? – მკაცრად და-

ტუქსა ჩარლზ უოლესმა. 

ბიჭი ბურთიანი ბავშვის დედასავით გაფითრდა: 

– უმორჩილესად გთხოვთ, მაპატიოთ. წავალ, გაზეთების და-

რიგებას გავაგრძელებ, თორემ ჩემი გრაფიკის აღრიცხვა მომი-

წევს, – ბიჭმა მანქანა დაქოქა და ქუჩას გაუყვა. 

ჩარლზ უოლესმა თვალი გააყოლა: 

– რა ხდება? – ჰკითხა მეგსა და კელვინს, – ვიფიქრე, დარ-

ტყმულივით ლაპარაკობდა, თითქოს სხვამ უბრძანა პირის გა-

ღებაო, მიხვდით, რას ვამბობ? 

კელვინმა ფიქრიანად დაუქნია თავი: 

– ჰო, სიტყვა „დარტყმული“ ზედგამოჭრილია. განა მარტო 

ლაპარაკზე, ბიჭს კოჭებში შევატყვე, აშკარად ვერაა. საეჭვო ამ-

ბავია. 

– მოდით, – მეგმა ორივეს მკლავზე დაქაჩა. მერამდენედ უნ-

და აეჩქარებინა? – მამა ვიპოვოთ და ის აგვიხსნის ყველაფერს. 

ბავშვებმა გზა განაგრძეს. სახლების მწკრივი რომ ჩამოიტო-

ვეს, ამჯერად ტროტუარის ორივე მიმართულებით და სამანქანო 

გზაზე მოსიარულე ზრდასრული ადამიანები შემოხვდათ. ისინი 

უცხო სტუმრებს ზედაც არ უყურებდნენ, ალბათ თავიანთ საქმე-

ებზე მიეჩქარებოდათ. რამდენიმე კაცმა საცხოვრებელ კორპუსს 

შეაფარა თავი. უმრავლესობა კი იქით მიაბიჯებდა, საითაც ბავ-

შვები. გვერდითა ქუჩებიდან მთავარ ქუჩაზე შემოხვევისას ისინი 

ავტომატურად მომართული თოჯინებივით ტრიალდებოდნენ. 

ისეთი შთაბეჭდილება დაგრჩებოდათ, თითქოს ეს ხალხი საკუ-

თარ პრობლემებში ჩაფლულიყო და გზა ხუთი თითივით იცოდა, 

ამიტომ წინ ყურება არ სჭირდებოდა. 
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რამდენიმე წუთში საცხოვრებელ კორპუსებს დიდი, მკაცრად 

სწორხაზოვანი, დიდკარიანი საოფისე შენობების რიგი მოჰყვა. 

მამაკაცები და ქალები კარში პორტფელებიანად გადი--

გამოდიოდნენ. 

ჩარლზ უოლესი ერთ ქალთან მივიდა და თავაზიანად ჰკითხა: 

– უკაცრავად, ხომ ვერ მეტყვით... – ქალმა ჩარლზს ზედ არ 

შეხედა, ისე განაგრძო სიარული. 

– აგერ, – თითი გაიშვირა მეგმა. მოედნის იქით ყველაზე დი-

დი, ყველა ცათამბჯენზე მაღალი შენობა დაინახეს, რომლის 

სიგრძე ლამის მის სიმაღლეს უტოლდებოდა. 

– აჰა, მგონი ეს უნდა იყოს ამათი ცენტრალური ცენტრის გო-

ნება თუ რაღაცა, რაც ჰქვია, – დაასკვნა ჩარლზ უოლესმა, – შე-

ვიდეთ. 

– ჩარლზ, დაფიქრდი, ვთქვათ, მამაჩვენს ამ პლანეტაზე შეექ-

მნა პრობლემები, ვაითუ იქ შესვლით საქმე უფრო გავაფუჭოთ? 

– გააპროტესტა მეგმა. 

– აბა, როგორ აპირებ მამას მოძებნას, ერთი მითხარი? – 

ჰკითხა მოთმინებადაკარგულმა ჩარლზ უოლესმა. 

– რა, მანდ შევიდეთ და ვიკითხოთ, – „მამაჩვენი ხომ არ 

გინახავთ-თქო“? მე არ მომწონს ეს აზრი. 

– მერე როდის ვთქვი, ვიკითხოთ-მეთქი? ცოტა რამის აზრზე 

მაინც ხომ უნდა ვიყოთ, რას წარმოადგენს ეს ადგილი, სანამ მა-

მაჩვენს დავუწყებდეთ ძებნას? ისიც კი არ ვიცით, სად დაამ-

წყვდიეს ან საერთოდ რითი დავიწყოთ ძებნა. ვგრძნობ, აქაურო-

ბის დაზვერვა ინფორმაციის გაგების საუკეთესო საშუალებაა. 

თუ უკეთესი იდეა გაქვს, მეგ, მოყევი და მორჩი. 

– ჰო, კარგი, გეყო მამლაყინწობა, – აიფხორა მეგი, – შევი-

დეთ ამ შენს დაწყევლილ ცენტრალური ცენტრის გონებაში და 

დროზე დავამთავროთ საქმე. 
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– ჩემი აზრით, პასპორტები ანდა რაიმე საბუთი გვინდა, – 

იაზრა კელვინმა, – ამერიკიდან ევროპაში რომ მივდიოდეთ, რა 

გვიჭირს. ის ბიჭი და ქალი ლამის წესრიგის მანიაკები იყვნენ. 

ჩვენ კიდევ არანაირი საბუთი არა გვაქვს, მით უმეტეს – წესრიგ-

ში. 

– პასპორტი ან საბუთი რომ ყოფილიყო საჭირო, ქალბატონი 

რაო-რაო არ გვეტყოდა? – თქვა ჩარლზ უოლესმა. 

კელვინმა დოინჯი შემოიყარა და ჩარლზ უოლესს დახედა: 

– მისმინე, დიდი ბიჭი. ის სამი ბებრუცუნა მეც ძალიან მიყ-

ვარს, მაგრამ რაღაც არა მგონია, სულყველაფერი იცოდნენ. 

– ჩვენზე მეტი კი იციან. 

– გეთანხმები, მაგრამ თავად მოისმინე, ქალბატონი რაო--

რაო ძველ დროში ვარსკვლავი ყოფილა. შენი აზრით, ადა-

მიანებზე რამე ეცოდინება? ან ვარსკვლავი ჩვენებურ წესებს რო-

გორ გაეცნობოდა? ადამიანური ცხოვრების წესის მიბაძვა სცა-

და, ამის მაგივრად კიდევ, თავი სასაცილო დედაბრად წარ-

მოაჩინა, რაშიც, უნდა ვაღიარო, კაციშვილი ვერ შეედრება. 

– უბრალოდ ერთობოდა, – თქვა ჩარლზ უოლესმა, – თო-

რემ, სურვილის შემთხვევაში, ჩემი, შენი, ან მეგის გარეგნობას 

სულ ადვილად მიიღებდა. 

კელვინმა თავი გააქნია: 

– დარწმუნებული არა ვარ. კამაზოცელები ადამიანებს ჰგვა-

ნან, ოღონდ ჩვენნაირებსაც არა, ხომ მიმიხვდი? შენსავით მეც 

დარტყმულები მგონია, და მაინც, ურიელის არსებებთან შედა-

რებით ესენი უფრო ადამიანურები ჩანან. 

– შენი აზრით, რობოტებად აქციეს? – ჰკითხა მეგმა. 

– არა, ის ბიჭი, ბურთი რომ გაუვარდა, რობოტი ნაღდად არ 

იქნებოდა, – თავი გააქნია ჩარლზ უოლესმა, – არც დანარჩე-

ნებს ეტყობათ რობოტობა. ერთი წუთი მაცადეთ, მათ გონებაში 

შევაღწევ. 
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ბავშვები წყნარად, გვერდიგვერდ დადგნენ ერთ-ერთი დიდი 

საოფისე შენობის ჩრდილში. ექვსი ფართო კარი ხალხის 

მისვლა-მოსვლასთან ერთად განუწყვეტლივ იღებ-იხურებოდა. 

ადამიანები წინ იყურებოდნენ, ბავშვებს კი ვერ ამჩნევდნენ. 

ჩარლზ უოლესს ყურადღებიანი მსმენელის მზერა ჰქონდა. 

– რობოტები არ არიან, – დაბეჯითებით მოახსენა თანამგზავ-

რებს ჩარლზ უოლესმა, – ზუსტად ვერ ვხვდები, რა ჯიშის ხალ-

ხია, მაგრამ რობოტობას ვერ დააბრალებ. გონების მუშაობას 

ვგრძნობ. ბოლომდე ვერ ვიხედები, უბრალოდ პულსირებას 

ვგრძნობ. ერთი წუთიც მაცალეთ. 

სამივე დადუმდა და ქანდაკებასავით გაშეშდა. ამასობაში კა-

რები გაიღო-დაიხურა, გაიღო-დაიხურა. სარგადაყლაპული 

ხალხი ძველებური მუნჯი ფილმის მსახიობებივით ბორძიკ--

ბორძიკით შევიდა-გამოვიდა. უეცრად ხალხის ნაკადი შემცირ-

და. თითო-ოროლა კაციღა დარჩა, რომელთაც ფეხს აუჩქარეს, 

გეგონება ვიღაცამ ფილმის კადრი დააჩქარაო. თეთრსახიანმა, 

შავკოსტიუმიანმა კაცმა ბავშვებს ჩაურბინა, გადმოხედა და „ოჰ, 

ღმერთო, ოჰ, ღმერთო, როგორ ვაგვიანებ!“ – ძახილით შენობა-

ში გაუჩინარდა. 

– თეთრი კურდღლის4 ასლი, – ნერვიულად ჩაიქირქილა მეგ-

მა. 

– მეშინია, – გამოტყდა ჩარლზი, – ამათ ფიქრებს ვერ ვკით-

ხულობ. გონება მთლიანად ჩაუკეტავთ. 

– მამა უნდა ვიპოვოთ, – ისევ დაიწყო მეგმა. 

– მეგ, – ჩარლზ უოლესს შიშით გაუფართოვდა თვალები, – 

მამა რომ ვერ ვიცნო? რამდენი წელია ერთმანეთი არ გვინახავს, 

მაშინ თოთო ბავშვი ვიყავი... 

 

4 „ელისი საოცრებათა ქვეყანაში“ პერსონაჟი. ზემოთ მოყვანილ ფრაზას ის 
გამუდმებით იმეორებს. 
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მეგმა მაშინვე ანუგეშა: 

– იცნობ! როგორ ვერ იცნობ?! მე ხომ მიცნობდი ერთი შეხედ-

ვით, ყოველდღე მიყურებ და ჩემს გონებაში იხედები... 

– ჰო, – ჩარლზ უოლესმა პატარა მუშტი ხელისგულზე დაირ-

ტყა გაბედული გადაწყვეტილების მიღების ნიშნად, – შევიდეთ 

ცენტრალური ცენტრის გონებაში. 

კელვინმა თანამგზავრებს მკლავში ჩასჭიდა ხელი: 

– ჩარლზ, გახსოვს, ჩვენი პირველი შეხვედრისას ტყეში მოს-

ვლის მიზეზი რომ მკითხე? მე გითხარი, კომპულსია დამემართა-

მეთქი, ანუ ვიგრძენი, რომ იმ წუთს ზუსტად იქ უნდა ვყოფილიყა-

ვი. 

– მახსოვს, როგორ არ მახსოვს. 

– ახლაც იგივე კომპულსიური შეგრძნება გამიჩნდა, ოღონდ 

ვგრძნობ, ცუდი ამბავი უნდა მოხდეს. შენობაში როგორც კი შე-

ვალთ, დიდ ხათაბალაში გავყოფთ თავს. 
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7 

წითელთვალება კაცი 
 

 

– ასეც ვიცოდი, რომ ხათაბალა გველოდა, – თქვა ჩარლზ 

უოლესმა, – ქალბატონმა რაო-რაომ გაგვაფრთხილა. 

– ჰო, მაგრამ შენ გითხრა, ყველაზე დიდი გასაჭირი მოგელის 

და მეგზე და კელვინზე მეტი სიფრთხილე გმართებსო. მოდი, შენ 

აქ დარჩი, მეგთან, დიდი ბიჭი. მე წავალ, იქაურობას დავზვერავ, 

მოვბრუნდები და საქმის ვითარებას გაგაცნობთ. 

– არა, – მტკიცედ იუარა ჩარლზ უოლესმა, – ქალბატონმა 

რაო-რაომ ერთად ყოფნა გვიბრძანა. მარტო არსად წახვიდეთო, 

ასე დაგვიბარა. 

– ეგ შენ დაგიბარა. მე ყველაზე უფროსი ვარ, ჰოდა, პირვე-

ლი უნდა შევიდე. 

– არა, – მშრალად თქვა მეგმა, – ჩარლზი მართალია, კელ, 

ერთად უნდა ვიყოთ. დავუშვათ, არ გამოხვედი, მერე რაღა 

ვქნათ? ამ შენობაში ძებნა დაგიწყოთ? ნწ, არ ვარგა ეგრე, ჯობია, 

სამივე ერთად შევიდეთ. 

ბავშვებმა მოედანი გადაჭრეს. ცენტრალური გონების ცენ-

ტრის უზარმაზარ შენობას ერთადერთი, ბრინჯაოსმაგვარი უსა-

ხური მასალისგან დამზადებული, ორი სართულის სიმაღლისა 

და ლამის მთელი ოთახის სიგანის უშველებელი კარი ჰქონდა. 

– უნდა დავაკაკუნოთ, მეტი არაფერი? – ჩაიცინა მეგმა. 

კელვინი კარს დააკვირდა: 

– სახელური, ჩაქუჩი ან ურდული არ ჩანს. ალბათ სხვა გზით 

შეიძლება შესვლა. 

– მაინც ვცადოთ დაკაკუნება, – გადაწყვიტა ჩარლზმა. ხელი 

ასწია, მაგრამ სანამ კარს შეეხებოდა, იგი ზევით და გვერდებზე 
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გაიწ-გამოიწია. კარი თურმე სამი, აქამდე უხილავი ნაწილისგან 

შედგებოდა. შემკრთალი ბავშვები ბაცი მწვანე ფერის მარმარი-

ლოთი მოპირკეთებულ დიდ დარბაზში აღმოჩნდნენ. დარბაზის 

სამ კედელთან მარმარილოსავე მერხები ჩაემწკრივებინათ, 

რომლებზეც ხალხი ქანდაკებებივით უძრავად იჯდა. მარმარი-

ლოს სიმწვანე მათ სახეებს ღვიძლის ავადმყოფობით გაწამებუ-

ლის იერს აძლევდა. კარი რომ გაიღო, ხალხმა თავი მოატ-

რიალა, ბავშვებს თვალი შეავლო და ისევ მიატრიალა. 

– მოდით, – ჩარლზ უოლესს თანამგზავრებისთვის ხელი არ 

გაუშვია, ისე შეაბიჯა დარბაზში. ზღურბლზე გადასვლისთანავე 

კარი მათ ზურგს უკან უხმაუროდ დაიხურა. მეგმა კელვინისა და 

ჩარლზის სახეებზე იგივე ავადმყოფური სიმწვანე შენიშნა, რაც 

დარბაზში მომლოდინე ხალხისაზე. 

ბავშვები მეოთხე, ცარიელ კედელთან მივიდნენ. კედელი 

ჰაეროვანი იყო. იფიქრებდით, შიგ თავისუფლად შეიძლება გავ-

ლაო. ჩარლზმა კედელს ხელი მიადო. 

– მყარია, თან ყინულივით ცივი, – თქვა მან. 

კელვინმაც მიაბჯინა კედელს ხელი: 

– უუჰ. 

მეგს მარცხენა ხელი ჩარლზისთვის ჩაეკიდა, მარჯვენა – 

კელვინისთვის. მათთვის ხელის გაშვებისა და კედლის შეხების 

არავითარი სურვილი არ ჰქონდა. 

– მოდით, ვინმეს რამე ვკითხოთ, – ჩარლზი ბავშვებს ერთ--

ერთი მერხისკენ გაუძღვა. 

– ისა, შეიძლება გკითხოთ, აქ რა პროცედურა ტარდება? – 

ჰკითხა ერთ მამაკაცს. დანარჩენებს ბიზნესმენის ერთფეროვანი 

კოსტიუმები ეცვათ. სახის ცალკეული ნაკვთები განსხვავებული 

ჰქონდათ, როგორც დედამიწაზე მცხოვრებ მამაკაცებს, მაგრამ 

საბოლოო ჯამში – ერთგვაროვანი. 
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„ალბათ ასე გამოიყურება მიწისქვეშეთში მცხოვრები ხალ-

ხი“, – გაიფიქრა მეგმა, „მაგრამ მიწისქვეშეთში ათასში ერთხელ 

წითელი კოჭი გამოერევა, აქ კი – არასდროს“. 

კაცმა უნდობლად შეათვალიერა ბავშვები: 

– რისი პროცედურა? 

– აქ უფროსი ვინ არის? – კითხვა დაუზუსტა ჩარლზმა. 

– თქვენი საბუთები ავტომატ ა-ში უნდა წარადგინოთ. რო-

გორ, ეს არ იცით? – მკაცრად იკითხა კაცმა. 

– ეგ ავტომატი ა სადღაა? – ჰკითხა კელვინმა. 

კაცმა ცარიელ კედელზე ანიშნა. 

– კარი ან კარის მაგვარი რომ არაფერია? – თქვა კელვინმა, 

– კედელში როგორ უნდა შევიდეთ? 

– ს საბუთები ბ ჭრილში უნდა გაატაროთ, – აუხსნა კაცმა, – 

რატომ მისვამთ სულელურ კითხვებს? გგონიათ, პასუხები არ ვი-

ცი? გიჯობთ, ეშმაკობას თავი დაანებოთ, თორემ საპროცედურო 

აპარატში გაგატარებენ და არა მგონია, მოგეწონოთ. 

– აქ უცხოები ვართ, – უთხრა კელვინმა, – ამიტომ თქვენი 

წესებისა არაფერი გაგვეგება. გთხოვთ, აგვიხსენით, სერ, ვინ 

ბრძანდებით და რას საქმიანობთ. 

– მეორე კლასის დონის ნომერ პირველ სამეტყველო აპა-

რატზე ვმუშაობ. 

– ეგ ჰო, მაგრამ მე მაინტერესებს, ამწუთას რას აკეთებთ 

დარბაზში? – დაინტერესდა ჩარლზ უოლესი. 

– საჩივარი შემომაქვს. ერთი ასო დამეჟანგა. თუ ვ დონის 

მზეთავმა წესიერად არ დაზეთა, ხალხს გონება დაუჟანგდება. 

– მარწყვის ჯემი თუ ჟოლოს ჯემი, – ჩაილაპარაკა ჩარლზ 

უოლესმა. კელვინმა გამაფრთხილებლად დახედა. მეგმა უმ-

ცროს ძმას ოდნავ მოუჭირა ხელი, რომ ენიშნებინა, შენი მესმი-

სო. მტკიცედ იყო დარწმუნებული, ჩარლზ უოლესს უტაქტობა ან 



 114 მკითხველთა ლიგა 

უადგილო ხუმრობა აზრადაც არ მოსვლია. უბრალოდ, მხნეობას 

ასე ინარჩუნებდა. 

კაცმა ჩარლზს გამჭოლი მზერა მიაპყრო: 

– ჩემი აზრით, თქვენზე მოხსენება უნდა ჩავაბარო. ჩემი საქ-

მიანობიდან გამომდინარე, ბავშვები მიყვარს და არ მინდა, საფ-

რთხეში ჩაცვივდნენ, მაგრამ საპროცედურო აპარატში ხელახ-

ლა გატარების თავიდან ასაცილებლად უფროსობას უნდა მო-

ვახსენო თქვენი მოსვლის თაობაზე. 

– ვფიქრობ, სწორი გადაწყვეტილებაა, – მოუწონა ჩარლზ 

უოლესმა, – რომელ უფროსებს უნდა მოახსენოთ ჩვენ შესახებ? 

– ვის. 

– კარგი, ბატონო, ვის. შემეშალა, მეორე კლასში ჯერ არ გა-

დავსულვარ. 

„ნეტავ ჩარლზი უაზროდ ბაქიბუქს არ მოჰყვესო“, – ინატრა 

მეგმა. ძმას აღელვებულმა გადახედა და ხელი თანდათან 

მოუჭირა, სანამ ბიჭმა არ სცადა, პროტესტის ნიშნად თითები გა-

მოეტაცა. ქალბატონმა რაო-რაომ ჩარლზს სწორედ ამპარტავ-

ნობის საფრთხეზე მიანიშნა. „გთხოვ, ძალიან გთხოვ, არ გინ-

და“, – ფიქრებით შეევედრა ძმას. – „კელვინი თუ ხვდება, რომ 

ქედმაღლობა სინამდვილეში მეტწილად უსაფუძვლო ბაქიბუქო-

ბაა?“ 

კაცი ადგა და წაბორძიკდა, ალბათ დიდხანს ერთ ადგილზე 

ჯდომისგან. 

– ვიმედოვნებ, ის მეტისმეტი სიმკაცრით არ მოგეპყრობათ, – 

ხმადაბლა თქვა და ბავშვები მეოთხე ცარიელი კედლისკენ წაიყ-

ვანა, – ერთხელ საპროცედურო აპარატში გამატარეს და 

მეორედ აღარ მინდა. იგი-სთან მისვლა კიდევ არაფრად მეპიტ-

ნავება. იგი-სთან ჯერ არ გავუგზავნივარ, ასეთ რისკს ვერ გავ-

წევ. 

„ისევ ეს იგი. ნეტა რა ჯანდაბაა ეს იგი“, – გაიფიქრა მეგმა. 
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კაცმა ჯიბიდან ყველანაირი ფერის ფურცლებით სავსე საქა-

ღალდე ამოიღო. ფურცლები ყურადღებით გადაქექა და ბოლოს 

ერთი ცალი ამოაძვრინა. 

– ამ დღეებში უამრავი მოხსენების დაწერა მომიხდა. მომი-

წევს, წერილობით უფრო მეტი ა-21 ბარათი მოვითხოვო, – კაც-

მა ბარათი კედელს მიაბჯინა. მარმარილოს კედელმა ბარათი 

სრიალით შეისრუტა და გააქრო. 

– აქ რამდენიმე დღით დაგაკავებენ, – თქვა კაცმა, – მაგრამ 

დარწმუნებული ვარ, თქვენს მცირეწლოვნებას ანგარიშს გაუწე-

ვენ და დიდ სიმკაცრეს არ გამოიჩენენ. თქვენთვისვე აჯობებს, 

მშვიდად იყოთ. რაც მთავარია, ჩხუბს ნუ ატეხთ, – კაცი მერხთან 

დაბრუნდა და სამი ბავშვი ცარიელ კედელს შეატოვა. 

უეცრად კედელი მთლიანად გაქრა. ბავშვებმა აპარატებით 

სავსე ოთახი დაინახეს. მეგს სამეცნიერო სახელმძღვანელოებ-

ში ნანახი უზარმაზარი გამომთვლელი მანქანები მოაგონდა, 

რომლებზეც თურმე ზოგჯერ მამაც მუშაობდა ხოლმე. რამდენიმე 

აპარატი ალბათ არ მუშაობდა, ერთზე შუქი ხან ირთვებოდა, ხან 

ითიშებოდა. ერთი მათგანი გრძელ ფირს ყლაპავდა, მეორე – 

დიაგრამებს ბეჭდავდა. თეთრხალათიანი მომსახურე პერსონა-

ლი აქეთ-იქით დადიოდა აპარატების შესაკეთებლად. ბავშვების 

შემოსვლა არ შეიმჩნიეს. 

კელვინმა რაღაც ჩაიბურდღუნა. 

– რა თქვი? – ჰკითხა მეგმა. 

– შიშის გარდა არაფერია საშიში, – თქვა კელვინმა, – ქალ-

ბატონ ვინ-ვინოსავით ციტატებით დავიწყე ლაპარაკი. ჯანდაბა, 

მეგ, ისე მეშინია, ლამის ფეხები გავფშიკო. 

– მეც, – გოგონამ ხელი მოუჭირა, – წამოდი. 

ბავშვებმა აპარატებიან ოთახში შეაბიჯეს. ოთახის სიდიდის 

მიუხედავად იგი უფრო გრძელი ჩანდა, ვიდრე განიერი. პერ-

სპექტივის წყალობით, შესულს ეგონებოდა, თითქოს მთელ სიგ-
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რძეზე ჩარიგებული აპარატები ერთმანეთს ოდნავ ეხახუნებოდ-

ნენ. ბავშვები ოთახის შუაგულში გაჩერდნენ, აპარატებს შეძლე-

ბისდაგვარად თავი აარიდეს. 

– რადიოაქტიურ მანქანებს არ ჰგავს, – ივარაუდა ჩარლზ 

უოლესმა, – იმედია, არც მოვარდნას, დაჭერას ან შეჭმას არ 

გვიპირებენ. 

ბავშვებს მოეჩვენათ, უკვე რამდენიმე მილი გავიარეთო, რო-

ცა, როგორც იქნა, ოთახის ბოლოს მიაღწიეს. ოთახის ბოლოში 

რაღაც იდგა. 

ჩარლზ უოლესი უცბად პანიკაში ჩავარდა: 

– ხელი არ გამიშვათ! მაგრად მომეჭიდეთ! მე დამდევს! 

– ვინ? – შიშისგან ძლივს ამოთქვა მეგმა. 

– არ ვიცი, მაგრამ ვგრძნობ, ჩემს დაჭერას ცდილობს! 

– წავიდეთ, – კელვინმა უკან დაიხია. 

– არა, – თქვა ჩარლზ უოლესმა, – გზა უნდა განვაგრძოთ. 

ერთხელ და სამუდამოდ გადავწყვიტოთ. გვეყო შიშისგან კანკა-

ლი, – ჩარლზის ხმა უფროსისას ჰგავდა, უცნაურად განყენე-

ბულს. მეგმა მისი პატარა, გაოფლილი ხელი მაგრად მოიქცია 

თავისაში. 

ოთახის ბოლოსკენ ნაბიჯი შეანელეს. ისინი პლატფორმის 

წინ აღმოჩნდნენ. პლატფორმაზე კი სკამი იდგა, რომელშიც კაცი 

იჯდა. 

კაცისგან ზუსტად ის სუსხი და წყვდიადი გამოსჭვიოდა, რო-

გორსაც ამ პლანეტაზე შავეთის გავლით მოსვლისას გადააწ-

ყდნენ. 

– რამდენი ხანია გელოდებით, ჩემო ძვირფასებო, – თქვა 

კაცმა. მეგი მისგან ყინულივით ცივი, უხეში ხმის გაგონებას 

ელოდა, და არა ასეთ რბილ, ნაზ ტონს. წამის მერე მიხვდა, ეს 

ხმა პირმოკუმული კაცისგან მოდიოდა, რომელიც სალაპარა-
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კოდ ტუჩებსაც კი არ არხევდა. მისი სიტყვები ყურების ნაცვლად 

პირდაპირ ბავშვების ტვინს გადაეცემოდა. 

– როგორ მოხდა, რომ სამნი ერთად მეწვიეთ? – დაინტერეს-

და კაცი. 

ჩარლზ უოლესმა რიხიანად კი უპასუხა, მაგრამ მეგმა მისი 

კანკალი იგრძნო: 

– ოჰ, კელვინი ისე, სასეირნოდ წამოგვყვა. 

– ოჰ, ნუთუ მართლა? – ბავშვების გონებაში მოლაპარაკე 

ხმას წამით სიმკაცრე შეერია. შემდეგ ტონი კვლავ შერბილდა, – 

იმედი მაქვს, სეირნობით გაერთეთ. 

– კი, ბევრი ახალი რამ გავიგეთ, – თქვა ჩარლზ უოლესმა. 

– კელვინმა ილაპარაკოს, – ბრძანა კაცმა. 

გახევებულმა, ტუჩებმოკუმულმა კელვინმა ბრდღვინვასავით 

ამოუშვა: 

– სათქმელი არაფერი მაქვს. 

მეგი კაცს შიშნარევი აღტაცებით მიაჩერდა. კაცს თვალები 

ხასხასა წითლად უელავდა. მის თავზემოთ წითელი თვალები-

ვით გამოზომილ რიტმში პულსირებადი, მფეთქავი შუქი ციმცი-

მებდა. 

ჩარლზ უოლესმა თვალები მაგრად დახუჭა: 

– თქვენც დახუჭეთ თვალები, – დამოძღვრა თანამგზავრები, 

– იმ შუქს ნუ უყურებთ. თვალებშიც არ ჩახედოთ, თორემ ჰიპნო-

ზით გაგაბრუებთ. 

– რა ჭკვიანი ხარ, ბიჭიკო! მხედველობითი კონტაქტი, რასაკ-

ვირველია, საქმეს გამიადვილებდა, – განაგრძო ტკბილ-

მოუბარმა ხმამ, – მაგრამ ჰიპნოზის ჩატარების უამრავი მეთოდი 

არსებობს, ჩემო პატარა კაცო, დიახ, უამრავი. 

– ერთი სცადეთ და წიხლს ამოგარტყამთ! – დაემუქრა 

ჩარლზ უოლესი. რაც მეგს თავი ახსოვდა, მისი ძმისგან ეს იყო 

პირველი შემთხვევა, როცა ძალის გამოყენებას უჭერდა მხარს. 
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– ოჰ, მართლა, პატარა კაცუნა? – ფიქრს თითქოს შემწყნა-

რებლურად, დამცინავად გაეღიმა, თუმცა ალბათ მისი ბრძანე-

ბით, უცბად გაჩენილმა ოთხმა შავსმოკინგიანმა კაცმა ბავშვები 

ალყაში მოაქცია. 

