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თავი I 

 

ტერფებზე სციოდა და, ყოველ ჯერზე, როცა კი დაბუჟებულ ფეხებს 

შეატოკებდა, ესმოდა, როგორ საწყლად უღრჭიალებდა კენჭები ლან-

ჩების ქვეშ. სინამდვილეში საწყალი თავად უფრო იყო. ასე დიდხანს 

არასდროს დარჩენილიყო გაუნძრევლად, შარაგზის პირას მიწაყრილს 

ამოფარებული და ჩასაფრებული. 

დღე იწურებოდა. შიშით, უფრო კი შფოთვით სავსემ, თოფი მოიმარ-

ჯვა და მიზანი გაასწორა. მალე ჩამობნელდებოდა და ბინდბუნდში თო-

ფის სამიზნეს ვეღარ გაარჩევდა. ნამდვილად იქამდე ჩამოივლის, ვიდ-

რე სიბნელე სამიზნის დანახვაში შეგიშლის ხელსო, ნათქვამი ჰქონდა 

მამამისს, მოთმინებით აღიჭურვე და ლოდინი ისწავლეო. თოფის ლუ-

ლამ ჯერ კიდევ გაუმდნარი თოვლის ნაგლეჯებიდან აქა-იქ გაბნეული 

ველური ბროწეულის ხეებისკენ გადაინაცვლა, რომლებიც ჯაგნარიან 

გზას ორივე მხარეს მიუყვებოდნენ. ალბათ მეასედ მაინც გაიფიქრა, ეს 

დღე განუმეორებელია ჩემს ცხოვრებაშიო. მერე ლულამ საპირისპირო 

მოძრაობა მოხაზა და საწყის წერტილს დაუბრუნდა. ის, რასაც გონება-

ში განუმეორებელ დღეს უწოდებდა, ახლა ამ თოვლის ნაფლეთებად და 

ველურ ბროწეულებად ქცეულიყო, რომლებიც თითქოს შუადღიდან 

ელოდებოდნენ აქ, რომ ენახათ, რას გააკეთებდა. 

მოსაღამოვდება და მიზანში ვეღარ ამოვიღებო, გაიფიქრა ცოტა 

ხნით ადრე. უნდოდა, მწუხრი რაც შეიძლება მალე დამდგარიყო. მას 

ღამეც სწრაფად მოჰყვებოდა და ისიც თავქუდმოგლეჯილი გაეცლებო-

და ამ წყეულ საფარს. მაგრამ დრო ზლაზვნით გადიოდა და მას ლოდი-

ნის მეტი არაფერი დარჩენოდა. ცხოვრებაში მეორედ უწევდა შურის სა-

ძიებლად ჩასაფრება, თუმცა კაცი, რომელიც უნდა მოეკლა, იგივე იყო. 

ასე რომ, ეს ჩასაფრება ერთგვარად გაგრძელება იყო პირველისა. 

ისევ იგრძნო ტერფებში ყინვა და აამოძრავა ფეხები. არ უნდოდა, 

მთელ ტანში გასჯდომოდა სიცივე. მაგრამ სიცივეს უკვე კარგა ხნის წინ 

დაეპყრო მისი მუცელი, მკერდი და თავამდეც კი აეღწია. შეგრძნება 

დაეუფლა, რომ ტვინის ნაწილებიც გათოშილი ჰქონდა გზის აქეთ-იქით 
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შემორჩენილი თოვლივით. 

გრძნობდა, რომ გამართული და ლოგიკურად ჩამოყალიბებული 

აზრიც კი ვერ მოსდიოდა თავში. მტრულად გაჰყურებდა ველურ ბრო-

წეულებსა და თოვლის ლაქებს და დროგამოშვებით ფიქრობდა, ესენი 

რომ არა, ამ საფარს კარგა ხნის წინ დავტოვებდიო. მაგრამ ისინი – უძ-

რავი მოწმეები – აქ იყვნენ და არსად არ უშვებდნენ. 

მას შემდეგ, რაც ჩასაფრებული იყო, ალბათ მეოცედ მოეჩვენა, რომ 

გზის მოსახვევიდან ვიღაც გამოდიოდა და რომ ეს ვიღაც მისი მსხვერ-

პლი იყო. ნელი ნაბიჯით მოიწევდა წინ, მარჯვენა მხართან თოფის შავი 

ლულა მოუჩანდა. გააჟრჟოლა ჩასაფრებულს. არა, ამჯერად ეს ხილვა 

აღარ იყო. სწორედ ის კაცი მოაბიჯებდა, რომელსაც ელოდა. 

ზუსტად ისევე, როგორც წინა ჯერებზე, ჯორჯმა ლოყასთან მიიტანა 

თოფი და თავში დაუმიზნა. ერთხანს შთაბეჭდილება შეექმნა, რომ ეს 

თავი ეურჩებოდა და ცდილობდა, ცეცხლის ხაზს გვერდზე გასცლოდა. 

უკანასკნელ წამს კი მოეჩვენა, რომ კაცის სახეზე დამცინავ ღიმილს ხე-

დავდა. ექვსი თვის წინ იგივე დაემართა და, სახე რომ არ დაემახინჯე-

ბინა (ვინ იცის, საიდან მოდის ბოლო მომენტში სიბრალულის გრძნო-

ბა?), სამიზნე ოდნავ ქვევით დაუშვა და მტერი კისერში დაჭრა. 

კაცი უახლოვდებოდა. ნეტა ამჯერადაც დაჭრით არ დამთავრდეს ეს 

ამბავიო, თითქმის ვედრების ხმით ჩაილაპარაკა ჯორჯმა. პირველ დაჭ-

რაზე მისიანებმა ძლივძლივობით გადაიხადეს ჯარიმა და ახლა მეორე 

ჭრილობა სულ მთლად გააკოტრებდა ოჯახს. თუკი, პირიქით, გასრო-

ლა სასიკვდილო აღმოჩნდებოდა, გადასახდელიც აღარაფერი ექნებო-

დათ. 

ამასობაში კაცი უფრო ახლოს მოსულიყო. ჯობს, საერთოდ ავაცდი-

ნო, ვიდრე დავჭრაო, გაიფიქრა ჯორჯმა. ისევე, როგორც ყოველ ჯერზე, 

როცა წარმოიდგენდა ხოლმე, როგორ უახლოვდებოდა კაცი, ახლაც 

გააფრთხილა მსხვერპლი გასროლის წინ. თუმცა ვერც მაშინ მიხვდა 

და ვერც მერე გაიხსენა, ხმამაღლა დაუძახა თუ ყელში გაეჩხირა სიტ-

ყვები. მთავარი ის იყო, რომ კაცმა სწრაფად მოიხედა მისკენ. ჯორჯმა 

შენიშნა, როგორ გააპარა კაცმა მხარზე გადაკიდებული თოფისკენ ხე-
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ლი, და ესროლა. მერე თავი ასწია და გაოგნებულმა დაინახა, როგორ 

გადმოდგა მკვდარმა ნაბიჯი (კაცი ჯერ კიდევ ფეხზე იდგა, მაგრამ ჯორ-

ჯი დარწმუნებული იყო, მოვკალიო), როგორ დაუვარდა თოფი ერთ 

მხარეს და როგორ გაიშხლართა თვითონ მეორე მხარეს. 

ჯორჯი საფარიდან გამოვიდა და მსხვერპლისკენ გაემართა. გზა 

უკაცრიელი იყო. მხოლოდ მისი ნაბიჯის ხმა ისმოდა. მკვდარი პირქვე 

ეგდო. ჯორჯი დაიხარა და ხელი მხარზე დაადო, თითქოს უნდოდა, გა-

ეღვიძებინა. ამას რას ვაკეთებო, გაიფიქრა. ისევ ჩაავლო ხელი 

მკვდარს მხარში, თითქოს უნდოდა, გაეცოცხლებინა. რატომ ვაკეთებ 

ამასო, ისევ გაიფიქრა. და მაშინვე მიხვდა, რომ მისკენ მარადიული ძი-

ლიდან გამოსაღვიძებლად კი არ დაიხარა, არამედ იმიტომ, რომ გუ-

ლაღმა ამოებრუნებინა. უნდოდა, ადათ-წესებს დამორჩილებოდა და 

მეტი არაფერი. ყველაფრის მოწმე ველური ბროწეულები და ირგვლივ 

მიმოფანტული თოვლის ლაქები ისევ იქ იყო. 

წამოიმართა და წასასვლელად მოემზადა, მაგრამ გაახსენდა, რომ 

მოკლულისთვის მისივე თოფი თავზე უნდა დაედო. 

ყველა ეს მოძრაობა ისე შეასრულა, თითქოს სიზმარში ყოფილი-

ყოს. გული ერეოდა და თავისთვის გაიმეორა, უთუოდ სისხლის ბრალი 

იქნებაო. რამდენიმე წამის შემდეგ უკაცრიელ გზაზე მიაბიჯებდა. თით-

ქმის მირბოდა. 

ბინდი წვებოდა. ორ-სამჯერ შემოტრიალდა, თვითონაც არ იცოდა, 

რატომ. დღის მიწურულს, კვლავაც სრულიად უკაცრიელი გზა შორს, 

ბუჩქებსა და ჭალებს შორის გრძელდებოდა. 

სადღაც წინიდან ჯერ ზანზალაკების, მერე კი ადამიანების ხმა მოეს-

მა და მალევე გაარჩია ხალხის ჯგუფი. ბინდბუნდში ძნელად გამოიც-

ნობდა კაცი, სტუმრები იყვნენ თუ ბაზრიდან დაბრუნებული მთიელები. 

მის სიმაღლემდე მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად ამოაღწიეს. კაცები, 

ახალგაზრდა ქალები და ბავშვები აღმოჩნდნენ. 

საღამო მშვიდობისაო, მიესალმნენ და ისიც გაჩერდა. ვიდრე ხმას 

ამოიღებდა, ხელი იმ მხარეს გაიშვირა, საიდანაც მოდიოდა და მერე 

ოდნავ ჩახლეჩილი ხმით უთხრა: 
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– იქ, შარაგზის მოსახვევში კაცი მოვკალი. ამოაბრუნეთ გულაღმა, 

კეთილო ხალხო, და თავისი თოფი თავთან დაუდეთ! 

მომცრო ჯგუფი ერთხანს უტყვად შეჩერდა, მერე ვიღაცამ ჰკითხა: 

– სისხლს ვერ იტან? 

პასუხი არ გაუცია. იმავე ხმამ წამალი შესთავაზა, მაგრამ არ გაუგო-

ნია. ახლა, როცა მათ სთხოვა, მკვდარი პირაღმა ამოაბრუნეთო, რო-

გორც ამას წესი მოითხოვდა, გულზე მოეშვა. ვერაფრით ვერ იხსენებ-

და, თვითონ ამოატრიალა თუ არა. კანუნი [კანუნი – კოდექსი, ადათ- 

წესების კრებული.] ითვალისწინებდა იმ შოკს, რომელშიც მკვლელი 

შეიძლებოდა თავისივე მოქმედებისაგან ჩავარდნილიყო და ამიტომ 

ნებას რთავდა გამვლელებს, გაეკეთებინათ ის, რის გაკეთებაც 

მკვლელს არ შეეძლო. სამაგიეროდ, პირქვე გაწოლილი მსხვერპლის 

მიტოვება და თანაც მოშორებით მიგდებული თოფით, მიუტევებელ 

სირცხვილად ითვლებოდა. 

ჯერ არ დაღამებულიყო, როცა სოფლამდე მიაღწია. მისი ერთადერ-

თი და განუმეორებელი დღე ისევ გრძელდებოდა. კულის [კულა – კოშ-

კის ფორმის ქვის საცხოვრებელი, დამახასიათებელი ალბანეთის მთე-

ბისათვის.] კარი სანახევროდ შეღებული დახვდა. მხრით მიაწვა და შე-

ვიდა. 

– აბა? – ჰკითხა ვიღაცამ შიგნიდან. კიო, თავი დაუქნია. 

– როდის? 

– ცოტა ხნის წინ. 

გაიგონა, როგორ ჩამოდიოდნენ ვიღაცები ხის კიბით. 

– სისხლით გაქვს ხელები მოსვრილი, – წადი, დაიბანე. ჯორჯმა გაკ-

ვირვებით დაიხედა ხელებზე. 

– რომ ამოვატრიალე, ალბათ მაშინ დამესვარა. 

რა ტყუილუბრალოდ უტანჯავს თავი. მაშინვე რომ დაეხედა ხელებ-

ზე, დარწმუნდებოდა, წესები სრულად დავიცავიო. 

კულაში მოხალული ყავის სურნელი ტრიალებდა. გასაკვირი იყო, 

მაგრამ ძილი ერეოდა. ორჯერ დაამთქნარა. მარცხენა მხარზე ჩამოყ-
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რდნობილი პატარა დის მბრწყინავი თვალები ისე შორს ეჩვენებოდა, 

თითქოს ორი ვარსკვლავი ყოფილიყოს ბორცვის მიღმა. 

– და ახლა? – იკითხა უეცრად და სრულიად უმისამართოდ. 

– სოფელს უნდა ვამცნოთ სიკვდილის ამბავი, – უპასუხა მამამ. მხო-

ლოდ ამ დროს შეამჩნია, რომ მამამისი ფეხსაცმელს იცვამდა. 

დედამისის მოხარშულ ყავას სვამდა, როცა გარედან ყვირილის 

პირველი ხმები შემოესმა: 

– ბერიშების ჯორჯმა ზეფ კრიუეჩუჩას ესროლა! 

ეს თავისებურტემბრიანი ხმა ერთდროულად სახალხო მთქმელის 

განცხადებასაც მოგაგონებდათ და მეფსალმუნის გალობასაც. 

ამ არაადამიანურმა ხმამ ერთი წამით გამოიყვანა ძილ-ბურანიდან. 

შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ მისი სახელი სხეულიდან, მკერდიდან, 

კანიდან გამოვიდა და მთელი ძალით გაიბნა გარეთ. პირველად დაე-

უფლა ასეთი შეგრძნება. ბერიშების ჯორჯიო. გულის სიღრმეში გაიმეო-

რა მაცნის ეს უმოწყალო ყვირილი. ოცდაექვსი წლისა იყო და პირვე-

ლად შემოიჭრა მისი სახელი და გვარი ასე ღრმად მისსავე ცხოვრება-

ში. 

გარეთ ელვის უსწრაფესად ვრცელდებოდა სიკვდილის ამბავი. 

ნახევარი საათის შემდეგ ცხედარი მოასვენეს და, ადათის მიხედ-

ვით, წიფლის ოთხი ტოტისგან შეკრულ ჯალამბარზე დაასვენეს. იმედი 

ჰქონდათ, რომ ჯერ სული არ განეტევებინა. 

მსხვერპლის მამა გარეთ, თავისი კარის წინ იდგა და იცდიდა. როცა 

მამაკაცები, რომელთაც მისი ვაჟის სხეული მოჰქონდათ, ორმოციოდე 

მეტრზე მიუახლოვდნენ, მან იკითხა: 

– რა მოგაქვთ? სიკვდილი თუ ჭრილობა? პასუხი მოკლედ და მშრა-

ლად გაისმა: 

– სიკვდილი. 

ენით ნერწყვს დაუწყო ძებნა სადღაც შორს, ძალიან შორს, პირის 

სიღრმეში და ბოლოს ძლივძლივობით გამოთქვა: 

– შიგნით შეასვენეთ და წადით. გლოვა გამოაცხადეთ სოფელში და 

ჩვენს ახლობლებში. 
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ბრეზფტოჰტიდან სოფელში დაბრუნებული საქონლის ეჟვნები, სა-

ღამოს ზარები და მწუხრის სხვა ხმები თითქოს დამძიმებულიყო ახლად 

გამოცხადებული სიკვდილით. 

ქუჩები და ბილიკები უჩვეულოდ გამოცოცხლებული იყო დღის ამ 

მონაკვეთის კვალობაზე. სადღაც, სოფლის ტყისპირას დანთებული ჩი-

რაღდნები ჯერ კიდევ ცივად ანათებდა მიმწუხრის ბინდში. ხალხი მიდი-

მოდიოდა მოკლულის სახლისა და მკვლელის სახლის წინ, – შედიოდ-

ნენ და გამოდიოდნენ. ვიღაცები, ორ-ორად და სამ-სამად შეჯგუფებუ-

ლები, სადღაც მოშორებით მიემართებოდნენ და მერე უკან ბრუნდე-

ბოდნენ. 

განცალკევებით მდგომი სახლების ფანჯრებთან ერთმანეთს ახალ 

ამბებს უზიარებდნენ: 

– გაიგეთ, ჯორჯ ბერიშამ ზეფ კრიუეჩუჩა რომ მოკლა? 

– ჯორჯ ბერიშამ თავისი ძმის სისხლი აიღო. 

– ნეტა ითხოვენ ბერიშები ოცდაოთხსაათიან დაზავებას? 

– რა თქმა უნდა, კი. 

მაღალი სახლების ფანჯრები ზევიდან დაჰყურებდა ხალხის მისვლა-

მოსვლას სოფლის ქუჩებში. უკვე დაღამებულიყო. ჩირაღდნების შუქი 

თითქოს კიდევ უფრო გასქელებულიყო, გეგონება, შედედებულიაო. 

თანდათანობით მუქი წითელი ფერისკენაც იხრებოდა – იდუმალი სიღ-

რმეებიდან ახლად ამოხეთქილი ლავასავით – და იქიდან გაყრილი ნა-

პერწკლები თითქოს მომავალში დასაღვრელ სისხლს მოასწავებდა. 

ოთხი მამაკაცი, რომელთაგან ერთ-ერთი მოხუცი გახლდათ, მოკ-

ლულის სახლისკენ მიემართებოდა. 

– შუამავლები ოცდაოთხსაათიან ბესას [ბესა – ალბანელთა მორა-

ლური კოდექსის ერთ-ერთი ფუნდამენტური ცნება.] მოითხოვენ ბერი-

შებისთვის, – განაცხადა ვიღაცამ. 

– და ისინი დათანხმდებიან? 

– კი, ნამდვილად. 
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მიუხედავად ყველაფრისა, ბერიშების მთელი კლანი თავდაცვის 

ყველა ზომას მიმართავდა. აქეთ-იქიდან ხმები მოისმოდა: მურაშ, შე-

მოდი მალე სახლში. ცენ, დახურე კარი. სადაა პრენგი? 

კლანის ახლო თუ შორეული ნათესავის ყველა სახლის კარი ჩაირა-

ზა, რადგან სახიფათო ჟამი დგებოდა, როდესაც მსხვერპლის ოჯახს 

არც ერთ დაზავებაზე ჯერ თანხმობა არ განეცხადებინა: კანუნის მიხედ-

ვით, ახლად დაღვრილი სისხლისგან დაბრმავებულ კრიუეჩუჩებს უფ-

ლება ჰქონდათ ბერიშების ოჯახის ნებისმიერ წევრზე ეძიათ შური. 

ყველანი სახლების ფანჯრებიდან ელოდებოდნენ დელეგაციის გა-

მოსვლას. დათანხმდებიან ზავზეო, კითხულობდნენ ქალები. 

როგორც იქნა, ოთხივე შუამავალი გამოჩნდა. საუბარი ხანმოკლე 

აღმოჩნდა. მათ ქცევაზე კაცი ვერ მიხვდებოდა ვერაფერს, მაგრამ ერთ-

ერთის ხმა მაშინვე გაისმა და ამცნო სიახლე. 

– კრიუეჩუჩების ოჯახი დათანხმდა ბესას! 

ყველას კარგად ესმოდა, რომ ამაში მცირე, ოცდაოთხსაათიანი ზა-

ვი იგულისხმებოდა. რაც შეეხება დიდ ბესას, ოცდაათდღიანს, ამაზე 

არავინ ლაპარაკობდა, რადგან ამის მოთხოვნა მხოლოდ სოფელს შე-

ეძლო, თანაც სიტყვის ჩამოგდება მხოლოდ ბოლო მსხვერპლის დაკ-

რძალვის მერე შეიძლებოდა. 

გადაძახილ-გადმოძახილები სახლიდან სახლში ისმოდა. 

– კრიუეჩუჩების ოჯახმა ზავი დადო! 

– კრიუეჩუჩების ოჯახი ზავს დათანხმდა! 

– საბედნიეროდ, სულ ცოტა ოცდაოთხი საათი მაინც გვექნება სის-

ხლისღვრის გარეშე, – ოხვრის ხმა გაისმა დარაბის უკნიდან. 

სამგლოვიარო ცერემონია მეორე დღეს, შუადღისას გაიმართა. ბევ-

რი მოვიდა შორიდან, სახის ხოკვითა და თმის გლეჯით, როგორც ამას 

ადათი მოითხოვდა. ეკლესიის ძველი სასაფლაო გაივსო დაკრძალვა-

ზე მოსული შავპერანგიანი კაცებით. დაკრძალვის შემდეგ სამგლოვია-

რო კორტეჟი კვლავ კრიუეჩუჩების სახლისკენ გაემართა. მათ შორის 

ჯორჯიც იყო. თავიდან ცივი უარი თქვა ცერემონიაში მონაწილეობაზე, 

თუმცა ბოლოს მაინც დაჰყვა მამის დაჟინებულ მოთხოვნას. კანუნი მო-
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ითხოვს ამას, უთხრა მამამ, მარტო დასაფლავებაზე კი არ უნდა წახვი-

დე, არამედ გარდაცვლილის სულის მოსახსენებელ ქელეხშიც. კი, მაგ-

რამ, მე ჯაკი [ჯაკი – [gjak ალბან.] სისხლი, მკვლელი, თუმცა არა აქვს 

ის დამაკნინებელი კონოტაცია, რომელიც ზოგადად ახლავს ამ სიტ-

ყვებს, რაკი ჯაკი თავის მოვალეობას ასრულებს კანუნის ან ადათების 

მიხედვით.] ვარ, მიუგო ჯორჯმა, მე მოვკალი ის და რატომ უნდა წავიდე 

მათთან? ამიტომაც უნდა წახვიდე, მოკლედ მოუჭრა მამამ, თუ ვინმეა, 

ვისი არყოფნაც არ შეიძლება დღევანდელ დაკრძალვაზე და ქელეხში, 

შენ ხარ. კი მაგრამ, რატომ, უკანასკნელად ჰკითხა ჯორჯმა, რატომ უნ-

და მოვიქცე ასე? მერე მამის განმგმირავ მზერას ვეღარ გაუძლო და და-

დუმდა. 

გაფითრებული, მუხლის კანკალით მიაბიჯებდა ხალხის ნაკადში, 

გრძნობდა, როგორ მსჭვალავდნენ მზერით და მერე როგორ იბრუნებ-

დნენ პირს სადღაც, შორს გაფანტული ნისლებისკენ. მათგან უმეტესო-

ბა გარდაცვლილის ნათესავი იყო. ალბათ მეასედ ამოიოხრა თავის-

თვის, კი მაგრამ, ახლა აქ მე რა მესაქმებაო. 

თვალები სიძულვილისაგან ისე დასცლოდა და ისე გასციებოდა 

მარტის დღეებივით, როგორც თავად იყო ცივი და უსიძულვილო წინა 

დღეს, როცა ჩასაფრებული უთვალთვალებდა თავის მსხვერპლს. ამწუ-

თას კი ახლად გათხრილი საფლავი, უმეტესად გვერდზე გადახრილი 

ქვისა და ხის ჯვრები, გოდებით სავსე ზარების ხმა და, საერთოდ, ეს ყვე-

ლაფერი უშუალოდ ეხებოდა მას. მოტირალთა სახეები, ფრჩხილებისა-

გან დატოვებული შემზარავი ნახოკები სახეზე (ღმერთო, ოცდაოთხ სა-

ათში ასე როგორ მოიზარდეს ფრჩხილებიო, ფიქრობდა), მხეცურად 

ამოგლეჯილი თმა და დასიებული თვალები, მის გარშემო გამუდმებუ-

ლი მონოტონური ნაბიჯების ხმა და მთელი ეს სიკვდილის სამყარო მან 

შექმნა თვითონ. და თითქოს ეს არ აკმარესო, იძულებული იყო, მთელი 

ამ სავალდებულო მსვლელობის შუაში ევლო სხვებივით მგლოვიარეს. 

მათი თეთრი შალის ვიწრო შარვლების სირმები ისე ეხებოდა მისას, 

როგორც საკბენად გამზადებული შხამიანი შავი გველები. თუმცა სიწ-

ყნარეს მაინც ინარჩუნებდა. 
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ოცდაოთხსაათიანი ზავი ბევრად უკეთ იცავდა, ვიდრე მკვლელებით 

სავსე კულა ან ციხესიმაგრე. თოფის ლულები სწორად აეკრათ მოკლე 

შავ მუნდირებზე, მაგრამ ამ დროისთვის უფლება არ ჰქონდათ, მისთვის 

ესროლათ. ხვალ, შეიძლება ზეგ. და თუ სოფელი მისთვის ოცდაათ-

დღიან დაზავებას მოითხოვდა, კიდევ ოთხი წყნარი კვირა ექნებოდა. 

მერე კი... 

მიუხედავად ამ ყველაფრისა, წინ, მისგან რამდენიმე ნაბიჯში, ერთ-

ერთი საბრძოლო თოფის ლულა ისე ქანაობდა აქეთ-იქით, თითქოს უნ-

დოდა, სხვებისაგან გამორჩეულიყო. კიდევ ერთი თოფი, ამჯერად 

სხვებზე მოკლე, მისგან მარცხნივ აღმართულიყო. სხვა თოფების სა-

მიზნეშიც მოხვედრილიყო ირგვლივ. ნეტა რომელი ამათგანი... ბოლო 

წამს მის ცნობიერებაში სიტყვა «მომკლავს», ოდნავ რომ შემსუბუქებუ-

ლიყო, გარდაიქმნა სიტყვად «მესვრის». 

გზა სასაფლაოდან გარდაცვლილის სახლამდე უსასრულო ეჩვენა. 

თანაც ახლა კიდევ უფრო სამძიმო გამოცდა ელოდა – ქელეხი. ის გარ-

დაცვლილის ახლობლებთან უნდა დამჯდარიყო, მას პურს შესთავაზებ-

დნენ, წინ კერძებს დაულაგებდნენ, კოვზებს, ჩანგლებს, და ჭამაც მო-

უწევდა. 

ორ-სამჯერ სურვილი მოეძალა, გამოსულიყო ამ აბსურდული სიტუ-

აციიდან, სირბილით გაშორებოდა დაკრძალვაზე მოსულ ხალხს; ისინი 

ალბათ შეაგინებდნენ, დასცინებდნენ, საუკუნოვანი ადათ-წესების 

დარღვევაში დაადანაშაულებდნენ, შეიძლება ესროლათ კიდეც ზურ-

გში, თუ მოუნდებოდათ, ოღონდ სადმე შორს წასულიყო და გადაკარ-

გულიყო აქედან. მაგრამ იცოდა, რომ გაპარვას ვერასდროს მოახერ-

ხებდა, ისევე როგორც წინა დღეს ვერ მიატოვა საფარი. ლაფში ვერ 

ამოსვრიდა თავისი პაპის, იმის პაპისა და პაპისპაპის, ხუთასი და ათასი 

წლის წინანდელი წინაპრების სახელს. 

გარდაცვლილის სახლს უახლოვდებოდნენ. შესასვლელის თაღის 

თავზე ვიწრო ფანჯრებს შავი ქსოვილი ჰქონდა გადაკრული. აუ, სად 

შევდივარო, თავისთვის ამოიოხრა და, მიუხედავად იმისა, რომ კულის 
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დაბალ კარამდე კარგა ასი მეტრი მაინც რჩებოდა, მოიხარა, ქვის თაღს 

თავი არ ავარტყაო. 

ქელეხი წესების მიხედვით ჩატარდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში 

ჯორჯი საკუთარ ქელეხზე ფიქრობდა. რომელი მათგანი მივიდოდა მის 

სახლში ისე, როგორც თვითონ იყო დღეს აქ მოსული, როგორც მისი 

მამა-პაპა და პაპისპაპა დადიოდნენ საუკუნეების განმავლობაში ასეთ 

ქელეხებში? 

მოტირალებს ჩამოხოკილი სახეები ჯერ კიდევ დასისხლიანებული 

ჰქონდათ. ადათი აიძულებდათ, არ ჩამოებანათ სახე არც იმ სოფელში, 

სადაც მკვლელობა მოხდა და არც გზაში. მხოლოდ შინ დაბრუნებუ-

ლებს შეეძლოთ გასუფთავებულიყვნენ. 

ლოყებსა და შუბლზე დამჩნეული ამ ზოლებით ნიღაბაფარებულებს 

წააგავდნენ. ჯორჯმა თავისიანები წარმოიდგინა, როცა ისინი დაიხო-

კავდნენ სახეებს. შეგრძნება დაეუფლა, რომ ამიერიდან ამ ორი ოჯა-

ხისთვის ცხოვრება უსასრულო ქელეხის სუფრა იქნებოდა, რომელსაც 

რიგრიგობით გაშლიდნენ თაობიდან თაობაში. და თითოეული მათგა-

ნი სუფრაზე წასვლის წინ სახეზე ამ სისხლიან ნიღაბს აიფარებდა. 

ნაშუადღევს, ქელეხის მერე, უჩვეულო მისვლა-მოსვლა ატყდა სო-

ფელში. რამდენიმე საათში ჯორჯ ბერიშასთვის მინიჭებული ოცდაოთ-

ხსაათიანი მცირე ზავი მთავრდებოდა და ახლა სოფლის უხუცესები 

კრიუეჩუჩებთან მისასვლელად ემზადებოდნენ, რათა მათთვის ოცდა-

ათდღიანი დიდი ბესა ეთხოვათ. 

კულების ზღურბლებზე, ქალებისათვის განკუთვნილ მეორე სართუ-

ლებსა და სოფლის მოედნებზე მხოლოდ ამაზე ლაპარაკობდნენ. ეს 

პირველი სისხლის აღება გახლდათ ამ გაზაფხულზე და, ბუნებრივია, 

ყველაფერს დაწვრილებით გაარჩევდნენ, რაც ამას შეეხებოდა. მკვლე-

ლობა ყველა წესის დაცვით მოხდა და დასაფლავების, ქელეხის, ოცდა-

ოთხსაათიანი ზავისა და სხვა ყველაფრის თვალსაზრისით ძველი კანუ-

ნი ზედმიწევნით შესრულდა. იმდენად, რომ ოცდაათდღიანი ზავი, რომ-

ლის თხოვნასაც უხუცესები აპირებდნენ კრიუეჩუჩებისთვის, დანამ-

დვილებით დაიდებოდა. 
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ამასობაში კი, როცა ყველანი ოცდაათდღიან ზავთან დაკავშირებუ-

ლი ბოლო სიტყვის მოლოდინში ამ ყველაფერზე საუბრობდნენ, ხალხი 

ათასნაირ ამბავს და შემთხვევას იხსენებდა, ძველსა თუ ახალს, როცა 

კანუნის წესები დაირღვა მათ სოფელში, ახლომახლო ადგილებში, თუ 

იმ შორეულ მხარეებში, რომლებშიც ეს უკიდეგანო პლატო გადაჭიმუ-

ლიყო. ისინი იხსენებდნენ როგორც ადათის დამრღვევებს, ისე იმ 

მკაცრ სანქციებს, რომელთაც მათ წინააღმდეგ იღებდნენ. იმათ შემ-

თხვევებსაც იგონებდნენ, რომლებიც თავიანთმა ოჯახებმა დასაჯეს, იმ 

ოჯახებსაც, რომლებიც სოფელმა დასაჯა და თვით იმ სოფლებსაც, 

რომლებიც სოფელთა მთელმა ჯგუფმა ან სადროშომ დასაჯა. საბედნი-

ეროდ, ჩვენს სოფელში წლებია, ამგვარი სირცხვილი არ გვიჭამიაო, 

ამოიოხრებდნენ ხოლმე შვებით. ყველაფერი უძველესი წესების მი-

ხედვით სრულდებოდა და დიდი ხანია, თავში არავის მოსვლია გიჟური 

აზრი, დაერღვია ისინი. ეს ბოლო სისხლიც ადათის მიხედვით აიღეს და 

ბერიშების ჯორჯი, ჯაკი, მიუხედავად საკუთარი ჯეელობისა, თავისი 

მტრის დასაფლავებისა და ქელეხის დროსაც ღირსეულად მოიქცა. 

კრიუეჩუჩები ნამდვილად დათანხმდებოდნენ ოცდაათდღიან ზავს. მით 

უფრო, რომ სოფელს, მიუხედავად ამგვარი დაზავების შეთანხმებისა, 

შეეძლო მისი შეწყვეტა, თუკი ჯაკი, მისთვის მინიჭებული ამ დროებითი 

წყალობით ისარგებლებდა და განიზრახავდა, ტრაბახით მოედო ქვეყ-

ნიერებისთვის თავისი ამბავი. მაგრამ, არა, ბერიშების ჯორჯი ასეთი არ 

გახლდათ. პირიქით, ის ყოველთვის თავშეკავებულ და ჭკვიან ბიჭად 

ითვლებოდა და ის უკანასკნელი იყო, ვისგანაც ასეთ სიგიჟეს მო-

ელოდნენ. 

დიდ ზავზე კრიუეჩუჩებმა თანხმობა მოგვიანებით, ნაშუადღევს გა-

ნაცხადეს, რამდენიმე საათით ადრე მცირე ზავის ვადის ამოწურვამდე. 

სოფლის ერთ-ერთი უხუცესი ბერიშების კულისკენ გაემართა, რათა 

მათთვის ეს ამბავი ეცნობებინა და, ამასთან, რჩევაც შეეხსენებინა, 

ჯორჯმა ბოროტად არ ისარგებლოს ამითო და სხვ. 

უხუცესთა წარმომადგენლის წასვლის შემდეგ, ჯორჯი კიდევ კარგა 

ხანს იჯდა სახლის ერთ კუთხეში გაშტერებულ-გარინდებული. ოცდაა-
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თი დღე უსაფრთხოდ შეეძლო ცხოვრება. ამის მერე ყოველ კუთხე-კუნ-

ჭულში სიკვდილი იქნებოდა ჩასაფრებული. ღამურას დარად მხოლოდ 

სიბნელეში შეძლებდა სადმე წასვლას, მზის სინათლეს უნდა მორიდე-

ბოდა და გზა მთვარის და ჩირაღდნის შუქით გაეგნო. 

ოცდაათი დღეო, ჩაილაპარაკა. იქ, შარაგზის ძირას ნასროლმა 

ტყვიამ უეცრად გაუხლიჩა ცხოვრება ორ ნაწილად: ერთ მხარეს იქამდე 

გავლილი ოცდაექვსი წელიწადი იყო, მეორე მხარეს კი ის ოცდაათი 

დღე, რომელიც იმ დღეს, 17 მარტს იწყებოდა და 17 აპრილს მთავრდე-

ბოდა. შემდეგ ღამურას ყოფა დაიწყებოდა, რომელსაც უკვე ცხოვრება-

დაც აღარ თვლიდა. 

ცერად გახედა ჯორჯმა ვიწრო სარკმელში ჩატეულ პეიზაჟს. გარეთ 

მარტი მეფობდა, ნახევრად მომღიმარი, ნახევრად გაყინული, საშიში 

ალპური განათებით, რომელიც მარტო მას ეკუთვნოდა. მერე დადგე-

ბოდა აპრილი, უფრო სწორად, მხოლოდ მისი პირველი ნახევარი. 

ჯორჯმა გულმკერდის მარცხენა მხარეს სიცარიელე იგრძნო. ამიერი-

დან აპრილი მისთვის მოცისფრო ტკივილში ეხვეოდა... დიახ, აპრილი 

მუდამ ასეთ შეგრძნებას უტოვებდა – თვე, რომელშიც რაღაც შეუსრუ-

ლებელი რჩებოდა. სიყვარულის აპრილიო, როგორც სიმღერებში ამ-

ბობდნენ. მისი ვერდასრულებული აპრილი... მიუხედავად ყველაფრი-

სა, ასე სჯობიაო, გაიფიქრა და ვერ მიხვდა, რა იყო ეს: ის ამბავი, რომ 

მან თავისი ძმის სისხლი აიღო, თუ წელიწადის დრო, როდესაც სის-

ხლის აღებამ მოუწია. 

სულ რაღაც ნახევარი საათი იყო გასული, რაც ოცდაათდღიანი ზავი 

გამოუცხადეს და უკვე თითქმის მიეჩვია აზრს, რომ მისი ცხოვრება ორ 

ნაწილად იყოფოდა. ახლა ისეთი შთაბეჭდილებაც კი ექმნებოდა, რომ 

ეს ცხოვრება ყოველთვისაც ასე ორად იყო გახლეჩილი: ერთი ნაწილი, 

ოცდაექვსწლიანი და დუნე, ვიდრე ეს უსიამოვნება მოხდებოდა, ოცდა-

ექვსი მარტის, ოცდაექვსი აპრილის, ამდენივე ზამთრისა და ზაფხული-

საგან შემდგარი; და მეორე, ხანმოკლე, ოთხკვირიანი, ელვისებური და 

ზვავივით ჩამოწოლილი, ნახევარი მარტითა და ნახევარი აპრილით, 

ორი გატეხილი ტოტივით, რომლებზეც ჭირხლი ციალებდა. 
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რას გააკეთებდა ამ დარჩენილ ოცდაათ დღეში? როგორც წესი, დი-

დი ზავის დროს ხალხი იმის გაკეთებას ეშურებოდა, რაც იქამდე ვერ 

მოესწროთ ცხოვრებაში. თუ რამე მნიშვნელოვანი საქმე აღარ ჰქონ-

დათ შესასრულებელი, მაშინ ყოველდღიურ მოვალეობებს უძღვნიდ-

ნენ დარჩენილ დღეებს. თუ თესვის დრო იყო, მის დამთავრებას ჩქა-

რობდნენ და თუ მკა უწევდათ, მაშინ თავთავებს აგროვებდნენ. თუკი 

არც თესვის ჟამი იდგა და არც მკისა, მაშინ კიდევ უფრო ზოგად რამე-

ებს გამონახავდნენ ხოლმე, როგორიც სახურავის შეკეთებაა; დაბო-

ლოს, თუ არც ეს იყო აუცილებელი, მაშინ უბრალოდ დახეტიალებდნენ 

სოფელში და კიდევ ერთხელ ტკბებოდნენ ყარყატების ფრენითა თუ 

ოქტომბრის პირველი თრთვილებით. ზოგადად, სწორედ ასეთ დროს 

ქორწინდებოდნენ ხოლმე დანიშნულები, მაგრამ ჯორჯი დაქორწინე-

ბას არ აპირებდა. გოგონა, რომელზეც დანიშნული იყო ერთ შორეულ 

სათავადოში და რომელიც თვალით არ ჰყავდა ნანახი, შარშან გარდაც-

ვლილიყო ხანგრძლივი ავადმყოფობით და მას შემდეგ არც ერთი ქა-

ლი აღარ ყოფილა მის ცხოვრებაში. 

თვალს არ აცილებდა ნისლიან პეიზაჟს და თან ფიქრობდა, რა შე-

მიძლია ვქნა ამ დარჩენილ ოცდაათ დღეშიო. თავიდან ეს დრო – თი-

თებზე დასათვლელი და ნებისმიერი რამისთვის არასაკმარისი დღეები 

– ემოკლა, ძალიანაც კი ემოკლა, თუმცა რამდენიმე წუთის შემდეგ ეს 

ვადა უსასრულოდ გრძელი და სრულიად უსარგებლო ეჩვენა. 

17 მარტიო, უნებურად ჩაიჩურჩულა. 21 მარტი. 4 აპრილი. 11 აპრი-

ლი. 17 აპრილი. 18 მკვდარაპრილი. მერე, განუსაზღვრელი ვადით 

მკვდარაპრილი, მკვდარაპრილი და მაისი აღარ დადგება. აღარასო-

დეს. 

ასე ცრიდა კბილებს შუა სხვადასხვა თარიღს, რიგრიგობით მარტი-

დან აპრილამდე, როდესაც ზედა სართულიდან ჩამომავალი მამის ნა-

ბიჯების ხმა შემოესმა. ხელში გასანთლული ნაჭრის ქისა ეჭირა. 

– გამომართვი, ჯორჯ, აქ ხუთასი ლეკია სისხლისთვის, – და ქისა 

გაუწოდა. 
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ჯორჯს თვალები გადმოუცვივდა და ხელები ისე დამალა ზურგს 

უკან, თითქოს უნდოდა, ამ წყეული ქისიდან რაც შეიძლება შორს წა-

ეღოო. 

– როგორ? – იკითხა ჩამწყდარი ხმით, – რატომ? მამამ გაკვირვე-

ბით შეხედა. 

– როგორ თუ რატომ? დაგავიწყდა, სისხლის ბეგარა რომ უნდა გა-

დაიხადო? 

– ა, ჰო, – შვებით მიუგო ჯორჯმა. 

ქისა ისევ გამოწვდილი ჰქონდა მამამისს და მანაც ხელი დაავლო. 

– ზეგ ოროშის კულაში უნდა გაემგზავრო, – განაგრძო მამამ, – ერ-

თი დღის სავალზეა აქედან. დიდად მოგზაურობის გუნებაზე ვერ იყო 

ჯორჯი. 

– ვერ მოიცდის ეს საქმე, მამა? სასწრაფოდ უნდა გადავიხადოთ ეს 

ფული? 

– კი, შვილო, სასწრაფოდ. ასეთი საქმის გადადება არ შეიძლება. 

სისხლის ბეგარა მკვლელობის მერე დაუყოვნებლივ უნდა გადაიხადოს 

კაცმა. 

მარჯვენა ხელში ეჭირა ქისა. ემძიმა. შიგ მთელი ოჯახის დანაზოგი 

იდო, კვირიდან კვირამდე, თვიდან თვემდე ნაგროვები ფული ამ დღის 

მოლოდინში. 

– ზეგ, – გაიმეორა მამამ, – ოროშის კულაში. 

ფანჯარასთან ახლოს იდგა და გარეთ რაღაცას დაკვირვებით გაჰყუ-

რებდა. თვალების კუთხეებში წყნარი სინათლე უკრთოდა. 

– მოდი, – ხმადაბლა უთხრა შვილს. ჯორჯი მიუახლოვდა. 

გარეთ, ეზოში, რკინის მავთულზე, რომელზეც სარეცხს ფენდნენ 

ხოლმე, პერანგი ეკიდა. 

– შენი ძმის პერანგია, – თითქმის ჩურჩულით უთხრა მამამ, – მაჰი-

ლის პერანგი. 

ჯორჯი თვალს ვერ სწყვეტდა. თეთრი პერანგი იტალღებოდა ქარში 

და დროდადრო მხიარულად იბერებოდა. 
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მისი ძმის მკვლელობიდან წლინახევრის თავზე დედამ, როგორც 

იქნა, გარეცხა პერანგი, 

რომელიც უბედურს ეცვა იმ დღეს. წელიწად-ნახევრის განმავლო-

ბაში, როგორც ამას კანუნი მოითხოვდა, სისხლიანი ეკიდა კულის სულ 

ზედა სართულზე და სისხლის აღებას ელოდებოდა. ამბობდნენ, როდე-

საც სისხლის ლაქები შეყვითლებას იწყებს, უტყუარი ნიშანია – მოკლუ-

ლი იტანჯება, აქამდე შური რომ არ არის ნაძიებიო. პერანგი უცდომე-

ლი ბარომეტრივით მიგვითითებს შურისძიების ჟამს და მისი საშუალე-

ბით გარდაცვლილი მიწის სიღრმიდან ნიშნებს გვიგზავნისო. 

რამდენჯერ ასულა ჯორჯი მარტოობის დროს ამ ავბედით სართულ-

ზე პერანგის დასათვალიერებლად. სისხლი სულ უფრო და უფრო ყვით-

ლდებოდა. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ გარდაცვლილი ვერა და ვერ პო-

ვებდა მოსვენებას. რამდენჯერ უნახავს ჯორჯს სიზმარში, როგორ 

ირეცხებოდა ეს პერანგი წყალსა და საპნის ქაფში და როგორ ქათქათ-

დებოდა გაზაფხულის ცასავით. მაგრამ დილაობით, გაღვიძებისას, 

ისევ იქ ხვდებოდა, ჩამჯდარი სისხლის ყავისფერი ლაქებით დაფარუ-

ლი. 

და, აი, ახლა, როგორც იქნა, მავთულზე ეკიდა. თუმცა, უცნაურია, ამ 

ამბავს არავითარი შვება არ მოუგვრია მისთვის. 

ამასობაში კი, ძველი ბაირაღის დაშვების კვალდაკვალ, ახალი ბა-

ირაღი აღიმართა კრიუეჩუჩების კოშკის ზედა სართულზე, სადაც ახალი 

მსხვერპლის გასისხლიანებული პერანგი ჩამოკიდეს. 

წელიწადის დროები, ცივი თუ ცხელი, გავლენას მოახდენდა გამ-

შრალ სისხლზე, ქსოვილის და პერანგის ნაირსახეობაც, რასაკვირვე-

ლია, თუმცა ამის მხედველობაში მიღებას კაციშვილი არ აპირებდა; 

ყველა ეს ცვლილება იდუმალ გზავნილებად ჩაითვლებოდა, რომელში 

ეჭვის შეტანასაც ასევე ვერავინ გაბედავდა.  
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თავი II 

 

რამდენიმე საათი იყო, რაც ჯორჯი ზეგანზე მიაბიჯებდა და ოროშის 

კოშკის სიახლოვეს ჯერ კიდევ არაფერი მოასწავებდა. 

წვრილ წვიმაში ერთიმეორის მიყოლებით ჩნდებოდა უსახელო ყა-

მირი მიწები, ან ისეთები, რომელთა სახელიც არ იცოდა, გაცრეცილი 

და მქრქალი. მათ უკან ძლივს ჩანდა ნისლებით შებურული გორაკების 

ხაზი და ამ ნისლების მიღმა მირაჟით გადიდებული ერთიანი დიდი მთის 

მკრთალ ანარეკლს უფრო დაინახავდა ადამიანი, ვიდრე ნამდვილი, 

არათანაბარი რელიეფის მქონე გორაკების მთელ ჯგუფს. ნისლებში 

მოჩვენებებს უფრო ჰგავდა. უცნაურია და, ისინი ახლა უფრო დამ-

თრგუნველი ჩანდა, ვიდრე დარში, როცა მკაფიოდ შეიძლებოდა მათი 

კლდოვანი და ციცაბო ფერდობების გარჩევა. 

ჯორჯს ფეხქვეშ კენჭების ყრუ ხრაშახრუში ესმოდა. გზად სოფლები 

კანტიკუნტად ხვდებოდა, ქვეპრეფექტურის შენობები და ტრაქტირები 

კი კიდევ უფრო იშვიათი იყო. 

თუმცა, უფრო ხშირიც რომ ყოფილიყო, ჯორჯი მაინც არ აპირებდა 

არსად შეჩერებას. რადაც გინდა დასჯდომოდა, დღის ბოლომდე ან, 

უკიდურეს შემთხვევაში, საღამოს მაინც უნდა მიეღწია ოროშის კულამ-

დე, ისე რომ მეორე დღეს შინ დაბრუნებაც მოესწრო. 

გზის უმეტესი ნაწილი თითქმის უკაცრიელი იყო. აქა-იქ, ბურუსის 

მიღმა, გამოჩნდებოდა ხოლმე რომელიმე ეული მთიელი, რომელიც 

მასავით სადღაც მიდიოდა. შორიდან, როგორც ყველაფერი ასეთ ბუ-

რუსიან ამინდში, ისინიც უცხო ლანდებად ჩანდნენ. 

დასახლებული ადგილებიც გზასავით ჩუმი იყო. აქა-იქ მიმოფანტუ-

ლიყო რამდენიმე სახლი, რომელთა წვეტიანი სახურავებიდან აწეწი-

ლი ბოლი ამოდიოდა. «სახლში იგულისხმება კულა, ან ქოხი, ან ნების-

მიერი სხვა ნაგებობა, რომელსაც საკვამური აქვს და იქიდან ბოლი 

ამოდის». ვერ მიხვდა, რატომ ამოუტივტივდა გონებაში საცხოვრისის 

ეს განმარტება, რომელიც კანუნში გვხვდება და რომელიც ბავშვობი-

დან იცოდა. «ეზოდან დაუძახებლად სხვის სახლში შესვლა არ შეიძლე-
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ბა...» კი, მაგრამ, არც დაკაკუნება მინდა რომელიმე კარზე და არც შიგ-

ნით შესვლაო, ნაღვლიანად გაივლო გულში. 

წვიმა არ წყდებოდა. გზაში მთიელების კიდევ ერთ ჯგუფს შეხვდა. 

მწკრივად მოაბიჯებდნენ და ტომრებით სიმინდი მოჰქონდათ. ამ ტვირ-

თის ქვეშ ზურგები იმაზე ბევრად მოხრილი უჩანდათ, ვიდრე, წესით, უნ-

და ჰქონოდათ. ნოტიო მარცვალი უფრო მძიმეაო, გაიფიქრა. გაახსენ-

და, როგორ აიტანა ერთხელ ერთი ტომარა სიმინდი ქვეპრეფექტურის 

საწყობიდან სოფლამდე. 

დატვირთული მთიელები სადღაც, მის უკან შეჩერდნენ და ის ისევ 

მარტო დარჩა შარაგზაზე. გზისპირები აქეთ-იქით ხან მკაფიოდ ჩანდა, 

ხანაც თითქმის მთლიანად წაშლილიყო. ალაგ- ალაგ, წყლებსა და მი-

წის ჩავარდნილ ადგილებს დაევიწროებინათ შარაგზა. გზა დროშის ტა-

რის სიგანისა უნდა იყოსო, გაიფიქრა ისევ და მიხვდა, რომ უკვე რაღაც 

ხანი იყო, რაც უნებლიეთ იხსენებდა გზის განსაზღვრებებს კანუნის მი-

ხედვით. «გზაზე გაივლიან  ადამიანები, ასევე საქონელი, გაივლიან 

ცოცხლებიც და გაივლიან მიცვალებულებიც». 

თავისთვის ჩაეღიმა. რაც არ უნდა ყოფილიყო, გვერდს ვერ აუვლი-

და ამ განსაზღვრებებს. არ იყო საჭირო ილუზიების შექმნა. კანუნი იმა-

ზე უფრო ძლიერი რამ გახლდათ, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანდა. ის 

ავრცელებდა თავის ძალაუფლებას ყველგან – მიწებზე, ყანების მიჯ-

ნებზე, იჭრებოდა სახლების საძირკვლებში, საფლავებში, ეკლესიებში, 

გზებზე, ბაზრებში, ქორწილებში, ბობღდებოდა საძოვრებზე და ადიოდა 

კიდევ უფრო ზევით, ცამდე, საიდანაც წვიმად ჩამოდიოდა, რათა სანა-

ოსნო არხები გაევსო, რომლებიც მკვლელობების მიზეზთა სულ ცოტა 

მესამედს მაინც შეადგენდა. 

როდესაც პირველად დარწმუნდა, რომ კაცი უნდა მოეკლა, ჯორჯმა 

კოდექსის მთელი ის ნაწილი გაიხსენა, რომელიც სისხლის კანონებს 

ეძღვნებოდა. ოღონდ იმ სიტყვების წარმოთქმა არ დამავიწყდეს, გას-

როლის წინ რომ არის საჭიროო, ფიქრობდა. უმნიშვნელოვანესია ეს. 

არც ცხედრის ამობრუნება უნდა დამავიწყდეს სწორად და არც თოფის 
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მიბჯენა თავზეო. ეს მეორე არსებითი პუნქტია და დანარჩენი ყველაფე-

რი ხომ მარტივზე უფრო მარტივიაო. 

ისე, სისხლის კანონები კოდექსის მხოლოდ მომცრო ნაწილს, ერთ 

თავს შეადგენდა. კვირებისა და თვეების თავზე ჯორჯი მიხვდა, რომ მე-

ორე ნაწილი, ბევრად უფრო ვრცელი, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვ-

რებას შეეხებოდა და არ იყო სისხლით ასე გაჟღენთილ-გაჯერებული, 

განუყოფლად უკავშირდებოდა სისხლიან ნაწილს, იმდენად, რომ ზუს-

ტად არავინ იცოდა, სად მთავრდებოდა ერთი და სად იწყებოდა მეორე. 

ყველაფერი ისე იყო ჩამოყალიბებული, რომ ისინი ერთმანეთში ირეო-

და და იხლართებოდა, უმანკოება სისხლის გუბეებს აყენებდა, სისხლი 

კი უმანკოებას უდებდა სათავეს და ასე, უკუნითი უკუნისამდე, თაობი-

დან თაობაში. 

ჯორჯმა შორიდანვე დაინახა, როგორ უახლოვდებოდა ცხენოსანთა 

მწკრივი. ცოტათი უფრო ახლოს რომ მოვიდნენ, მათ შორის პატარძა-

ლი გაარჩია და მიხვდა, რომ ცხენოსნები კროუჩკები იყვნენ, ოჯახის ახ-

ლობლები, რომელთაც იგი თავის საქმროსთან მიჰყავდათ. წვიმისგან 

გალუმპულები და დაღლილები ჩანდნენ და მხოლოდ ცხენების ეჟვნებს 

შემოჰქონდა მცირეოდენი მხიარულება ამ მომცრო მაყრიონში. 

ჯორჯი გვერდზე გადგა და გაატარა. წვიმისაგან დასაცავად კროუჩ-

კებსაც მასავით ქვევით დაეხარათ იარაღის ლულები. ჯოხზე ჩამოკიდე-

ბულ და მხარზე გადებულ ჭრელაჭრულა ტოპრაკებს რომ გახედა, რომ-

ლებშიც უთუოდ პატარძლის მზითევი ელაგა, გაიფიქრა, ნეტა რომელ 

კუნჭულში, რომელ კოლოფში, რომელ ჯიბეში ან რომელ მოქარგულ 

ჟილეტში ჩადეს ნორჩი პატარძლის მშობლებმა «სამზითვო ვაზნა», 

რომლითაც, ადათის მიხედვით, ქმარს უფლება ჰქონდა თავისი ახალ-

გაზრდა მეუღლე მოეკლა, თუკი ცოლი მის მიტოვებას შეეცდებოდა. ამ 

ფიქრებმა თავისი საცოლე გაახსენა, რომელზეც ვერ დაქორწინდა გო-

გონას ხანგრძლივი ავადმყოფობის გამო. ყოველ ჯერზე, როცა კი მაყ-

რიონს შეესწრებოდა, ძალაუნებურად ახსენდებოდა ის გოგო, მაგრამ, 

უცნაურია და, ამჯერად ტკივილი ერთგვარი შვების შეგრძნებამ მიუყუ-

ჩა: შეიძლება უკეთესიც კი იყო გოგოსთვის, პირველი რომ წავიდა ამ 
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ქვეყნიდან იქ, სადაც ჯორჯი მალე მიაკითხავდა, ვიდრე ქვრივის გრძე-

ლი ცხოვრება ჰქონოდა წინ. რაც შეეხება «სამზითვო ვაზნას», რომე-

ლიც ყველა მშობელს მიაქვს ნეფესთან, რათა მან თავისი ცოლი მოკ-

ლას, თუკი ეს უკანასკნელი ქმარს მიატოვებს, ჯორჯი უთუოდ პირველი-

ვე ღამის მერე მოისროდა სადმე, უფსკრულში. ან შეიძლება სულაც ახ-

ლა ჰქონდა ასეთი შეგრძნება, როდესაც გოგო აღარ იყო ცოცხალი და 

აზრი ვიღაც უკვე აღარარსებულის მოკვლისა ისეთივე ირეალური ეჩ-

ვენებოდა, როგორიც ჩრდილის წინააღმდეგ ბრძოლაა. 

პატარძლის მაყრიონი იქამდე გაქრა თვალთახედვიდან, ვიდრე მი-

სი გონებიდან წაიშლებოდა. ჯორჯმა კიდევ ერთხელ წარმოიდგინა ისი-

ნი, როგორ მიაბიჯებდნენ გზაზე ყველა წესის დაცვით, თავკაცით, კრო-

უჩკაპარით, რომელიც მწკრივის ბოლოს მოდიოდა, ოღონდ იმ გან-

სხვავებით, რომ ჩადრის მიღმა პატარძლის ნაცვლად თავისი ყოფილი 

საცოლე წარმოიდგინა. ქორწინების დღის გადადება არ ეგებისო, ღა-

ღადებდა კანუნი. «პატარძალი მომაკვდავიც რომ იყოს და სულ ხელით 

სატარებელი რომ გაუხდეთ, მაყრებმა ის მაინც უნდა მიიყვანონ საქ-

მროს სახლამდე». ჯორჯს არაერთხელ გაეგონა ეს სიტყვები თავისი სა-

ცოლის ავადმყოფობის ჟამს, როცა ლაპარაკი მის დაქორწინებაზე ჩა-

მოვარდებოდა ხოლმე. 

«კროუჩკებისთვის გზის გადაკეტვა არაფრით არ შეიძლება, სახლში 

მიცვალებულიც რომ იყოს, მაინც». «კროუჩკები მაშინაც კი უნდა გაუდ-

გნენ გზას, როცა სახლში მიცვალებულია. როცა პატარძალი შედის სახ-

ლში, მიცვალებული იქიდან მიდის. ერთ მხარეს ტირიან, მეორე მხარეს 

კი მღერიან». 

ამ ჩამონათვალმა, რომლის გასახსენებლადაც გონების დაძაბვა 

დასჭირდა, მოქანცა და შეეცადა, კარგა ხნის განმავლობაში არაფერზე 

აღარ ეფიქრა. გზის ორივე მხარეს ყამირი მიწების გრძელ-გრძელი ზო-

ლები, იმის იქით კი რაღაც უსახელო კლდოვანი მიწები გადაჭიმული-

ყო. სადღაც, მარჯვენა მხარეს, წყლის წისქვილს მოჰკრა თვალი, მო-

შორებით კი ცხვრის ფარას და ეკლესიას თავისი სასაფლაოთი. ისე 

ჩაუარა გვერდით, თავიც არ შეუბრუნებია, თუმცა ამას ხელი არ შეუშ-
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ლია, კოდექსის ის ნაწილები გაეხსენებინა, რომლებიც წისქვილებს, 

ფარებს, ეკლესიებსა და საფლავებს შეეხებოდა. «მღვდლებს ვენდეტა 

არ ეხებათ. საძმოსა და კლანის საფლავებს შორის არ შეიძლება უცხოს 

დასაფლავება». 

სცადა, თავისთვის ეთქვა, საკმარისიაო, მაგრამ გამბედაობა არ 

ეყო. თავი ჩაქინდრა და ისევ ნელი ნაბიჯით განაგრძო სიარული. შო-

რიდანვე შენიშნა ტრაქტირის სახურავი, დედათა მონასტერი და 

ცხვრის ფარა, კიდევ უფრო მოშორებით კი კვამლი და ალბათ რაღაც 

დასახლებული ადგილი. ამ ყველაფრისთვის ასწლოვანი წესები არ-

სებობდა. ვერავინ აუვლიდა მათ გვერდს. თუმცა... მღვდლებს არ ეხე-

ბათ ვენდეტაო, გაიმეორა თავისთვის და გონებაში კოდექსის ერთ-ერ-

თი ყველაზე ცნობილი ნაწყვეტის ციტატამ გაუელვა. ასეთ რაღაცებზე 

ფიქრობდა და თან გზის იმ მონაკვეთს გადიოდა, საიდანაც დედათა მო-

ნასტერი მოჩანდა. აზრი, რომ მხოლოდ მღვდლობა ააცილებდა თავი-

დან კანუნის კლანჭებში მოხვედრას, შეერია იმ წარმოდგენას, რომე-

ლიც მას ჰქონდა მონაზვნებზე, იმ ურთიერთობებზე, რომლებიც, რო-

გორც ამბობდნენ, ამ უკანასკნელთ ჰქონდათ ახალგაზრდა მღვდლებ-

თან. წარმოიდგინა შესაძლო კავშირი თავისსა და რომელიმე მონა-

ზონს შორის, მაგრამ უცბად გაახსენდა, რომ მონაზვნები თავებს იხოტ-

რავდნენ და ეს აზრი მაშინვე უკუაგდო. მღვდელი უნდა ვიყო, კანუნი 

რომ არ შემეხოსო, გაიფიქრა. თუმცა კოდექსის სხვა მუხლები მაინც 

ეხებოდათ მღვდლებს, რომლებიც, სინამდვილეში, მხოლოდ სისხლის 

აღებას იცილებდნენ თავიდან. 

ერთხანს შთაბეჭდილება შეექმნა, რომ კანუნის სისხლიან ნაწილში 

იყო გახლართული. სიმართლე ითქვას, მთავარი ეს გახლდათ და ამაო 

იყო თავის დამშვიდება იმ ამბით, აქაოდა, ირგვლივ ყველა ერთ ქვაბში 

ვიხარშებითო. მღვდლებს შორის ბევრნი იყვნენ ისეთები, რომლებიც 

სისხლის აღების წესს გადაურჩნენ. ამას ერთი სხვა შემთხვევის წყა-

ლობით მიხვდა ადრე. სამყარო ორ ნაწილად იყო გაყოფილი: ერთი, 

რომელსაც ეხებოდა სისხლის კანონი, და მეორე, რომელიც ამ კანონის 

მიღმა იდგა. 
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სისხლის კანონის მიღმა...ო... კინაღამ ოხვრა აღმოხდა. როგორი 

უნდა ყოფილიყო ცხოვრება ასეთ ოჯახებში? როგორ იღვიძებდა ეს 

ხალხი დილას და როგორ იძინებდა საღამოს? თითქმის დაუჯერებლად 

ეჩვენებოდა ეს ამბავი, ალბათ ისევე შორეულად, როგორიც ჩიტების 

ცხოვრება. და მაინც, ასეთი სახლები არსებობს. ბოლოს და ბოლოს მი-

სი სახლი იყო ასეთ მდგომარეობაში სამოცდაათი წლის წინ, იმ საბე-

დისწერო საღამომდე, ვიდრე ერთმა კაცმა მათ კარზე არ მოაკაკუნა. 

მამამისმა, რომელმაც, თავის მხრივ, მამამისისგან იცოდა, უამბო 

კრიუეჩუჩებთან თავიანთი მტრობის შესახებ. ეს ამბავი ოცდაოთხი 

საფლავით იყო მოფენილი თითოეული მხრიდან, მთლიანობაში ორ-

მოცდაოთხით, მოკლე და მკაფიო ფრაზებით მკვლელობების წინ, მაგ-

რამ კიდევ უფრო მეტად დუმილით, ვიდრე სიტყვებით, ქვითინით, მძიმე 

ხროტინით, რომელიც ხელს გიშლის უკანასკნელი სურვილის გამოთ-

ქმაში, მოხეტიალე მომღერლის სამი სიმღერით, რომელთაგან ერთი 

მიიკარგა მოგვიანებით, უნებლიეთ მოკლული და შემდგომში ყველა 

წესის დაცვით ზარალანაზღაურებული ქალის საფლავით, კოშკებში სა-

მუდამოდ გამოკეტილი მამაკაცებით ორივე ბანაკიდან, ბოლო მომენ-

ტში ჩავარდნილი შერიგების მცდელობით, ქორწილებში ჩადენილი 

მკვლელობით, მოკლე და გრძელი ზავების დარღვევებით, ყვირილით, 

ამა და ამ ბერიშამ ამა და ამ კრიუეჩუჩას ესროლაო, ან პირიქით, ჩი-

რაღდნებით, აქეთ-იქით სირბილით სოფელში, და ასე შემდეგ ამ 17 

მარტის ნაშუადღევამდე, როცა ჯორჯის ჯერი დადგა ამ სამგლოვიარო 

ფერხულში ჩაბმისა. 

და ეს ყველაფერი სამოცდაათი წლის წინ, ოქტომბრის ერთ ცივ ღა-

მეს დაიწყო, როცა ვიღაც კაცმა მათ კარზე მოუკაკუნა. ეს კაცი ვინ 

იყოო, იკითხა პატარა ჯორჯმა, როცა პირველად მოისმინა ამ მოკაკუ-

ნების ამბავი. ეს შეკითხვა ალბათ უამრავჯერ დაისვა მათ სახლში, მა-

შინაც და მერეც, და ალბათ არავის ჰქონდა სწორი პასუხი. რადგან არა-

ვის და არასდროს სცოდნია ზუსტად, ვინ იყო ეს კაცი. ახლაც, ჯორჯი ვე-

რაფრით იჯერებდა, რომ მართლა დააკაკუნა ვინმემ მათ კარზე. იმას 
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უფრო იოლად იფიქრებდა, რომ მოჩვენებამ, ან თვით ბედისწერამ მი-

უკაკუნა მათ კარს, ვიდრე ვიღაც უცნობმა მგზავრმა. 

კაცმა დააკაკუნა, კარის უკნიდან დაიძახა და ღამის გასათევი ითხო-

ვა. ოჯახის უფროსმა, ჯორჯის პაპამ, კარი გაუღო. ადათ-წესის მიხედ-

ვით უმასპინძლეს, დააპურეს, ლოგინი გაუშალეს და მეორე დღეს, დი-

ლაადრიან, როგორც წესი და რიგია, ოჯახის ერთ-ერთმა მამაკაცმა, პა-

პის უმცროსმა ძმამ, უცნობი სტუმარი სოფლის საზღვრამდე მიაცილა. 

ის-ის იყო სახლის გზას გამოუდგა, რომ გასროლის ხმა გაიგონა. უცნო-

ბი ძირს ეგდო, მკვდარი, ზუსტად სოფლის მიწების საზღვართან. კანუ-

ნის მიხედვით, როდესაც სტუმარს ვინმე თვალწინ მოგიკლავდათ, მისი 

შური თქვენ უნდა გეძიათ. მაგრამ თუ მას ვინმე მაშინ დასცემდა ძირს, 

როცა თქვენ უკვე მისგან ზურგშექცევით იდექით, ეს ვალდებულება 

აღარ გეხებოდათ. თანმხლები კაცი მართლაც გამობრუნებული იყო 

უკვე, როცა მის სტუმარს ტყვია მოხვდა და ამიტომაც შურისძიება უკვე 

მისი საქმე აღარ იყო. მაგრამ ეს არავის დაუნახავს. ძალიან ადრიანი 

დილა იყო და ირგვლივ არავინ აღმოჩნდა, ეს ამბავი რომ დაემოწმები-

ნა. 

მიუხედავად ამისა, მაინც ირწმუნებდნენ მის ნათქვამს, რადგან კა-

ნუნი სიტყვაზე ენდობოდა ადამიანს, ანუ სიმართლედ ჩათვლიდნენ იმ 

ამბავს, რომ კაცი, რომელიც თან ახლდა სტუმარს, გამოემშვიდობა და 

უკვე მისგან ზურგშექცევით იყო მკვლელობის მომენტში, რომ არ წარ-

მოქმნილიყო კიდევ ერთი დაბრკოლება. იგულისხმება მიწაზე ცხედ-

რის მიმართულება. მყისიერად შექმნილმა კომისიამ, რომლის მიზანიც 

იმის დადგენა იყო, თუ რამდენად ევალებოდა უცნობი სტუმრის შურის-

ძიება ბერიშების სახლს, დაწვრილებით შეისწავლა მომხდარი შემ-

თხვევა და ბოლოს დაასკვნა, რომ სწორედ მას აწვა ეს მოვალეობა. უც-

ნობი გულაღმა დაცემულიყო და პირი სოფლისკენ ექნა. ასე რომ, ადა-

თის მიხედვით, ბერიშებს, რომლებმაც უცნობი შეიფარეს და დააპურეს, 

მისი დაცვა იქამდე ევალებოდათ, ვიდრე სტუმარი სოფლის მიწებს არ 

გასცდებოდა. ამიტომაც ახლა ამ კაცის გამო შური მათ უნდა ეძიათ. 
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ბერიშების სახლის მამაკაცები მდუმარედ დაბრუნდნენ ტყიდან, სა-

დაც კომისიამ საათების მანძილზე იტრიალა ცხედრის გარშემო. კოშ-

კის სარკმლებიდან მზირალი ქალები ყველაფერს მიხვდნენ. მიტკალი-

ვით ფერდაკარგულებმა მოკლე-მოკლე სიტყვებს მოჰკრეს ყური და კი-

დევ უფრო გადაფითრდნენ, თუმცა თან არავითარი წყევლა-კრულვა 

არ დასცდენიათ უცნობი სტუმრის მიმართ, რომელმაც მათ სახლში სიკ-

ვდილი მოიტანა, რადგან სტუმარი წმინდაა და, ადათის მიხედვით, მთი-

ელის სახლი, ვიდრე მისი და მისიანებისა გახდებოდა, თავიდან ღმერ-

თისა და სტუმრების საცხოვრებელი იყო. 

ოქტომბრის იმავე დღეს გაირკვა, ვინ ესროლა უცნობ მოგზაურს. ის 

ერთი ახალგაზრდა კაცი აღმოჩნდა კრიუეჩუჩების ოჯახიდან, რომე-

ლიც მას დიდი ხნის განმავლობაში უსაფრდებოდა იმ შეურაცხყოფის 

გამო, რომელიც აწ გარდაცვლილმა მიაყენა მას ერთხელ რომელიღაც 

კაფეში ვიღაც ასევე უცნობი ქალის თანდასწრებით. 

ასე დაიწყო ოქტომბრის ამ დღის მიწურულს ბერიშების და კრიუეჩუ-

ჩების ქიშპობა. ასე აღმოჩნდა ჯორჯის ოჯახი, იქამდე წყნარად მცხოვ-

რები, ვენდეტის მძლავრ მარწუხებში მოქცეული. ორმოცდაოთხი სამა-

რე გაითხარა მას შემდეგ – ვინ იცის, კიდევ რამდენი გაითხრებოდა – 

და ამ ყველაფერს იმ შემოდგომის ღამეს მათ კარზე მიკაკუნებით და-

ედო სათავე. 

ხშირად, მარტოობის ჟამს, როცა გონებას თავისუფლად ნავარდის 

ნებას რთავდა, ჯორჯი ცდილობდა, წარმოედგინა, როგორ წარიმართე-

ბოდა ოჯახის ცხოვრება, ნაგვიანებ სტუმარს იმ საღამოს არა მათი კუ-

ლის, არამედ სხვის კარზე რომ დაეკაკუნებინა. რამე ჯადოს წყალობით 

იმ კაკუნის ხმა რომ წაშლილიყო რეალობიდან, მაშინ, ოო, მაშინ (და 

ამაზე ჯორჯს ლეგენდები სრულიად ბუნებრივი ეჩვენებოდა) დავინახავ-

დით, როგორ გადაიწეოდა გვერდზე ორმოცდარვა საფლავის მძიმე ფი-

ლა და როგორ წამოდგებოდა საფლავიდან ორმოცდარვა მიცვალებუ-

ლი, როგორ ჩამოიყრებოდა მათი სახეებიდან მიწა და როგორ დაბრუნ-

დებოდნენ ისინი ცოცხალთა შორის; მათთან ერთად ის ბავშვებიც გაჩ-

ნდებოდნენ, რომლებიც ვერ დაიბადნენ, მერე ის პაწაწინები, რომლე-



25 
 

ბიც მათ ვერ მოავლინეს ამ ქვეყანას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და 

ყველაფერი სულ, სულ სხვანაირად წარიმართებოდა. და ეს ყველაფე-

რი მოხდებოდა, რამე ჯადოთი ჟამთა სვლის შეცვლა და გამოსწორება 

რომ ყოფილიყო შესაძლებელი. ეჰ, სულ ოდნავ მოშორებით რომ შეჩე-

რებულიყო. სულ ოდნავ მოშორებით მაგრამ ის ზუსტად იქ შეჩერ-

და და ახლა ვერავინ ვეღარაფერს შეცვლიდა, ვეღარც იმ მიმართულე-

ბას შეცვლიდა ვერავინ, საითაც მსხვერპლი დაეცა და ვეღარც კანუნის 

უძველეს წესებს გადააკეთებდა ვინმე ოდესმე. იმ დაკაკუნების გარეშე 

ისეთი განსხვავებული გახდებოდა ყველაფერი, რომ ხანდახან ამაზე 

ფიქრისაც კი ეშინოდა და თავს იმ აზრით ინუგეშებდა, შეიძლება საჭი-

როც კი იყო, ყველაფერი ასე რომ მოხდა, თორემ ცხოვრება სისხლის 

ამ ქარბორბალას გარეშე უფრო უფერული და უმნიშვნელო იქნებო-

დაო. 

ცდილობდა, ის ოჯახები გაეხსენებინა, რომლებიც უვენდეტოდ 

ცხოვრობდნენ და მათში განსაკუთრებული ბედნიერების რამე ნიშან-

წყალიც ვერ დაინახა. ისეთი შთაბეჭდილებაც კი რჩებოდა, რომ ამ მუ-

ქარისგან თავისუფალმა ოჯახებმა თითქმის არ იცოდნენ სიცოცხლის 

ფასი და ამით მხოლოდ და მხოლოდ ნაკლებად ბედნიერნიც იყვნენ. სა-

მაგიეროდ, ოჯახებში, სადაც ვენდეტა შესულიყო, დღეები და წელიწა-

დის დროები სხვადასხვაგვარად გადიოდა, თითქოს ამ ყველაფერს ში-

ნაგანი თრთოლა ახლდა თან, მათი წევრები უფრო ლამაზები ჩანდნენ 

და ბიჭები გოგონების მხრიდან პატივს და ყურადღებას იმსახურებ-

დნენ. ორმა მონაზონმაც კი, რომელთაც ცოტა ხნის წინ გვერდით ჩაუ-

არეს, როგორც კი საკერავი მანქანით მიკერებული შავი ლენტი შენიშ-

ნეს, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ამის მატარებელი ან დაეძებდა სიკვდილს 

ან თავად სიკვდილი ეძებდა მას, უცნაური მზერით აათვალიერ-ჩაათვა-

ლიერეს. თუმცა ეს არ გახლდათ არსებითი, მთავარი იყო, შიგნით რა 

ხდებოდა. რაღაც შიშის მომგვრელი და ამავდროულად დიდებული. 

თვითონაც ვერ აეხსნა, რა. შთაბეჭდილება ექმნებოდა, რომ გული სა-

გულედან ამოხტომოდა და გარეთ ედო, იოლად მოწყვლადი გამხდა-

რიყო, ძალიან მგრძნობიარე შეურაცხყოფის მიმართ, ყველაფერი ახა-
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რებდა და ამწუხრებდა, დიდი თუ პატარა რამ, პეპელა, ფოთოლი, უსას-

რულო თოვლი თუ მოსაწყენი წვიმა, როგორიც იმ დღეს იყო. მაგრამ 

მისი გული ამ ყველაფერს უძლებდა და უფრო მეტსაც – ცა რომ დამხო-

ბოდა თავზე – გაუძლებდა. 

რამდენიმე საათი იყო, რაც მიაბიჯებდა, მაგრამ დაღლილობას სა-

ერთოდ ვერ გრძნობდა, მხოლოდ მუხლები დაბუჟებოდა ოდნავ. ისევ 

წვიმდა, თუმცა წვეთები უფრო გაიშვიათებულიყო, თითქოს ღრუბლე-

ბის ფესვები ვიღაცას გაესხიპაო. ჯორჯი დარწმუნებული იყო, რომ თა-

ვისი კუთხის საზღვრებს გასცდა და ახლა სხვა მხარეში მიაბიჯებდა. პე-

იზაჟი თითქმის იგივე იყო: მთები, რომელთაც ქვად ქცეული ცნობისწა-

დილით თავები სხვა მთების უკნიდან ამოეყოთ და პატარ-პატარა დაბე-

ბი, საიდანაც ჩამიჩუმი არ ისმოდა. გზად მთიელების მომცრო ჯგუფი შე-

მოეყარა და, ეს გზა ოროშის ციხესიმაგრემდე თუ მიდის და რა მანძილი 

დამრჩა გასავლელიო, ჰკითხა. სწორ გზას ადგახარო, უთხრეს, მაგრამ 

დაღამებამდე თუ გინდა იქამდე მიღწევა, უნდა იჩქაროო, დაუმატეს. 

ლაპარაკისას მოსაუბრეები ჩუმ-ჩუმად აპარებდნენ თვალს მის სახე-

ლოზე მიკერებული შავი ლენტისკენ და, სავარაუდოდ, ამავე ლენტის 

გამო კიდევ ერთხელ ურჩიეს, ნაბიჯს უნდა აუჩქაროო. 

ავუჩქარებ, ავუჩქარებო, უკმაყოფილოდ მიუგო ჯორჯმა. ნუ წუხ-

ხართ, დროულად მივალ და ბეგრის გადახდასაც დაღამებამდე მოვას-

წრებო. ანგარიშმიუცემლად, უცბად მოძალებული სიბრაზით, ანდა სუ-

ლაც უცნობი მგზავრების რჩევა გაუცნობიერებლად დაიჯერა და, მარ-

თლაც აუჩქარა ნაბიჯს. 

ახლა მარტოდმარტო მიაბიჯებდა გზაზე, რომელიც დამშრალი ნი-

აღვრების კალაპოტებისაგან დაღარულ ვიწრო პლატოს კვეთდა. ირ-

გვლივ მიწები სულ გავერანებული და უნაყოფო იყო. შორიდან თით-

ქოს ჭექა-ქუხილის ხმა შემოესმა და თავი ასწია. ეული თვითმფრინავი 

ნელა მიფრინავდა ღრუბლებში. ერთხანს მონუსხულივით გააყოლა 

თვალი. გაგონილი ჰქონდა, რომ მეზობელ კუთხეს კვირაში ერთხელ 

სამგზავრო თვითმფრინავი გადაუფრენდა ხოლმე თავს, რომელიც ტი-
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რანას ევროპის რომელიღაც შორეულ სახელმწიფოსთან აკავშირებ-

და, თუმცა აქამდე არასდროს ენახა ეს. 

როდესაც თვითმფრინავი თვალს მიეფარა ღრუბლებში, ჯორჯმა რა-

ღაცნაირი ტკივილი იგრძნო კეფასთან და მიხვდა, რომ დიდხანს აჰყუ-

რებდა მის ფრენას. თვითმფრინავმა თავის უკან დიდი სიცარიელე და-

ტოვა და ჯორჯსაც ოხვრა აღმოხდა. უცბად იგრძნო, როგორ მოშივდა. 

გარშემო თვალებით დაუწყო ძებნა წაქცეულ ხეს ან ქვის ლოდს, რო-

მელზეც ჩამოჯდომას მოახერხებდა და პურის ნაჭერსა და თან წამოღე-

ბულ ცოტაოდენ თეთრ ყველს შეჭამდა, მაგრამ გზის ორივე მხარეს მო-

შიშვლებული ნიადაგისა და დამშრალი ნაკადულების კალაპოტების 

მეტი არაფერი ჩანდა. ცოტას კიდევ გავივლიო, ჩაილაპარაკა. 

და მართლაც, ნახევარი საათის სიარულის შემდეგ შორიდან ტრაქ-

ტირის სახურავი შენიშნა. თითქმის სირბილით გაიარა დარჩენილი 

გზა, ერთხანს კარის წინ შეყოვნდა და მერე შევიდა. ჩვეულებრივი 

ტრაქტირი იყო, ისეთი, როგორებიც მთიან მხარეშია ხოლმე, უაბრო, 

ძალიან დაქანებული სახურავით, თივის სუნით  და დიდი საერთო ოთა-

ხით. მუხის გრძელი,  მიმწვარი ადგილებით დაწინწკლული მაგიდის 

ორსავე მხარეს ამავე ხისგან გამოთლილ სკამებზე, რამდენიმე სტუმა-

რი იჯდა. ორ მათგანს წინ ლობიოიანი ჯამი ედგა და მადიანად ილუკმე-

ბოდა. მესამეს თავი ხელებში ჩაერგო და თვალი მაგიდის ფიცრებზე 

გაშტერებოდა. 

ჯორჯი სკამზე დაჯდა და იგრძნო, როგორ შეეხო მისი თოფის ლულა 

იატაკს. იარაღი მხრიდან ჩამოიხსნა, მუხლებზე დაიდო და კისრის მოძ-

რაობით მოსასხამის სველი კაპიუშონი უკან გადაიგდო. იგრძნო, რომ 

ზურგს უკანაც ვიღაცა იყო და მხოლოდ მაშინ შეამჩნია, რომ მეორე 

სართულზე ამავალი კიბის ორივე მხარეს კიდევ ისხდნენ მთიელები 

ცხვრის შავ ტყავებსა და თეთრი შალის ჩანთებზე. ზოგი ზურგით კე-

დელს ეყუდებოდა და ხელში მჭადი ეჭირა, რომელსაც რძეში აწებდა და 

ისე ჭამდა. ჯორჯმაც დააპირა ამდგარიყო, მათსავით ამოეღო ჩანთიდან 

თავისი პური და ყველი, მაგრამ ამ დროს ლობიოს სუნმა ცხვირში შე-

უღიტინა. საშინლად მოუნდა ერთი თეფში ცხელი ლობიო. მამამისს 
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მისთვის ერთი ლეკი მიეცა, მაგრამ ჯორჯს ვერ გადაეწყვიტა, მართლა 

შეეძლო ის დაეხარჯა თუ შინ ხელუხლებლად უნდა დაებრუნებინა. ამ 

ჭოჭმანში იყო, როდესაც მეტრაქტირე, რომლისთვისაც ჯორჯს იქამდე 

ყურადღება არ მიექცია, წინ გამოეჭიმა. 

– ოროშის კულაში მიდიხარ? – ჰკითხა მან, – საიდან ხარ? 

– ბრეზფტოჰტიდან. 

– მაშინ გეშიება. შეჭამ რამეს? 

მეტრაქტირე გამხდარი და უფორმო ტანის კაცი გახლდათ. ჯორჯმა 

გაიფიქრა, დიდი გაიძვერა ვინმე იქნებაო, რადგან, როცა ეკითხებოდა, 

შეჭამ თუ არა რამესო, თვალებში ყურების ნაცვლად, მზერას არ აშო-

რებდა შავ ნიშანს და ამით თითქოს ეუბნებოდა, მზად თუ ხარ, ხუთასი 

ლეკი ჩადენილი მკვლელობისთვის გადაიხადო, ქვეყანა არ დაიქცევა, 

ორ ლეკს ჩემს ტრაქტირშიც თუ დახარჯავო. 

– შეჭამ რამეს? – შეკითხვა გაუმეორა მეტრაქტირემ. როგორც იქნა, 

თვალი მოსწყვიტა ჯორჯის სახელოს, თუმცა სახეში მაინც არ შეუხე-

დავს, აქეთ-იქით გააცეც-გამოაცეცა. 

– ერთ თეფშ ლობიოს, – მიუგო ჯორჯმა. – რა ღირს? პური თანა 

მაქვს. 

იგრძნო, როგორ გაწითლდა, მაგრამ იძულებული გახდა, ეს შეკით-

ხვა დაესვა. არაფრის გულისთვის არ უნდოდა თითი დაეკარებინა იმ 

ფულისთვის, რომელიც სისხლის ბეგრისთვის იყო დანიშნული. 

– მეოთხედი ლეკი, – უპასუხა მეტრაქტირემ. 

ჯორჯმა შვებით ამოისუნთქა. მეტრაქტირე გატრიალდა და, როცა 

ცოტა ხანში ხელში ლობიოთი სავსე ხის ჯამით დაბრუნდა, ჯორჯმა შე-

ნიშნა, რომ ელამი იყო. თითქოს უნდოდა, ყველაფერი დაევიწყებინაო, 

თავი თეფშში ჩარგო და სწრაფად შეუდგა ჭამას. 

– ყავა გინდა? – ჰკითხა მეტრაქტირემ, როცა ცარიელ თეფშს მო-

აკითხა. 

ჯორჯმა ოდნავ გაკვირვებული სახით ახედა. თითქოს თვალებით 

ეუბნებოდა, ნუ მაცდუნებ, ხუთასი ლეკი კი მიდევს ქისაში, მაგრამ მირ-

ჩევნია, ჩემი მოჭრილი თავი მოგცე (ღმერთო ჩემო, გაიფიქრა ამასო-



29 
 

ბაში, ზუსტად ამდენი ეღირება ჩემი თავი ოცდა... ოცდაათ დღეში და 

უფრო ნაკლებშიც, ოცდარვაში), ჩემი თავი მოგცე... იმ ვადამდე... ვიდ-

რე ოროშის კოშკისთვის განკუთვნილ ქისას ერთი ლეკი მოვაკლოო. 

მაგრამ მეტრაქტირემ თითქოს გამოიცნო, რა უტრიალებდა ჯორჯს გო-

ნებაში, და დაუმატა: 

– ძალიან იაფი ღირს, ათი კინდარკინი. 

ჯორჯმა ერთგვარი მოუთმენლობით დაუქნია თავი. მეტრაქტირე უშ-

ნოდ მოძრაობდა მაგიდასა და სკამებს შორის, რამდენიმე თეფში ხელს 

გააყოლა, მათ ნაცვლად რამდენიმე ახალი მოიტანა, მერე ისევ გაუჩი-

ნარდა და ბოლოს ხელში ყავის ფინჯნით დაბრუნდა. 

ჯორჯი ისევ ყავის წრუპვით იყო გართული, როცა ტრაქტირში მამა-

კაცების პატარა ჯგუფმა შემოაბიჯა. იმ ხმაურზე, რომელიც მათმა შე-

მოსვლამ გამოიწვია, თავების მოძრაობამ და იმ მანერამ, რომლითაც 

დაგრეხილი მეტრაქტირე მოიქცა მათ წინაშე, ჯორჯი მიხვდა, რომ ცნო-

ბილი ხალხი იყო იმ მხარეში. ერთი მათგანი, რომელიც შუაში მოდი-

ოდა, ჩია ტანის კაცი გახლდათ და ცივი და ფერმკრთალი სახე ჰქონდა. 

უკან უცნაურ ქალაქურ კოსტიუმში გამოწყობილი კაცი მოჰყვებოდა, 

კუბოკრული პიჯაკითა და ჩექმებში ჩატანებული შარვლის ტოტებით. 

ამპარტავნობას მესამის სახის ნაკვთები დაეჩლუნგებინა და თვალები 

გაემქრქალებინა. მიუხედავად ყველაფრისა, საყოველთაო ყურადღება 

აშკარად ჩია კაცისკენ იყო მიპყრობილი. 

ალი ბინაკი, ალი ბინაკიო, აჩურჩულდა ყველა ჯორჯის გარშემო. 

მას კი თვალები გადმოეკარკლა, რადგან არ სჯეროდა, რომ აქ, იმავე 

ტრაქტირში, რომელშიც თავად იმყოფებოდა, კანუნის განთქმული გან-

მმარტებელი შემოვიდა, ვისზეც უამრავი რამ სმენოდა ბავშვობიდან. 

ქანაობ-ქანაობით მოსიარულე მეტრაქტირე პატარა ჯგუფს გამორ-

ჩეული სტუმრებისთვის დაჯავშნილი მომიჯნავე ოთახისკენ წაუძღვა. 

ჩია ტანის კაცმა საერთო სალამი გასცა და ისე, რომ არც მარჯვნივ 

გაუხედავს და არც მარცხნივ, ფეხდაფეხ მიჰყვა მეტრაქტირეს. მიუხე-

დავად იმისა, რომ ჩანდა, სრულად ჰქონდა გააზრებული საკუთარი სა-

ხელგანთქმულობა, უცნაურია და, სულაც არ იქცეოდა ქედმაღლურად, 



30 
 

რასაც ხშირად შეხვდებით საკუთარი მნიშვნელოვნების მცოდნე პატა-

რა ტანის ხალხში; პირიქით, მის მოძრაობებში, სახეზე და, განსაკუთ-

რებით, თვალებში სადა უშფოთველობა იკითხებოდა. 

ახლად მოსულები უკვე სხვა ოთახში იყვნენ, მაგრამ მათგან გამოწ-

ვეული ჩურჩული და მითქმა-მოთქმა არა და არ წყდებოდა. ამასობაში 

ჯორჯს უკვე დაელია ყავა, მაგრამ, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველი წუ-

თი ძვირფასი იყო მისთვის, სიამოვნებდა ჯდომა და იმ კომენტარების 

მოსმენა, რომლებიც მის ირგვლივ გაისმოდა. ვინ უწყის, რისთვის იყო 

ალი ბინაკი აქ მოსული. ნამდვილად რაღაც რთული საკითხის გადასაწ-

ყვეტად. ბოლოს და ბოლოს, მთელი ცხოვრება ასეთ საქმეებს აგვარებ-

და. რეგიონიდან რეგიონში, ერთი მხარიდან მეორეში ეძახდნენ და 

ჭკუას ეკითხებოდნენ მწვავე დავების შემთხვევაში, როდესაც ადგი-

ლობრივი ბრძენკაცები ვერ თანხმდებოდნენ კოდექსის ინტერპრეტა-

ციებში. ასობით განმმარტებელს შორის ჩრდილოეთის ამ უზარმაზარ 

რაფშზე [რაფში – ალბანურად: პლატო.] ათი კაციც არ მოიძებნებოდა 

მასზე უფრო სახელგანთქმული. ამიტომაც ტყუილუბრალოდ არსად მი-

დიოდა. ამჯერადაც, როგორც ამბობდნენ, მიჯნების ერთ რთულ საქმე-

ზე იყო ჩამოსული, რომლებიც ამ დღეებში, სულაც მეორე დღეს უნდა 

გავლებულიყო მეზობელ სადროშოში. მაგრამ ნეტა ის მეორე კაცი ვინ-

ღა იყო, ბაცთვალება? ნეტა მართლა ვინ იყო? ამბობდნენ, ექიმიაო, 

რომელიც ალი ბინაკს ხშირად დაჰყავდა თან მეტისმეტად დელიკატურ 

შემთხვევებში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საქმე ჭრილობების დათ-

ვლა-აღრიცხვას შეეხებოდა, საიდანაც მერე ასანაზღაურებელ ჯარი-

მებს ანგარიშობდნენ. მაგრამ მაშინ, გამოდის, ალი ბინაკი მიჯნების სა-

კითხზე კი არ ყოფილა მოსული, არამედ რაღაც სხვა საქმეზე, რადგან 

მიჯნების დადგენის დროს ექიმს, ცხადია, არაფერი ესაქმება. შეიძლება 

სწორად ვერ გაიგეს მისი აქ ყოფნის მიზეზი. ვიღაცები ამტკიცებდნენ, 

რაღაც სხვა, ძალიან რთულ ამბავზეა ამოსული, რომელიც რამდენიმე 

დღის წინ ზეგნის ზევით მდებარე ერთ- ერთ სოფელში მოხდაო. ჩხუბის 

დროს ატეხილი ორმხრივი სროლისას ქალი, რომელიც მეტოქეებს შო-

რის ჩადგა, დაიღუპა. თანაც ფეხმძიმედ ყოფილა ბიჭზე, როგორც ნაყო-



31 
 

ფის გამოღების შედეგად დადგინდა. ალბათ სოფლის უხუცესებს ძალი-

ან გაუჭირდათ, განესაზღვრათ, ვის ეკისრებოდა ბავშვისთვის შურის-

ძიება. ეგებ სწორედ ამ შემთხვევისთვის ნათლის მოსაფენად ამოვიდა 

ალი ბინაკი? 

– და მეორე, აი, უცნაურად მორთულ-მოკაზმული, ის ვიღა იყო? – 

ერთმანეთს ეკითხებოდნენ იქ მყოფნი. სხვა შეკითხვების მსგავსად, ამ 

კითხვასაც გაეცა პასუხი. ის მიწების აზომვის საქმეს უძღვებოდა და მის 

ხელობას, როგორც ამბობდნენ, რაღაც უცნაური, საძაგელი სახელი 

ერქვა, რომელიც მეტრით მთავრდებოდა და ისე ვერ გამოთქვამდა კა-

ცი, ტუჩები რომ არ მოპრუწვოდა, გეო, გეო, გეო ა, ჰო, გეომეტ-

რი. 

– აჰ, ეს კაციც თუ აქ არის, ეს გეომეტრი, შენ როგორც ამბობ, მა-

შინ ნამდვილად მიჯნების ამბავი იქნება. 

ჯორჯს უნდოდა, დარჩენილიყო და ყური ეგდო, მით უფრო, რომ 

სრული საფუძველი ჰქონდა ეფიქრა, ამ ტრაქტირში ბევრ სხვა რამესაც 

მოჰყვებიანო, მაგრამ ცოტას კიდევ თუ დაახანებდა, დროზე ვეღარ მი-

ასწრებდა ციხესიმაგრეში. სწრაფად წამოდგა, ყოყმანის ხელახალი 

ცდუნება თავიდან რომ აეცილებინა, ლობიოსა და ყავის ფული გადაი-

ხადა და გასვლა დააპირა, მაგრამ ბოლო წამს გაახსენდა და კიდევ ერ-

თხელ იკითხა გზა. 

– შარაგზას დაადგები, – აუხსნა მეტრაქტირემ, – მერე კროუჩკების 

საფლავებამდე რომ მიაღწევ, მარჯვენა მხარეს, სადაც გზა ორად იყო-

ფა, დაუკვირდი, რომ მარჯვნივ გაუხვიო და არა მარცხნივ. გესმის ჩემი? 

მარჯვნივ. 

როცა ჯორჯი გარეთ გამოვიდა, წვიმა კიდევ უფრო შესუსტებულიყო, 

თუმცა ჰაერი გაჯერებული იყო ნესტით. დღე დილასავით მოქუფრული 

გახლდათ და, როგორც ზოგი ქალის ასაკს ვერ გამოიცნობს კაცი, ისე 

ვერ მიხვდებოდი, რომელი საათი იყო. 

ჯორჯი მიაბიჯებდა და ცდილობდა, არაფერზე არ ეფიქრა. გზა უსას-

რულობამდე გადაჭიმულიყო. რუხ ყამირ მიწებს მიუყვებოდა. ერთ მო-

მენტში თვალი გზის გასწვრივ გამწკრივებულ, ნახევრად მიწაში ჩაფ-
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ლულ საფლავის ქვებს მოჰკრა. ეს უნდა იყოს კროუჩკების საფლავე-

ბიო, ჩაილაპარაკა. მერე, რაკი გზა ორად არ იყოფოდა, ეს საფლავები 

ცოტა უფრო მოშორებით უნდა იყოსო, გაიფიქრა. ისინი თხუთმეტიოდ 

წუთის შემდეგ გამოჩნდა, ამათსავით სანახევროდ მიწაში ჩაფლულები, 

მაგრამ უფრო სევდიანები და ხავსით დაფარულები. გვერდით ჩავლი-

სას წარმოიდგინა, რომ დილას შეხვედრილი კროუჩკების ქარავანი 

უკან შემობრუნდა, აქ ამოვიდა და სამარადჟამოდ ჩაწვა ამ საფლავებ-

ში. 

მეტრაქტირის რჩევისამებრ მარჯვნივ გადაუხვია და სიარულისას 

თავს აიძულებდა, უკან არ მიეხედა და კიდევ ერთხელ არ დაენახა ეს 

ძველთაძველი საფლავები. ერთხანს მოახერხა ასე, ყოველგვარი ფიქ-

რისგან დაცლილი გონებით ევლო და უცნაური გრძნობაც დაეუფლა, 

თითქოს გარშემორტყმული მთებისა და ღრუბლების დაბურცულ ფორ-

მებს შეერწყაო. არ დაფიქრებულა, რამდენ ხანს გაგრძელდა ეს არხეი-

ნი მოძრაობა. ძალიანაც ენდომებოდა, არასდროს დასრულებულიყო, 

მაგრამ უეცრად რაღაც ხილვა ეწვია, რომელმაც მყისიერად მოსწყვიტა 

მისი გონება კლდეებსა და ნისლებს. სახლის ნანგრევები იხილა. 

გვერდით ქვების დიდ გროვას მოჰკრა თვალი; ქარს და წვიმას დიდი 

ხნის წინ წაეშალა ხანძრის კვალი და მის ადგილას რაღაც არაჯანსაღი 

რუხი შეფერილობა დაეტოვებინა, რომლის დანახვაც ალბათ გულა-

მოსკვნილ ქვითინსა და ამით დიდი ხნის წინ დაგროვილი დარდისაგან 

გათავისუფლებაში დაეხმარებოდა ადამიანს. 

ჯორჯმა გზა განაგრძო. ცერად გაჰყურებდა ნანგრევებს; უეცრად, 

მარჯვე ნახტომით თავს გადაევლო გზის გაყოლებაზე არცთუ ისე ღრმა 

თხრილს და ორი-სამი გადალაჯებით გამომწვარი ქვების გროვამდე 

მიაღწია. იქ ერთხანს უძრავად გაჩერდა, მერე, თითქოს მომაკვდავის 

სხეულზე ჭრილობისა და სიკვდილის გამომწვევი იარაღის ადგილმდე-

ბარეობის გამოცნობას ლამობსო, სახლის ერთ-ერთი კუთხისკენ გა-

ემართა, დაიხარა და რამდენიმე ქვა გვერდზე გასწია. იგივე მოძრაობა 

დანარჩენ სამ კუთხეშიც შეასრულა და როცა შეამჩნია, რომ უკლებლივ 

ყველა კუთხის ქვა გამოგლეჯილი იყო, მიხვდა, რომ ამ სახლს სტუმარ-
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მასპინძლობის კანონები დაერღვია. ხანძრის შემდეგ ასე ეპყრობოდ-

ნენ სახლებს, რომლებშიც, კანუნის მიხედვით, ყველაზე მძიმე დანა-

შაული ჩაიდინეს: ბესასთან დაკავშირებული მასპინძლობის წესები და-

არღვიეს. 

ჯორჯს გაახსენდა, როგორ აღსრულდა სასჯელი მის სოფელში რამ-

დენიმე წლის წინ ბესას დარღვევის გამო. მკვლელი სოფლის ყველა მა-

მაკაცმა დახვრიტა და გამოცხადდა, რომ ის აღარ იმსახურებდა, ვინმეს 

მისთვის შური ეძია, შემდეგ იმ ამბის გაუთვალისწინებლად, რომ სახ-

ლის მკვიდრნი, რომელშიც ბესას დარღვევით სტუმარი მოკლეს, არ იყ-

ვნენ დამნაშავეები, სახლი მაინც გადაბუგეს. პირველმა თვითონ ოჯა-

ხის თავმა შეაგდო ალმოდებული ჩირაღდნები შიგნით და ცულით მის-

დგა კედლებს სანგრევად. თან, ასე მაინც ჩამოვირეცხო ცოდვები სოფ-

ლის და სადროშოს წინაშეო, გაჰყვიროდა. ამასობაში კი ჩირაღდნები-

თა და ცულებით აღჭურვილი თანასოფლელებიც მოლაგდნენ. ამის 

შემდეგ, წლების განმავლობაში, ნებისმიერი რამ, რასაც ამ ოჯახის უფ-

როსს მიაწვდიდნენ, მხოლოდ მარცხენა ხელით და თან ფეხის სიმაღ-

ლეზე უნდა ექნათ, რათა შეეხსენებინათ, რომ მას თავისი სტუმრის სის-

ხლი უნდა აეღო. რადგან დადგენილი იყო, რომ მამის სისხლის აღების 

გადადებაც შეიძლებოდა, ძმისაც და თვით საკუთარი შვილისაც, მაგ-

რამ სტუმრისა – არასდროს. 

ვინ იცის, რა სიტყვა გატყდა ამ სახლშიო, გაიფიქრა და ფეხით ორი 

თუ სამი ქვა გადააგორა. ქვებმა ყრუ ხმა გამოსცა. ირგვლივ მიმოიხე-

და, სხვა სახლებიც თუ არისო, მაგრამ ოციოდ ნაბიჯში რაღაც ნანგრე-

ვების მეტი ვერაფერი დაინახა. ეს რაღააო, გაიფიქრა. 

ანგარიშმიუცემლად გაემართა ამ ნასახლარისკენ, გარს შემოუარა 

და იგივე დაინახა ოთხივე კუთხეში. ქვები და საძირკველი ამოგლეჯი-

ლი იყო. ნუთუ მთელი სოფელი დაისაჯაო, ჩაილაპარაკა თავისთვის. 

და როცა ოდნავ მოშორებით ისევ დაინახა ნასახლარი, დარწმუნდა, 

რომ მართლაც ასე იყო საქმე. რამდენიმე წლის წინ გაგონილი ჰქონდა, 

რომ რომელიღაც შორეულ სოფელს ბესა დაერღვია და ამიტომ სად-

როშოს ის მთლიანად დაესაჯა. ორ სოფელს შორის ატეხილი სამიჯნო 
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დავის დროს შუამავალი მოკლეს. სადროშომ მისი სისხლის აღება იმ 

სოფელს დააკისრა, რომელშიც ის მოკლეს. რაკი სოფელი უპასუხის-

მგებლოდ მოიქცა და სისხლი არ აიღო, მისი დანგრევა-განადგურება 

გადაწყდა. 

ჯორჯმა კიდევ კარგა ხანს იბოდიალა ერთი ნასახლარიდან მეორე-

ში მსუბუქი ნაბიჯით, ჩრდილივით. ნეტა ვინ იყო ის, ვინც თავისი სიკ-

ვდილით მთელი სოფელი ჩაითრია ამაში? ნანგრევებში გამეფებული 

სიჩუმე თავზარდამცემი იყო. ჩიტი, რომელიც, როგორც ჯორჯმა იცოდა, 

მარტო ღამით კიოდა, ორ-ორო – ასეთ ხმას გამოსცემდა და გაახსენდა, 

რომ ბევრი დრო აღარ რჩებოდა კულამდე მისასვლელად. თვალებით 

შარაგზას დაუწყო ძებნა. ჩიტის კივილმა კიდევ ერთხელ გააპო სიჩუმე, 

ამჯერად ძალიან შორიდან, და ჯორჯი ისევ ჩაფიქრდა, ვინ შეიძლება 

ყოფილიყო ის კაცი, რომელსაც ამ უბედურ სოფელში უღალატესო. ორ-

ორო! – გაისმა პასუხის ნაცვლად, რომელიც ყურში თავისი სახელივით 

ჩაესმა – ჯორჯ- ჯორჯო. გაეღიმა, აი, უკვე რაღაც ხმებიც მესმისო, ჩა-

ილაპარაკა და გზისკენ გასწია. 

ცოტა ხნის შემდეგ, გზაზე სიარულისას, გავერანებული სოფლისა-

გან დატოვებული დამთრგუნველი შეგრძნება ნაწილობრივ მაინც რომ 

გაექარწყლებინა, სცადა, კოდექსით გათვალისწინებულ სასჯელთაგან 

ყველაზე მსუბუქები გაეხსენებინა. სტუმრის ღალატი იშვიათი შემთხვე-

ვა გახლდათ, ამიტომაც ასევე იშვიათად იწვებოდა სახლები და კიდევ 

უფრო იშვიათად პარტახდებოდა მთელი სოფლები. გაახსენდა, რომ 

ნაკლებად მძიმე შეცდომებისთვის კანუნი დამნაშავის გაძევებას მოით-

ხოვდა სადროშოს ფარგლებს მიღმა. თანაც ყველა მისიანთან ერთად. 

ჯორჯი გრძნობდა, რომ გონებაში ამ სასჯელთა მოზღვავებასთან 

ერთად ისიც უჩქარებდა ნაბიჯს, თითქოს უნდოდა, მათ გაჰქცეოდა. სას-

ჯელი ათასნაირი იყო: პატივის აყრა – დამნაშავე ყველასგან სამუდა-

მოდ განცალკევებული იყო (ჩამორთმეული ჰქონდა დაკრძალვის, 

ქორწინების და ფქვილის სესხების უფლება); ეკრძალებოდა თავისი მი-

წების დამუშავება და ხეების მოჭრა საკუთარ ბაღში; მარხვის დაძალე-

ბა (ოჯახში); იარაღის ტარება მხარზე ან ქამარში ორი კვირის განმავ-
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ლობაში; ჯაჭვით დაბმა ან დატყვევება სახლში; სახლის თავის ან დი-

ასახლისის ოჯახური უფლებების ჩამორთმევა საკუთარ სახლში. 

განსაკუთრებით, სასჯელი, რომელიც საკუთარ სახლში ემუქრებო-

და, კარგა ხანია ტანჯავდა. ეს ტანჯვა იმ დროიდან მოდიოდა, როდესაც 

თავისი ძმის სისხლის აღების მცდელობა წარუმატებელი გამოდგა. 

ვერაფრით იშორებდა გონებიდან იანვრის იმ ყინვიან დილას, რო-

დესაც მამამისმა კოშკის ზედა სართულზე, სასტუმრო ოთახში პირის-

პირ სასაუბროდ დაუძახა. არნახულად ნათელი დილა იდგა, ცა და ახ-

ლად დადებული თოვლი თვალს ჭრიდა, მოციმციმე სამყარო მინისას 

წააგავდა და ისეთი გამჭვირვალე იყო, კაცს აფიქრებინებდა, სადაცაა 

გასრიალდება და ათასობით ნაწილად დანამცეცდებაო. ზუსტად ასეთ 

დილას ამცნო მამამისმა მისი მოვალეობა. ჯორჯი ფანჯარასთან იჯდა 

და ყურს უგდებდა, როგორ ლაპარაკობდა მამა სისხლზე. მთელი სამ-

ყარო სისხლის ლაქებით დაფარული ეჩვენებოდა. წითლად აჩნდებო-

და თოვლს, გუბეები დიდდებოდა და ირგვლივ თითქმის ყველგან 

სქელდებოდა. მერე ეს სიწითლე საკუთარ თვალებშიც შეამჩნია. თავ-

ჩაქინდრული უგდებდა ყურს მამამისს. 

მომდევნო დღეებში ჯორჯმა, ისე, რომ თვითონაც არ იცოდა, რა-

ტომ, პირველად ჩამოთვალა გონებაში ყველა ის სასჯელი, რომელიც 

ოჯახის ურჩ წევრს ეკისრება. თავს არ უტყდებოდა, რომ კაცის კვლას 

ვერა და ვერ ეგუებოდა. კრიუეჩუჩების მიმართ სიძულვილი, რომლის 

მის გულში გასაღვივებლად მამამისმა ძალ-ღონე არ დაიშურა იანვრის 

იმ დილას, ჩანდა, წინააღმდეგობას ვეღარ უწევდა დღის სიკაშკაშეს. 

იმხანად ჯორჯს არ ესმოდა, რომ სიძულვილის კოცონი იმიტომ ვერ ენ-

თებოდა გულის სიღრმეში, რომ ის, ვინც მის დანთებას ცდილობდა, მა-

მამისი, თავად ყინულისა იყო. ცხადი გახლდათ, ამ ხანგრძლივი ვენდე-

ტის წლების მანძილზე ეს სიძულვილი ნელ-ნელა გაცივებულიყო, ანდა 

ეგებ არც არასდროს არსებობდა. მიუხედავად იმისა, რასაც მამამისი 

ელაპარაკა, ჯორჯი შიშით, თითქმის ძრწოლით გრძნობდა, რომ თავის 

მომავალ მსხვერპლს ვერაფრით შეიძულებდა. და როდესაც მომდევნო 

დღეებში მისი გონება დახეტიალებდა, რათა იმ სასჯელთა სიას დაბრუ-
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ნებოდა, რომლებიც ოჯახის ურჩ წევრს შეიძლებოდა დამუქრებოდა, 

თანდათანობით მიხვდა – სულიერად იმისთვის ემზადებოდა, რომ რო-

გორმე სისხლი არ აეღო. მაგრამ იმავე წამს თავი დაირწმუნა, ამაოა 

გონების მიშვება ოჯახისაგან მოსალოდნელ სხვადასხვა სასჯელებზე 

საფიქრელადო. ყველამ იცოდა და, მათ შორის, თვითონაც, რომ თუ 

სისხლის აღებას თავს აარიდებდა, ამისათვის სხვა, ბევრად უფრო 

მკაცრი სასჯელები არსებობდა. 

მათი მეორე საუბრისას სისხლის აღების შესახებ მამას ტონი უფრო 

გაუმკაცრდა. დღეც სხვანაირი იყო, მოღუშული, უსიხარულო, უწვიმო 

და უნისლოც კი, რომ აღარაფერი ვთქვათ ელვაზე, რომელიც აშკარად 

დიდი ფუფუნება იქნებოდა ამ უფერულ ცაზე. ჯორჯი მამის 

მზერას გაურბოდა, მაგრამ ბოლოს მაინც ისე გაება შიგ, როგორც 

ხაფანგში. 