– აბა, პატარებო, – თავში ჩაესმათ სიტყვები, – მე, რა თქმა 

უნდა, ძალადობის გამომჟღავნება არაფერში დამჭირდება, მაგ-

რამ ვამჯობინე, ახლავე გაჩვენოთ, წინააღმდეგობას რა მოჰყვე-

ბა. ამით უსარგებლო ტკივილისგან გიხსნით. მალევე გაიგებთ, 

რომ ჩემთან ბრძოლა არ გაგივათ. არა მარტო ბრძოლის საჭი-

როებას მოგისპობთ, უფრო მეტიც: თქვენ თვითონვე დაკარგავთ 

შეწინააღმდეგების ყოველგვარ სურვილს. რატომ უნდა ებრძო-

ლოთ იმას, ვისაც თქვენთვის ტკივილისა და საზრუნავის არიდე-

ბა უნდა? თქვენთვის და ამ პლანეტაზე მცხოვრები ყველა ბედ-

ნიერი, სასარგებლო ადამიანისთვის. ყველა ტკივილს, პასუხის-

მგებლობას თუ ტვირთს, რაც ჩემს ძალებს არ აღემატება, ნება-

ყოფლობით ვიღებ ჩემს თავზე. 

– ჩვენ თავად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, დიდი მადლობა, – 

თქვა ჩარლზ უოლესმა. 

– რასაკვირველია, ჩარლზ, მეც მაგას ვამბობ. მე და შენ ერ-

თად გადავწყვეტთ ყველაფერს. ვერ ხვდები, რომ ასე უკეთესია? 

ასე უფრო იოლია ცხოვრება. აი, გაჩვენებ, როგორ. მოდი, გამ-

რავლების ტაბულა ვთქვათ. 

– არა, – გაკერპდა ჩარლზ უოლესი. 

– ერთჯერ ერთი ერთი. ერთჯერ ორი ორი. ერთჯერ სამი სამი. 

– მერის ჰყავდა ბატკანი, – იყვირა ჩარლზ უოლესმა, – თეთ-

რი, როგორც ზამთარი! 

– ერთჯერ ოთხი ოთხი. ერთჯერ ხუთი ხუთი. ერთჯერ ექვსი 

ექვსი. 

– ერთი ჰქონდათ გზა-კვალი, მზე იყო თუ ავდარი! 
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– ერთჯერ შვიდი შვიდი. ერთჯერ რვა რვა. ერთჯერ ცხრა 

ცხრა. 

– პიტერ-პეტერს, რკინის მკვნეტელს უზის ცოლი, როგორც 

ბროლი... 

– ერთჯერ ათი ათი. ერთჯერ თერთმეტი თერთმეტი. ერთჯერ 

თორმეტი თორმეტი. 

მეგს რიცხვები უროსავით ურახუნებდა თავში. ისინი ჯიუტად 

ცდილობდნენ გოგონას თავის ქალაში შეჭრას. 

– ორჯერ ერთი ორი. ორჯერ ორი ოთხი. ორჯერ სამი ექვსი. 

– „ოთხმოცი და კიდევ შვიდი წლის წინ ჩვენმა მამებმა ამ 

კონტინენტზე ახალი, თავისუფალი ერის შექმნას ჩაუყარეს სა-

ფუძველი, ერთგულს ნორმისა, რომ ყველა ადამიანი თანასწო-

რი იბადება“, – დაიღრიალა გაცოფებულმა კელვინმა. 

– ოთხჯერ ოთხი რვა. ორჯერ ხუთი ათი. ორჯერ ექვსი თორ-

მეტი. 

– მამა! – იკივლა მეგმა, – მამა! – კივილი გონების რომელი-

ღაც ბნელი კუნჭულიდან, თითქმის უნებურად აღმოხდა. 

გამრავლების ტაბულის ჩამომთვლელ ხმას სიცილი აუტყდა: 

– საუცხოოა! საუცხოო! პირველი ტესტი ბრწყინვალე შედე-

გით გადალახეთ. 

– ხომ არ გეგონათ, ამ სისულელეებით გაგვაცუცურაკებდით? 

რა იყო, იოლი საკბილო გეგონეთ? – ჰკითხა გაბრაზებულმა 

ჩარლზ უოლესმა. 

– ოჰ, არა, გულახდილად გეუბნებით, თქვენზე ბევრად უკე-

თესი წარმოდგენა მქონდა. მაგრამ მაინც, თქვენ ძალზე შთაგო-

ნებადი ახალგაზრდები ხართ. ჰოდა, რაც უფრო ახალგაზრდა 

მსხვერპლს ჩავიგდებ ხელში, მით უკეთესი, ჩემო პატარა კაცო. 

ახალგაზრდა მსხვერპლს არაფერი სჯობს. 

მეგმა მტრის ცეცხლოვან, წითლად მოვარვარე თვალებს ახე-

და, მერე შუქს, შემდეგ ორივეს მზერა მოარიდა. ბოლოს თხელი, 
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ლამის უტუჩო, უფერული პირისთვის მარტო ცალი თვალის შევ-

ლება გაბედა, ამიტომ დაზუსტებით ვერ იტყოდა, მათი მოწინა-

აღმდეგე რა არსება იყო, ახალგაზრდა თუ მოხუცი, ბოროტი თუ 

კეთილი, ადამიანი თუ უცხოპლანეტელი. 

– გთხოვთ მომისმინეთ, – მეგი შეეცადა მშვიდი, გაწონასწო-

რებული ტონით ელაპარაკა, – მარტო მამაჩვენის საპოვნელად 

მოვედით. ვფიქრობთ, სადღაც აქ არის. შეგიძლიათ გვითხრათ? 

– აჰ, მამათქვენი! – ჩაიფხუკუნა დიდად ნასიამოვნებმა ხმამ, 

– დიახ, დიახ, მამათქვენი! საქმე ის კი არაა, შემიძლია თუ არა, 

არამედ საერთოდ გეტყვით თუ არა, ახალგაზრდა ქალბატონო. 

– კარგი, გვეტყვით? 

– ეს ბევრ რამეზეა დამოკიდებული. რისთვის გჭირდებათ მა-

მათქვენი? 

– რას ჰქვია, რისთვის გვჭირდება, მამა არასდროს გყოლი-

ათ? – აღშფოთდა მეგი, – მხოლოდ იმიტომ, რომ მამაჩვენია. 

მიზეზი რად გვინდა?! 

– აჰ, თუმცა გასული წლიდან მოყოლებული მამობის მოვა-

ლეობა დაივიწყა, არ მეთანხმებით? მეუღლე და ოთხი პატარა 

შვილი მიატოვა, თვითონ კი გასართობად და თავგადასავლების 

საძიებლად წაბრძანდა. 

– გართობა კი არა, მთავრობის დავალებით მუშაობდა, თო-

რემ თავის დღეში არ მიგვატოვებდა. ახლავე გაგვიშვით, 

გთხოვთ, მისი ნახვა გვინდა. 

– ოჰო, როგორი მოუთმენელი ყოფილა პატარა ქალბატონი! 

მოითმინე, მოითმინე, ახალგაზრდა ლედი. 

მეგმა სკამზე მოკალათებულ კაცს დაუმალა, რომ მოთმინება 

მის ხასიათში არ იჯდა. 

– სხვათა შორის, ბავშვებო, – უგულოდ განაგრძო კაცმა, – 

ჩემთან საუბრისას სიტყვების ხმამაღლა თქმა არ გჭირდებათ. მე 

და თქვენ ერთმანეთისა შესანიშნავად გვესმის. 
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ჩარლზ უოლესმა გამომწვევად შემოიყარა დოინჯი: 

– სიტყვა ადამიანური გამომგონებლობის მწვერვალთაგა-

ნია, – გამოაცხადა ჩარლზ უოლესმა, – ჰოდა, ავდგები და სიტ-

ყვებით ვილაპარაკებ, განსაკუთრებით იმ ხალხთან, ვისაც არ 

ვენდობი. – ომახიანი ტონის მიუხედავად, ბიჭს ხმა უთრთოდა. 

ჩარლზ უოლესს, ვისაც ჩვილობაშიც კი იშვიათად უტირია, ახლა 

ლამის ცრემლები წასკდომოდა. 

– მაშასადამე, არ მენდობით? 

– ერთი მიზეზი მოგვახსენეთ, რატომ უნდა გენდოთ. 

– ერთი მიზეზი მომახსენეთ, რატომ არ უნდა მენდოთ, – კაცს 

თხელ ტუჩებზე ოდნავი ღიმი აუთამაშდა. 

უეცრად ჩარლზ უოლესი ტყვიასავით გავარდა წინ და რაც ძა-

ლი და ღონე ჰქონდა, კაცს სახეში მუშტი სთხლიშა. გვარიანი 

დარტყმა იყო, რადგან ტყუპის მეთვალყურეობით ჩარლზი მუშ-

ტების ქნევაში კარგად გაიწაფა. 

– ჩარლზ, რას შვრები! – იკივლა მეგმა. 

შავსმოკინგიანები კატასავით ფრთხილი, მაგრამ სწრაფი ნა-

ბიჯებით მისცვივდნენ ჩარლზს. წითელთვალება კაცმა დაუდევ-

რად ასწია თითი და შავოსნებმა უკან დაიხიეს. 

– მოიცათ, – წაილაპარაკა კელვინმა. მეგთან ერთად გაიქცა, 

ჩარლზ უოლესს ხელი დაავლო და პლატფორმიდან ჩამოათრია. 

კაცი შეიშმუშნა. ბავშვებმა გაიგონეს, როგორ შეუგუბდა სუ-

ლი. ჩარლზ უოლესის დარტყმამ აშკარად წონასწორობიდან გა-

მოიყვანა: 

– ამით რის დამტკიცებას ცდილობდი, პატარა ბიჭო? 

– თქვენს თავს არ ჰგავხართ, – მიუგო ჩარლზ უოლესმა, – 

არ ვიცი, ვინ ხართ და რას წარმოადგენთ, მაგრამ... – ბიჭმა წი-

თელთვალასკენ გაიშვირა თითი, – თქვენი პირიდან სხვა გვე-

ლაპარაკება. ბოდიშს ვიხდი, თუ ძალიან გატკინეთ. თქვენს 

რეალურობაში ეჭვი შემეპარა და ვიფიქრე, ალბათ რობოტია--
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მეთქი, იმიტომ, რომ უშუალოდ თქვენგან არ მოდის კონტაქტი. 

ვიღაც ან რაღაც უცნობი გაკონტროლებთ და ის გათქმევინებთ 

ყველაფერს. საკუთარ თავს არ ეკუთვნით. 

– ჭკუისკოლოფა ყოფილხარ, – მეგს გულმა რეჩხი უყო. კაც-

მა ჩარლზს აშკარად შეუღრინა. 

– ჭკუის კოლოფი რა შუაშია, – შეეპასუხა ჩარლზ უოლესი და 

მეგის ხელში მოქცეული ხელი ისევ გაუოფლიანდა. 

– აბა მაშინ მოდი, სცადე ჩემი ვინაობის დადგენა, – წააქეზა 

ფიქრმა. 

– რამდენი ხანია, მაგას ვცდილობ, – დაიწიკვინა აფორიაქე-

ბულმა ჩარლზ უოლესმა. 

– შემომხედე. თვალებში მიყურე და გეტყვი. 

ჩარლზ უოლესმა თანამგზავრებს წამიერი მზერა სტყორცნა, 

მერე თითქოს თავის გასამხნევებლად თქვა, „სხვა რა გზა 

მაქვს“, და ლამაზი ცისფერი თვალები წითელთვალას მიაპყრო. 

მეგი აღელვებით უყურებდა ძმას. ცოტა ხანში ჩარლზს მზერა 

დაებინდა, ალბათ ყურადღება შეუსუსტდა. თვალის გუგები თან-

დათან შევიწროვდა, თითქოს დამაბრმავებლად ჩახჩახა შუქს 

უყურებსო, საბოლოოდ გუგები სულ დაიხურა და ბიჭს თვალები 

სულმთლად გაუცისფრდა. ჩარლზმა თანამგზავრებს ხელი გაუშ-

ვა და კაცისკენ ზოზინით წავიდა. 

– ჩარლზ, არა, ნუ წახვალ! – იკივლა გოგონამ. 

ჩარლზ უოლესმა სვლა ზანტად გააგრძელა. მეგი მიხვდა, 

რომ მისი ძახილი ვერ გაიგონა. 

– არა! – კვლავ შეჰკივლა მეგმა და ძმას ფეხდაფეხ მიჰყვა. 

გოგონამ წაიბორძიკა, ძმას დაეჯახა და რაკი მასზე ბევრად ტანა-

დი იყო, შემთხვევით წააქცია და ქვეშ მოიყოლა. ბიჭმა მარმარი-

ლოს იატაკს გამეტებით დასცხო თავი. გოგონამ ტირილით 

დაიჩოქა მის გვერდით. შეტაკებისგან გონდაკარგულმა ჩარ-

ლზმა თვალები ერთ წუთში გაახილა და თავის კანტურით წამოჯ-
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და. თვალის გაფართოებულმა გუგებმა ნორმალური ზომა დაიბ-

რუნეს. გაფითრებულ ლოყებზე კვლავ სისხლი მოაწვა. 

წითელთვალამ მეგს დაუფარავი მუქარით მიმართა გონება-

ში: 

– ძალიან უკმაყოფილო ვარ თქვენით, – უთხრა მან, – იცო-

დე, ახალგაზრდა ლედი, ჩემს მოთმინებას საზღვარი აქვს. გაფ-

რთხილდი, თორემ მამაშენი თავის თავზე იწვნევს ჩემს რისხვას. 

ოდნავ მაინც თუ შეგრჩა მამის ხილვის სურვილი, გონს მოდი და 

ჩვენთან ითანამშრომლე. 

წითელთვალას მუქარაზე მეგს იგივე რეაქცია ჰქონდა, რაც 

სკოლაში მისტერ ჯენკინზთან შეხლა-შემოხლისას: გაიფუყა და 

მოქუფრული, ყრუ ბრაზით დააშტერდა იატაკს. 

– იცით, კარგს იზამთ, თუ გვაჭმევთ, შიმშილით ვკვდებით, – 

დაიჩივლა მან, – თუ რამე საშინელება უნდა დაგვმართოთ, ჯერ 

მუცლები მაინც ამოგვიყორეთ. 

ფიქრმა გადაიხარხარა: 

– რა სასაცილო ხარ, გოგონი! შენი ბედი, რომ სიტყვა--

პასუხით მართობ, ძვირფასო, თორემ ასეთ ლმობიერებას არ გა-

მოვჩენდი. შენს ბიჭებს შენსავით მახვილი იუმორი არა აქვთ. 

კარგი, კარგი. ახლა მიპასუხე, ახალგაზრდა ლედი, ვთქვათ გა-

მოგკვებე, დანაყრებულზე ჩემს საქმეში ცხვირის ჩაყოფას შეწ-

ყვეტ? 

– არა, – გაჯიქდა მეგი. 

– შიმშილი, თქმა არ უნდა, სასწაულებს ახდენს, – შემპარა-

ვად უთხრა წითელთვალამ, – მეზიზღება ასეთი პრიმიტიული მე-

თოდები, მაგრამ ხომ ხვდები, გოგონი, მათ გამოყენებას შენვე 

მაიძულებ. 

– თქვენს საჭმელს მაინც არ შევჭამ, – მეგი კინაღამ გულზე 

გასკდა სიბრაზისგან, თავი კვლავ მისტერ ჯენკინზის კაბინეტში 

ეგონა, – მე რა ვიცი, იქნებ შიგ საწამლავი ურევია. 
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– ჩვენი სინთეტიკური საკვები, ბუნებრივია, თქვენს ლობიოს, 

ბეკონს და დანარჩენ უბადრუკ ხორაგს ხარისხით აღემატება. 

გარწმუნებ, აქაური საკვები გაცილებით ნოყიერია, უგემურობის 

მიუხედავად. ცოტაოდენი კონდიცირებაა საჭირო, რომ გემოს 

არმქონე საჭმელი შემწვარ ინდაურად მოგეჩვენოს. 

– ეგეთ საკვებს რა მაჭმევს, გული ამერევა, – დაიღრიჯა მეგი. 

თანამგზავრებთან ხელჩაკიდებული ჩარლზ უოლესი წინ გა-

მოვიდა: 

– კარგი, ახლა რაღას გვიპირებთ? – ჰკითხა წითელთვალას, 

– მოგვბეზრდა ლაყბობა, საქმეზე გადადით. 

– ზუსტად საქმეზე ვლაპარაკობდით, სანამ შენი და არ ჩაეჩა-

რა და კინაღამ ტვინის შერყევა არ დაგმართა. რას იტყვი, კიდევ 

ვცადოთ ერთობლივი მუშაობა? 

– არა, ჩარლზ, ძალიან გთხოვ! – შეჰკივლა გოგონამ, – მე ან 

კელვინი გამოგვიყენეთ. 

– მაგრამ საამისოდ პატარა ბიჭს თქვენზე კომპლექსური და 

მრავალშრიანი ნერვული სისტემა აქვს. თქვენ ვერ შეძლებთ, 

საჭირო ნეირონების გადმოტანისას ტვინები გაგისკდებათ. 

– მერე, ჩარლზს იგივე არ მოუვა? 

– ვფიქრობ, არა. 

– მაგრამ, საფრთხე ხომ არსებობს? 

– საფრთხე ყოველთვის არსებობს. 

– მაშ, ჩარლზს ნუ აიძულებთ. 

– მე თუ მკითხავ, ჩარლზს უფლება უნდა მისცე, თავად გადაწ-

ყვიტოს. 

გოგონამ ქვა ააგდო და თავი შეუშვირა. უჯიათობის გამო 

არაერთხელ მოსვლია უსიამოვნება: 

– ანუ, მე და კელვინს თქვენი ვინაობის დადგენის უფლება არ 

გვაქვს? 
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– ოჰ, არა, ეგ არ მითქვამს. თქვენ ორი ჩარლზივით ვერ გამი-

გებთ, თუმცა ჩემთვის ეს არცაა მნიშვნელოვანი. აჰა, ესეც ასე! 

საიდანღაც ოთხმა შავსმოკინგიანმა თეთრნაჭერგადაფარე-

ბული მაგიდა შემოიტანა. ასეთი მაგიდები სასტუმროებში შე-

მოჰქონდათ ხოლმე ოთახის მომსახურების დროს. მაგიდაზე 

ლითონის ცხელი ლანგარი იდო. ზედ დალაგებულ საჭმელს შებ-

რაწული ინდაურის გემრიელი სუნი ასდიოდა. 

„ჩარლზი მართალი ყოფილა, ამ დამპალ პლანეტაზე დარ-

ტყმულები ცხოვრობენ“, – გაიფიქრა მეგმა, – „მთელი კამაზო-

ცის ქვეყანა საგიჟეთს ჰგავს“. 

წითელთვალას ფიქრებს კვლავ გაეცინათ: 

– საჭმელს, როგორც ასეთი, სუნი არა აქვს, მაგრამ არა 

უშავს, ესეც საქმეა, ხომ მართალია? 

– უსუნოა, – თქვა ჩარლზ უოლესმა. 

– ვიცი, ყმაწვილო, თქვენებურ საკვებს მოგანატრებს. ქვიშა-

სავით უგემურია, მაგრამ როგორმე ძალით გადაყლაპეთ. მშიერ 

კუჭზე გადაწყვეტილების მიღება არ გამოდის. 

ბავშვებს წინ მაგიდა დაუდგეს. შავსმოკინგიანებმა თეფშებზე 

საწებლიანი ინდაური დაუდეს. ამას მოჰყვა კარტოფილის 

პიურე, შემწვარი ხორცის ცხიმისგან დამზადებული საწებელი, 

ყვითელი კარაქის მოზრდილი, სიცხისგან დამდნარი ნაჭრებით 

შეკმაზული ბარდა, მოცვი, ბატატი წებოვანი, შებრაწული ზეფი-

რით, ზეთისხილი, ნიახური, ვარდის კოკორივით მომცრო ბო-

ლოკი და... 

მუცელაყურყურებულ მეგს პირი აუწყლიანდა. 

– ოჰო! – გაოგნდა კელვინი. 

სკამები გაჩნდა. შავსმოკინგიანი ოფიციანტები ბნელ კუთხე-

ში გაუჩინარდნენ. 

ჩარლზ უოლესმა თანამგზავრებს ხელი გაუშვა და ერთ-ერთ 

სკამზე დაებერტყა. 
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– მოდით, – მოუწოდა კელვინსა და მეგს, – რაღაც ეჭვი მეპა-

რება, მოწამლული იყოს, მაგრამ მაინც შევამოწმოთ. 

კელვინი დაჯდა, მეგი კი ფეხზე დარჩა. ვერ გადაეწყვიტა, რა 

ექნა. 

კელვინმა საჭმელი ჩაკბიჩა, დაღეჭა და გადაყლაპა. 

– ვერაფერს იტყვი, ნამდვილი საკვების საუკეთესო იმიტა-

ციაა, – უთხრა მეგს. 

ჩარლზ უოლესმაც ჩაკბიჩა, ზიზღით დაიჯღანა და ლუკმა გად-

მოაფურთხა. 

– ეს უსამართლობაა! – შეუყვირა წითელთვალას. 

– მიდი, პატარა კაცო, მიირთვი, – სიცილით მიუგო წითელ-

თვალამ. 

მეგი ოხვრით მიუჯდა სუფრას: 

– ჩემი აზრით, ამათი მოცემული არაფერი უნდა ვჭამოთ, მაგ-

რამ რაკი შეჭამეთ, ჯობია მეც გავსინჯო. – გოგონამ საკვები 

პირში ჩაიდო, – არა უშავს, ჭამა შეიძლება. ჩარლზ, ჩემი თეფში-

დან ჭამე, – ძმას ჩანგლით ინდაურის ხორცი გაუწოდა. 

ჩარლზ უოლესმა ხორცი მანჭვით გასინჯა, მაგრამ ამჯერად 

ლუკმა გადაყლაპა, – ისევ ქვიშის გემო რატომ აქვს? – ჰკითხა 

წითელთვალას. 

– მშვენივრად იცი, რატომაც. შენს გონებაში შემოსვლის ყვე-

ლა საშუალება მთლიანად მომისპე. აი ამ ორმა კი გონება ვერ 

დაიხშო. მათ ნააზრევს ნაწილ-ნაწილ, საკმარისად ვიგებ, ამი-

ტომ ინდაურის სადილით გავუმასპინძლდი. მე ერთი კეთილი, 

გულმხიარული ჯენტლმენი ვარ, ბიჭუნა. 

– ჰმ, კეთილი არა ისა, – ეჭვით ჩაიფხუკუნა ჩარლზ უოლეს-

მა. 

წითელთვალას პირი ღიმილით გაეწელა. ასეთ ამაზრზენ, 

არასასიამოვნო ღიმილს მეგი პირველად ხედავდა: 
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– რატომ არ მენდობი, ჩარლზ? რატომ არ გინდა, ჩემს გონე-

ბაში შემოხვიდე და ჩემი ვინაობა დაადგინო? მე სიმშვიდეს, 

მოსვენებასა და პასუხისმგებლობებისგან გათავისუფლებას 

გთავაზობ. შემომიერთდი, ეს იქნება შენს ცხოვრებაში უკანას-

კნელი მძიმე გადაწყვეტილება, რომლის მიღებაც მოგიწევს. 

– ვთქვათ, შემოგიერთდით. ოდესმე გამიშვებთ? – ჰკითხა 

ჩარლზ უოლესმა. 

– რა თქმა უნდა, თუ შენ მოისურვებ. მაგრამ ვეჭვობ, ოდესმე 

მოისურვო. 

– კარგი, თქვენს გონებაში თუ შემოვედი – დროებით! სამუ-

დამოდ დარჩენას არ ვაპირებ, იცოდეთ – და გავარკვიე, ვინც 

ხართ, გვეტყვით მამაჩვენის ადგილსამყოფელს? 

– ჰო. ეს დაპირებად მიიღე. პირობას სერიოზულად ვეკიდები. 

– შეიძლება მეგსა და კელვინს მარტო მოველაპარაკო, თქვე-

ნი ყურისგდების გარეშე? 

– არა. 

ჩარლზმა მხრები აიჩეჩა, რა გაეწყობაო. 

– მისმინეთ, – უთხრა თანამგზავრებს, – უნდა გავიგო, ეს წი-

თელთვალა სინამდვილეში რა კაცია. ხომ მიცნობთ, ვეცდები, 

შევაკავო და ჩემს გონებაში ბოლომდე შემოჭრის საშუალება არ 

მივცე. ნუღარ დამიშლი, მეგ. 

– ჩარლზ, ამდენს ვერ გაუძლებ! ვერა ხედავ, შენზე ძლიერია! 

– გიმეორებ, უნდა ვცადო. 

– ქალბატონმა რაო-რაომ გაგაფრთხილა! 

– მაინც უნდა ვცადო, მეგ. გთხოვ, მამაჩვენის გულისთვის 

დამთანხმდი, რა. მამას... მამას ნახვა მინდა, – წამით ბიჭს ტუჩე-

ბი აუკანკალდა, მაგრამ თავს მალევე მოერია, – ახლა მამას 

გარდა, შავეთზეც უნდა ვიფიქროთ. გახსოვდეს, ქალბატონ რაო-

რაოს მისია უნდა შევასრულოთ. 



 128 მკითხველთა ლიგა 

– კელვინ, უთხარი რამე, – სასოწარკვეთილი შეევედრა გო-

გონა. 

კელვინმა თავი გააქნია: 

– მართალს ამბობს, მეგ. რაც უნდა მოხდეს, მე და შენ გვერ-

დიდან არ მოვშორდებით. 

– რა უნდა მოხდეს? – შესძახა მეგმა. 

ჩარლზ უოლესმა წითელთვალას შეხედა: 

– კარგი, მზად ვარ. დავიწყოთ. 

კაცმა პატარა ბიჭს თავისი წითელი თვალები ეკალივით 

ჩაასო. მის თავზემოთ მობრდღვიალე შუქიც ჩარლზს ჩააშტერ-

და. ბიჭს ხელმეორედ დაუვიწროვდა თვალის გუგები, ნელ-ნელა 

შავ წერტილებად ექცა და ბოლოს თვალები მთლიანად გაუცის-

ფრდა. ჩარლზმა წითელ თვალებს მზერა მოარიდა და მეგს 

ტკბილად გაუღიმა. გოგონას ეს ღიმილი ხელოვნური მოეჩვენა. 

– მოდი, მეგ, დაჯექი და ჭამე, ნახე, რა გემრიელი რამე--

რუმეები მოგვიმზადეს, – თქვა ჩარლზმა. 

მეგმა ჩარლზ უოლესის თეფში აიღო და იატაკზე დაანარცხა. 

თეფში ნამსხვრევებად იქცა, იქაურობა საჭმლით მოითხვარა. 

– არა, პირს არ დავაკარებ! – გამკივანი ხმით იყვირა, – არა, 

არა და არა! 

სიბნელიდან შავსმოკინგიანმა კაცმა გამოაბიჯა და ჩარლზ 

უოლესს სხვა თეფში მოუტანა. ბიჭი ხარბად შეექცა. 

– რა გჭირს, მეგ? – ჰკითხა დას, – რატომ ხარ ასეთი აგრე-

სიული და ჯიბრიანი? 

ჩარლზ უოლესი თავისივე ხმით ლაპარაკობდა, ოღონდ რო-

გორღაც დუნედ, უსიცოცხლოდ. ალბათ ასე გაიჟღერებდა მისი 

ხმა ორგანზომილებიან პლანეტაზე. 

გადარეული მეგი ფეთიანივით ეცა კელვინს: 

– ვაიმე, ეს ჩარლზი არ არის! ჩარლზი დავკარგეთ! 
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8 

გამჭვირვალე სვეტი 
 

 

ჩარლზ უოლესი ისეთი ნეტარებით ნთქავდა საწებლიან ინ-

დაურს, თითქოს ამაზე გემრიელი ცხოვრებაში არაფერი ეჭამოს. 

ტანსაცმელი იგივე ეცვა, გარეგნობით ისევ ჩარლზ უოლესი იყო. 

ისევ ქერა თმა ჰქონდა და იგივე სახე, რომელსაც ბავშვური სიმ-

რგვალე ჯერაც არ დაეკარგა. ბიჭს მხოლოდ თვალები შეეცვა-

ლა, რადგან შავი გუგები ცისფერმა გარსმა დაფარა. მაგრამ 

მეგს არა მარტო თვალები, ჩარლზის საქციელიც აფიქრებდა. 

პატარა ძმის, ნამდვილი ჩარლზ უოლესის მაგივრად ხელში მისი 

ასლი, მოსამართი თოჯინა შერჩა. 

გოგონას ქვითინი ყელში გაეჩხირა: 

– ჩარლზი სად არის? – მისდგა წითელთვალას, – რა უყავით? 

სად წაიყვანეთ? 

– საყვარელო ბავშვო, რა საჭიროა ისტერიკა, – ფიქრი გა-

დასცა წითელთვალამ, – აგერ არაა? ცხვირწინ გიზის, ჯანმრთე-

ლი და ბედნიერი. სიცოცხლეში პირველად შეიგრძნო სრული 

ბედნიერება და კარგად ყოფნა. თანაც, სადილს ამთავრებს. 

გირჩევთ, მისგან მაგალითი აიღოთ. 

– ეს ვიღაცა ჩარლზი არ არის! – იყვირა მეგმა, – ვიცი, სად-

ღაც გყავთ. 

– გაჩუმდი, მეგ, მასთან ლაპარაკში დროს ტყუილად კარგავ, 

– ხმადაბლა გადაულაპარაკა კელვინმა, – ჩარლზ უოლესს ხე-

ლი მაგრად უნდა ჩავკიდოთ. მგონი, ამ მარიონეტმა ჩაუხშო გო-

ნება. უფლება არ მივცეთ, ჩარლზი წაგვართვან. მოდი, მეგ, მო-

მეხმარე. ოღონდ ახლა ნუ ჩავარდები ისტერიკაში. ჩარლზი ჩემ-
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თან ერთად გეჭიროს! – კელვინმა პატარა ბიჭის მკლავს მტკი-

ცედ ჩაავლო ხელი. 

გოგონამ ზეადამიანური ძალისხმევით მოთოკა ნერვები და 

ჩარლზის მეორე მკლავი ჩაბღუჯა. 

– მეგ, გამიშვი, მტკივა! – უკმეხად შეუძახა ჩარლზმა. 

– არ გაგიშვებ, – მეგს ცხვირ-პირი ჩამოსტიროდა. 