– შეხედე, – უთხრა მამამ და თავით პირდაპირ, კედელზე ჩამოკი-

დებულ პერანგზე მიანიშნა. ჯორჯმაც იქით მიაბრუნა თავი. ისეთი 

გრძნობა დაეუფლა, თითქოს კისრის ძარღვები ჟანგმოდებულივით უღ-

რჭიალებდა. 

– ყვითლდება სისხლი, – უთხრა მამამ, – გარდაცვლილი შურისძიე-

ბას ითხოვს. 

სისხლი მართლაც გაყვითლებულიყო ქსოვილზე. უფრო სწორად, 

ის ჟანგიანი შეფერილობა მიეღო, რომელიც წყალსა აქვს ხოლმე, დი-

დი ხნის შემდეგ ონკანს რომ მოუშვებენ. 

– ძალიან აგვიანებ, ჯორჯ, – განაგრძო მამამ, – ჩვენი, განსაკუთრე-

ბით კი შენი ღირსება... 

ღირსების ორი თითის ანაბეჭდი დაგვამჩნია უფალმა ღმერთმაო. 

ჯორჯმა მომდევნო კვირებში ასჯერ მაინც გაიმეორა ეს სიტყვები, რომ-

ლებიც მამამისმა იმ დღეებში გაახსენა კოდექსიდან: «ნება შენია, გა-

ითეთრებ თუ კიდევ უფრო გაიშავებ შენს უკვე ისედაც მოსვრილ სახეს. 

შენი გადასაწყვეტია, კაცად დარჩები თუ არა». 

– თავისუფალი ვარ? – თავის თავს ეკითხებოდა მოგვიანებით, რო-

ცა განსამარტოებლად და ფიქრებში ჩასაძირად კულის ზედა სართულ-
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ზე ადიოდა. სასჯელები, რომლებითაც მამამისს შეეძლო, ის სხვადას-

ხვა შეცდომებისთვის დაესაჯა, არაფერი იყო ღირსების დაკარგვის 

საფრთხესთან შედარებით. 

ღირსების ორი თითი შუბლზეო ხელს ისვამდა შუბლზე, თით-

ქოს უნდოდა, ზუსტად ის ადგილი ეპოვა, სადაც ეგულებოდა ღირსება. 

ანდა მაინცდამაინც იქ რატომ უნდა იყოსო, ეკითხებოდა საკუთარ 

თავს. ეს ფრაზა ისე ტრიალებდა ხალხში, რომ ნამდვილ შინაარსს არც 

არავინ უკვირდებოდა. ბოლოს, როგორც იქნა, ჩასწვდა არსს. ღირსე-

ბას იმიტომ ჰქონდა თავისი ადგილსამყოფელი შუბლის შუაში, რომ ეს 

იყო ადგილი სხვის თავზე, სადამდეც შენმა ტყვიამ უნდა მიაღწიოს. 

კარგი გასროლააო, იტყოდნენ ხოლმე ძველები, როცა ვინმე თავის 

მტერს პირისპირ ესროდა და შიგ შუბლში მოარტყამდა. ან კიდევ, ცუდი 

გასროლააო, როცა ტყვია მუცელში ან კიდურებში მოხვდებოდა, რომ 

აღარაფერი ვთქვათ ზურგზე. 

ყოველ ჯერზე, როცა კი ჯორჯი ზედა სართულზე ადიოდა მაჰილის 

პერანგის სანახავად, შუბლთან წვას გრძნობდა. სისხლის ლაქები ქსო-

ვილზე სულ უფრო და უფრო ხუნდებოდა. თბილ ამინდში კი ყვითლდე-

ბოდა. თუ ასე გაგრძელდებოდა, ყავის შეთავაზებისას მას და მისიანებს 

ფინჯანს ფეხის სიმაღლეზე გაუწვდიდნენ. კანუნის ენაზე კი ეს სიკ-

ვდილს ნიშნავდა. 

ყველა გზა მოჭრილი ჰქონდა. სასჯელების ატანა ან ნებისმიერი 

სხვაგვარი მსხვერპლშეწირვა ვერაფერს უშველიდა. ყავა მუხლსქვევი-

დან, რისაც ყველაფერზე მეტად ეშინოდა ამ ქვეყანაზე, სადღაც გზაში 

ელოდებოდა. მისთვის ყველა კარი ჩარაზული იყო ერთის გარდა. გა-

მოსავალი შეურაცხყოფიდან მხოლოდ კოდექსში ძევს, მოითხოვდა ეს 

უკანასკნელი. მხოლოდ კრიუეჩუჩების კლანიდან ვინმეს სიკვდილი თუ 

გაუღებდა მას კარს. და სწორედ ამან გადააწყვეტინა გასულ გაზაფ-

ხულს, წასულიყო და ჩასაფრებულიყო. 

მას შემდეგ სახლში ყველაფერი გამოცოცხლდა. სიყრუე, რომელიც 

სულს უხუთავდა, უცბად გაივსო მუსიკით. თითქოს მკაცრი კედლებიც 

კი მომლბალიყვნენ. 
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მას უკვე შესრულებული ექნებოდა თავისი მოვალეობა და ახლა 

წყნარად იჯდებოდა თავშესაფარ კოშკში, ან კიდევ უფრო წყნარად იწ-

ვებოდა მიწაში, რაღაც რომ არ მომხდარიყო. ერთი შორეული სადრო-

შოდან გაუფრთხილებლად ჩამოუვიდათ იქ გათხოვილი დეიდა. 

შეწუხებულსა და დადარდიანებულს ცხრა მთა და ცხრა ზღვა გად-

მოელახა, სისხლის დაღვრისთვის ხელი რომ შეეშალა. ჯორჯი ოჯახში 

უკანასკნელი მამრია მამამისის შემდეგო, ამბობდა დეიდა. ჰოდა, მოკ-

ლავენ ჯორჯს, მერე ერთ რომელიმე კრიუეჩუჩას, მერე მამის ჯერი დად-

გება და ასე გაქრება ბერიშების გვარიო. ნუ იზამთ ასე, ნუ გაახმობთ 

მუხას, სისხლის გამოსყიდვა ითხოვეთო, განაგრძობდა დეიდა. 

თავიდან მისი ერთი სიტყვის გაგონებაც არ უნდოდათ, მერე დადუმ-

დნენ, აცალეს ლაპარაკი და ბოლოს სამარისებური სიჩუმე ჩამოწვა, 

რომლის დროსაც ისინი არც ემხრობოდნენ და არც ეწინააღმდეგებოდ-

ნენ დეიდის რჩევას. დაიქანცნენ, მაგრამ დეიდას დაღლილობის ნიშან-

წყალიც არ ემჩნეოდა. ყველა ღონე იხმარა, არც დღე იცოდა და არც 

ღამე, ხან ერთთან რჩებოდა სახლში დასაძინებლად, ხან მეორესთან, 

ხან ბიძაშვილ-დეიდაშვილ-მამიდაშვილებთან და ხან ახლობლებთან 

და ბოლოს მიზანსაც მიაღწია: სამოცდაათწლიანი მკვლელობებისა და 

გლოვის შემდეგ ბერიშები დათანხმდნენ, კრიუეჩუჩებისთვის სისხლის 

გამოსასყიდი შეეთავაზებინათ. 

შერიგების თხოვნამ, რაც ასე იშვიათი გახლდათ მთაში, დიდი მით-

ქმა-მოთქმა გამოიწვია არათუ სოფელში, არამედ მთელ სადროშოში. 

ყველაფერი ისე გააკეთეს, რომ კოდექსის წესები ზედმიწევნით შესრუ-

ლებულიყო. შუამავლები, ანუ ისინი, ვისაც «სისხლის გამგებლებს» 

ეძახდნენ, ბერიშების რამდენიმე მეგობართან და ახლობელთან ერ-

თად მკვლელის ოჯახში, ანუ კრიუეჩუჩებთან გაემართნენ და სისხლის 

გამოსყიდვის სუფრასაც მიუსხდნენ. ადათის მიხედვით, მკვლელთან 

ერთად ისაუზმეს და კრიუეჩუჩებისთვის შემოთავაზებული სისხლის გა-

მოსყიდვის ფასზე შეთანხმდნენ. ამის შემდეგ ერთადერთი რამ რჩებო-

და გასაკეთებელი – ჯორჯის მამას, სხვაგვარად, სისხლის გამგებელს, 

მაკრატლითა და ჩაქუჩით ჯვარი უნდა ამოეტვიფრა მკვლელის კარზე, 
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ერთმანეთში უნდა გაეცვალათ თითო წვეთი სისხლი და შერიგებაც სა-

მარადჟამოდ დაესმებოდა ბეჭედი. მაგრამ ეს მომენტი აღარასდროს 

დადგა, რადგან ერთ-ერთმა ბებერმა ბიძამ ხელი შეუშალა ამ საქმის 

მოგვარებას. საუზმის შემდეგ, როცა, ადათის თანახმად, მამაკაცები 

სახლის თითოეულ ოთახში შევიდნენ იქ იატაკზე ფეხის დასაბაკუნებ-

ლად – რიტუალის ჩასატარებლად, რომელიც ნიშნავდა, რომ სისხლის 

ნიშანწყალიც კი აღარ უნდა დარჩენილიყო სახლის არც ერთ კუთხე-

კუნჭულში – ჯორჯის მოხუცმა ბიძამ მოულოდნელად იყვირა, არაო. ის 

ერთი წყნარი ბერიკაცი გახლდათ და იქ შეკრებილთაგან ნამდვილად 

უკანასკნელი, ვისგანაც ამგვარ საქციელს მოელოდა ვინმე. ყველანი 

ადგილზე გაშეშდნენ, თვალები და კისრები მოეღრიცათ და იატაკზე და-

საბაკუნებლად აწეული ტერფები ისე ყრუდ დაუშვეს ძირს, გეგონებო-

და, ბამბა ყოფილიყოს ძირს გაფენილი. არაო, გაიმეორა მოხუცმა ბი-

ძამ. მაშინ მღვდელმა, რომელიც იქ მთავარ შუამავლად მონაწილეობ-

და, ხელი აიქნია და, სისხლის აღება გრძელდებაო, თქვა. 

ჯორჯი, რომელსაც აქამდე ზედ აღარავინ უყურებდა, კვლავ საყო-

ველთაო ყურადღების შუაგულში აღმოჩნდა. თუმცა ძველი საწუხარის 

დაბრუნებასთან ერთად, რომლისგანაც დროებით გათავისუფლებუ-

ლიყო, ერთგვარი კმაყოფილება იგრძნო. და ეს აშკარად ის საზოგადო 

ინტერესი იყო, რომელიც კვლავ მისკენ იქნა მიპყრობილი. ახლა უკვე 

ვეღარ ხვდებოდა, რომელი ცხოვრება ერჩივნა, დავიწყების მტვრით 

დაფარული, სისხლის ამბებისგან გამოთავისუფლებული დუნე ყოფა, 

თუ მეორე, სახიფათო, რომელსაც გლოვის ჭექა-ქუხილი სდევდა თან 

მთლიანობაში შეუხორცებელი იარასავით. უკვე ორივე გამოცდილი 

ჰქონდა და ახლა რომ გეთქვა, ამოირჩიე ერთ-ერთიო, ჯორჯი ნამდვი-

ლად შეყოყმანდებოდა. შეიძლება წლები სჭირდებოდა მშვიდობასთან 

შეგუებას, ისევე როგორც წლები სჭირდება ხოლმე უმისობასთან შეჩ-

ვევას. სისხლის აღების მექანიზმი ისეთი გახლდათ, რომ, როდესაც 

მოქმედების თავისუფლებას განიჭებდა, ამავდროულად გონებრივად 

მაინც დიდხანს გიტოვებდა ტყვეობაში. 
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შერიგების მცდელობის ჩაშლის შემდგომ დღეებში, როდესაც მისი 

დროებით მოწმენდილი ცა ისევ შავი ღრუბლებით დაიფარა, ჯორჯი 

ხშირად ეკითხებოდა საკუთარ თავს, შერიგების ეს მცდელობა დრო-

ული და სასარგებლო იყო თუ არაო, და პასუხს ვერა და ვერ აგნებდა. 

მისი უპირატესობები იმაში მდგომარეობდა, რომ ამან თავისუფალი 

ცხოვრების ახალი წელიწადი მოუტანა, თუმცა, მეორე მხრივ, საბედის-

წერო იყო იმით, რომ აიძულებდა, ხელახლა მორგებოდა იმ ახალ 

ცხოვრებას, რომლის ჩვევაც უკვე დაკარგული ჰქონდა, და იმ აზრს, 

რომ ვიღაცა მოსაკლავი ჰყავდა. მალე ის სამართლის აღმდგენი უნდა 

გამხდარიყო, როგორც ადათთმცოდნე უწოდებდა იმათ, ვინც სისხლის 

ასაღებად კლავდა. სამართლის აღმდგენები ერთგვარი მოწინავე ნაწი-

ლი იყო კლანისა, მოკვდინების შემსრულებლები, მაგრამ ასევე პირვე-

ლები, ვინც ვენდეტის დროს მსხვერპლად ეწირებოდა. როდესაც მოწი-

ნააღმდეგე კლანის შურისძიების ჯერი დგებოდა, ცდილობდნენ, მათი 

მსხვერპლი მეორე კლანის სამართლის აღმდგენი გამომდგარიყო. ეს 

თუ შეუძლებელი აღმოჩნდებოდა, მხოლოდ მაშინ აირჩევდნენ ხოლმე 

სხვას მის ადგილას. კრიუეჩუჩებთან სამოცდაათწლიანი დანასისხლად 

ყოფნის მანძილზე ბერიშების ოჯახს სამართლის ოცდაორი აღმდგენი 

ჰყავდა, რომელთაგან უმეტესობა თავად გახდა ტყვიის სამიზნე. სამარ-

თლის აღმდგენი კლანის ნაღები, მისი არსი და მთავარი მეხსიერება 

გახლდათ. ბევრი რამ მიეცემოდა დავიწყებას კლანის ცხოვრებაში, 

ადამიანები და მოვლენები მტვრით იფარებოდა, მხოლოდ სამართლის 

აღმდგენები, ეს ჩაუქრობელი ალები კლანის სამარხების თავზე, არ იშ-

ლებოდნენ არასოდეს მეხსიერებიდან. 

ზაფხული დადგა და სხვა წლებთან შედარებით მალე გავიდა. ბერი-

შები ხვნა-თესვის დასრულებას ეშურებოდნენ, თითქოს უნდოდათ, მო-

მავალი მკვლელობის მერე კოშკში გამოკეტვა შესძლებოდათ. ჯორჯს 

ერთგვარი წყნარი სიმწარე დაუფლებოდა, აი, იმის მსგავსი, ზოგიერთი 

ყმაწვილკაცი რომ განიცდის ხოლმე ქორწინების წინა დღეს. 

ოქტომბრის მიწურულს, როგორც იქნა, კრიუეჩუჩების ზეფს ესრო-

ლა, მაგრამ ვერ მოკლა. მხოლოდ ყბაში დაჭრა. მოვიდნენ ადათ-
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თმცოდნის ექიმები, რომელთაც ჭრილობისთვის ჯარიმის განსაზღვრა 

ევალებოდათ და რაკი ეს ჭრილობა თავში იყო, ის სამ ქისა ლეკად, ანუ 

სისხლის სრული გამოსასყიდის ნახევარ ფასად, შეაფასეს. ეს ნიშნავ-

და, რომ ბერიშებს შეეძლოთ აერჩიათ: ან ჯარიმა გადაეხადათ, ან ჭრი-

ლობა სანახევროდ აღებულ სისხლად ჩაეთვალათ. ამ მეორე შემთხვე-

ვაში, ანუ, თუ ბერიშები არ გადაიხდიდნენ და ჭრილობას სანახევროდ 

სისხლის აღებად იანგარიშებდნენ, მაშინ აღარ ექნებოდათ რომელიმე 

კრიუეჩუჩას მოკვლის უფლება, რადგან ნახევარი სისხლი უკვე აღებუ-

ლი იქნებოდა, და მხოლოდ დაჭრის უფლებაღა დარჩებოდათ. 

რასაკვირველია, ბერიშები არ დათანხმებულან, რომ ჭრილობა 

სისხლის სანახევრო აღებად ჩათვლილიყო. მიუხედავად ჯარიმის სიმ-

ძიმისა, ბოლო დანაზოგებს მოუყარეს თავი და გადაიხადეს. ამდენად, 

სისხლის ანგარიში უცვლელი დარჩა. 

მთელ იმ დროს, როცა ჯარიმის გადახდის ამბავი გრძელდებოდა, 

ჯორჯი ხედავდა, როგორ მოღუშვოდა მამამისს მზერა და როგორ გავ-

სებოდა თვალები ზიზღითა და სიმწრით. თითქოს თვალებით ეუბნებო-

და, ის არ იკმარე, რომ სისხლის აღება ამდენ ხანს გააჯანჯლე და ახლა 

უფსკრულში გადაჩეხას გვიპირებო. 

ჯორჯიც მშვენივრად გრძნობდა, რომ ეს ყველაფერი მისი წარსული 

ორჭოფობის ბრალი იყო, რომლის მიზეზითაც ბოლო წამს ხელი აუკან-

კალდა. სიმართლე ითქვას, თვითონ ვეღარ ხვდებოდა, მართლა ხელი 

აუკანკალდა დამიზნების დროს, თუ განგებ ჩამოსწია იარაღის სამიზნე 

მსხვერპლის შუბლიდან სახის ქვედა ნაწილისკენ. 

ამას აპათიის პერიოდი მოჰყვა. ცხოვრება თითქოს ადგილს ტკეპ-

ნიდა. დაჭრილი დიდი ხნის განმავლობაში დავრდომილი იწვა სახლში. 

ამბობდნენ, ტყვიამ ყბა ჩაულეწა და ჭრილობაში ინფექცია შეეჭრაო. 

ზამთარი ისეთი გრძელი და მოსაწყენი აღმოჩნდა, როგორიც არას-

დროს ყოფილა. წყნარ თოვლზე (ძველები ყვებოდნენ, ასეთი მშვიდო-

ბიანი თოვლი, არც ერთი ზვავი რომ არ გამოეწვიოს, ჩვენს დღეში არ 

გვახსოვსო) ქარის მსუბუქი და თოვლივით უშფოთველი სტვენის ხმა 

ისმოდა. კრიუეჩუჩების ზეფი, ერთადერთი სამიზნე ჯორჯის ცხოვრება-
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ში, ისევ ლოგინს იყო მიჯაჭვული. ასე რომ, ეს უკანასკნელი თავს უსაქ-

მურად გრძნობდა და უაზროდ დაეხეტებოდა. 

ზამთარს მართლა არ უჩანდა ბოლო. იმ მომენტში, როცა ხმა დაირ-

ხა, დაჭრილი გამომჯობინების გზაზეაო, ახლა ჯორჯი გახდა ავად. სულ 

სიკვდილი ელანდებოდა და ჯაჯით წამებას გაუძლებდა, ოღონდ თავისი 

მისიის შესრულებამდე ლოგინში ჩაწოლა არ დასჭირვებოდა. თუმცა ეს 

შეუძლებელი აღმოჩნდა. მიტკლის ფერი დაედო, იქამდე იდგა ზეზე, 

ვიდრე გაუძლო, და მერე მოცელილივით დაეცა. ორ თვეს ვერ ადგა 

ლოგინიდან, რითაც ზეფმა ისარგებლა და თავისუფლად დაიწყო სო-

ფელში სეირნობა. კოშკის მეორე სართულის იმ კუთხეში, სადაც იწვა, 

ჯორჯი თვალს არ აშორებდა სარკმლიდან გადაშლილი ხედის პატარა 

ნაწილს და თითქმის ვერაფერზე ვეღარ ფიქრობდა. თვალწინ თოვლით 

გადაპენტილი სამყარო ეშლებოდა, რომელთანაც მას აღარაფერი 

აკავშირებდა. უკვე კარგა ხანი იყო, რაც თავს უცხოდ და ზედმეტადაც 

კი გრძნობდა, და მომავალი მკვლელობის გარდა გარეთ უკვე აღარა-

ფერი ელოდებოდა. 

საათების მანძილზე ზიზღნარევ მზერას არ აშორებდა თოვლით და-

ფარულ მიწას, თითქოს ეუბნებოდა, კი, მოვალ, მოვალ და დავღვრი 

მაგ ცოტა სისხლსო. და ეს აზრი იმდენად არ ასვენებდა, რომ დროდად-

რო მართლა ეჩვენებოდა პატარა წითელი ლაქა ამ უკიდეგანოდ გადა-

ჭიმული სითეთრის შუაგულში. 

მარტის პირველ დღეებში ცოტა უკეთ იგრძნო თავი, იმავე თვის მე-

ორე კვირაში კი ლოგინიდანაც წამოდგა. გარეთ რომ გავიდა, მუხლები 

ჯერ კიდევ უკანკალებდა. არავის უფიქრია, რომ ამ მდგომარეობაში, 

ავადმყოფობისგან ილაჯგამოცლილი და სახეზე მიტკლისფერდადებუ-

ლი, ჩასასაფრებლად წავიდოდა. 

შეიძლება სწორედ ამიტომაც არ ელოდა მას გზაზე კრიუეჩუჩების 

ზეფი, რომელსაც მტერი ჯერ კიდევ ლოგინში ეგულებოდა. 

დროგამოშვებით წვიმა ისე თხელდებოდა, რომ კაცი იფიქრებდა, 

სულ გადაიღოო, მაგრამ მალევე წამოუშენდა ხოლმე კოკისპირულად. 

ნაშუადღევი იქნებოდა. ჯორჯმა საშინელი სიმძიმე იგრძნო ფეხებში. 
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ისეთივე ნაცრისფერი დღე იდგა, უბრალოდ, მხარე იყო სხვა. ჯორჯი 

ამას გზად შემოყრილ მთიელთა განსხვავებული ჩვევებით მიხვდა. პა-

ტარ-პატარა სოფლებიც უფრო შორს იყო შარაგზიდან. ადგილ-ადგილ 

ბრინჯაოს ზარის ხმა გამოკრთებოდა ხოლმე შორიდან. მერე – კვლავ 

კილომეტრობით სიცარიელე. 

გზად სულ უფრო და უფრო იშვიათად ხვდებოდნენ გამვლელები. 

ჯორჯმა კიდევ გაიკითხა ოროშის კულისკენ მიმავალი გზა. ჯერ უთ-

ხრეს, აქვე, ორ ნაბიჯზეაო, მერე – ცოტა უფრო შორსო. როცა ეგონა, ჰა 

და ჰა, თითქმის მივადექიო, აუხსნეს, ჯერ კიდევ შორსააო. თუმცა გამ-

ვლელები ყოველთვის ერთსა და იმავე მხარეს იშვერდნენ თითს, სად-

ღაც, შორეთისკენ, სადაც მზერა ნისლებში იკარგებოდა. 

ორ-სამჯერ ჯორჯს შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ ღამდებოდა, მაგ-

რამ შეცდა. ისევ დაუსრულებელი ნაშუადღევი გრძელდებოდა, რომ-

ლის დროსაც სოფლები შარაგზას ეცლებოდნენ, თითქოს სურდათ, ამ 

გზასაც და მთელ სამყაროსაც სამუდამოდ გარიდებოდნენ. კიდევ ერ-

თხელ იკითხა, შორსაა თუ არა ციხესიმაგრეო, და ამჯერად, ძალიან ახ-

ლოს ხარო, უპასუხეს. ბოლო გამვლელმა ხელიც კი გაიშვირა იქით, სა-

დაც ციხე-კოშკი უნდა მდგარიყო. 

– მივაღწევ საღამომდე? – ჰკითხა ჯორჯმა. 

– მგონი, კი, – მიუგო მგზავრმა, – შებინდებისას. 

გზა განაგრძო. დაღლილობისგან ფეხზე ძლივს იდგა. ხან მზად იყო, 

დაეჯერებინა, რომ რაკი არა და არ საღამოვდებოდა, ამის გამო ეჩვე-

ნებოდა კოშკი ასე შორს, ხანაც, პირიქით, კოშკის სიშორის ბრალი 

იყო, რომ საღამო ასე გაიჭიმა და ვერა და ვერ ჩამოწვა მიწაზე. 

ერთხელ კოშკის სილუეტი დალანდა ბურუსს მიღმა, მაგრამ მუქი 

მასა დედათა მონასტერი აღმოჩნდა, ისეთივე, როგორიც ამ გრძელი 

დღის დილას დაინახა. ცოტა კიდევ გაიარა და ისევ დაეუფლა შეგრძნე-

ბა, რომ კოშკს უახლოვდებოდა. ბოლოს იფიქრა, მკაფიოდაც კი ვარ-

ჩევ მას ამ გასიპული გზის თავზეო, მაგრამ კიდევ რომ განაგრძო სი-

არული, შენიშნა, რომ ეს არათუ ოროშის კულა, არამედ საერთოდ, 



44 
 

არანაირი ნაგებობა არ ყოფილა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ნისლის 

ერთ-ერთი ქულა იყო, უბრალოდ, სხვებზე უფრო მუქი. 

როცა ისევ მარტო დარჩა შარაგზაზე, იგრძნო, როგორ ეწურებოდა 

ნელ-ნელა ციხესიმაგრესთან მიახლოების ყოველგვარი იმედი. სიცა-

რიელის შეგრძნებას, გზის ორივე მხარის შემყურეს რომ უჩნდებოდა, 

კიდევ უფრო უძლიერებდა რამდენიმე ხებუჩქი, რომლებიც თითქოს 

რაღაც ცუდი განზრახვით ამოწვერილიყო. ნეტა ეს რა არისო, გაიფიქ-

რა ჯორჯმა. ახლა ვეღარც სოფლებს ხედავდა, უთუოდ მათი სიშორის 

გამო. ყველაზე ცუდი კი ის გახლდათ, რომ შთაბეჭდილება შეექმნა, 

ისინი არც აღარასოდეს გამოჩნდებიანო. 

სიარულისას დროგამოშვებით ზევით აიხედავდა ხოლმე ჰორიზონ-

ტზე კულას მოსაძებნად და ისევ ეგონა, ვხედავო, თუმცა გულში არც 

სჯეროდა მაინცდამაინც. ბავშვობიდან ბევრი რამ სმენოდა საუფლის-

წულო კულის შესახებ, რომელიც საუკუნეების მანძილზე ზედამხედვე-

ლობას უწევდა ადათ-წესების აღსრულებას, მაგრამ, მიუხედავად ყვე-

ლაფრისა, არც მისი შესახედაობისა გაეგებოდა რამე და არც სხვა რამ 

იცოდა მის შესახებ. რაფშის მკვიდრნი მას მარტივად ოროშს ეძახდნენ, 

მაგრამ მხოლოდ მათი მონათხრობით შეუძლებელი იყო წარმოდგენის 

შექმნა გარეგნული მხარის შესახებ. ახლაც კი, როცა ჯორჯი შორიდან 

არჩევდა მის კონტურებს და თან ძალიანაც არ სჯეროდა, რომ ეს მარ-

თლა ციხესიმაგრე იყო, ვერაფრით გეტყოდათ, რას ჰგავდა ის. სილუე-

ტი ბურუსში არც მაღალი ჩანდა და არც დაბალი, ხან სიგანეში გაწე-

ლილ შენობას ჰგავდა, ხან რაღაცნაირად შეკრულ ნაგებობას. ჯორჯი 

მიხვდა, ეს ამბავი იმის ბრალი იყო, რომ გზა კლაკნილად ადიოდა და 

მისგან შენობის ხედვის კუთხე გამუდმებით იცვლებოდა. თუმცა მა-

შინაც კი, როცა მიუახლოვდა, არაფერი გარკვეულა მის გონებაში. 

დარწმუნებული იყო, კოშკიაო, თუმცა ამავდროულად ამის საპირისპი-

რო ეჭვი ღრღნიდა. ხან ეგონა, სხვადასხვა ნაგებობაზე გადახურულ სა-

ხურავს ვარჩევო, ხან კი ფიქრობდა, რამდენიმე სახურავი ახურავს ერ-

თსა და იმავე შენობასო. რაც უფრო უახლოვდებოდა, მით უფრო შეც-

ვლილი ეჩვენებოდა მისი იერსახე. ახლა ეგონა, რომ შუაგულში გო-
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დოლს ხედავდა, რომლის ირგვლივ აღმართული მრავალი შენობა 

თითქოს მისი დამხმარე ნაგებობები ყოფილიყოს. მაგრამ ცოტა კიდევ 

რომ გაიარა, მთავარი კოშკი მის თვალთაგან გაქრა და ამ პატარ-პატა-

რა დამხმარე ნაგებობის მეტი აღარაფერი დაუნახავს. 

შემდეგ ესენიც თანდათან დაიშალა და დაქუცმაცდა და, როცა კი-

დევ უფრო ახლოს მივიდა, შენიშნა, რომ ესენი კულები კი არა, რაღაც 

მომცრო საცხოვრებელი სახლები იყო. სახლებიც არ ეთქმოდა – რა-

ღაც ნახევრად მიტოვებული ერთგვარი გალერეები. ახლომახლო სუ-

ლიერი არ ჭაჭანებდა. ნუთუ გზა ამერიაო, გაიფიქრა. მაგრამ ამ დროს 

ვიღაც კაცი აღმოჩნდა მის წინ. 

– სისხლის გადასახადია? – ჰკითხა კაცმა, მზერა მისი მარჯვენა სა-

ხელოსკენ გააპარა და ისე, რომ პასუხს არც დალოდებია, ხელი ერთ-

ერთი ამ გალერეისკენ გაიშვირა. 

ჯორჯიც იქით მხარეს გაემართა. გრძნობდა, ფეხები სადაცაა უმტყუ-

ნებდა. წინ ძალიან ძველი ხის კარი დახვდა. შეტრიალდა, თითქოს იმ 

კაცისთვის უნდოდა ეკითხა, აქ შევიდე თუ არაო, მაგრამ ის თვალსა და 

ხელს შუა სადღაც გამქრალიყო. ერთხანს ათვალიერა კარი, ვიდრე და-

კაკუნებას გადაწყვეტდა. ხე ყველგან დაკუწუბებული იყო და ზედ უწეს-

რიგოდ ერჭო ათასგვარი ლურსმანი და რკინის საგანი, რომელთა უმე-

ტესობა მეორე მხარესაც გასულიყო და თან არც რამე დანიშნულება 

ჰქონდა. ეს რკინეულობა ისე აძველებდა ახლა ამ ხეს, როგორც ფრჩხი-

ლები მოხუცის ხელებს. 

დასაკაკუნებლად მოემზადა, მაგრამ შენიშნა, რომ კარს, რომელ-

ზეც რკინის ათასნაირი ნაჭერი იყო ჩარჭობილი და მიკრული, ზედ არა-

ფერი ემაგრა, რითაც მიაკაკუნებდა. ეგ კი არადა, კლიტის კვალიც კი 

არსად ეტყობოდა. მხოლოდ მაშინ დაინახა, რომ ოდნავ შეღებულიც კი 

იყო და გააკეთა ის, რაც იქამდე არასდროს ექნა: ისე შეაღო კარი, რომ 

წინასწარ არ დაუყვირია, მასპინძელოო. 

გალერეა ნახევრად ჩაბნელებული დახვდა. თავიდან ცარიელიც კი 

ეგონა. შემდეგ, ერთ-ერთ კუთხეში ცეცხლი დაინახა. ცეცხლი მოწყენი-

ლად ენთო, სველი შეშა ჰქონდა შეკეთებული და ამიტომაც ალს ბოლი 
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სჭარბობდა. რამდენიმე კაცი იცდიდა იქვე; ჯორჯმა ჯერ მათი მოსასხა-

მების სქელი შალის ქსოვილის სუნი იგრძნო და მერე გაარჩია ისინი, 

ზოგი დაბალ სკამზე იჯდა და ზოგიც კუთხეებში ჩაცუცქულიყო. 

თვითონაც კედელთან მოიკუნტა და თოფი მუხლებს შუა ჩაიდო. 

თვალები ნელ-ნელა შეაჩვია ბინდბუნდს. მძაფრი ბოლი მწარე გემოს 

უტოვებდა ყელში. ბოლოს შავი ლენტებიც გაარჩია მათ სახელოებზე 

და მიხვდა, რომ ისინიც მასავით სისხლის ბეგრის გადასახდელად იყ-

ვნენ მოსულები. ოთხი დათვალა. ცოტა ხნის მერე მოეჩვენა, რომ მეხუ-

თესაც ხედავდა. მაგრამ თხუთმეტ წუთში ისევ დაუბრუნდა შეგრძნება, 

რომ ოთხნი იყვნენ. ის, რაც მეხუთე კაცად ჩათვალა, ყველაზე ბნელ 

კუთხეში მიყუდებული ხის რაღაც გრძელი მორი იყო. 

– საიდან ხარ? – ჰკითხა გვერდით მდგომმა. 

ჯორჯმა თავისი სოფლის სახელი უთხრა. 

გარეთ უკვე დაღამებულიყო. ჯორჯს შთაბეჭდილება შეექმნა, რომ 

ღამე უცბად, გალერეაში მისი შესვლისთანავე ჩამოწვა, როგორც კედ-

ლები ინგრევა ხოლმე, როცა მის ჩრდილს აღარავინ აფარებს თავს. 

– არც ისე შორიდან მოსულხარ, – უთხრა თანამოსაუბრემ. – მე ორ-

ნახევარ დღეს მომიწია გაუჩერებლად სიარული. 

ჯორჯმა აღარ იცოდა, რა ეპასუხა. 

ვიღაცამ კარი ჭრიალით შემოაღო და შემოვიდა. ერთი იღლია შეშა 

შემოიტანა და ცეცხლს შეუკეთა. ტოტები სველი იყო და ღუმლიდან გა-

მომავალი მოციმციმე შუქიც ჩაქრა. მაგრამ კაცმა, რომელიც ხეიბარს 

მიაგავდა, მაშინვე აანთო ნავთის ლამპა და კედელში ჩარჭობილ მრა-

ვალ ლურსმანთაგან ერთ-ერთზე ჩამოკიდა. ლამპის მოყვითალო სი-

ნათლე, რომელსაც მინაზე მიმხმარი მჭვარტლი ბურავდა, ამაოდ ცდი-

ლობდა, გალერეის მოშორებულ კუთხეებს მისწვდომოდა. 

ხმას არავინ იღებდა. ის კაცი გავიდა და ცოტა ხნის შემდეგ მეორე 

შემოვიდა. პირველს ჰგავდა, უბრალოდ, ხელში არაფერი ეჭირა. ისე 

აათვალიერ-ჩაათვალიერა ყველა, ჩანდა, ითვლიდა (ორ-სამჯერ გა-

დათვალა და მერე ხის მორს გახედა, თითქოს უნდოდა, დარწმუნებუ-

ლიყო, რომ ეს ადამიანი არ იყო), და გავიდა. მალევე შემობრუნდა 
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ქოთნით ხელში, უკან კი ორი კაცი მოჰყვებოდა, რომელთაც ხის ჯამები 

და ორი მჭადი მოჰქონდათ. ამ უკანასკნელმა ყველას ჩამოურიგა თი-

თო ჯამი და მჭადის ნაჭერი, მეორემ კი ლობიოს წვნიანი ჩამოუსხა. 

– გაგიმართლა, – უთხრა გვერდით მდგომმა ჯორჯს, – ზუსტად ჭა-

მის დროს მოხვედი. თორემ ხვალ დილამდე მოგიწევდა ქამრის შემო-

ჭერა. 

– ერთი ნაჭერი პური და ყველი მაქვს თან, – მიუგო ჯორჯმა. 

– რატომ? ციხესიმაგრეში დღეში ორჯერ აჭმევენ სისხლის ბეგრის-

თვის მოსულებს. 

– არ ვიცოდი, – თქვა ჯორჯმა და მჭადის დიდი ლუკმა გადაყლაპა. 

მჭადი ხმელი იყო, მაგრამ ჯორჯს ძალიან შიოდა. 

ჯორჯმა იგრძნო, როგორ დაეცა მუხლებზე ლითონის რაღაც ნივთი. 

მეზობლის სათუთუნე აღმოჩნდა. 

– გაიხვიე ერთი, – უთხრა მან. 

– რამდენი ხანია, აქა ხარ? – ჰკითხა ჯორჯმა. 

– შუადღიდან. 

მიუხედავად იმისა, რომ ჯორჯს არაფერი უთქვამს, თანამოსაუბრემ 

თითქოს შენიშნა მისი გაკვირვება. 

– რატომ გიკვირს? ხალხი გუშინდლიდან იცდის. 

– მართლა? – გაიოცა ჯორჯმა, – მე მეგონა, ამ საღამოსვე გადავიხ-

დი ფულს და ხვალ სოფელში დავბრუნდები-მეთქი. 

– არა, არა. ხვალ საღამომდე თუ გადაიხდი, ძალიან გაგიმარ-

თლებს. შეიძლება ორი დღე მოგიწიოს ლოდინმა. ან სულაც სამი. 

– სამი დღე? ეგ როგორ შეიძლება? 

– კულა არასდროს არ ჩქარობს სისხლის ბეგრის შეგროვებას. 

გალერეის კარი გაჭრიალდა და კაცი, რომელმაც ქოთნით ლობიო 

მოიტანა, შემოვიდა. 

ცარიელი ჯამები ააგროვა, გზად ცეცხლი გააღვივა და გავიდა. ჯორ-

ჯმა თვალი გააყოლა. 

– ესენი პრინცის მსახურები არიან? – ხმადაბლა ჰკითხა მეზობელს. 

იმან მხრები აიჩეჩა. 
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– ვერ გეტყვი. თითქოს გარე ბიძაშვილები უნდა იყვნენ, რომლებიც 

აქ მსახურებად მუშაობენ. 

– მართლა? 

– დაინახე ნაგებობები ირგვლივ? უამრავი ოჯახი ცხოვრობს აქ, რო-

მელსაც სისხლისმიერი ნათესაური კავშირი აქვს კაპიტანთან. ესენი 

ამავდროულად მცველებიც არიან და მოხელეებიც. დაინახე, როგორ 

ეცვათ? არც მთიელივით და არც ქალაქურად. 

– ჰო, მართალია, – დაეთანხმა ჯორჯი. 

– აჰა, გაიხვიე კიდევ ერთი, – შესთავაზა მეზობელმა და სათუთუნე 

გაუწოდა. 

– გმადლობ, – მიუგო ჯორჯმა, – იშვიათად ვეწევი. 

– როდის მოკალი? 

– გუშინწინ. 

გარედან წვიმის ბუნდოვანი ხმა შემოდიოდა. 

– ამ ზამთარს არ უჩანს ბოლო. 

– მართალია, ძალიან გაიჭიმა. 

შორიდან, შენობათა ჯგუფიდან, შესაძლოა, სულაც მთავარი კოშკი-

დან მომავალი კარის ჭრიალის მჭახე ხმა მოისმა. მძიმე კარი იღებოდა, 

ან ეგებ იხურებოდა კიდეც. ჭრიალის ხმა ერთხანს გაგრძელდა. ამას 

ღამის რომელიღაცა ჩიტის კივილის მსგავსი ხმა მოჰყვა, თუმცა ეს თა-

ვისუფლად შეიძლებოდა გუშაგის ხმაც ყოფილიყო, რომელიც თავის 

მეგობარს ემშვიდობებოდა ან ესალმებოდა. ჯორჯი კიდევ უფრო მეტად 

შეიკუნტა კუთხეში. ვერაფრით ვერ იჯერებდა, ოროშში რომ იყო. 

კარის ჭრიალი კვალად გასდევდა მის ძილ-ბურანს. ჯორჯმა მესა-

მედ გაახილა თვალი და ისევ კუზიანი დაინახა ამოიღლიავებული შე-

შით. შეშა რომ ცეცხლს დაუდო, ნავთის ლამპას პატრუქი ამოუწია. კუნ-

ძებს წყალი წვეთ-წვეთად გასდიოდა. ისევ უნდა წვიმდესო, გაიფიქრა 

ჯორჯმა. 

ლამპის შუქზე შენიშნა, რომ ოთახში არავის ეძინა. სციოდა ზურგზე, 

მაგრამ რაღაც აფერხებდა, რომ ცეცხლთან მისულიყო. თანაც გრძნობ-

და, რომ ცეცხლი ვერ ათბობდა. გაუბედავი, მოციმციმე და ალაგ-ალაგ 
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შავი ლაქებით დაფარული შუქი სიჩუმეს კიდევ უფრო ამძიმებდა მათ-

თვის, ვინც იქ იცდიდა. ორჯერ-სამჯერ ჯორჯმა გაიფიქრა, აქ ყველა 

მკვლელია და თითოეულს თავისი ისტორია აქვსო. მაგრამ ეს ისტო-

რიები გასაღებით ჰქონდათ ჩაკეტილი გულის სიღრმეში. აბა, ტყუილად 

კი არ იყო, რომ ცეცხლის შუქზე პირები, უფრო მეტად კი ყბები, ერ-

თგვარ ძველებურ კლიტეებს მიუგავდათ. კულისკენ მომავალს გზაში 

გული უსკდებოდა, ვაითუ, ვინმემ ზედმეტი შეკითხვები დამისვასო. შიშ-

მა უმაღლეს წერტილს ამ გალერეაში შემოსვლისას მიაღწია, მიუხედა-

ვად იმისა, რომ შემოსვლისთანავე რაღაცამ დაამშვიდა და დაარწმუნა, 

რომ აქ ეს საფრთხე არ ემუქრებოდა. შეიძლება ეს რწმენა დამხვდურ-

თა უმოძრაობიდან მოდიოდა, ან სულაც ხის მოგრძო მორისგან, რომე-

ლიც ყველა ახალმოსულს ადამიანი ეგონა, ვიდრე არ მიხვდებოდა, 

რომ შეეშალა, ან პირიქით, ჯერ ხის მორად ლანდავდნენ, მერე ეგო-

ნათ, შემეშალაო, უღიმოდნენ, ესალმებოდნენ და სულ ბოლოს ხვდე-

ბოდნენ სრულ სიმართლეს. სულ ცოტაც და, ჯორჯი იფიქრებდა, ეს მო-

რი აქ ზუსტადაც ამ მიზნით დევსო. 

ნესტიანი ტოტები, რომლებიც კუზიანმა ის იყო ცეცხლს ზევიდან და-

აწყო, ნელ-ნელა ატკაცუნდა. ჯორჯმა ღრმად ამოიოხრა. გარეთ ნამ-

დვილად კიდევ უფრო ჩამობნელებულიყო. შორს მსუბუქად ქროდა 

ჩრდილოეთის ქარი და მიწას ნელა ხვეტდა. უცბად რაღაცის მოყოლის 

სურვილი შემოაწვა და გაუკვირდა. თუმცა ამ სურვილზე მეტად იმ უც-

ნაურმა შეგრძნებამ გააოცა, რომელიც ახლა დაუფლებოდა: ეჩვენებო-

და, რომ გარშემომყოფთა ყბები თანდათანობით ფორმას იცვლიდა. 

ისტორიები უკანვე ამოსდიოდათ ყელში და ისინიც მათ ცოხნას იწყებ-

დნენ, როგორც ხარებმა იციან ხოლმე ზამთრის ცივ ღამეებში. ახლა 

ისინი თითქოს მათი ტუჩებიდან მოწვეთავდნენ. 

რამდენი დღეა, რაც ვენდეტაში ხარ? ოთხი. შენ? 

მათი ამბები უხეში ქეჩის მოსასხამებიდან ნელ-ნელა გამოდიოდნენ 

შავი ხოჭოებივით, ჩუმად დაბორიალებდნენ და ერთმანეთს ხვდებოდ-

ნენ. როგორ გამოიყენებ ოცდაათდღიან ზავს? 
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«მე როგორ გამოვიყენებ? – გაიფიქრა ჯორჯმა, – როგორ და, ვერა-

ნაირად». 

დროგამოშვებით ეუფლებოდა შეგრძნება, რომ მთელი ცხოვრება 

მიჭედებულივით დარჩებოდა ამ ნესტიან გალერეაში, ცეცხლთან ახ-

ლოს, რომლის მართლა დანთებასაც ვერა და ვერ დაადგა საშველი და 

რომლისგანაც ჟრჟოლა უფრო უვლიდა, ვიდრე სითბოს იღებდა და სა-

დაც შავი ხოჭოები დაფუთფუთებდნენ ფეხქვეშ. 

ნეტა როდის დაუძახებდნენ ბეგრის გადასახდელად? მისი მისვლის 

შემდეგ მხოლოდ ერთი მათგანი გამოიძახეს. ნუთუ დღეების მანძილზე 

მოუწევდა აქ ლოდინი? და მთელი კვირა რომ გასულიყო და არ გამოე-

ძახათ? ან საერთოდ რომ არ მიეღოთ? 

კარი გაიღო და ვიღაც უცნობი შემოვიდა. ეტყობოდა, რომ შორიდან 

მოდიოდა. ცეცხლმა ორი-სამი ზიზღიანი ალი სტყორცნა, რომ გაენათე-

ბინა და დაენახა, ტალახიანი და სველი იყო თუ არა, და შემდეგ ისიც 

დანარჩენებივით ისევ ბინდბუნდში ჩაძირა. 

კაცი განცვიფრებული სახით გაემართა ერთ-ერთი კუთხისაკენ და 

ადგილი მორის გვერდით დაიკავა. ჯორჯი ცერად ადევნებდა თვალს, 

თითქოს უნდოდა, გაეგო, როგორ გამოიყურებოდა თვითონ, როცა 

რამდენიმე საათის წინ აქ შემოვიდა. ახლად მოსულმა კაპიუშონი აიწია 

და ნიკაპი მუხლებს ჩამოაყრდნო. ჩანდა, თავისი თავგადასავალი გუ-

ლის სიღრმეში, ყელიდან ჯერ კიდევ ძალიან შორს ჰქონდა ჩამარხუ-

ლი. ანდა შეიძლება სულაც ვერ შეეღწია მის სხეულში და გათოშილ ხე-

ლებზე შერჩენოდა, რომლებითაც ცოტა ხნის წინ მკვლელობა ჩაედინა 

და რომლებსაც ნერვიულად იქნევდა მუხლების გარშემო. 
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თავი III 

 

ეტლი მხიარულად მიუყვებოდა მთის გზას. კაუჩუკის ბორბლებიანი 

კუპესავით იყო, აი, ისეთი, სასეირნოდ რომ იყენებენ ან ფაეტონის და-

ნიშნულებით რომ ხმარობენ. სავარძლებს შავი ხავერდი ჰქონდა გა-

დაკრული, თუმცა ამ ყველაფერში იყო რაღაც რბილი და ფაფუკი. შეიძ-

ლება სწორედ ამიტომაც მიქროდა ამ ცუდ, მთიან გზაზე იმაზე ბევრად 

უფრო ლაღად, ვიდრე ამას წარმოიდგენდა ადამიანი. ხმაური კიდევ 

უფრო ნაკლები იქნებოდა, რომ არა ცხენების ქშენა-ქოშინი და მათი 

ფლოქვების თქარათქური, რომელსაც სავარძლებზე გადაკრული ხა-

ვერდი ვერა და ვერ ახშობდა. 

ისე, რომ თავისი ცოლის ხელის მტევანი ხელიდან არ გაუშვია, ბე-

სიან ვორფსემ თავი მიიტანა მინასთან, თითქოს უნდოდა, დარწმუნებუ-

ლიყო, რომ ჩრდილოეთის ზეგნის, რაფშის ძირას, უკანასკნელი პატა-

რა ქალაქი, რომელიც ნახევარი საათის წინ დატოვეს, მთლიანად გაქ-

რა მათი თვალთახედვიდან. ახლა მათ წინ, გზის ორივე მხარეს, ოდნავ 

დამრეცი ველები, უფრო კი რაღაცნაირად უცნაური სივრცე გადაჭიმუ-

ლიყო, რომელიც არც დაბლობი იყო, არც მთა და არც ზეგანი. საკუთ-

რივ მთები ჯერ არ დაწყებულიყო, თუმცა მათი აჩრდილი უკვე  იგრძნო-

ბოდა და, როგორც ჩანს, სწორედ ამ აჩრდილის ბრალი გახლდათ, რომ 

მთებისგან აშკარად შორს მდებარე ამ ზეგანს ვერაფრის დიდებით ვერ 

დაერქმეოდა დაბლობი. ამიტომაც ის ერთგვარ შუალედურ, ხრიოკ და 

უდაბურ სივრცედ ქცეულიყო. 

დროდადრო წვიმის პატარ-პატარა წვეთები ეტლის ფანჯრის მინებ-

ზე მოიკლაკნებოდა. 

წყეული მთებიო, დაბალი, ოდნავ ათრთოლებული ხმით ჩაილაპა-

რაკა, თითქოს რაღაც მოჩვენებას ესალმებოდა, რომელსაც ძალიან 

დიდხანს ელოდა. იგრძნო, რომ ამ სიტყვამ თავისი დიდებულებით და-

უვიწყარი შთაბეჭდილება მოახდინა მის ცოლზე და ამით ერთგვარი 

კმაყოფილება დაეუფლა. 
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ცოლმა სახე ახლოს მიუტანა და ბესიანმა მისი კისრის სურნელი შე-

იყნოსა. 

– აბა, სად? 

თავის მოძრაობით წინ მიანიშნა, მერე ხელი გაიშვირა, მაგრამ ამ 

მითითებულ მხარეს ცოლმა სქელი ნისლის მეტი ვერაფერი გაარჩია. 

– ვერ დაინახავ ვერაფერს, – აუხსნა ქმარმა, – ჯერ კიდევ შორსა 

ვართ. 

ქალმა ქმარს ხელში დაუტოვა თავისი ხელი და სავარძლის ხავერ-

დზე გადაწვა. ეტლის ჯანჯღარისგან ძირს დავარდა გაზეთი, რომელშიც 

მათზე იყო ლაპარაკი და რომელიც პატარა ქალაქში იყიდა გამომგზავ-

რებამდე ცოტა ხნით ადრე. ოდნავაც არ გატოკებულან მის ასაღებად. 

მათი მოგზაურობის მაუწყებელი მოკლე სტატიის სათაურის გახსენება-

ზე ცოტათი დაბნეული სახით გაეღიმა ქალს. «პატარა სენსაცია: მწერა-

ლი ბესიან ვორფსე და მისი ახალგაზრდა მეუღლე თაფლობის თვეს 

ჩრდილოეთის ზეგანზე გაატარებენ». 

სტატია მეტად ბუნდოვანი იყო. კაცი ვერ მიხვდებოდა, მისი ავტორი, 

ვინმე ა. გ. (ნუთუ ეს მათი საერთო ნაცნობი ადრიან გუმა იყო?) იწონებ-

და ამ მოგზაურობას თუ ერთგვარი დაცინვით უყურებდა ამ ამბავს. 

თვითონაც, როცა საქმრომ ქორწინებამდე ორი კვირით ადრე ამ-

ცნო ეს, იდეა სრულიად მოულოდნელი და უჩვეულო ეჩვენა. ნუ გაგიკ-

ვირდებაო, მეგობრები ეუბნებოდნენ, როგორც კი ოდნავ არაჩვეულებ-

რივ ადამიანს მისთხოვდები, მისი მხრიდან მხოლოდ უცნაურ რამეებს 

უნდა ელოდო. ისე კი, ერთადერთ რამეს გეტყვით – ბედი ძალიან გწყა-

ლობსო. 

სიმართლე ითქვას, თავს ბედნიერად გრძნობდა. მთელი იმ დღე-

ების განმავლობაში, რომლებიც მათ ქორწინებას უძღოდა წინ, ტირა-

ნის ნახევრად წარჩინებულ და ნახევრად სახელოვნებო წრეებში მხო-

ლოდ მათი მომავალი საქორწინო მოგზაურობის შესახებ ლაპარაკობ-

დნენ. მეგობრები შურით ეუბნებოდნენ, რეალობის სამყაროს თავს და-

აღწევ და ლეგენდების, შეიძლება ითქვას, ნამდვილ ეპოპეათა სამყა-

როში შეხვალ, რომელსაც ცოცხალი სახით ასე იშვიათად თუ წააწყდე-
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ბი ჩვენს დროშიო. ამის შემდეგ ფერიებს, ნიმფებს, მოხეტიალე მუსი-

კოსებს, სამყაროს უკანასკნელ ჰომეროსისეულ ჰიმნებს და კანუნს, 

ესოდენ საშინელსა და უბრწყინვალესს, მოიხსენიებდნენ ხოლმე. სხვე-

ბი მხრებს იჩეჩდნენ ამ აღფრთოვანებაზე და მოკრძალებით გამოხა-

ტავდნენ დაეჭვებას, რაც ყოველთვის კომფორტის საკითხებს უკავშირ-

დებოდა. მით უფრო, რომ საქმე საქორწინო მოგზაურობას ეხებოდა, 

რომელიც თავის თავში გარკვეულ კომფორტს გულისხმობდა, ხოლო 

ალპებში ახლა ჯერ კიდევ ციოდა, ზღაპრული კულები კი ქვისგან იყო 

ნაგები. სამაგიეროდ, ცოტანი ისმენდნენ ამგვარ მსჯელობებს ოდნავ 

მხიარული სახით და თითქოს ეუბნებოდნენ, წადით, წადით ჩრდილო-

ეთში, ქალღმერთების სამყაროში, ორივეს მოგიხდებათ ეგ, განსაკუთ-

რებით კი ბესიანსო. 

და, აი, ახლა მიექანებოდნენ ბნელი ზეგნისკენ. ეს რაფში, რომლის 

შესახებაც ბევრი რამ წაეკითხა და ბევრი რამეც სმენოდა «დედა დე-

დოფლის» ყმაწვილქალთა ინსტიტუტში სწავლისას, განსაკუთრებით 

კი, მერე, ბესიანთან ნიშნობის შემდეგ, აძრწუნებდა და იზიდავდა ერ-

თდროულად. სინამდვილეში, არც ამის შესახებ წაკითხული და გაგო-

ნილი და არც ბესიანის ნაწერები არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ ზუსტი 

წარმოდგენა შეექმნა ცხოვრებაზე, რომელიც ზევით, მარადიული ნის-

ლების მიღმა ჩქეფდა. შთაბეჭდილება შექმნოდა, რომ ყველაფერი, რა-

საც ამ ზეგანზე ჰყვებოდნენ, მყისიერად იმოსებოდა ორაზროვანი და 

გადღაბნილი მნიშვნელობებით. ბესიან ვორფსეს ჩრდილოეთის შესა-

ხებ ნახევრად ტრაგიკული და ნახევრად ფილოსოფიური მოთხრობები 

დაეწერა, რომლებსაც პრესაც სხვადასხვაგვარად შეეგება: ზოგიერთმა 

კომენტატორმა ისინი მარგალიტებად მიიჩნია, ზოგიერთმა კი რეალიზ-

მის ნაკლებობისათვის გააკრიტიკა. ორჯერ თუ სამჯერ დიანამ იფიქრა, 

ჩემმა ქმარმა ამ უცნაურ მოგზაურობაში წასვლა იმიტომ კი არ განიზ-

რახა, რომ მე ჩრდილოეთის ღირსშესანიშნაობები დამათვალიერები-

ნოს, არამედ უფრო იმიტომ, რომ უნდა, რაღაცები შიგნიდან გადაამოწ-

მოსო. თუმცა უკუაგდო ეს აზრი, როცა გაიფიქრა, ეს რომ ჰქონდეს მიზ-
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ნად დასახული, ამ მოგზაურობაში კარგა ხნით ადრე და თან, მით უმე-

ტეს, მარტოკა წავიდოდაო. 

ახლა შეჰყურებდა და, მისი ყვრიმალების დაძაბულობითა და იმ გა-

მომეტყველებით, რომლითაც ის ფანჯარაში იყურებოდა, დიანა ხვდე-

ბოდა, რომ ბესიანი ერთგვარი მოუთმენლობის მოთოკვას ცდილობდა, 

რაც მეტად გაუგებრად ეჩვენებოდა. ნამდვილად იმაზე ფიქრობდა, 

რომ ის ნახევრად ზღაპრული და ნახევრად ეპიკური სამყარო, რომელ-

ზეც მთელი დღეების განმავლობაში განუწყვეტლივ ლაპარაკობდა, არ 

ჩქარობდა გამოჩენას. ეტლის ორივე მხარეს უკიდეგანო ყამირი, უდა-

ბური მიწები გადაჭიმულიყო და თან მსოფლიოში ყველაზე ქუში წვი-

მისგან დასველებული უთვალავი რუხი ქვით მოფენილიყო. ეშინია, მო-

ლოდინი არ გამიცრუვდესო, გაიფიქრა ცოლმა და კინაღამ კიდევ ერ-

თხელ წამოსცდა, ნუ წუხხარ, ბესიან, სულ რაღაც ერთი საათია, რაც 

გზაში ვართ, მე კი არც სულსწრაფი ვარ და არც ისეთი გულუბრყვილო, 

რომ მეგონოს, ჩრდილოეთის ყველა ღირსშესანიშნაობა ჩვენ თვალ-

წინ ერთბაშად გადაიშლებაო. მაგრამ არ უთქვამს ეს სიტყვები; იმით 

დაკმაყოფილდა, რომ ბუნებრივი მოძრაობით თავი ჩამოადო მხარზე. 

ინტუიციამ უკარნახა, რომ ეს ჟესტი ყველა სიტყვაზე უფრო დამამშვი-

დებელი იქნებოდა და დიდხანს დარჩა ასე, თან ცერად გახედავდა 

ხოლმე მის ღია წაბლისფერ თმას, როგორ უქანავებდა მხარზე ეტლის 

მოძრაობების შესაბამისად. 

ის-ის იყო, უნდა ჩაეთვლიმა, როცა იგრძნო, როგორ შეირხა ქმრის 

მხარი. 

– დიანა, შეხედე, – უთხრა ხმადაბლა და მისი ხელის მტევანი ხელში 

მოიქცია. შორს, გზის პირას, რაღაც შავი სილუეტები გამოიკვეთა. 

– მთიელები არიან? – ჰკითხა ცოლმა. 

– კი. 

რაც უფრო უახლოვდებოდა ეტლი, მათი სილუეტები სულ უფრო და 

უფრო წაგრძელებული ჩანდა. ორივეს თითქმის მიკრული ჰქონდა სახე 

მინაზე და ცოლმა ორ-სამჯერ თავისი სუნთქვისაგან დაორთქლილი 

ადგილი გაწმინდა. 
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– რა უჭირავთ ხელში, ქოლგები? – ძალიან ხმადაბლა ჰკითხა 

ცოლმა, როცა ეტლი ორმოცდაათიოდე ნაბიჯზე მიუახლოვდა მთიე-

ლებს. 

– როგორც ჩანს, კი, – კბილებში გამოცრა ქმარმა, – ჰმ, ნეტა სად 

გამოქექეს ეს ქოლგები? 

როგორც იქნა, ეტლი გასცდა მთიელებს, რომელთაც თვალი გამოა-

ყოლეს. ქმარმა თავი მოაბრუნა, თითქოს უნდოდა, დარწმუნებულიყო, 

რომ ის რაღაცები, რაც მათ ხელებში ეჭირათ, მართლა ძველი ქოლგე-

ბი იყო და არა დამტვრეული ტარები ზედ ნაფლეთებად ქცეული ქსოვი-

ლებით. 

– აქამდე არასოდეს მინახავს ქოლგიანი მთიელები, – ჩაიბურდღუ-

ნა თავისთვის. დიანაც გაოცებული იყო, მაგრამ, ქმარი რომ არ გაეღი-

ზიანებინა, თავი შეიკავა გაკვირვების გამოხატვისაგან. 

როცა მოშორებით მთიელების ახალი ჯგუფი გამოჩნდა, რომელთა-

გან ორს ტომარა ეკიდა ზურგზე, ქალმა ვითომ ვერ შენიშნა ისინი. ბე-

სიანმა კი მათ ერთხანს თვალი გააყოლა. 

სიმინდიო, ჩაილაპარაკა ბოლოს, მაგრამ დიანას არაფერი უპასუ-

ხია. ხელახლა ჩამოაყრდნო თავი მხარზე და თმა ისევ ნაზად აუთამაშ-

და ეტლის ჯანჯღარის ნებაზე. 

ახლა უკვე ქმარი გასცქეროდა ყურადღებით გზას. ცოლი კი შეეცა-

და, უფრო სასიამოვნო რამეებზე ეფიქრა. ბოლოს და ბოლოს, დიდი ამ-

ბავი, რომელიმე ლეგენდარულ მთიელს თუ სიმინდიანი ტომარა ეკიდა 

ზურგზე ან დაზიანებული ქოლგით იცავდა თავს წვიმისგან. განა არაერ-

თი მათგანი არ ჰყავდა ნანახი ქალაქის ქუჩებში, ზამთრის პირს, მხარზე 

გადებული ცულით მოწყენილად რომ გაჰყვიროდნენ, შეშა ვის გაქვთ 

დასაჭრელიო? თან ისეთი ხმით, რომელიც ადამიანისაზე მეტად რომე-

ლიღაც ღამის ჩიტის ყვირილს უფრო მოგაგონებდათ. თუმცა იმათზე 

ბესიანი ეუბნებოდა ხოლმე, ესენი მთის მხარეების წარმომადგენლები 

არ არიანო. ნამდვილი მთიელები ზევით, რაფშზე ცხოვრობენო, უთხრა 

ერთ ღამეს, და ხელები თვალსაწიერის ზევით, ციური სიმაღლეებისკენ 
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აიშვირა, თითქოს რაფში დედამიწაზე კი არა, სადღაც ცაში ყოფილი-

ყოს გამოკიდებული. 

ახლა, ფანჯრის მინას აკრული, თვალს არ აცილებდა ყამირ მიწებს 

და თან ეშინოდა, ვაითუ, ცოლმა მკითხოს, ხელში დაფლეთილქოლ-

გიანი და სიმინდის ტომრის სიმძიმისგან წელში მოკაკული ეს საწყალი 

მგზავრები მთების ის ლეგენდარული პირველი მერცხლები ხომ არ 

არიან, რომლებზეც ამდენი გილაპარაკია ჩემთანო. მაგრამ დიანა, 

სულ რომ განხიბლულიყო, ამ შეკითხვას მაინც არასდროს დაუსვამდა. 

ქმარზე მიკრულს ჯაყჯაყისგან დროგამოშვებით თვალები ელულე-

ბოდა და, თითქოს თავი რომ დაეცვა მოწყენილობისგან, რომელსაც ეს 

მოტიტვლებული ველები ჰგვრიდა, გაცნობის პირველი დღეებისა და 

ნიშნობის პირველი კვირების ფრაგმენტებს იხსენებდა. ჭადრებით დამ-

შვენებულ დიდ ბულვარებს, კაფეების კარებს, მათი ბეჭდების ელვარე-

ბას, როცა ერთმანეთს ეხუტებოდნენ, გრძელ სკამებს პარკებში შემოდ-

გომის ხმელი ფოთლებით და ათობით სხვა მოგონებას ერთიანად ყრი-

და ამ უსასრულო ველ-მინდვრებზე იმ იმედით, რომ ამ ზმანებებს ოდ-

ნავ მაინც გაექარწყლებინა ეს ნაღველი. მაგრამ უკაცრიელი ველები 

არა და არ იცვლებოდა. მათი ნესტიანი სიშიშვლე მზად იყო, თვალის 

დახამხამებაში გადაეყლაპა არა მხოლოდ მისი ბედნიერების მთელი 

მარაგები, არამედ სულაც მთელი თაობების გორებად დახვავებული 

ბედნიერებაც. თავის დღეში არ ენახა მსგავსი მიწები. მთებს, რომლე-

ბიც თავს წამოსდგომოდნენ ამ ველებს, მართლაც დამსახურებულად 

ეძახდნენ წყეულებს. 

ძილ-ღვიძილიდან ქმრის მხრის მოძრაობამ გამოიყვანა, შემდეგ კი 

ვითომ ალერსიანი ხმაც შემოესმა: 

– დიანა, შეხედე, ეკლესია. 

ფანჯრის მინას მიუახლოვდა და მზერა ქვის სამრეკლოს თავზე და-

მაგრებულ ჯვარს მიაპყრო. ეკლესია კლდოვან შემაღლებაზე იდგა და, 

რაკი გზა ძალიან დაბლა გადიოდა ან, შეიძლება, სულაც რუხი ცის ფო-

ნის გამო, შავი ჯვარი თითქოს ავის მომასწავებლად ირხეოდა ღრუბ-

ლებს შორის. ეკლესია ჯერ კიდევ შორს იყო და, როდესაც მიუახლოვ-
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დნენ, ბრინჯაოს მკრთალი ელვარებით გაარჩიეს ზარი, რომელიც ღი-

მილს მოგაგონებდათ ამ შავი და ძრწოლის მომგვრელი ჯვრის ქვეშ. 

– რა ლამაზია! – შეჰყვირა დიანამ. 

ქმარმა უსიტყვოდ დაუქნია თავი. ჯვრის მკაცრი ჩრდილი და ზარის 

სასიამოვნო კიაფი მთელ არემარეს ეფინებოდა და ალბათ ასე ერთად 

და განუყოფლად ჩანდა კიდეც ირგვლივ, რამდენიმე მილზე. 

– აი, ნახე, მთიელების კულებიც გამოჩნდა. 

ძლივს მოსწყვიტა მზერა ეკლესიას და ქვის მაღალ საცხოვრისებს 

დაუწყო ძებნა. 

– აბა, სად? 

– გაიხედე ზევით, აი, იმ ფერდობზე, – და ხელით დაანახვა. – აგე, 

კიდევ ერთი, მეორე გორაკზე. 

– ა, ჰო. 

კაცი უცბად გამოცოცხლდა და ხარბად დაუწყო თვალიერება ჰორი-

ზონტს. 

– მთიელები, – თქვა და ხელი წინა პატარა მინისკენ გაიშვირა. 

მათ მხარეს მოდიოდნენ, თუმცა ჯერ კიდევ შორს იყვნენ და თვალი 

ძნელად არჩევდა. 

– რამე დიდი სოფელი უნდა იყოს აქვე. 

ეტლი ნელ-ნელა უახლოვდებოდა მათ და დიანამ უკიდურესი დაძა-

ბულობა შეატყო ქმარს. 

– მხრებზე თოფები ჰკიდიათ, – თქვა ცოლმა. 

– ჰო, – შვებით უპასუხა ქმარმა და თან თვალი არ მოუშორებია მი-

ნისათვის. მზერით ეძებდა რაღაცას. მთიელებამდე ოციოდე ნაბიჯიღა 

რჩებოდა. 

– შეხედე, – თქვა ბოლოს, უცბად მხარში ჩაავლო ხელი დიანას და 

თავისკენ მიიზიდა, – ხედავ შავ ლენტს მარჯვენა სახელოზე? ხედავ? 

– კი, კი, – მიუგო ცოლმა. 

– ეს სიკვდილის ახლებური ნიშანია. აი, მესამეც. გზნებისგან არეუ-

ლად სუნთქავდა. 

– რა საშინელებაა! – აღმოხდა ცოლს. 
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– როგორ? 

– მინდოდა მეთქვა, რა სილამაზე და, თან, რა საშინელებაა-მეთქი. 

– ჰო, ეგ მართალია, ტრაგიკული სილამაზეა, ან, თუ გნებავს, სას-

წაულებრივი ტრაგედიაა. 

უცბად მოაბრუნა თავი ცოლისკენ, უცნაური სხივით თვალში, თით-

ქოს უნდოდა ეთქვა, აღიარე, რომ არ გჯეროდა ეს ყველაფერიო. თუმცა 

ქალს არასდროს გამოეთქვა ამგვარი ეჭვი. 

ეტლმა მთიელები უკან მოიტოვა და ბესიანი, რომელსაც ახლა სა-

ხეზე ღიმილი დასთამაშებდა, სავარძლის საზურგეზე გადაწვა. 

– უკვე ვუახლოვდებით ჩრდილოვან ზონას, – თითქოს თავისთვის 

ჩაილაპარაკა, – ზონას, სადაც სიკვდილის წესები სიცოცხლის წესებზე 

მაღლა დგას. 

– კი მაგრამ, როგორ არჩევენ მათ, ვისაც მართებს სისხლის აღება, 

იმათგან, ვისი სისხლიც უნდა აიღონ? – ჰკითხა ცოლმა. – შავი ლენტი 

ხომ ერთია ყველასთვის? 

– კი, ერთია. სიკვდილის ბეჭედი ზუსტად ერთნაირია იმათთვისაც, 

ვინც ეძებს მოსაკლავს და იმათთვისაც, ვისაც ეძებენ მოსაკლავად. 

– შემაძრწუნებელია, – თქვა ცოლმა. 

– მსოფლიოს ვერც ერთ ქვეყანაში ვერ შეხვდები გზად ადამიანს, 

რომელიც, მოსაჭრელი ხესავით, სიკვდილის ნიშანს ატარებდეს. 

ნაზად შეხედა. ბესიანს თვალები უბრწყინავდა იმ შუქისაგან, რო-

მელმაც ამდენხნიანი გამაღიზიანებელი ლოდინის შემდეგ იელვა. ახ-

ლა თითქოს პირველი მთიელების სახსენებელიც კი გამქრალიყო თა-

ვიანთი სასაცილო, უვარგისი ქოლგებითა და ზურგზე მოკიდებული 

ჩვეულებრივი სიმინდის ტომრებით. 

– ნახე, აგე, კიდევ სხვებიც! – დაანახვა ქმარმა. 

ამჯერად ცოლმა პირველმა მოჰკრა თვალი შავ ლენტს ერთ-ერთის 

სახელოზე. 

– კი, ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ მართლაც შემოვედით სიკვდი-

ლის სამფლობელოში, – ფანჯრისთვის თვალის მოუშორებლად თქვა 
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ბესიანმა. გარეთ ისევ წვიმდა, წვრილად, და წვიმა თითქოს ბურუსში 

იფანტებოდა. 

დიანას ღიმილი აუთამაშდა სახეზე. 

– ჰო, – განაგრძო ქმარმა, – ჩვენც ულისესავით სიკვდილის სამყა-

როში შევაბიჯეთ, ოღონდ იმ პატარა განსხვავებით, რომ ულისეს ქვე-

ვით მოუწია ჩასვლა იქ მოსახვედრად, ჩვენ კი ზევით უნდა ავიდეთ. 

ცოლი ყურს უგდებდა და თან თვალს არ აცილებდა. ქმარს შუბლი 

მიეყრდნო მათი სუნთქვისგან დაორთქლილ მინაზე. იქიდან კიდევ უფ-

რო ლამაზი ჩანდა ეს სამყარო. 

– ისე დახეტიალებენ შავი ლენტებით გზებზე, როგორც მოჩვენებები 

ნისლში, – თქვა ბესიანმა. 

ცოლი მდუმარედ უგდებდა ყურს. გამომგზავრებამდე რამდენჯერ 

ესაუბრათ ამაზე, მაგრამ ახლა ამ სიტყვებს სულ სხვა ჟღერადობა შე-

ეძინა და მათ უკან, როგორც ფილმშია ხოლმე გრძელი ტიტრების მიღ-

მა, პეიზაჟი კიდევ უფრო ბნელი ჩანდა. უნდოდა, ეკითხა, ამ გზაზე იმა-

თაც თუ გადავეყრებით, თავზე სუდარა რომ აქვთ შემოხურული, ერ-

თხელ რომ მომიყევიო, მაგრამ რაღაცამ შეუშალა ხელი. შეიძლება გუ-

ლუბრყვილო შიშმა, ამ შეკითხვას მათი გამოჩენა არ მოჰყვესო. 

ეტლით უკვე კარგა გრძელი გზა გაევლოთ და სოფელიც თვალს მო-

ეფარა. მხოლოდ ეკლესიის ჯვარი ქანაობდა ნელა თვალსაწიერის მიჯ-

ნაზე, ოდნავ გვერდზე გადახრილი, საფლავების ჯვრების მსგავსად, 

თითქოს ცაც საფლავების მიწისნაირად ცოტათი ჩაზნექილიყო. 

– აი, რაღაც ნიშანი, ყორღანი, – თქვა ქმარმა და ხელი გზისპირის-

კენ გაიშვირა. 

ცოლმა კისერი წაიგრძელა, რომ დაენახა. ქვების გროვა აღმოჩნდა, 

რომელიც ირგვლივ მიმოფანტულებზე უფრო ღია ფერისა იყო და ეს 

ქვები ყოველგვარი ხილული წესრიგის გარეშე ეწყო ერთმანეთზე. რომ 

არ წვიმდეს, ესენი ასეთი სევდიანები არ გამოჩნდებოდაო, გაიფიქრა. 

ეს აზრი ქმარს გაუზიარა, მაგრამ ქმარმა გაიღიმა და უარის ნიშნად თა-

ვი გაიქნია. 
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– ყორღნები, როგორც მათ უწოდებენ, ყოველთვის სევდიანია, – 

აუხსნა მან, – პირიქითაც კი, ირგვლივ რაც უფრო მხიარულია პეიზაჟი, 

მით უფრო პირქუშები ჩანს ისინი. 

– შეიძლება, – უპასუხა ცოლმა. 

– ყველანაირი საფლავი და სასაფლაო მინახავს, სრულიად გან-

სხვავებული ნიშნებით და სიმბოლოებით, – განაგრძო ქმარმა, – მაგ-

რამ, არა მგონია, სადმე უფრო ნამდვილი საფლავები არსებობდეს, 

ვიდრე ეს მომცრო ბორცვებია, რომლებსაც ჩვენი მთიელები აღმართა-

ვენ ხოლმე იმ ადგილას, სადაც ადამიანი ეცემა. 

– მართალია, – დაეთანხმა ცოლი. 

– თითქოს რაღაც ტრაგიკულს ასხივებსო. თვითონ სახელიც, რომ-

ლითაც მათ მოიხსენიებენ, ყორღანი, ასეთია, შეულამაზებელი, უხეში, 

ტკივილის მეტს არაფერს რომ არ მოგაგონებს, თანაც ისეთს, ვერაფე-

რი რომ ვერ აყუჩებს, არა? 

ცოლი თავის დაქნევით დაეთანხმა და ხელახლა ამოიოხრა. თავი-

სივე სიტყვებისგან გამოცოცხლებულმა ქმარმა ლაპარაკი განაგრძო. 

მიმოიხილა სიცოცხლის აბსურდულობა და სიკვდილის რეალურობა 

ჩრდილოეთის რეგიონებში, ამ მხარეების ადამიანი, რომელსაც იმის 

მიხედვით სცემენ პატივს ან აძაგებენ, თუ რა დამოკიდებულება აქვს 

მას სიკვდილთან და ის საზარელი სურვილიც გაიხსენა, რომელსაც 

ბავშვს ჩაუთქვამენ ხოლმე დაბადებისას: «დღეგრძელი იყოს და თო-

ფისგან მოკვდესო!» ავადმყოფობით ან სიბერით ბუნებრივი სიკვდილი 

ზემო კუთხეების ხალხებს ეთაკილებოდათ და მთიელის ერთადერთი 

მიზანი ცხოვრებაში ღირსების კაპიტალის დაგროვება იყო, რის გამოც 

სიკვდილის მერე ამ პატარა ძეგლს აღუმართავდნენ. 

– ერთი-ორი სიმღერა მომისმენია ამ მსხვერპლთა შესახებ, – თქვა 

ცოლმა, – მათივე საფლავებივით, მათივე ყორღნებივითაა. 

– მართალია. ისინი ისევე მძიმედ გაწვება გულზე, როგორც ქვების 

ეს გროვები. ბოლოს და ბოლოს, ერთი და იგივე კონცეფცია უდევს სა-

ფუძვლად ყორღნებისა და მაგ სიმღერების აგებულებას. 
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დიანამ კიდევ ერთხელ ამოიოხრა მძიმედ. დროდადრო ეუფლებო-

და შეგრძნება, რომ რაღაცა უზიანდებოდა გულის სიღრმეში. ქმარმა, 

თითქოს გამოიცნო ეს ამბავიო, მართალია, ეს ყველაფერი სევდის 

მომგვრელი კია, მაგრამ თან გრანდიოზულიცააო, დაუხანებლივ და-

უმატა. ბეჯითად აუხსნა, ბოლოს და ბოლოს სიკვდილის ცნება ამ ადა-

მიანების ცხოვრებაში რაღაც მარადიულს უკავშირდება, რადგან თავი-

სი სიდიადით მას, ანუ სიკვდილს, ისინი ყოველდღიურობის წვრილმა-

ნებსა და უმსგავსობებზე მაღლა აჰყავსო. 

– ცხოვრების დღეები სიკვდილის სახაზავით რომ გაზომო, განა ეს 

განსაკუთრებული ნიჭი არ არის? 

ცოლმა გაიღიმა და თან მხრებიც აიჩეჩა. 

– სწორედ ამას აკეთებს «ადათ-წესები», – განაგრძო ბესიანმა, – 

განსაკუთრებით, სისხლის კანონებთან დაკავშირებულ ნაწილში. 

– ჰო, – მიუგო ცოლმა, – ძალიან კარგად მახსოვს. 

– ნამდვილი სიკვდილის კონსტიტუციაა, – განაგრძო ქმარმა და 

სწრაფი მოძრაობით შეტრიალდა ცოლისკენ, – ათასობით ამბავს ყვე-

ბიან ამაზე და მაინც, რაც გინდა პირქუში და ულმობელი იყოს ის, 

ღრმად ვარ დარწმუნებული ერთ რამეში: ის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო 

მონუმენტური კონსტიტუციაა, რომელსაც დღის სინათლე უხილავს ამ 

ქვეყანაზე და ჩვენ, ალბანელებმა, უნდა ვიამაყოთ მისი შექმნით. 

თითქოს მოწონების გამომხატველ სიტყვას ელოდებოდაო, მაგრამ 

ცოლს ხმა არ ამოუღია; მხოლოდ სინაზით აღსავსე მზერით შეჰყურებ-

და ქმარს თვალებში. 

– კი, ზუსტად ასეა, ჩვენ უნდა ვიამაყოთ ამით, – განაგრძო მან, – 

რაფში ერთადერთი კუთხეა ევროპაში, რომელმაც, მიუხედავად იმისა, 

რომ თანამედროვე სახელმწიფოს შემადგენელი ნაწილია, ვიმეორებ, 

თანამედროვე ევროპული სახელმწიფოს განუყოფელი ნაწილი და არა 

რაღაც პრიმიტიული ტომების საცხოვრებელი, უკუაგდო კანონები, იუ-

რიდიული სტრუქტურები, პოლიცია, სასამართლო, მოკლედ, ყველა 

სახელმწიფო ორგანო; უკუაგდო- მეთქი, გესმის? რადგან ერთხელ ის 

დაუქვემდებარეს ამ კანონებს და მან თავიდან მოიშორა, რათა ისინი 
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ჩაენაცვლებინა სხვა, მორალური კანონებით, რომლებიც იმდენად 

სრულყოფილია, რომ აიძულა, ჯერ უცხო ოკუპანტთა მმართველობები, 

მერე კი, მოგვიანებით, დამოუკიდებელი ალბანეთის სახელმწიფოს 

ადმინისტრაცია, რომ ეცნო ისინი და ხელუხლებლად დაეტოვებინა ზე-

განზე, ანუ დაახლოებით, სამეფოს ნახევარზე, სახელმწიფოს კონ-

ტროლს მიღმა. 

დიანა ხან ტუჩებზე შეავლებდა ქმარს მზერას, ხან თვალებზე. 

– ეს უძველესი ამბავია, – განაგრძო ქმარმა, – ის ნელ-ნელა გამო-

იკვეთა, როცა ბალადის კონსტანტინე საფლავიდან წამოდგა, სიტყვა 

რომ შეესრულებინა. გიფიქრია ოდესმე, როცა სკოლაში ამ ბალადას 

ვსწავლობდით, რომ იქ მოხსენიებული ბესა ამ დიადი და თან შემაძ-

რწუნებელი შენობის ერთ-ერთი ქვაკუთხედია? რადგან კანუნი არ არის 

მხოლოდ კონსტიტუცია, – განაგრძო მგზნებარედ, – ეს უზარმაზარი მი-

თია, რომელიც კონსტიტუციის სამოსელითაა შემოსილი. საკაცობრიო 

სიმდიდრე, რომლის გვერდითაც ჰამურაბის კანონები და სხვა საკა-

ნონმდებლო კრებულები საბავშვო სათამაშოებად მოჩანს. გესმის ჩე-

მი? სწორედ ამიტომაა ამაო ბავშვური კითხვის დასმა, კარგია ეს თუ ცუ-

დი. როგორც ყველაფერი გრანდიოზული, კანუნიც კარგისა და ცუდის 

მიღმა დგას. ის მიღმაა.... 

ამ სიტყვებზე ცოლმა გაღიზიანება იგრძნო და გაწითლდა. ერთი 

თვით ადრე მან თვითონ დაუსვა ეს შეკითხვა, «ადათ-წესები» ცუდია თუ 

კარგიო. მაშინ ქმარმა ისე გაუღიმა, რომ პასუხი არ გაუცია, მაგრამ ახ-

ლა.... 

– არ არის საჭირო ირონიზება! – ცოლმა თავისი სავარძლის მეორე 

ბოლოსკენ გადაიწია. 

– როგორ? 

რამდენიმე წუთი დასჭირდათ თავიანთი სიტყვების განსამარტავად. 

ბესიანმა გადაიხარხარა, შეჰფიცა, არ მინდოდა შენთვის შეურაცხყო-

ფის მოყენება, აღარც კი მახსოვდა, ოდესმე ჩემთვის ეს შეკითხვა თუ 

დაგისვამსო და ბოლოს ათასი ბოდიშიც მოუხადა. 
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ამ მცირე ეპიზოდმა ცოტა ხალისი შემოიტანა ეტლში. ჩაეხუტნენ ერ-

თმანეთს, მოეფერნენ, მერე ცოლმა ხელჩანთა გახსნა, იქიდან სარკე 

ამოიღო და ჩაიხედა, ისედაც თხლად წასმული პომადა ბოლომდე ხომ 

არ წამეშალაო. ამ მოქმედებას თან ახლდა რაღაც აბდაუბდა მათი ნაც-

ნობებისა და ტირანის შესახებ. დიანას ისეთი შთაბეჭდილება შეჰქმნო-

და, თითქოს იქიდან დიდი ხნის გამოსულები იყვნენ, ხოლო როდესაც 

ლაპარაკი განაახლეს «ადათ-წესების» შესახებ, მათი საუბარი ძველი 

დაშნის პირივით დაჭიმული და ცივი კი აღარ იყო, არამედ უფრო ბუნებ-

რივად წარიმართა. შეიძლება იმიტომაც მოხდა ასე, რომ მათ კოდექ-

სის ის ნაწილები მიმოიხილეს, რომლებიც ყოველდღიურ ყოფას შეეხე-

ბოდა. როცა ნიშნობის წინა დღეს ბესიანმა კანუნის მდიდრული გამო-

ცემა აჩუქა, სწორედ ეს მონაკვეთები წაიკითხა ალალბედზე და უკვე 

დავიწყებული ჰქონდა ფორმულირებათა უმეტესობა, რომელთაც ახ-

ლა ქმარი ახსენებდა ციტატებად. 

დროდადრო გონებით ისევ დედაქალაქის ქუჩებსა და საერთო მე-

გობრებს უბრუნდებოდნენ, თუმცა საკმარისი იყო, წისქვილი, ცხვრის 

ფარა ან ვინმე ეული მგზავრი გამოჩენილიყო თვალსაწიერზე, რომ ბე-

სიანს მყისვე შესაბამისი მუხლები ახსენდებოდა «ადათ-წესებიდან». 

– კანუნი ყოვლისმომცველია, – თქვა ბოლოს, – ყველაფერია გან-

მარტებული, ეკონომიკური ყოფისა და მორალური ცხოვრების არც ერ-

თი სფერო არ არის გამორჩენილი. 

შუადღემდე ცოტა ხნით ადრე გზად კროუჩკების ქარავანი შემოხ-

ვდათ და ქმარმა აუხსნა, კორტეჟის განაწესი ემორჩილება ძალიან 

მკაცრ კანონებს, რომელთა დარღვევამ ქორწილი შეიძლება გლოვად 

აქციოსო. 

– შეხედე, აი, ქარავნის ბოლოს კროუჩკების თავკაცი, იგივე კროუჩ-

კაპარი, ანუ პატარძლის მამა ან ძმა მოდის, რომელსაც ცხენი აღვირით 

უჭირავს. 

ფანჯრის მინაზე სახეაკრული და აღტაცებული დიანა მზერას ვერ 

სწყვეტდა ქალების ჩაცმულობას. რა სილამაზეა, ღმერთო ჩემო, რა სი-

ლამაზეო, იმეორებდა უბოლოოდ, მაშინ როცა უკნიდან მოკრული ქმა-
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რი ალერსიანი ხმით ჩასჩურჩულებდა ყურში კროუჩკებისადმი მიძ-

ღვნილ აბზაცებს კოდექსიდან: «ქორწინების დღე არასდროს არ შეიძ-

ლება გადაიდოს. ოჯახში ვინმეს გარდაცვალების შემთხვევაში კროუჩ-

კები მაინც მიდიან პატარძლის წამოსაყვანად. პატარძალი ერთი მხრი-

დან შედის, სიკვდილი კი მეორე მხრიდან გამოდის. ერთ მხარეს ტირი-

ან, მეორე მხარეს კი მღერიან». 

უკან რომ მოიტოვეს ისინი, ყბადაღებული «დალოცვილი ვაზნა» გა-

იხსენეს, რომელსაც «ადათ-წესების» მიხედვით, საპატარძლოს ოჯახი 

სასიძოს გადასცემს ხოლმე, რათა ამ უკანასკნელმა იგი თავისი ცოლის 

წინააღმდეგ გამოიყენოს, თუკი ის უღალატებს, და თან, დალოცვილი 

იყოს ხელი შენიო, ეუბნებიან. იმაზე, თუ რა მოხდება რომელიმე მხრი-

დან ცოლქმრული ერთგულების ფიცის გატეხის შემთხვევაში, ორივე 

ხუმრობით ერთმანეთს დაემანჭა და ყურებზე დაქაჩა საყვედურის ნიშ-

ნად, დაბოლოს, კურთხეულ იყოს ხელი შენიო, დააყოლა. 

– ნამდვილი ბავშვი ხარ, – უთხრა ბესიანმა, როცა მხიარულების ამ 

ტალღამ გადაიარა. ცოლს შთაბეჭდილება დარჩა, რომ გულის სიღრმე-

ში ქმარი კანუნზე გახუმრების გამო კიცხავდა და რომ ეს ყველაფერი 

მან მხოლოდ იმიტომ გააკეთა, რომ ცოლისთვის მცირედი კმაყოფი-

ლება მიენიჭებინა. 

«ადათ-წესები» სახუმარო არ არისო, გაიგონა, როგორ ამბობდა ვი-

ღაც ერთ დღეს, მაგრამ წამსვე მოიშორა ეს მოგონება თავიდან. ორ-

სამჯერ გარეთ გახედვა საკმარისი აღმოჩნდა, რომ მხიარულების ეს 

მოზღვავება უკვალოდ გამქრალიყო. პეიზაჟი შეცვლილიყო, ცა თით-

ქოს ერთი ბოლოდან მეორემდე გადაჭიმულიყო და ასეთი გაწელილი 

ცის კაბადონი კიდევ უფრო დამთრგუნველი გამხდარიყო. უცებ იფიქ-

რა, რომ რაღაც ფრინველს მოჰკრა თვალი და კინაღამ შეჰყვირა, ჩი-

ტიო, თითქოს ამხელა ცის შუაგულში ნუგეშისა და თანაგრძნობის რა-

ღაც ნიშანი დაენახოს. მაგრამ ის, რაც მან დაინახა, სხვა არაფერი აღ-

მოჩნდა, თუ არა სხვა ჯვარი, პირველივით ოდნავ გვერდით გადახრი-

ლი და ბურუსის სიღრმეში შემალული. უფრო შიგნით ფრანცისკელების 
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მონასტერიაო, გაიფიქრა დიანამ, და კიდევ უფრო იქით, დედათა მო-

ნასტერიო. 

ეტლი რწევა-რწევით განაგრძობდა სვლას. დროგამოშვებით, ძილ-

ბურანთან გასამკლავებლად, ქმრის ხმას უსმენდა, რომელიც, თითქოს 

გამოქვაბულის ექოში გახვეული, სადღაც შორიდან მოდიოდა. ბესიანი 

კოდექსის იმ მუხლების ციტირებას განაგრძობდა, რომლებიც ძირითა-

დად ყოველდღიურ ცხოვრებას შეეხებოდა. სტუმარმასპინძლობის წე-

სებზე ლაპარაკობდა და მთლიანობაში სტუმრის მიღებასთან დაკავში-

რებულ ყველა ადათს ასახელებდა. სტუმარი კი ალბანელისთვის წმი-

დათაწმიდა გახლდათ და ამას ვერაფერს შეადარებს კაცი დედამიწის 

ზურგზე. 

– გახსოვს სახლის ის განსაზღვრება, კანუნში რომაა? – ჰკითხა 

ქმარმა, – ალბანელის სახლი ღმერთის და სტუმრის საცხოვრებელია. 

ღმერთის და სტუმრისო, გესმის? ვიდრე სახლი პატრონისა გახდება, ის 

ჯერ სტუმრისაა. ალბანელის ცხოვრებაში სტუმარი უზენაესი ეთიკური 

კატეგორიაა, – განაგრძობდა იგი, – რომელიც სისხლისმიერ კავში-

რებს აღემატება. შეიძლება საკუთარი მამის ან შვილის სისხლის აღე-

ბაზე უარი თქვას ადამიანმა, მაგრამ სტუმრისაზე ვერასოდეს ვერ იტ-

ყვის. 

სტუმარმასპინძლობის წესებს დაუბრუნდა, თუმცა ცოლი, მართა-

ლია, ძილ-ბურანში კი იყო, მაგრამ მაინც გრძნობდა, რომ უძველესი 

მუხლების ეს ჩამონათვალი უხილავი ძრავას ჟანგიანი კბილანების ნე-

ლი ღრჭიალით «ადათ-წესების» ყოველდღიური ცხოვრების მშვიდო-

ბიანი ნაწილიდან თანდათანობით სისხლიან ნაწილში გადადიოდა. 

რაც გინდა აევლოთ გვერდი «ადათ-წესებისათვის», ბოლოს მაინც მას 

მიადგებოდნენ გარდაუვლად. და ახლაც, მოგუდული ხმით უყვებოდა 

ქმარი ერთ-ერთ ფრიად დამახასიათებელ შემთხვევას კანუნის სამყა-

როდან. ცოლს თვალები დახუჭული ჰქონდა და ცდილობდა, არ გამო-

სულიყო ძილ-ბურანიდან, რადგან გრძნობდა, რომ მხოლოდ ამგვა-

რად შეინარჩუნებდა ქმრის ხმა შორეულ ჟღერადობას. ეს ხმა ერთი 

მგზავრის ამბავს მოუთხრობდა, რომელიც ერთ საღამოს მარტოდმარ-
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ტო მიუყვებოდა ციცაბო მთის ძირს. იცოდა, რომ სისხლის ასაღებად 

უსაფრდებოდნენ და უკვე კარგა ხანი იყო, რაც შურისმაძიებელს ერი-

დებოდა. უეცრად, ამ შარაგზაზე, შეღამებისას, რაღაც უცნაური წინათ-

გრძნობა დაეუფლა. ირგვლივ მხოლოდ უკაცრიელი მინდორ-ველები 

იყო, არც სახლი იდგა სადმე და არც სულიერი ჭაჭანებდა, ვისაც სტუმ-

რის სტატუსით თავშესაფარს შესთხოვდა. მხოლოდ მწყემსისგან უპატ-

რონოდ მიტოვებულ თხის ფარას მოჰკრა თვალი. ოდნავ მაინც რომ გა-

ემხნევებინა თავი, ან, შეიძლება, იმისათვის, რომ უკვალოდ არ მომ-

კვდარიყო, სამჯერ დაუძახა მწყემსს. პასუხი არავის  გაუცია. მაშინ 

დიდზანზალაკიან ვაცს დაუძახა, დიდზანზალაკიანო ვაცო, მე თუ რამე 

უბედურება მეწევა, უთხარი შენს პატრონს, რომ ამ ბორცვის ვიწრობში 

გავლამდე მე მისი ბესას ქვეშ მომკლავენო. და თითქოს წინასწარ იცო-

დაო, რამდენიმე ნაბიჯიდან სასიკვდილოდ დაჭრა ჩასაფრებულმა კაც-

მა. 

დიანამ თვალები გაახილა. 

– მერე? – ჰკითხა მან, – მერე რა მოხდა? ბესიანს გულმწარედ გა-

ეღიმა. 

სხვა მწყემსმა, რომელიც შორიახლოს აღმოჩნდა, უცნობის ბოლო 

სიტყვებს მოჰკრა ყური და ეს ამბავი ფარის მწყემსს შეატყობინა. და ამ 

კაცმა, რომელიც არ იცნობდა მსხვერპლს, არც თვალით ენახა როდის-

მე და არც სიტყვა გაეგონა მის შესახებ, მიატოვა თავისი ოჯახი, ფარა, 

თავი ანება ყველა საქმეს და იმ კაცისთვის შურის საძიებლად გაემარ-

თა, ვინც ბესათი დაუკავშირდა მას. ასე და ამგვარად, ვენდეტის ქარ-

ბორბალაში შერგო თავი. 

– საშინელებაა, – თქვა დიანამ, – და თან აბსურდული. არის ამ ყვე-

ლაფერში რაღაც საბედისწერო. 

– მართალია, – დაეთანხმა ქმარი, – ეს ამბავი ერთდროულად სა-

შინელი, აბსურდული და საბედისწეროა, როგორც ყველაფერი დიადი. 

– ჰო, როგორც ყველაფერი დიადი, – გაიმეორა ცოლმა და ხელახ-

ლა მიიკუნტა კუთხეში. სციოდა. დაბნეული მზერა ორ მთას შორის გა-
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დაჭიმულ სივრცეს ისე მოავლო, თითქოს ამ ნაცრისფერ მონაკვეთში 

რაღაც საიდუმლოს ამოხსნას ეძებდა. 

– ჰო, – დაეთანხმა ბესიანი, თითქოს მისი დაუსმელი შეკითხვის 

არსს ჩასწვდაო, – ალბანელის თვალში სტუმარი ნახევრად ღმერთია. 

დიანამ თვალები აახამხამა, ეს სიტყვები უხეშად რომ არ მოხვედ-

როდა ყურში. ქმარმა ტონს დაუწია და მისმა ხმამ იმაზე სწრაფად დაიბ-

რუნა ძველი ექო, ვიდრე ცოლი ელოდა ამას. 

– მახსოვს, ამბობდნენ ერთხელ, – განაგრძო მან, – რომ ბევრი 

ხალხისგან განსხვავებით, რომლებმაც მთები ღვთაებებს მიაკუთვნეს, 

ჩვენი მთიელები, იმის გამო, რომ თავადაც მთებში ცხოვრობდნენ, იძუ-

ლებულები შეიქნენ, ან გაერეკათ ისინი იქიდან, ან მოერგოთ თავიანთ 

ყაიდაზე... თანაცხოვრება შესაძლებელი რომ გამხდარიყო. გესმის ჩე-

მი, დიანა? 

ამაში პოულობს ახსნას რაფში, ეს ნახევრად რეალური და ნახევ-

რად ზღაპრული სამყარო, რომელიც უძველეს ხანას გვახსენებს. და 

სწორედ ამით აიხსნება ისეთი ნახევრად ღვთაებრივი ქმნილების წარ-

მოშობა, როგორიც «სტუმარია». 

ერთხანს გაყუჩდა და, თვითონაც ვერ გაიგო რატომ, ყური მიუგდო 

ბორბლების ხმას ქვიან გზაზე. 

– სტუმარი მართლა ნახევრად ღმერთია, – განაგრძო ცოტა ხნის 

შემდეგ, – და ის ამბავი, რომ ნებისმიერი ვინმე შეიძლება იქცეს სტუმ-

რად, კი არ აკნინებს, არამედ უფრო გამოკვეთს მის ღვთიურ ბუნებას. 

ხოლო ის ფაქტი, რომ ეს ღვთიურობა მყისიერად, ერთ საღამოში, კარ-

ზე რამდენჯერმე მიკაკუნებით მიიღწევა, კიდევ უფრო მატებს ამას ავ-

თენტურობას. იმ წუთიდან, როცა ყველაზე მოკრძალებული, მხარზე 

ჩანთაგადაკიდებული მოგზაური მოგიკაკუნებს კარზე და ჩაგბარდება, 

როგორც სტუმარი, ის სრულიად არაჩვეულებრივ არსებად, სიტყვაშე-

უბრუნებელ მბრძანებლად, კანონმდებლად, სამყაროს ჩირაღდნად 

გარდაიქმნება. და გარდაქმნის ეს მყისიერება სწორედაც მისი ბუნების 

ღვთიურობიდან მომდინარეობს. განა ძველბერძნული ღვთაებები 

სრულიად მოულოდნელად და ყველაზე გაუთვალისწინებელ მომენ-
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ტებში არ ჩნდებოდნენ ხოლმე? სწორედ ამგვარად წარდგება სტუმარი 

ალბანელის კართან. ყველა ღვთაების მსგავსად, ისიც მოიცავს თავის 

თავში იდუმალებას. უშუალოდ და პირდაპირ ფატუმის სამფლობელო-

დან მოდის, რაც გინდა, ის დაარქვი. კარზე რამდენიმე მიკაკუნებაზე შე-

იძლება იყოს დამოკიდებული მთელი თაობების გადარჩენა ან ამოწ-

ყვეტა. აი, რას ნიშნავს მთიელ ალბანელთათვის სტუმარი. 

– ჰო, მაგრამ საშინელებაა ეს, – ჩაილაპარაკა ცოლმა. 

ქმარმა წაუყრუა, ვითომ ვერ გაიგონა და ღიმილით შემოიფარგლა, 

თუმცა ცივი ღიმილით, ისეთით, როცა უნდათ ხოლმე, რომ საუბრის 

მთავარი საგნის მიმართ უცხონი დარჩნენ. 

– ამიტომაა, – განაგრძო მან, – რომ ბესათი დაკავშირებულ სტუ-

მარზე თავდასხმა ალბანელისთვის სამყაროს დასასრულივით ყველა-

ზე დიდი უბედურებაა. 

ცოლმა გარეთ გაიხედა და დაეუფლა შეგრძნება, რომ სამყაროს და-

სასრულის გამოსახატავად ძალიან გაუჭირდებოდა უფრო მორგებული 

კადრის პოვნა, ვიდრე ეს მთები იყო. 

– რამდენიმე წლის წინ ამ მხარეში მოხდა ისეთი რამ, რაც გააოგ-

ნებდა ნებისმიერს, გარდა ამ მთიელებისა, – თქვა ბესიანმა და დიანას 

ხელი მხარზე დაადო. არასდროს ეს ხელი ასეთი მძიმე არ მოსჩვენებია, 

– ჰო, მართლა ძალიან ამაღელვებელი მოვლენა იყო. 

ნეტა რატომ არ მიყვებაო, გაიფიქრა ცოლმა უჩვეულოდ გაწელილი 

სიჩუმის შემდეგ. სიმართლე ითქვას, თვითონაც ვეღარ ხვდებოდა, უნ-

დოდა თუ არა კიდევ ერთი ამაფორიაქებელი ამბის მოსმენა. 

– ერთი კაცი მოკლეს, – განაგრძო ქმარმა, – ოღონდ სადმე კი არ 

ჩაუსაფრდნენ, არა, შუაგულ ბაზარში. 

ცალი თვალით, ცერად გაჰყურებდა მისი ტუჩების მოძრაობას. ქმა-

რი უყვებოდა, რომ მკვლელობა მოხდა დღისით-მზისით, ბაზარში მომ-

ხდარი აყალმაყალის დროს და რომ მსხვერპლის ძმები მაშინვე და-

ედევნნენ მკვლელს, რადგან ეს პირველი საათები იყო მკვლელობის 

მერე, როდესაც ზავი ჯერ მოთხოვნილი არ იყო და სისხლის აღება იქვე, 

ადგილზევე შეიძლებოდა. მკვლელმა მოახერხა მდევრებს ხელიდან 
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დასხლტომოდა, მაგრამ ამასობაში მსხვერპლის მთელი კლანი ფეხზე 

დამდგარიყო და მას უკვე ყველგან ეძებდნენ. საღამოვდებოდა და 

მკვლელი, რომელიც სხვა სოფლიდან იყო, კარგად არ იცნობდა იმ მხა-

რეს. ეშინოდა, ვინმემ არ მიპოვოსო და ამიტომ გზად შემხვედრ პირ-

ველსავე კარზე დააკაკუნა. ითხოვა, ბესა შემეხოსო. მასპინძელმა ის 

სტუმრად მიიღო და სურვილზეც დასთანხმდა. 

– და შეგიძლია წარმოიდგინო, ვისი სახლი იყო, სადაც ის მეგობ-

რად მივიდა? – ტუჩები კისერთან მიუტანა და ისე ჰკითხა ბესიანმა. 

დიანამ უცბად მოატრიალა თავი. უძრავი თვალები ფართოდ გაეხი-

ლა. 

– ვხვდები, – მიუგო მან, – და მერე? რა მოხდა მერე? 

ბესიანმა ღრმად ჩაისუნთქა. მოუყვა, რომ თავიდან ვერც ერთმა 

მხარემ ვერ იეჭვა სიმართლე. მკვლელი მალევე მიხვდა, რომ სახლს, 

სადაც ის სტუმრად მიიღეს, რაღაც უბედურება დასტყდომოდა თავს, 

მაგრამ ვერაფრით წარმოიდგენდა, რომ ამის მიზეზი თვითონ იყო. მე-

ორე მხრივ, ოჯახის უფროსმა, გულისტკივილის მიუხედავად, სტუმრის 

გამასპინძლება წეს-ჩვეულებების მიხედვით განაგრძო და თან ისიც გა-

მოიცნო, რომ ამ უკანასკნელსაც ვიღაცა მოეკლა და მასაც ვიღაც მოს-

დევდა. თუმცა, არც მას გასჩენია თუნდაც მცირედი ეჭვი, რომ სტუმრის 

მსხვერპლი მისი ვაჟი შეიძლებოდა ყოფილიყო. 

ასე დარჩნენ კერის გარშემო. ჭამეს და ყავა დალიეს. რაც შეეხება 

მიცვალებულს, ადათის მიხედვით, ის სხვა ოთახში დაასვენეს. 

დიანამ რაღაცის თქმა დააპირა, მაგრამ იგრძნო, რომ ერთადერთი, 

რის თქმაც შეეძლო, ან «რა აბსურდულია» უნდა ყოფილიყო, ან «რა 

ფატალურია» და დუმილი ამჯობინა. 

ბესიანმა განაგრძო: 

– გვიან საღამოს ხანგრძლივი დევნით მსხვერპლის არაქათგამოც-

ლილი ძმები შინ დაბრუნდნენ. შესვლისთანავე დაინახეს კერის პირას 

მჯდარი სტუმარი და მაშინვე იცნეს, – ბესიანმა ცოლისკენ შეაბრუნა 

თავი, რომ დაენახა, რა ეფექტს მოახდენდა ეს სიტყვები, – ნუ გეშინია, 

– უთხრა მან, – არაფერი არ მომხდარა. 
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– როგორ? 

– აი, ასე, არაფერი. თავიდან, მრისხანებაშეპყრობილმა ძმებმა ია-

რაღზე წაივლეს ხელი, მაგრამ მამის სამი-ოთხი სიტყვა საკმარისი აღ-

მოჩნდა მათ გასაჩერებლად და დასაშოშმინებლად. ვფიქრობ, ხვდები, 

ეს რა სიტყვებიც იქნებოდა. 

შეწუხებულმა ცოლმა უხერხულად გაიქნია თავი უარის ნიშნად. 

– ბერიკაცმა უბრალოდ უთხრა, ჩვენი სტუმარია და ხელი არ დააკა-

როთო. 

– და მერე? – იკითხა ცოლმა, – მერე რა მოხდა? 

– მერე თავიანთ მტერთან ერთად იმდენ ხანს დარჩნენ, რამდენსაც 

ადათი მოითხოვდა. გაესაუბრნენ მას, ლოგინი გაუშალეს და დილას 

სოფლის საზღვრამდეც მიაცილეს. 

დიანას ორი თითი წარბებს შორის დაედო, თითქოს შუბლიდან რა-

ღაცის ამოღებას ცდილობსო. 

– აი, რა მსოფლმხედველობა აქვთ სტუმარმასპინძლობისა. 

ბესიანმა ეს ფრაზა ორ სიჩუმეს შორის წარმოთქვა, როგორც რამე 

ნივთს დებენ ხოლმე ცარიელ სივრცეში, უკეთ რომ გამოკვეთონ. შე-

იცადა, რომ დიანას, რა საშინელებააო, ეთქვა, როგორც პირველ ჯერ-

ზე, ან რამე სხვა აზრი გამოეხატა, მაგრამ ცოლს ხმა არ ამოუღია. თი-

თები ისევ წარბებს შორის მიეჭირა, თითქოს ვერ პოულობდა იმას, რის 

ამოგლეჯაც უნდოდა იქიდან. 

გარედან ცხენების ყრუ ქოშინი და მეეტლის ხანგამოშვებითი სტვე-

ნა ესმოდათ. დიანამ გაიგონა, როგორ შეერია ამ ხმებს მისი ქმრის ხმა, 

რომელიც ამჯერად, ვინ იცის, რატომ, უფრო დადაბლებულიყო და შე-

ნელებულიყო. 

– ახლა კი, – ამბობდა იგი, – დაისმის კითხვა, თუ რატომ შექმნეს 

ალბანელებმა ეს ყველაფერი. 

ლაპარაკისას თავი ცოლის მხართან მიეტანა, თითქოს უნდოდა, წა-

ექეზებინა ყველა ამ შეკითხვასა თუ ჰიპოთეზაზე პასუხისთვის, მაგრამ 

აზრთა მდინარება იმდენად სწრაფი გახლდათ, რომ თითქმის არ ტო-

ვებდა ადგილს რამე ჩარევისთვის ცოლის მხრიდან. ქმარი განაგრძობ-
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და შეკითხვების დასმას (თუმცა კაცი ვერ მიხვდებოდა, ეს შეკითხვები 

თავის თავისკენ ჰქონდა მიმართული, დიანასკენ თუ კიდევ ვინმე სხვის-

კენ) და ცდილობდა, გაერკვია, რატომ შემოიღო ალბანელმა სტუმრის 

ინსტიტუტი და რატომ ათავსებდა იგი ამას ყველა დანარჩენ ადამიანურ 

ურთიერთობაზე, თვით სისხლის აღებაზე მაღლა. 

– ეგებ პასუხი ამ ინსტიტუტის დემოკრატიულობაში უნდა ვეძიოთ, – 

ლაპარაკობდა ქმარი და თან ცდილობდა, ეაზროვნა. თემის ნებისმიე-

რი წევრი ნებისმიერ დღეს ან ნებისმიერ ღამეს შეიძლება ამაღლდეს 

სტუმრის დახვეწილ და ღირსეულ მდგომარეობამდე. ამ დროებითი 

გაღვთიურების გზა ხსნილია ნებისმიერისთვის და ნებისმიერ დროს. 

განა არა, დიანა? 

– ჰო, – მკაცრად უპასუხა ცოლმა და თან ისე, რომ ხელი შუბლიდან 

არ ჩამოუღია. ქმარი სავარძელში შეირხა, თითქოს უნდოდა, ერ-

თდროულად უფრო მოსახერხებელი მდგომარეობისთვისაც მიეგნო და 

ყველაზე მორგებული სიტყვებიც ეპოვა საკუთარი აზრების გადმოსაცე-

მად. 