– ყველანი ვცდებოდით, – ჩარლზის ლაპარაკი აუდიოჩანა-

წერის, ანდა წინასწარ გაზეპირებული ტექსტის შთაბეჭდილებას 

ტოვებდა, – წითელთვალა ჩვენი მეგობარია და არა მტერი. 

– საწყალმა ბავშვმა მთლად გარეკა, – უხეშად გამოსცრა 

კელვინმა. 

– ვერ გაიგე, რას ვამბობ, კელვინ? – კელვინს გახედა ჩარლზ 

უოლესმა, – ქალბატონმა რაო-რაომ, ქალბატონმა ვინ-ვინომ 

და ქალბატონმა რომელიომ გაგვაცურეს. ჩვენი მტრები ისინი 

არიან. შევცდით, ერთი წუთითაც არ უნდა მივნდობოდით, – ბიჭი 

სავსებით მშვიდი, კეთილგონივრული ტონით საუბრობდა, რომ-

ლითაც ტყუპს ნერვებს უშლიდა ხოლმე. მეგს წამითაც არ შეჰ-

პარვია ეჭვი, რომ კელვინს ჩარლზის გამოცარიელებული, უსი-

ცოცხლო ლურჯი თვალებით ვიღაც, ან რაღაც სხვა უყურებდა. 

უცხო არსებამ ცივი თვალები ახლა მეგს დაარჭო: 

– გამიშვი, მეგ. ყველაფერს აგიხსნი, ოღონდ გამიშვი. 

– არა, – კბილებში გამოსცრა მეგმა. ხელი არ გაუშვია, ამი-

ტომ ჩარლზ უოლესი მისთვის უჩვეულო ძალით გაიქაჩა, რო-

მელსაც გოგონამ წინააღმდეგობა ვეღარ გაუწია, მკლავი გაითა-

ვისუფლა და წამოდგა. 

– კელვინ, მომეშველე, – ამოიქოშინა მეგმა. 

კელვინმა, ძლიერმა, კუნთებგავარჯიშებულმა, ათლეტური 

აღნაგობის ბიჭმა, რომელიც დედისთვის შინ წასაღებად შეშას 

ნაჯახით აპობდა ხოლმე, ჩარლზ უოლესის მაჯას ხელი გაუშვა 

და ბავშვი აიტაცა, თითქოს ფეხბურთში მოწინააღმდეგეს ბურთს 
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ართმევსო. პანიკაში ჩავარდნილი, გაცოფებული მეგი სკამზე 

მჯდომი წითელთვალა კაცისკენ გაექანა. გოგონამ დააპირა, 

ჩარლზ უოლესივით ლაზათიანი მუშტი ეთავაზებინა მისთვის, 

მაგრამ შავსმოკინგიანებმა დაიჭირეს. ერთ-ერთმა მკლავები 

ზურგს უკან გადაუგრიხა. 

– კელვინ, გირჩევ, ხელი გამიშვა, – კელვინის მკლავებქვეშ 

მოისმა ჩარლზ უოლესის ხმა. 

კელვინს სახეზე სიმტკიცე აღბეჭდოდა. რაკი ჩარლზისთვის 

ხელი არ გაუშვია, წითელთვალამ შავსმოკინგიანებს თავით 

ანიშნა, ისიც დაიჭირეთო. სამი კაცი მივიდა, კელვინს ჩარლზის-

თვის ხელები გააშვებინა და მეგივით გააკავა. 

– ქალბატონო რაო-რაო! – უნუგეშოდ დაიძახა მეგმა, – ოჰ, 

ქალბატონო რაო-რაო! 

ქალბატონი რაო-რაო არ გამოჩენილა. 

– მეგ, მისმინე, მეგ, – თქვა ჩარლზ უოლესმა, – მეტს ხომ 

არაფერს გთხოვ, უბრალოდ მომისმინე. 

– კარგი, გისმენ. 

– იმას გეუბნებოდი, ყველანი შევცდით-მეთქი. ამ კაცს კარ-

გად ვერ გავუგეთ. ჩვენი და მამაჩვენის მეგობარს ვებრძოდით. 

– როცა მამა შენსავით მეტყვის, ჩემი მეგობარიაო, დაგიჯე-

რებ. იმ პირობით, თუ შენსავით ჯადო, ან რაღაცა არ დამართეს. 

– რა ჯადო, რის ჯადო, ზღაპარში ხომ არ ვართ, – გაეცინა 

ჩარლზ უოლესს, – ძიძგილაობა შეწყვიტე და მოდუნდი. დამიჯე-

რე, მოდუნდი და მოგეშვება. ოჰ, მეგ, მოდუნებისთანავე ხვდები, 

რომ აღარაფერზე დარდობ. წარმოდგენა არა გაქვს, რა მაგარ 

პლანეტაზე მოვხვდით. იცი, აქ ყველაფერი საათივითაა აწყობი-

ლი, იმიტომ, რომ ყველამ ისწავლა მოდუნება, დათმობა და 

მორჩილება. ერთადერთი ამ ჩვენი კეთილისმყოფელი მეგობ-

რის თვალებში მშვიდად, წყნარად ყურება მოგეთხოვება. იგი 

ჩვენი მეგობარია, ძვირფასო დაო. შენც ჩემსავით დაგეუფლება. 
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– აი ხომ ხედავ, დაგეუფლა! – უთხრა მეგმა, – ამწუთას შენ 

თვითონ მიმანიშნე, რომ ის ჩარლზი აღარ ხარ. მერე კიდევ, რო-

დის აქეთ მეძახი ძვირფასო დაოს? 

– მეგ, ერთი წუთით მოკეტე, – უჩურჩულა კელვინმა და წი-

თელთვალას დაუბღვირა. 

– კარგი, თქვენს ამფსონებს უბრძანეთ, გაგვათავისუფლონ, 

თქვენ კი ჩარლზის პირით ჩვენთან საუბარს თავი ანებეთ. 

ვხვდებით, რომ თქვენ ლაპარაკობთ, ან პირადად თქვენ თუ არა, 

სხვა გალაპარაკებთ. ყოველ შემთხვევაში, ჩარლზი რომ ჰიპნო-

ზის ქვეშ გყავთ, ეს გავარკვიეთ. 

– ძალზე უხეში ნათქვამია, – ჩაიბუტბუტა წითელთვალამ. მი-

სი თითის დაქნევაზე შავსმოკინგიანებმა ბავშვებს ხელი უშვეს. 

– გმადლობ, – ეშმაკურად მიუგო კელვინმა, – თუ მართლა 

ჩვენი მეგობარი ბრძანდებით, იქნებ გვითხრათ ვინ, ან რა 

ხართ? 

– თქვენთვის არ არის საჭირო ამის ცოდნა. მე უბრალოდ 

მთავარი კოორდინატორი ვარ, ეს არის და ეს. 

– მაგრამ თუ თქვენი პირით სხვა მეტყველებს, განა თქვენც 

ჩარლზ უოლესივით არა ხართ დაჰიპნოზებული? 

– ხომ გითხარი, „ჰიპნოზი“ უხეში ნათქვამია. საქმის არსს 

სწორად ვერ გადმოსცემს. 

– მისტერ მიურისთან თქვენ წაგვიყვანთ? 

– არა. მე ამ ოთახს ვერ დავტოვებ, თუმცა არც მჭირდება. 

ჩარლზ უოლესი წაგიყვანთ. 

– ჩარლზ უოლესი? 

– დიახ. 

– როდის? 

– ახლა, – წითელთვალა შემზარავად დაიმანჭა, რაც ღიმი-

ლად გაასაღა, – დიახ, ვფიქრობ, ჩარლზი ახლავე წაგიყვანთ. 

ჩარლზ უოლესმა ოდნავ გადააქნია თავი. 
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– მომყევით, – თქვა მან და უცნაურად, მექანიკური მოძ-

რაობებით, ცეკვა-ცეკვით დაიწყო სიარული. კელვინი გაჰყვა. 

მეგმა წითელთვალასგან ბიჭებზე ჭოჭმანით გადაიტანა მზერა. 

ინსტინქტურად კელვინისკენ გაიშვირა ხელი, მაგრამ იფიქრა, 

რაც მოგზაურობა დაიწყო, სულ სხვების ხელს ვებღაუჭებიო, 

ამიტომ ხელები მომუშტა, ჯიბეებში ჩაიწყო და ბიჭებს გაჰყვა. 

„სიმამაცე უნდა გამოვიჩინო“, – გაიმხნევა თავი, – „გამოვიჩენ 

კიდეც“. 

ბავშვებმა გრძელი, თეთრი, ერთი შეხედვით უსასრულო დე-

რეფანი გაიარეს. ჩარლზ უოლესი ისევ ხტუნვა-ხტუნვით მი-

დიოდა. უკან ერთხელაც არ მიუხედავს, რომ შეემოწმებინა, თა-

ნამგზავრები მომყვებიან თუ არაო. 

უცბად მეგს ერთმა აზრმა გაუელვა თავში და კელვინს სირბი-

ლით წამოეწია. 

– კელ, მისმინე, რაღაც უნდა გითხრა, ჩქარა, – უთხრა ბიჭს, 

– ქალბატონმა რაო-რაომ გითხრა, ადამიანებთან ურთიერთობა 

გეხერხება და უფრო კონტაქტურს გაგხდიო. ჩარლზთან ჭი-

დაობით არაფერი გამოგვივიდა. შეგიძლია დაელაპარაკო, რომ 

როგორმე კონტაქტზე წამოვიდეს? 

– უყურე შენ, მაგარი აზრი მოგსვლია თავში, – კელვინს სახე 

გაუნათდა და მიმქრალ თვალებში იმედის ნაპერწკალმა გაუელ-

ვა, – ეგ სულ დამავიწყდა. შეიძლება, არც ამან უშველოს, მაგ-

რამ ვცდი. 

ორივემ ფეხს აუჩქარა და ჩარლზ უოლესს დაეწია. როცა 

კელვინმა მკლავზე შეხება დაუპირა, ჩარლზმა ხელი აუკრა. 

– თავი დამანებე, – შეუღრინა კელვინს. 

– ცუდს არ გიპირებ, დიდი ბიჭი, – უთხრა კელვინმა, – მინდა, 

დავმეგობრდეთ. მოდი, შევრიგდეთ, კარგი? 

– ესე იგი, ჭკუაზე მოხვედი? – ჰკითხა ჩარლზ უოლესმა. 
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– აბა რა, – შემპარავად მიუგო კელვინმა, – ჩვენ ხომ 

ჭკუადამჯდარი ხალხი ვართ. ერთი წუთით მომხედე, ჩარლიკო. 

ჩარლზ უოლესი შეჩერდა, კელვინისკენ ნელა შებრუნდა და 

ცივი, არაფრის მთქმელი თვალები მიაპყრო. კელვინმა მზერა 

გაუსწორა. მეგმა შენიშნა, როგორი სულმოუთქმელობით ელო-

და ჩარლზის რეაქციას. ჩარლზ უოლესს თხემით ტერფამდე 

დაუარა კრუნჩხვამ, სულ რაღაც ერთი წამით მის თვალებს სი-

ცოცხლე შთაებერა, მაგრამ მერე მთელი სხეული დაეგრიხა და 

გაუშეშდა. ბიჭმა მარიონეტივით მარშირება გააგრძელა. 

– მოხარშულს გიცნობთ, – ცივად თქვა მან, – თუ მიურის ნახ-

ვა გინდათ, მომყევით და სიყვარულობანას თამაშს თავი დაანე-

ბეთ. 

– რაო, მამაშენს მიურიდ მოიხსენიებ? – გაბრაზდა კელვინი. 

მეგი მიხვდა, რომ კელვინს კოვზის ნაცარში ჩავარდნაზე მოუვი-

და გული. 

– მამაჩემი? მამა რა არის საერთოდ? – უემოციოდ იკითხა 

ჩარლზ უოლესმა, – კიდევ ერთი ცრუ შეხედულება, მეტი არაფე-

რი. მამა თუ გჭირდება, გირჩევ, იგი-ს მიაკითხო. 

აჰა, კიდევ ეს იგი. 

– ამიხსენი, იგი ვინაა? – ჰკითხა მეგმა. 

– მერე გეტყვი, – პირდაპირ პასუხს თავი აარიდა ჩარლზ 

უოლესმა, – იგი-სთვის მზად არა ხარ. ჯერ ამ ლამაზ, განათლე-

ბულ პლანეტა კამაზოცზე მოგიყვებით, – ჩარლზს მისტერ ჯენ-

კინზივით მშრალი, პედანტური კილო ჰქონდა, – ალბათ არც კი 

იცით, რომ ჩვენ ყველა ავადმყოფობა და ანომალია დავამარ-

ცხეთ... 

– ჩვენ? – კელვინს ყურში მოხვდა მისი ნათქვამი. 

ჩარლზმა კითხვას წაუყრუა, რაც მეგს არ გაჰკვირვებია: 

– ჩვენ არავის ვაძლევთ უფლებას, იტანჯოს. ავადმყოფის ერ-

თი ხელის მოსმით მოუსავლეთში გაგზავნა ათასჯერ უფრო ჰუმა-
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ნური ქმედებაა, ამის წყალობით აღარ მოგიწევთ მთელი კვირე-

ბი სურდოსა და ყელის ტკივილის ატანა. ფიზიკურ დისკომ-

ფორტს სამუდამო ძილით ვკურნავთ. 

– ესე იგი, ადამიანს სურდო რომ დაემართება, აძინებენ და 

მერე ძილში კვდება? ეს ხომ მკვლელობაა! – აღშფოთდა კელვი-

ნი. 

– მკვლელობა ძალზე უხეში ნათქვამია, – შეედავა ჩარლზ 

უოლესი, – კამაზოცზე არავითარი მკვლელობა არ ხდება. ყვე-

ლა პრობლემას იგი აგვარებს. 

ბიჭი დერეფნის კედელთან მიბანცალდა, წუთით შედგა, მერე 

ხელი ასწია. კედელი ციმციმით აიმღვრა და გამჭვირვალე გახ-

და. ჩარლზ უოლესმა კედელში გაიარა და თანამგზავრებს თი-

თით მოუხმო, ისინიც მიჰყვნენ. ბავშვები კვადრატულ, ბაცი გო-

გირდისფერი სინათლით გაჩახჩახებულ პატარა ოთახში აღმოჩ-

ნდნენ. მეგი ოთახის სიმჭიდროვემ ცუდ ხასიათზე დააყენა. წარ-

მოიდგინა, როგორ დაიძვრებოდნენ კედლები, ჭერი და იატაკი 

გაუფრთხილებელი სტუმრების გასაჭყლეტად. 

– ეს როგორ მოახერხე? – ჰკითხა კელვინმა ჩარლზს. 

– რა? 

– კედლის ასე „გაღება“. 

– სულ ადვილად, ატომები გადავაადგილე, – დაიტრაბახა 

ჩარლზ უოლესმა, – სკოლაში ატომები ხომ გისწავლია? 

– კი, მაგრამ... 

– მაშ, ისიც გეცოდინება, რომ მატერია მყარი არ არის, რომ 

შენ, კელვინ, უმეტესად სიცარიელისგან შედგები. შენი სხეულის 

მატერიას მთლიანად რომ მოვუყაროთ თავი, შენგან ქინძისთა-

ვი გამოვა. ადვილად გასაგები მეცნიერული ფაქტია, ხომ? 

– კი, მაგრამ... 

– ჰოდა, მე ატომები ხელის ერთი დაქნევით გავწიე, ჩვენ კი 

მათ შორის გაჩენილ სიცარიელეში გავიარეთ. 
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მეგს თითქოს მუცელი ჩასწყდა. ამით მიხვდა, რომ კვადრა-

ტული ოთახი ლიფტი ყოფილა. ლიფტი ელვისებური სისწრაფით 

დაიძრა ზევით. ყვითელი შუქი ბავშვებს სახეზე დაეცა. ჩარლზ 

უოლესის კრიალა ლურჯ თვალებს ყვითელი შეერია და გამწვან-

და. 

– სად მივდივართ? – კელვინმა ტუჩები მოილოკა. 

– მაღლა, – ჩარლზ უოლესმა ლექციის ჩატარება განაგრძო, 

– კამაზოცელები ბედნიერები ვართ, იმიტომ, რომ ყველანი ერ-

თმანეთს ვგავართ. განსხვავებულობას პრობლემები მოაქვს, 

ძვირფასო დაო, ხომ მეთანხმები? 

– არა, – თქვა მეგმა. 

– ასეა, ასე. ხომ ყოველდღე უყურებ, ჩვენს სახლში რაც ხდე-

ბა. სკოლაშიც შენი განსხვავებულობის გამო ხარ უბედური. 

– მე პირიქით, მშვენივრად ვგრძნობ თავს, – თქვა კელვინმა. 

– და მაინც, ცდილობ, შენი განსხვავებულობა დამალო. 

– არაფერიც, ჩემი განსხვავებულობით ძალიანაც ვამაყობ, – 

კელვინმა ხმას მეტისმეტად აუწია. 

– მე შეიძლება არ ვამაყობ, მაგრამ მირჩევნია უბედური ვი-

ყო, ვიდრე სხვებს ვგავდე, – დააზუსტა მეგმა. 

ჩარლზ უოლესმა ხელი ასწია. ლიფტის გაჩერებისთანავე 

ერთ-ერთი კედელი გაქრა. ჩარლზი პირველი გავიდა, მერე – 

მეგი და ბოლოს – კელვინი. კელვინმა ძლივს გამოასწრო. კედე-

ლი თვალის დახამხამებაში გამთლიანდა და ლიფტში შესას-

ვლელი გაუჩინარდა. 

– გინდოდა კელვინი ჩამოგვრჩენოდა, არა? – ჰკითხა 

ჩარლზს მეგმა. 

– მხოლოდ და მხოლოდ შეგახსენებთ, რომ ენას კბილი უნდა 

დააჭიროთ. გაფრთხილებთ, თუ რომელიმე კიდევ შემეპასუხე-

ბით, იგი-სთან წაგიყვანთ. 
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მეგს ამ სიტყვაზე გააჟრჟოლა, თითქოს რაღაც სლიპინა სა-

ზიზღრობა შეეხო. 

– აღარ მეტყვი, ეს იგი ვინაა? – ჩაეკითხა ძმას. 

– შეიძლება ითქვას, ბოსი, აი, ვინ, – ჩარლზ უოლესის ბორო-

ტი ქირქილი მეგს პირველად ესმოდა, – თავის თავს უბედ-

ნიერეს სადისტს უწოდებს. 

მეგმა შიშის შესანიღბად ცივი ტონით უპასუხა: 

– ვერ ვხვდები, რას ამბობ. 

– რას ვერ ხვდები, სადისტია-მეთქი, ს-ა-დ-ი-ს-ტ-ი, სადიზმი--

სადისტი, – ჩარლზმა კვლავ ჩაიხითხითა, – ბევრი ამ სიტყვას 

სწორად ვერ წარმოთქვამს. 

– მერე მე რა? არ მაინტერესებს, – მოუჭრა მეგმა, – იგი-სთან 

ფეხს არ მივადგამ, მორჩა. 

ჩარლზ უოლესის მონოტონური, ყრუ ხმა დის ყურს ცუდად 

მოხვდა: 

– მეგ, ყველა ადამიანის გონება უნდა გაერთიანდეს. როგორ 

ფიქრობ, რა იწვევს დედამიწაზე ომებს? რატომ ვერ უგებს ხალ-

ხი ერთმანეთს, ან რატომ გრძნობს თავს უბედურად? იმიტომ, 

რომ ყველა კარჩაკეტილ, ინდივიდუალურ ცხოვრებას ეწევა. ამ-

დენი ხანი ვცდილობ უმარტივესი სიტყვებით გაგაგებინო, რომ 

კამაზოცზე ინდივიდები წარსულს ჩაბარდა. კამაზოცს ერთი გო-

ნება მართავს, და ეს გონება არის იგი. შედეგად, ყველა ბედ-

ნიერი და შრომისუნარიანია. ქალბატონ რაო-რაოსნაირი ბებე-

რი კუდიანები დედამიწის გაბედნიერებას უშლიან ხელს. 

– რაო-რაო კუდიანი არ არის, – გააწყვეტინა მეგმა. 

– ვითომ? 

– არა, ჩარლზ, – ჩაურთო კელვინმა, – წეღან მითხარი, კუ-

დიანად გადაცმით ერთობოდაო. ალბათ, ძველი მეგობრები 

ბნელ სახლში ტკბილად შეყუჟულები იცინიან ხოლმე თავიანთ 

ხუმრობაზე. 
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– სწორია, ბნელში, – სიტყვა ჩამოართვა ჩარლზმა, – სათა-

ნადო ორგანიზებულობის ნაცვლად ქაოსი შემოაქვთ. 

მეგმა გამწარებით გააქნია თავი: 

– არა! ჩარლზ, ვიცი, ჩვენი სამყარო სრულყოფილებისგან 

შორსაა, მაგრამ ამ მოწყენილობას მილიონჯერ ჯობს. როგორ 

შეიძლება, კამაზოცის წყობილება ერთადერთი ალტერნატივა 

იყოს! 

– კამაზოცზე არ არის ტანჯვა, – მონოტონურად წაიმღერა 

ჩარლზმა, – თავს უბედურად არავინ გრძნობს. 

– მაგრამ არც ბედნიერად, – გულმხურვალედ შეეკამათა მე-

გი, – თუ უბედურება არ გამოსცადე, ბედნიერებას როგორღა 

გაიგებ? უბედურება ხანდახან მარგებელია. მომბეზრდა, კელ-

ვინ, სახლში მინდა. 

– ჩარლზს ვერ მივატოვებთ, – მოაგონა კელვინმა, – ხომ 

შევთანხმდით, რომ მამაშენის პოვნამდე არ წავალთ. სხვათა 

შორის, მეგ, შენ მართალი ხარ. ქალბატონ რომელიოს სწორად 

უთქვამს: კამაზოცის პლანეტა ბოროტებას დანებდა. 

ჩარლზ უოლესმა ზიზღნარევი წყრომით გააქნია თავი. 

– წამოდით, დროს ვკარგავთ. – დერეფანში ლაპარაკით გა-

იქცა, – ღმერთო ჩემო, როგორ მეცოდება დაბალი, განუვითა-

რებელი ორგანიზმები. ნწ, ნწ, ნწ. – ჩარლზმა ნაბიჯს აუჩქარა. 

მოკლე ფეხებს ისე მიატყაპუნებდა, მეგი და კელვინი სირბილი-

თაც კი ძლივს ეწეოდნენ. 

– ამას შეხედეთ, – თქვა ბოლოს ჩარლზ უოლესმა. მისი ხე-

ლის აწევაზე პატარა ოთახის კედელი ხილული გახდა. მომცრო 

საკანში პატარა ბიჭი ბურთის ხტუნვას კედლების რიტმულ პულ-

საციას აყოლებდა. ბურთის ყოველ ახტომაზე ბიჭი აშკარად ტკი-

ვილისგან ყვიროდა. 

– ის ბიჭია, ნაშუადღევს რომ ვნახეთ, – მკვახედ შენიშნა 

კელვინმა, – ბურთის ხტუნაობაში სხვა ბავშვებს ჩამორჩა. 
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– სწორედაც, – ამჯერადაც ჩაიქირქილა ჩარლზ უოლესმა, – 

ათასში ერთხელ კოოპერაციის პრობლემა გვაქვს ხოლმე, მაგ-

რამ ეგ არაფერი, პრობლემას სულ იოლად მოევლება. დღეიდან 

ბიჭი ნორმიდან გადახრას ფიქრადაც ვერ გაივლებს. აი, მოვე-

დით. 

ჩარლზმა დერეფანი სწრაფად გადაჭრა და ხელის ერთი აწე-

ვით კედელი გამჭვირვალედ აქცია. ახლა ბავშვებმა სხვა ოთახი, 

ან უკეთ რომ ვთქვათ, საკანი დაინახეს. ცენტრში ფართო, 

მრგვალი, გამჭვირვალე სვეტი აღემართათ, რომლის შიგნით 

კაცი დაემწყვდიათ. 

– მამა! – იწივლა მეგმა. 
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9 

იგი 
 

 

მეგი სვეტში გამომწყვდეული კაცისკენ გაექანა, მაგრამ ღია 

კარმა მყისვე უკან გამოისროლა, თითქოს აგურის კედელს შე-

ასკდაო. 

კელვინმა გოგონას ხელი შეაშველა: 

– ამ კარში ვეღარ გავალთ, – უთხრა, – ჩვეულებრივ მინას 

ჰგავს. 

მეგს თავბრუ ეხვეოდა, ამიტომ პასუხს თავი ვერ მოაბა. წა-

მით გულ-მუცელი ამოუტრიალდა და შეეშინდა, ვაითუ გული 

ამერიოს ან გონება დავკარგოო. ჩარლზ უოლესმა არაბუნებრი-

ვად გაიცინა. ამან გონს მოიყვანა, ბრაზმა ტკივილსა და შიშს 

სძლია. ჩარლზ უოლესი, თავისი ნამდვილი, უსაყვარლესი ძამი-

კო არასდროს დასცინოდა, როცა რამეს იტკენდა. მაშინვე კი-

სერზე ეხვეოდა და ლოყას ლოყაზე მიადებდა ხოლმე. დემონით 

შეპყრობილმა ჩარლზ უოლესმა კი დამცინავად ჩაიფრუტუნა. 

გოგონამ სახე მოარიდა და სვეტში გამოკეტილ მამას დააკვირ-

და. 

– ოჰ, მამა, – ნატვრით წაიჩურჩულა, მაგრამ მამას მისთვის 

არ შეუხედავს. ვიღაცას მისთვის განუყრელი რქის სათვალე ჩა-

მოერთმია. ოდნავ დაელმებული თვალები ფიქრებში ღრმად წა-

სულივით დანისვლოდა. წვერი მოეშვა, აბრეშუმივით რბილ, ყა-

ვისფერ თმაში კი ჭაღარა გარეოდა. ჩამოგრძელებული თმა იმა-

ზე მეტად გაზრდოდა, ვიდრე კანავერალის კონცხზე მუშაობისას 

ჰქონდა და უკვე თითქმის მხრებამდე სცემდა რბილ კულულე-

ბად. მაღალი შუბლი უჩანდა. მისი შემხედვარე იტყოდით, ეს კა-

ცი უკაცრიელ კუნძულზე გამორიყული მეზღვაურია, ანდა სხვა 
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საუკუნეში დაიბადაო. და მაინც, გარეგნული ცვლილების მიუხე-

დავად, გოგონამ საყვარელი მამა იცნო. დიახ, ნამდვილად მამა-

მისი გახლდათ. 

– ჰი-ჰი, ერთი შეხედე, რას ჰგავს, – აფრუტუნდა ჩარლზ 

უოლესი. 

– ჩარლზ, მამაჩვენია, გაიგე? მამაჩვენი! – მეგი კინაღამ 

გაიგუდა ბრაზისგან. 

– მერე რა? 

მეგმა ხელი ჩაიქნია და მამისკენ გაიწოდა მკლავები. 

– ვერ გვხედავს, მეგ, – ფრთხილად შეაპარა კელვინმა. 

– რატომ, რა სჭირს? 

– ის სვეტი კარის ჭუჭრუტანას მაგონებს, – აუხსნა კელვინმა, 

– როცა სახლში ხარ, შეგიძლია ჭუჭრუტანიდან გაიხედო და ყვე-

ლაფერს დაინახავ, სახლის გარეთ როცა დადიხარ, მაგ დროს 

ვერ გაიგებ, რომ ვიღაცა გითვალთვალებს. ჰოდა, მამაშენმა არ 

იცის, რომ ამწუთას მას ვუთვალთვალებთ. 

– ჩარლზ, ძალიან გთხოვ, მიმიშვი მამასთან, – შეეხვეწა მე-

გი. 

– ვითომ რატომაო? – მშვიდად ჰკითხა ჩარლზ უოლესმა. 

მეგს არ დავიწყებია, რომ როცა წითელთვალას ოთახში 

ჩარლზ უოლესი წააქცია და თავი იატაკზე მიარტყმევინა, ბიჭი 

გონზე მოვიდა, ამიტომ თავზე დააცხრა, მაგრამ სანამ ხელს ჩა-

ავლებდა, ჩარლზმა მუცელში მაგრად ჩასცხო მუშტი. სუნთქვა-

შეკრული მეგი ორად მოიკაკვა, ძმას მოერიდა და გამჭვირვალე 

კედელს, საკანსა და სვეტში გახევებულ მამას დაუწყო თვა-

ლიერება. გოგონას მამა თვალწინ ჰყავდა, ლამის ხელის გაწ-

ვდენაზე, თუმცა ახლა იმაზე შორეული ეჩვენა, ვიდრე მაშინ, 

როცა პიანინოდან აღებული ფოტოსურათი კელვინს ანახა. იგი 

ყინულის სვეტში გამოქანდაკებულივით წყნარად იდგა. წამებუ-

ლი გმირის უდრეკმა გამომეტყველებამ მეგს გული დაუსერა. 
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– რაო, რა თქვი, მამას უნდა ვუშველოო? – ჩარლზ უოლესის 

ყოვლად უემოციო ხმა ზურგს უკან მოესმა. 

– ჰო, ეგ ვთქვი. შენ რა, არ გინდა, მამა დაგვიბრუნდეს? – მე-

გი შეტრიალდა და ჩარლზს შეუბღვირა. 

– რა თქმა უნდა, მინდა. აქ მაგისთვის მოვედით. 

– მერე გვითხარი, რა გავაკეთოთ! – სასოწარკვეთილი გო-

გონა შეეცადა, ჩარლზივით უემოციოდ ელაპარაკა, თუმცა აკან-

კალებულმა ხმამ გასცა. 

– იგი-სთან წამომყევი. 

– არა. 

– აბა, არ გდომებია და ეგ არის. 

– ზომბირებული მამას რაში გამოვადგები? 

– სიტყვაზე მენდე, მარგარეტ, – ცივად შენიშნა ჩარლზ 

უოლესმა, – იგი-ს სჭირდები და ადრე თუ გვიან, დაგიჭერს. ნუ 

დაგავიწყდება, ახლა მეც იგი-ს ვეკუთვნი. მისი მხარდაჭერა 

სწორი საქციელი რომაა, მაგიტომაც მივემხრე. 