– რაკი ნებისმიერს ძალუძს სტუმრის კვერთხს დაეპატრონოს, – გა-

ნაგრძო მან, – და რაკი ეს კვერთხი ალბანელისთვის ხელმწიფის 

კვერთხს აღემატება, რატომ არ ვიფიქროთ, რომ ალბანელის ხიფათი-

ან და შეჭირვებულ ყოფაში სტუმრად ყოფნა, იქნება ეს ოთხი საათით 

თუ ოცდაოთხით, თითქოს ერთგვარი შესვენებაა, მოდუნება, დაზავება, 

რაღაცის გადავადება და, სულაც, გაქცევა ყოველდღიურობიდან ღვთი-

ური რეალობისაკენ? 

დადუმდა, თითქოს პასუხს ელოდებოდა და ცოლმაც, რომელიც 

გრძნობდა, რომ ამჯერად რამე უნდა ეპასუხა, კიდევ ერთხელ მიიჩნია 

უფრო იოლად, მის მხარზე დაედო თავი. 

ბესიანმა ცოლის თმის ნაცნობი სურნელი იგრძნო, რამაც ერთხანს 

მის აზრთა მდინარება შეაფერხა. როგორც ბუნების სიმწვანე უჩენს 

ხოლმე ადამიანს გაზაფხულის შეგრძნებას, ხოლო თოვლის ხილვა – 

ზამთრისას, მის მხარზე ჩამოვარდნილი ეს წაბლისფერი თმა სხვა ყვე-

ლაფერზე მეტად ბედნიერების შეგრძნებას აღუძრავდა. აზრი, რომ ის 
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ბედნიერი მამაკაცი იყო, სუსტად აუკიაფდა ცნობიერებაში და ხავერ-

დით გაწყობილ ეტლში გამეფებულ დაქანცულობასა და იდუმალებას 

ეს აზრი ფუფუნების საგნებად აქცევდა. 

– დაიღალე? – ჰკითხა ცოლს. 

– კი, ცოტა. 

ხელი მხრებზე შემოხვია და ნაზად მიიზიდა თავისკენ, თან ხარბად 

იყნოსავდა იმ სურნელს, რომელსაც, როგორც ყველაფერი ფასეული, 

ახალი პატარძლის სხეულიც ძუნწად გამოსცემდა. 

– მალე მივალთ. 

ისე, რომ ხელი არ აუღია, თავი ოდნავ გადახარა მინისაკენ და გა-

რეთ გაიხედა. 

– საათ-საათ-ნახევარში მივალთ, – გაიმეორა მან. 

წვიმებისაგან გალუმპული მარტის ამ ნაშუადღევს, ფანჯრის მინის 

მიღმა მთების დაკბილული სილუეტი მოჩანდა. 

– რომელ კუთხეში ვართ? 

ქმარმა გარეთ გაიხედა, თუმცა პასუხი არ გაუცია და მხოლოდ მხრე-

ბი აიჩეჩა. ამით თითქოს არცოდნა უნდოდა გამოეხატა. ცოლს გამომ-

გზავრების წინა დღეები გაახსენდა (დღეები, რომლებიც უკვე არა ამ 

მარტიდან, არამედ სხვა, ვარსკვლავებივით შორეული მარტის თვიდან 

ამოგლეჯილი ეჩვენებოდა). ეს დღეები მათი «ჩრდილოური მოგზაუ-

რობის» შესახებ საუბრებით, სიცილ-კისკისით, ხუმრობებით, შიშებით 

და ეჭვებით იყო სავსე. ამ სიტყვებით ადრიან გუმამ მოიხსენია მათი მო-

მავალი მოგზაურობა, როცა ფოსტაში შეხვდა მათ, სადაც ტელეგრამას 

წერდნენ მეგობართან გასაგზავნად. ეს მეგობარი ჩრდილოეთში ცხოვ-

რობდა და მათ ელოდებოდა. ტელეგრამა ზეგნის ერთ-ერთ მკვიდრთა-

ნო, შეიცხადა მან. ეს იგივე იყო, დეპეშა ჩიტთან ან ჭექა-ქუხილთან რომ 

გაეგზავნა კაცს. მაშინ სამივემ გულიანად იცინა ამაზე და, ნაკვესსა და 

ნაკვესს შორის, ადრიანი შეკითხვების დასმას განაგრძობდა: მართლა 

გაქვთ მისამართი? მაპატიეთ, მაგრამ ვერაფრით ვერ დაგიჯერებთო. 

– აი, სულ ცოტაც და, მივალთ ადგილზე, – მესამედ თქვა ბესიანმა 

და ფანჯრის მინისკენ გადაიხარა. დიანას ვერაფრით ვერ გაეგო, სა-
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იდან იცოდა, რომ მიზანს უახლოვდებოდნენ, ამ გზაზე, სადაც არც რამე 

წარწერა იყო და არც კილომეტრების აღმნიშვნელი ბოძები. ქმარი კი 

ფიქრობდა, რომ აღარ იყო სტუმარმასპინძლობის კულტზე ლაპარაკის 

დრო მაშინ, როცა მწუხრის დადგომასთან ერთად სულ უფრო და უფრო 

უახლოვდებოდნენ კოშკს, სადაც ღამე უნდა გაეტარებინათ. 

– სულ ცოტა ხანში, ამ საღამოს, სტუმრის გვირგვინებს მოვირგებთ, 

– ჩაიჩურჩულა მან და ლოყაზე ტუჩები შეახო ოდნავ. ცოლმა თავი მის-

კენ შეატრიალა, მას კი სუნთქვა ისე გაუხშირდა, როგორც სიახლოვის 

ყველაზე მძაფრ მომენტებში ემართებოდა ხოლმე, მაგრამ ბოლოს 

ამოოხვრით დამთავრდა ყველაფერი. 

– რა გჭირს? – ჰკითხა ბესიანმა. 

– არაფერი, – მიუგო ცოლმა წყნარად, – ცოტათი შეშინებული ვარ, 

მორჩა და გათავდა. 

– მართლა? – ჰკითხა მან სიცილით, – ეგ როგორ შეიძლება? 

– არ ვიცი. 

ერთხანს თავი იქნია აქეთ-იქით, თითქოს მისი ეს ჩაცინება მისივე 

სახის წინ ანთებული ასანთის ალი ყოფილიყოს, რომლის ჩაქრობასაც 

მთელი ძალით ცდილობდა. 

– ჰოდა, გეტყვი მე შენ, დიანა. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა სიკ-

ვდილის ზონაში ვართ, შეგიძლია, დარწმუნებული იყო, ცხოვრებაში 

არასდროს არ ყოფილხარ უფრო დაცული ნებისმიერი საფრთხისა თუ 

სულ უმცირესი შეურაცხყოფისგან. რადგან არც ერთ სამეფო წყვილს 

არ ჰყოლია იმაზე უფრო ერთგული დაცვა, მზად მყოფი, მსხვერპლად 

შესწიროს 

საკუთარი აწმყო და მომავალი, ვიდრე ჩვენ გვეყოლება ამ საღამოს. 

ნუთუ ეს არ აღგიძრავს დაცულობის შეგრძნებას? 

– მაგას არ ვგულისხმობდი, – მიუგო დიანამ და სხვაგვარად მოკა-

ლათდა სავარძელში, – ჩემი შიში სულ სხვა ბუნებისაა, რომლის გან-

საზღვრაც მე თვითონ მიჭირს. ცოტა ხნის წინ ღვთაებრიობა, ბედი, ბე-

დისწერა და კიდევ რაღაც ასეთი სიტყვები ახსენე. ეს ყველაფერი ძა-
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ლიან ლამაზია, მაგრამ ამავე დროს შიშის მომგვრელიც. არ მინდა, 

ვინმეს უბედურება მოვწიო. 

– ო! – შესძახა მან მხიარულად, – როგორც ყველა მმართველს, რა-

საკვირველია, გვირგვინი შენც გხიბლავს და გაშინებს ერთდროულად. 

ჩემთვის გასაგებია ეგ, რადგან, ბოლოს და ბოლოს, ყველა გვირგვინს 

ბზინვარებასთან ერთად ხომ საწამლავიც ახლავს ხოლმე თან. 

– გეყოს, ბესიან, – უთხრა ცოლმა ჩუმად, – ნუ დამცინი. 

– არ დაგცინი, – იმავე მხიარული ტონით მიუგო ქმარმა. – მეც იგივე 

შეგრძნება მაქვს, რაც შენ. სტუმარი, ბესა და შურისძიება ანტიკური 

ტრაგედიის სული და გულია და მათ მექანიზმში მოხვედრა ტრაგედიის 

შესაძლებლობის დაშვებაა. თუმცა, მიუხედავად ყველაფრისა, დიანა, 

ჩვენ არანაირი საფრთხე არ გვემუქრება. დილაობით მოვიხდით ხოლ-

მე ჩვენ-ჩვენს გვირგვინებს და შევმსუბუქდებით მათი წონისაგან საღა-

მომდე. 

იგრძნო, როგორ ეფერებოდა ცოლი თითებით კისერზე და თავი 

თმაზე მიაჭირა. ნეტა როგორ დავიძინებთ იქ, ერთად თუ ცალ-ცალკეო, 

გაიფიქრა ცოლმა. ხმამაღლა კი ეს ჰკითხა: 

– კიდევ ძალიან შორია? 

ბესიანმა ოდნავ გააღო კარი, რომ მეეტლისთვის ეკითხა, რომლის 

არსებობაც თითქმის დავიწყებული ჰქონდა. 

მის პასუხთან ერთად ცივი ჰაერი შემოიჭრა ეტლში. 

– ვუახლოვდებით, – თქვა მან. 

– ბრრრ, როგორ ცივა, – თქვა ცოლმა. 

გარეთ ნაშუადღევი, რომელსაც აქამდე ბოლო არ უჩანდა, ნელ-ნე-

ლა დასრულების ნიშნებს იძლეოდა. ცხენებს სუნთქვა თანდათანობით 

დაუმშვიდდათ და დიანამ წარმოიდგინა, როგორ ედოთ პირებზე დუჟი 

მაშინ, როცა ეტლს იმ უცნობი კულისკენ ეწეოდნენ, სადაც მისთვის და 

ბესიანისთვის უნდა ემასპინძლათ. 

მწუხრი ჯერ ბოლომდე არ დამდგარიყო, როდესაც ეტლი გაჩერდა. 

ჩამოვიდნენ. ფლოქვების ხანგრძლივი თქარათქურის შემდეგ გარე 

სამყარო დახშული და სრულიად გაქვავებული ეჩვენათ. მეეტლემ ხე-
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ლით დაანახვა ერთი კოშკი, რომელიც კარგა მოშორებით იდგა გზის 

პირიდან და ბესიანი და დიანა, რომელთაც ფეხები ჯერ კიდევ დაბუჟე-

ბული ჰქონდათ, იქამდე როგორ მივაღწევთო, დაფიქრდნენ. 

ერთხანს წრეები ურტყეს ეტლს, მერე ავიდნენ, იქიდან თავიანთი სა-

მოგზაურო ჩანთები და ჩემოდნები ჩამოიტანეს და ბოლოს კოშკისკენ 

გაემართნენ. უცნაური კორტეჟი გამოდგა, ცოლ-ქმარი ხელიხელგა-

დახვეულები მიუძღოდნენ წინ მეეტლეს, რომელიც ხელში ჩემოდნე-

ბით უკან მოჩანჩალებდა. 

კოშკთან ახლოს ბესიანმა თავი გაითავისუფლა ცოლის მკლავები-

საგან და ნაბიჯით, რომელიც დიანას არცთუ ისე დამაჯერებელი ეჩვენა, 

ქვის ნაგებობას მიუახლოვდა. ვიწრო კარი ჩაკეტილი დახვდა, სათო-

ფურები კი უკაცრიელი და წამიერად გაუელვა თავში შეკითხვამ – კი 

მაგრამ, მიიღეს კი ჩვენი ტელეგრამა? 

ბესიანი კულის წინ შედგა და თავი ასწია, რომ ადათის თანახმად და-

ეყვირა, მასპინძელო, მიიღებ სტუმრებსო? სხვა ვითარებაში დიანას 

ხარხარი აუტყდებოდა თავისი ქმარი მთიელის სტუმრის როლში რომ 

დაენახა, მაგრამ ახლა რაღაცა უშლიდა ამაში ხელს. შეიძლება კოშკის 

ჩრდილი (ქვის ჩრდილი მძიმეაო, ძველები ამბობდნენ) აწვა გულზე 

ლოდივით. 

ბესიანმა მეორედ ასწია თავი. დიანა უყურებდა და ქმარი პატარა და 

მიუსაფარი ეჩვენა ამ ცივი, ათასწლოვანი კედლის ძირას, რომლის-

თვისაც რაღაცის სათქმელად ემზადებოდა. 

შუაღამე კარგა ხნის გადასული იყო, მაგრამ დიანა, რომელსაც რიგ-

რიგობით, ხან სციოდა და ხან ძალიან სცხელოდა მატყლის სქელი საბ-

ნების ქვეშ, ვერა და ვერ ახერხებდა ჩაძინებას. ის მეორე სართულზე, 

პირდაპირ იატაკზე დააწვინეს სახლის ქალებთან და ყმაწვილქალებ-

თან ერთად. ბესიანი კი ზედა სართულზე, სტუმრების ოთახში მოასვე-

ნეს. ნამდვილად ვიცი, ვერც ის უნდა ახერხებდეს დაძინებასო, გაიფიქ-

რა ცოლმა. 

ქვევიდან ძროხის ბღავილი მოესმა. თავიდან შიშით გული გაუსკდა, 

მაგრამ ერთ-ერთმა ქალმა, რომელიც მის გვერდით იწვა, ნუ გეშინია, 



76 
 

ეს კაზიმიაო, ხმადაბლა უთხრა. გაახსენდა, რომ მცოხნავები ასეთ 

ხმებს უშვებენ ხოლმე მაშინ, როცა ინელებენ და მაშინვე დამშვიდდა. 

თუმცა, ძილით მაინც არა და არ დაეძინა. 

გონებაში ბუნდოვნად და არეულ-დარეულად გაუელვებდა ხოლმე 

ფრაგმენტები რამდენიმე საათის წინ მოსმენილი მსჯელობებიდან. თა-

ვიდან სწორედ მათ ამ უწესრიგო მოზღვავებას დააბრალა უძილობა და 

სცადა, ოდნავ მაინც მოეწესრიგებინა ისინი. მაგრამ იოლი არ აღმოჩ-

ნდა ეს საქმე. ძლივს ახერხებდა აზრთა ერთი წყების მოთვინიერებას, 

რომ მეორე აიშვებდა ხოლმე მაშინვე და კალაპოტიდან გადმოდიოდა. 

ერთხანს შეეცადა, გონება მოეკრიბა მათი მოგზაურობის მთელი მიმ-

დინარეობის გასააზრებლად, მოგზაურობისა, რომელიც მან და ბესი-

ანმა დაგეგმეს წამოსვლამდე. და იმ დღეების დაანგარიშებას შეუდგა, 

რომლებიც მთაში უნდა გაეტარებინათ, გაიხსენა სახლები, სადაც ისი-

ნი გაჩერდებოდნენ და რომელთაგანაც ზოგი მისთვის სრულიად უცხო 

იყო, მაგალითად, ოროშის კულა, სადაც მათთვის რაფშის იდუმალე-

ბით მოცულ ბატონ-პატრონს უნდა ემასპინძლა. დიანა ცდილობდა, 

წარმოედგინა ეს ყოველივე, მაგრამ სწორედ ამ დროს აებნა გონება. 

ხელები ისევ მიიტანა საფეთქლებთან, თითქოს სურდა, მათი აჩქარე-

ბული ფეთქვა შეენელებინა. ეს ამბავი ტვინის აგზნებისაგან გამოწვეუ-

ლი ეგონა, მაგრამ ცოტა ხანში მიხვდა, რომ ხელების მიჭერისაგან ისე-

დაც მძიმედ მყოფი კიდევ უფრო შეღონდა. ხელები ჩამოიღო და გონება 

ერთხანს ნებაზე მიუშვა. მაგრამ ამის ატანა შეუძლებელი აღმოჩნდა. 

რამე ჩვეულებრივზე უნდა ვიფიქროო, შთააგონებდა საკუთარ თავს. 

და სცადა, გაეხსენებინა სიტყვები, რომლებიც რამდენიმე საათის წინ 

სტუმრების ოთახში თქვა და გაიგონა. ყველაფერს ამოვიბრუნებ გონე-

ბაში, როგორც ძროხა შვრება ამას ქვევით, ბოსელშიო, ეუბნებოდა თა-

ვის თავს. ბესიანი უთუოდ მოიწონებდა ამ შედარებას. განსაკუთრებით 

მაამებლურად ექცეოდა ცოლს ცოტა ხნის წინ, სტუმრების ოთახში. ყვე-

ლაფერი აუხსნა მას შემდეგ, რაც ნებართვა აიღო მასპინძლისაგან. 

რადგან სტუმრების ოთახში, ანუ კაცების ოთახში, როგორც ამას მე-

ორენაირად ეძახდნენ, არ შეიძლებოდა ჩურჩული ან ყურში რამის 
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თქმა. იქ მხოლოდ «კაცური სიტყვები» დაიშვებოდა, როგორც ბესიანმა 

აუხსნა, ჭორები, დაუმთავრებელი ფრაზები და აზრები ისჯებოდა, ყვე-

ლა სიტყვა უნდა დადასტურებულიყო გამოთქმებით: «შენი თქმისა არ 

იყოს», ანდა «დაილოცოს შენი პირი». ნახე, დაუგდე ყური, რას ამბო-

ბენ, ჩასჩურჩულა ბესიანმა. და ცოლი ხედავდა, რომ საუბარი მარ-

თლაც ისე მიმდინარეობდა, როგორც ქმარი უხსნიდა. 

როგორც კი გავიაზრებთ, რომ ალბანელის სახლი ციხესიმაგრეა ამ 

სიტყვის ჭეშმარიტი გაგებითო, ეუბნებოდა ქმარი, და რომ ოჯახის აგე-

ბულება, ადათ-წესების მიხედვით, შემცირებულ სახელმწიფო სტრუქ-

ტურას მოგვაგონებს, გასაგები ხდება, რომ ალბანელთა საუბარიც მეტ-

ნაკლებად ასეთსავე სტილში მიმდინარეობს. შემდეგ, საღამოს საუბ-

რისას, ბესიანი კვლავ თავის რჩეულ, სტუმარმასპინძლობის თემას და-

უბრუნდა და განუმარტა, რომ «სტუმრის» ფენომენი, ისევე როგორც 

ყველა დიდი ფენომენი, თავის ყველაზე დახვეწილ ასპექტებთან ერ-

თად ერთ აბსურდულ ასპექტსაც შეიცავდა. 

– ამ საღამოს, აქ ღვთიური ყოვლისშემძლეობა გვაქვს მონიჭებუ-

ლი, – უხსნიდა იგი, – 

შეგვიძლია, ნებისმიერი სიგიჟე ჩავიდინოთ, მკვლელობის ჩათ-

ვლით, და ამაზე მასპინძელი იღებს პასუხისმგებლობას, რადგან მან 

ჩვენ თავის სუფრასთან მიგვიღო. 

სტუმარმასპინძლობას თავისი ხარკი აქვს, ღაღადებს კანუნი, თუმ-

ცა მაინც არსებობს რაღაც საზღვრები, რომელთა დარღვევა ჩვენც კი, 

ღვთაებებს, არ შეგვიძლია. და იცი, რა საზღვრებია ესენი? თუ, როგორც 

უკვე გითხარი, ყველაფერი ნებადართულია ჩვენთვის, არის მაინც ერ-

თი რამ, რაც სასტიკად გვეკრძალება და ეს კერაზე შემოდგმული ქვა-

ბისთვის თავსახურის მოხდაა. 

დიანამ დიდი გაჭირვებით შეიკავა სიცილი. ძალიან კომიკურიაო, 

ჩაიჩურჩულა ბოლოს. შეიძლება, მაგრამ მართლა ასეაო, ქმარმა. მე 

რომ ასეთი რამ გამეკეთებინა ამ საღამოს, მასპინძელი იმწამსვე წა-

მოდგებოდა ფეხზე, მივიდოდა ფანჯარასთან, როყიო ხმით დაიყვირებ-
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და და მთელ სოფელს ამცნობდა, სტუმარმა სუფრა წამიბილწაო. და 

სტუმარი იმავე წამს გადაიქცეოდა მოსისხლე მტრად. 

– კი მაგრამ, რატომ? – ჰკითხა დიანამ, – რატომ უნდა ხდებოდეს 

ასე? ბესიანმა მხრები აიჩეჩა. 

– არ ვიცი, – მიუგო მან, – ვერ აგიხსნი. შეიძლება, საგანთა დი-

ალექტიკა გულისხმობს იმას, რომ გრანდიოზული ფენომენები ხინჯებს 

მოიცავს თავის თავში. და ეს ხინჯები კი არ აუფასურებს მათ, არამედ 

ხელმისაწვდომს ხდის ჩვენთვის. 

ამ ახსნა-განმარტებებისას ცოლი აქეთ-იქით იყურებოდა და ორ-

სამჯერ ასეთი რამის თქმა დააპირა: 

– კი, მართალია, ამ რაღაცებს აქვს სიდიადე, მაგრამ ცოტა მეტი სი-

სუფთავეც რომ იყოს, არ შეიძლება? ბოლოს და ბოლოს, პირველი პი-

რობა იმისთვის, რომ ქალი ნიმფას შევადაროთ, მას salle de bain [salle 

de bain – სააბაზანო ოთახი (ფრ.)] უნდა ჰქონდეს, არა? 

მაგრამ დიანას არაფერი უთქვამს, იმიტომ კი არა, რომ საამისოდ 

გამბედაობა არ ეყო, არამედ იმისათვის, რომ აზრების ძაფი არ გაეწ-

ყვიტა. სიმართლე ითქვას, ეს ერთი იმ იშვიათ შემთხვევათაგანი იყო, 

როცა ქმრისთვის არ უთქვამს ის, რასაც ფიქრობდა. ჩვეულებრივ, ყვე-

ლა აზრს უზიარებდა, რომელიც კი თავში მოსდიოდა, ამიტომაც ქმარი 

ვერასდროს ვერ უბრაზდებოდა, თუკი საწყენი რამ სიტყვა დასცდებო-

და, რადგან, საბოლოოდ, ეს ყველაფერი მაინც მის სიწრფელეს ბრალ-

დებოდა. 

ალბათ მეასედ მაინც იცვალა გვერდი ლოგინში. აზრების ერთმა-

ნეთში არევა და აზელა ჯერ კიდევ სტუმართა ოთახში დაეწყო. მიუხედა-

ვად მთელი ძალისხმევისა, ყურადღებით მოესმინა ყველაფერი, რასაც 

ლაპარაკობდნენ, მის გონებას უკვე იქიდანვე დაეწყო ტოტიდან ტოტზე 

ხტომა. ახლა საქონლის ბღავილზე (კიდევ ერთხელ გაეღიმა ამაზე) 

დროგამოშვებით გრძნობდა ძილის საშიშ მოახლოებას, რასაც მყისიე-

რად აფრთხობდა იატაკის ყოველი გაჭრაჭუნება ან კრუნჩხვის შეგ-

რძნება. ერთხელ ამოიკვნესა კიდეც, რატომ წამომიყვანე აქო, და თა-

ვადვე გაუკვირდა საკუთარი შეძახილი, რადგან მაინც ისე ფხიზლად 
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იყო, რომ საკუთარი ხმა, მართალია, სიტყვების გაურჩევლად, მაგრამ 

მაინც გაეგონა. ახლა ძილი დღისით გამოვლილ მინდორ-ველებად გა-

დაეშალა თვალწინ, მოფენილი ქვაბებით, რომლებისთვისაც თავსახუ-

რის მოხდაც არაფრის დიდებით არ შეიძლებოდა, და, აი, სწორედ ამ 

აკრძალულ რამეს სჩადიოდა თვითონ, ხელს იშვერდა მათკენ, რაც ამ 

მკვნესარე ჭრაჭუნს იწვევდა. 

ნამდვილი ტანჯვააო, გაიფიქრა და თვალები გაახილა. წინ, ბნელ 

კედელზე, მკრთალი შუქის რაღაც კვადრატი გაარჩია. კარგა ხანს მო-

ჯადოებულივით მიაშტერდა ამ მონაცრისფრო ლაქას. სად იყო აქამდე 

ეს კვადრატი, უფრო ადრე რატომ ვერ შენიშნა? გარეთ აშკარად თენ-

დებოდა. დიანა თვალს ვერ სწყვეტდა ვიწრო სარკმელს. ოთახის დამ-

თრგუნველ სიბნელეში გარიჟრაჟის ეს ვიწრო ზოლი ხსნის მაუწყებელი 

ნიშანი იყო. დიანა გრძნობდა მის დამაამებელ ეფექტს. ნელ-ნელა თა-

ვისუფლდებოდა ნაირ-ნაირი წუხილებისაგან. რუხი სინათლის ამ კვად-

რატში მრავალი დილა იყრიდა თავს, თორემ, ეს დილა ვერ იქნებოდა 

ასეთი მოქნილი, წყნარი და გულგრილი ღამის საშინელებათა მიმართ. 

მისი ზემოქმედებით დიანას მალევე ჩაეძინა. 

ეტლი ისევ მიგორავდა მთის გზაზე. ნაცრისფერი დღე იდგა და ჰო-

რიზონტი ყრუ ალპურ შორეთში იკარგებოდა. კაცები, რომელთაც დი-

ანა და ბესიანი გამოაცილეს, უკან გაბრუნებულიყვნენ და ახლა ისინი, 

კვლავ მარტოდ დარჩენილი, გვირგვინმოხდილი და ღამის დაღლი-

ლობით დაღდასმული სტუმრები, ხავერდის სავარძლებზე ისხდნენ. 

– როგორ გეძინა? – ჰკითხა ქმარმა. 

– ძალიან ცოტა. დილისკენ ჩამეძინა. 

– მეც ძლივს მოვხუჭე თვალი. 

– მივხვდი. 

ბესიანმა ცოლის ხელი თავისაში მოიქცია. ეს ღამე პირველი იყო მა-

თი დაქორწინების შემდეგ, რომელიც ასე ცალ-ცალკე გაატარეს. გვერ-

დიდან გახედა და ცოლს პროფილში დააკვირდა. 

ფერმკრთალი ეჩვენა. უნდოდა, მოხვეოდა, მაგრამ რაღაცამ შეაჩე-

რა, თვითონაც ვერ მიხვდა, რამ. 
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ერთხანს თვალი ეტლის მომცრო ფანჯარას მიაპყრო, მერე კი ისე, 

რომ თავი არ მოუბრუნებია, ფარული მზერა კვლავ ცოლის პროფილს 

სტყორცნა. მისი ფერმკრთალი სახე ახლა ცივიც ეჩვენა. ხელი კი უმოქ-

მედოდ ედო ქმრისაში. რა გჭირსო, ჰკითხა, თუმცა ცოლს სიტყვაც არ 

დასცდენია ბაგეთაგან. განგაშის მსუბუქმა ზარმა შემოჰკრა მისი გუ-

ლის სიღრმეში. 

იქნებ ეს სულაც არ იყო სიცივე? ეგებ გაგრილება იყო, ანუ პირველი 

ფაზა ერთგვარი გაუცხოებისა ქმრის მიმართ. ეტლი მეტ-ნაკლებად თა-

ნაბარი ნჯღრევით მიიწევდა წინ და ქმარმა, შეიძლება არც ერთია და 

არც მეორეო, გაიფიქრა. ნამდვილად არაო, განაგრძო ფიქრი, არც ერ-

თია და არც მეორეო. რაღაც უფრო მარტივი იქნებაო: ამხელა მანძილი, 

შორეულ ვარსკვლავად გარდაქმნის უნარი, რაც ყველა ადამიანს ძა-

ლუძსო. და ეს, ბოლოს და ბოლოს, შეადგენდა კიდეც მისი გარინდების 

ერთ-ერთ საიდუმლოს. უთუოდ ეს მომხდარიყო ამ დილას დიანას გუ-

ლის სიღრმეში და ბესიანიც იმიტომ შფოთავდა, რომ მიჩვეული იყო – 

აქამდე ცოლი მუდამ მისიანი და მისი გამგები იყო. 

დღის ნაცრისფერი სინათლე ძუნწად შემოდიოდა ეტლში. მეტიც, ხა-

ვერდის გადასაკრავები მას ნაწილობრივ შთანთქამდა და კიდევ უფრო 

აბნელებდა იქაურობას. ბესიანი ფიქრობდა, შეიძლება დამარცხების 

პირველ ფაზაში ვიმყოფები, ანუ იქ, სადაც ადამიანმა ჯერ კიდევ კარ-

გად არ იცის, ამას ტკბილი გემო აქვს თუ მწარეო. თავი დახვეწილად 

მიაჩნდა საიმისოდ, რომ უტყუარად აღმოეჩინა მარცხი იქ, სადაც 

სხვებს შეიძლება ჯერ კიდევ გამარჯვება დაენახათ. 

გულში ჩაეცინა და მიხვდა, რომ სულაც არ იყო მოწყენილი. ბოლოს 

და ბოლოს, ცოლი მას ყოველთვის ოდნავ გულჩათხრობილად თვლი-

და და არავითარი უბედურება არ იყო იმაში, რომ, თავის მხრივ, მასაც 

რაღაც მანძილი დაეკავებინა. ვინძლო უფრო სასურველიც კი სჩვენე-

ბოდა ქმარს. 

ბესიანმა მოულოდნელად აღმოაჩინა, რომ ღრმად სუნთქავდა. სხვა 

დღეებიც დადგებოდა მათ ცხოვრებაში; ერთიც და მეორეც რიგრიგო-

ბით გადაიქცეოდნენ დროებით საიდუმლოებებად ერთმანეთისთვის 
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და, უეჭველად დაკარგული პოზიციების დაბრუნებით დასრულდებოდა 

ბოლოს ყველაფერი. 

ღმერთო ჩემო, კი მაგრამ, რა პოზიციები დავკარგე, მისი დაბრუნე-

ბა რომ მჭირდებოდესო. ბევრი იცინა საკუთარ თავზე, თუმცა ისე, რომ 

სიცილი გარედან არ დასტყობია და ყრუდ ჩაეკარგა გულის სიღრმეში. 

საკუთარი ეჭვების უსაფუძვლობაში რომ დარწმუნებულიყო და იმ იმე-

დით, რომ მათ სრულად გააქარწყლებდა, კიდევ ერთხელ შეხედა მა-

ლულად ცოლს სახეზე. მაგრამ დიანას ლამაზი ნაკვთები ვერაფერ ნუ-

გეშად ვერ გამოადგა. 

უკვე რამდენიმე საათს იყვნენ გზაში, რომ ეტლი გზის პირას შეჩერ-

და. ვიდრე ამ შეჩერების მიზეზის კითხვას მოასწრებდნენ, დაინახეს, 

როგორ უახლოვდებოდა მეეტლე მათ ფანჯარას ბესიანის მხრიდან. კა-

რი გამოაღო და, თუ გნებავთ, აქ შეგიძლიათ ისაუზმოთო, შესთავაზა. 

მხოლოდ მაშინ შენიშნეს ბესიანმა და დიანამ მეტად დამრეცსახუ-

რავიანი რაღაც ნაგებობა, რომელიც, წესით, ტრაქტირი უნდა ყოფილი-

ყო. 

– ოროშის ციხესიმაგრემდე კიდევ ოთხი-ხუთი საათის სავალია, – 

აუხსნა მეეტლემ ბესიანს, – და, მე მგონი, იქამდე სხვა წესიერი ადგილი 

აღარაა წასახემსებლად. არც ცხენებს აწყენდათ შესვენება. 

ბესიანი უსიტყვოდ ჩახტა ძირს და ხელი გაუწოდა ცოლს, რომ ეტ-

ლიდან ჩამოსვლაში დახმარებოდა. ისიც ცქვიტად ჩავიდა ძირს და, 

ისე, რომ ქმრისთვის ხელი არ გაუშვია, მზერა ტრაქტირს მიაპყრო. 

ხალხი ზღურბლზე გამოფენილიყო და ცნობისწადილით შესცქეროდ-

ნენ ახალმოსულებს. ერთი კაცი, რომელიც ბოლო გამოვიდა გარეთ, 

მანჭვა-გრეხით მოუახლოვდა მათ. 

– რას ინებებთ? – ჰკითხა მოწიწებით. 

აშკარად მეტრაქტირე იყო. მეეტლემ ჰკითხა, შეიძლება თუ არა 

თქვენს ტრაქტირში ვისაუზმოთ და ცხენებისთვის თივა თუ გაქვთო. 

– რა თქმა უნდა, შემობრძანდით, გთხოვთ, – უპასუხა მეტრაქტირემ 

და ხელი კარისკენ 
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გაიშვირა, თუმცა თვალები კედლის სხვა ადგილისკენ ჰქონდა მი-

მართული, სადაც არც კარი ჩანდა და არც სხვა რამ შესასვლელი, – კე-

თილი იყოს თქვენი მობრძანება. 

დიანა გაკვირვებით შესცქეროდა, მაგრამ ბესიანმა, ელამიაო, ჩას-

ჩურჩულა. 

კარისკენ რომ მიუძღვებოდა, მეტრაქტირე მგზავრთა ამ პატარა 

ჯგუფს ხან მარჯვნიდან მოექცეოდა, ხან მარცხნიდან. მისი დაძაბული 

კიდურების მოძრაობები, ისევე როგორც სტუმრების მოსვლით გამოწ-

ვეული გამოცოცხლება, ერთგვარ შეშფოთებას გამოხატავდა. 

– ერთი ოთახი მაქვს ცალკე, – უხსნიდა სტუმრებს, – ისე მოხდა, 

რომ მაგიდა იმ ოთახში 

დაკავებულია, მაგრამ სხვას გავამზადებ თქვენთვის. ალი ბინაკი და 

მისი თანაშემწეები არიან აქ გაჩერებულები უკვე სამი დღეა, – დაუმატა 

ამაყად. 

– როგორ ბრძანეთ? 

– დიახ, თვით ალი ბინაკი. 

– როგორ? 

– თქვენ რა, არ იცნობთ? ბესიანმა მხრები აიჩეჩა. 

– შკუდარიდან ხართ? არა? ტირანიდან? ა! ცხადია, ისეთი ეტლია, 

რომ... ღამეს აქ გაათევთ? 

– არა, ოროშის კულაში მივდივართ. 

– ა! ჰო. ასეც ვფიქრობდი. ორი წელი იქნება, რაც ასეთი ეტლი არ 

მინახავს. პრინცს ნათესავებად ერგებით? 

– არა, უბრალოდ, სტუმრები ვართ. 

როდესაც ტრაქტირის დიდ დარბაზს კვეთდნენ განცალკევებულ 

ოთახში შესასვლელად, დიანამ იგრძნო მისკენ მიპყრობილი მზერები 

კლიენტებისა, რომელთაგან ზოგი მუხის გრძელ, ჭუჭყიან მაგიდასთან 

მიმჯდარი და ზოგიც იქვე, კუთხეებში, თავის შავი შალის დიდ ჩანთაზე 

ჩამომჯდარი საუზმობდა. ორი-სამი მათგანი, რომლებიც პირდაპირ ია-

ტაკზე ისხდნენ, ოდნავ მიიწ-მოიწია კიდეც, რომ ეს პატარა ჯგუფი გა-

ეტარებინა. 
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– ეს სამი დღეა, დიდი მისვლა-მოსვლა გვაქვს სამიჯნე საქმის გამო. 

რაღაც მიჯნებია, რომლებიც აქვე ახლოს უნდა დადგინდეს. 

– სამიჯნე საქმისო? – ჰკითხა ბესიანმა. 

– დიახ, ბატონო, – მიუგო მეტრაქტირემ და ხელით მონჯღრეულ 

კარს მიაწვა, – ამით აიხსნება ალი ბინაკის და მისი თანაშემწეების აქ 

ყოფნა. 

ეს სიტყვები მან ხმადაბლა და ზუსტად იმ დროს წარმოთქვა, როცა 

მგზავრები განცალკევებული ოთახის ზღურბლს კვეთდნენ. 

– აი, ისინიც, – ჩაიჩურჩულა მეტრაქტირემ და თავით ოთახის ცა-

რიელი კუთხისკენ მიანიშნა. მაგრამ მის ელამ თვალებს მიუჩვეველი 

ცოლ-ქმარი სულ სხვა მხარეს იყურებოდა, იქით, სადაც, ისევ მუხის, 

მაგრამ მთავარი დარბაზის მაგიდასთან შედარებით უფრო პატარა და 

ოდნავ უფრო სუფთა მაგიდასთან, სამი ადამიანი საუზმობდა. 

– სხვა მაგიდას მოგიტანთ ამწუთასვე, – თქვა მეტრაქტირემ და მა-

შინვე გაუჩინარდა. მაგიდასთან მსხდომთაგან ორმა ახალი მუშტრე-

ბისკენ გამოიხედა, მესამე კი ისე განაგრძობდა ჭამას, თეფშისთვის 

თვალი არ მოუცილებია. კარის უკნიდან ღრჭიალის არეული ხმები აღ-

წევდა, რომლებიც სულ უფრო და უფრო ახლოვდებოდა და რომლებ-

საც ყრუ კაკუნი ახლდა თან. კარი მალევე გაიღო და ჯერ მაგიდის ორი 

ფეხი, მერე მეტრაქტირის სხეულის ნაწილი და ბოლოს ერთმანეთში სა-

საცილოდ გადახლართული მთლიანი მაგიდა და მეტრაქტირე გამოჩ-

ნდა. 

მაგიდა დადგა და სკამების მოსატანად გავიდა. 

– დაბრძანდით, – უთხრა მან, როდესაც ხის დაბალი, უზურგო სკა-

მები დააწყო, – რას მიირთმევთ? 

როცა გამოიკითხეს, თუ რით შეეძლო გამასპინძლება, ბესიანი აუთ-

ქვეფავად შემწვარი ორი კვერცხითა და მცირეოდენი ყველით დაკმა-

ყოფილდა. მეტრაქტირე განუწყვეტლივ იმეორებდა, როგორც თქვენ 

ბრძანებთო. მერე ერთხანს იფუსფუსა, ყველა მიმართულებით წავიდ-

წამოვიდა, რათა ახალ სტუმრებს ისე მომსახურებოდა, რომ თან არც 

ძველები დავიწყებოდა. წარჩინებული სტუმრების ორ ჯგუფს შორის 
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ცქვიტად მიდი-მოდიოდა უხერხულ-შეწუხებული სახით და თან აშკა-

რად ეტყობოდა, რომ ვერაფრით მიმხვდარიყო, რომელი მათგანი იყო 

უფრო მნიშვნელოვანი. გეგონებოდა, მისი ეს ორჭოფობა კიდევ უფრო 

უბრეცდა სხეულს – თითქოს მისი კიდურების ერთი ნაწილი ერთი ჯგუ-

ფისკენ, მეორე კი მეორისკენ იწევდა. 

– ვინ იცის, ვინ ვგონივართ, – ჩაილაპარაკა დიანამ. 

ბესიანი თავაუღებლად, ცერად გაჰყურებდა სამ კაცს, რომლებიც 

საუზმობდნენ. ადვილი მისახვედრი იყო, რომ მეტრაქტირე, რომელიც 

დახრილიყო და მათ მაგიდას ტილოთი ამშრალებდა, თან ახალმოსუ-

ლებზე აწვდიდა ცნობებს. ერთ-ერთი მათგანი, ყველაზე ტანმორჩილი, 

თავს ისე აჩვენებდა, ვითომ არ უსმენდა, ან, შეიძლება, მართლაც არ 

უგდებდა ყურს. მეორე გაოგნებული იყურებოდა თავისი მქრქალი თვა-

ლებით, რომლებიც თითქოს სრულად შეესაბამებოდა მის მოდონ-

დლოებულ და გულგრილ სახეს. მესამეს კუბოკრული პიჯაკი ეცვა და 

თვალს არ აშორებდა დიანას. აშკარად მთვრალი იყო. 

– სად უნდა დადგინდეს ეს მიჯნები? – იკითხა ბესიანმა, როცა მეტ-

რაქტირემ აუთქვეფავად შემწვარი კვერცხი მოუტანა. 

– მგლის უღელტეხილზე, ბატონო, – მიუგო მან, – ნახევარი საათის 

სავალზეა აქედან. მაგრამ თუ ბატონი ეტლით გაემგზავრება იქ, ბუნებ-

რივია, ნაკლები დრო დასჭირდება. 

– რას იტყვი, დიანა, წავიდეთ? – შესთავაზა ბესიანმა, – საინტერესო 

უნდა იყოს. 

– ნება შენია, – უპასუხა ცოლმა. 

– მომხდარა ჩხუბები და მკვლელობები მიჯნების გამო? – ჰკითხა 

ბესიანმა მეტრაქტირეს. ამ უკანასკნელმა დაუსტვინა. 

– რა თქმა უნდა, ბატონო. ეს ერთი სიკვდილს დახარბებული მიწის 

ზოლია, რომელიც უხსოვარი დროიდან ყორღანებითაა მოფენილი. 

– წავალთ და წყალი არ გაუვა ამას, – თქვა ბესიანმა. 

– ნება შენია, – გაიმეორა ცოლმა. 

– მესამედ მივმართეთ დასახმარებლად ალი ბინაკს, მაგრამ, მიუხე-

დავად ყველაფრისა, დავა და სისხლი ვერა და ვერ ჩაცხრა. 
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ამ დროს ჩია კაცი წამოდგა მაგიდიდან. იმით, თუ როგორ წამოხტა 

დანარჩენი ორი მის კვალდაკვალ, ბესიანი მიხვდა, რომ ის უნდა ყოფი-

ლიყო ალი ბინაკი. 

ისე დაიქნია თავი, რომ ზედ არავისთვის შეუხედავს და პირველი გა-

ვიდა გარეთ. ის ორნიც უკან მიჰყვნენ. კუბოკრულპიჯაკიანი ბოლოს მი-

აბიჯებდა და დიანას ისევ ჭამდა ჩაწითლებული თვალებით. 

– რა ამაზრზენი ვინმეა, – თქვა ცოლმა. ბესიანმა ხელებით რაღაც 

ჟესტი გააკეთა. 

– არ არის საჭირო მისკენ ქვის სროლა, – თქვა მან; – ვინ იცის, რამ-

დენი ხანია, უქალოდ და გაუხარელად დახეტიალებს ამ მთებში. ჩაცმუ-

ლობით თუ ვიმსჯელებთ, ქალაქის მკვიდრი უნდა იყოს. 

– მერე რა, უნდა მოეთოკა როგორმე თავისი ვნებიანი მზერა, – 

თქვა დიანამ და წინ მისწია თეფში, რომლიდანაც მხოლოდ ერთი კვერ-

ცხი შეეჭამა. 

ბესიანმა მეტრაქტირე მოიხმო ანგარიშის გასასწორებლად. 

– თუ ბატონს და ქალბატონს სურთ მგლის უღელტეხილისკენ გა-

ემართონ, ალი ბინაკი და მისი თანაშემწეები, ეს წუთია, გზას გაუდგნენ. 

შეგიძლიათ უკან გაჰყვეთ თქვენი ეტლით. ან ვინმე ხომ არ გჭირდებათ, 

რომ გამოგყვეთ... 

– იმათ ცხენებს გავყვებით, – უპასუხა ბესიანმა. მეეტლე ამ დროს 

ყავას მიირთმევდა დიდ დარბაზში. 

მაშინვე წამოდგა და მათ გაჰყვა. ბესიანმა საათზე დაიხედა. 

– ხომ გვაქვს ორი საათი, მიჯნების გავლებას რომ დავესწროთ? მე-

ეტლემ დაეჭვებული სახით დაუქნია თავი. 

– ვერ გეტყვით, ბატონო. ოროშამდე გრძელი გზაა. მიუხედავად 

ყველაფრისა, თუ ბატონს ასე ნებავს... 

– ჩვენთვის მთავარია, დაღამებამდე ავიდეთ ოროშში, – განაგრძო 

ბესიანმა, – ახლა შუადღე ახალი გადასულია და საკმაო დრო გვაქვს 

კიდევ წინ. თან ეს ისეთი შემთხვევაა, ხელიდან გაშვება რომ არ შეიძ-

ლება, – დაუმატა და გვერდით მდგომი დიანასკენ შებრუნდა. 
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მას თავისი მანტოს ბეწვიანი საყელო აეწია და იცდიდა, ისინი რას 

გადაწყვეტდნენ. 

ათი წუთის შემდეგ მათი ეტლი ალი ბინაკის პატარა ჯგუფის ცხენებს 

წამოეწია. ჯგუფი გვერდზე გაიწია მათ წინ გასაშვებად და მეეტლეს გარ-

კვეული დრო დასჭირდა მათთვის ასახსნელად, რომ, მგლის უღელტე-

ხილის გზა არ ვიცით, და ამიტომ უკან გამოგყვებითო. დიანა კიდევ უფ-

რო შეიკუნტა ეტლის სიღრმეში, რომ თავი დაეცვა კუბოკრულპიჯაკია-

ნი კაცის გამაღიზიანებელი მზერისგან, რომლის ცხენიც ხან მარჯვნი-

დან ამოუდგებოდა გვერდით ეტლს, ხან მარცხნიდან. 

მგლის უღელტეხილი იმაზე შორს აღმოჩნდა, ვიდრე მეტრაქტირემ 

აღწერა. შორიდანვე შენიშნეს მოშიშვლებული პლატო, რომელზეც 

ხალხი მომცრო, შავ და მოძრავ ლაქებად მოჩანდა. მიზანს რომ მიუახ-

ლოვდნენ, გზად ბესიანი ცდილობდა გაეხსენებინა, რას ღაღადებდა კა-

ნუნი მიჯნების შესახებ. დიანა წყნარად უგდებდა ყურს. 

– მიწების მიჯნებს ისევე არ შეიძლება შეეხო, როგორც საფლავის 

ძვლებს, – თქვა მან, – ვინც ჩაიდენს მკვლელობას სამიჯნე საქმის გა-

მო, მთელი სოფელი დახვრეტს მას. 

– სიკვდილით დასჯას უნდა დავესწროთ? – ჩივილნარევი ხმით 

იკითხა დიანამ, – აი, ესღა გვაკლდა. 

ბესიანს გაეღიმა. 

– ნუ გეშინია. მშვიდობიანად უნდა მოგვარდეს ეს საქმე, რაკი ის და-

პატიჟეს... რა ჰქვია... ჰო, ალი ბინაკი. 

– ძალიან სერიოზული ადამიანის შთაბეჭდილება დამიტოვა, – 

თქვა დიანამ, – მაგრამ ამას ვერ ვიტყოდი მის ერთ-ერთ თანაშემწეზე, 

აი, კუბოკრული პიჯაკი რომ აცვია, ამაზრზენი ვინმეა. 

– ო, ნუ მიაქცევ ყურადღებას, რა, – სთხოვა ბესიანმა. 

მზერა წინისკენ ჰქონდა მიპყრობილი და ჩანდა, ერთი სული ჰქონ-

და, როდის მიაღწევდა პლატოს. 

– მიჯნების გავლება საზეიმო აქტია, – თქვა კვლავ შორეთში მომ-

ზირალმა, – არ ვიცი, გაგვიმართლებს თუ არა დღეს, ამგვარ მოქმედე-

ბას შევესწროთ. ოჰო, ნახე, ყორღანი. 
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– აბა, სად? 

– აი, იმ ბუჩქის უკან, მარჯვნივ... 

– მართლაც, – დაუდასტურა დიანამ. 

– აგე, კიდევ ერთი. 

– კი, კი, ვხედავ და აგე, კიდევ იქ, მოშორებით. 

– ამ ყორღნებზე გვეუბნებოდა მეტრაქტირე, – თქვა ბესიანმა, – ესე-

ნი მიჯნებად გამოდგება მინდორ-ველებსა და ადგილ-მამულებს შო-

რის. 

– აი, კიდევ ერთი, – თქვა დიანამ. 

– სწორედ ამას ამბობს კანუნი, – განაგრძო ბესიანმა, – როდესაც 

მკვლელობა ხდება დავის დროს, საფლავის ადგილმდებარეობას იყე-

ნებენ მიჯნის აღსანიშნავად. 

მთელი ამ დროის განმავლობაში დიანას სახე არ მოუშორებია ფან-

ჯრის მინისთვის. 

– კანუნის სიტყვებით, მიჯნად ქცეული საფლავის გადატანა არავის 

შეუძლია უკუნითი უკუნისამდე, – განაგრძო ბესიანმა, – ეს თვით სის-

ხლითა და სიკვდილით გავლებული მიჯნაა. 

– რამდენი შემთხვევაა სიკვდილისა! – თქვა დიანამ. ეს სიტყვები 

ფანჯარასთან ახლოს წარმოთქვა და შედეგად მინა ისე დაიორთქლა, 

რომ მთლიანად მოსწყვიტა ქალი პეიზაჟს. 

სამი მხედარი მათ თვალწინ ჩამოქვეითდა. ეტლი მათგან რამდენი-

მე ნაბიჯზე გაჩერდა. ბესიანმა და დიანამ, ჩამოდგეს თუ არა ფეხი მიწა-

ზე, მყისვე იგრძნეს მათკენ მიპყრობილი საყოველთაო ყურადღება. 

ბევრ კაცს, ქალსა და ბავშვს მოეყარა აქ თავი. 

– ბავშვებიც არიან, ხედავ? – ჩაულაპარაკა ბესიანმა დიანას, – მიჯ-

ნების დადგენა ერთადერთი მნიშვნელოვანი მოვლენაა მთიელთა 

ცხოვრებაში, რომელზეც ბავშვები დაიშვებიან და ეს იმიტომ ხდება, 

რომ მათ ეს რაც შეიძლება დიდი ხნით ჩაებეჭდოთ მეხსიერებაში. 

ერთხანს ასე გააგრძელეს ერთმანეთთან ლაპარაკი, რადგან ეჩვე-

ნათ, რომ მხოლოდ ასე გაუმკლავდებოდნენ ბუნებრივად მთიელთა 

ცნობისმოყვარეობას. დიანა ცერად გაჰყურებდა ახალგაზრდა ქალებს, 
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რომლებსაც ქვედაკაბის განიერი კალთები ყოველ მოძრაობაზე უფ-

რიალებდათ. ყოველ მათგანს შავად შეღებილი თმა და ერთნაირი ვარ-

ცხნილობა ჰქონდა: კულულები შუბლზე და სწორად ჩამოვარცხნილი 

გვერდებზე, სცენის ფარდებივით. 

შორიდან უყურებდნენ სტუმრების წყვილს, თუმცა, თან ცდილობ-

დნენ, თავიანთი ცნობისმოყვარეობა დაემალათ. 

– გცივა? – ჰკითხა ბესიანმა ცოლს. 

– ცოტათი. 

სიმართლე ითქვას, ციოდა პლატოზე და ალპების მოცისფრო შეფე-

რილობაც გარშემო ამ შეგრძნებას თითქოს აძლიერებდა. 

– ბედმა გაგვიღიმა, რომ არ წვიმს, – თქვა ბესიანმა. 

– ვითომ რატომ უნდა ეწვიმა? – გაიკვირვა ცოლმა. ერთხანს წვიმა-

ზე დაფიქრდა და ის ამ მდიდრულ ალპურ ზამთარში უადგილოდ ამო-

ხეტებულ საწყალობელ მათხოვრად წარმოიდგინა. 

ალი ბინაკი და მისი თანაშემწეები ერთ-ერთი საძოვრის შუაგულში 

იდგნენ და მამაკაცების ჯგუფს ელაპარაკებოდნენ. 

– წამო, შევხედოთ! – უთხრა ბესიანმა, – რამეს ხომ მაინც გავი-

გებთ. 

ნელი ნაბიჯით გაემართნენ ირგვლივ მიმოფანტულ ხალხს შორის, 

მათი ჩურჩულის გარემოცვაში, რომელთა აზრიც, ცოტათი იმის გამო, 

რომ სიტყვებს კბილებში ცრიდნენ და ცოტათი იმიტომაც, რომ დი-

ალექტზე ლაპარაკობდნენ, მათთვის თითქმის გაუგებარი რჩებოდა. 

მხოლოდ სიტყვები «პრინცესა» და «მეფის და» გაარჩიეს და დიანას, 

პირველად ამ დილას, მოუნდა მთელი ხმით გადაეხარხარა. 

– გაიგონე? – ჰკითხა ბესიანს, – ამათ პრინცესა ვგონივარ. 

ქმარმა, ბედნიერმა იმით, რომ ცოლი ოდნავ გამხიარულებული იხი-

ლა, ხელი მოუჭირა მკლავზე. 

– დაისვენე ცოტა? 

– კი, – მიუგო ცოლმა, – კარგია აქ. 

ვერც კი მიხვდნენ, როგორ მიუახლოვდნენ ალი ბინაკის ჯგუფს. სა-

ხელდახელოდ გაიცნეს ერთმანეთი მთიელთა გარემოცვაში, რომლე-
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ბიც ახალმოსულთა ერთ ჯგუფს თითქოს მეორისკენ აწვებოდნენ. ბესი-

ანმა თქვა, ვინც იყო და საიდანაც მოდიოდა. ალი ბინაკიც ასევე მოიქცა 

მთიელთა დიდად გასაკვირად, რომელთაც ის მთელ მსოფლიოში ცნო-

ბილი ეგონათ. ვიდრე ისინი საუბრობდნენ, ხალხი სულ უფრო და უფრო 

მატულობდა და თვალები ყველას მათკენ, განსაკუთრებით კი, დიანას-

კენ ჰქონდა მიპყრობილი. 

– მეტრაქტირემ გვითხრა, სამიჯნე საკითხების გამო ეს პლატო ბევ-

რი უთანხმოების ასპარეზი გამხდარაო, – თქვა ბესიანმა. 

– მართალია, – უპასუხა ალი ბინაკმა. ხმადაბლა და უცვლელი ტო-

ნით ლაპარაკობდა, საიდანაც არავითარი ვნება არ გამოსჭვიოდა, რა-

საც უთუოდ მისი საქმე, კანუნის ინტერპრეტატორობა, მოითხოვდა, – 

ალბათ დაინახავდით ყორღნებს გზის ორივე მხარეს. 

ბესიანმა და დიანამ თავები დაუქნიეს თანხმობის ნიშნად. 

– ამდენი ხალხის სიკვდილმა ეს კამათი და დავა ვერ მოაგვარა? – 

ჰკითხა დიანამ. 