– კელვინ, – მიმართა იმედგადაწურულმა გოგონამ, – იგი 

მართლა უშველის მამაჩემს? 

კელვინს მისი კითხვა არ გაუგონია, რადგან მთელი გულის-

ყური ჩარლზ უოლესსა და მისი თვალების უგუგებოდ დარჩე-

ნილ, ღია ცისფერ გარსზე ჰქონდა გადატანილი. 

– „...მისი მსახური იყავ მაშინ და რაკი გქონდა 

კეთილშობილი სული, იმის მიწიერ ზრახვებს, 

იმის საძაგელ ბრძანებასა არ მორჩილებდი. 

ერთხელ ბებერმა, თავის ჩვეულ გაცოფების დროს, 

მოიშველია ძლიერებით განთქმულნი სულნი, 

ნაძვი გააპო და ნაპობში გამოგამწყვდია...“ 

მისმა ჩურჩულმა მეგს ქალბატონ ვინ-ვინოს ციტატა მოაგო-

ნა. 
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წამით ჩარლზ უოლესმა თითქოს ყური მიუგდო კელვინის 

ჩურჩულს, მერე მხრების აჩეჩვით მიტრიალდა. კელვინი კვალ-

დაკვალ, თვალმოუშორებლად მიჰყვა. 

– ჩარლზ, მისმინე, – უთხრა მან, – კუდიანი ეს შენი იგი-ა და 

არა ჩვენი ნაცნობი დედაბრები. კიდევ კარგი „ქარიშხალი“ 

წელს გავიარე სკოლაში. კუდიანმა არიელი ჩაკეტა..... არა, 

ჩარლზ? 

– ნუ მაშტერდები, – სადღაც შორიდან გაისმა ჩარლზ უოლე-

სის ხმა. 

აღტაცებისგან აქოშინებული კელვინი ბიჭს თვალებით ჭამ-

და. 

– არიელი შენ ხარ, ჩარლზ. შემიძლია, გამოგიშვა. მომხედე, 

ჩარლზ. დაგვიბრუნდი. 

ჩარლზი კვლავ დაიკრუნჩხა. 

– დაბრუნდი, ჩარლზ, – ხმამაღლა შეუძახა კელვინმა, – დაგ-

ვიბრუნდი. 

ისევ კრუნჩხვა. უხილავმა ხელმა ჩარლზს მკერდში ჰკრა და 

იატაკზე დასცა. კელვინის მხედველობითი კონტაქტი გაწყდა. 

ჩარლზი დერეფნის იატაკზე იჯდა. პატარა ბიჭმა შეშინებული 

ცხოველის წკმუტუნი ამოუშვა. 

–კელვინ, – მეგი ხელში ჩააფრინდა, – იქნებ მამაჩემთან 

სცადო დალაპარაკება? 

– ჩარლზი ვერაფრით გამოვიჭირე, – თავი გააქნია კელვინ-

მა, – თითქმის მოვახერხე მისი ჭკუაზე მოყვანა, მაგრამ ზუსტად 

მაგ დროს ისევ აურია. 

– მამაჩემთან სცადე იგივე, რა. – თხოვნა გაუმეორა მეგმა. 

– როგორ? 

– ...ჩარლზი დადის და ლაპარაკობს მაინც, მამაჩემი კი – შე-

ხედე, სვეტში საერთოდ ვერ ინძრევა. გამოიყვანე, რა, კელვინ. 
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– მეგ, აზრზე არა ვარ, როგორ მოვიქცე, – შეეპასუხა არა-

ქათგამოცლილი კელვინი, – ჩვენგან მეტისმეტად ბევრს ითხო-

ვენ. 

– ვინ-ვინოს სათვალე! – უცბად გაახსენდა მეგს. ქალბატონ-

მა ვინ-ვინომ დაუბარა, სათვალე უკიდურეს შემთხვევაში გა-

მოიყენეო. გოგონამ ჯიბეში მსუბუქი, გრილი ლითონის სათვა-

ლე მოძებნა. დამშვიდდა და აკანკალებული თითებით ამოიღო. 

– მომეცი ეგ სათვალე! – უხეშად უბრძანა ჩარლზ უოლესმა. 

წამოხტა და მეგისკენ გაექანა. 

გოგონამ ძლივს მოასწრო თავისი მოეხსნა და ქალბატონ 

ვინ-ვინოსი მოერგო, რომ სათვალის ერთი ყური ცალ ლოყაზე 

ჩამოეკონწიალა. ის იყო, ჩარლზი სათვალეს წაეპოტინა, რომ 

მეგი გამჭვირვალე კარში შევარდა და მამის საკანში ამოყო თა-

ვი. ათრთოლებულმა ქალბატონ ვინ-ვინოს სათვალე გაისწორა, 

ხოლო თავისი ჯიბეში ჩაიდო. 

– მომეცი! – ჩარლზი მუქარით შეჰყვა საკანში. გარეთ დარ-

ჩენილმა კელვინმა ბრახაბრუხი ატეხა. 

მეგმა ჩარლზს წიხლი ჰკრა და სვეტთან მიირბინა, სუსხიანი 

სიბნელე გადალახა, სვეტში გააღწია, მამას ხმამაღლა დაუძახა 

და მის მკლავებში აღმოჩნდა. 

მთელი ეს დრო ამ მომენტს უცდიდა, მანამდეც კი, სანამ ქალ-

ბატონი რომელიო ბავშვებს სამოგზაუროდ წაიყვანდა. მამასთან 

შეხვედრის წუთს იგი გრძელი თვეებისა და წლების განმავლო-

ბაში ელოდა, მას შემდეგ, რაც წერილები შეწყდა, ხალხმა 

ჩარლზ უოლესზე დაიწყო ჭორაობა, ხოლო მისის მიურის მარ-

ტოობა და დარდი მოეძალა. ეგონა, ეს მნიშვნელოვანი წუთი 

ყველაფერს გამოასწორებდა. 

როგორც კი მეგი მამას მიეკრა, სიხარულისგან ყველაფერი 

დაავიწყდა. მხოლოდ სრული სიმშვიდე, საიმედოობისა და და-
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ცულობის შეგრძნება დაეუფლა, ისე, როგორც ყოველთვის, რო-

ცა მამას ეხუტებოდა ხოლმე. 

მეგს ბედნიერებისგან ტირილი აუვარდა: 

– მამა! 

– მეგ! – შეჰყვირა სასიამოვნოდ გაოცებულმა მამამ, – მეგ, 

აქ რა გინდა? დედაშენი სად არის? ბიჭები სად არიან? 

გოგონამ სვეტიდან საკანში მყოფ, გაუცხოებულ ჩარლზ 

უოლესს გახედა და მამას მიუბრუნდა. სამწუხაროდ, მისალმე-

ბის, ხვევნის, სიხარულისა და ახსნის დრო აღარ იყო. 

– ჩარლზ უოლესთან უნდა წავიდეთ, ჩქარა, – სხაპასხუპით 

მიაყარა. 

მამა სახეზე ეფერებოდა. გოგონას ნაზი, მძლავრი თითების 

შეხებაზე პირკატა ეცა. ახლა გაიაზრა, რომ თვითონ მამას, სა-

კანში მყოფ ჩარლზსა და დერეფანში დარჩენილ კელვინს ხე-

დავდა, მამა კი ქალიშვილსა და ბიჭებს ვერ ამჩნევდა. თავზარ-

დაცემულმა ნაცნობ ლურჯ, მშვიდ თვალებს გაუსწორა მზერა. 

გოგონამ ცხვირწინ აუქნია ხელი, მაგრამ მამას თვალი არ 

დაუხამხამებია. 

– მამა! – დაუძახა მან, – აქ ვარ, მამა, ვერ მხედავ? 

– ვერა, საყვარელო, – მამა მაგრად, ალერსიანად მოეხვია. 

– მე გხედავ, – გოგონას წინადადება აღარ დაუმთავრებია. 

ქალბატონ ვინ-ვინოს სათვალე ცხვირზე ჩამოუცურდა. მათ ზე-

მოდან ყოვლისმომცველი, კუნაპეტი სიშავე შეამჩნია. სათვალე 

მოიხსნა და მამას ხელში შეაჩეჩა, – აიღე. 

მამამ თითები სათვალეს მოუჭირა: 

– ვშიშობ, შენი სათვალე არ გამომადგება, საყვარელო, – 

თქვა მან. 

– ჩემი არ არის, ქალბატონმა ვინ-ვინომ მომცა, – მერე რა, 

რომ მეგის ნათქვამი მამას უაზრობად მოეჩვენებოდა, – გთხოვ, 

სათვალე გაიკეთე, მამა, კარგი? 
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მეგმა მოიცადა, სანამ მამა სიბნელეში ხელის ფათურს არ 

მორჩა: 

– ახლა ხედავ? 

– ახლა კი, – მიუგო მამამ, – რა საოცარია! კედელი გამჭვირ-

ვალე გახდა. თითქოს ატომების გადაადგილებას მოვკარი თვა-

ლი! – მეგმა მის ხმაში ახალი აღმოჩენით გამოწვეული ძველე-

ბური აღტყინება შენიშნა. ხანდახან, ლაბორატორიაში მთელი 

დღით მუშაობის შემდეგ, ცოლს ზუსტად ასეთი გატაცებით უამ-

ბობდა თავის საქმიანობაზე, – აგე ჩარლზი! ჩარლზ! ჩარლზ 

უოლეს! – გასძახა ვაჟიშვილს, – ეს ხომ ჩარლზია, მეგ? რა 

სჭირს? რა დაემართა? 

– იგი დაეუფლა, მამა, – სწრაფად აუხსნა მეგმა, – მის გონე-

ბას დაეპატრონა. უნდა დავეხმაროთ. 

მისტერ მიური დიდხანს დუმდა. აშკარად იმას ფიქრობდა, 

რასაც ქალიშვილს ხმამაღლა ვერ უმხელდა: 

– მეგ, აქ ციხეში ვარ. დიდი ხანია... 

– მამა, ამ კედლებს ხომ ხედავ? შიგნით გავლა შეიძლება. 

სვეტშიც ასე შემოვედი, ქალბატონ ვინ-ვინოს სათვალით. 

მისტერ მიურის არ უკითხავს ქალბატონ ვინ-ვინო ვინ არისო, 

გამჭვირვალე კედელს დაუბრახუნა: 

– სვეტი მყარია. 

– მაგრამ მე აქ თავისუფლად შემოვედი, – გაიმეორა მეგმა, – 

მგონი, სათვალე ატომებს უცვლის ადგილს. მიდი, მამა, შენც 

სცადე. 

სვეტში მარტო დარჩენილი გოგონა სუნთქვაშეკრული იცდი-

და. ხელით სიბნელე მოსინჯა, რომლის გლუვი ზედაპირი რბი-

ლად გაეხახუნა კანზე. აქ მარტოობა, სამუდამო, შეუღწევადი 

მდუმარება და სიბნელე მეფობდა. ის იყო, პანიკურ შიშს დანებ-

და, რომ მამის მოგუდული ხმა გაიგონა. 

– დაიცა, მეგ. ახლავე გამოგიყვან. 
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უცნაური მატერიის ატომები შუაზე გაიყვნენ, რომ მეგის მამა 

შემოეშვათ. კანავერალის კონცხზე, სანაპიროსთან მდგარ სახ-

ლში სასადილო და სასტუმრო ოთახებს ბრინჯის ბოჭკოსგან 

დაგრეხილი გრძელი თოკები ჰყოფდა. ერთი შეხედვით მყარი 

ფარდა გეგონებოდათ, მაგრამ შიგ მშვენივრად გაივლიდით. თა-

ვიდან მეგს სულ ეშინოდა, ფარდას დავეჯახებიო, მერე და მერე 

შეეჩვია და ოთახებს შორის მიმორბოდა ხოლმე, ბრინჯის ბოჭ-

კოს გრძელი, შრიალა თოკები კი ყოველი მხრიდან ეხლებოდა. 

ალბათ, ატომებიც დაახლოებით ასე მოძრაობდნენ. 

– კისერზე მომხვიე ხელი, მეგ, – უთხრა მისტერ მიურიმ, – 

მაგრად მომეჭიდე. ნუ გეშინია, თვალები დახუჭე. 

მამამ აიყვანა. გოგონამ გრძელი ფეხები წელზე შემოაჭდო 

და კისერზე მოებღაუჭა. ქალბატონ ვინ-ვინოს სათვალე როცა 

ეკეთა, მაშინ მხოლოდ ცივი სიბნელე ეკვეთა, უსათვალოდ დარ-

ჩენილს კი – ზიზღის მომგვრელი სინესტე, რომელსაც კამაზო-

ცის გარეთა წყვდიადში ტესერად ქცევისას გადაეყარა. 

წყვდიადი კამაზოცის შიგნით და გარეთ ბატონობდა. კამაზოცს 

თავსმოხვეული ეს შავეთი თუ რაღაც სხვა, პლანეტის ზედაპირსა 

და ატმოსფეროში ჩამოწოლილიყო. წამით მეგი შეშფოთდა, 

სუსხიანი სიბნელე მამას ჩამომაშორებსო, მაგრამ მშობელმა 

უფრო მაგრად მიიკრა, ამიტომ მისი შიში უსაფუძვლო გამოდგა. 

მამა უმალ შვილთან ერთად სვეტში დარჩენას ამჯობინებდა, 

ვიდრე მის მიტოვებას. იცოდა, მის მკლავებში არავითარი საფ-

რთხე არ ემუქრებოდა. 

მამა-შვილი გარეთ გავიდა. ოთახის შუაგულში ბროლივით 

გამჭვირვალე, ცარიელი სვეტი ადგილზე დარჩა. 

მეგს მამა და ჩარლზი გადღაბნილ ლაქებად მოეჩვენა. გაუკ-

ვირდა, უკეთ რატომ ვერ ვხედავო. მერე მიზეზს მიხვდა, ჯიბეში 

ხელი ჩაიყო და სათვალე ახლომხედველ თვალებზე გაიკეთა. 

მხედველობა გაუუმჯობესდა. 
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– იგი უკმაყოფილოა, – ჩარლზ უოლესმა მოუთმენლად 

დააბაკუნა ფეხი, – ძალიან უკმაყოფილო. 

მისტერ მიურიმ მეგი იატაკზე დასვა და პატარა ბიჭის წინ 

ჩაიცუცქა, – ჩარლზ, – სიყვარულით მიმართა მან, – ჩარლზ 

უოლეს. 

– რა გინდა? 

– მამაშენი ვარ, ჩარლზ. შემომხედე. 

– გამარჯობა შენი, მა, – თავხედურად თქვა მისტერ მიურის 

სახეზე ცისფერი თვალებით მიშტერებულმა ჩარლზ უოლესმა. 

– ეს ჩარლზი არ არის, მამა! – შესძახა მეგმა. – გეფიცები, 

ჩარლზი ასე არასდროს იქცევა. იგი თავის ნებაზე ალაპარაკებს. 

– გასაგებია, ვხედავ, – დაღლილი ხმით მიუგო მისტერ 

მიურიმ და მკლავები გაშალა, – ჩარლზ, მოდი ჩემთან. 

ჩარლზი არ განძრეულა. მამისგან რამდენიმე ფუტის მოშო-

რებით იდგა და აღარ უყურებდა. 

– შემომხედე, – უბრძანა მისტერ მიურიმ. 

– არა. 

– როცა მომმართავ, „არა, სერ“, ან „არა, მამა“ უნდა მითხრა, 

– ხმა გაუმკაცრდა მისტერ მიურის. 

– კარგი ერთი, მა, – ცივად უპასუხა ჩარლზ უოლესმა. კამა-

ზოცამდე ჩარლზ უოლესი, უცნაურობისა და გამორჩეულობის 

მიუხედავად, უპატივცემულობას არასდროს ამჟღავნებდა, – აქ 

შენ არა ხარ უფროსი. 

მინის კედელზე კელვინი ისევ არახუნებდა. 

– კელვინ! – დაუძახა მეგმა. 

– შენი არ ესმის, – ჩარლზმა კელვინს სიძულვილით სავსე 

მზერა ესროლა. 

– კელვინი ვინ არის? – ჰკითხა ქალიშვილს მისტერ მიურიმ. 

– ის... – გოგონამ ახსნა დააპირა, მაგრამ ჩარლზმა უკმეხად 

შეაწყვეტინა: 
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– ახსნა-განმარტება მოგვიანებით იყოს. წავედით. 

– სად? 

– იგი-სთან. 

– არა, – გადაჭრით თქვა მისტერ მიურიმ, – მეგს არ გაგატან. 

– მაგასაც ვნახავთ. 

– არავითარ შემთხვევაში. შენ ჩემი შვილი ხარ, ჩარლზ, ამი-

ტომ ვშიშობ, უნდა დამიჯერო. 

– ეს ჩარლზი არ არის, მამა, – იყვირა გატანჯულმა მეგმა. რა-

ტომ ვერ აგებინებდა, რაც მოხდა? – ხომ იცი, ჩარლზი ასე არა-

სოდეს მოიქცეოდა! 

– არადა შინ სულ ციცქნა დავტოვე, – გულდამძიმებით თქვა 

მისტერ მიურიმ. 

– მამა, ჩარლზის პირით იგი ლაპარაკობს. ნამდვილი ჩარ-

ლზი წაგვართვა და მოაჯადოვა. 

– რა ზღაპრებს ჰყვები, – გაიცინა ჩარლზმა. 

– იგი-ზე გსმენია, მამა? 

– მსმენია. 

– გინახავს კიდეც? 

– ჰო, მეგ, მინახავს, – უილაჯოდ მიუგო მისტერ მიურიმ, – 

იცოდი, რომ შენი და იგი-ს დანებდებოდა? – ჰკითხა ჩარლზს. 

– ეგრეა. 

– მამა, ახლა ჩარლზს კი არა, იგი-ს ელაპარაკები! აი, კელ-

ვინს ჰკითხე, ის გეტყვის. 

– მომყევით, – ბრძანა ჩარლზ უოლესმა, – წავიდეთ, – ხე-

ლის დაუდევარი მოძრაობით საკნიდან გავიდა. მამა-შვილს 

სხვა რა უნდა ექნა, უკან მიჰყვა. 

დერეფანში მეგმა მამას სახელოზე დაქაჩა: 

– აი ნახე, მამა, კელვინი. 
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კელვინი აღელვებით გამოემართა მათკენ. ბიჭის ფერ-

მკრთალ, ჭორფლიან სახეს წითური თმა ცეცხლის რკალივით 

შემოვლებოდა. 

– გაცნობა სხვა დროისთვის გადადეთ, – თქვა ჩარლზ 

უოლესმა, – იგი ლოდინს ვერ იტანს. 

ყოველი ნაბიჯის გადადგმისას ჩარლზი სულ უფრო კოჭლობ-

და. დანარჩენები ფართხაფურთხით მირბოდნენ. 

– მამაშენმა იცის სამ ქალბატონზე? – ჰკითხა კელვინმა მეგს. 

– ვერ მოვასწარი თქმა. ფათერაკს გადავეყარეთ, – მეგს სა-

სოწარკვეთილებამ შიგნეულობა გაუყინა. ეგონა, მამის გადარ-

ჩენით ყველაფერი თავის ადგილზე დალაგდებოდა, ყველაფერი 

დასრულდებოდა და პასუხისმგებლობა ტვირთად აღარ დააწვე-

ბოდა. 

იმედიანი დასასრულის ნაცვლად კი ახალი თავსატეხი გაჩ-

ნდა. 

– ჩარლზის ამბავი არ ესმის, – ჩურჩულით შესჩივლა კელ-

ვინს და პატარა ბიჭის უკან მიმავალი მამის ზურგს მწუხარედ შე-

ხედა. 

– სად მივყავართ? 

– იგი-სთან. არ მინდა, კელვინ, რომ მომკლა, არ წავალ! – 

მეგი გაჩერდა, ჩარლზმა ბანცალი განაგრძო. 

– ჩარლზს ვერ მივატოვებთ, – გაუმეორა კელვინმა, – ისინი 

არ მოგვიწონებდნენ. 

– ვინ? 

– ქალბატონი რაო-რაო და დანარჩენები. 

– მაგათ გვიღალატეს, კელვინ! ამ დამპალ პლანეტაზე დაგ-

ვყარეს, თვითონ კი წავიდნენ! 

გაოგნებულ კელვინს თვალები გაუფართოვდა. 
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– კარგი, თუ ასე გინდა, შენ აქ იჯექი და ივიშვიშე, მე ჩარლზს 

მივყვები. – ბიჭი გაიქცა, რომ ჩარლზსა და მისტერ მიურის არ 

ჩამორჩენოდა. 

– არა, დაივიწყე, წამომცდა, – მეგი სასწრაფოდ გაეკიდა. 

ჩარლზ უოლესს დროზე მიუსწრო. ჩარლზი შეჩერდა და ხე-

ლით ისევ ის ყვითელშუქიანი, პირქუში ლიფტი გამოიძახა. რო-

ცა ლიფტი ქვევით დაეშვა, მეგს მუცელი აუწრიალდა. გაჩერებუ-

ლი კაბინიდან უხმოდ გამოვიდნენ, ჩარლზ უოლესს გრძელ დე-

რეფნებში გაჰყვნენ და ქუჩაში გავიდნენ. 

ცენტრალური გონების ცენტრის პირქუში, კუთხოვანი შენობა 

მოგზაურებს კუშტად გადმოჰყურებდა. 

„გააკეთე რამე“, – გულში ეხვეწებოდა მეგი მამას, – „გვიშვე-

ლე, რამე მოიმოქმედე. გადაგვარჩინე“. 

მოგზაურებმა კუთხეში შეუხვიეს და ქუჩის ბოლოს უჩვეულო, 

გუმბათოვან შენობას წააწყდნენ. შენობის კედლებს მოცეკვავე 

იისფერი ცეცხლი ანათებდა. ვერცხლისფერი სახურავის მფეთ-

ქავი შუქი ავბედითად ასხივებდა. შუქი არც თბილი იყო და არც 

ცივი, მაგრამ მოგზაურებს სხეულზე ეხებოდა. მეგი დარწმუნდა, 

იგი ამ შენობაშია და გველოდებაო. 

მგზავრები ქუჩას ამჯერად ნელა გაუყვნენ. გუმბათოვან შენო-

ბასთან მიახლოებისას ბრდღვიალა იისფერი ალი ავარდა, მოგ-

ზაურებს შემოეხვია და შიგნით შეისრუტა. 

მეგი რიტმულ პულსს გრძნობდა. არა მხოლოდ გარშემო, სა-

კუთარ სხეულშიც. ალბათ, გულისა და ფილტვების მოძრაობას 

გარეშე ძალა აძლევდა მუხტს. დაახლოებით იგივე შეგრძნება 

გოგონამ სკაუტების ჯგუფში გამოსცადა. ჯგუფის ლიდერი, ზორ-

ბა, დაკუნთული ქალი გოგონებს ხელოვნური სუნთქვის ჩატარე-

ბას ასწავლიდა. მეგს მძიმედ აჭერდა ხელებს და იმეორებდა: 

„მავნე ჰაერი გარეთ! სუფთა ჰაერი შიგნით!“ 
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სულშეხუთულმა მეგმა სცადა, საკუთარი რიტმით ესუნთქა, 

მაგრამ უცხო ძალა ულმობლად განაგრძობდა ფეთქვას. წამით 

კისერი გაუშეშდა, ამიტომ ვერ შეძლო დაენახა, სხვებს რა 

მოუვიდათ. ასე კისერგაშეშებული იდგა და ცდილობდა, გულისა 

და ფილტვების ტემპს აჰყოლოდა. თვალწინ სისხლივით წითელ-

მა ზღვამ ჩაუარა. 

ბოლოს მზერა დაეწმინდა და თავისუფლად სუნთქვა შეძლო, 

თითქოს ნაპირზე გარიყული თევზი ისევ წყალს დაუბრუნდაო. 

გოგონამ უზარმაზარი, გუმბათოვანი შენობა მოათვალიერა. 

საგრძნობი ვიბრაციისა და ზუსტად ცენტრში მოთავსებული 

მრგვალი პლატფორმის გარდა აქ საერთოდ არაფერი იყო. 

პლატფორმაზე რაღაც (მეგმა მისი ფორმა ვერ გაარჩია) იწვა, 

რომლისგანაც რიტმული პულსი მოედინებოდა. გოგონამ 

ფრთხილად გადადგა ნაბიჯი უცხო არსებისკენ. ემოციებისგან 

დაცლილს შიში აღარ ეკარებოდა. ჩარლზ უოლესი ბოროტმა ძა-

ლამ დაიმონა, მამა იპოვა, მაგრამ მან ვერაფერი მოიმოქმედა. 

ახლა ყველანი უარეს განსაცდელში იყვნენ. საყვარელი მამა, 

წვერმოშვებული, გაძვალტყავებული და ფერდაკარგული, ყოვ-

ლისშემძლე არ ყოფილა. ამაზე უარესი და საშინელი რა უნდა 

იყოსო, იფიქრა გოგონამ. 

ოჰ, როგორ ცდებოდა! 

გოგონა არსებას ნელა მიუახლოვდა. ახლოდან კარგად 

დაინახა, პლატფორმაზე მწოლიარე რას წარმოადგენდა. 

იგი ტვინს ერქვა. 

იგი იყო უსხეულო, მეტისმეტად დიდი ზომის, ჩვეულებრივზე 

გულისამრევად და ამაზრზენად მსხვილი, ცოცხალი ტვინი. ეს 

მფეთქავი, მოძიგძიგე ტვინი ყველაფერს იპყრობდა და ყველაზე 

მბრძანებლობდა. რა გასაკვირი იყო, რომ ამ საზიზღრობას იგი 

შეარქვეს. ამაზე კოშმარული საძაგლობა გოგონას მთელ სი-

ცოცხლეში არაფერი ენახა. 
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გულგახეთქილს კივილი ტუჩებზე შეეყინა. 

ჩარლზ უოლესს გადახედა. ბიჭი იგი-ს უყურებდა. ოდნავ ყბა-

ჩამოვარდნილმა უაზრო ცისფერი თვალები ნელა გადაატ-

რიალა. 

აჰა, უარესი საშინელებაც მოხდა. ჩარლზ უოლესის რბილ, 

მრგვალ სახეზე მოტრიალე თვალების დანახვამ მეგს გულ--

მუცელი გაუყინა. 

გოგონამ მზერა მამაზე გადაიტანა. მამას ქალბატონ ვინ--

ვინოს სათვალე კვლავ ცხვირზე წამოესკუპებინა. ნეტავ, მათი 

არსებობა თუ ახსოვდა? 

– არ დანებდე! – დაუყვირა მამამ კელვინს. 

– არც ვაპირებ! მეგს უშველეთ! – საპასუხოდ გასძახა კელ-

ვინმა. გუმბათის შიგნით სრული სიჩუმე იყო, თუმცა მეგმა დაას-

კვნა, რომ აქ მთელ ხმაზე უნდა გეღრიალა, რათა ვინმესთვის 

რამე გაგეგებინებინა. 

შენობის ყოველი მტკაველი რიტმს მოეცვა. რიტმი მეგის 

გულში სისტოლას და დიასტოლას, ისევე როგორც თითოეულ 

ჩასუნთქვა-ამოსუნთქვას აკონტროლებდა. თვალებზე ისევ ის 

წითელი ოხშივარი გადაეკრა. შეეშინდა, გული წამივაო. გულწა-

სულს კი იგი სულმთლად დაიმორჩილებდა. 

ქალბატონმა რაო-რაომ უთხრა, მეგ, შენი ნაკლოვანებები 

გამოიყენე თილისმადო. 

რა ნაკლოვანებები ჰქონდა? ბრაზი, მოუთმენლობა, სიჯიუტე. 

ჰო, თავის გადასარჩენად ახლა მათ მოიშველიებდა. 

ნებისყოფის არაადამიანური დაძაბვით შეეცადა, იგი-ს რიტმს 

შეწინააღმდეგებოდა და ისე ესუნთქა. მაგრამ იგი წარმოუდგენ-

ლად მძლავრი იყო. როგორც კი მეგი საკუთარი რიტმით სუნ-

თქავდა, რკინის ხელი მაშინვე გულსა და ფილტვებს უგრეხდა. 

მერე მოაგონდა, წითელთვალა რომ ცდილობდა, მათთვის 

გამრავლების ტაბულა ეთქმევინებინა, ჩარლზი კი მის მოსაგე-
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რიებლად საბავშვო ლექსებს გაჰყვიროდა, კელვინმა გეთის-

ბურგის მიმართვა წარმოთქვა. 

– ენკი-ბენკი ციცქნა ჯეკი, შიგ ნამცხვარში ჩაჰკრა ნეკი, – იყ-

ვირა მეგმა. 

არა, ტყუილად წვალობდა. საბავშვო ლექსების რითმა იგი-ს 

რიტმს კალაპოტიდან ვერ გადაიყვანდა. 

მეგმა გეთისბურგის მიმართვა ზეპირად არ იცოდა. დამოუკი-

დებლობის დეკლარაცია როგორ იწყებოდა? გოგონამ გასულ 

ზამთარს ერთადერთხელ დაიზეპირა. ტექსტი მოეწონა, თორემ 

სკოლაში არ მოუთხოვიათ. 

– „ჩვენთვის თავისთავად ცხადია ის ჭეშმარიტება“, – ხმამაღ-

ლა დაიძახა გოგონამ, – „რომ ადამიანები შექმნილი არიან რო-

გორც თანასწორი არსებანი, რომ მათ ღმერთმა მიანიჭა გარ-

კვეული ხელშეუვალი უფლებები, როგორიცაა სიცოცხლე, თავი-

სუფლება და ბედნიერებისკენ ლტოლვა“. 

სიტყვების წარმოთქმისთანავე მეგს გონება თავისით აუმუ-

შავდა. იგრძნო, რომ იგი-მ მის თავში დაიწყო ფათური და ლამის 

ტვინი გადაუგრიხა. მიხვდა, იგი-ს გავლენით ჩარლზი გადასცემ-

და ფიქრებს. 

– კამაზოცზეც იგივე წყობა არ გვაქვს? სრული თანასწორობა. 

ყველა ერთმანეთის მსგავსია. 

მეგი წამით შეცბა, მაგრამ მაშინვე გაუნათდა გონება: 

– არა! – ნიშნის მოგებით შეეპასუხა, – მსგავსება და თანას-

წორობა სხვადასხვა რამეა! 

– ყოჩაღ, მეგ, კარგი გოგო ხარ! – შეუძახა მამამ. 

ჩარლზ უოლესმა მონოტონური დუდღუნი გააგრძელა, თით-

ქოს არც არავის შეუწყვეტინებია: 

– კამაზოცზე ყველა თანასწორია. კამაზოცზე ყველა ერთმა-

ნეთს ჰგავს. – ჩარლზს სხვა არგუმენტი აღარ მოუყვანია, აღარც 

შეჰკამათებია, ამიტომ გამარჯვება მეგს დარჩა. 
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მსგავსება და თანასწორობა სხვადასხვა რამეა. 

გოგონამ ცოტა ხნით დააღწია თავი იგი-ს ძალას. 

ნეტავ როგორ? 

მისი გონება ბევრად სუსტი იყო ამ ვეება, უსხეულო მფეთქავ 

ტვინთან შედარებით, პლატფორმაზე რომ იწლაწნებოდა. ტვი-

ნის ყურებაზე გოგონას აზიდებდა. ერთხელ სკოლის ლაბორა-

ტორიაში ფორმალინში შენახული ადამიანის ტვინი აჩვენეს. კო-

ლეჯში გადასვლის წინ უფროსკლასელებს ტვინის ამოღება, 

დათვალიერება და შესწავლა ევალებოდათ. მეგი გრძნობდა, 

როცა ეს დღე დადგება, ვერაფრით გადავიტანო. თუმცა, ამწუ-

თას სკალპელი რომ ჰქონოდა, უმოწყალოდ დასერავდა და აჩე-

ხავდა იგი-ს ცერებრუმიდან ნათხემამდე. 

სიტყვები ამჯერად ჩარლზის გარეშე, პირდაპირ გონებაში ჩა-

ესმა: 

– ნუთუ არ გესმის, რომ ჩემი განადგურებით შენს პატარა 

ძმასაც მოუღებ ბოლოს? 

ვეებერთელა ტვინი რომ დაეჩეხათ ან გაეჭყლიტათ, ამას იგი-

ს კონტროლის ქვეშ მყოფი ყველა კამაზოცელის გონებაც ემ-

სხვერპლებოდა? ჩარლზ უოლესი, წითელთვალა, მეორე დონის 

ნომერ პირველ სამეტყველო აპარატზე მომუშავე კაცი, ბურთით 

მოთამაშე და სახტუნელათი მოხტუნავე ყველა ბავშვი, მათი დე-

დები, შენობებში მოსიარულე ყველა ქალი და მამაკაცი დაიღუ-

პებოდა? ნუთუ მათი სიცოცხლე იმდენად იყო დამოკიდებული 

იგი-ზე, რომ აღარაფერი ეშველებოდათ? 

გოგონას კვლავ ტვინის საცეცები მოსწვდა და კონტროლი 

დააკარგვინა. წითელი ნისლი მის თვალებს ლიბრივით გადაეკ-

რა. 

მამამისი მთელი ხმით ღრიალებდა, მაგრამ მეგს მისი ბუნ-

დოვნად ესმოდა. 

– მეგ! ქიმიურ ელემენტთა პერიოდული სისტემა ჩამოთვალე! 
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გოგონას თვალწინ დაუდგა ზამთრის საღამოები, აგიზგიზებუ-

ლი ბუხრის წინ მამასთან ერთად გატარებული მეცადინეობის 

საათები. 

– წყალბადი, ჰელიუმი, – მორჩილად დაიწყო ჩამოთვლა, 

თანმიმდევრული ატომური ნომრით, – „მერე რომელი ელემენ-

ტი მოდის? აა, ჰო, გამახსენდა“, – ლითიუმი, ბერილიუმი, ბორი, 

ნახშირბადი, აზოტი, ჟანგბადი, ფთორი, – სიტყვებს იგი-სგან 

ზურგშექცევით, მამის გასაგონად გაჰკიოდა, – ნეონი, ნატ-

რიუმი, მაგნიუმი, ალუმინი, სილიციუმი, ფოსფორი. 

– ზედმეტად რიტმულია, – იყვირა მამამ, – რამდენია ხუთის 

კვადრატული ფესვი? 

გოგონამ წამში მოახერხა კონცენტრირება. – „ტვინი გაან-

ძრიე, მეგ, იგი-ს ნუ გააჩხრეკინებ“. 

– ხუთის კვადრატული ფესვია 2.236, – მოზეიმე ხმით უპასუ-

ხა მეგმა, – იმიტომ, რომ 2.236-ჯერ 2.236 უდრის ხუთს! 

– რამდენია შვიდის კვადრატული ფესვი? 

– შვიდის... – მეგს სიტყვა გაუწყდა. იგი უკვე ეუფლებოდა, 

მის ყოვლისმომცველ ძალას ვეღარ გაუძლო. კონცენტრაციაში 

მათემატიკამაც კი ვეღარ უშველა. მეგს, სადაც იყო, იგი დაატ-

ყვევებდა, იგი-დ აქცევდა. 

– ტესერად იქეცით, სერ! – წითელ ნისლში მოესმა კელვინის 

ძახილი, – ტესერად იქეცით! 

მამამ მეგს მაჯაში ჩაავლო ხელი. უეცარმა გადაადგილებამ 

გოგონას კინაღამ ძვლები ჩაუმსხვრია, შემდეგ ტესერაქტის 

ბნელ არყოფნაში გაუჩინარდა. 

ქალბატონ რაო-რაოს, ქალბატონ ვინ-ვინოსა და ქალბატონ 

რომელიოსთან ერთად ტესერად ქცევამ საკმაოდ შეაშინა და 

უცნაური შეგრძნება დაეუფლა, მაგრამ ქალბატონი რაო-რაო 

გარღვევაში გამოცდილი მაინც იყო, ხოლო მისტერ მიური? მან 
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საიდან ისწავლა? მეგი მორევმა ლამის ნაკუწებად აქცია. ტკივი-

ლისგან გონდაკარგული სიბნელეში დაინთქა. 
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10 

აბსოლუტური ნული 
 

 

გონს მოსვლისთანავე მეგმა პირველი, რაც იგრძნო, სიცივე 

იყო. მერე რაღაც ხმები მოესმა, რომლებიც თითქოს არქტიკუ-

ლი უდაბნოს გავლით აღწევდა მის ტვინამდე. სიცივეატანილმა 

ბუნდოვანი ხმები ნელ-ნელა გაარჩია: მამა და კელვინი ერთმა-

ნეთში საუბრობდნენ. ჩარლზ უოლესს კრინტი არ დაუძრავს. გო-

გონამ თვალის გახელა სცადა, მაგრამ ქუთუთოები მეტისმეტად 

დამძიმებოდა. წამოჯდომისთვის საჭირო ძალაც კი არ ჰქონდა, 

რადგან ყველაფერი გაშეშებოდა, ამიტომ ვერც გვერდი იცვალა, 

ვერც ხელ-ფეხი გაანძრია. მისი სხეული მარმარილოსავით უსი-

ცოცხლო იყო. 

– გული ძალიან ნელა უცემს, – გაიგონა კელვინის ყრუ ხმა. 

– მთავარია, გულისცემა აქვს, ესე იგი ცოცხალია, – მიუგო 

მამამ. 

– ოღონდ ძალიან სუსტი. 

– თავიდან მცირე ფეთქვაც ვერ ვიგრძენით. გვეგონა, მოკ-

ვდა. 

– დიახ. 

– გულმა ნელა, ხანგრძლივი ინტერვალებით დაუწყო ფეთ-

ქვა, მერე თანდათან გაძლიერდა. ასე რომ, ისღა დაგვრჩენია, 

დაველოდოთ, – მეგის ტვინს მამის სუსხიანი ხმა ყინულის ნატე-

ხებივით ერჭობოდა. 

– დიახ, სერ, მართალი ბრძანდებით, – დაეთანხმა კელვინი. 

მეგს უნდოდა ეყვირა – „ცოცხალი ვარ, ცოცხალი! უბრალოდ 

ქვასავით გავშეშდი“, – მაგრამ არათუ განძრევის, ხმის ამოღე-

ბის თავიც არ ჰქონდა. 
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– ყოველ შემთხვევაში იგი-ს ხომ მაინც მოვაშორეთ, – ისევ 

კელვინმა დაილაპარაკა, – თქვენ ორივე გადაგვარჩინეთ, ცო-

ტაც და ვერც ერთი ვეღარ გავუძლებდით. იგი ათასჯერ ძლიერი 

და გავლენიანია, ვიდრე... ისე, როგორ დავუსხლტით, სერ? მის 

შემოტევას ასე დიდხანს როგორ გავუწიეთ წინააღმდეგობა? 

– იგი მიჩვეული არაა სხვების უარს, – თქვა მეგის მამამ, – 

მეც მხოლოდ ამიტომ გადავრჩი მასთან შერწყმას. იგი-ს ათასი 

საუკუნეა, გონებით არავინ შერკინებია, ამიტომ უსაქმობამ ატ-

როფირებული ინტელექტის რაღაც ნაწილი მთლიანად დაუჩ-

ლუნგა. არ ვიცი, კიდევ რამდენ ხანს გავძლებდი, თქვენ სწორედ 

რომ დროზე მომისწარით. უკვე დანებებას ვაპირებდი. 

– ვაი, რა საშინელებაა, სერ, – შეიცხადა კელვინმა. 

– ასეა, – დაუდასტურა მამამ, – დასვენების მეტი არაფერი 

მინდოდა, ხოლო იგი, რასაკვირველია, სამუდამო მოსვენებას 

მთავაზობდა. ლამის ვირწმუნე, იგი მართალია, ტყუილად 

ვიბრძვი-მეთქი. ყველაფერი, რისიც აქამდე გულანთებულს 

მწამდა, შეშლილის ნაბოდვრად მეჩვენა. მაგრამ ამ დროს შენ 

და მეგი გამოჩნდით, ჩემი ციხე შემოანგრიეთ და რწმენა და იმე-

დი დამიბრუნეთ. 

– კამაზოცზე საერთოდ რა გინდოდათ, სერ? – დაინტერესდა 

კელვინი, – რაიმე განსაკუთრებული მიზანი გქონდათ? 

– კამაზოცზე სრულიად შემთხვევით მოვხვდი, – გულგრი-

ლად ჩაიცინა მამამ, – მზის სისტემას არც უნდა გავცილებოდი. 

ჩემი კოსმოსური მოგზაურობის დანიშნულება მარსი იყო. ტესე-

რად ქცევა იმაზე რთული ყოფილა, ვიდრე წარმოგვედგინა. 

– იგი პირველად ჩარლზს რატომ დაეუფლა, სერ? 

– როგორც შენი ნაამბობიდან დავასკვენი, ჩარლზს ეგონა, 

რომ იგი-ს თუ ნებაყოფლობით ჩაბარდებოდა, მერე იოლად და-

აღწევდა თავს. საკუთარ ძალებს ზედმეტად ენდო. უსმინე! მგო-

ნი, გულისცემა გაძლიერდა! 
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გოგონას მამის ხმა უფრო ახლოდან ჩაესმოდა. ნეტავ, ყურე-

ბი გაეყინა თუ ხმა მოეჩვენა ყინულივით ცივი? მამა და კელვინი 

მარტონი იყვნენ? ჩარლზ უოლესი ხმას რატომ არ იღებდა? 

ხანგრძლივი სიჩუმე ჩამოწვა. 

– ვერაფერს ვიზამთ? უნდა ვისხდეთ და ველოდოთ? – ისევ 

კელვინი იყო. 

– მეგს ვერ მივატოვებთ, თანაც ერთად უნდა დავრჩეთ. არც 

ლოდინს უნდა ვუფრთხოდეთ, – თქვა მამამ. 

– რას გულისხმობთ? კამაზოცზე წამოსვლა ვიჩქარეთ, ჩარ-

ლზმაც იჩქარა და ამიტომ გამოიჭირეს? – იკითხა კელვინმა. 

– ალბათ, ვერ გეტყვი. ამ საკითხში სათანადო კომპეტენტუ-

რობით ვერ დავიკვეხნი. კამაზოცის დრო როგორღაც განსხვავე-

ბულია. ჩვენი დრო, არაადეკვატურობის მიუხედავად, მაინც 

სწორხაზოვანია. მთლად ერთგანზომილებიანი არა, რადგან მი-

სი წინ და უკან გადაყვანა შეუძლებელია, თუმცა – თანმიმდევ-

რული. კამაზოცის დრო თითქოს ერთ წერტილშია გაყინული, არ 

მოძრაობს. ამიტომ ვერ ვიტყვი, რამდენი წუთი ან საუკუნე გავა-

ტარე სვეტში. 

– მგონი, მაჯისცემას ვგრძნობ, – თქვა მამამ სიჩუმის შემდეგ. 

მეგმა მამის თითები ვერ იგრძნო მაჯაზე, თითქოს მაჯა არც 

ჰქონდა. სხეული ქვასავით უძრავი დარჩა, გონებამ კი უკვე და-

იწყო ფუნქციონირება. გოგონა ტყუილუბრალოდ ცდილობდა, 

ბგერა მაინც გამოეცა. 

ლაპარაკი კელვინმა განაახლა. 

– რა პროექტზე მუშაობდით, სერ? მარტო იყავით? 

– ოჰ, არა. მასზე თორმეტამდე მეცნიერი მაინც მუშაობდა და 

მგონი ჩვენთვის უცნობი კიდევ რამდენიმე პირი. ყოველ შემ-

თხვევაში, სხვა ეროვნების წარმომამდგენლებიც დაინტერეს-

დნენ ტესერაქტის თეორიით. ეს მაინცდამაინც ახალი იდეა არ 
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არის, თუმცა ვცდილობდით, უცხოეთში არ გაგვესაჯაროვებინა, 

რომ თეორიის პრაქტიკაში განხორციელებას ვაპირებდით. 

– კამაზოცზე მარტო მოხვედით? თუ სხვებიც გამოგყვნენ? 

– მარტო. იცი, კელვინ, ვირთხებს, მაიმუნებს ან ძაღლებს 

ვერ გავუშვებდით საცდელად. წარმოდგენა არ გვქონდა, რა 

მოჰყვებოდა ამას, სხეულის სრული გაქრობა თუ სხვა რამ. 

დროსა და სივრცესთან თამაში სახიფათოა. 

– მაგრამ თქვენ რატომ აგირჩიეს, სერ? 

– მე პირველი არ ვყოფილვარ. კენჭი ვყარეთ და მეორე ად-

გილი მხვდა წილად. 

– პირველ მეცნიერს რა დაემართა? 

– არ ვი... ნახე! თვალი დაახამხამა? – მამამ წამით გაჩუმდა, 

შემდეგ თქვა, – არა, მომეჩვენა. 

„დავახამხამე, როგორ არა“, – გოგონამ სცადა ეპასუხა, – 

„მართლა დავახამხამე. თქვენი მესმის! რამე ქენით!“ 

ისევ ხანგრძლივი სიჩუმე. ალბათ, ორივენი მეგს დასცქე-

როდნენ მისი განძრევის ან დალაპარაკების მოლოდინში. შემ-

დეგ მამამ უფრო მშვიდი, თბილი, გოგონასთვის ნაცნობი ხმით 

განაგრძო: 

– როგორც გითხარი, კენჭისყრით პროექტის მეორე მონაწი-

ლედ ამირჩიეს. ჰენკი რომ წავიდა, ეს ნამდვილად ვიცით, საკუ-

თარი თვალით ვნახეთ, როგორ გაქრა. ჩვენ წინ იდგა და მერე 

აი ასე, ჰოპ, გაქრა. ერთი წელი ველოდით მის დაბრუნებას ან 

შეტყობინებას, სულ ტყუილად. 

– ღმერთო, სერ, – ხმა გაებზარა კელვინს, – როგორ ინერ-

ვიულებდით. 

– მართალი ხარ, – მიუგო მამამ, – მატერია და ენერგია ერ-

თი და იგივეა, ზომა – ილუზია, დრო – მატერიალური სუბსტან-

ცია. ამის აღმოჩენაზე ერთდროულად შიში და აღტაცება გიპ-

ყრობს. ამ ყველაფრის ცოდნა ადვილია, ჩვენი შეზღუდული გო-
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ნებით გაგება კი შეუძლებელი. მგონი, შენ ჩემზე უკეთ გაიგებ, 

ხოლო ჩარლზ უოლესი – შენზე უკეთ. 

– გთხოვთ, განაგრძეთ, სერ. თქვენ რომ წამოხვედით, მერე 

რა მოხდა? 

– მერე ჩემი ჯერი დადგა, – ამოიოხრა მამამ, – წამოვედი და 

აი, ახლა აქ ვარ. დაბრძენებული, უფრო თავმდაბალი. დარწმუ-

ნებული ვარ, კამაზოცზე ორ წელზე მეტი არ გამიტარებია. თქვე-

ნი მოსვლა ოდესმე შინ დაბრუნების იმედს მაძლევს. დაბრუნე-

ბისთანავე ჩემს კოლეგებს უნდა ვუთხრა, ადამიანებმა არაფე-

რიც არ ვიცით-მეთქი. 

– რას გულისხმობთ, სერ? – ჰკითხა კელვინმა. 

– იმას, რომ არაფერი ვიცით, – თქვა მამამ, – დინამიტთან 

მოთამაშე ბავშვებივით გიჟურად ატაცებულებმა თავი გავყა-

ვით... 

მეგმა, როგორც იქნა, მოახერხა და მიკნავებულმა ძლივძლი-

ვობით გაიღო ხმა. 

მისტერ მიური გაჩუმდა: 

– ჩუ, უსმინე. 

მეგმა ხრინწიანად ჩაახველა. მარმარილოსავით დამძიმებუ-

ლი ქუთუთოები ახლა უკვე შეარხია და თვალები გაჭირვებით 

გაახილა. თავს კელვინი და მამა ადგნენ. გოგონამ ჩარლზ 

უოლესი ვერ დაინახა. ნეტავ, სად დაიკარგა? 

მეგი ჟანგისფერი, მოკლე ბალახით დაფარულ მდელოზე იწ-

ვა. თვალები ნელა, გაჭირვებით დაახამხამა. 

– მეგ, – დაუძახა მამამ, – მეგ, როგორ ხარ? 

გოგონამ გაქვავებული ენა გაჭირვებით მოატრიალა პირში 

და ხმაჩახლეჩილმა უპასუხა: 

– ვერ ვინძრევი. 

– სცადე, – მოუწოდა კელვინმა. მეგს მოეჩვენა, ჩემზეა გაბ-

რაზებულიო, – ხელის და ფეხის თითები გაანძრიე. 
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– არ შემიძლია. ჩარლზ უოლესი სად არის? – ამოიბლუკუნა 

ენაგადმოგდებულმა. ალბათ კითხვა ვერ გაიგეს, რაკი არავინ 

უპასუხა. 

– რამდენიმე წუთით ჩვენც გავითიშეთ, – ამბობდა კელვინი, 

– ნუ გეშინია, მეგ, კარგად იქნები, – ბიჭი მისკენ დაიხარა. უკმე-

ხი ლაპარაკის მიუხედავად, აშკარად ეტყობოდა, გოგონაზე ღე-

ლავდა. მეგი მიხვდა, სათვალე ისევ ეკეთა, კელვინის ჭორფლი, 

მოკლე შავი წამწამები და ღია ცისფერი თვალები გარკვევით 

დაინახა. 

მეგის მეორე მხარეს მამა დაიხარა. ქალბატონ ვინ-ვინოს 

მრგვალი სათვალე ისევ უბურავდა სახეს. შვილის ხელი აიღო 

და დაზელა დაუწყო. 

– ჩემს თითებს გრძნობ? – სავსებით მშვიდად ჰკითხა, თით-

ქოს მეგის პარალიზებული მდგომარეობა ნორმალური რამ ყო-

ფილიყოს. მისმა მშვიდმა ტონმა გოგონაც დააწყნარა, შემდეგ 

მამის ოფლით დაცვარული შუბლი შეამჩნია. ლოყებზე მსუბუქი, 

ცივი ნიავი ელამუნებოდა. თავიდან მისი სიტყვები ცივი მოეჩვე-

ნა, ახლა კი რბილი ქარი უბერავდა. რა ამინდი იყო, ციოდა თუ 

თბილოდა? 

– ჩემს თითებს გრძნობ? – კითხვა გაუმეორა მამამ. 

მაჯაზე დაჭერა იგრძნო, მაგრამ თავის დაქნევა ვერ მოახერ-

ხა. 

– ჩარლზ უოლესი სად არის? – ამჯერად ცოტა უფრო გარკვე-

ვით იკითხა გოგონამ. ენა და ტუჩები მოეყინა, თითქოს კბილის 

ექიმმა ნარკოზი გაუკეთაო. ტანსა და კიდურებზეც გამყინავი სი-

ცივე იგრძნო. სხეულის სითბო სულ გამოეცალა და თხემით 

ტერფამდე ყინულის ქანდაკებად იქცია. ამიტომ იყო პარალიზე-

ბული და მამის სიტყვები ცივად ჩაესმა. 

– გავიყინე, – ამოილუღლუღა მეგმა. კამაზოცზე ასე საშინ-

ლად არ ციოდა. აქაური ყინვა დედამიწის ყველაზე სასტიკი ზამ-
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თრის სუსხიან, მწველ ქარს მოგანატრებდათ. მეგი იგი-სგან 

შორს იყო, მაგრამ აუხსნელი სიცივით გარშემორტყმული თავს 

არანაკლებ ცუდად გრძნობდა. მამამ მეგის გადარჩენა ვერ შეძ-

ლო. 

მეგმა თავი ოდნავ მიაბრუნა. რუხ გარემოს ჟანგისფერი დაჰ-

კრავდა. ხის ფოთლებსაც იგივე მოწითალო-ყავისფერი შეფერი-

ლობა ჰქონდა, რაც ბალახს. ყვავილისმაგვარი რუხი მცენა-

რეები უხალისოდ გამოიყურებოდნენ. სახეზე ნაზი, გაზაფხულის 

სურნელით გაჟღენთილი, თითქმის შეუმჩნეველი სიო ელამუნე-

ბოდა, რაც ერთფეროვან ბუნებასა და ძვლების გამყინავ სიცი-

ვესთან უცნაურ კონტრასტს ქმნიდა. გოგონამ მამასა და კელ-

ვინს შეხედა. ორივეს მოკლესახელოებიანი პერანგი ეცვა და 

საკმაოდ კარგად გრძნობდა თავს. მათ ტანსაცმელში გახვეული 

მეგი ყინულის საფარივით გაუნძრევლად იწვა. კანკალი არ 

ავარდნია. 

– ასე რატომ მცივა? – გაუკვირდა გოგონას, – ჩარლზ უოლე-

სი სად არის? 

არავინ უპასუხა. 

– მამა, სად ვართ? 

მისტერ მიურიმ შუბლშეკრულმა მიუგო: 

– ვერ გეტყვი, მეგ. ტესერად ქცევა კარგად არ გამომდის. 

ალბათ მიზანს ავცდი. ყოველ შემთხვევაში, კამაზოცზე აღარ 

ვართ, უცნობ ადგილას ამოვყავით თავი. ალბათ, შავეთში გა-

ვიარეთ და ამიტომ გცივა. წამით შემეშინდა, რომ შავეთი შენს 

თავს წამართმევდა. 

– ეს ბნელი პლანეტაა? – გოგონას ენა თავისუფლად ამოძ-

რავდა პირში და სიტყვების ადვილად გამოთქმა შეძლო. 

– არა მგონია, – თქვა მისტერ მიურიმ, – ჩემი უცოდინრობის 

გამო ამაშიც კი არ ვარ მთლად დარწმუნებული. 



 165 მკითხველთა ლიგა 

– მაშ, ტესერად რაღატომ იქეცი? – გოგონას ასე უხეშად 

არასდროს მიუმართავს მამისთვის. მის ნაცვლად ალბათ სხვა 

ლაპარაკობდა. 

– სხვა გზა არ გვქონდა, – თავი გააქნია კელვინმა, – კამაზო-

ციდან გამოვაღწიეთ, ეგეც საქმეა. 

– როგორ, ჩარლზის გარეშე? რატომ? იქ დატოვეთ? – მეგს 

ბრალმდებლის ცივი კილოთი დასმული კითხვები თავისთავად 

წამოსცდა. 

– არ „დაგვიტოვებია“, – უთხრა მამამ, – დაიხსომე, ადა-

მიანის ტვინი მეტისმეტად ფაქიზი ორგანოა. ადვილად ზიანდე-

ბა. 

– იცი, მეგ, – კელვინი დაიძაბა, თითქოს მეგის რეაქციისა 

ეშინოდა, – მამაშენს ტესერად გადაქცევისას ჩარლზისთვის 

რომ ეტაცა ხელი და ძალით წამოეთრია, იგი არ გამოუშვებდა 

და თავის კლანჭებში მოიქცევდა. ჭკუიდან შეშლილ ჩარლზს სა-

მუდამოდ დავკარგავდით. ეს საუკეთესო გამოსავალი იყო. 

– რატომ? 

– იგი გვეუფლებოდა. მე და შენ უკვე ვნებდებოდით, მამაშენს 

ცოტა მეტხანს რომ გაეწია წინააღმდეგობა, ისიც ვერ გაატანდა. 

– მერედა შენ არ უთხარი, ტესერად იქეციო? – თვალები და-

უბრიალა მეგმა. 

– კელვინს ნუ აბრალებ, მეგ, – მკაცრად გააწყვეტინა მისტერ 

მიურიმ, – განძრევა შეგიძლია თუ ჯერ არა? 

მეგმა აღარ იცოდა, რომელი ნაკლოვანება მოეშველიებინა. 

ნერვებაშლილს ყველა მათგანმა ერთბაშად შემოუტია. 

– არა, არ შემიძლია! ახლავე დამაბრუნე კამაზოცზე. ჩქარა, 

ჩარლზ უოლესი უნდა გადავარჩინო. მეგონა, დაგვეხმარებოდი! 

იმედგაცრუება გოგონას სულს უღრღნიდა. შავეთისგან გონე-

ბადაბინდულს ცივი ტუჩებიდან გულსატკენი სიტყვები დასცდა 
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და თვითონაც არ სჯეროდა, რომ მამამისს, თავის საყვარელ, ნა-

ნატრ მამას ასე მიმართა. 

გოგონამ ის იპოვა. მან კი ვერაფერი გამოასწორა. სიტუაცია 

სულ უფრო მძიმდებოდა. ხანგრძლივი ძიება მორჩა, მეგის მამა 

იპოვეს. ამ უკანასკნელმა სიძნელეები ვერ გადალახა და ახლა 

ამბის კეთილად დასრულებაც საეჭვო გახლდათ. ჩარლზი იგი-მ 

შეიპყრო, რომლის წინააღმდეგ ყოვლისშემძლე მამა უძლური 

იყო. გოგონა სიყვარულსა და სიძულვილს შორის მერყეობდა, 

შავეთმა კი სიძულვილისკენ უბიძგა. 

– თუ ისიც კი არ იცი, სად ვართ, – უყვირა მამას, – მაშინ ვე-

ღარასდროს ვნახავთ დედას და ტყუპებს! დედამიწას ვერას-

დროს მივაგნებთ! ან კამაზოცი როგორღა ვიპოვოთ? შუა კოს-

მოსში ვართ გამოკიდულები! რას აპირებ?! – მეგი უნებლიეთ შა-

ვეთს დამონებული ჩარლზ უოლესივით იქცეოდა. 

მისტერ მიური დაიხარა და ცივი თითები დაუზილა. გოგონამ 

მისი სახე ვერ გაარჩია. 

– შვილო, მე არც ქალბატონი რაო-რაო ვარ, არც ქალბატონი 

რომელიო და არც ქალბატონი ვინ-ვინო. დიახ, კელვინმა ყვე-

ლაფერი მიამბო. მე უბრალო ადამიანი ვარ, თანაც ძალზე სუს-

ტი. მაგრამ კელვინს ვეთანხმები. აქ მისიის შესასრულებლად 

გამოგვგზავნეს. ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ვისაც ღმერთის რწმენა 

აქვს, მისთვის სასწაულები ხდება. 

– შავეთში რატომ გამატარე? კინაღამ მოვკვდი, – შესძახა 

მეგმა. 

– ჩვენსავით ვერ ახერხებ ტესერად ქცევას, დაგავიწყდა? – 

შეახსენა კელვინმა, – მე და ჩარლზს უკეთ გამოგვდის. 

– იქ უნდა დავეტოვებინე, სანამ უკეთ არ ისწავლიდა, – თქვა 

მეგმა. 
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ხმა არცერთს არ ამოუღია. მამა ფრთხილ მასაჟს აგრძელებ-

და. გოგონას ამოძრავებულმა თითებმა მტკივნეულად უჩხვლი-

ტა: 

– ვაი, მტკივა! 

– ესე იგი მგრძნობელობა დაგიბრუნდა, – წყნარად უთხრა 

მამამ, – სამწუხაროდ, უნდა გეტკინოს, მეგ. 

გამჭვალავმა ტკივილმა ნელა დაუარა მკლავებში, ფეხებსა 

და ფეხის თითებში. გაწამებული მეგი აყვირდა, მასაჟს ნუღარ 

მიკეთებო. 

– ჰეი, ნახეთ! – უცებ დაიძახა კელვინმა. 

მოგზაურებისკენ სამი ფიგურა მოემართებოდა. ჟანგისფერ 

ბალახზე ჩუმად დააბიჯებდნენ. 

ნეტავ რა არსებები იყვნენ? 

ურიელელები ლამაზები იყვნენ, კამაზოცელებზე კიდევ იტ-

ყოდით, ადამიანებს რაღაცით მაინც ჰგვანანო. ეს სამი ვინღა 

იყო? 