ალი ბინაკმა წყნარად აათვალიერ-ჩაათვალიერა. გარშემო მყოფ-

თა ცნობისმოყვარე მზერებთან და, განსაკუთრებით, კუბოკრულპიჯა-

კიანის ალმოდებულ თვალებთან შედარებით, რომელმაც თავი გე-

ომეტრად წარადგინა, ალი ბინაკის თვალები დიანამ კლასიკური ქან-

დაკების თვალებს მიამსგავსა. 

– დაღვრილი სისხლით დადგენილი მიჯნების ნაწილებზე აღარ და-

ვობენ, – განმარტა მან, – ეს ნაწილი სამუდამოდაა ფიქსირებული ამ 

მიწაზე. სხვა ნაწილები იწვევს ჩხუბს და 

დავიდარაბას, – და ხელი პლატოს მხარეს გაიშვირა. 

– სისხლით ჯერ მოურწყველი ნაწილი? – იკითხა დიანამ. 

– დიახ, ზუსტად, ქალბატონო. უკვე არაერთი წელია, უთანხმოება 

ორ სოფელს შორის საძოვრების თაობაზე არა და არ წყდება. 

– ნუთუ სიკვდილი აუცილებელია იმისათვის, რომ მიჯნები აღარ გა-

დაისინჯოს? – 
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შეაწყვეტინა დიანამ. თავადვე გაუკვირდა თავისივე ნათქვამი და, 

განსაკუთრებით, ტონი, რომელშიც დაუფარავად იგრძნობოდა ერ-

თგვარი ირონია. 

ალი ბინაკმა ცივად გაიღიმა. 

– ჩვენც სწორედ იმისთვის ვართ აქ, რომ საქმეში სისხლის ჩარევა 

არ გახდეს საჭირო. ბესიანმა გაკვირვებული მზერა მიაპყრო ცოლს, 

თითქოს ეკითხებოდა, რა მოხდა, რა დაგემართაო. ეჩვენებოდა, რომ 

მის მზერაში ისეთი ფარული გაელვება დაიჭირა, როგორიც ადრე 

არასდროს ენახა. ერთგვარი გზნებით, თითქოს უნდოდა, ამ პატარა ინ-

ციდენტის კვალი წაეშალაო, ალი ბინაკს პირველივე შეკითხვა დაუსვა, 

რომელიც გონებაში მოუვიდა. 

გარშემო ყველა თვალს ადევნებდა ამ მომცრო ჯგუფს, რომლის წევ-

რებიც ერთმანეთში გაცხარებით საუბრობდნენ. მხოლოდ ყველაფრი-

სადმი გულგრილი რამდენიმე მოხუცი იჯდა განცალკევებით, დიდ ქვებ-

ზე. 

ალი ბინაკი დინჯად ლაპარაკობდა და ბესიანს კაი ერთი წუთი მაინც 

დასჭირდა იმის გასააზრებლად, რომ მან ზუსტად იმ საკითხზე დაუსვა 

შეკითხვა, რომელზეც თავი უნდა შეეკავებინა: სამიჯნე კონფლიქტების 

დროს მომხდარ მკვლელობებზე. 

– თუ მსხვერპლი მაშინვე არ კვდება, ცდილობს, გადაადგილდეს, 

ზეზეულად ან ხოხვით, სხვის მიწამდე, ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ეცე-

მა საბოლოოდ ჭრილობების მოქმედების გამო, აღიმართება მისი ყორ-

ღანი და ეს უკანასკნელი, მიუხედავად იმისა, რომ სხვისი მიწაა, სამა-

რადჟამოდ ავლებს ახალ მიჯნას. 

არა მხოლოდ მეტყველების ყაიდა, არამედ სინტაქსიც, რომლითაც 

ალი ბინაკი ლაპარაკობდა, ყოველდღიური ენისათვის რაღაც უცხოსა 

და ცივს ასხივებდა. 

– და თუ ორი მეტოქე ერთმანეთს ერთდროულად და ერთმანეთის 

პირისპირ დახოცავს? – ჰკითხა ბესიანმა. 
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ალი ბინაკმა თავი ასწია. დიანას შთაბეჭდილება შეექმნა, რომ პირ-

ველად ხედავდა ადამიანს, რომლის ავტორიტეტისთვის ასეთი შეუფე-

რებელი ყოფილიყო ესოდენ ჩია სხეული. 

– თუ ორი ადამიანი ერთიმეორისაგან გარკვეულ მანძილზე დახო-

ცავს ერთმანეთს, მიჯნა თითოეულისთვის იმ ადგილას რჩება, სადაც ის 

დაეცემა, ხოლო სივრცე მათ შორის მიიჩნევა არავის მიწად. 

– no man’s land [no man’s land – არავისი მიწა (ინგლ.)], – დააზუს-

ტა დიანამ, – ზუსტად ისე, როგორც ორ სახელმწიფოს შორის. 

– სწორედ ამაზე ვლაპარაკობდით წუხელ, – თქვა ბესიანმა, – ამ 

ზეგნის მკვიდრთა არა მხოლოდ მეტყველების სტილში, არამედ აზროვ-

ნებასა და მოქმედებაში არის რაღაც სახელმწიფოებრივი. და იმ დროს, 

როცა თოფი არ არსებობდა? – განაგრძო მან, – კანუნი ხომ ცეცხლსას-

როლ იარაღზე უფრო ძველია, არა განა? 

– დიახ, თანაც ბევრად, რა თქმა უნდა. 

– მაშინ ამ საქმისთვის დიდ ქვებს იყენებდნენ? 

– დიახ, – მიუგო ალი ბინაკმა, – როდესაც თოფებს არ ხმარობდნენ, 

მაშინ ქვის სროლაში ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს. ორ ოჯახს, ორ სო-

ფელს ან ორ სადროშოს შორის ატეხილი 

დავების შემთხვევაში, თითოეული ამ ორი მხარიდან თავის ჩემპი-

ონს ასახელებდა. რომელიც უფრო შორს გადააგდებდა დიდ ქვას, გა-

მარჯვებაც იმას რჩებოდა. 

– და დღეს რა მოხდება? – ჰკითხა ბესიანმა. 

ალი ბინაკმა მზერა ირგვლივ გაბნეულ ხალხს მოავლო და მოხუცთა 

მომცრო ჯგუფზე შეაჩერა. 

– სადროშოს პატივცემული უხუცესები მოვიწვიეთ საძოვრების ძვე-

ლი მიჯნების დასამოწმებლად. 

ბესიანი და დიანა ბერიკაცებისკენ შებრუნდნენ. ისინი ისე ისხდნენ, 

როგორც მსახიობები, რომლებიც იცდიან, როდის მიანიჭებენ რამე 

როლს. ისეთი ხანდაზმულები იყვნენ, რომ დროდადრო ნამდვილად 

ავიწყდებოდათ, რისთვის მოეწვიათ. 

– მალე დაიწყებთ? – ჰკითხა ბესიანმა. 
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ალი ბინაკმა უბის ჯიბიდან ძეწკვგამობმული საათი ამოიღო. 

– დიახ, – თქვა მან, – მე მგონი, უკვე ვიწყებთ. 

– რა ვქნათ, დავრჩეთ? – ჰკითხა ჩუმად ბესიანმა. 

– როგორც გინდა, – მიუგო ცოლმა. 

მთიელები, განსაკუთრებით, ქალები და ბავშვები თვალს არ აშო-

რებდნენ თითოეულ მათ მოძრაობას, მაგრამ ბესიანი და დიანა გარკვე-

ულწილად უკვე მიეჩვივნენ ამას. უბრალოდ, ცოლი ცდილობდა, რო-

გორმე მიწისმზომლის თრობამორეული მზერა აეცილებინა თავიდან. 

ეს უკანასკნელიცა და მეორე თანაშემწეც, რომელიც ტრაქტირში მათ 

ექიმად გაეცნო, ფეხდაფეხ დაჰყვებოდნენ ალი ბინაკს. ის კი იმდენად 

არ იმჩნევდა მათ იქ ყოფნას, რომ ერთხელაც არ მიუმართავს მათთვის 

სიტყვით. 

ერთგვარი გამოცოცხლება იმის მაუწყებელი იყო, რომ ცერემონია 

ახლოვდებოდა. ალი ბინაკი და მისი თანაშემწეები, რომლებიც გა-

ეცალნენ სტუმრებს, მთიელთა ჯგუფებს შორის მიმოდიოდნენ. როცა 

ხალხმა აქეთ-იქით მოძრაობა დაიწყო, მხოლოდ მაშინ დაინახეს ბესი-

ანმა და დიანამ ხაზზე გავლებული ძველი მიჯნები, რომლებიც ზეგანს 

ერთი ბოლოდან მეორემდე კვეთდა. 

უეცრად მოლოდინითა და სასოებით აღსავსე განწყობა თითქოს 

მთელ არემარეს მოედოო. დიანამ ხელკავი გამოსდო ბესიანს და 

მთლიანად მიეკრო ტანზე. 

– და რამე რომ მოხდეს? – იკითხა მან. 

– მაინც რა? 

– ყველა მთიელი შეიარაღებულია, ვერ ხედავ? 

ქმარმა თვალი თვალში გაუყარა და კინაღამ უთხრა, როცა ორი 

მთიელი ნახე დაფხრეწილი ქოლგებით, იფიქრე, შემიძლია მთელი ზე-

განი სამასხარაოდ გავიხადოო, ახლა კი საფრთხეს ხედავ, არაო? თუმ-

ცა გაახსენდა, რომ ცოლს კრინტი არ დაუძრავს ქოლგებზე და რომ მან 

თვითონ წარმოიდგინა ეს ყველაფერი თავის გონებაში. 

– მკვლელობა რომ მოხდეს? – ჩაილაპარაკა მან, – არა მგონია. 
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მართლაც, ყველა მთიელი შეიარაღებული იყო და მთელ ზეგანზე 

ყინულივით ცივი მუქარა იგრძნობოდა ჰაერში. ზოგიერთს სახელოზე 

შავი ლენტი ეკერა. დიანა კიდევ უფრო მიეხუტა ქმარს. 

– მალე დაიწყება, – უთხრა ბესიანმა და თან თვალი არ მოუშორე-

ბია ბერიკაცებისთვის, რომლებიც ამასობაში წამომდგარიყვნენ. 

დიანა უცნაურ სიცარიელეს გრძნობდა სულში. ირგვლივ მიმოიხე-

და და მზერა თავიანთ ეტლზე შეუჩერდა. პლატოს განაპირას გაჩერე-

ბული, შავი, ცოტათი მოღრეცილფორმებიანი, როკოკოს სტილში შეს-

რულებული, შიგნით თეატრის ლოჟის მსგავსი ხავერდგადაკრული სა-

ვარძლებით, მთების რუხფონიან ტილოზე ძალიან უცნაურად და უად-

გილოდ მოჩანდა. დააპირა ბესიანისთვის მკლავზე მოექაჩა და ეთქვა, 

ეტლს შეხედეო, მაგრამ ზუსტად ამ დროს ჩაიჩურჩულა ქმარმა: 

– იწყება. 

ერთ-ერთი ბერიკაცი ჯგუფს გამოეყო და თითქოს რაღაც მოვალეო-

ბის შესასრულებლად მოემზადა. 

– მივუახლოვდეთ ცოტა, – უთხრა ბესიანმა და დიანას ხელზე მოქა-

ჩა. აშკარად ორივე მხარეს ეს ბერიკაცი აერჩია მიჯნის გასატარებლად. 

ბერიკაცმა რამდენიმე ნაბიჯი გადადგა წინ, შემდეგ ერთი ქვისა და 

მიწის რბილი ბელტის წინ შეჩერდა. მთელ პლატოზე მძიმე სიჩუმე ჩა-

მოწვა – თუმცა შეიძლება ეს მხოლოდ  მოჩვენებითი ყოფილიყო, რად-

გან მთის ყრუ გუგუნი ერთმანეთში ჩურჩულით ნათქვამ სიტყვებს მაინც 

ფარავდა და ხალხი კიდეც რომ დადუმებულიყო, მაინც ვერ მოახერხებ-

და ყველა ხმაურის გაქრობას. და მაინც, ყველას დაეუფლა შეგრძნება, 

რომ სიჩუმე ჩამოვარდნილიყო. 

ბერიკაცი დაიხარა, მსხვილ ქვას ორივე ხელით დასწვდა და მხარზე 

შემოიდო. შემდეგ ვიღაცამ მიწის ბელტიც იმავე მხარზე დაადო. მისი 

გამომშრალი, ყავისფერი ლაქებით მოწინწკლული სახე შეუვალი დარ-

ჩა. მაშინ ამ სიჩუმეში სასულე საკრავივით მჟღერმა ხმამ, რომლის 

წარმომავლობაც ძნელად დასადგენი გახლდათ, დაიყვირა: 

– წადი წინ და თუ არა ხარ კეთილსინდისიერი, ეს სიმძიმე საიქიო 

ცხოვრებაში დაგაწვეს მთელი ძალით! 



94 
 

რამდენიმე წამის განმავლობაში ბერიკაცს თითქოს გაუქვავდა თვა-

ლები. ჩანდა, თითის ერთი გატოკებაც და, მისი ბებერი სხეული ადგილ-

ზე დაიშლებოდა ნაწილებად. და მაინც, ბერიკაცმა ნაბიჯი გადადგა წინ. 

– ცოტათი კიდევ მივუახლოვდეთ, – ჩაიჩურჩულა ბესიანმა. 

მათ იმ ჯგუფის თითქმის შუაგულში ამოყვეს თავი, რომელიც უკან 

მიჰყვებოდა ბერიკაცს. 

– ვიღაცის ლაპარაკის ხმა მესმის და ვინაა ნეტა? – ჩაიჩურჩულა დი-

ანამ. 

– მოხუცი, – ბესიანმაც ჩურჩულითვე უპასუხა, – იმ ქვაზე და მიწაზე 

იფიცებს, მხარზე ტვირთად რომ დაადეს, როგორც კანუნი მოითხოვს 

ამას. 

მოხუცის ღრმა, დახშული ხმა ძლივს ისმოდა: 

– ამ მიწის და ამ ქვის მიხედვით, რომლებიც ტვირთად მაწევს, იმის 

მიხედვით, რაც მამაჩვენებისგან გამიგონია, აქა და აქ გადის საძოვრე-

ბის უძველესი მიჯნები და მათ აქვე ვამტკიცებ მეც. თუ ვტყუი, ამიერი-

დან და სამარადჟამოდ ჩემი ტვირთი მხოლოდ ქვა და ტალახი იყოს! 

ბერიკაცმა, რომელსაც ხალხის მომცრო ჯგუფი მიჰყვებოდა უკან, 

ნელა გადაკვეთა პლატო. უკანასკნელად გაისმა მისი სიტყვები: 

– თუ მართალს არ ვამბობ, ეს ქვა და ეს მიწა ტვირთად დამაწვეს სა-

აქაოშიცა და საიქიოშიც, – და ტვირთი ჩამოიგდო. 

რამდენიმე მთიელი, რომლებიც ფეხდაფეხ მიჰყვებოდნენ, მყისიე-

რად შეუდგნენ მის მიერ ნაჩვენებ წერტილებში თხრას. 

– აი, ძველ მიჯნებს ამოგლეჯენ და ახლებს ჩაასობენ, – აუხსნა ბე-

სიანმა მეუღლეს. 

წერაქვის დარტყმის ხმები ისმოდა. ბავშვები მოიყვანეთ და აყურე-

ბინეთო, დაიძახა ვიღაცამ. 

დიანა თვალგაშტერებული გაჰყურებდა მიჯნების გავლებას. უეც-

რად დაინახა, როგორ უახლოვდებოდა შავ მოსასხამებს შორის მომა-

ვალი რამდენიმე უსიამოვნო რომბის ფორმის ფიგურა და ქმარს ხელი 

სახელოში ჩაავლო, თითქოს შველას სთხოვდაო. ქმარმა გაკვირვებუ-

ლი სახით შეხედა, მაგრამ ცოლმა სიტყვის თქმაც ვერ მოასწრო, რად-
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გან მიწისმზომელი უკვე მათ წინ იდგა და ისე იღრიჭებოდა, რომ კიდევ 

უფრო მეტად ნასვამს ჰგავდა. 

– რა კომედიაა, – თქვა მან და თავით მთიელებზე მიანიშნა, – დიახ, 

რა ტრაგიკომედიაა! თქვენ მწერალი ხართ, არა? ჰოდა, დაწერეთ რამე 

ამ იდიოტობის შესახებ, გთხოვთ. 

ბესიანმა მკაცრი მზერით გახედა, მაგრამ თავი შეიკავა პასუხის გა-

ცემისაგან. 

– მაპატიეთ, ასე რომ გაგიჭირეთ საქმე. განსაკუთრებით, თქვენ, 

ქალბატონო, გთხოვთ. 

კიდევ რაღაც მოძრაობა გააკეთა პრანჭვა-გრეხით, ცოტა თეატრა-

ლურად. დიანამ მის სუნთქვაში ალკოჰოლის ოხშივარი დაიჭირა. 

– რა გნებავთ? – ჰკითხა ცივად და დაუფარავი ამრეზით. 

ახალმოსულმა ტუჩები აამოძრავა, თუმცა დიანას ქცევამ, როგორც 

ჩანს, ძლიერი გავლენა მოახდინა, რადგან სიტყვა ვერ დაძრა. თავი 

მთიელებისკენ შეატრიალა და ერთხანს ასე დარჩა, გაქვავებული სა-

ხით, რომელზეც განახევრებული ღიმილი დასთამაშებდა. თანაც ღიმი-

ლისგან სწორედაც არაკეთილმოსურნე ნახევარი დარჩენილიყო. 

– ნამდვილად ისეთი რამ ხდება, ღმუილს რომ დააწყებინებს კაცს, 

– ჩაიჩურჩულა ცოტა ხნის შემდეგ, – არასდროს და არსად ასე არ და-

მახინჯებულა გეომეტრია. 

– რაო? 

– როგორ შეიძლება, არ აღვშფოთდე? გესმით, მე მიწისმზომელი 

ვარ და ეს მეცნიერება შემისწავლია; მიწების გაზომვაც ვისწავლე და 

გეგმის შედგენაც. და, მიუხედავად ყველაფრისა, მთელი წლის განმავ-

ლობაში ამ ზეგანზე ისე დავეხეტები, რომ ჩემს ხელობას ვერ მივდევ, 

რადგან მთიელები მიწისმზომელის კომპეტენციას არ აღიარებენ. თა-

ვადაც ხომ ნახეთ, როგორ აგვარებენ მიჯნების საკითხებს. ქვებით, 

წყევლით, მკითხავებით და რა ვიცი, კიდევ რით. სამუშაო იარაღები კი 

უკვე წლებია, სამგზავრო ჩანთაში უქმად მიყრია. იქ, ქვევით, ტრაქტირ-

ში კუთხეში მივაგდე და ასეც დავტოვე. ერთ დღესაც მომპარავენ, თუ 

უკვე არ მოიპარეს, მაგრამ მე დავასწრებ მაგათ – ვიდრე მომპარავენ, 
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გავყიდი და იმ ფულით დასალევს ვიყიდი. ო, რა საშინელი დღეა! წავე-

დი, ბატონო ჩემო. ალი ბინაკი, ჩემი უფროსი, მანიშნებს, მოდიო. მაპა-

ტიეთ, თავი თუ მოგაბეზრეთ. მომიტევეთ, მშვენიერო ქალბატონო. 

მშვიდობით. 

– რა უცნაური ვინმეა, – თქვა ბესიანმა, როცა თანამოსაუბრე წავი-

და. 

– რას ვაპირებთ ახლა? – ჰკითხა დიანამ. 

ხალხის შეთხელებულ რიგებში თვალებით მეეტლეს დაუწყეს ძებნა 

და ეს უკანასკნელი, მათი მზერა შეხვდა თუ არა ერთმანეთს, მყისვე მო-

ვიდა. 

– მივდივართ? 

ბესიანმა თანხმობის ნიშნად თავი დაუქნია. 

ეტლისკენ რომ მიემართებოდნენ, მოხუცი ახლად დადგენილ მიჯ-

ნებს ხელს ადებდა და წყევლიდა იმათ, ვინც ამ მიჯნების გადაადგილე-

ბას გაბედავდა. 

დიანამ იგრძნო, რომ მთიელთა ყურადღება, რომელიც ერთხანს 

მიჯნების გავლებამ მიიპყრო, კვლავ მათკენ შემობრუნდა. პირველი 

ავიდა ეტლში, ვიდრე ბესიანი დამშვიდობების ნიშნად შორიდან ხელს 

უქნევდა ალი ბინაკსა და მის თანაშემწეებს. 

დიანა ცოტათი დაღლილიყო და ტრაქტირამდე მთელი გზის განმავ-

ლობაში ხმა თითქმის არ ამოუღია. 

– დავლიოთ ყავა გამგზავრებამდე? – ჰკითხა ბესიანმა. 

– როგორც შენ გინდა, – მიუგო დიანამ. 

როდესაც სუფრასთან ემსახურებოდა, მეტრაქტირე თან საყოველ-

თაოდ ცნობილ კონფლიქტებზე უამბობდა, რომელთა გადასაჭრელა-

დაც ალი ბინაკი მოსამართლეობდა და რომლებიც მთიელთათვის ლე-

გენდებად ქცეულიყო. იგრძნობოდა, რომ ძალიან ამაყობდა თავისი 

სტუმრებით. 

– აქეთ მხარეს თუ მოხვდება, ყოველთვის ჩემს ტრაქტირში ჩერდე-

ბა ხოლმე, – თქვა მან. 
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– და საერთოდ სად ცხოვრობს? – ჰკითხა ბესიანმა ისე, ჩუმად რომ 

არ მჯდარიყო. 

– არა აქვს მუდმივი საცხოვრებელი, – მიუგო მეტრაქტირემ, – ის 

არსად არაა და ამავდროულად ყველგანაა. სულ აქეთ-იქით დადის, 

რადგან უთანხმოებები და აზრთა სხვადასხვაობები არ მთავრდება და 

ხალხიც მომრიგებელ მოსამართლეს ეძახის. 

ყავის მოტანის მერეც განაგრძო ალი ბინაკსა და იმ საუკუნეობრივ 

შუღლზე ლაპარაკი, რომელიც ადამიანებს შორისაა ჩამოვარდნილი. 

ამ თემაზე ლაპარაკი მაშინაც ისურვა, როცა ფინჯნებსა და გასწორე-

ბულ ანგარიშს მოაკითხა წასაღებად და კიდევ ერთხელ მიუბრუნდა, 

როცა სტუმრების გაცილების დრო დადგა. 

ბესიანი უკვე ეტლში ადიოდა, როცა იგრძნო, როგორ მოუჭირა ხე-

ლი დიანამ. 

– შეხედე, – უთხრა ცოლმა ხმადაბლა. 

იქვე, ახლოს, ერთი ჯეელი მთიელი იდგა, სახეზე ფერი არ ედო და 

მზერას მათკენ აპარებდა. სახელოზე შავი ლენტი ეკერა. 

– ეს კაცი სისხლის აღების საქმეშია ჩართული, – თქვა ბესიანმა 

მეტრაქტირის მისამართით, – იცნობ? 

მეტრაქტირემ ელამი თვალები მთიელისაგან რამდენიმე მეტრში, 

სიცარიელეს მიაპყრო. ეს უკანასკნელი აშკარად ტრაქტირში შესას-

ვლელად ემზადებოდა და მხოლოდ იმისთვის შეჩერდა, რომ დაენახა, 

როგორ სხდებოდნენ ეტლში წარჩინებული სტუმრები. 

– არა, – მიუგო მეტრაქტირემ, – სამი დღის წინ გამოიარა აქ, ორო-

შისკენ მიმავალ გზას ადგა, სისხლის ბეგარა რომ გადაეხადა. ერთი ეს 

მითხარი, ახალგაზრდავ, – დაიყვირა უცნობისკენ, – რა გქვია? 

მეტრაქტირის შეძახილით აშკარად გაკვირვებული მთიელი მისკენ 

შემოტრიალდა. დიანა უკვე ასული იყო ეტლში, ბესიანი კი კიბის საფე-

ხურზე შეჩერდა, თითქოს უცნობის პასუხის გაგონება უნდოდაო. დი-

ანას ოდნავ გაფითრებული სახე კარის მინაში გამოჩნდა. 
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– ჯორჯი, – უპასუხა უცნობმა ცოტათი გაუბედავი, გამოფიტული და 

ისეთი ადამიანის ხმით, რომელიც ძალიან დიდხანს არ დალაპარაკე-

ბია არავის. 

ბესიანი ცოლის გვერდით სავარძელში მოკალათდა. 

– რამდენიმე დღის წინ მკვლელობა ჩაიდინა და ოროშიდან ბრუნ-

დება. 

– გავიგონე, – მინისათვის თვალის მოუშორებლად უთხრა ცოლმა. 

იმ ადგილიდან, სადაც თითქოს მიჭედებულივით იდგა, მთიელი ცი-

ებცხელებიან მზერას არ აცილებდა ახალგაზრდა ქალს. 

– რა ფერმკრთალია! 

– ჯორჯი მქვიაო, – თქვა ბესიანმა და კიდევ უფრო ჩაეფლო სავარ-

ძელში. დიანას ისევ მინაზე ჰქონდა სახე მიკრული. გარეთ მეტრაქტირე 

უხვად აძლევდა რჩევებს მეეტლეს: 

– იცნობ გზას? კროუჩკების საფლავებს მიაქციე ყურადღება, იქ ყვე-

ლას ეშლება და მარჯვნივ გახვევის მაგივრად მარცხნივ უხვევს. 

ეტლი ადგილს მოსწყდა. უცნობს თვალები, რომლებიც, შეიძლება 

ფერმკრთალ სახესთან კონტრასტის გამო, ძალიან მუქად მოსჩვენებო-

და კაცს, მინის კვადრატისკენ მიშტერებული დარჩა, საიდანაც დიანას 

სახე მოჩანდა. დიანაც, ცხადია, აცნობიერებდა, რომ აღარ უნდა ეყურე-

ბინა მისკენ, თუმცა ძალა აღარ ჰყოფნიდა, თვალი მოეშორებინა მგზავ-

რისთვის, რომელიც სრულიად მოულოდნელად და უეცრად აღმოცენე-

ბულიყო გზის პირას. ეტლი რომ შორდებოდა იქაურობას, დიანამ ორ-

სამჯერ გაწმინდა თავისივე სუნთქვისგან გაჩენილი დაორთქლილი ად-

გილი, მაგრამ ორთქლი ხელახლა და მყისიერად ედებოდა მინას, თით-

ქოს სურდა, ფარდა ჩამოეფარებინა მათ შორის. 

როდესაც კარგა შორს წავიდნენ და გარეთ სულიერი აღარ ჭაჭანებ-

და, ცოლი დაქანცულად მიეყრდნო სავარძლის საზურგეს და, მართა-

ლი იყავიო, უთხრა ქმარს. 

ბესიანმა ერთგვარი გაკვირვებით გახედა ცოლს. დააპირა კიდეც, 

ეკითხა, რაში ვარ მართალიო, მაგრამ გადაიფიქრა. სიმართლე ით-

ქვას, მთელი დილანდელი მოგზაურობის განმავლობაში ისეთი შთა-
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ბეჭდილება რჩებოდა, რომ ცოლი რაღაც-რაღაცებში არ ეთანხმებოდა. 

ახლა კი, როცა თავისი პირით ამბობდა, ვიზიარებ შენს შეხედულებებ-

სო, უსარგებლო, შეიძლება ითქვას, წინდაუხედავიც კი ეჩვენა, მისთვის 

განმარტებები ეთხოვა. მთავარი იყო, ამ მოგზაურობას მისი იმედები 

არ გაეცრუებინა. და, აი, ცოლმაც დაამშვიდა ამ მხრივ. ბესიანი გამო-

ცოცხლდა. მართალია, თავიდან ცოტა ბუნდოვნად, მაგრამ მაინც დაე-

უფლა შეგრძნება, რომ ნელ-ნელა ხვდებოდა, მეტ-ნაკლებად რაში იყო 

მართალი. 

– შეამჩნიე, რა ფერმკრთალი იყო ის მთიელი, მკვლელობა რომ ჩა-

იდინა რამდენიმე დღის წინ? – ისე ჰკითხა ბესიანმა, რომ, ღმერთმა უწ-

ყის, რატომ, თვალი არ მოუცილებია ბეჭდისთვის, რომელიც ცოლს 

ეკეთა თითზე. 

– ჰო, საშინლად ფერმკრთალი იყო, – დაეთანხმა დიანა. 

– ვინ იცის, რა ეჭვები, ჭოჭმანი გადალახა, ვიდრე თავისი დანაშაუ-

ლის უკვდავსაყოფად გაემართებოდა. სად მოვა ჰამლეტის ეჭვები ჩვე-

ნი მთების ამ ჰამლეტის ეჭვებთან?! 

ცოლმა მადლიერებით აღსავსე მზერა სტყორცნა. 

– ვიცი, გადაჭარბებული მოგეჩვენა დანიის პრინცის სახელის მოხ-

სენიება ზეგნის მთიელთან შესადარებლად. 

– არა, სულაც არა, – უპასუხა დიანამ, – ძალიან ლამაზად ამბობ რა-

ღაც-რაღაცებს და თან ხომ იცი, როგორ ვაფასებ შენში ამ ნიჭს. 

გონებაში ფარულად გაუარა აზრმა, რომ თავის დროზე სწორედ ამ 

ნიჭის წყალობით მოინადირა დიანას გული. 

– ჰამლეტს შურისგებისკენ მამამისის აჩრდილმა უბიძგა, – განაგ-

რძო გულანთებულმა ბესიანმა, – მაგრამ, იცი, რა საშინელი აჩრდილი 

აღიმართება ხოლმე მთიელის წინაშე, რომ მას შურისძიებისკენ უბიძ-

გოს? 

დიანა გაფართოებული თვალებით შესცქეროდა. 

– იმ სახლებში, სადაც ოჯახის რომელიმე წევრს სისხლის აღება ევა-

ლება, კოშკის ერთ-ერთ კუთხეში მსხვერპლის გასისხლიანებულ პე-
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რანგს კიდებენ და იქამდე არ ხსნიან, ვიდრე სისხლს არ აიღებენ, – გა-

ნაგრძო ბესიანმა, – წარმოგიდგენია, რა საშინელება უნდა იყოს ეს? 

ჰამლეტს მამამისის აჩრდილი სულ რაღაც ორჯერ თუ სამჯერ გამო-

ეცხადა შუაღამისას და ისიც რამდენიმე წამით, მაშინ როცა პერანგი, 

რომელიც შურისძიებას ითხოვს, ჩვენს კულებში დღედაღამ რჩება თვე-

ების და ხანდახან მთელი წელიწადის დროების განმავლობაში; სის-

ხლი 

ყვითლდება და ხალხიც, აი, სიკვდილი ვეღარ ითმენს, შურია საძიე-

ბელიო, ამბობს. 

– შეიძლება ამიტომაც იყო ასეთი ფერმკრთალი, – თქვა დიანამ. 

– ვინ? 

– აი, ის, წეღანდელი მთიელი. 

– ა! ჰო. ნამდვილად. 

ერთხანს ბესიანს დაეუფლა შეგრძნება, რომ დიანამ სიტყვა «ფერ-

მკრთალი» ისე წარმოთქვა, თითქოს «ლამაზს» ამბობდაო, თუმცა ეს 

აზრი მაშინვე გაუქრა გონებიდან. 

– და ახლა რა უნდა ქნას? – ჰკითხა დიანამ. 

– ვინ? 

– აი, იმ იმ მთიელმა. 

– ა! რა უნდა ქნას? – მხრები აიჩეჩა ბესიანმა, – თუ მან მკვლელობა 

ოთხი-ხუთი დღის წინ 

ჩაიდინა, როგორც მეტრაქტირემ გვითხრა, და თუ დიდი, ანუ ოცდა-

ათდღიანი ზავი მიიღო, მაშინ ოცდახუთი დღე დარჩენია ადამიანური 

ცხოვრებისთვის, – ბესიანს მწარედ ჩაეღიმა, მაგრამ სახე შეუვალი 

დარჩა, – თითქოს ერთგვარი უკანასკნელი შვებულებაა, რომელიც მას 

მიეცა სააქაოში, – განაგრძო მან, – ყბადაღებული გამოთქმა, რომ 

ცოცხლები სხვა არაფერია, თუ არა საიქიოდან სააქაოში შვებულებით 

გამოშვებული მკვდრებიო, სრულ დატვირთვას ჩვენს მთებში იძენს. 

– ჰო, – დაეთანხმა ცოლი, – ზუსტად ისეთი გამომეტყველება ჰქონ-

და, გეგონება, იქიდანაა შვებულებითო, საიქიოდან წამოღებული ნიშ-
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ნით სახელოზე– ღრმად ამოიოხრა დიანამ. – კარგად თქვი შენ, ჰამლე-

ტივითო. 

ბესიანმა გახევებული ღიმილით გაიხედა გარეთ. სახის მხოლოდ 

ზედა ნაწილით იღიმებოდა. 

– ისიც უნდა ითქვას, რომ ჰამლეტმა, მას შემდეგ, რაც დარწმუნდა, 

თუ როგორ უნდა მოქცეულიყო, მკვლელობა მძაფრი ვნებით ჩაიდინა, 

მაშინ როცა იმას, – და ბესიანმა ხელი გამოვლილი გზისკენ გაიშვირა, 

– ამოძრავებს ძრავა, რომელიც მისთვის სრულიად უცხო და, ამასთან, 

მოძველებული და ვადაგასულიც კია. 

დიანა გულდასმით უგდებდა ყურს, თუმცა მისი სიტყვების შინაარ-

სის რაღაც ნაწილს ვერა და ვერ იგებდა. 

– ტიტანური ნებისყოფა სჭირდება ადამიანს იმისათვის, რომ შორი-

დან მიღებული ბრძანების საფუძველზე გაეშუროს სიკვდილისკენ, – 

განაგრძო ბესიანმა, – რადგან ბრძანება ხანდახან მართლა ძალიან 

შორიდან, სულაც გამქრალი თაობებისგან მოდის. 

დიანამ ისევ ღრმად ამოიოხრა. 

– ჯორჯი, – ჩაილაპარაკა ხმადაბლა, – ასე ერქვა, არა? 

– ვის? 

– ვის და, იმ მთიელს ტრაქტირში. 

– ა! ჰო, ჯორჯი. ასე ერქვა. ძალიან იმოქმედა შენზე, არა? ცოლმა 

თანხმობის ნიშნად თავი დაუქნია. 

ორ-სამჯერ თითქოს გაწვიმება დააპირაო, მაგრამ წვეთები ჰაერში-

ვე, ძირს ჩამოვარდნამდე იკარგებოდა. მხოლოდ რამდენიმე დაეცა ეტ-

ლის სარკმელს და ცრემლივით განაგრძობდა თრთოლას. უკვე რაღაც 

ხანი იყო, რაც დიანა მათ ცახცახს უყურებდა. მინაც ამღვრეულივით 

ჩანდა ამით. 

დიანა საერთოდ ვეღარ გრძნობდა დაღლილობას. პირიქით, შინა-

განად შემსუბუქებულს, ისეთი შთაბეჭდილება შეექმნა, თითქოს გამ-

ჭვირვალე გამხდარიყო, თუმცა ეს შეგრძნება ცივი და სრულიად უსია-

მოვნო აღმოჩნდა. 
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– ეს ზამთარი ძალიან გაიჭიმა, – შენიშნა ბესიანმა, – სულ არ უნდა, 

რომ გაზაფხულს დაუთმოს ადგილი. 

დიანა კვლავაც პეიზაჟს გასცქეროდა. ბუნების ამ მორთულობაში 

იყო ისეთი რამ, რაც ყურადღებას ფანტავდა, ერთგვარად აწყალებდა 

ფიქრებს და ამგვარად აცარიელებდა გონებას. დიანა კანუნის შემ-

თხვევების ალი ბინაკისეულ დელიკატურ ინტერპრეტაციებს იხსენებ-

და, რომლებიც ტრაქტირში მოისმინა მეპატრონისაგან. სიმართლე ით-

ქვას, ამ ამბების მხოლოდ წახნაგები და ნაწყვეტები ახსოვდა, რომლე-

ბიც ზანტად მიჰყვებოდა მის ფიქრთა დინებას. მაგალითად, ასე მოხდა, 

რომ ორი სახლის ორი დიდი შესასვლელი კარი უნდა ამოეგდოთ ანჯა-

მებიდან და ერთმანეთში გაეცვალათ. ერთი კარი ზაფხულის ერთ სა-

ღამოს ტყვიამ გახვრიტა. დამცირებული ოჯახის უფროსს ამ დაპირის-

პირების გამო შური უნდა ეძია, მაგრამ როგორ? კარის გახვრეტა არ 

ითვალისწინებდა სისხლის აღებას, თუმცა არც შეურაცხყოფა უნდა 

შერჩენოდა ვინმეს. საქმის მოსაგვარებლად ალი ბინაკს დაუძახეს, 

რომელმაც გადაწყვიტა, რომ შეურაცხმყოფელს თავისი კარი უნდა ჩა-

მოეხსნა, გახვრეტილი კარით შეეცვალა და ის სამარადჟამოდ შეენახა 

ამ სახით. 

დიანას თვალწინ დაუდგა, როგორ დადიოდა სოფელ-სოფელ და 

რეგიონიდან რეგიონში ალი ბინაკი თავისი ორი თანაშემწის თანხლე-

ბით. კაცი ძნელად წარმოიდგენდა ამაზე უცნაურ ჯგუფს. ერთ ღამეს ვი-

ღაცამ, ვისაც მოულოდნელად ესტუმრა მეგობარი, ცოლი მეზობლებში 

გაგზავნა საჭმელ-სასმლის სასესხებლად. საათები გადიოდა და ქალი 

არა და არ ბრუნდებოდა, მაგრამ ოჯახის უფროსმა თავი შეიკავა და დი-

ლამდე დამალა თავისი წუხილი. ისე მოხდა, რომ ცოლი არც მეორე 

დღეს დაბრუნდა და არც მესამე დღეს. უპრეცედენტო რამ მოხდა ზეგან-

ზე – ქალი იძულებით შეაყოვნა სამმა ძმამ მეზობელ სახლში, რომლე-

ბიც მასთან რიგრიგობით ატარებდნენ ღამეს. 

დიანამ საკუთარი თავი წარმოიდგინა იმ ქალის ადგილას და ტანში 

ჟრუანტელმა დაუარა. თავი გაიქნია, თითქოს ამ საზარელი აზრის გან-

დევნა უნდოდაო, მაგრამ ვერაფრის დიდებით ვერ მოიშორა თავიდან. 
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მესამე ღამეც რომ გათენდა, როგორც იქნა, ქალი შინ დაბრუნდა და 

ყველაფერი უამბო ქმარს. რა შეეძლო ექნა დაზარალებულს? 

განსაკუთრებული შემთხვევა იყო და ამ სირცხვილის ჩამორეცხვა 

მხოლოდ სისხლით თუ შეიძლებოდა. აღვირახსნილი ძმების კლანი 

მრავალრიცხოვანი და მძლავრი იყო და, ვენდეტა თუ გაჩაღდებოდა, 

დაზარალებულ ოჯახს სრული განადგურება ემუქრებოდა. ამასთან, აღ-

მოჩნდა, რომ ეს უკანასკნელი არ გამოირჩეოდა ძალგულოვნებით. 

ამიტომაც, ამ განსაკუთრებული შემთხვევისთვის, მან ითხოვა ისეთი 

რამ, რასაც იშვიათად მიმართავენ ხოლმე მთიელები: უხუცესებს გაერ-

ჩიათ საქმე. გარჩევა რთული გამოდგა. იოლი არ აღმოჩნდა ისეთი რა-

მის განხილვა, რომელსაც პრეცედენტი არ ჰქონდა რაფშის ხალხის 

მეხსიერებაში და ამიტომაც იმ სამი ძმისთვის განაჩენის გამოტანა 

ფრიად გაჭირდა. მაშინ ალი ბინაკს დაუძახეს, რომელმაც საქმის მოგ-

ვარების ორი ხერხი შესთავაზა სამ დამნაშავე ძმას: მათ ან სათითაოდ 

უნდა გაეგზავნათ თავიანთი ცოლები თითო ღამის გასატარებლად და-

ზარალებულთან, ან დაესახელებინათ ერთ-ერთი, ვინც თავისი სის-

ხლით გადაიხდიდა ამ შეურაცხყოფის ფასს და თანაც ისე, რომ შემდეგ 

ეს სისხლი კვლავ ასაღები აღარ იქნებოდა. ძმებმა მოითათბირეს ერ-

თმანეთში და მეორე გამოსავალი აირჩიეს: ერთი მათგანი თავისი სი-

ცოცხლით გამოისყიდდა ჩადენილ საქციელს; წილი ყარეს და ის მე-

ორე ძმას ხვდა. 

დიანამ მეორე ძმის სიკვდილი შენელებული კადრით წარმოიდგინა. 

ამ უკანასკნელმა უხუცესთაგან ოცდაათდღიანი ზავი ითხოვა. შემდეგ, 

ოცდამეათე დღეს, დაზარალებული ჩაუსაფრდა და სრულიად დაუბ-

რკოლებლად მოკლა ის. 

– და მერე? – ჰკითხა ბესიანმა. 

– მერე არაფერი, – მიუგო მეტრაქტირემ, – იცხოვრა ამ ქვეყანაზე 

და მერე გაქრა. და ეს ყველაფერი ამაო გახდა რაღაც ხუშტურის გუ-

ლისთვის. 

დიანა, რომელიც ძილ-ბურანის ზღვარზე იყო, ფიქრობდა, ნეტა 

რამდენი დრო დარჩენია იმ მთიელს, რომელსაც ჯორჯი ჰქვია სახელად 
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და რომლის ბედისწერაც ამიერიდან უკვე განსაზღვრულიაო, და ოხვრა 

აღმოხდა. 

– გაიხედე, აი, თავშესაფარი კოშკი, – უთხრა ბესიანმა და თითით 

მინაზე მიაკაკუნა. დიანამ იქით გაიხედა, საითაც ქმარი იშვერდა თითს. 

– აი, იქ, ცალკე რომ დგას, ხედავ? ძალიან ვიწრო სათოფურები რომ 

აქვს, ის. 

– როგორი ავბედითია! – შესძახა დიანამ. 

ხშირად გაეგონა ამ სახელგავარდნილი კოშკების შესახებ, სადაც 

მკვლელები ზავის ამოწურვის მერე აფარებდნენ ხოლმე თავს, თავიან-

თი ოჯახები რომ არ ჩაეგდოთ საფრთხეში. მაგრამ ახლა პირველად ხე-

დავდა კოშკს. 

– კოშკების სათოფურები სოფლის ყველა გზას გადაჰყურებს, ამი-

ტომაც ვერავინ მიუახლოვდება მათ ისე, რომ შიგნით გამომწყვდეუ-

ლებმა ვერ დაინახონ, – უხსნიდა ბესიანი, – და ყოველთვის არის ერთი 

სათოფური, რომელიც ეკლესიის ჭიშკარს გაჰყურებს შესაძლო შერი-

გების შემოთავაზების მოლოდინით, მაგრამ ასეთი რამ ძალიან იშვია-

თად ხდება. 

– და რამდენ ხანს რჩება ხოლმე ხალხი იქ გამოკეტილი? – ჰკითხა 

დიანამ. 

– ო! წლების განმავლობაში, იქამდე, ვიდრე ახალი მოვლენები მი-

მართებებს არ შეცვლის გაღებულ და აღებულ სისხლებს შორის. 

– გაღებული და აღებული სისხლიო, – გაიმეორა დიანამ, – ისე მი-

ამბობ ასეთ რამეებს, გეგონება, საბანკო ოპერაციებზე მელაპარაკებო-

დე. 

ბესიანს გაეღიმა. 

– კაცმა რომ თქვას, რაღაცნაირად, არც არის მათ შორის დიდი 

სხვაობა. კანუნი ცივად ანგარიშობს. 

– მართლა საშინელებაა, – თქვა დიანამ და ბესიანი ვერ მიხვდა, 

ცოლმა ეს თავშესაფარ კოშკებზე თქვა თუ მის უკანასკნელ სიტყვებზე. 

მართლაც, ისევ მიკრული ჰქონდა სახე მინაზე, ბოლოჯერ რომ შეევლო 

თვალი შავბნელი კულისათვის. 
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ალბათ აქ შეაფარებს თავს ის ფერმკრთალსახიანი მთიელიო, გა-

იფიქრა ბოლოს. თუმცა შეიძლება იქამდეც მოეკლათ, ვიდრე ქვების ამ 

გროვაში გამოიკეტებოდა. 

ჯორჯი, გაიმეორა გონებაში და გულის სიღრმეში რაღაც სიცარიე-

ლე იგრძნო. თითქოს შიგნით რაღაც მტკივნეულად, მაგრამ ერთგვარი 

სინაზით დაიმსხვრა და დაიშალა. 

დიანამ იგრძნო, როგორ კარგავდა ერთგვარ ფარს, რომელიც ყვე-

ლა ახალგაზრდა ქალს იცავს ნიშნობისა თუ მგზნებარე სიყვარულის 

პერიოდში იმ აზრისგანაც კი, რომ მას შეიძლება რამე გრძნობა გაუჩ-

ნდეს სხვა მამაკაცის მიმართ. მას შემდეგ, რაც ბესიანს იცნობდა, პირ-

ველად მისცა თავს უფლება, სხვაზე ეფიქრა. ის ფიქრობდა იმ კაცზე, 

რომელიც, ბესიანის თქმისა არ იყოს, შვებულებით იყო ამ სამყაროში, 

ძალიან ხანმოკლე, თითქმის სამკვირიანი შვებულებით, რომელსაც 

თითოეული გასული დღე კიდევ უფრო ამოკლებდა. ის კი მთებში დაბო-

რიალებდა შავი ლენტით. ეს ნიშნავდა, რომ ალბათ სულ ცოტა ხნის წინ 

გადაეხადა სისხლის ვალი, რაკი ასეთი ფერმკრთალი იყო და ტყეში 

მოსაჭრელად გამზადებული ხესავით დაენიშნა სიკვდილს. სწორედ 

ამას ეუბნებოდა მის თვალში გაყრილი თვალი, მე აქ ძალიან ცოტა ხნი-

თა ვარ, უცხო ქალოო. 

ასე არასოდეს აუფორიაქებია მამაკაცის მზერას. შეიძლება სიკვდი-

ლის სიახლოვის გამო ხდება ასე, ან იმ თანაგრძნობის გამო, რომელ-

საც ამ ახალგაზრდა მთიელის უცხო სილამაზე აღმიძრავსო, ფიქრობდა 

ის. და ახლა უკვე ვეღარც იტყოდა დანამდვილებით, ის ორი-სამი წვეთი 

მინაზე სინამდვილეში ცრემლები არ იყო ჩემს თვალებშიო. 

– რამსიგრძე დღეა, – თქვა ხმამაღლა და თვითონვე გაუკვირდა თა-

ვისი სიტყვები. 

– დაიღალე? – ჰკითხა ბესიანმა. 

– ცოტათი. 

– ერთ საათში ან, ყველაზე გვიან, საათსა და თხუთმეტ წუთში უკვე 

ადგილზე ვიქნებით, – მხრებზე მოხვია ხელი და ნაზად მიიზიდა თავის-

კენ. ცოლიც მინებდა, არ გასძალიანებია, თუმცა არც თავი შეუმსუბუქე-
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ბია, რომ უფრო იოლად მიეზიდა ქმარს. ბესიანმა ეს შენიშნა, თუმცა, 

მიუხედავად ყველაფრისა, მისი კისრიდან მომავალი სურნელით გა-

ბანგული, ყურისკენ დაიხარა და ჩასჩურჩულა: 

– როგორ დავიძინოთ ამაღამ? 

ცოლმა მხრები აიჩეჩა, თითქოს ეუბნებოდა, აბა, მე რა ვიციო. 

– ყოველ შემთხვევაში, ოროშის კოშკი საუფლისწულო კულაა და 

ვფიქრობ, ორივეს ერთ ოთახში დაგვაძინებენ, – განაგრძო ქმარმა 

ხმადაბლა, თითქმის შეთქმულის ხმით. 

მზერა ირიბად სტყორცნა სახეზე. მეტი გამომსახველობისთვის მაც-

დური ალერსიც გაურია ხმაში. მაგრამ ცოლი ჯიუტად ისევ პირდაპირ 

იყურებოდა და არც პასუხის გაცემა ისურვა. ბესიანი ვეღარ მიხვდა, უნ-

და გაბრაზებულიყო თუ არა, ოდნავ მოადუნა ხელი და უთუოდ გაუშვებ-

და კიდეც მთლიანად, რომ არა ერთი შეკითხვა, რომელიც ბოლო მო-

მენტში – შეიძლება იმიტომ, რომ ცოლმა გამოიცნო მისი განზრახვა ან, 

შეიძლება, სულაც შემთხვევით 

– დაუსვა დიანამ. 

– როგორ? – ვერ გაიგონა ქმარმა. 

– პრინც ოროშს სამეფო ოჯახთან სისხლისმიერი კავშირი აქვს თუ 

არა-მეთქი, გკითხე. 

– არა, არავითარი, – მიუგო ბესიანმა. 

– მაშინ როგორ ხდება, რომ პრინცის ტიტულს ატარებს? ბესიანს 

შუბლი შეეჭმუხნა. 

– საკმაოდ რთულადაა აქ საქმე, – თქვა მან, – სიმართლე ითქვას, 

ის არც არის პრინცი, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულ წრეებში მას 

ამ ტიტულით მოიხსენიებენ და რომ ზეგნის მკვიდრნი მას პრენკს ეძა-

ხიან, რაც სწორედ პრინცს ნიშნავს. მაგრამ ისინი მას კაპიტნის სახე-

ლით უფრო იცნობენ, მიუხედავად იმისა, რომ... 

ბესიანს გაახსენდა, რომ დიდი ხანი იყო, რაც სიგარეტი არ გაებო-

ლებინა. როგორც ყველას, ვინც იშვიათად ეწევა, მასაც გარკვეული 

დრო დასჭირდა სიგარეტისა და ასანთის კოლოფებიდან თითო-თითო 

ღერის ამოსაღებად. დიანას შთაბეჭდილება შეექმნა, რომ ის ყოველ-
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თვის მაშინ იქცეოდა ამგვარად, როცა რთული განმარტებისთვის დრო-

ის მოგება სჭირდებოდა. სინამდვილეში განმარტება, რომლის გაკეთე-

ბაც ბესიანმა დაიწყო ოროშის კულის შესახებ (განმარტება, რომელიც 

დაუსრულებლად დატოვა ტირანაში, როდესაც პრინცის კანცელარიი-

დან ღვლარჭნილი, უფრო მეტად კი, უცნაური ენით შედგენილი მოწვე-

ვა მიიღო ოროშის კულიდან, რომლის მიხედვითაც ის სასურველი სტუ-

მარი იქნებოდა წელიწადის ნებისმიერ დროსა და დღე-ღამის ნებისმი-

ერ მონაკვეთში), არ აღმოჩნდა უფრო მკაფიო, ვიდრე ის, რომელიც 

ცოტა უფრო ადრე შუა გზაში შეწყვიტა ტირანაში, სადაც თავის ერთო-

თახიან ბინაში ტახტზე იჯდა და ხელში ჩაის ფინჯანი ეჭირა. თუმცა შეიძ-

ლება ეს იმის ბრალი იყო, რომ რაღაც ბუნდოვანი და იდუმალებით მო-

ცული იმალებოდა იმ ყველაფერში, რაც კულას შეეხებოდა, რომლის 

სტუმრებიც ისინი სულ მალე გახდებოდნენ. 

– ნამდვილი პრინცი არ არის, – თქვა ბესიანმა, – და მაინც, გარ-

კვეული თვალსაზრისით, პრინცზე მეტია. თან, არა მხოლოდ თავისი 

წარმოშობით, რომელიც სამეფო ოჯახზე ბევრად უფრო ძველია, არა-

მედ უფრო იმ ყაიდით, რომელზეც ის მთელ ზეგანს მართავს და განა-

გებს. 

განაგრძო ახსნა, რომ ეს თავისებური სახის, კანუნზე დაფუძნებული 

ძალაუფლება იყო და არ ჰგავდა არც ერთ სხვას დედამიწის ზურგზე. უხ-

სოვარი დროიდან მოყოლებული, ზეგნის საქმეებში ვერც პოლიცია 

ერეოდა და ვერც ადმინისტრაცია. თვითონ ციხესიმაგრეს არც პოლი-

ცია ჰყავდა და არც ადმინისტრაცია, მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია 

იმისათვის, რომ ზეგანი სრულად არ ყოფილიყო მის კონტროლში მოქ-

ცეული. ასე იყო თურქობის დროსაც და იქამდეც. ამგვარი ვითარება 

გაგრძელდა სერბული და ავსტრიული ოკუპაციის პირობებშიც, შემდეგ 

პირველი და მეორე რესპუბლიკების დროს და გრძელდება ახლაც, მო-

ნარქიის ჟამს. 

რამდენიმე წლის წინ პარლამენტის დეპუტატთა ერთი ჯგუფი შეეცა-

და, ზეგანი სახელმწიფოს ადმინისტრაციის ფარგლებში მოექცია, მაგ-

რამ გეგმა ჩაეფუშათ. ჩვენ ისე უნდა ვქნათ, რომ კანუნი ქვეყნის მთელ 
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ტერიტორიაზე გავრცელდეს და არ უნდა ვეცადოთ მის ამოძირკვას ამ 

მთებიდან, მით უმეტეს, რომ ამქვეყნად არ არსებობს ძალა, რომელსაც 

ეს ხელეწიფებაო, თქვეს ოროშის დამცველებმა. 

დიანამ ახალი შეკითხვა დაუსვა ბესიანს კულის მასპინძლის სამე-

ფო წარმომავლობის შესახებ და ქმარს დაეუფლა შეგრძნება, რომ ცო-

ლი ამას ისეთი სიმარტივით აკეთებდა, როგორითაც ნებისმიერი ქალი 

ცდილობს ხოლმე, გაიგოს, მართლა ოქროსია თუ არა სამკაული, რომ-

ლის ჩუქებასაც მისთვის აპირებენ. 