უცხო არსებებს ისეთივე უშნო ნაცრისფერი დაჰკრავდათ, 

როგორიც გარშემო ყვავილებს. ისინი ორ ფეხზე დადიოდნენ, 

ამიტომ ცხოველები არ უნდა ყოფილიყვნენ. მხეცები ჯიქურ წა-

მოვიდნენ სამი მოგზაურისკენ. მათ ოთხი მკლავი და თითო 

ხელზე ხუთზე მეტი თითი, უფრო სწორად, გრძელი, მოლივლივე 

საცეცი ჰქონდათ. მხრებზე თავი ებათ და სახეც უჩანდათ. 

ურიელელები ჩვეულებრივ ადამიანზე გაცილებით მშვენიერი 

გარეგნობით გამოირჩეოდნენ, ამათ კი ადამიანურობისა არაფე-

რი ეცხოთ. სახის ნაკვთების ადგილას ფოსოები ჰქონდათ, ყურე-

ბისა და თმის ნაცვლად – უთვალავი საცეცი, თვალების მაგივ-

რადაც – რბილი ფოსოები. როცა მეგმა ისინი ახლოდან დაინა-

ხა, მიხვდა, რომ ამ არსებების გვერდით ნებისმიერი ადამიანი 

ქონდრისკაცად გამოჩნდებოდა. 
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მეგის ქვასავით უძრავმა სხეულმა ინსტინქტური შიში კანკა-

ლის ნაცვლად ტკივილით გამოხატა. გოგონა აკვნესდა. 

მონსტრები მგზავრებს ამოუდგნენ გვერდში. ზედ კი უყურებ-

დნენ, მაგრამ ალბათ ვერავის ხედავდნენ. მისტერ მიური კვლავ 

მეგის გვერდით დაჩოქილიყო და მასაჟს უკეთებდა. 

„მამამ აქ მოყვანით დაგვღუპა“, – გაიფიქრა მეგმა, – 

„ჩარლზ უოლესს, დედას და ტყუპს ვეღარასოდეს ვნახავ...“ 

კელვინი ფეხზე წამოიჭრა და მხეცებს თავის დაკვრით 

მიესალმა, თითქოს რომელიმე დაინახავდა. 

– როგორ ბრძანდებით, სერ? მემ? 

– შენ ვინა ხარ? – ჰკითხა ყველაზე მაღალმა მხეცმა. კითხვა 

არც მეგობრული იყო, არც მტრული. ხმა ბეწვიან სახეზე არსებუ-

ლი პირისმაგვარი ფოსოდან კი არ ამოუშვა, არამედ მოლივლი-

ვე საცეცებიდან. 

„შეგვჭამენ“, – გაიფიქრა გონებადაბინდულმა მეგმა, – „აი, 

უკვე მჭამენ. ყველაფერი მტკივა, ხელის თითები, ხელის თითე-

ბი, ვაი...“ 

კელვინმა მხეცს მიუგო: 

– ჩვენ... ჩვენ დედამიწელები ვართ. არ ვიცი, აქ როგორ მოვ-

ხვდით. რაღაც უბედური შემთხვევა მოგვივიდა. ეს პატარა გო-

გო, მეგი, პარალიზებულია, ვერ ინძრევა. ძალიან სცივა და ალ-

ბათ, მაგიტომ. 

ერთ-ერთი მხეცი მეგს მიუახლოვდა, ვეება ფეხები მოკეცა და 

გოგონას გვერდით ჩაიცუცქა. მეგს ზიზღისგან კინაღამ გული 

აერია, როცა მხეცის საცეცი სახეზე შეეხო. მაგრამ საცეცს ნაზი 

სიოსავით სასიამოვნო სურნელი ასდიოდა. გოგონას სითბოს 

ტალღამ რბილად, საამოდ შეუღიტინა და მთელ სხეულში ტკივი-

ლი გაუყუჩა. უცებ ძილი მოერია. 

„ალბათ ისიც ჩემსავით ფიქრობს, ეს რა უცნაური ქმნილება 

ვნახეო“, – გაიფიქრა ძილმორეულმა მეგმა, მაგრამ მერე გაოგ-
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ნებულმა აღმოაჩინა, რომ მხეცი საერთოდ ვერ ხედავდა, თუმცა 

მისი შეხებისას უხიფათობის შვებისმომგვრელი გრძნობა ნელ--

ნელა სხეულის სითბოს უბრუნებდა. ბოლოს მხეცმა გოგონა 

ორი მკლავით აიყვანა. 

– რას აკეთებთ? – სწრაფად წამოდგა მისტერ მიური. 

– ბავშვი მიგვყავს. 
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11 

დეიდა მხეცი 
 

 

– არა! – მკვახედ შესძახა მისტერ მიურიმ, – გთხოვთ, ჩემი 

შვილი ახლავე დასვით! 

მხეცები მისმა შეძახილმა თითქოს გაართო. ყველაზე მა-

ღალმა, რომელიც ალბათ ელჩის მოვალეობას ასრულებდა, 

ჰკითხა: 

– ჩვენი გარეგნობა ასე გაშინებთ? 

– რას გვიპირებთ? – კითხვა შეუბრუნა მისტერ მიურიმ. 

– მაპატიეთ, აი, იმ ბიჭთან ვილაპარაკებ. უფრო თავაზიანია, 

– მხეცი კელვინს მიუბრუნდა, – ვინ ხარ, ბიჭო? 

– კელვინ ო’კიფი. 

– რაო? 

– ბიჭი, რა, ანუ ახალგაზრდა კაცი. 

– შენც გეშინია? 

– რა ვიცი, არა მგონია. 

– მითხარი, – განაგრძო მხეცმა, – ერთ მშვენიერ დღეს სამი-

ვე შენს მშობლიურ პლანეტაზე რომ გამოვჩნდეთ, ჩვენ დანახვა-

ზე რას იზამ? 

– იარაღს გესვრით, – აღიარა კელვინმა. 

– ანუ, გამოდის, ჩვენც ასე უნდა მოგექცეთ? 

კელვინს გაფითრებულ სახეზე ჭორფლი ჩაუმუქდა, მაგრამ 

მაინც მშვიდად უპასუხა: 

– არა, არა, გთხოვთ, ნუ იზამთ. იცით, დედამიწა ჩემი სახლია 

და მირჩევნია იქ ვცხოვრობდე, ვიდრე სხვაგან, თუნდაც კოს-

მოსში ვიყო გაჭედილი. ერთი სული მაქვს უკან როდის დავბრუნ-



 171 მკითხველთა ლიგა 

დები, მაგრამ მანამდე ერთი სერიოზული პრობლემა გვაქვს მო-

საგვარებელი. 

– ვფიქრობ, თქვენ, დედამიწელები, სხვა პლანეტიდან ჩასულ 

სტუმრებს არ ხართ შეჩვეული, – თქვა ყველაზე პატარა მხეცმა, 

რომელსაც მეგი ეკავა. 

– რის შეჩვეული! თუ სწორად მახსოვს, უცხოპლანეტელი 

არასდროს გვწვევია, – წამოიძახა კელვინმა. 

– რატომ? 

– არ ვიცი. 

– ბნელი პლანეტიდან ნამდვილად არა ხართ, ხომ? – აღელ-

და შუათანა მხეცი. 

– არა, – მტკიცედ გააქნია თავი კელვინმა, თუმცა მხეცი ამას 

ვერ დაინახავდა, – ჩვენ... როგორ გითხრათ, წყვდიადში გამო-

ვიარეთ. წყვდიადს ვებრძვით. 

– თქვენ სამი წყვდიადს ებრძვით? – ჩაეკითხა „მეგის“ მხეცი. 

– დიახ, – მიუგო კელვინმა, – ახლა ვიცით, რასაც წარმოად-

გენს. 

– შენ, კაცო, ყველაზე უფროსო, – მკაცრად მიმართა მაღალ-

მა მხეცმა მისტერ მიურის, – ახლავე მითხარი, საიდან მოხვედი? 

– პლანეტა კამაზოციდან, – მტკიცედ უპასუხა მისტერ 

მიურიმ. მხეცები აბურდღუნდნენ, – იქ არ ვცხოვრობთ, – ნელა 

და გარკვევით წარმოთქვა მისტერ მიურიმ, – აქაც და იქაც უც-

ხოები ვართ. მე კამაზოცზე დამატყვევეს, ამ ბავშვებმა კი მიხ-

სნეს. ჩემი უმცროსი შვილი, სულ პაწია, იგი-ს შავბნელმა ძალამ 

დაიმონა. 

დაბღვერილი მეგი ცდილობდა, მხეცის საცეცებისგან დაეხ-

სნა თავი და თანამგზავრებისთვის ენიშნებინა, გაჩერდითო. რა-

ტომ იჩენდნენ გულახდილობას? ნუთუ ამაში სახიფათოს ვერა-

ფერს ხედავდნენ? მაგრამ ძარღვებში კვლავ საცეცების სა-

სიამოვნო სითბო ჩაეღვარა და ბრაზიც დაუცხრა. მწვავე ტკივი-
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ლი დაუამდა, ხელისა და ფეხის თითები შედარებით თავისუფ-

ლად აამოძრავა. 

– ეს ბავშვი უნდა წავიყვანოთ, – თქვა „მისმა“ მხეცმა. 

– მეც ჩარლზივით ნუ მიმატოვებ! – დაუყვირა თავზარდაცე-

მულმა მეგმა მამას და უეცარი ტკივილისგან შეკრთა. 

– ნუ იკლაკნები, – უთხრა მხეცმა, – უარესად გახდები, მო-

დუნდი. 

– იგი-მაც მითხრა, მოდუნდიო, – იყვირა მეგმა – მამა! კელ-

ვინ! მიშველეთ! 

– ეს ბავშვი საფრთხეშია, მასზე ზრუნვა ჩვენ უნდა მოგვან-

დოთ, – უთხრა მხეცმა კელვინსა და მისტერ მიურის. 

– კეთილი. როგორც ვხედავ, სხვა ალტერნატივა არ არის, – 

დაეთანხმა მისტერ მიური, – უშველით? 

– დიახ. 

– შეიძლება, მასთან დავრჩე? 

– არა, მაგრამ მასთან ახლოს იქნებით. გატყობთ, მოშიებუ-

ლები და დაღლილები ხართ, თანაც აბაზანა და დასვენება გჭირ-

დებათ. ამ პატარა... რაო, რა სიტყვა თქვი შენ? – მხეცმა კელვი-

ნისკენ გაიქნია საცეცი. 

– გოგო. 

– ამ პატარა გოგოს სასწრაფო დახმარება უნდა გავუწიოთ. 

ცივ წყვდიადს რას ეძახით? 

– შავეთს. 

– დიახ, შავეთს. შავეთი შიგნიდან დაწვავს, მხოლოდ სათანა-

დო და დროული ჩარევა თუ უშველის. 

სამმა მხეცმა გოგონას ნაზად მოლივლივე საცეცებით დაუწ-

ყო სინჯვა. საცეცების რიტმული ლივლივი ზღვის მცენარის ცეკ-

ვას მოგაგონებდათ. ოთხ მძლავრ საცეცში მონებივრე მეგს სიმ-

შვიდის აუხსნელი შეგრძნება დაეუფლა, პირველად მას შემდეგ, 

რაც დედა ძველ სარწეველა სკამში იჯდა, პატარა მეგი ხელში 
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ეჭირა და იავნანას უმღეროდა. მეგი მამის წყალობით გადაურჩა 

იგი-ს. ახლა თანდათან სისუსტე ერეოდა. თავი მხეცის მკერდს 

მიადო. რუხი, ენითაუწერლად ნაზი და რბილი ბეწვი სახეზე 

მიელამუნა. ბეწვი აქაური ჰაერივით კეთილსურნელოვანი იყო. 

„იმედია, მხეცს აქოთებული არ ვეჩვენები“, – გაიფიქრა მეგ-

მა. თუმცა, გრძნობდა, ასეც რომ ყოფილიყო, მხეცები აინუნშიაც 

არ ჩააგდებდნენ. როგორც კი მაღალმა მხეცმა აიტატა, გაშეშე-

ბული სხეული მოეშვა და ძარღვებში სისხლი აუჩქროლდა. იგი-ს 

ასეთი მყუდროება არ მოჰქონდა, პირიქით, დამშვიდების ნაც-

ვლად ადამიანს ტკივილს აყენებდა. ესენი კი აშკარად კეთილი 

მხეცები უნდა ყოფილიყვნენ. მეგმა პატარა ბავშვივით გუ-

ლიანად ამოიხვნეშა და ჩაეძინა. 

გამოღვიძებულს ბუნდოვნად გაახსენდა აუტანელი ტკივილი. 

ტკივილგაყუჩებული კომფორტში ნებივრობდა. გოგონამ აღ-

მოაჩინა, რომ ბნელ, დახურულ ოთახში საოცრად რბილ ზედა-

პირზე იწვა. დროგამოშვებით მაღალ სილუეტებს არჩევდა, ალ-

ბათ მხეცები მიმოდიოდნენ. მხეცებს მეგისთვის ტანსაცმელი გა-

ეძროთ და ახლა თბილი, მძაფრი სუნის ნივთიერებით ფრთხი-

ლად ზელდნენ. გოგონამ ნეტარებით ამოიკვნესა და მისდა გასა-

ოცრად, გაზმორება შეძლო. სითბოში ჩაძირულსა და გამოცოც-

ხლებულს, პარალიზებამ გაუარა. მამამ კი არა, მხეცებმა უშვე-

ლეს. 

– მაშ, გაიღვიძე, პატარავ? – ალერსიანად ჩასჩურჩულა ვი-

ღაცამ ყურში, – პატარა, სასაცილო თავკომბალას ჰგავხარ! ტკი-

ვილმა გაგიარა? 

– დიახ, მთლიანად მომირჩა. 

– გამოცოცხლდი და ჩათბი? 

– დიახ, მშვენივრად ვგრძნობ თავს, – გოგონამ წამოჯდომა 

დააპირა. 
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– არ ადგე, პატარავ, წყნარად იწექი. ძალები დაზოგე. ცოტა 

ხანში ბეწვის ტანსაცმელს მოგცემთ, მერე ხელით გაჭმევთ, შენ 

თვითონ ვერ შეძლებ. ჩათვალე, რომ ისევ თოთო ბავშვად იქე-

ცი. შავეთი ასე იოლად როდი ელევა მსხვერპლს. 

– მამა და კელვინი სად არიან? ჩარლზ უოლესის მოსაყვანად 

არ წასულან? 

– ჭამენ და ისვენებენ, – უთხრა მხეცმა, – ვცდილობთ, ერ-

თმანეთს გავუგოთ და გავარკვიოთ, თქვენ დასახმარებლად რის 

გაკეთება სჯობს. ჩვენი აზრით, უწყინარი არსებები ხართ, ამი-

ტომ თქვენი დახმარების უფლებას მოგვცემენ. 

– ასე რატომ ბნელა ამ ოთახში? – ჰკითხა მეგმა. ირგვლივ 

მხოლოდ ჩრდილები შენიშნა. მეორე მხრივ, ჩრდილების თავზე 

თითქოს ღია სივრციდან მონაბერი მსუბუქი ნიავი ქროდა. ასეთ 

სიბნელეში საშიში არაფერი იყო. 

– რატომ ბნელა? რატომ ანათებს? – თავგზააბნეულმა მხეცმა 

გოგონას თავისი ფიქრები გადასცა, – მართალი გითხრა, კით-

ხვა არ მესმის. მამაშენმა და იმ ბიჭმა, კელვინმა იგივე მკითხეს. 

მეუბნებიან, თქვენს პლანეტაზე ახლა ღამეა, რადგან ვერაფერს 

ვხედავთო. ისიც გვითხრეს, ვარსკვლავები, როგორც თავად 

უწოდებენ, გამჭვირვალე ატმოსფეროს გამო არ ჩანანო. რომ 

ვუთხარით, ვარსკვლავებზე ბევრი რამ ვიცით-მეთქი, ძალიან 

გაიკვირვეს. ჩვენ ვარსკვლავთა მუსიკასა და ცეკვის ილეთებს 

უკეთ ავუღეთ ალღო, ვიდრე თქვენნაირმა არსებებმა, საათობით 

რომ უსხედხართ ტელესკოპებად წოდებულ რაღაც იარაღებს. 

იცი, ჩვენ სიტყვა მხედველობის არსი არ გვესმის. 

– მხედველობა ნიშნავს, რომ ხედავ, საგნები როგორ გა-

მოიყურებიან, – უიმედოდ აუხსნა მეგმა. 

– საქმეც ამაშია, არ ვიცით, საგნები როგორ გამოიყურებიან, 

შენებური გამოთქმა რომ გამოვიყენო, – მიუგო მხეცმა, – ჩვენ 
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საგანთა არსს, რაობას ვწვდებით. ალბათ, რა შემზღუდველია, 

არა, მხედველობა? 

– სულაც არა! – შესძახა მეგმა, – მხედველობა ყველაზე კარ-

გი რამეა მთელ სამყაროში! 

– უცნაურ სამყაროში ცხოვრობ! – გაიკვირვა მხეცმა, – პირ-

ველად მესმის, მხედველობის სპეციფიკურ უნარს უდიდეს პა-

ტივს მიაგებდნენ. შეეცადე შენი სიტყვებით ამიხსნა, რა არის ეს 

ნათელი, რომლის გარეშე ვერ ძლებთ? 

– მის გარეშე ვერაფერს ვხედავთ, – მეგი მიხვდა, რომ ახსნას 

აზრი არ ჰქონდა. როგორ უნდა ახსნა რას ნიშნავს ბნელი და ნა-

თელი იმ სამყაროში, რომელსაც არათუ თვალიც არ მოუკრავს 

მათთვის, საერთოდაც უთვალოდ ცხოვრობენ? 

– და... ამ პლანეტაზე, – ენის ბორძიკით განაგრძო მეგმა, – 

მზე ხომ გაქვთ? 

– ჰო, ულამაზესი მზე, რომელიც სითბოს გვაძლევს. მზის 

სხივთა წყალობით ყვავილები იფურჩქნება, საკვები მოიპოვება, 

მუსიკის ჰანგები ჟღერს. ერთი სიტყვით, მზე ყოველგვარ სიცოც-

ხლესა და ბარაქას იძლევა. 

– ჩვენთანაც ასეა, – თქვა მეგმა, – როცა მზეს ვუყურებთ, უფ-

რო სწორად როცა დედამიწა, ანუ ჩვენი პლანეტა ჩვენებურ მზეს 

უყურებს, მის შუქს ვიღებთ. როცა დედამიწა ბრუნავს და მზე ჩა-

დის, ღამე დგება. მაშინ ხელოვნურ სინათლეს ვიყენებთ, რომ 

სიბნელეში უკეთ დავინახოთ. 

– ხელოვნური სინათლეო? ასეთი რამ არასდროს გამიგია, – 

ამოიოხრა მხეცმა, – ეს რა რთული ცხოვრება გქონიათ თქვენს 

პლანეტაზე. მოგვიანებით შენგან სიამოვნებით მოვისმენ უფრო 

ვრცელ ახსნა-განმარტებას. 

– კი ბატონო, – დათანხმდა მეგი. თუმცა მაინც გრძნობდა, 

რომ თვალით დანახულის ახსნა მხეცისთვის შეუძლებელი იყო. 

ისინი როგორღაც მეგზე, მის მშობლებზე, კელვინზე და თვით 
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ჩარლზ უოლესზე მიუწვდომლად მეტს ხედავდნენ, მეტი იცოდ-

ნენ და მეტი ესმოდათ. 

– ჩარლზ უოლესი! – მოაგონდა მეგს, – ჩარლზ უოლესს რას 

უპირებენ? ვინ იცის, იგი რას უკეთებს ან რა საშინელებას ჩაადე-

ნინებს. ოჰ, გვიშველეთ, გთხოვთ! 

– ჰო, ჰო, პატარავ, რასაკვირველია, გიშველით. ამ წუთებში 

კრება მსჯელობს, რა გზას დავადგეთ. აქამდე ბნელი პლანეტი-

დან თავდაღწეულთან არასდროს გვისაუბრია. მამაშენი მომ-

ხდარში საკუთარ თავს ადანაშაულებს, მაგრამ, ჩვენი აზრით, 

განსაკუთრებული ნიჭის პატრონი უნდა იყოს, რაკი შენთან ერ-

თად კამაზოციდან მოახერხა გაქცევა. პატარა ბიჭი კი, ვფიქრობ, 

კიდევ უფრო ნიჭიერია და უჩვეულო თვისებებით დაჯილდოებუ-

ლი. ეჰ, შვილო, უნდა შეეგუო მოსალოდნელ ფათერაკებს. ვინ 

იცის, იქნებ შავეთში კიდევ ერთხელ გავლა და კამაზოცზე დაბ-

რუნება მოგიწიოს. არ ვიცი, არ ვიცი. 

– მამაჩემმა ჩარლზი მიატოვა! – გამწარდა მეგი, – უნდა წა-

მოიყვანოს! ჩარლზ უოლესთან ვალშია, იქ როგორ დატოვებს! 

– ვინმეს სადმე დატოვებაზე არაა ლაპარაკი, – მხეცს საუბ-

რის კილო უცებ მშრალი და საქმიანი გაუხდა, – ეს ჩვენს წესებს 

ეწინააღმდეგება. სამაგიეროდ, ვიცით, რომ სურვილები ყოველ-

თვის არ აგისრულდება. ის, რაც გინდა, ყოველთვის არ ხდება. 

ჯერ არ ვიცით, რა მოვიმოქმედოთ. შენს მდგომარეობაში მყოფს 

ვერ დაგრთავთ ნებას, საკუთარი სიცოცხლე საფრთხეში ჩააგ-

დო. ეს ჩვენც დაგვაზარალებს. ვხედავ, გინდა მამაშენი კამაზოც-

ზე გაგზავნო, ეგებ აიძულო კიდეც ასე მოიქცეს, მაგრამ ეს წარ-

მატებას სათუოს გახდის. არა, არა. უნდა დაისვენო, სანამ არ 

დამშვიდდები. ახლა კი, საყვარელო, ეს თბილი და მოსახერხე-

ბელი ხალათი ჩაიცვი. 

გოგონა ხელახლა ასწიეს და თავზე რბილი, მსუბუქი ხალათი 

გადააცვეს. 
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– შენს პატარა ძმაზე ნუ იდარდებ, – ჩაესმა საცეცების რბი-

ლი, მელოდიური სიტყვები, – წყვდიადში ერთი წამითაც არ დავ-

ტოვებთ. მაგრამ მანამდე უნდა დაისვენო, ძალები აღიდგინო, 

კარგ ხასიათზე დადგე და გამოჯანმრთელდე. 

მხეცის ალერსიანმა ლაპარაკმა და იმის ცოდნამ, რომ რაც 

უნდა ეთქვა ან ჩაედინა, მაინც ეყვარებოდა, მეგს გული მოულბო 

და ანუგეშა. 

– ჩემი პატარები დიდი ხნის წინ გაიზარდნენ და თავიანთი 

გზა იპოვეს, – თქვა მხეცმა, – შენ მათი პატარაობა გამახსენე, 

ისეთი პაწაწინა და უმწეო ხარ. მოდი, ახლა გაჭმევ. ნელა ჭამე 

და მშვიდად. ვიცი, სანახევროდ დამშეული იქნები, კარგა ხანია 

ლუკმა არ ჩაგსვლია პირში, მაგრამ მაინც, საჭმელს ნუ მიაძღე-

ბი, თორემ ავად გაგხდის. 

მეგს პირში აუწერლად გემრიელი რაღაც ჩაუდეს. გოგონამ 

დიდი მადლიერებით ჩაყლაპა ლუკმა. ყოველ ლუკმაზე ძალა 

ემატებოდა. ახლაღა გაიაზრა, რომ იმ საზიზღარი ვითომდა „ინ-

დაურის“ მეტი, კამაზოცზე რომ მიუტანეს, მართლა არაფერი 

ეჭამა. ის ინდაურიც ჩიტივით მოკიკნა. დედამისის წვნიანი რამ-

დენი ხნის წინ მიირთვა, ამას ვერ იტყოდა. დროს ყოველგვარი 

მნიშვნელობა დაეკარგა. 

– ღამე აქ რამდენ საათს გრძელდება? – იკითხა ძილმორე-

ულმა გოგონამ, – ალბათ ისევ გათენდება, არა? 

– სუ, – გააჩუმა მხეცმა, – ჭამე, პატარავ. როცა სიგრილეა, 

მაშინ გვძინავს. ახლა გარეთ გრილა. გამოღვიძებული ისევ 

გათბები და საქმეებს მიუბრუნდები. რომ შეჭამ, აუცილებლად 

უნდა გამოიძინო. მე შენთან დავრჩები. 

– გთხოვთ, მითხარით, როგორ მოგმართოთ? – ჰკითხა მეგ-

მა. 



 178 მკითხველთა ლიგა 

– სს, მშვიდად. ეცადე, უსიტყვოდ, გონებაში მელაპარაკო. 

იფიქრე, სხვადასხვა ადამიანს რა სახელებით მოიხსენიებ ხოლ-

მე? 

მეგის ფიქრს მხეცი გულთბილად გამოეხმაურა: 

– არა, დედა არა. ეს მხოლოდ ერთს ეკუთვნის, აღმატებული, 

ყოვლისმომცველი სიტყვაა. მამა აქ გყავს. არა, არც უბრალო 

მეგობარი ვარ, არც მასწავლებელი, არც და ან ძმა. ახლობელი 

რას ნიშნავს? სასაცილოდ რთული სიტყვაა. დეიდა? მგონი, 

მიაგენი. ჰო, დეიდა შემეფერება. უცნაურ სახელებს მარქმევ, 

გოგონი. ის. და მონსტრი! მონსტრი საშინელებაა. მონსტრებს 

ნამდვილად არ მივაკუთვნებ თავს. მხეცი? ჰო, ეს უკვე კარგია. 

მხეცი იყოს. დეიდა მხეცი. 

– დეიდა მხეცი, – ძილ-ბურანში სიცილით ჩაილაპარაკა მეგ-

მა. 

– რამე სასაცილო ვთქვი? – გაუკვირდა მხეც დეიდას, – 

დეიდა მხეცი არ მოგწონს? 

– პირიქით, საყვარელი სახელია, – მიუგო გოგონამ, – 

გთხოვ, რამე მიმღერე, დეიდა მხეცო. 

თუ დეიდა მხეცისთვის მხედველობის ახსნა შეუძლებელი გა-

მოდგა, ადამიანისთვის დეიდა მხეცის სიმღერის აღწერა მით 

უმეტეს წყლის ნაყვა იქნებოდა. სიმღერის ჰანგი ურიელზე 

მცხოვრები არსებებისაზე გაცილებით ტკბილხმოვანი გახ-

ლდათ. მუსიკა უფრო სრულყოფილად იყო ხორცშესხმული, 

ვიდრე ფორმა ან მხედველობა, იგი მეგს დეიდა მხეცის მკლა-

ვებზე მედგრად იცავდა. გოგონას მოელანდა, თითქოს მუსიკამ 

ჰაერში აიტაცა, საკუთარ სიმძლავრეში გახვია და ახლა ძლევა-

მოსილი, ვარსკვლავებს შორის დაფრინავდა. ერთი წამით მანაც 

იგრძნო, როგორ დაკარგა მისთვის ბნელმა და ნათელმა მნიშ-

ვნელობა. რეალური მხოლოდ მუსიკა იყო. 
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მუსიკით განებივრებულმა მეგმა ვერ გაიგო, ისე ჩაეძინა. 

როცა გამოეღვიძა, მძინარე დეიდა მხეცი დაინახა. უსახო, 

რბილბეწვიანი თავი დაბლა დაეხარა. ღამეს მქრქალი ნაცრის-

ფერი განთიადი მოჰყვა და ოთახში შემოიჭრა. გოგონამ ახლა 

კი გაიგო, რომ თურმე ამ პლანეტას ფერები არ სჭირდებოდა. 

მხეცებს მეტი რამ ენახათ, ვიდრე ერთმანეთში შერეული რუხი 

და ყავისფერი. თავად მეგმა პლანეტის უმცირესი ნაწილი შენიშ-

ნა. თვითონ იყო ხუთი გრძნობით შეზღუდული და არა უსინათ-

ლო მხეცები. მათ ალბათ სხვაგვარი შეგრძნებები ექნებოდათ, 

რომლებზეც ვერც იოცნებებდა. 

გოგონა როგორც კი ოდნავ შეინძრა, მხეცი მაშინვე მისკენ 

დაიხარა. 

– გემრიელად გამოგიძინია, შვილო. ხომ კარგად ხარ? 

– მშვენივრად, – უპასუხა მეგმა, – დეიდა მხეცო, ამ პლანე-

ტას რა ჰქვია? 

– ერიჰა, – ამოიოხრა მხეცმა დეიდამ, – საშინლად მიჭირს 

შენსავით სხარტად ჩამოვაყალიბო აზრი. იმ პლანეტას, საიდა-

ნაც მოხვედი, კამაზოცი უწოდე, ასეა? 

– ასეა. იქიდან კი წამოვედით, მაგრამ იქაურები არ ვართ. 

– შეგიძლია, ჩვენს პლანეტას იქსჩელი დაუძახო, – თქვა 

მხეცმა დეიდამ, – ჩვენ და იმ უბედურ კამაზოცს ერთი მზე 

გვაქვს. მადლობა გამჩენს, მზე ერთადერთია, რაც გვაკავში-

რებს. 

– შავეთს თქვენც ებრძვით? – დაინტერესდა მეგი. 

– დიახ, დიახ, ვებრძვით, – უპასუხა დეიდა მხეცმა, – შავეთ-

თან ბრძოლა მოსვენებას არ გვაძლევს. გამჩენმა ამ საქმისთვის 

გამოგვარჩია. ვისაც ამოირჩევს, იმას მებრძოლ სულისკვეთებას 

უღვივებს. რა თქმა უნდა, ბრძოლაში სხვებიც გვეხმარებიან, რის 

გარეშეც ძალზე გაგვიჭირდებოდა. 

– ვინ გეხმარებათ? – ჰკითხა მეგმა. 
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– ოჰ, საყვარელო პატარავ, ვერ წარმოიდგენ, რარიგ მიძ-

ნელდება შენთვის ახსნა. ახლა მივხვდი, განა მარტო იმიტომ, 

რომ ბავშვი ხარ. შენს ორ თანაგზავრს არანაკლებ უჭირს ჩემი 

გაგება. როგორ გითხრა, აბა? სიკეთე გვეხმარება, ვარსკვლავე-

ბი გვეხმარებიან, ალბათ შენებური ნათელი, სიყვარული. ეჰ, წე-

სიერად ვერ აგიხსნი, შვილო! ეს ისეთი რამეა, ან უნდა ჩაუღ-

რმავდე, ან მასზე საერთოდ არ იფიქრო. 

– მაგრამ... 

– ჩვენ საგნებს შენებურად, ხილული თვალით კი არა, უხი-

ლავი თვალით ვჭვრეტთ. ხილული თვალით დანახული საგნები 

წარმავალია, უხილავით – მარადიული. 

– დეიდა მხეცო, შემთხვევით ქალბატონ რაო-რაოს ხომ არ 

იცნობთ? – მეგს გულში უეცარი იმედი ჩაესახა. 

– ქალბატონ რაო-რაოს? – მხეცი დეიდა შეკითხვამ საგონე-

ბელში ჩააგდო, – ეჰ, შვილო, რომ იცოდე, შენი ენა თავისი სი-

მარტივითა და შეზღუდულობით გვარიან თავსატეხს მიჩენს. – 

მხეცმა ოთხივე საცეციანი მკლავი გაოცების ნიშნად უმწეოდ გა-

შალა, – გინდა, მამაშენსა და შენს კელვინთან მიგიყვანო? 

– დიახ, თუ შეიძლება! 

– კარგი, მაშ წავედით. შენ გელოდებიან, რომ გეგმები დააწ-

ყონ. ვიფიქრეთ, მათთან ერთად ჭამა მოგინდებოდა. რაო, რას 

ეძახით მაგას? აა, ჰო, საუზმეს. ჯერ უფრო თხელ ტანსაცმელს 

ჩაგაცმევ, თორემ მაგ თბილ ბეწვში დაგცხება, მერე კი წავალთ. 

დეიდა მხეცმა მეგი ჩვილი ბავშვივით აბანავა და ჩააცვა. ახა-

ლი ტანსაცმელიც ღია ფერის ბეწვისგან იყო შეკერილი, ოღონდ 

დედამიწის თვით ყველაზე თხელ ტანისამოსზე უმსუბუქესი. 

დეიდა მხეცმა გოგონას წელზე ერთი საცეციანი მკლავი მოხვია 

და დერეფანში თან გაიყოლა. გრძელ, უსახურ დერეფნებში მეგი 

მხოლოდ აჩრდილებსა და მათ ჩრდილებს ხედავდა. ბოლოს 

უზარმაზარ, სვეტებიან დარბაზს მიაღწიეს. დარბაზში პირდაპირ 
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ციდან შემოსული სხივის კონები ქვის უზარმაზარ, წრიულ მაგი-

დაზე იყრიდა თავს. გარშემო რამდენიმე მხეცი იჯდა. კელვინი 

და მისტერ მიური ახლოს, ქვის მერხებზე ისხდნენ, რომლებიც 

მაგიდას წრედ ერტყმოდა. მხეცები იმსიმაღლეები იყვნენ, მერ-

ხზე შემომჯდარი მისტერ მიური ფეხებით იატაკს ვერ სწვდებო-

და, აყლაყუდა კელვინი თავის გრძელ ფეხებს ჩარლზ უოლესი-

ვით იქნევდა. დარბაზი სანახევროდ გადაეხურათ კამარებით, 

რომლებიც ქვაფენილიანი სასეირნო ბილიკებისკენ გადიოდა. 

თუმცა, აქაური შუქი დედამიწის მზის შუქზე უღიმღამო იყო, ცა-

რიელი კედლებისა და სახურავის არარსებობის გამო, მეგი 

თავს მშვიდად გრძნობდა. როცა დეიდა მხეცმა დარბაზში შეიყ-

ვანა, მისტერ მიური მერხიდან ჩამოსრიალდა, ქალიშვილთან 

მიიჭრა და გადაეხვია. 

– დამპირდნენ, შენს შვილს კარგად მოვუვლითო, – უთხრა 

მამამ. 

დეიდა მხეცის მკლავებში მეგი თავს უხიფათოდ გრძნობდა. 

ახლა კი ჩარლზ უოლესზე დარდი და მამის ადამიანური სისუს-

ტის გამო იმედგაცრუება ბურთივით მოაწვა ყელში. 

– კარგად ვარ, – ჩაიბურდღუნა, მამას, კელვინს მზერა 

მოარიდა და მხეცებს შეხედა, რადგან დახმარებას მათგან ელო-

და. 

დეიდა მხეცმა მეგი აიყვანა, მერხზე დასვა და გვერდით მიუჯ-

და, მერე თეფშზე საუცხოო ხილი და პური გადმოულაგა, რომ-

ლის მსგავსი გოგონას არასდროს არაფერი ეჭამა. ერთი შეხედ-

ვით უფერო, მოსაწყენი საკვების დანახვაზე წუხანდელი გემ-

რიელი ვახშამი გაახსენდა და ჯერ უხალისოდ გასინჯა, მაგრამ 

პირველ ლუკმაზევე გემო ჩაატანა. 

სხვებმა დანაყრება აცალეს. 

– ჩარლზ უოლესის დასახსნელ გეგმას ვადგენდით, – დინჯად 

დაიწყო მისტერ მიურიმ, – იგი-სგან ტესერით თავის დაღწევა 
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უდიდესი შეცდომა ყოფილა. ამიტომ, მირჩიეს, კამაზოცზე თუნ-

დაც მარტო დაბრუნებისგან თავი შემეკავებინა. გზას ხელ-

მეორედ რომ ავცდე, ადვილად დავიკარგები და გალაქტიკიდან 

გალაქტიკაში მარადიულად ვიხეტიალებ, რაც ვერავის, მით უმე-

ტეს ჩარლზ უოლესს, ვერაფერში წაადგება. 

მეგს უიმედობის ისეთი მძაფრი შეგრძნება დაეუფლა, რომ 

ჭამის ხალისი დაკარგა. 

– ჩვენი ახალი მეგობრების აზრით, – განაგრძო მამამ, – 

მხოლოდ შენი ქალბატონი რაო-რაოს სათვალემ შემაძლებინა 

მზის სისტემის შიგნით დავრჩენილიყავი. სათვალე აქ მაქვს, 

მეგ, თუმცა ვშიშობ, ჯადოსნური უნარი დაკარგა და ახლა ჩარ-

ჩოში ჩვეულებრივი შუშაა ჩასმული. ჯადოსნობა, ალბათ, ერთა-

დერთხელ და ისიც კამაზოცზე ევალებოდა და შავეთში გამომ-

გზავრებამ ეს უნარი დააკარგვინა, – მამამ სათვალე მეგისკენ 

გასწია. 

– ამათ იციან ტესერაქტზე, – კელვინმა ხელით მხეცების წრე 

მოხაზა, – ოღონდ ბნელ პლანეტაზე ვერ გაჩნდებიან. 

– ქალბატონ რაო-რაოს თუ დაუძახეთ? – ჰკითხა მეგმა. 

– ჯერ არა, – უპასუხა მამამ. 

– ჯერ არა? ერთადერთი გამოსავალი ესაა! აქამდე როგორ 

ვერ მოიფიქრეთ? მამა, ნუთუ ჩარლზ უოლესის ბედი საერთოდ 

არ გაღელვებს? 

მხეცი დეიდა წამოდგა და გამკიცხავი ტონით უთხრა: 

– აბა, რას ამბობ, შვილო! 

მამას არაფერი უთქვამს, მაგრამ მეგი მიხვდა, რომ გული ატ-

კინა. ისე მოიქცა, როგორც მისტერ ჯენკინზთან. გოგონა წარ-

ბშეკრული დააშტერდა მაგიდას: 

– ახლა მართლა უნდა ვთხოვოთ დახმარება. თუ აქამდე ვერ 

მიხვდით, სულელები ყოფილხართ. 

მხეცი დეიდა დანარჩენებს მიუბრუნდა: 
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– ბავშვს მკაცრად ნუ განსჯით, დაღონებულია. შავეთში მოგ-

ზაურობამ თავისი დაღი დაასვა. სამწუხაროდ, ფიზიკური გამო-

ჯანმრთელებაც ვერ იხსნის კაცის გონებას ზიანისგან. 

მეგმა ბრაზიანად გადახედა მაგიდასთან მსხდომთ. მხეცები 

ჩუმად, გაუნძრევლად ისხდნენ. გოგონა ეჭვობდა, სულელად 

მთვლიანო. 

კელვინი გოგონას მოსცილდა და წელში გაიმართა. 

– მეგ, აზრად თუ მოგსვლია, რომ დილიდან ვცდილობთ, მხე-

ცებს ჩვენს სამ დედაბერზე მოვუყვეთ? როგორ ფიქრობ, ამდენი 

ხანი რას ვაკეთებდით, საჭმლით ვსკდებოდით? კარგი, თუ ასე 

გინდა, მაშ შენ მოუყევი. 

– ჰო, შვილო, სცადე მოყოლა, – დეიდა მხეცი დაჯდა და გო-

გონა გვერდით მოისვა, – შენში ჩემთვის გაუგებარ ბრაზს 

ვგრძნობ. რატომ ბრაზობ? ვიღაცის გარდა, საკუთარ თავსაც 

ადანაშაულებ. რატომ? 

– განა არ იცი, რატომ, დეიდა მხეცო? 

– არა, – თქვა მხეცმა დეიდამ, – სცადე, იმ სამ უცხო არსება-

ზე მომიყვე, რომლებიც გინდა, რომ გაგვაცნო. 

მეგმა გაჭირვებით, ენის ბორძიკით დაუწყო ახსნა. ჯერ ქალ-

ბატონ რაო-რაოს მამაკაცის პალტოს აღწერა სცადა, მერე ფე-

რადი შალებისა და თავსაფრების. მოუყვა, რომ ქალბატონ ვინ--

ვინოს თეთრი მანტია ეცვა და ბრჭყვიალა სათვალე ეკეთა. ქალ-

ბატონ რომელიოს წვეტიანი ქუდი და მოფრიალე შავი მანტიაც 

ახსენა. მალე თავისი მცდელობის უსუსურობაში დარწმუნდა. 

იგი მხოლოდ საკუთარი თვალით ნანახ სამ დედაბერზე ჰყვებო-

და და არა ქალბატონ რაო-რაოზე, ქალბატონ ვინ-ვინოზე ან 

ქალბატონ რომელიოზე. ეს იგივე იყო, ქალბატონ რაო-რაოს 

ურიელური ფორმა – მფრინავი არსება გადმოეცა სიტყვებით. 
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– სიტყვებს ნუ ხარჯავ, – ალერსიანად უთხრა მხეცმა დეიდამ, 

– მეც და შენც ტყუილად ვწვალობთ. მათ რაობაზე იფიქრე. გა-

რეგნობა ვერაფერს გვეუბნება. 

მეგმა ფიქრი გააგრძელა, მაგრამ სამი დედაბრის ხატება ვე-

რაფრით მოიშორა თავიდან. გოგონამ ქალბატონ რაო-რაოს 

განმარტება გაიხსენა ტესერაქტზე, შეეცადა იგი მათემატიკური 

ტერმინებით განეხილა. დროდადრო ესმოდა, როგორ წამოიძა-

ხებდა მხეცი დეიდა ან რომელიმე სხვა მხეცი, აი ახლა გავიგე-

თო, მაგრამ მათ გონებაში უმეტესად თავაზიანი გაოცება 

ამოიკითხა. 

– ანგელოზები! – იყვირა კელვინმა მაგიდის მეორე მხარეს, 

– მფარველი ანგელოზები! – ბიჭმა წამიერი სიჩუმე კვლავ და-

არღვია. სახე დაძაბული ფიქრისგან უხურდა, – მაცნეები! ღმერ-

თის მაცნეები! 

– წამით მეც ეგ ვიფიქრე, – დაიწყო დეიდა მხეცმა, მერე უნუ-

გეშოდ ამოიოხრა, – ეჰ, ვერა, ვერ გავიგე. ძალიან ბუნდოვანი 

სურათია. 

– უცნაურია პირდაპირ, ხედავენ და კი ვერ გვიხსნიან – რას, 

– ჩაილაპარაკა მაღალმა, გამხდარმა მხეცმა. 

– ახალგაზრდები არიან და იმიტომ, – დეიდა მხეცმა საცე-

ციანი მკლავი ისევ მეგს მოხვია, – დედამიწიდან გვეწვივნენ. 

თავიანთ საცხოვრისს ასე ეძახიან. სხვა პლანეტებთან არას-

დროს ურთიერთობენ, უკიდეგანო სივრცეში მარტოდმარტო 

ბრუნავენ. 

– ვაი, საწყლები, როგორი მარტოსულები იქნებიან, – თქვა 

გამხდარმა მხეცმა. 

უეცრად დიდი დარბაზი მჭექარე ხმამ შეაზანზარა: 

– აქქ ვვარრთთ! 
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12 

უგუნური და სუსტი 
 

 

მეგმა ხმის პატრონი ვერ დაინახა, მაგრამ დაიმედებულს 

გულმა ბაგაბუგი დაუწყო. ყველა მხეცი ერთდროულად წამოხტა, 

თაღიანი გასასვლელისკენ მიტრიალდა და მისალმების ნიშნად 

თავიან-საცეცებიანად მოიხარა. ქალბატონი რაო-რაო ორ სვეტ-

შუა იდგა. გვერდით ქალბატონი ვინ-ვინო ამოუდგა. მათ ზურგს 

უკან შუქი აციალდა. გოგონას სამივე უფრო შეცვლილი ეჩვენა, 

ვიდრე მათი პირველი შეხვედრისას. გადღაბნილი კონტურები-

თა და ერთმანეთში არეული ფერებით აკვარელის სველ ნახატს 

ჰგავდნენ. და მაინც, სამივე აქ იყო, სამი ნაცნობზე ნაცნობი დე-

დაბერი. 

მეგმა დეიდა მხეცის მკლავებიდან თავი გაითავისუფლა, 

იატაკზე დახტა და ქალბატონ რაო-რაოსკენ გაექანა. ქალბა-

ტონმა რაო-რაომ გამაფრთხილებლად ასწია ხელი. მეგმა 

დაინახა, რომ თურმე ბოლომდე მატერიალიზებული არ ყოფი-

ლა, იგი ნათელი გახლდათ და არა სუბსტანცია. გადახვევას ისე-

ვე ვერ შეძლებდა, როგორც მზის სხივის დაჭერას. 

– სიჩქარეში ვერ მოვასწარით... გვეძახდით? – იკითხა ქალ-

ბატონმა რაო-რაომ. 

ყველაზე მაღალმა მხეცმა კვლავ დაუკრა თავი, მაგიდას ერ-

თი ნაბიჯით მოშორდა და ქალბატონ რაო-რაოს მიუახლოვდა: 

– პატარა ბიჭის საკითხზე გაწუხებთ. 

– მამამ მიატოვა! – იყვირა მეგმა, – კამაზოცზე დატოვა! 

– და ჩვენგან რას ელოდებით? – ქალბატონ რაო-რაოს ცივმა 

კილომ მეგი დაზაფრა. 

გოგონამ მკლავები ვედრებით გაშალა: 
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– ჩარლზ უოლესზე გელაპარაკებით, ქალბატონო რაო-რაო! 

იგი-ს ჰყავს ტყვედ! გადაარჩინეთ, გთხოვთ, გადაარჩინეთ! 

– ერთხელ ხომ გითხარით უკვე, მეგ, კამაზოცზე უძლურნი 

ვართ, – კვლავ ცივად თქვა ქალბატონმა რაო-რაომ. 

– ანუ ჩარლზს სამუდამოდ იგი-სთან დატოვებთ? – იკივლა 

მეგმა. 

– ეგ როდის ვთქვი? 

– ჩვენ მით უმეტეს უძლურები ვართ! ვცადეთ და ვერაფერს 

გავხდით! ჩარლზი უნდა გადაარჩინოთ, ქალბატონო რაო-რაო! 

– მეგ, მეტისმეტად ბევრს ითხოვ ჩვენგან, – მიუგო დაღვრე-

მილმა ქალბატონმა რაო-რაომ, – უნდა შევთანხმდეთ, რომ 

სხვების გადარჩენა ჩვენთვის ასე ადვილი არაა. 

მისტერ მიური თავის დაკვრით გამოვიდა წინ. მეგის გასაკვი-

რად, სამივე ქალმა თავის დაკვრითვე უპასუხა. 

– მგონი, ერთმანეთს არ ვიცნობთ, – თქვა ქალბატონმა რაო-

რაომ. 

– ეს მამაჩემია, სხვა ვინ უნდა იყოს, – მეგს მოუთმენლობის-

გან თანდათან ბრაზი მოერია, – მამა, გაიცანი ქალბატონი რაო-

რაო, ქალბატონი ვინ-ვინო და ქალბატონი რომელიო. 

– სასიამოვნოა, – ჩაილაპარაკა მისტერ მიურიმ, შემდეგ უფ-

რო ხმამაღლა განაგრძო, – უკაცრავად, სათვალე გამიტყდა, 

ამიტომ კარგად ვერ გხედავთ. 

– არა უშავს, რა აუცილებელია გვხედავდეთ, – შენიშნა ქალ-

ბატონმა რაო-რაომ. 

– იქნებ ტესერაქტად ქცევა მასწავლოთ, რომ კამაზოცზე დავ-

ბრუნდე... 

– მმაგგითთ რრასს მმოიგგებთთ? – გაოცდა ქალბატონი რო-

მელიო. 

– ვეცდები, ჩემი შვილი იგი-ს წავართვა. 

– ხხომ ხხვდებბით, რრომ არრ გამმოგივათთ? 
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– ცდა ბედის მონახევრეა. 

– მაპატიეთ, ნებას ვერ დაგრთავთ, – რბილად უთხრა ქალბა-

ტონმა რაო-რაომ. 

– მაშინ მე წავალ, – თავი გამოიდო კელვინმა, – ერთხელ 

თითქმის მოვახერხე ჩარლზის მობრუნება. 

– არა, კელვინ, – თავი გააქნია ქალბატონმა რაო-რაომ, – 

ჩარლზს იგი-ს მოსაგერიებლად საჭირო ძალა აღარ შერჩა. უნ-

და გესმოდეს, რომ შენც მასთან ერთად დაიღუპები. თავს 

დაუფიქრებლად ნუ გაწირავ. 

დიდ დარბაზში ხანგრძლივი სიჩუმე გამეფდა. გარედან შე-

მოჭრილი რბილი სხივების კონა ქალბატონ რაო-რაოზე, ქალბა-

ტონ ვინ-ვინოსა და მქრქალად მოციმციმე ქალბატონ რომე-

ლიოზე კონცენტრირდა. კრინტი არავის დაუძრავს. ერთ-ერთმა 

მხეცმა საცეცი ნელა გაიქნ-გამოიქნია ქვის მაგიდაზე. მეგმა დუ-

მილი ვეღარ აიტანა და იმედგადაწურულმა იყვირა: 

– აბა, რას იზამთ? ჩარლზს ფეხებზე დაიკიდებთ? 

– გაჩჩუმდი, ბბავშშვო! – ქალბატონ რომელიოს შეძახილი 

დიდ დარბაზში გახმიანდა. 

მეგს გაჩუმება არ შეეძლო. იგი დეიდა მხეცს მიეკრა, მაგრამ 

მას თავისი საცეცები მფარველურად არ შემოუხვევია. 

– მე ვერ წავალ! – აყვირდა მეგი, – არ შემიძლია! წასვლას 

ნუ დამაძალებთ! 

– დდა ვინნ გაძძალებსს? – რომელიოს პირქუშმა ხმამ გოგო-

ნას თმა ყალყზე დაუყენა. 

ატირებულმა მეგმა მხეც დეიდას ანჩხლი პატარა ბავშვივით 

დაუშინა მუშტები, ხოლო ბეწვი ცრემლებით დაულბო. დეიდა 

მხეცი მის გამოხტომას მშვიდად შეხვდა. 

– კარგი, წავალ! – წამოიტირა მეგმა, – ვიცი, ამას მთხოვთ! 

– შეუძლებელს ან გაუგებარს არაფერს გთხოვთ, მეგ, – და-

უყვავა ქალბატონმა რაო-რაომ. 
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მეგი ისევე სწრაფად დაწყნარდა, როგორც ატირდა: 

– უკვე გავიგე, რაც უნდა ვქნა, – დაღლილობის მიუხედავად, 

გოგონა მშვიდად იყო. დეიდა მხეცის წყალობით, შავეთისგან 

დატოვებული სიცივე მისი გონებიდანაც განიდევნა. გოგონამ 

მამას შეხედა. გაუგებრობამ და ბრაზმა გაუარა, ახლა მამის მი-

მართ მხოლოდ სიყვარულსა და სიამაყეს გრძნობდა. მეგმა მა-

მას ღიმილით სთხოვა პატიება, შემდეგ დეიდა მხეცს მიეხუტა. 

ამჯერად დეიდა მხეცმა მკლავებში მოიქცია. 

– აბბა, რრა გგაიგგე? – დინჯად ჰკითხა ქალბატონმა რომე-

ლიომ. 

– ჩარლზი სხვისი კი არა, ჩემი გადასარჩენია. ჩარლზს ვერ 

ვუგებ, მაგრამ ის მიგებს, იმიტომ, რომ ჩემთანაა ყველაზე ახ-

ლოს. მამა კარგა ხნით დავკარგეთ, ჩარლზი მაშინ სულ პატარა 

იყო, ამიტომ ერთმანეთს არ იცნობენ. ჩარლზმა და კელვინმა 

დღეს გაიცნეს ერთმანეთი. დიდი ხნის მეგობრები რომ ყოფი-

ლიყვნენ, ჩარლზის შველა კელვინს მოუწევდა. ჰო, გავიგე, 

სხვის ნაცვლად მე უნდა წავიდე. 

მისტერ მიური, რომელიც აქამდე მუშტებზე ნიკაპდაყრდნო-

ბილი იჯდა, წამოდგა. 

– ამას არ დავუშვებ! 

– რრატომმ? – ჰკითხა ქალბატონმა რომელიომ. 

– მისმინეთ, წარმოდგენა არა მაქვს, ვინ ბრძანდებით და არც 

მაინტერესებს. ჩემს ქალიშვილს საშიშ პლანეტაზე მარტო არ 

გავუშვებ. 

– რრატომმ? 

– იმიტომ, რომ მოსალოდნელი შედეგი ორივემ ვიცით! მეგი 

წინანდელზე დასუსტებულია, გამოჯანმრთელებული ვერ არის. 

შავეთმა კინაღამ მოკლა. ვერ ვხვდები, როგორ შეგიძლიათ გმი-

რობის ტვირთი მეგს აჰკიდოთ ზურგზე. 

კელვინი ჩამოხტა: 
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– მგონი იგი მართალს ამბობდა თქვენზე. ან იქნებ, მასთან 

ხართ შეკრულები? თუ წასვლაა, მე უნდა წავიდე! თავად არ მით-

ხარით, მეგს მიხედეო? ხომ ამისთვის წამომიყვანეთ! 

– დანაბარები უკვე შეასრულე, – დაამშვიდა ქალბატონმა 

რაო-რაომ. 

– არაფერიც არ შემისრულებია! – იყვირა კელვინმა, – მეგს 

ნუ გაგზავნით მარტოს! უფლებას არ მოგცემთ! მოვკვდები და 

უფლებას არ მოგცემთ! 

– კელვინ, ვერ ხვდები, რომ შენი გამოხდომით მეგს საქმეს 

კიდევ უფრო ურთულებ? – ჰკითხა ქალბატონმა რაო-რაომ. 

– კი მაგრამ, გოგონას ტესერად ქცევისთვის ძალა ეყოფა? – 

დეიდა მხეცმა ქალბატონ რაო-რაოს მიუშვირა საცეცი, – ხომ 

იცით, რამდენი რამ გადაიტანა? 

– თუ რომელიო წაიყვანს, ეყოფა, – თქვა ქალბატონმა რაო--

რაომ. 

– მეც წავალ და მივეხმარები, – დეიდა მხეცმა მეგი მაგრად 

მიიკრა. 

– ოჰ, დეიდა მხეცო, – წამოიწყო მეგმა. 

– არა, – მოუჭრა ქალბატონმა რაო-რომ. 

– განა მეშინია, – თავმდაბლად მიუგო დეიდა მხეცმა, – უბ-

რალოდ ვიფიქრე, თუ საჭიროა, გავყვები-მეთქი. 

– ქალბატონო ეე... რაო-რაო, – მოიღუშა მისტერ მიური, სა-

ხიდან თმა გადაიყარა და შუა თითი შუბლზე მიიჭირა, თითქო 

სათვალეს ისწორებსო, – ხომ არ დაგავიწყდათ, რომ მეგი ბავ-

შვია? 

– და ცოტას ურევს, – იყვირა კელვინმა. 

– კარგი ერთი, – გაცხარდა მეგი იმ იმედით, რომ აღშფოთე-

ბით შიშს მოერეოდა, – მათემატიკაში მე გჯობივარ. 

– მარტო წასასვლელად გეყოფა სიმამაცე? – ჰკითხა ქალბა-

ტონმა რაო-რაომ. 
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– არა, – უგულოდ უპასუხა მეგმა, – მაგრამ რა მნიშვნელობა 

აქვს. 

– ჩემი წასვლა ერთადერთი გამოსავალია, – უთხრა გოგო-

ნამ თანამგზავრებს, – მარტო არასდროს გამგზავნიდნენ თუ... 

– რა ვიცით, რომ ეს სამი იგი-სთან არაა შეკრული? – იკითხა 

მისტერ მიურიმ. 

– მამა! 

– მეგ, მამაშენს არ ვადანაშაულებ. შენზე ღელავს და ბუნებ-

რივია, ცხელ გულზე ეჭვის თვალით გვიყურებს, – თქვა ქალბა-

ტონმა რაო-რაომ, – სასიკვდილო საფრთხეში გგზავნით, ამას 

არ უარვყოფ. ალალად უნდა ვაღიარო, შეიძლება შენს მისიას 

საბედისწერო შედეგი მოჰყვეს. ეს ვიცი, მაგრამ არ მჯერა, რომ 

ასე მოხდება. ოქროს შუალედიც ჩემს აზრს იზიარებს. 

– შუალედი ვერ იწინასწარმეტყველებს, მეგს რა მოუვა? – 

იკითხა კელვინმა. 

– ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ვერა, – ქალბატონ რაო--

რაოს აშკარად გაუკვირდა, რას მეკითხებაო, – მომავალი წი-

ნასწარ რომ ვიცოდეთ... კამაზოცელებს დავემსგავსებით. სი-

ცოცხლეწართმეულებს ცხოვრებას სხვა დაგვიწესებს და ჩვენს 

საქციელს ის გააკონტროლებს. როგორ აგიხსნა? თუმცა, ვიცი, 

როგორც. თქვენს ენაზე პოეზიის ერთ-ერთ სახეს სონეტს უწო-

დებთ. 

– კი, კი, მერე? ოქროს შუალედი სონეტთან რა კავშირშია? – 

მოუთმენლად იკითხა კელვინმა. 

– კელვინ, პატივი დამდე და მომისმინე, – მკაცრად მოუჭრა 

ქალბატონმა რაო-რაომ. კელვინმა ნერვიული კვიცივით ფეხე-

ბის ბაკუნი შეწყვიტა, – სონეტი ძალიან მკაცრი და შეზღუდული 

ფორმის ლექსია, ხომ მართალია? 

– დიახ. 
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– სონეტი შედგება თოთხმეტი პწკარისგან, როგორც მახ-

სოვს, იამბიკური პენტამეტრით. პენტამეტრი კიდევ ლექსთწყო-

ბის ძალიან მკაცრ წესებს ემორჩილება. ხომ სწორია? 

– სწორია, – თავი დაუქნია კელვინმა. 

– თითო პწკარი მკაცრად განსაზღვრულ რითმაზე უნდა 

სრულდებოდეს. პოეტმა ეს წესი ზუსტად თუ არ დაიცვა, სონეტი 

არ გამოუვა. ასეა? 

– ასეა. 

– მაგრამ ამ მკაცრ განსაზღვრებაშიც კი პოეტს შეუძლია რაც 

უნდა, ის თქვას. ანუ სრული შემოქმედებითი თავისუფლება აქვს, 

მართალი ვარ? 

– დიახ, – ისევ თავი დაუქნია კელვინმა. 

– მაშასადამე, – დაიწყო ქალბატონმა რაო-რაომ. 

– რა მაშასადამე? 

– კარგი, ბიჭო, ნუ სულელობ, – შეუტია ქალბატონმა რაო--

რაომ, – მშვენივრად იცი, საით ვუმიზნებ! 

– ანუ ჩვენი ცხოვრება სონეტს ჰგავს? ადამიანს მკაცრად გან-

საზღვრული ცხოვრების ფორმა, მაგრამ მოქმედების სრული თა-

ვისუფლება მიეცა. 

– ჰო, – თქვა ქალბატონმა რაო-რაომ, – ფორმა გაქვს, სონე-

ტი კი თავად უნდა დაწერო. მხოლოდ შენზეა დამოკიდებული, 

რას დაწერ. 

– გეყოფათ რა, გთხოვთ, – თქვა მეგმა, – წამიყვანეთ, რომ 

დროზე მოვრჩეთ ამ ამბავს. უაზრო ლაპარაკით სულ უფრო მეტ 

დროს ვკარგავთ. 

– ბავშშვი მმარრთალია, – დაიგუგუნა ქალბატონმა რომე-

ლიომ, – დრროა. 

– შეგიძლია, სხვებს დაემშვიდობო, – ნებართვის კი არა, უფ-

რო ბრძანების კილოთი უთხრა გოგონას ქალბატონმა რაო--

რაომ. 
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მეგი მოუხეშავი რევერანსით გამოემშვიდობა მხეცებს: 

– დიდი მადლობა ყველას. ჩემი სიცოცხლე იხსენით. 

„გადამარჩინეთ რისთვის? იმისთვის, რომ იგი-მ მომკლას?“ 

– უნებლიეთ გაიფიქრა გოგონამ, თუმცა ხმამაღლა არ უთქვამს. 