– ოროშის თავკაცების სამეფო წარმომავლობისა არა მჯერა, – უპა-

სუხა მან. – ყოველ შემთხვევაში, ეს ამბავი დადგენილი არ არის. მათი 

წარმოშობა წარსულის ბურუსში იკარგება. ჩემი აზრით, ორი შესაძლო 

ახსნა არსებობს: ისინი ან ძალიან ძველ, მაგრამ არცთუ ისე ბრწყინვა-

ლე ფეოდალურ ძირებამდე ჩადიან, ან ეს არის ოჯახი, რომელიც თა-

ობიდან თაობაში კანუნის ინტერპრეტაციებს აკეთებს. ცნობილია, რომ 

ასეთი დინასტიები, რომლებიც ერთგვარ იურიდიულ ტაძრებს, შუამა-

ვალ ინსტიტუციებს ქმნიან ღვთის სიტყვასა და სამართლებრივ არქი-

ვებს შორის, დროთა განმავლობაში დიდ ძალაუფლებას უყრიან თავს, 

იქამდე, ვიდრე ერთ დღეს ყველას არ დაავიწყდება მათი წარმოშობა და 

ისინი ყოვლისშემძლეებად არ გამოცხადდებიან. 

– ეს ოჯახი კანუნის ინტერპრეტაციებს აკეთებდა-მეთქი, გითხარი, 

– განაგრძო ახსნა- განმარტება ბესიანმა, – რადგან ოროშის კულა 

დღესაც მიიჩნევა კანუნის მცველად. 

– ჰო, მაგრამ, განა თვითონ ამ კოდექსის მიღმა არა დგას? – ჰკითხა 

დიანამ, – მგონი, ასე მითხარი შენ ერთხელ. 

– კი, მართლაც ეგრეა. ერთადერთი ოჯახია, რომელიც არ არის კა-

ნუნის იურისდიქციის ქვეშ. 

– თუმცა ბევრი შავბნელი ლეგენდა დადის მათ შესახებ, არა? 

– კი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ საუკუნოვანი ციხესიმაგრე 

იდუმალებით იყოს მოცული. 
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– რა საინტერესოა, – ამჯერად მხიარულად თქვა დიანამ და ქმარს 

უწინდებურად მიეხუტა, – როგორი საოცარი უნდა იყოს იქ სტუმრობა, 

არა? 

ბესიანმა ღრმად დაიწყო სუნთქვა, როგორც მძიმე შრომის შემდეგ 

იცის ხოლმე ადამიანმა. ისევ მიიზიდა თავისკენ და ისეთი მზერით და-

აკვირდა, რომელშიც სინაზე და საყვედური ერწყმოდა ერთმანეთს, 

თითქოს ეუბნებოდა, რატომ მტანჯავ ასე შორს წასვლით, მაშინ როცა 

ჩემთვის ასეთი ახლობელი ხარო. 

ცოლს სახე ისევ გაუნათდა ღიმილით, რომელსაც ბესიანი მხოლოდ 

ცალი გვერდიდან ხედავდა და რომელიც, აქედან გამომდინარე, თით-

ქმის მთლიანად წინ, შორეთისაკენ ჰქონდა მიმართული. 

ქმარმა თავი ფანჯრის მინასთან მიიტანა. 

– მალე მოსაღამოვდება. 

– არ უნდა იყოს კოშკი შორს, – თქვა დიანამ. 

ორივემ ძებნა დაუწყო კოშკს და თითოეულმა თავის მხარეს გაიხე-

და ფანჯარაში. ნაშუადღევს ცა მძიმედ და უძრავად აწვა ზევიდან არე-

მარეს. ღრუბლები თითქოს სამუდამოდ გაიყინა და, თუკი რამე მოძ-

რაობა გამოკრთებოდა გარშემო, ეს ამბავი მიწას უფრო შეეხებოდა, 

ვიდრე ცას. მათ თვალწინ მთები ნელა და ერთმანეთის მიყოლებით 

ეფარებოდა მზერას, ეტლის სიჩქარის შესაბამისად. 

ხელიხელჩაკიდებულები გასცქეროდნენ თვალსაწიერს, კოშკი რომ 

დაენახათ. მისი იდუმალება კიდევ უფრო აახლოებდა ერთმანეთთან 

ცოლ-ქმარს. ორჯერ თუ სამჯერ თითქმის ერთხმად შეჰყვირეს, აი, ისი-

ცო, მაგრამ მალევე მიხვდნენ, რომ შეეშალათ. ეს მხოლოდ თხემები 

იყო, რომლებსაც როგორც კაუჭებს, ისე გამოსდებოდათ ღრუბლების 

ნაფლეთები. 

გარშემო უდაბური სივრცე გადაჭიმულიყო; გეგონება, სხვა სახლე-

ბი, თვით სიცოცხლეც კი გარიდებოდა აქაურობას, რომ ოროშის კუ-

ლისთვის მყუდროება არ დაერღვია. 

– სადაა ბოლოს და ბოლოს? – დაიწუწუნა დიანამ. 



110 
 

თვალებით ჰორიზონტის ყოველ წერტილში ეძებდნენ კოშკს და ის 

ცაში, ღრუბლების ნაგლეჯებში გამოკიდებულიც რომ დაენახათ, ისევე 

ბუნებრივად მოეჩვენებოდათ ეს ამბავი, როგორც სადმე, მიწაზე, ორ 

კლდოვან გორაკს შორის. 

სპილენძის ლამპის შუქი კაცის ხელში, რომელიც მათ მეორე სარ-

თულისკენ მიუძღოდათ, პირქუშად ციალებდა კედლებზე. 

– აქეთ მობრძანდით, ბატონო, – მესამედ თქვა მან და, უკეთ რომ 

გაენათებინა გზა, შორს გასწია ლამპა. იატაკი ფიცრისა იყო, რომელიც 

ღამის ამ მონაკვეთში განსაკუთრებით ხმამაღლა ჭრაჭუნებდა, – აქეთ 

მობრძანდით, ბატონო. 

ოთახში მეორე ლამპა, ასევე სპილენძისა და სულ ოდნავ ამოწეული 

პატრუქით, სუსტად ანათებდა კედლებსა და მუქი წითელი ხალიჩის ნა-

ხატებს. დიანამ უნებლიეთ ამოიოხრა. 

– ახლავე ამოგიტანთ ჩემოდნებს, – თქვა კაცმა და უხმაუროდ მი-

ეფარა თვალს. 

ცოლ-ქმარი ერთხანს ზეზეულად დარჩა და ერთმანეთს თვალებში 

შეჰყურებდნენ, ვიდრე მზერა ოთახზე არ გადაიტანეს. 

– რა შთაბეჭდილება დაგრჩა პრინცზე? – ჰკითხა ბესიანმა ცოლს. 

– არ ვიცი, როგორ ვთქვა, – თითქმის ჩურჩულით მიუგო დიანამ. 

სხვა შემთხვევაში გაანდობდა, რომ პრინცი მოსაწვევი ბარათის სტი-

ლივით უთავბოლო და არც ისე ბუნებრივი ეჩვენა, მაგრამ ასეთი გრძე-

ლი განმარტებები ზედმეტად ჩათვალა ასე გვიან ჟამს, – არ ვიცი, რო-

გორ ვთქვა, – გაიმეორა ბოლოს, – რაც შეეხება მეორეს, სისხლის ინ-

ტენდანტს, ცოტა უსიამოვნო ვინმე მეჩვენა. 

– მეც, – თქვა ბესიანმა. 

მისი მზერა, შემდეგ კი დიანასიც, მალულად შეჩერდა მუხის მძიმე 

საწოლზე, რომელზეც შალის სქელი, გრძელბეწვიანი მეწამული გადა-

საფარებელი იყო გადაფარებული. კედელზე, საწოლის თავზე, ასევე 

მუხის ჯვარცმა ეკიდა. 

ბესიანი ფანჯარას მიუახლოვდა. ისევ იქ იდგა, როცა კაცი ამობრუნ-

და. ცალ ხელში სპილენძის ლამპა ეჭირა, მეორეში კი ორი ჩემოდანი. 
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იატაკზე დააწყო და ბესიანმა, რომელიც ზურგშექცევით იდგა და სა-

ხე ფანჯრის მინაზე ჰქონდა მიკრული, ჰკითხა: 

– რა არის ის, აი, იქ? 

კაცი მსუბუქი ნაბიჯით მიუახლოვდა. დიანა ერთხანს ორივეს უყუ-

რებდა. ფანჯრის რაფაზე დახრილებს თვალები თითქოს უფსკრულში 

ჰქონდათ ჩაყოფილი. 

– ეს ერთგვარი დიდი დარბაზია, ბატონო ჩემო, გალერეა, ზუსტად 

არც კი ვიცი, რა ვუწოდო, სადაც ხალხს იღებენ რაფშის ყოველი მხრი-

დან სისხლის ბეგრის გადასახდელად. 

– ა! – თქვა ბესიანმა. რადგანაც სახე თითქმის აკრული ჰქონდა მი-

ნაზე, მისი ხმა 

დამახინჯებულად მიდიოდა დიანასთან, – ესე იგი ესაა მკვლელების 

ყბადაღებული გალერეა. 

– ჯაკების, ბატონო. 

– ჰო, ჯაკების... ვიცი. მსმენია მათ შესახებ... 

ბესიანი ისევ სარკმელთან იდგა. ციხესიმაგრის კაცმა კი რამდენიმე 

ნაბიჯი უხმაუროდ გადადგა უკან. 

– ღამე მშვიდობისა, ბატონო! ღამე მშვიდობისა, ქალბატონო! 

– ძილი ნებისა! – ახლად გახსნილი ჩემოდნიდან თავის აუღებლად 

მიუგო დიანამ. დუნედ მიქექ-მოქექა თავისი ნივთები და ვერაფერი 

აარჩია. სადილი მსუყე გამოდგა და ახლა უსიამოვნო სიმძიმეს 

გრძნობდა კუჭში. დიდი საწოლის შალის წითელ გადასაფარებელს და-

ხედა, მერე ისევ ჩემოდანს მიუბრუნდა და შეყოყმანდა, ჩაეცვა თუ არა 

ღამის პერანგი. 

ყოველთვის მერყეობდა, როცა მისი ხმა ესმოდა: 

– მოდი, ნახე! 

წამოდგა და ფანჯარას მიუახლოვდა. ბესიანი გვერდზე გაიწია, რომ 

მისთვის ადგილი გაეთავისუფლებინა და დიანამ იგრძნო, როგორ გა-

უჯდა ძვალ-რბილში მინების ყინულოვანი სიცივე. ფანჯრის გარეთ ღამე 

თითქოს უზარმაზარი მღვიმის თავზე ეკიდა. 

– ცოტა იქით გაიხედე, – ხმადაბლა უთხრა ბესიანმა. 



112 
 

წყვდიადს მიაშტერა მზერა, მაგრამ ვერაფერი გაარჩია. მხოლოდ 

ბნელი ღამის სიდიადით განიმსჭვალა და ტანში ჟრუანტელმა დაუარა. 

– იქ, – უთხრა ქმარმა და ხელი მინას მიადო, – ქვევით... ვერ ამჩნევ 

სინათლეს? 

– აბა, სად? 

– აი, იქ, სიღრმეში... სულ ქვევითკენ. 

ბოლოს, როგორც იქნა, რაღაც შუქს მოჰკრა თვალი. სუსტი მოწი-

თალო ნათება იყო მღვიმის კიდეებზე. 

– ვხედავ, – ჩაიჩურჩულა ცოლმა, – მაგრამ რა არის? 

– აი, ის განთქმული გალერეაა, სადაც ჯაკები დღეების და, ხანდახან 

მთელი კვირების მანძილზე ელოდებიან თავიანთ რიგს სისხლის ბეგ-

რის გადასახდელად. 

მხარზე იგრძნო, როგორ გაუხშირდა ცოლს სუნთქვა. 

– და რატომ უწევთ ასე დიდხანს ლოდინი? – ჰკითხა მან. 

– არ ვიცი. კულა იოლად არ თანხმდება ბეგრის მიღებას. შეიძლება 

იმიტომ, რომ მუდამ ირეოდეს მომლოდინე ხალხი გალერეაში. გცივა. 

მოისხი რამე მხრებზე. 

– ის მთიელი... აი, ტრაქტირში რომ შეგვხვდა, ისიც ნამყოფი უნდა 

იყოს აქ, არა? 

– რა თქმა უნდა. მეტრაქტირე ხომ გველაპარაკა მის შესახებ, არ 

გახსოვს? 

– ა, ჰო, მართალია. თუ სწორად მახსოვს, სამი დღის წინ მოვიდა აქ 

სისხლის ბეგრის გადასახდელადო, ასე გვითხრა. 

– ზუსტად. 

დიანამ თავი ვერ შეიკავა და ამოიოხრა. 

– ანუ აქ იყო მოსული... 

– ზეგნის ყველა მკვლელი, უკლებლივ, მოდის აქ, ამ გალერეაში, – 

თქვა ბესიანმა. 

– შემაძრწუნებელია. შენ რას იტყვი? 
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– მართლაც. წარმოიდგინე, ოთხას წელზე მეტია, ანუ რაც ოროშის 

ციხესიმაგრე დგას, ამ გალერეაში, დღისით და ღამით, ზამთარ-ზაფ-

ხულ, მუდმივად მკვლელები იყრიან თავს. 

სულ ახლოს იგრძნო თავისი სახე მის შუბლთან. 

– ცხადია, შემაძრწუნებელია, და შეუძლებელია, ასე არ იყოს. 

მკვლელები, რომლებიც თავიანთ რიგს უცდიან ფულის გადასახდე-

ლად. მართლა ტრაგიკულია. ვიტყოდი, ერთგვარად გრანდიოზულიც 

კია-მეთქი. 

– გრანდიოზული? 

– არა ამ სიტყვის პირველადი მნიშვნელობით... მაგრამ, ყოველ 

შემთხვევაში... ეს მკრთალი შუქი ამ წყვდიადში, როგორც მოციმციმე 

ჭრაქი სიკვდილის თავზე... ღმერთო ჩემო, ამაში მართლა არის რაღაც 

უზენაესად ავის მომასწავებელი. და, თუ დავუფიქრდებით, აქ ლაპარა-

კი არ არის ერთი ადამიანის სიკვდილზე, პატრუქზე, რომელიც მხო-

ლოდ მის საფლავს დანათის, არამედ აუარებელ სიკვდილზე. გცივა 

შენ. ხომ გითხარი, მხრებზე რამე მოისხი-მეთქი. 

ერთხანს ასე შერჩნენ, იდგნენ და იქამდე ვერ მოაშორეს თვალი კუ-

ლის ქვევით მანათობელ შუქს, ვიდრე დიანამ არ იგრძნო, როგორ გა-

უჯდა ძვალსა და რბილში სიცივე. 

– ბრრ! რა საყინულეა! – თქვა, ფანჯარას მოშორდა და ქმარს უთ-

ხრა: – ბესიან, ნუ გაჩერდები მანდ, გაცივდები. 

ქმარი შემობრუნდა და ორი-სამი ნაბიჯი გადმოდგა ოთახის შუაგუ-

ლისკენ. ამ დროს კედლის საათმა, რომლის არსებობაც იქამდე არ შე-

უმჩნევია, დაბალ ხმაზე ჩამოჰკრა ორჯერ, რაზეც ცოლ-ქმარს ერ-

თდროულად დაუარა ჟრუანტელმა. 

– ღმერთო, როგორ შემეშინდა! – თქვა დიანამ და ჩემოდნისკენ და-

იხარა, – პიჟამას მოგცემ, – უთხრა ცოტა ხნის შემდეგ. 

ბესიანმა რამდენიმე სიტყვა ჩაიბურტყუნა და ოთახში უაზროდ ბო-

დიალს შეუდგა. დიანა კომოდზე შემოდგმულ სარკეს მიუახლოვდა. 

– გეძინება? – ჰკითხა ქმარმა. 

– არა. შენ? 
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– არც მე. 

საწოლის კიდეზე ჩამოჯდა და სიგარეტს მოუკიდა. 

– ის მეორე ყავა არ უნდა დაგველია. 

დიანამ რაღაცა ჩაიჩურჩულა, მაგრამ, რაკი პირით თმის სამაგრი 

ეჭირა, ქმარმა ვერ გაარჩია სიტყვები. 

ბესიანი მხარ-თეძოზე წამოწვა და დაბნეული მზერა გააყოლა ცო-

ლის ნაცნობ მოძრაობებს სარკის წინ. სარკე, კომოდი, კედლის საათი, 

საწოლი და კულის დანარჩენი ავეჯის უმეტესი ნაწილიც თავიანთი მო-

ხაზულობებით ბაროკოს უკიდურესობამდე გამარტივებულ სტილს მი-

ეკუთვნებოდა. 

დიანა სარკის წინ ივარცხნიდა და თვალს ცერად აყოლებდა კვამ-

ლის ფთილებს ბესიანის ფიქრებში წასულ სახეზე. სავარცხელი სულ 

უფრო და უფრო ნელა დასრიალებდა მის თმაში. მერე დუნედ დადო კო-

მოდზე და, სარკეში ქმრის გამოსახულებისთვის თვალის მოუშორებ-

ლად, ნელა, თითქოს უნდოდა, მისი ყურადღება არ მიეპყრო, ფეხაკრე-

ფით გაემართა ფანჯრისკენ. 

ფანჯრის იქით იყო სევდა და ღამე. ამ ორივესგან ტანში გააჟრჟოლა. 

მზერით ჯიუტად ეძებდა ქაოსში ჩაკარგულ პატარა სინათლეს. 

ბოლოს, როგორც იქნა, მიაგნო. ისევ იქ იყო, ქვევით, მღვიმის თავ-

ზე გამოკიდებული, სუსტად მოციმციმე, თითქოს სადაცაა, სიბნელე გა-

დაყლაპავსო. კარგა ხანს ვერ მოსწყვიტა თვალი სუსტ, მოწითალო ნა-

თებას წყვდიადის ამ უფსკრულში. თითქოს პირველყოფილი ცეცხლის 

ნათება ყოფილიყოს, ათასწლოვანი მაგმა, რომლის მკრთალი ანარეკ-

ლი დედამიწის გულიდან ამოდიოდა. ჯოჯოხეთის ბჭეს წააგავდა. და 

უეცრად, ხილვა ადამიანისა, რომელმაც ეს ჯოჯოხეთი გამოიარა, გონე-

ბაში აუტანელი სიმძაფრით ამოუტივტივდა. «ჯორჯ», – დაუძახა გულში 

და გაყინული ტუჩები აამოძრავა. ის ამ მიუვალ გზებზე დახეტიალებდა 

სიკვდილის წერილით ხელში, სახელოზე, ფრთებზე. ნახევრად ღმერთი 

უნდა ყოფილიყო ის, ვინც ამ წყვდიადს და შესაქმის ამ ქაოსს არ შე-

ეპუებოდა. ამგვარად გამორჩეული და მიუწვდომელი, ის ვეებერთელა 
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ხდებოდა, ყვირილივით იბერებოდა და დატივტივებდა მთელი ღამის 

განმავლობაში. 

ახლა უკვე ვეღარც კი იჯერებდა, რომ საკუთარი თვალით ნახა ის და 

რომ მანაც დაინახა დიანა. თავის თავს რომ ადარებდა მას, საკუთარი 

თავი გადარეცხილი და ყოველგვარი იდუმალებისაგან დაცლილი ეჩ-

ვენებოდა. მთების ჰამლეტიო, გაიმეორა ბესიანის სიტყვები, ჩემი შავი 

პრინციო. 

ნეტა ოდესმე კიდევ გადაეყრებოდა სადმე? და აქ, სარკმელთან, ყი-

ნულოვანი მინისაგან შუბლგაყინულმა, ბევრს გავიღებდი კიდევ ერ-

თხელ მის სანახავადო, გაიფიქრა. 

ამ დროს უკნიდან ქმრის სუნთქვა და თეძოზე ჩამოყრდნობილი მისი 

ხელი იგრძნო. ბესიანმა რამდენიმე წამს ნაზად განაგრძო სხეულის ამ 

ნაწილზე ფერება, რომელიც ყველა სხვაზე მეტად იზიდავდა, შემდეგ, 

ისე რომ არც დაუნახავს მისი სახის ნაკვთები, ყრუ ხმით ჰკითხა: 

– რა გჭირს? 

დიანას პასუხი არ გაუცია, მზერა კი ისევ შავი მინებისკენ მიპყრობი-

ლი დატოვა, თითქოს ქმარსაც მოუწოდებდა, შენც იქით იყურეო. 
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თავი IV 

 

მარკ უკაციერა კულის მეორე სართულზე ამავალ კიბეს მიუყვებო-

და, როდესაც ყური მოჰკრა, როგორ დაუძახეს ძალიან ხმადაბლა: 

– ჩუ! სტუმრებს ჯერ კიდევ სძინავთ. 

რაკიღა ისევ ხმაურიანი ნაბიჯით განაგრძო ასვლა, კიბის თავიდან 

ხელახლა მოისმა ხმა: 

– გითხრეს, ნუ ხმაურობო. ვერ გაიგონე? სტუმრებს ჯერ კიდევ სძი-

ნავთ. 

მარკმა აიხედა, რომ დაენახა, ვის ეყო გამბედაობა, ასე დალაპარა-

კებოდა მას. ამ დროს კი ზევით ერთ-ერთ მსახურს თავი გადმოეყო კი-

ბის სახელურიდან და იყურებოდა, რომ დაენახა, ვინ ბედავდა სიჩუმის 

დარღვევას. მაგრამ, იცნო თუ არა სისხლის ინტენდანტი, თავზარდაცე-

მულმა მსახურმა პირზე აიფარა ხელი. 

მარკ უკაციერამ განაგრძო ასვლა და, როცა კიბის ზედა ნაწილს მი-

აღწია, ადგილზე გაქვავებულ მსახურს ისე ჩაუარა გვერდზე, რომ მის-

კენ არც გაუხედავს. 

უკაციერა პრინცის ერთ-ერთი ყველაზე ახლო ბიძაშვილი იყო და, 

რადგანაც ციხესიმაგრის საქმეთა განაწილებისას მას სისხლის საქმეე-

ბის გაძღოლა ერგო, «სისხლის ინტენდანტი» შეერქვა. მსახურებს, მი-

უხედავად იმისა, რომ მეტწილად ისინიც, მართალია, უფრო შორეული, 

მაგრამ მაინც, პრინცის ბიძაშვილ-მამიდაშვილები იყვნენ, მისი ისევე 

ეშინოდათ, როგორც თვითონ პრინცისა. გაოგნებულები შესცქეროდ-

ნენ თავიანთ თანამშრომელს, რომელიც ის-ის იყო, ქარიშხალს გადა-

ურჩა და მწარედ გაიხსენეს სხვა შემთხვევები, როდესაც უმცირესი და-

უდევრობაც კი უკიდურესად ძვირად დასჯდომოდა თითოეულ მათგანს. 

მაგრამ სისხლის ინტენდენტს, მიუხედავად იმისა, რომ წინა დღით გვა-

რიანად იქეიფა გამორჩეულ სტუმრებთან ერთად, ამ დილას გონება 

სხვაგან დაუქროდა. სახეზე მიწისფერი ედო და აშკარად ცუდ გუნებაზე 

იდგა. ისე, რომ თავი არავისკენ შეუტრიალებია, სასტუმრო დარბაზის 

მომიჯნავე დიდი ოთახის კარი შეაღო და შევიდა. 
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ოთახში სიცივე დახვდა. შეუღებავი მუხისჩარჩოიანი ვიწრო, მაგრამ 

მაღალი სარკმლებიდან დღის სინათლე შემოდიოდა. დღეს კი, მისი აზ-

რით, თარსი პირი უჩანდა. ფანჯრის მინას მიუახლოვდა და გარეთ უძ-

რავ ღრუბლებს გახედა. აპრილი სადაცაა, ფეხს შემოადგამდა, თუმცა 

ცას მარტი ჯერ არ გაეცილებინა. ამ აზრმა გონებაში გაუარა და ერ-

თგვარად გააღიზიანა კიდეც, თითქოს ეს რამე უსამართლობა ყოფი-

ლიყოს და თანაც, განსაკუთრებით, მის მიმართ. 

ისევ გარეთ მომზირალს, თითქოს სურდა, საკუთარი თვალები ამ 

არცთუ ისე იოლად გასაძლები ნაცრისფერი შუქით დაეტანჯა, სულ და-

ავიწყდა ფრთხილი ნაბიჯებით სავსე დერეფნები, შეძახილები «ჩუ, სი-

ჩუმე» და წინა დღეს ჩამოსული სტუმრები, რომელთაც, თავადაც ვერ 

ხსნიდა, რატომ, მაგრამ რაღაც ბუნდოვანი ანტიპათია გამოეწვიათ მას-

ში. 

სადილმა მისთვის უღიმღამოდ ჩაიარა. არც მადა ჰქონდა. რაღაც 

აწუხებდა კუჭში, თითქოს სიცარიელეს გრძნობდა იქ და, მიუხედავად 

იმისა, რომ ძალად ჭამდა მუცლის ამოსავსებად, ყოველ ლუკმასთან 

ერთად სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა ეს სიცარიელე. 

მარკ უკაციერამ ფანჯარას მზერა მოაშორა და ერთხანს ბიბლიოთე-

კის მუხის თაროების მძიმე მწკრივებს დააკვირდა. წიგნების უმეტესობა 

ძველი იყო, რელიგიური ნაშრომები, ლათინურად და ძველალბანუ-

რად. ერთ განცალკევებულ თაროზე ეწყო თანამედროვე გამოცემები, 

რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად კანუნსა და ოროშის კულას შეეხებო-

და. იქ იყო წიგნები, რომლებიც მთლიანად მათ ეძღვნებოდათ, ან ჟურ-

ნალები, რომლებიც ნაწყვეტებს, სტატიებს, გამოკვლევებსა და ლექ-

სებს შეიცავდა. 

მარკ უკაციერას მთავარი ფუნქცია სისხლის საქმეების მართვა კი 

იყო, მაგრამ, ამასთან, ციხესიმაგრის არქივების მოვლაც ევალებოდა. 

ნაირ-ნაირი დოკუმენტები ინახებოდა ბიბლიოთეკის ქვედა განყოფი-

ლებაში, რომელსაც, უსაფრთხოების მიზნით, შიგნიდან კედლებზე ლი-

თონის ფირფიტები ეკრა და გასაღებით იკეტებოდა: აქტები, საიდუმლო 

შეთანხმებები, მიმოწერები უცხოეთის კონსულებთან, კონვენციები 
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ალბანეთის მთავრობებთან, პირველ, მეორე და მესამე რესპუბლიკებ-

თან, სამეფოსთან, შეთანხმებები გუბერნატორებთან და საოკუპაციო 

ჯარების კომენდანტებთან, თურქებთან, სერბებთან, ავსტრიელებთან. 

იყო აქტები უცხო ენებზეც, თუმცა უმრავლესობა ძველალბანურად იყო 

შედგენილი. დიდი ბოქლომი, რომლის გასაღებიც მარკს მუდამ კისერ-

ზე ეკიდა, მოყვითალოდ ციალებდა იქ, შესასვლელ კარზე. 

მარკ უკაციერამ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა ბიბლიოთეკისკენ და 

ხელი ნახევრად ალერსიანი და ნახევრად ზიზღიანი მოძრაობით თანა-

მედროვე წიგნებისა და ჟურნალების მწკრივს გადაუსვა. წერა-კითხვა 

კი იცოდა, მაგრამ არც იმდენად, რომ კარგად გაეგო, რას ამბობდნენ 

იქ ოროშის ციხეზე. კულის შორიახლო მდებარე მონასტრის ერთ-ერთი 

ბერი თვეში ერთხელ მოდიოდა ხოლმე, რომ შინაარსის მიხედვით და-

ელაგებინა ფოსტით მოსული წიგნები და ჟურნალები. ის მათ კარგ და 

ცუდ გამოცემებად ყოფდა: ერთგან აწყობდა იმათ, რომლებიც კარგს 

ამბობდნენ ოროშისა და კანუნის შესახებ, ხოლო მეორეგან იმათ, რომ-

ლებიც ცუდს ამბობდნენ და რიცხობრივი მიმართება ამ ორ ჯგუფს შო-

რის მუდმივად იცვლებოდა. 

ზოგადად, კარგი პუბლიკაციები ჭარბობდა, თუმცა არც ცუდების რა-

ოდენობა გახლდათ ხელწამოსაკრავი. ზოგჯერ კი ეს უკანასკნელი ისე 

მატულობდა, რომ ფაქტობრივად პირველს უტოლდებოდა. 

მარკმა მეორედ გადაუსვა გაღიზიანებით ხელი წიგნებს და ორი თუ 

სამი ცალი ძირს გადმოუცვივდა. იყო ნოველები, დრამები და თქმულე-

ბები ზეგნის შესახებ, რომლებიც, ბერის თქმით, აწყნარებდა სულს, 

თუმცა მოიძევებოდა საწამლავივით მწარეებიც და სრულიად გაუგება-

რი იყო, როგორ იტანდა პრინცი მათ ხილვას საკუთარ წიგნსაცავში. 

მისთვის, მარკ უკაციერასთვის რომ დაეჯერებინა, დიდი ხნის წინ დაწ-

ვავდა ამ წიგნებს. მაგრამ პრინცი შემწყნარებელი გახლდათ. შორს იდ-

გა იმ აზრისგან, რომ წიგნები უნდა დაეწვა ან ფანჯრიდან გადაეყარა. 

ხანდახან ფურცლავდა კიდეც მათ. ის იყო აქ მთავარი და იცოდა, რას 

აკეთებდა. 
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წინა დღესაც, სადილის შემდეგ, როცა სტუმრებს დიდი დარბაზის 

მომიჯნავე ოთახებს ათვალიერებინებდა, ბიბლიოთეკაში შევლისას 

განაცხადა, რამდენჯერ მოსცხეს ჩირქი ოროშს, მაგრამ ამან ვერც აქამ-

დე შეარყია ის და ვერც ვერასდროს შეარყევსო. და, ნაცვლად იმისა, 

რომ კულის ქონგურებისთვის მიეხედა, წიგნებსა და ჟურნალებს ფურ-

ცლავდა, თითქოს უნდოდა, იქ ეპოვა არა მხოლოდ შეტევის, არამედ 

კოშკის დაცვის საიდუმლოება. რამდენი მთავრობა დაემხო და რამდე-

ნი სამეფო აღიგავა პირისაგან მიწისა, ოროში კი დღემდე დგას და დგა-

სო, განაგრძო პრინცმა. 

მისი თანამოსაუბრე კი, მწერალი, რომელიც, ლამაზ მეუღლესთან 

ერთად დიდად თვალში არ მოუვიდა მარკს, დროდადრო წიგნებისა და 

ჟურნალების სათაურების წასაკითხად იხრებოდა და არაფერს ამბობ-

და. იმის მიხედვით, რასაც მარკი მიხვდა საღამოს საუბრების ჟამს, მას 

მართლაც დაეწერა რაღაც რაფშის შესახებ, თუმცა ისე, რომ კაცი ვერ 

იტყოდა, ემხრობოდა მას თუ არა. ერთგვარად ორაზროვანი ტექსტი 

იყო. თუმცა შეიძლება ზუსტად ამიტომაც მოიწვია მეუღლესთან ერთად 

პრინცმა ციხესიმაგრეში: რომ ენახა, რა ედო თავში და ეს საკუთარი შე-

ხედულებებისთვის შეედარებინა. 

სისხლის ინტენდანტმა ზურგი აქცია ბიბლიოთეკას და ისევ ფანჯა-

რაში გაიხედა. თვითონ დიდად ვერ ენდობოდა ამ სტუმრებს. არა მხო-

ლოდ იმ ბუნდოვანი ანტიპათიის გამო, რომელიც მათი დანახვისთანა-

ვე დაეუფლა, როდესაც ისინი თავიანთი ჩანთებით ხელში ადიოდნენ 

კიბეზე; არამედ უფრო სხვა გრძნობის გამო, რომელიც ზუსტადაც ამ ან-

ტიპათიის სათავეში იყო, ერთგვარი შიშის გამო, რომელსაც ეს სტუმ-

რები და, განსაკუთრებით, ქალი იწვევდა მასში. სისხლის ინტენდანტს 

მწარედ ჩაეღიმა. ყველა, ვინც მას იცნობდა, სახტად დარჩებოდა იმის 

გაგებით, რომ ის, მარკ უკაციერა, ვისაც იშვიათად შეშინებია ცხოვრე-

ბაში ისეთი რაღაცებისა, რაც ფერს აკარგვინებს ხოლმე ყველაზე მამა-

ცებს, შიში იტანდა ქალის დანახვაზე. არადა, სწორედ ასე იყო საქმე: ეს 

ქალი შიშს ჰგვრიდა. მისი აზრით, მაშინვე შეატყო, რომ იგი ეჭვქვეშ 

აყენებდა ზოგიერთ რაღაცას, რაც სუფრასთან ითქმებოდა. მისი უფრო-
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სის, პრინცის მიერ მოკრძალებით გამოთქმულ მოსაზრებათა ნაწილი 

– მოსაზრებათა, რომლებიც მას ყოველთვის უსიტყვოდ აღსასრულე-

ბელ კანონებად მიაჩნდა – მთელ თავის ძალას კარგავდა, წყნარად 

ცამტვერდებოდა და ქრებოდა, როგორც კი ახალგაზრდა ქალის თვალ-

თახედვის არეში ხვდებოდა. ნუთუ ასე შეიძლება, ორჯერ-სამჯერ ჰკით-

ხა საკუთარ თავს და მყისვე უპასუხა, არა, შეუძლებელია, ეს, უბრა-

ლოდ, მე ვკარგავ საღ აზრსო. მერე ხელახლა შეავლო მალული მზერა 

ახალგაზრდა ქალს და დარწმუნდა, რომ მართლაც ასე იყო. სიტყვები 

თითქოს იხსნებოდა და იფანტებოდა მის თვალებში, ძალას კარგავდა. 

ამ სიტყვების შემდეგ კი კულის ნაწილი ინგრეოდა, შემდეგ თვითონ 

პრინცი, მერე მარკ უკაციერა და მის შემდეგ... პირველად მოხდა მსგავ-

სი ფენომენი და ამით აიხსნებოდა მისი ძრწოლა. ყველანაირი მნიშვნე-

ლოვანი სტუმარი გაჩერებულა პრინცის მეგობართა ოთახში, დაწყებუ-

ლი პაპის წარგზავნილებითა თუ მეფე ზოგუს [აჰმედ ზოგუ (1895-1961) 

– ალბანეთის მეორე პრეზიდენტი (1925-1928 წლებში) და პირველი 

მეფე ზოგუების დინსტიიდან 1928-1939 წლებში.] ახლობლებით და 

დამთავრებული იმ წვეროსნებით, რომელთაც ფილოსოფოსებს თუ 

მეცნიერებს ეძახიან, მაგრამ არც ერთ მათგანს არ აღუძრავს მარკში 

მსგავსი გრძნობა. 

შეიძლება ამიტომაც იყო, რომ პრინცი ჩვეულებრივზე მეტად გაიკ-

რიფა ენად. ყველამ იცოდა, რომ ის ზოგადად ძალიან სიტყვაძუნწი იყო 

და ზოგჯერ პირს მხოლოდ იმისთვის თუ გააღებდა, რომ სტუმრები ედ-

ღეგრძელებინა. როგორც წესი, სხვები წარმართავდნენ ხოლმე საუ-

ბარს. სამაგიეროდ, წუხელ, ყველას გასაკვირად, ადგა და უღალატა ამ 

ჩვევას. თანაც ვის წინაშე?! ქალის! თანაც, უბრალოდ, ქალის კი არა, 

მჩხიბავი ქალის. მაღალი მთების ბინადარი ლამაზი, მაგრამ ავისმქმნე-

ლი ფერიის. სინამდვილეში პირველი შეცდომა ის იყო, რომ, ადათის 

საწინააღმდეგოდ, ეს ქალი კაცების საძინებელ ოთახში დაუშვეს. კა-

ნუნს კარგად მოეხსენებოდა, რატომაც იყო საჭირო ქალებისთვის შეს-

ვლის აკრძალვა იმ ოთახში. მაგრამ, საუბედუროდ, ამ ბოლო დროს, 
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მოდას ისეთი ძალა შესძენოდა, რომ მისი დემონური სული უკვე აქ, კა-

ნუნის ბურჯში, ოროშში ტრიალებდა. 

მარკ უკაციერამ ისევ იგრძნო გულისრევის სიცარიელე კუჭში. ყრუ 

ბოღმა გულზიდვის ამ შეგრძნებას ერწყმოდა და ნებისმიერ გამოსა-

ვალს დაეძებდა, ოღონდ იქიდან ამოხეთქილიყო, მაგრამ, საამისოდ 

შესაფერის ადგილს რომ ვერ პოულობდა, შიგნითვე ჩაბრუნდებოდა 

ხოლმე და ასე აწამებდა. ამორწყევის სურვილი მოეძალა. სიმართლე 

ითქვას, რაღაც ხნით ადრე უკვე შეემჩნია, რომ წყეული ქარი, რომე-

ლიც კარგა ხნის წინ მამაკაცურობადაკარგული ქალაქებიდან და დაბ-

ლობიდან ქროდა, ახლა ცდილობდა, მთებიც წაებილწა და დაეავადე-

ბინა. და ეს ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ რაფშზე გამოპრანჭული, 

წაბლისფერთმიანი და ყავისფერთმიანი ქალები გამოჩნდნენ, რომლე-

ბიც უღირსი ცხოვრების წყურვილს აღძრავდნენ; ქალები, რომლებიც 

რხევა-რხევით მოსიარულე, მართლაც გამომწვევი ეტლებით მოგზაუ-

რობდნენ და ისეთ კაცებთან ერთად დაიარებოდნენ, რომელთაც კაცო-

ბისა სახელის გარდა არაფერი ეცხოთ. ყველაზე უარესი კი ის გახ-

ლდათ, რომ ეს ჭირვეული თოჯინები მამაკაცების დარბაზებშიც შეჰყავ-

დათ და ასეთი რამეები აქ, ოროშში, კანუნის აკვანში ხდებოდა. არა, ეს 

არ იყო შემთხვევითი. რაღაცა სწრაფად ჭკნებოდა და იხრწნებოდა 

გარშემო. მას კი ანგარიში უნდა ჩაებარებინა სისხლის ბეგრის შემცი-

რებაზე. 

წინა დღეს მბრძანებელმა გამჭოლი მზერა სტყორცნა და ძალიან 

გაბრაზებულმა უთხრა, არის ხალხი, რომელსაც სურს, რომ წინაპართა 

კანუნი ოდნავ შერბილდესო. ნეტა რის თქმა უნდოდა ამ მზერით ორო-

შის პრინცს? ნუთუ ის, მარკ უკაციერა, აგებდა პასუხს იმაზე, რომ კო-

დექსი და, განსაკუთრებით, სისხლის აღება ამ ბოლო დროს შერბილე-

ბის ნიშნებს იძლეოდა? ნუთუ ვერ გრძნობდა იმ სიმყრალეს, რომელიც 

ანდროგინული ქალაქებიდან ამოქროდა? სისხლის ბეგრით მიღებულ-

მა შემოსავლებმა იკლო წელს, ვერ გავექცევით ამ ამბავს, მაგრამ ეს 

მხოლოდ მისი ბრალი არ გახლდათ, ისევე როგორც მხოლოდ მიწების 

ინტენდანტის დამსახურება არ იყო სიმინდის კარგი მოსავალი. აბა, ერ-
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თი ამინდებს არ გაემართლებინა, იმასაც ვნახავდით, რა ბედი ეწეოდა 

მოსავალს! წელი უხვმოსავლიანი გამოდგა და პრინცმა მიწების ინტენ-

დანტი დაიქირავა. მაგრამ სისხლი წვიმა ხომ არ იყო, ციდან თქეშად 

რომ წამოსულიყო? მისი შემცირების მიზეზები მეტად ბუნდოვანი გახ-

ლდათ. ბუნებრივია, მასაც ეკისრებოდა თავისი წილი პასუხისმგებლო-

ბა ამაში. მაგრამ ყველაფერში მისი დადანაშაულება არ შეიძლებოდა. 

ეჰ! მისთვის რომ უფრო ფართო უფლებები მიენიჭებინათ და თავის გე-

მოზე მოქმედების ნება დაერთოთ, მაშინ, დიახაც, შეიძლებოდა მისგან 

მკაცრად მოეთხოვათ ანგარიში სისხლის შესახებ; მაშინ, ჰო, მასაც 

ეცოდინებოდა, როგორ მისდგომოდა საქმეს. არადა, მიუხედავად იმი-

სა, რომ მისი ძრწოლის მომგვრელი ტიტულის გაგონებაზეც კი კანკა-

ლი ეწყებოდა ხალხს, მის ძალაუფლებასაც ჰქონდა საზღვრები. ამიტო-

მაც ემუქრებოდა საფრთხე სისხლის საქმეებს ზეგანზე. შურისძიებათა 

რიცხვი წლითიწლობით მცირდებოდა, ხოლო მიმდინარე წლის პირვე-

ლი სეზონი მთლად კატასტროფული აღმოჩნდა. მან ეს იგრძნო და შეშ-

ფოთებული ელოდა ანგარიშების გადამოწმებას, რაც მის თანაშემწე-

ებს რამდენიმე დღის წინ დაესრულებინათ. შედეგმა მის შიშებსაც გა-

დააჭარბა: შეგროვებული თანხა წინა წლის შესაბამისი პერიოდის შე-

მოსავლის სამოცდაათ პროცენტსაც კი ვერ აღწევდა. და ეს ხდებოდა 

მაშინ, როდესაც არა მხოლოდ მიწების ინტენდანტს, არამედ პრინცის 

სხვა მმართველებს, საქონლისა და საძოვრების ინტენდანტს, სესხების 

ინტენდანტს და, განსაკუთრებით, წისქვილებისა და მაღაროების ინ-

ტენდანტს, რომელიც თვალყურს ადევნებდა ყველა საქმიანობას, რო-

მელსაც ინსტრუმენტების გამოყენება სჭირდებოდა, დაწყებული ქსო-

ვით და დამთავრებული ჭედვით, მნიშვნელოვანი თანხები ჩაერიცხათ 

საერთო სალაროში. ის კი, მთავარი ინტენდანტი (სხვების შემოსავლე-

ბი მხოლოდ ციხესიმაგრის საკუთრებებიდან თუ გროვდებოდა, მაშინ 

როცა მისი შემოსავლები მთელი ზეგნიდან შემოედინებოდა), რომე-

ლიც ოდესღაც მარტო აგროვებდა თანხებს, სხვებისას ერთად აღე-

ბულს რომ უტოლდებოდა, ახლა პირიქით, ნახევარსაც რის ვაივაგლა-

ხით უყრიდა თავს. 
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ამიტომაც ემწარა წინა დღეს, სადილზე, პრინცის მზერა მის სიტყვებ-

ზე მეტად. ეს მზერა თითქოს ეუბნებოდა, სისხლის ინტენდანტი შენ ხარ, 

ამიტომაც ვენდეტის მთავარი წამხალისებელიც შენ უნდა იყო, უნდა წა-

აქეზო, გამოაფხიზლო, გაამძაფრო, როცა ის დასუსტდება ან მიიძინებ-

სო. 

შენ კიდევ საპირისპიროს აკეთებ. უსამართლოდ ატარებ საკუთარ 

ტიტულსო. აი, რას ამბობდა ეს მზერა. ო, ღმერთო ჩემო, ამოიოხრა 

ფანჯარასთან მდგარმა მარკ უკაციერამ. რატომ არ დამანებებს თავს. 

სხვა საზრუნავი არა აქვს? 

შეეცადა, უგუნებობა თავიდან მოეშორებინა, ბიბლიოთეკის ქვედა 

თაროსკენ დაიხარა, მისი ერთ-ერთი მძიმე კარი გამოსწია და იქიდან 

ძალიან სქელი, ტყავგადაკრული დავთარი გამოიღო. «სისხლის წიგ-

ნი» იყო. ერთხანს მთლიანად გავსებული, ორ სვეტად განაწილებული 

და მჭიდროდ ნაწერი სქელი ფურცლები ფურცლა თითებით. კითხვას 

ვერ ახერხებდა, მხოლოდ ათასობით სახელისა და გვარისთვის თვა-

ლის შევლებით კმაყოფილდებოდა, რომელთა მოხაზულობაც უთვა-

ლავი ხრეშის კენჭებივით ჰგავდა ერთმანეთს. იქ ნახავდით დაწვრილე-

ბით ჩამოწერილ შურისძიების შემთხვევებს მთელ ზეგანზე, სიკვდილის 

ვალებს, რომლებიც ოჯახებსა და კლანებს ჰქონდათ ერთიმეორის მი-

მართ, ამ ვალების გადახდებს ორივე მხარიდან, აუღებელ სისხლებს, 

რომლებიც ვენდეტას ათი, ოცი, ხანდახან ას ოცი წლის შემდეგ აცოც-

ხლებდა, ვალებისა და გადახდების დაუსრულებელ ანგარიშებს, ამოწ-

ყვეტილ თაობებს, სისხლისმიერ ჯაჭვს, ანუ, როგორც ეძახდნენ ნათე-

საურ ხაზს მამის მხრიდან, და რძისმიერ ჯაჭვს, რომელიც ნათესაურ 

ხაზს ნიშნავდა დედის მხრიდან, სისხლით ჩამორეცხილ სისხლს, ამისა 

და ამის იმისა და იმისთვის, ერთისა მეორისთვის, ერთი თავი ერთი თა-

ვისთვის, ოთხ, თოთხმეტ, ოცდაოთხ მოკლულ წყვილს. ყოველთვის წა-

აწყდებოდით სისხლს, რომელიც ჯერ ისევ ასაღები იყო, ზედმეტ 

სისხლს, რომელიც ვაცივით მიუძღვებოდა ფარას და უკან დახოცილე-

ბის ახალ-ახალ გროვებს აჩენდა. 
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ეს წიგნი ძველთაძველი იყო, ალბათ თვითონ კულასავით ძველი. 

არაფერი არ აკლდა და ის ყოველთვის გადაშლილი იყო, როდესაც იმ 

ოჯახებისა და კლანების წარგზავნილები იკვლევდნენ შიგ რაღაცებს, 

რომლებიც უკვე დიდი ხანია მშვიდობიანად ცხოვრობდნენ, მაგრამ 

უეცრად რამე ეჭვის, ვარაუდის, ჭორის ან ცუდი სიზმრის გამო საკუთა-

რი სიმშვიდის დარღვევის საფრთხეს ხედავდნენ. ასეთ დროს სისხლის 

ინტენდანტი, მარკ უკაციერა, თავის ათეულობით წინამორბედს ბაძავ-

და, წიგნის სქელ ფურცლებს გადაშლიდა ხოლმე, გვერდიდან გვერდზე 

და სვეტიდან სვეტზე სისხლისმიერ ჯაჭვს ეძებდა და ბოლოს ერთ რო-

მელიმე პუნქტზე შეჩერდებოდა ხოლმე. «დიახ, თქვენ სისხლი გქონი-

ათ ასაღები. ამა და ამ წელს, ამა და ამ თვეს, თქვენ სისხლი დაგიტოვე-

ბიათ აუღებელი». ასეთი შემთხვევებისას ინტენდანტი თვალებით 

მკაცრ საყვედურს გამოხატავდა ხოლმე ასე დიდხანს მივიწყებული სის-

ხლის გამო. მზერით თითქოს ამას ეუბნებოდა, თქვენი მშვიდობა ყალ-

ბი მშვიდობა იყო, რა უბედურები ხართო. 

თუმცა, მსგავსი რამ იშვიათად ხდებოდა. ძირითადად, ოჯახის წევ-

რებს თაობიდან თაობაში ახსოვდათ აუღებელი სისხლი. ეს იყო კლა-

ნის არსებითი მეხსიერება და დავიწყება მხოლოდ გრძელვადიანი შე-

დეგების მომტან რამე ისეთ განსაკუთრებულ მოვლენებს თუ შეიძლე-

ბოდა გამოეწვია, როგორებიც იყო უეცრად თავს დამტყდარი საყო-

ველთაო უბედურება, ომები, გადასახლებები, შავი ჭირის ეპიდემიები, 

როდესაც სიკვდილი უფასურდებოდა, სიდიადეს, წესებსა და მარტოო-

ბას კარგავდა და, ამგვარად, გახშირებული და საყოველთაო ხდებოდა, 

ბანალურ და უწონო რამედ იქცეოდა. სწორედ სიკვდილის გაფურ-

ჩქვნის ასეთ შავბნელ და ავბედით დღეებში იკარგებოდა ხოლმე სის-

ხლი. მაგრამ მაშინაც კი, როცა ასეთი რაღაცები ხდებოდა, წიგნი ად-

გილზე გახლდათ, გასაღებით ჩაკეტილი ოროშის კულაში, და შეიძლე-

ბა წლები გასულიყო, ოჯახი ფეხზე დამდგარიყო და ახალი ყლორტებიც 

გამოესხა, მაგრამ აუცილებლად მოვიდოდა ეჭვის, ჭორის ან უაზრო 

სიზმრის დღე და ყველაფერი გაცოცხლდებოდა. 
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მარკ უკაციერა დავთრის ფურცვლას განაგრძობდა. თვალი რიგრი-

გობით უჩერდებოდა ვენდეტის აღზევებისა და, პირიქით, მისი კლების 

წლებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი რამდენიმე ათეულჯერ ჰქონდა 

ნანახი და ერთმანეთისთვის შედარებული, ახლა, როცა ხელახლა 

ფურცლავდა მათ, თავს გაუგებრად აკანტურებდა. თავის ამ კანტურში 

მუქარანარევი გულისტკივილი იგრძნობოდა, თითქოს ყრუდ აძაგებდა 

წარსულ დროს. აი, 1611-1628 წლები, რომლებიც ყველაზე ბევრ სის-

ხლის აღებას მოითვლიდა მთელ XVII საუკუნეში. და, აი, 1639 წელი 

ყველაზე დაბალი რიცხვით: 722 მკვლელობა მთელ ზეგანზე. ეს ორი 

ამბოხების საშინელი წელი იყო, როცა სისხლის მდინარეები დიოდა, 

მაგრამ ეს სხვა სისხლი იყო, არა კანუნისა. შემდეგ, 1640 წლიდან 

1690-მდე, ნახევარი საუკუნის განმავლობაში, წლიდან წლამდე, სის-

ხლი, რომელიც ოდესღაც ნიაღვრებად მოთქრიალებდა, ისევ ცუდად 

მოწანწკარებდა, თითქმის მოწვეთავდა გაჭირვებით. კაცი იფიქრებდა, 

სისხლის აღება სადაცაა დასრულდებაო. მაგრამ ზუსტად იმ დროს, რო-

ცა თითქმის ბოლომდე მიწყდებოდა, უცებ მოსკდებოდა ხოლმე ღვარ-

ცოფივით. 1691 წელი: ვენდეტების რაოდენობა გაორმაგდა. 1693 

წელს სისხლის აღების შემთხვევები გასამმაგდა. 1694 წელს კი გაოთ-

ხმაგდა. კოდექსი ძირფესვიანად შეიცვალა. სისხლის აღება, რომელიც 

იქამდე მხოლოდ მკვლელობის ჩამდენს ეხებოდა, ამიერიდან უკვე 

მთელ ოჯახზე ვრცელდებოდა. იმ საუკუნის მიწურული და მომდევნო 

საუკუნის პირველი წლები უმოწყალოდ სისხლიანი გამოდგა. ეს ვითა-

რება XVIII საუკუნის შუა წლებამდე გაგრძელდა, როდესაც ახალმა 

გვალვამ იჩინა თავი. დადგა დიდი შიმშილობის 1754 წელი. მერე 1799. 

ერთი საუკუნის შემდეგ სამი წელიწადი, 1878, 1879 და 1880, აჯანყებე-

ბისა და უცხოელების წინააღმდეგ ომების წლები იყო და ვენდეტის შემ-

თხვევებმა იკლო. ამ ომების დროს დაღვრილი სისხლი უცხო გახლდათ 

ოროშის კულისა და კანუნისათვის, ანუ ეს ჯაკჰუპის [ჯაკჰუპი – [ალბან. 

gjak სისხლი, hup დაკარგვა] – დაკარგული სისხლი. დროება, როდე-

საც დაღვრილ სისხლს მომკითხავი არა ჰყავს.] წლები იყო. 
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მაგრამ წელს გაზაფხული ისე ცუდად დაიწყო, რომ უარესს ვერც 

წარმოიდგენდა კაცი. კინაღამ გააჟრჟოლა 17 მარტის გახსენებაზე. 17 

მარტიო, გაიმეორა თავისთვის. ეს მკვლელობა რომ არ მომხდარიყო 

ბრეზფტოჰტში, დღეისთვის სისხლის აღების არც ერთი შემთხვევა არ 

იქნებოდა. ასეთი სიცარიელის დღე პირველად დადგებოდა მთელი ერ-

თი, შეიძლება ორი, სამი, ხუთი საუკუნის შემდეგ, ანდა შეიძლება სუ-

ლაც იმ დღის შემდეგ, რაც სისხლის აღება არსებობს. და ახლა, როცა 

დავთარს ფურცლავდა, გრძნობდა, როგორ უკანკალებდა თითები. აი, 

16 მარტი რვა მკვლელობას მოითვლიდა, 18 რიცხვი კი თერთმეტს; 

ამავე თვის 19 და 20 – ხუთ-ხუთს. და ამ დროს 17 რიცხვი შეიძლება 

უსიკვდილოდ დასრულებულიყო. იმის გაფიქრებაზეც კი, რომ ოდესმე 

ამგვარი დღე შეიძლებოდა დამდგარიყო, მარკს თავზარი დაეცა. და აკი 

კინაღამ მოხდა კიდეც ასე. ეს საშინელება მართლაც მოხდებოდა, ვინ-

მე ბრეზფტოჰტელი ჯორჯი რომ არ ამდგარიყო და სისხლით არ მოერ-

თო ეს ღმერთისგან კურთხეული დღე. ამგვარად იხსნა ის... ამიტომაც, 

როცა იგი წინადღით მოვიდა სისხლის ბეგრის გადასახდელად, მარკ 

უკაციერამ მას ისეთი თანაგრძნობითა და მადლიერებით ჩახედა თვა-

ლებში, რომ ჯორჯი სახტად დარჩა. 