გოგონა დეიდა მხეცს მოეხვია და მის რბილ, სურნელოვან 

ბეწვში ჩარგო თავი. 

– მადლობა, ძალიან მიყვარხარ, – უჩურჩულა მან. 

– მეც მიყვარხარ, პატარავ, – დეიდა მხეცმა რბილი საცეცები 

გოგონას სახეს მიადო. 

– კელ, – მეგმა კელვინს გაუწოდა ხელი. 

ბიჭი მასთან მივიდა, მისი ხელი აიღო, უხეშად მიიზიდა თა-

ვისკენ და აკოცა. შემდეგ ხმაამოუღებლად შეტრიალდა, ამიტომ 

არ დაუნახავს, მეგს როგორ გაუბრწყინდა თვალები სასიამოვნო 

გაოცებისგან. 

გოგონა ბოლოს მამას მიუბრუნდა: 

– მე... ბოდიშს გიხდი, მამა. 

მამამ ორივე ხელი ჩასჭიდა, დაიხარა და ახლომხედველი 

თვალებით დააკვირდა. – რისთვის, მეგატრონ? 

ალერსიანად ნათქვამ ძველ მეტსახელზე მეგს კინაღამ ცრემ-

ლები მოერია. 

– მინდოდა, ჩემ მაგივრად ყველაფერი შენ გაგეკეთებინა, – 

თქვა მეგმა, – მეგონა, ყველაფერი ადვილი იქნებოდა... ჰოდა, 

თავი დავირწმუნე, ვითომ ჩარლზის დატყვევება შენი ბრალი 

იყო... დამოუკიდებლად მოქმედებისა მეშინოდა... 

– შენი დახმარება ნამდვილად მინდოდა, მეგ, – თქვა მისტერ 

მიურიმ, – ეს ყველა მშობელს უნდა, – მამამ ქალიშვილს მუქ, 

შიშისგან გაფართოებულ თვალებში ჩახედა, – მარტო არ გაგიშ-

ვებ, მეგ, მეც წამოგყვები. 

– არა, – თქვა ქალბატონმა რაო-რაომ უფრო მკაცრად, ვიდ-

რე ოდესმე, – მეგს უფლება უნდა მისცეთ, საფრთხესთან და-
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მოუკიდებლად გამკლავება იკისროს. ჭკვიანი კაცი ბრძანდე-

ბით, მისტერ მიური და მჯერა, თქვენს ქალიშვილს მარტო გაუშ-

ვებთ. 

მისტერ მიურიმ ამოიოხრა და მეგი გულში ჩაიკრა. 

– შიშისა ნუ შეგეშინდება, პატარა მეგაპარსეკ. მე და დედაშე-

ნი ვეცდებით, შენი გულისთვის მამაცურად შევეგებოთ ყველა-

ფერს. ესღა დაგვრჩენია. დედაშენს... 

– დედა სულ ცდილობდა, საზოგადოებაში გამოვეყვანე, – 

თქვა მეგმა, – ხომ იცი, ენდომებოდა, ჩარლზი მე გადამერჩინა. 

თუ რამე დამემართა, უთხარი... – წამით ქვითინი შეიკავა და თა-

ვი ასწია, – არა, დაივიწყე. მე თვითონ ვეტყვი. 

– კარგი გოგო ხარ, მეგ. ვიცი, რომ ეტყვი. 

მეგმა ნელა შემოუარა მაგიდას და სვეტებს შორის მდგარ 

ქალბატონ რაო-რაოსთან მივიდა, – მოდიხართ? 

– არა, მარტო ქალბატონი რომელიო წამოგყვება. 

– როცა მამამ ტესერაქტში შემიყოლა, შავეთმა ლამის ჩამით-

რია, – შიშისგან ხმა აუკანკალდა გოგონას. 

– მამაშენი საკმაოდ გამოუცდელია, – უთხრა ქალბატონმა 

რაო-რაომ, – თუმცა არაჩვეულებრივი ადამიანია და სიამოვნე-

ბით ვასწავლიდი. დღემდე ჰგონია, თითქოს ტესერაქტთან მუ-

შაობა იგივეა, რაც აპარატთან ჩხირკედელაობა. ნუ ღელავ, შა-

ვეთს არ მივცემთ შენთან მოახლოების საშუალებას. ჩემი აზ-

რით, უვნებლად გადაურჩები. 

მეგი ამან ვერ გაამხნევა. 

მეგს წამიერი აღტყინება და რწმენა შეერყა: 

– ვაითუ ჩარლზი სამუდამოდ იგი-სთან დარჩეს? 

– გაჩუმდი, ნუ ამბობ მაგას, – ქალბატონმა რაო-რაომ ხელი 

ასწია, – როცა კამაზოცზე პირველად მიგიყვანეთ, სამივეს სხვა-

დასხვა ნიჭი გიბოძეთ. ამჟამადაც ხელცარიელს არ გაგიშვებთ, 
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მაგრამ ახლანდელ საჩუქარს ხელით ვერ დაიჭერ. მეგ, მე ახლა 

ჩემს სამუდამო სიყვარულს გაძლევ. არასდროს დაივიწყო ეს. 

სათვალეაბრჭყვიალებულმა ქალბატონმა ვინ-ვინომ მეგს 

გაუღიმა. გოგონამ ჯიბიდან კამაზოცზე გამოყენებული სათვალე 

ამოიღო და ქალბატონ ვინ-ვინოს დაუბრუნა. 

– მამაშენი მართალია, – ქალბატონმა ვინ-ვინომ სათვალე 

გამოართვა და მანტიის ნაკეცებში შემალა, – სათვალე აღარ გა-

მოგადგება. რასაც ახლა გეტყვი, სიტყვასიტყვით კი არ უნდა 

გაიგო, გონებით უნდა ჩასწვდე, როგორც ტესერაქტს. ყურადღე-

ბით მომისმინე, მეგ: „...სიშლეგე ღვთისა კაცთა სიბრძნეზე უფ-

რო ბრძნულია, და უძლურება ღვთისა – კაცთა ძლიერებაზე უფ-

რო ძლიერი. 

დაუკვირდით, ძმანო, ვინა ხართ ხმობილნი: ცოტაა თქვენს 

შორის ხორციელად ბრძენი, ცოტაა ძლიერი, ცოტაა წარჩინებუ-

ლი. მაგრამ ღმერთმა გამოარჩია შლეგნი ამა ქვეყნისანი, რათა 

არცხვინოს ბრძენნი, და უძლურნი ამა ქვეყნისანი, რათა არ-

ცხვინოს ძლიერნი. უგვარონი ამა ქვეყნისა, უბადრუკნი და 

არარსნი გამოარჩია ღმერთმა, რათა არად აქციოს არსნი, და, 

ამრიგად, არცერთი ხორციელი არ იქადოდეს ღვთის წინაშე“( 

პავლეს ეპისტოლენი, პირველი კორინთელთა მიმართ, 1:25--

29.), – ქალბატონი ვინ-ვინო გაჩუმდა, შემდეგ დაუმატა, – დაე, 

მართალმა გაიმარჯვოს, – მისმა სათვალემ ნაპერწკლები ყარა; 

სადღაც ვინ-ვინოს სხეულის შიგნით და მის ზურგს უკან სვეტი 

გამოჩნდა. ქალბატონმა ვინ-ვინომ ბოლოჯერ გაიბრწყინა და 

გაქრა. 

მეგმა შიშით მიიხედა იქით, სადაც წეღან ქალბატონი რაო--

რაო იდგა. ეტყობა, ქალბატონი რაო-რაო მანამდე გაქრა, სანამ 

ქალბატონი ვინ-ვინო ციტატას წარმოთქვამდა. 

– არა! – მისტერ მიური მეგისკენ წამოვიდა. 

მოციალე შუქიდან ქალბატონ რომელიოს ხმა მოისმა: 



 195 მკითხველთა ლიგა 

– ხხელსს ვერრ მმოგკიდებ, შშვილო. 

მეგი უმალვე გაიტაცა სიბნელემ. გოგონა ჯერ არარაში მოხ-

ვდა, მერე ყინულოვან შავეთში. „ქალბატონი რომელიო ჩემამ-

დე არ მოუშვებს“, – განუწყვეტლივ იმეორებდა გოგონა, სანამ 

შავეთის სიცივე ძვლებს უხრავდა. 

მეგმა რომელიოს დახმარებით შავეთი გადალახა და ფეხე-

ბით იგივე გორაკზე დაეშვა, რომელიც მან, კელვინმა და ჩარ-

ლზმა კამაზოცზე პირველი ვიზიტისას ნახეს. გოგონა ცოტათი 

გათოშილიყო, თუმცა ამას მაინცდამაინც არ შეუწუხებია. ასე 

ზამთრობით ითოშებოდა ხოლმე, როცა ნაშუადღევს სოფელში 

გაყინულ გუბურაზე ციგურაობით ერთობოდა. მარტო დარჩე-

ნილს გული აუძგერდა. 

შემდეგ ქალბატონ რომელიოს დაუვიწყარი ხმა თითქოს ბუ-

ნებიდან წამოსულ ექოსავით ჩაესმა: 

– მმე არრ დამმისსაჩუქრრებიხარრ. შშენ გაქვსს ისს, რრაც 

იგი-სს არრ გგააჩჩნიაა. ისს შშენი ერრთადერრთი იარრაღია, 

ოღღონნდ თთავვადდ უნნდდა იპპოვვო. 

ხმა შეწყდა. მეგი მიხვდა, სულ მარტო დავრჩიო. 

გოგონა ნელა დაუყვა გორაკს. გულის ბაგაბუგი ნეკნებს 

სტკენდა. გორაკს ქვემოთ ერთნაირი სახლების იგივე, წინა მოგ-

ზაურობისას ნანახი მწკრივი შემოხვდა, ამის იქით – ქალაქის 

სწორხაზოვანი შენობები. მეგმა წყნარ ქუჩაში გაიარა. რაკი ბნე-

ლოდა, ქუჩაში კაცის ჭაჭანებაც არ იყო. ბურთით მოთამაშე, სახ-

ტუნელათი მოხტუნავე ბავშვები, კარებთან დაყუდებული დედე-

ბი და სამუშაოდან მობრუნებული მამები სადღაც გაკრეფილიყ-

ვნენ. ყველა სახლის თითო ფანჯარაში შუქი ენთო, რომელიც მე-

გის ჩავლისთანავე ერთდროულად ჩაქრა. ნეტავ, მეგის იქ ყოფ-

ნის გამო თუ უბრალოდ, ახლა წესით შუქის ჩაქრობის დრო იყო? 

გაბრუებული მეგი ვერავითარ ბრაზს, იმედგაცრუებას ან 

თუნდაც შიშს ვერ გრძნობდა. ნაბიჯებს მოზომილი სიზუსტით 
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დგამდა, ისე რომ ფეხი არც აუჩქარებია, არც შეუნელებია. გო-

გონა გეგმის გარეშე, დაუფიქრებლად, დინჯად, მაგრამ მტკიცედ 

მიიწევდა წინ, ქალაქისა და გუმბათოვანი შენობისკენ, სადაც 

იგი იწვა. 

ამასობაში, მეგი ქალაქის პერიფერიულ ნაგებობებს მიადგა. 

ყველაში სინათლის ვერტიკალური ზოლი ენთო, ოღონდ მკრთა-

ლი და შიშის მომგვრელი. დედამიწის ქალაქებში პირიქით, და-

წესებულებათა კიბეებს თბილი, სასიამოვნო შუქი ანათებდა. 

ცალკეულ, გაბრდღვიალებულ ფანჯრებში გვიან ღამით მომუშა-

ვეები და ოფისის დამლაგებლები საქმიანობდნენ. აქ მსგავსი 

არაფერი ხდებოდა. თითო შენობიდან თითო კაცი, ალბათ და-

რაჯი გამოვიდა და შენობას წრე დაარტყა. მეგის მოსვლა ან ვერ 

შეამჩნიეს, ან ოდნავადაც არ შეიმჩნიეს. გოგონამ კაცებს 

ჩაუარა. 

„ისეთი რა მაქვს, რაც იგი-ს არ გააჩნია?“ – უცებ ქალბატონ 

რომელიოს ნათქვამი გაახსენდა, – „ამისთანა რა უნდა იყოს?“ 

მეგი ახლა ცათამბჯენებივით მაღალი საოფისე შენობების 

გასწვრივ მიდიოდა. აქაც უღიმღამო, ვერტიკალური შუქები ენ-

თო. ბაცად მოციმციმე კედლები ქუჩებს ოდნავ ანათებდნენ. ცენ-

ტრალური გონების ცენტრის შენობა ზუსტად მეგის წინ იდგა. ნე-

ტავ წითელთვალა ისევ იქ იყო? თუ ღამე დაწოლის უფლება მის-

ცეს? მაგრამ მეგს წითელთვალასთვის კი არა, პირდაპირ იგი--

სთვის უნდა მიეკითხა. მიუხედავად იმისა, რომ წითელთვალა 

იგი-სთან შედარებით მართლა კეთილ, გულმხიარულ ჯენტლმე-

ნად მოგეჩვენებოდათ, ჩარლზ უოლესის გამოხსნაში მისი ჩარე-

ვა არ იყო საჭირო. 

მამამ თქვა, იგი სხვების წინააღმდეგობას არაა ჩვეული და 

ამან გადამარჩინაო. მეგი და კელვინიც ამ სისუსტის წყალობით 

დაუდგნენ იგი-ს მაგრად. 
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„მაშინ მამა დამეხმარა, აქ კი არავინ მყავს, მე უნდა ვიღონო 

რამე“, – ფიქრობდა გოგონა, – „იგი-ს მე უნდა გავუწიო წინააღ-

მდეგობა. ვითომ ეს გამომადგება? არა მგონია, იგი სხვებისგან 

არ ელოდება ბრძოლაში გამოწვევას, თორემ თვითონ მშვენივ-

რად იბრძვის“. 

ცენტრალური გონების ცენტრის უზარმაზარი, ოთხკუთხა შე-

ნობა მოედნის მეორე ბოლოს ჩიხში აქცევდა. გოგონა მოტრი-

ალდა, რომ მოედნისთვის გვერდი აევლო და თითქმის ანგარიშ-

მიუცემლად ნაბიჯი შეანელა. 

იგი-ს დიდებული, გუმბათოვანი სამფლობელო უკვე ყურის 

ძირში იყო. 

„მე ჩარლზ უოლესთან მივდივარ. ესაა ყველაზე მნიშვნელო-

ვანი და ამაზე უნდა ვიფიქრო. ნეტავ, ახლაც წეღანდელივით 

გაბრუებული ვიყო. იგი იქ რომ არ დამიხვდეს, მერე სად წავი-

დე? იქნებ ჩარლზი სხვაგან წაიყვანა? თუმცა ჯობია, ჯერ გუმბა-

თოვან შენობაში შევიდე. მეცოდინება მაინც, რა ხდება“. 

მეგმა კიდევ უფრო ნელა და დინჯად გაიარა ცენტრალური 

გონების ცენტრის უშველებელ კარში. ბოლოს, როგორც იქნა, 

წინ იგი-ს გუმბათოვანი სახლის სუსტი, უცნაურად მფეთქავი სი-

ნათლე შეამჩნია. 

„მამამ მითხრა, შიშის ნუ შეგეშინდება, შეშინებულიც კი წინ 

უნდა წახვიდეო. ქალბატონ რაო-რაოს ნათქვამი წესიერად ვერ 

გავიგე, მაგრამ ალბათ უნდა, ჩემი თავი არ მეზიზღებოდეს, ანუ 

საკუთარი თავი ისეთად მივიღო, როგორიც ვარ. ისიც მითხრა, 

ყოველთვის გახსოვდეს, რომ მიყვარხარო. ქალბატონ რაო--

რაოს ვუყვარვარ. ფიქრიც აქედან უნდა დავიწყო, მერე რა, რომ 

მეშინია ან იგი-ს გონებას ვერ გავუტოლდები. მაინც რა კარგი 

გრძნობაა, როცა რაო-რაოსნაირ სასაცილო ტიპს უყვარხარ“. 
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ფიქრებში გართული მეგი უკვე გუმბათოვან სახლთან იდგა. 

ფეხებმა პატარ-პატარა ნაბიჯებით, თითქოს თავისით მიიყვანეს 

დანიშნულების ადგილამდე. 

ზუსტად გოგონას ცხვირწინ წრიული შენობის კედლებმა იის-

ფრად გაიელვეს. სახურავიდან წამოსული ვერცხლისფერი შუ-

ქის პულსაციამ მეგი ლამის შეშალა. სრულიად უტემპერატურო 

შუქი ხელმეორედ მისწვდა, იგი-სკენ მიიზიდა და შენობაში ისე 

შეიწოვა, როგორც მტვერსასრუტმა მტვერი. 

გოგონას თითქოს ქარაშოტი ეძგერა. სულშეგუბებული ხელ-

მეორედ შეეცადა, ჩვეულებრივ, იგი-სგან მომდინარე ძალის სა-

წინააღმდეგოდ ესუნთქა. მის სხეულს, გულსა და ფილტვებს უც-

ხო რიტმი დააცხრა, მაგრამ თავად მეგი მთლიანად ვერ 

დაიმორჩილა. 

მეგმა უჩვეულო ენერგიის გასაძევებლად თვალები სწრაფად 

დაახამხამა. წითელი ნისლი გაიფანტა და ყველაფრის დანახვა 

შეძლო. იგი, მოშიშვლებული, გულისამრევად რბილი, მოთახ-

თახე, მფეთქავი ტვინი ისევ იქ, პლატფორმაზე იწვა. ჩარლზ 

უოლესი კვლავ მის გვერდით ჩაცუცქულიყო და ყბაჩამოვარ-

დნილი თვალებს ნელა ატრიალებდა, ხოლო შუბლის ჭმუხნას 

იგი-ს საზიზღარ რიტმს აყოლებდა. 

ეს გულსაკლავი სურათი მეგს მუცელში წიხლივით მოხვდა. 

ნაცნობი ჩარლზ უოლესი იმავდროულად უცნობი იყო მისთვის. 

ჩარლზ უოლესი სად დაიკარგა? მისი საყვარელი ძმა ჩარლზ 

უოლესი? 

„რა მაქვს ისეთი, რაც იგი-ს არ გააჩნია?“ 

– არც არაფერი, – ცივად მიუგო ჩარლზ უოლესმა, – მიხარია 

შენი დაბრუნება, ძვირფასო დაო. მე და იგი გელოდებოდით. ვი-

ცოდით, რომ ქალბატონი რაო-რაო უკან გამოგგზავნიდა. ჩვენი 

ძველი მეგობარია, ხომ იცი. 
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სულ რაღაც ერთი საშინელი წამით მეგი დაეთანხმა, მისი 

ტვინი მაშინვე იგი-მ მოჩხრიკა. 

– არა! – ყურისწამღებად იკივლა გოგონამ, – იტყუები! 

წამით გოგონა იგი-ს არტახებს დაუსხლტა. 

„გაბრაზებულს იგი ვერ მომწვდება. 

იგი-ს ამით ვაჯობებ?“ 

– სისულელეს ნუ ამბობ, – უთხრა ჩარლზ უოლესმა, – იგი-ს 

არაფრით სჯობიხარ. 

– იტყუები, – მიუგო მეგმა და ჩარლზ უოლესის ნიღაბს ამო-

ფარებული ბიჭისადმი მხოლოდ ბრაზი იგრძნო. უფრო სწორად 

ბრაზი კი არა, სიძულვილი. წრფელი, სრული სიძულვილი. სი-

ძულვილით აღვსილი მეგი თანდათან იგი-მ ჩაითრია. თვალები 

წითელი ნისლით დაებინდა, იგი-ს რიტმისგან მუცელატკიებულ-

მა კინაღამ აღებინა. სხეული მძაფრმა სიძულვილმა და იგი-ს 

მძლავრმა რიტმმა აუთრთოლა. 

გოგონა ბოლო წამს მოეგო გონს და შეირხა. იგი სიძულვი-

ლით ვერ გააკვირვა, რადგან თავადვე განასახიერებდა სიძულ-

ვილს. 

– იტყუები და ქალბატონ რაო-რაოსაც ცუდ რაღაცებს აბრა-

ლებ! – იყვირა გოგონამ. 

– ქალბატონ რაო-რაოს სძულხარ, – თქვა ჩარლზ უოლესმა. 

ამ შენიშვნით იგი-მ გამოუსწორებელი შეცდომა დაუშვა. 

– ქალბატონ რაო-რაოს ვუყვარვარ, თვითონ მითხრა, – მა-

შინვე შეეპასუხა მეგი, – თავის პირით მითხრა, მიყვარხარო, – 

უეცრად გონება გაუნათდა. 

როგორც იქნა, მიხვდა – სიყვარული! 

იგი-ს სიყვარული არ გააჩნდა. 

გოგონა ქალბატონ რაო-რაოს, დედ-მამას, ნამდვილ ჩარლზ 

უოლესს, ტყუპებსა და დეიდა მხეცს უყვარდათ და თვითონაც 

ყველა მათგანი უყვარდა. 
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მაგრამ სიყვარული იარაღად როგორ უნდა გამოეყენებინა? 

რა უნდა ექნა? 

იგი რომ შეეყვარებინა, ეს უზარმაზარი ტვინი ალბათ ბუშტი-

ვით დაიჩუტებოდა და აქვე გააცხებდა სულს. მეგი დარწმუნებუ-

ლი იყო, იგი სიყვარულს ვერ აიტანდა. მაგრამ მეგს, სუსტ, უგუ-

ნურ, სულმოკლე და შეუხედავ გოგონას, იგი-ს შეყვარება არ შე-

ეძლო. იგი-ს შეყვარება ეგებ დიდ ძალისხმევას არ მოითხოვდა 

მისგან, მაგრამ ამას უბრალოდ ვერ იზამდა. 

სამაგიეროდ, გოგონას ჩარლზ უოლესი ეყვარებოდა. შეეძ-

ლო, აქ მდგარიყო და უწინდელივით ჰყვარებოდა. გოგონას მი-

სი, ნამდვილი ჩარლზ უოლესის სიყვარული შეეძლო, რომლის 

გულისთვისაც კამაზოცზე დაბრუნდა და იგი-ს პირისპირ წარ-

დგა. ჩარლზი, მეგზე გაცილებით ნიჭიერი ბავშვი, იგი-ს ხელში 

სულმთლად უმწეო იყო. 

„ჩარლზ, ჩარლზ, რომ იცოდე, როგორ მიყვარხარ. შენ ჩემი 

პატარა ძამიკო ხარ, სულ რომ მივლის ხოლმე. ჩარლზ უოლეს, 

ძალიან გთხოვ, დამიბრუნდი. იგი-ს მოშორდი, მოდი ჩემთან და 

შინ დავბრუნდეთ. ჰეი, ჩარლზ, ჩარლზ უოლეს, მიყვარხარ“. 

მეგმა ლოყებზე ღაპაღუპით ჩამოდენილი ცრემლები ვერ შე-

ამჩნია. თავი აიძულა, მოსამართ თოჯინად გადაქცეული ჩარლზ 

უოლესისთვის შეეხედა. შეეძლო, ძმისთვის ასე ეცქირა და შეეყ-

ვარებინა. 

„ჩარლზ უოლეს. მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარ-

ხარ“. 

ჩარლზ უოლესმა პირი ნელა დახურა, თვალების ტრიალი და 

შუბლის ამაზრზენი ჭმუხვნა შეწყვიტა. ბიჭი ნელა წამოვიდა დის-

კენ. 

– მიყვარხარ, ჩარლზ! – იყვირა გოგონამ, – მიყვარხარ! მიყ-

ვარხარ! 
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უცბად ჩარლზი კისრისტეხით გამოიქცა და მეგს მკლავებში 

ჩაუვარდა. 

– მეგ! მეგ! მეგ, შენა ხარ? – იწივლა ატირებულმა ბიჭმა. 

– მე ვარ, ჩარლზ, მიყვარხარ! – იკივლა მეგმა. გოგონა ძმა-

სავით ხმამაღლა ატირდა, მისი ცრემლები ჩარლზისას შეერია, 

– ძალიან, ძალიან, ძალიან მიყვარხარ! 

ბავშვების ირგვლივ ყინულივით ცივი, ბნელი მორევი დატრი-

ალდა. მეგი ვიღაცის გაცოფებულმა, ბოღმიანმა ყმუილმა კინა-

ღამ დააყრუა. შემდეგ ისევ ჩამობნელდა. წყვდიადში გოგონამ 

ქალბატონ რაო-რაოს შეხება იგრძნო და მიხვდა, რომ იგი-ს უკ-

ვე მოსცილდა. 

ცოტა ხანში გოგონა შემოდგომის ტკბილი სურნელით გაჟ-

ღენთილ მიწაზე გადაკოტრიალდა. როგორც ჩანს, დედამიწაზე 

დაბრუნდნენ. მის მკლავებში ჩარლზ უოლესი ყვიროდა: 

– მეგ! ოჰ, მეგ! 

გოგონა ძმას ჩაეხუტა. ჩარლზი მეგს მაგრად მოეხვია თავისი 

პატარა მკლავებით. 

– მეგ, შენ გადამარჩინე! შენ გადამარჩინე! – გაუთავებლად 

იმეორებდა ბიჭი. 

– მეგ! – გაისმა ძახილი. ღამის სიბნელეში ბავშვებისკენ მამა 

და კელვინი მოიჩქაროდნენ. 

ჩარლზთან ხელჩაკიდებულმა მეგმა ძლივძლივობით აითრია 

წელი და მიიხედ-მოიხედა. 

– მამა! კელვინ! სად ვართ? – დაუძახა. 

ჩარლზ უოლესმა მეგს ხელი მოუჭირა, იქაურობას თვალი 

მოავლო და საყვარლად, ჩვეულებისამებრ გადამდებად გა-

დაიხარხარა. 

– სად და ტყუპების ბოსტანში! – თქვა მან, – შეხედე ერთი, 

პირდაპირ ბროკოლის არ დავასკდით?! 



 202 მკითხველთა ლიგა 

ამაზე მეგსაც გაეცინა. ერთდროულად ცდილობდა მამასა და 

კელვინს გადაჰხვეოდა, თან ჩარლზ უოლესისთვის წამითაც არ 

გაეშვა ხელი. 

– შენ ეს შეძელი, მეგ! – დაიყვირა კელვინმა, – ჩარლზი გა-

დაარჩინე! 

– შენით ძალიან ვამაყობ, შვილო, – მისტერ მიურიმ შვილს 

დინჯად აკოცა და სახლისკენ შებრუნდა, – ახლა დედაშენი უნდა 

ვნახო, – მეგმა აშკარად შეატყო, როგორ ცდილობდა მამა, 

მღელვარება და მოუთმენლობა დაეოკებინა. 

– ნახე! – გოგონამ სახლისკენ გაიშვირა თითი. მაღალ, სველ 

ბალახში, მოგზაურებისკენ ტყუპები და მისის მიური მოაბიჯებ-

დნენ. 

– ხვალ სასწრაფოდ ახალი სათვალე უნდა შევუკვეთო, – მის-

ტერ მიურიმ მთვარის შუქზე თვალები მოჭუტა და მეუღლისკენ 

გაიქცა. 

– ჰეი, მეგ, სად დაიკარგე? ძილის დროა უკვე, – მდელოდან 

მკვახედ გამოსძახა დენიმ. 

– მამა მოდის! – უეცრად იყვირა სენდიმ. 

მისტერ მიურიმ მდელო სირბილით გადაჭრა, მისის მიურიც 

გამოიქცა და ცოლ-ქმარი ერთმანეთს გადაეხვია. ბედნიერებით 

აღტყინებული უფროსი მიურების, მეგის, ჩარლზ უოლესის და 

ტყუპების ხელ-ფეხისგან უშველებელი ზედახორა გაიმართა. 

ცალკე მდგარი კელვინი თავისთვის იღრიჭებოდა, სანამ მეგმა 

არ სტაცა ხელი და ზედახორაში არ შეათრია. მისის მიურიმ ბიჭი 

საკუთარი შვილივით ჩაიკრა გულში. ყველა იცინოდა და ერთმა-

ნეთს ლაპარაკს არ აცლიდა. უეცრად ისინი ხმამაღალმა ჭახანმა 

შეაკრთო. გამხდარმა, შავბეწვიანმა ფორტინბრასმა სამზა-

რეულოს ბადეაფარებული კარი გააღო და მდელოზე გამოჯლი-

გინდა, აქაოდა, ბედნიერი წუთები მე რატომ უნდა გამომრჩესო. 
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შეკრებილებს დიდი ამბით მიესალმა და სიხარულით გადარე-

ულმა კინაღამ ყველანი წააქცია. 

მეგმა მალევე იგრძნო ქალბატონ რაო-რაოს, ქალბატონ ვინ-

ვინოსა და ქალბატონ რომელიოს იქ ყოფნა, რადგან მთელი მი-

სი არსება ახლანდელზე აღმატებულ, ღრმა სიხარულსა და სიყ-

ვარულს მოეცვა. გოგონამ სიცილი შეწყვიტა და ყური დაუგდო. 

ჩარლზმაც მიაყურადა: 

– ჩუ! 

ჰაერი დაბზრიალდა. ქალბატონი რაო-რაო, ქალბატონი ვინ-

ვინო და ქალბატონი რომელიო ბავშვების წინ გაჩნდნენ. ისინი 

ისეთ მკვეთრად საგრძნობ სიყვარულსა და სიხარულს აფრქვევ-

დნენ გარშემო, რომ მეგი ფიქრობდა, ხელები თუ გავიწვდინე, 

შევეხებიო. 

– ოჰ, ჩემო საყვარელო ბავშვებო, ვწუხვარ, წესიერად გამომ-

შვიდობებას რომ ვერ ვასწრებთ, – ამოიქაქანა ქალბატონმა 

რაო-რაომ, – იცით, ჩვენ უნდა... 

მაგრამ ბავშვებმა ვერასოდეს შეიტყვეს, თუ რა უნდა ექნათ 

ქალბატონ რაო-რაოს, ქალბატონ ვინ-ვინოსა და ქალბატონ 

რომელიოს, რადგან უეცრად ქარმა დაუბერა და სამივე გაუჩი-

ნარდა. 
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