ბოლოს წიგნი ბიბლიოთეკის ქვედა განყოფილების თავზე შემოდო 

და მეათედ მოავლო თვალი თანამედროვე ნაშრომებსა და ჟურნა-

ლებს. როდესაც ის, ვისაც მათი მოწესრიგება ევალებოდა, თავის საქ-

მეს აკეთებდა, დროდადრო თან ნაწყვეტებს უკითხავდა კანუნის მოწი-

ნააღმდეგეთა ნაწერებიდან. მარკის გასაკვირად და გასაცოფებლად, 

კოდექსის ნაწილებს და თვით ოროშის კულას იქ თითქმის ღიად უტევ-

დნენ. ჰმ, წამიკითხე გაგრძელებაცო, ბუზღუნებდა, როცა კითხვას აწ-

ყვეტინებდა. და მისი ეს ცოფი, რომელიც სულ უფრო და უფრო იზრდე-

ბოდა, თავის ქარბორბალაში არა მხოლოდ იმ ხალხს ითრევდა, რომე-

ლიც ამ საზიზღარ და სამარცხვინო რაღაცებს წერდა, არამედ ქალაქე-

ბისა და დაბლობების ყველა მკვიდრს და თვითონ ქალაქებსაც და სოფ-

ლებსაც, რომ აღარაფერი ვთქვათ მსოფლიოს ყველა ვაკე ადგილზე. 
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ხანდახან ცნობისმოყვარეობა სძლევდა და საათობით უსმენდა 

ხოლმე, რასაც იქ ამბობდნენ. ასე მოხდა ერთხელაც, როდესაც ერთ-

ერთი ჟურნალის მიერ მოწყობილი ღია დისკუსიის მონაწილენი ცდი-

ლობდნენ გაგებას, კოდექსის მკაცრი წესები უბიძგებდა ადამიანს შუ-

რისძიებისკენ თუ პირიქით, დაბრკოლებას უქმნიდა მას ამ საქმეში. ერ-

თნი იმ აზრს ემხრობოდნენ, რომ კანუნის რამდენიმე ფუნდამენტური 

მუხლი, როგორც, მაგალითად, ის, რომელიც ადგენდა, რომ სისხლი 

არასდროს იკარგება და რომ მისი გამოსყიდვა ისევ და ისევ მხოლოდ 

სისხლით თუ შეიძლება, ღიად უბიძგებდა ადამიანს ვენდეტისაკენ და, 

აქედან გამომდინარე, ბარბაროსული მუხლები იყო. მეორენი კი, პირი-

ქით, წერდნენ, რომ ეს მუხლები, ერთი შეხედვით კაციჭამიური, სინამ-

დვილეში ერთ-ერთი ყველაზე ჰუმანური იყო, რადგან თვით სამაგიე-

როს გადახდის კანონსაც კი გადამაფიქრებინებელი ეფექტის მოხდენა 

ხელეწიფებოდა შესაძლო მკვლელზე, როდესაც აფრთხილებდა და 

ეუბნებოდა: ნუ დაღვრი სისხლს, თუ არ გინდა, რომ შენი სისხლი დაიღ-

ვაროსო. 

ამგვარ ნაწერებს კიდევ იტანდა მარკი, მაგრამ იყო ისეთებიც, რომ-

ლებიც პირიდან ცოფს აყრევინებდა. ერთმა ასეთმა სტატიამ, სრულიად 

ამაზრზენმა, რომელსაც საბუღალტრო ამონაწერიც კი ჰქონდა დართუ-

ლი და ანონიმურად იყო გამოქვეყნებული ოთხი თვის წინ ერთ ამ წყე-

ულ ჟურნალთაგანში, არაერთი ღამე გაატარებინა პრინცს თეთრად. 

ცხრილში გასაოცარი სიზუსტით იყო ჩამოწიკწიკებული ოროშის ციხე-

სიმაგრეში აღნუსხული ყველა შემოსავალი სისხლის ბეგრის სათაუ-

რით ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში; ისინი შედარებული იყო სხვა 

შემოსავლებთან, როგორებიცაა სიმინდის, საქონლის, მიწების გაყიდ-

ვის, ვახშიანი ვალებისა და ამ ყველაფრიდან საღ აზრს მოკლებული 

დასკვნები იყო გამოტანილი. ერთ-ერთი არასწორად ამტკიცებდა, რომ 

საზოგადო გახრწნას, რაც ჩვენი დროებისთვის დამახასიათებელი ფაქ-

ტი იყო, თან ერთვოდა კანუნის იმ ქვაკუთხედების ხრწნა, როგორები-

ცაა ბესა, «სისხლის აღება», «სტუმარი», რომლებიც, მართალია, ალ-

ბანელთა ცხოვრების უდიადესი და უდახვეწილესი შემადგენელი ნაწი-
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ლებია, მაგრამ დროთა განმავლობაში გადაგვარდა, თანდათანობით 

არაადამიანურ მანქანად იქცა, დაბოლოს, სტატიის ავტორის მიხედ-

ვით, სარფაზე დაფუძნებულ კაპიტალისტურ საწარმომდე დაკნინდა. 

სტატიის ავტორი ბევრ უცხოურ და მარკისთვის გაუგებარ ტერმინს 

ხმარობდა, რომლებიც მოთმინებით აუხსნა ბერმა. მაგალითად, ისეთ 

გამოთქმებს, როგორებიცაა «სისხლის ინდუსტრია», «სისხლის კო-

მერცია», «ვენდეტის მექანიზმი». რაც შეეხება სათაურს, ის სრულიად 

აღმაშფოთებელი გახლდათ: «ვენდეტოლოგია». 

რასაკვირველია, პრინცმა ტირანაში თავისი ხალხის შუაკაცობით 

მოახერხა და დაუყოვნებლივ ააკრძალვინა ეს ჟურნალი, მაგრამ, მი-

უხედავად დიდი ძალისხმევისა, ავტორის სახელსა და გვარს ვერა და 

ვერ მიაკვლია. ჟურნალის აკრძალვა ვერ აწყნარებდა მარკ უკაციერას. 

ის ამბავი, რომ მსგავსი რაღაცები შეიძლებოდა დაწერილიყო და, უფ-

რო მეტიც, ადამიანის გონებაში შობილიყო, შიშის ზარს სცემდა. 

კედლის დიდმა საათმა შვიდჯერ ჩამოჰკრა. ისევ ფანჯარას მიუახ-

ლოვდა და ფეხზე მდგომმა და შორეული მწვერვალებისკენ თვალგაშ-

ტერებულმა მალევე იგრძნო, როგორ დაუცარიელდა ტვინი შიგ მკვრი-

ვად ჩატენილი ფიქრებისაგან. მაგრამ, როგორც ყოველთვის, ეს გან-

ტვირთვა დროებითი გამოდგა. გონება ნელ-ნელა რუხი ნისლოვანი მა-

სით ევსებოდა. რაღაცით, რაც ბურუსს აღემატებოდა და ფიქრს ჩამოუ-

ვარდებოდა. რაღაცა შუალედურით, ამღვრეულით, უზარმაზარითა და 

არასრულით. ერთი ნაწილი ძლივს გამოჩნდებოდა თუ  არა, მეორე 

მყისიერად იფარებოდა. და მარკი გრძნობდა, რომ ეს მდგომარეობა, 

რომელმაც ის დაიპყრო, შეიძლებოდა საათების, ანდა სულაც დღეების 

მანძილზე გაგრძელებულიყო. 

პირველად არ ხდებოდა, რომ გონება ასე დამბლადაცემულივით 

უხევდებოდა ზეგნის საიდუმლოებებზე ფიქრისას. მისთვის ეს ნებადარ-

თული, ბუნებრივი და გონივრული სამყარო იყო. სამყაროს მეორე, 

«ქვედა» ნაწილი, დაჭაობებული ჩაღრმავება იყო, საიდანაც შხამის, 

გესლისა და გადაგვარების მეტი არაფერი ამოდიოდა. 



129 
 

ფანჯარასთან ჩვეულებისამებრ გაუნძრევლად მდგომი, ამაოდ შე-

ეცადა, ფიქრით მთლიანად მოეცვა უსასრულობამდე გადაჭიმული 

რაფში, რომელიც ალბანეთის გულიდან იწყებოდა და სახელმწიფოს 

საზღვრებამდე იშლებოდა. მთელი ეს შემაღლებული ზეგანი, რომე-

ლიც მას ერთგვარად ყოველი მხრიდან შემომავალი სისხლის ბეგრით 

უკავშირდებოდა, მისთვისაც მაინც ბოლომდე ამოუცნობი რჩებოდა. 

მიწებისა და ვენახების ინტენდანტს, ან თუნდაც მაღაროებისას, იოლი 

ამოცანა ჰქონდათ: როდესაც სიმინდს ან ვენახს გუდაფშუტა უჩნდებო-

და, ეს უბრალოდ, თვალითაც ჩანდა, ისევე როგორც მაღაროების 

მდგომარეობა, მაშინ როცა ველი, რომლის მართვაც მას ერგო წილად, 

სრულიად უჩინარი გახლდათ. 

დროგამოშვებით ეგონა, სადაცაა ჩავწვდები და ამოვიცნობ ამოუც-

ნობს, გონებაში მოვიქცევ და საბოლოოდ ავხდი ფარდასო, მაგრამ ეს 

ყველაფერი ნელა, როგორც ღრუბლები გადაადგილდება ხოლმე შეუმ-

ჩნევლად ცაში, ისე უსხლტებოდა ხელიდან. მაშინ ისევ სიკვდილის ვე-

ლებს უბრუნდებოდა და ამაოდ ცდილობდა, მათი უხვმოსავლიანობა- 

მოუსავლიანობის საიდუმლოს ჩასწვდომოდა. მაგრამ მათი გვალვია-

ნობა სულ სხვაგვარი გახლდათ, ხშირად წვიმიან ამინდსა და ზამთარში 

იჩენდა ხოლმე თავს და ზუსტად ამით კიდევ უფრო საშიში ხდებოდა. 

მარკ უკაციერას ოხვრა აღმოხდა. თვალსაწიერს მიბჯენილი თვა-

ლებით ცდილობდა, რაფშის უკიდეგანო ზედაპირი წარმოედგინა. ზეგა-

ნი ნაკადულებით, მღვიმეებით, თოვლით, ვრცელი მინდორ-ველებით, 

სოფლებით და ეკლესიებით იყო სავსე, მაგრამ ეს ყველაფერი სულ არ 

ადარდებდა მას. მისთვის, მარკ უკაციერასთვის, დიდი ზეგანი ორად 

ორ ნაწილად იყოფოდა: ერთი, რომელიც წარმოშობდა სიკვდილს და 

მეორე, რომელიც არ წარმოშობდა. სიკვდილის მატარებელი ნაწილი 

თავის მიწებიან-საგნებიან-ხალხიანად, როგორც ადრე მომხდარა არა-

ერთხელ, ახლაც ნელა მოძრაობდა მის გონებაში: ათასობით სარწყავი 

არხი, დიდები თუ პატარები, რომლებიც დასავლეთიდან აღმოსავლე-

თისკენ ან სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ მიედინებოდა და რომელთა 

ნაპირებზეც ვენდეტით დასრულებული უთვალავი კონფლიქტი გაჩაღე-
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ბულა; ასობით ბელღარი, ათასობით მიჯნა, რომელთა სიახლოვეშიც 

იოლად ტყდებოდა ჩხუბი, რაც მერე შურისძიებით მთავრდებოდა; 

ათობით ათასი კავშირი, რომელთაგან ზოგიერთი ამა თუ იმ მიზეზით 

ირღვეოდა და რომელთაც შედეგად ერთადერთი რამ მოჰყვებოდა 

ხოლმე: დუელი; ზეგნელი მამაკაცები, დაუნდობლები და ფიცხები, 

რომლებიც სიკვდილს ისე ეთამაშებოდნენ, გეგონება, რაღაც საკვი-

რაო გასართობი სათამაშო ყოფილიყო და ა.შ. და ა.შ. თავის მხრივ, 

უნაყოფო ნაწილიც ვრცელი გახლდათ. მისი სასაფლაოები კი ისეთი ნა-

საზრდოები და გამაძღარი იყო სიკვდილით, რომ უკვე უარს აცხადებდა 

ახალ ცხედრებზე, იმდენად, რომ მკვლელობა, ჩხუბი და კამათიც კი აკ-

რძალული იყო იქ. ჯაკჰუპებს, იმის გამო, თუ როგორ და რა ვითარებაში 

მოკლეს ისინი, კანუნი უღირსად აცხადებდა საიმისოდ, რომ მათი სის-

ხლი აღებულიყო. მღვდლებს არ ეხებოდათ სისხლის კანონი. არც ზეგ-

ნელ ქალებს ეხებოდათ. 

რამდენჯერ გაუფიქრია მარკს უნებლიეთ ისეთი სიგიჟეები, რომელ-

თა გამხელასაც ვერავისთან გაბედავდა. ეჰ! რა იქნებოდა, ერთ მშვენი-

ერ დღეს ქალებსაც რომ ისევე შეხებოდათ ვენდეტა, როგორც მამაკა-

ცებს ეხებათო... მერე თვითონვე რცხვენოდა საკუთარი თავისა, ერ-

თგვარ ძრწოლასაც კი გრძნობდა, მაგრამ ეს იშვიათად ემართებოდა, 

მხოლოდ და მხოლოდ თვის ან ტრიმესტრის ბოლოს, როდესაც საბუ-

ღალტრო ამონაწერების ხილვა მოცელავდა ხოლმე ადგილზე. დაქან-

ცული ცდილობდა ამ აზრების განდევნას თავიდან, მაგრამ მისი გონება 

იქამდე ვერ ისვენებდა, ვიდრე კვლავ არ მიუბრუნდებოდა მათ. ოღონდ 

დღეს ისევ რომ გაახსენდა ეს ამბავი, კანუნის დასადანაშაულებლად არ 

უქნია, უბრალოდ, გაკვირვება გამოხატა. უცნაურად ეჩვენებოდა, რომ 

ქორწილები, რომლებიც, ჩვეულებრივ, სიხარულისა და მხიარულების 

გარემოში მიმდინარეობდა, ხშირად უდებდა სათავეს ჩხუბებსა და ვენ-

დეტებს, მაშინ როცა დაკრძალვები, რომლებიც აუცილებლად მუდამ 

სევდიანი იყო, თითქმის არასდროს იწვევდა მსგავს რაღაცებს. ამ ფიქ-

რებმა ძველებური და ახლებური შურისძიებების შედარებამდე მიიყვა-

ნა. ერთსაც და მეორესაც თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები 
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ჰქონდა. ძველებური ვენდეტები დიდი ხნის მანძილზე დამუშავებული 

მიწებივით ნაღდი, თუმცა ამავდროულად უფრო ცივი და ნელი იყო. ახ-

ლები, პირიქით, უფრო ძალადობით გამოირჩეოდა და ზოგჯერ ერთ წე-

ლიწადში იმდენ სიკვდილს იწვევდა, რამდენსაც ძველი ოცში. თუმცა, 

მიუხედავად იმისა, რომ მათ ცოტა ხნის წინ მოეკიდათ ფეხი, ახლები 

ადვილად შეიძლებოდა შერიგებით დასრულებულიყო, მაშინ როცა წი-

ნათ ვენდეტები იშვიათად ბოლოვდებოდა ურთიერთშეთანხმებით. 

მთელი თაობები აკვნიდან ეჩვეოდნენ ამას, ცხოვრება უკვე ვეღარც 

წარმოედგინათ უამისოდ და თავში არავის მოუვიდოდა ამის გაუქმება. 

ტყუილუბრალოდ კი არ ამბობდნენ, სისხლი მეთორმეტე წელს რომ მი-

აღწევს, მუხასავით ხდება და ძალიან ძნელი ამოსაძირკვიაო. ყოველ 

შემთხვევაში, მარკ უკაციერა იმ დასკვნამდე იყო მისული, რომ ორივე 

ვენდეტა, ძველი, თავისი ისტორიით და ახალი, თავისი სიცოცხლისუ-

ნარიანობით, ერთმანეთს ერწყმოდა და ერთის ამოწურვა მეორეზე ახ-

დენდა გავლენას. ამიტომაც იყო, რომ ბოლო დროს გართულდა იმის 

გარკვევა, თუ რომელმა რომელი დაასუსტა ამ ორიდან. ო, ღმერთო, 

ასე თუ გაგრძელდა ყველაფერი, ისღა დამრჩენია, აღსასრულს დავე-

ლოდოო, შესძახა ხმამაღლა. 

კედლის საათის პირველივე ჩამოკვრისას ადგილზე შეხტა. დაითვა-

ლა... ექვსი, შვიდი, რვა. კარის მიღმა, დერეფნებში, ცოცხის მოსმის 

მსუბუქი ხმა მოისმოდა. სტუმრებს ჯერ კიდევ ეძინათ. 

დღის სინათლე, მიუხედავად იმისა, რომ ოდნავ მოიმატა, კვლავაც 

ინარჩუნებდა იმ შორეთის არაკეთილმოსურნე სიცივეს, საიდანაც მო-

დიოდა. ო, ღმერთოო, ამჯერად ისე ღრმად ამოიოხრა, რომ გრძნობა 

დაეუფლა, თითქოს ნეკნები ისე გაუტკაცუნდა, როგორც ქოხის დირეე-

ბი ტკაცუნობს ხოლმე დანგრევისას. მზერა გაუშტერდა რუხ ცაზე, რო-

მელიც მთებზე გადაშლილიყო ეულად და უკვე კაცი ვეღარ გაიგებდა, 

ეს ცა აბნელებდა მთებს თუ, პირიქით, ამ მთებისგან ბნელდებოდა ცა. 

მის მზერაში ერთდროულად იყო შეკითხვაც, მუქარაც და თხოვნაც. 

რა გჭირს, რატომ გადასხვაფერდი ასეო, თითქოს ამას ეკითხებოდა 

თვალწინ გადაშლილ სივრცეს. 
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ყოველთვის ეგონა, რომ კარგად იცნობდა რაფშს, რომელზეც ამ-

ბობდნენ, ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი, ვრცელი და მნიშვნე-

ლოვანი ზეგანიაო და რომელიც, მას შემდეგ, რაც ალბანეთში ათასო-

ბით კვადრატულ კილომეტრზე გადაიჭიმება, მის ფარგლებს სცდება და 

კოსოვოს ალბანურ რეგიონებში ვრცელდება. ამ რეგიონებს სლავები 

«ძველ სერბეთს» ეძახიან, მაგრამ სინამდვილეში ისინი ზეგნის ნაწი-

ლია. ასე ფიქრობდა წინათ, თუმცა, ამ ბოლო დროს სულ უფრო და უფ-

რო ისეთ რამეებს ხედავდა, რაც მას ზეგნისგან აშორებდა. მისი გონება 

ქედების ფერდობებზე დახეტიალებდა და უფსკრულების თავზე დაფარ-

ფატებდა, თითქოს სურდა, მიმხვდარიყო, თუ საიდან მოდიოდა ეს გა-

უგებარი, მეტიც, ირონიული ელემენტი დღის ამ სინათლეში. განსაკუთ-

რებით, როდესაც ქარი ამოვარდებოდა და ეს მთები ერთმანეთს გადაე-

ფარებოდა ხოლმე, სრულ გაუცხოებას გრძნობდა მათ მიმართ. 

იცოდა, რომ სიკვდილის მექანიზმი აქ იყო, უხსოვარი დროიდან აწ-

ყობილი, უძველესი წისქვილი, რომელიც დღედაღამ ტრიალებდა და 

რომლის საიდუმლოებებსაც ის, სისხლის ინტენდანტი, სხვებზე გაცი-

ლებით უკეთ იცნობდა. მაგრამ ეს ამბავი ვერ შველოდა ამ გაუცხოების 

დაძლევაში. მაშინ, იმისათვის, რომ საკუთარი თავი საპირისპიროში 

დაერწმუნებინა, ციებცხელებიანივით მოივლიდა ხოლმე გონებით ამ 

ცივ არემარეს, რომელიც მის ტვინში ფრიად უცნაური ფორმით იშლე-

ბოდა და რაღაც შუალედურ სახეს იღებდა გეოგრაფიულ რუკასა და სა-

ქელეხედ გაშლილ სუფრას შორის. 

ახლაც აქ, ბიბლიოთეკის ფანჯარასთან იდგა და გონების თვალით 

შესცქეროდა ამ უსიხარულო რუკას. ზეგნის ყველა ნაყოფიერი მიწა 

მკაცრად, ერთიმეორის მიყოლებით გადიოდა მის ტვინში. ისინი ორ 

დიდ ჯგუფად იყოფოდა: დამუშავებულ მიწებად და ვენდეტის გამო ყა-

მირად დატოვებულ მიწებად. ეს ყველაფერი ერთ ძალიან მარტივ წეს-

რიგს ემორჩილებოდა: ხალხი, რომელსაც ასაღები ჰქონდა სისხლი, 

ამუშავებდა თავის მიწებს, რადგან მათი ჯერი იდგა კვლისა, მაშასადა-

მე, მათ არავისგან არაფერი ემუქრებოდათ და თავისუფლად შეეძლოთ 

თავიანთ ყანებში გასვლა; სამაგიეროდ, ვისაც გასაღები ჰქონდა სის-
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ხლი, თავის მიწას დაუმუშავებელს ტოვებდა და თავის დასაცავად თავ-

შესაფარ კოშკებში გამოიკეტებოდა ხოლმე. თუმცა სიტუაცია იცვლე-

ბოდა, როგორც კი ისინი, ვისაც ასაღები ჰქონდა სისხლი, მკვლელო-

ბას ჩაიდენდნენ. მაშინ ოჯახები, რომელთაც ასაღები ჰქონდათ სის-

ხლი, გადაიქცეოდა ოჯახებად, რომელთაც გასაცემი ჰქონდათ სისხლი, 

ანუ ჯაკებად, თავის შესაფარებლად კოშკებში გარბოდნენ და მიწებს 

დაუმუშავებელს ტოვებდნენ. და პირუკუ, რასაკვირველია, მათი მტრე-

ბი იმ წუთიდან აღარ იყვნენ ჯაკები, გამოდიოდნენ კოშკებიდან, სადაც 

იქამდე გამოკეტილები იყვნენ და, რამდენადაც მათი ჯერი დგებოდა 

მოკვლისა, აღარ ეშინოდათ და თავისუფლად იწყებდნენ თავიანთი ყა-

ნების დამუშავებას. ამგვარი მდგომარეობა მომდევნო მკვლელობამ-

დე გრძელდებოდა. მერე ისევ ყველაფერი საპირისპიროდ იცვლებო-

და. 

ყოველ ჯერზე, როცა კულის საქმეებზე მოგზაურობა უწევდა მთებში, 

მარკ უკაციერას არასდროს დავიწყებია ყურადღებით შეესწავლა მი-

მართება დამუშავებულ და ყამირად დატოვებულ მიწებს შორის. პირ-

ველნი, როგორც წესი, უფრო ვრცელი იყო. დაახლოებით სამ მეოთ-

ხედზე მარცვლოვნები ეთესა. თუმცა, ზოგ წელიწადს ეს შეფარდება სა-

პირისპიროდ იცვლებოდა ნასვენი მიწების სასარგებლოდ. ისინი მთე-

ლი მიწების მესამედს, ორ მეხუთედს აღწევდნენ და ზოგჯერ უტოლდე-

ბოდნენ კიდეც დამუშავებული მიწების ფართობს. ორი ისეთი წელიწა-

დიც კი ახსოვდათ, როცა ყამირად დატოვებულმა მიწებმა დამუშავე-

ბულ მიწებს გადააჭარბა. ჰო, მაგრამ ეს წინათ ხდებოდა. ვენდეტის 

კლებასთან ერთად, თანდათანობით ყამირი მიწებიც მცირდებოდა. ეს 

მიწები კი მარკ უკაციერას სიხარული გახლდათ. ისინი კანუნის ძლევა-

მოსილებას მოწმობდნენ. მთელი კლანები იყვნენ თანახმანი, მიწები 

დაუმუშავებლად დაეტოვებინათ და შიმშილით გატანჯულიყვნენ, ოღო-

ნდ კი სისხლი აეღოთ. თუმცა, ისეთი ოჯახებიც მოიძევებოდნენ, რომ-

ლებიც ამის საპირისპიროდ იქცეოდნენ, სისხლის აღებას თვეობით და 

წლობით გადადებდნენ ხოლმე, რათა შემდგომში დიდი ხნით გამოკეტ-

ვისათვის საკმარისი სიმინდი მოეწიათ. თავისუფალი ხარ, შეინარჩუ-
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ნებ თუ დაკარგავ კაცურ ღირსებასო, ღაღადებდა კანუნი. სიმინდსა და 

შურისძიებას შორის ყველა თავისებურ არჩევანს აკეთებდა. ერთნი, 

მათდა სამარცხვინოდ, სიმინდს ირჩევდნენ, მეორენი კი, პირიქით, შუ-

რისძიებას. 

ხშირად შესწრებია მარკ უკაციერა შემთხვევებს, როცა ოჯახებს 

გვერდიგვერდ ჰქონიათ მიწები, ხოლო ერთმანეთში ვენდეტა. 

სურათი მუდამ ერთნაირი იყო: ერთ მხარეს დამუშავებული მინდო-

რი, მეორე მხარეს კი ყამირი. დამუშავებული მიწის ბელტები მარკ უკა-

ციერასთვის სამარცხვინო და თავის მომჭრელი რამ გახლდათ. ორ-

თქლზე, რომელიც იქიდან გამოდიოდა, მის სურნელსა და თითქმის ქა-

ლურ სინაზეზე გული ერეოდა. მაშინ, როცა გვერდითა დაუმუშავებელი 

მიწა, რომლის ნაპრალები ხან ნაოჭებს აგონებდა, ხანაც შეკრულ კრი-

ჭას, ლამის ცრემლებამდე უჩუყებდა გულს. და ყველგან, მაღალ რე-

გიონებში, იგივე სურათი იყო: დამუშავებული და დაუმუშავებელი მიწე-

ბი, გზის ერთ თუ მეორე მხარეს, მომიჯნავენი თუ დაშორებულნი, ერ-

თმანეთისკენ სიძულვილით მომზირალნი. ყველაზე უცნაური კი ის იყო, 

რომ ერთი-ორი სეზონის შემდეგ მათი მდგომარეობა საპირისპიროდ 

იცვლებოდა: ძველი, ნასვენი მიწები უცბად ხდებოდა ნაყოფიერი, ხო-

ლო დამუშავებული მიწები მიტოვებულ ყამირებად იქცეოდა. 

იმ დილას ალბათ უკვე მეათედ ამოიოხრა მარკ უკაციერამ. გონება 

ისევ სხვაგან უქროდა. მიწებიდან გზებს გადასწვდა, რომელთა ნაწი-

ლიც ფეხით და ცხენით ჰქონდა შემოვლილი სამსახურებრივი მოგზაუ-

რობების ჟამს. წყეული ქედების დიდი გზა, ჩრდილის გზა, შავი დრინის 

[დრინი – ყველაზე დიდი მდინარე ალბანეთში.] გზა, თეთრი დრინის 

გზა, ცუდი გზა, სადროშოების დიდი გზა, ჯვრის გზა, ყოველ მათგანზე 

არც დღისით წყდებოდა ზეგნის ხალხის მიმოსვლა და არც ღამით. ზო-

გიერთ მონაკვეთს სამარადჟამო ბესა იცავდა, ანუ ნებისმიერს, ვინც იქ 

ჩაიდენდა მკვლელობას, შურისძიება მთელი თემისაგან დაემუქრებო-

და. ასე, მაგალითად, სადროშოების დიდ გზაზე, მონაკვეთი ქვის ხიდი-

დან დიდ ჭადრებამდე, ნიკაისა და შალის რეგიონის ბესას ქვეშ იყო. ვი-

საც იქ შეეშლებოდა რამე, შური ნიკაის და შალის მთელ რეგიონს უნდა 
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ეძია. ასევე, ჩრდილის გზაზე, მონაკვეთს რეკის მინდვრებიდან ყრუს 

წისქვილამდე ბესა ფარავდა. ამითვე სარგებლობდა ჩურაიების გზა ცივ 

ნაკადულამდე. ნიკაისა და შალის მომცრო ციხესიმაგრეებსაც ბესა 

იცავდა, ისევე როგორც ძველ ტრაქტირს ჯვრის გზაზე, გომურის გამოკ-

ლებით. იგივე იყო ახალგაზრდა ქვრივი ქალის ტრაქტირისთვისაც, 

გზის ოთხასი ნაბიჯი მისი ჩრდილოეთის კარიდან, ფერიების ნაკადუ-

ლის რვა განტოტებისთვის ორმოცი ნაბიჯის რადიუსით; რეზას სახლე-

ბისთვის და ყარყატებიანი საძოვრისთვის. 

სცადა, ერთმანეთის მიყოლებით გაეხსენებინა საგანგებო ბესათი 

დაცული სხვა ადგილებიც. ისეთებიც, რომლებსაც საყოველთაო ბესა 

იცავდა, ანუ სადაც იკრძალებოდა შურისძიება, მაგალითად, უკლებ-

ლივ ყველა წისქვილი და მათი მიმდებარე ტერიტორიები ორმოცი ნა-

ბიჯის რადიუსით, ისევე როგორც ჩანჩქერები და ფართობი მათგან ოთ-

ხასნაბიჯიანი გარშემოწერილობით, რადგან დოლაბების ხმაურისა და 

წყლების ჩქეფის გამო შეუძლებელი ხდებოდა შურისმაძიებლის გაფ-

რთხილების გაგონება. კანუნი ყველაფერს ითვალისწინებდა. მარკ 

უკაციერა ხშირად ეკითხებოდა საკუთარ თავს, ნეტა ბესას ქვეშ მოხ-

ვედრილი ასეთი ადგილები ზღუდავს თუ, პირიქით, ზრდის ვენდეტის 

შემთხვევებსო. ზოგჯერ ეჩვენებოდა, რომ დაცვა, რომლითაც იქ ყველა 

გამვლელი სარგებლობდა, აშორებდა ამ ადგილებს სიკვდილისაგან, 

თუმცა ზოგჯერ, პირიქით, ფიქრობდა, რომ სწორედაც ბესას დაცვის 

ქვეშ მოხვედრილი შარა ან ტრაქტირი, რომელიც პირობას დებდა, აქ 

ვინმეს თუ მოკლავენ, იმის სისხლს აუცილებლად ავიღებთო, ახალ 

ვენდეტებს უხსნიდა გზას. მის გონებაში ეს ყველაფერი ბუნდოვანი და 

ორაზროვანი იყო, როგორც ბევრი რამ კანუნში. 

ამას წინათ იმ უამრავ ბალადაზეც ჩაფიქრდა, ყველგან, მთელ ზე-

განზე რომ იმღერებოდა. მოხეტიალე მომღერლები უხვად იპოვებოდ-

ნენ სხვადასხვა რეგიონის სოფლებში. გზა არ იყო, მათ რომ სადმე არ 

გადაჰყროდა კაცი და ტრაქტირი, შემთხვევით მათი სიმღერისთვის 

რომ არ მოეკრა ყური. ძნელი სათქმელი იყო, ეს სიმღერები ზრდიდა 

თუ ამცირებდა მკვდრების რაოდენობას. ხან ზრდიდა და ხანაც ამცი-
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რებდა. მათი საშუალებით ბევრი ამბის თქმა შეიძლებოდა, რომლებიც 

ზეპირსიტყვიერად გადაიცემოდა და რომლებიც ძველ თუ არც ისე 

ძველ მოვლენებს შეეხებოდა. მათ ზამთრის გრძელ ღამეებში ჰყვებოდ-

ნენ ხოლმე ბუხრის პირას. მერე მგზავრები ავრცელებდნენ და ერთ ღა-

მესაც ისინი ისეთი გადაკეთებულ- გადმოკეთებული სახით ბრუნდებო-

და, როგორც დროისაგან შეცვლილები ბრუნდებიან ხოლმე ოდინდე-

ლი სტუმრები. ის ხანდახან ამ მონათხრობთა ნაწილებს წააწყდებოდა 

ხოლმე დაბეჭდილს ამ გულისამრევ ჟურნალებში, რომლებიც ისე 

ჰქონდა ჩალაგებული სვეტებად, თითქოს კუბოში აწყვიაო. რადგან რაც 

ამ წიგნებში იყო დაბეჭდილი, მარკ უკაციერასთვის მხოლოდ უსიცოც-

ხლო სხეული იყო იმისა, რასაც ზეპირად ჰყვებოდა ხალხი ლაჰუტის 

[ლაჰუტი – ალპებში გავრცელებული სიმებიანი მუსიკალური საკრავი.] 

თანხლებით. 

ნებისმიერ შემთხვევაში, უნდოდა მას თუ არა, ეს ამბავი მის სამსა-

ხურს უკავშირდებოდა. ორი კვირით ადრე, როცა პრინცმა დასატუქსად 

დაიბარა საქმეში ცუდი მაჩვენებლების გამო, ასეთი რამ უთხრა. სიმარ-

თლე ითქვას, მისი სიტყვები ცოტა ბუნდოვანი იყო, მაგრამ მათი არსი 

მეტ-ნაკლებად შემდეგი გახლდათ: თუ შენ, სისხლის ინტენდანტი, დაგ-

ქანცა შენმა მოვალეობამ, არ დაგავიწყდეს, რომ ბევრი შურით ნატ-

რობს ამას და ისინი უბრალო ვიღაცები არ გეგონოს, უნივერსიტეტდამ-

თავრებულები არიანო. 

პირველად მოხდა, რომ პრინცმა უნივერსიტეტი ახსენა ერთგვარი 

მუქარის ტონით. სხვა შემთხვევებში უკვე ურჩია მარკს, მღვდლის დახ-

მარებით შეისწავლე ვენდეტასთან დაკავშირებული ყველა საკითხიო, 

მაგრამ ამჯერად ტონი აშკარად გაამკაცრა. და ახლა, როცა ამას იხსე-

ნებდა, მარკ უკაციერას ისეთი გრძნობა დაეუფლა, თითქოს რაღაცა 

მოუჭირეს საფეთქლებზე. ჰოდა, აიღე და, რომელიმე განათლებული 

კაცი, სუნამოს სუნად რომ ყარს, დააყენე ჩემს ადგილასო, ჩაიბურდღუ-

ნა თავისთვის. დანიშნე სისხლის განათლებული ინტენდანტი და ეგ შე-

ნი ქალაჩუნა ინტენდანტი მესამე კვირაშივე რომ გაგიჟდება, მაშინ გა-

გახსენდება მარკ უკაციერაო. 
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ერთხანს აზრები თვითდინებაზე, ერთი ჰიპოთეზიდან მეორეზე მი-

უშვა, მაგრამ ყველაფერი მაინც ყოველთვის ერთი და იმავე დასკვნით 

ბოლოვდებოდა – პრინცი ინანიებდა, ის კი გამარჯვებას ზეიმობდა. ყო-

ველ შემთხვევაში, მაინც უნდა შემოვიარო მთელი ზეგანიო, დაასკვნა 

ბოლოს, როცა იგრძნო, რომ ამ წამიერი თრობის ტალღამ გადაიარა. 

ძალიან წინდახედული იქნებოდა, საგანგებოდ მოემზადებინა მოხსენე-

ბითი ბარათი პრინცისთვის, როგორც ოთხი წლის წინ გააკეთა, შექმნი-

ლი მდგომარეობის ზუსტი შეფასებითა და სამომავლო გათვლებით. შე-

იძლება ვერც პრინცს მისდიოდა კარგად საქმეები და ის, მარკ უკაცი-

ერა, თავის თავზე აიღებდა მთავარ დარტყმას. თუმცა ამას დიდი მნიშ-

ვნელობა არც ჰქონდა, პრინცი მისი უფროსი გახლდათ და, შესაბამი-

სად, ინტენდანტის განსასჯელი ნამდვილად არ იყო მისი ქცევა. რისხვა 

მთლიანად გაუქრა. გონებამ, რომელიც უეცარმა მრისხანებამ ჯერ მყი-

სიერად დაუძაბა და შეუბორკა, მერე კი სრულად გაუთავისუფლდა ამ 

კრუნჩხვებისგან, ისევ სადღაც შორს, მთებზე დაიწყო ხეტიალი. კი, 

მართლა, აუცილებლად სჭირდებოდა ეს მოგზაურობა. და ახლა – კი-

დევ უფრო მეტად, როცა ვერ გრძნობდა თავს კარგად. ვინძლო გარე-

მოს გამოცვლას ოდნავ მაინც შეემსუბუქებინა მისი ბოლოდროინდე-

ლი სატანჯველები. ეგებ მის ძილგატეხილობასაც შველებოდა რამე. 

სხვა ყველაფერთან ერთად ის ამბავიც მისასალმებელი იქნებოდა, 

რომ რაღაც ხანს პრინცის თვალთახედვიდან გაქრებოდა. 

მოგზაურობის ამ გეგმამ რამე განსაკუთრებული აღმაფრენის გარე-

შე, ნელა და თანდათანობით, მაგრამ ერთგვარი სიჯიუტით დაიწყო მი-

სი გონების დაპყრობა. როგორც სულ ცოტა ხნის წინ, მის თვალწინ ხე-

ლახლა ჩაიარა ერთიმეორის მიყოლებით იმ გზებმა, რომელთა გავ-

ლაც მოუწევდა ალბათ, ოღონდ ამჯერად ისინი გონებაში თავის ფეხ-

საცმელებსა და ცხენის ნალებს დაუკავშირა და განსხვავებულად შეხე-

და, სხვაგვარად წარმოიდგინა ის ტრაქტირები და სახლები, რომლებ-

შიც ღამეს გაათევდა, ცხენების ჭიხვინიც ღამღამობით და ბაღლინჯოს 

ნაკბენებიც. 
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ეს სამუშაო მოგზაურობა იქნებოდა, რომლის დროსაც ალბათ იმ 

ყველაფრის გადახედვა დასჭირდებოდა, რასაც მის გონებაში სიკვდი-

ლის წისქვილის მონახაზის ფორმა ჰქონდა, თავის დოლაბებით, ინ-

სტრუმენტებით, ბორბლებითა და უთვალავი კბილანით; გულდასმით 

შეესწავლა მთელი მექანიზმი, რომ გაეგო, ბოლოს და ბოლოს რა 

აფერხებდა მის მოქმედებას, რა იყო დაჟანგებული და რა დაზიანებუ-

ლი. 

ოო, შესძახა კუჭის მოულოდნელი სპაზმისგან მოკეცილმა. კინაღამ 

გაიფიქრა, ჯობს, ის ნახო შენში რა არის დაზიანებულიო, მაგრამ აღარ 

დააბოლოვა აზრი. ეგებ ჰაერის გამოცვლას ეს გულისამრევი სიცარიე-

ლეც განედევნა მისგან, ასე ძალიან რომ აწვალებდა. კი, კი, რაც შეიძ-

ლება მალე უნდა გამგზავრებულიყო, დაეტოვებინა ეს ადგილები, ყვე-

ლაფერი ძალიან დაწვრილებით ენახა, ხანგრძლივად ესაუბრა, განსა-

კუთრებით კანუნის განმმარტებლებთან, მოესმინა მათი აზრი, თავშე-

საფარ კოშკებში შესულიყო, მღვდლებს შეხვედროდა, ეკითხა მათ-

თვის, არის თუ არა ხალხი, რომელიც კოდექსის წინააღმდეგ ჩურჩუ-

ლებს და მათი სახელები და გვარები ჩაენიშნა, რათა შემდეგ პრინცის-

თვის მათი გაძევება ეთხოვა და ა.შ. გონება გამოუცოცხლდა მარკ უკა-

ციერას. კი, მართლა შეეძლო დეტალური პატაკი მოემზადებინა პრინ-

ცისთვის ამ ყველაფერზე. მარკი ბოლთის ცემას მოჰყვა ბიბლიოთეკა-

ში. ზოგჯერ ერთ რომელიმე სარკმელთან ჩერდებოდა და, თავში ყოვე-

ლი ახალი აზრის გაელვებასთან ერთად, ისევ იწყებდა მოძრაობას. უკ-

ვე წარმოდგენილი ჰყავდა კოდექსის განმმარტებლები, რომელთა 

სიტყვებსაც ყოველთვის დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა პრინცი. ორა-

სამდე მაინც მოიძევებოდა მთელ ზეგანზე, თუმცა მათგან მხოლოდ 

ათი-თორმეტი თუ იყო სახელოვანი. მათ შორის ყველაზე განთქმულთა 

სულ ცოტა ნახევარს მაინც უნდა შეხვედროდა. ისინი კანუნის მთავარი 

საყრდენები იყვნენ, ზეგნის ტვინები; ისინი ნამდვილად ეტყოდნენ თა-

ვიანთ მოსაზრებას შექმნილ სიტუაციაზე და შეიძლება რჩევაც მიეცათ 

მის საწამლოდ. მაგრამ ასეთი მცირედით არ უნდა დაკმაყოფილებუ-

ლიყო. გონება უკარნახებდა, რომ ისეთ ადგილებშიც უნდა მისულიყო, 
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სადაც სიკვდილის საძირკველი – მკვლელები იმყოფებოდნენ. თავშე-

საფარ კოშკებში უნდა შეეღწია, პირისპირ უნდა დალაპარაკებოდა იქ 

გამოკეტილთ, იმათ, ვინც კანუნის მარილი და პური იყვნენ. ამ უკანას-

კნელმა იდეამ განსაკუთრებულად გაახარა. რაგინდ ბრძნულიც არ უნ-

და ყოფილიყო ცნობილ განმმარტებელთა რჩევები, სიკვდილის შესა-

ხებ ბოლო სიტყვა, კანუნის მიხედვით, მაინც სამართლის ამ დამამყა-

რებლებს ეკუთვნოდათ. 

შუბლი მოისრისა და შეეცადა, ორი წლის წინ მოპოვებული მონაცე-

მები გაეხსენებინა. ას სამოცდათოთხმეტი კოშკი იდგა მთელ ზეგანზე 

და დაახლოებით ათასი კაცი იყო შიგ გამოკეტილი. კოშკების წარმოდ-

გენა სცადა, მიმოფანტულების, პირქუშებისა და შეუხედავების, – ჩაშა-

ვებული სათოფურებითა და კარებით. მათი ხატება ჯერ სარწყავი არხე-

ბისას გადაეხლართა, რა მიზეზითაც სწორედ დამწყვდეულთა ნაწილი 

იმყოფებოდა იქ, მერე ბესათი მოსარგებლე გზებისა და ტრაქტირები-

სას, დაბოლოს კანუნის ინტერპრეტატორებისას, სახალხო მთქმელე-

ბისას და მომღერლებისას. ესენი იყვნენ ძველთაძველი მანქანის ჭან-

ჭიკები, ჯაჭვები და კბილანები, მანქანისა, რომელიც საუკუნეების გან-

მავლობაში გაუჩერებლივ მუშაობდა. საუკუნეების მანძილზეო, გა-

იმეორა თავისთვის. 

დღენიადაგ. უწყვეტად. ზამთარ-ზაფხულ. მაგრამ, აი, დადგა 17 მარ-

ტი და დაირღვა წესრიგი. ამის გახსენებაზე მარკ უკაციერას კიდევ ერ-

თხელ აღმოხდა ოხვრა. დაეუფლა შეგრძნება, რომ იმ დღეს მართლა 

ისე რომ ჩაევლო, როგორც კინაღამ ჩაიარა, მთელი ეს სიკვდილის წის-

ქვილი, მისი ბორბლები, მძიმე დოლაბები, ზამბარები და კბილანები 

ერთს ავბედითად გაიღრჭიალებდა, მერე ძირფესვიანად შეზანზარდე-

ბოდა, ბოლოს კი გაჩერდებოდა და ნაწილ-ნაწილ დაიმსხვრეოდა. 

ო, ღმერთო, ოღონდ ასეთ დღეს ნუ მომასწრებო, თქვა და კიდევ ერ-

თხელ დაეუფლა გულისრევის შეგრძნება მუცლის ღრუში. შემდეგ ამ 

შეგრძნებას გონებაში შემოჭრილი წუხანდელი სადილის მომენტები 

და პრინცის უკმაყოფილება შეერია. რამდენიმე წამის წინანდელი გა-

მოცოცხლება მყისიერად ჩაუქრა და ადგილი რაღაც უცნაურ სატან-
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ჯველს დაუთმო. ეშმაკსაც წაუღია ყველაფერიო, ჩაილაპარაკა. მისი სა-

ტანჯველი განსაკუთრებული გახლდათ, ნოტიო რუხ მასას წააგავდა, 

ყველგან რომ აღწევს თანდათანობით, გაუჩერებლად და ჩქმეტების გა-

რეშე. ეჰ, ათასჯერ ერჩივნა რამე მკვეთრი ტკივილი, თორემ, აბა, რა 

უნდა ექნა ამ ფაფის წინააღმდეგ, რომელსაც ვერსად გაექცეოდა? გა-

მუდმებით ამტყუნებდნენ მას, თითქოს მისი სატანჯველები, რომელთაც 

არასოდეს არავის ანდობდა, არ ეყოფოდა. უკვე სამი კვირა იყო, რაც 

მათ სულ უფრო და უფრო ხშირად გრძნობდა. უეცრად ის შეკითხვა და-

უსვა თავის თავს, რომელსაც მუდმივად მეორე დღისთვის გადადებდა 

ხოლმე: რამე სისხლის დაავადება ხომ არ მჭირსო? 

პირველად შვიდი წლის წინ გაუელვა ამან თავში. ბევრ ექიმს გა-

ესინჯა და ყველანაირი წამალი მიიღო, მაგრამ უშედეგოდ, იქამდე, 

ვიდრე ერთმა ჯაკოველმა ბერიკაცმა არ უთხრა, შვილო ჩემო, ამაოდ 

იღებ მაგ წამლებს და ესინჯები ექიმებს, ვერც ექიმები და ვერც წამლები 

შენს სნეულებას ვერაფერს უშველიან, შენ სისხლის დაავადება გჭირ-

სო. სისხლისო? 

გაიკვირვა მან, კი მაგრამ, მე არავინ მომიკლავსო. ბერიკაცმა კი, 

მართალია, არავინ მოგიკლავს, მაგრამ შენი საქმიანობაა თვითონ 

ისეთი, რომ სისხლის დაავადებას იწვევსო, მიუგო. მერე სისხლის სხვა 

ინტენდანტებზეც ელაპარაკა, რომელთა უმეტესობას ეს დაავადება 

სჭირდა და, ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ მისგან ვერც ერთი ვერასდროს 

ვერ განკურნებულა. თვითონ კი მოუხერხებია და გამოჯანმრთელებუ-

ლა იმ მთებში, რომლებიც უკნიდან დაჰყურებს ოროშს. იქაური ჰაერი 

ნამდვილი ხსნა ყოფილა ასეთი სნეულებების დროს. 

შვიდი წლის მანძილზე მარკი წყნარად იყო და მხოლოდ ამ ბოლო 

დროს შეახსენა თავი ამ დაავადებამ. ნეტა რატომ დავთანხმდი ასეთ 

სამსახურსო? თქვენი მჯობნი ერთი მოცემული ადამიანის სისხლი იყო 

უკვე რთულად დასამარცხებელი და რას უზამ სისხლს, რომელიც კაცმა 

არ იცის, სად იღებს სათავეს და სად მთავრდება? თან ეს უბრალო სის-

ხლი კი არ გახლდათ, მთელი თაობების სისხლის მდინარეები მოჩუხ-



141 
 

ჩუხებდა ზეგანზე, ჯეელებისა და ხანდაზმულების, წლებისა და საუკუ-

ნეების განმავლობაში. 

თუმცა, ეგებ არც მჭირს ეს დაავადებაო, ღრმად და ბოლო იმედით 

ამოიოხრა. იქნებ უბრალოდ მსწრაფლწარმავალი სისუსტეა, თორემ 

გავგიჟდებიო. ყური ცქვიტა, რადგან თითქოს კარის უკნიდან ნაბიჯების 

ხმა გაიგონა. მართლაც, დერეფნიდან ჯერ კარის ჭრიალი შემოესმა, მე-

რე კი ნაბიჯების ხმა და ლაპარაკი. 

ალბათ სტუმრებმა გაიღვიძესო, ჩაილაპარაკა თავისთვის. 
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თავი V 

 

ჯორჯი ბრეზფტოჰტში 25 მარტს დაბრუნდა. თითქმის მთელ დღეს 

გაუჩერებლად იარა. წინა გზისაგან განსხვავებით უკანა გზა ნახევრად 

მძინარემ გამოიარა, ისე, რომ სავალი იმსიგრძე აღარ ეჩვენა. გაუკ-

ვირდა კიდეც, ასე მალე რომ დაინახა თავისი სოფლის მისადგომები. 

თვითონაც ვერ მიხვდა, რატომ, მაგრამ ნაბიჯი შეანელა. გულისცემაც 

დაუწყნარდა. თვალი მოავლო ირგვლივ გორაკებს. თოვლის ნარჩენე-

ბიც დამდნარაო, ჩაილაპარაკა თავისთვის. თუმცა ველური ბროწეუ-

ლის ხეები ისევ იქ იდგა. მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც შვებით ამოი-

ოხრა. ვინ იცის, რატომ, მაგრამ წარმოედგინა, რომ თოვლის ნაფლე-

თები უფრო შეუბრალებლები იქნებოდნენ მის მიმართ. 

და, აი, ადგილი... პატარა ყორღანი აღემართათ მის არყოფნაში. 

ზუსტად მის წინ შეჩერდა ჯორჯი. წამით მოეჩვენა, რომ გაქანდებოდა, 

იქ დაწყობილ ქვებს ამოყრიდა, აქეთ-იქით მიმოფანტავდა და იქაურო-

ბის კვალსაც არ დატოვებდა. იმ დროს, როცა მისი ტვინი ამგვარ მოქ-

მედებას წარმოიდგენდა, მისი ხელი ციებიანივით ეძებდა კენჭს მოკირ-

წყლულ გზაზე. ბოლოს ერთი ცალი იპოვა და მისმა ხელმა რაღაც უჩ-

ვეულო მოძრაობით, თითქოს სადაცაა, უნდა მოსძვრესო, საფლავს ეს-

როლა. კენჭმა ყრუ ხმა გამოსცა, ორ-სამჯერ გადაგორდა და ბოლოს 

სხვების გვერდით გაჩერდა. ჯორჯი თვალს არ აშორებდა, თითქოს ეში-

ნოდა, კიდევ არ გაინძრესო, მაგრამ ის უკვე თავის ბუნებრივ ადგილას 

ჩანდა, კაცი იფიქრებდა, დიდი ხანია, იქა ძევსო. ჯორჯს ფეხი არ მოუც-

ვლია. 

საფლავს თვალის დაუხამხამებლად დაჰყურებდა. აი, რა დარჩა... 

იმ... იმ... (უნდოდა ეთქვა, იმის ცხოვრებიდანო), თუმცა, გულის სიღ-

რმეში ფიქრობდა, აი, რა დარჩება ჩემი ცხოვრებიდანო. 

მთელმა ამ ჭმუნვამ, უძილო ღამეებმა, უსიტყვო პაექრობამ მამას-

თან, ჭოჭმანმა, ხანგრძლივმა ჩაძირვამ ფიქრებში, სატანჯველებმა 

სხვა ვერაფერი შვეს, გარდა ამ შიშველი და აზრისაგან 
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დაცარიელებული ქვებისა. სცადა, შორს მოეტოვებინა ეს ყველაფე-

რი, მაგრამ ვერაფრით ვერ მოახერხა. სამყარომ სწრაფად დაიწყო 

ნგრევა მის გარშემო, ყველაფერი წაიშალა. ჯორჯი და საფლავიღა 

დარჩნენ მთელი დედამიწის ზურგზე. მაგრამ რატომ? რისთვის მოხდა 

ეს ყველაფერი? შეკითხვა იქვე დაყრილი ქვებივით შიშველი იყო და 

ყველგან ყველაფერს სტკენდა. ღმერთო! რა მტკივნეული იყო! ბოლოს 

თავი აიძულა, გზა გაეგრძელებინა, იქაურობას გასცლოდა და რაც შე-

იძლება შორს, თუგინდ ჯოჯოხეთში გაქცეულიყო, ოღონდაც კი იქ აღარ 

დარჩენილიყო. 

ჯორჯს თავისიანები წყნარი სითბოთი შეეგებნენ. მამამ მოკლედ გა-

მოჰკითხა მოგზაურობის ამბები, დედა კი ჩუმჩუმად შეავლებდა ხოლმე 

თვალს. ძალიან დამღალა გრძელმა გზამ და ხანგრძლივმა უძილობა-

მო, თქვა და დასაძინებლად წავიდა. ჩურჩულისა და ნაბიჯების ხმა კუ-

ლაში კარგა ხანს კლანჭებივით ესობოდა ძილ-ღვიძილში. ბოლოს, 

როგორც იქნა, ჩაეძინა. მეორე დღეს გვიან გაეღვიძა. სად ვარო, ორ-

სამჯერ ჰკითხა საკუთარ თავს და ისევ ჩაეძინა. ბოლოს, როცა ადგა, 

თავი დამძიმებული და გაჟღენთილი ღრუბელივით სავსე ჰქონდა. 

არაფრის გუნებაზე არ იყო. ფიქრისაც კი. 

ასე გავიდა ის დღეც და მომდევნო დღეებიც. ორ-სამჯერ მოიარა 

მთელი სახლი, უაზრო თვალებით უყურებდა ხან გალავნის იმ ნაწილს, 

რომელსაც კარგა ხანია, შეკეთება სჭირდებოდა, ხანაც სახურავის იმ 

კუთხეს, რომელიც ჯერ კიდევ წინა ზამთარს დაზიანებულიყო. მაგრამ 

გულს ვერ უდებდა შრომას. ყველაზე ცუდი კი ის იყო, რომ ყველანაირი 

შეკეთება უაზრო და უსარგებლო ეჩვენებოდა. 

მარტის ბოლო რიცხვები იყო. აპრილი მალე შემობრძანდებოდა. 

თავისი თეთრი პირველი ნახევრითა და შავი მეორე ნახევრით. აპრილ-

სიკვდილი. ისიც, თუ არ მოკვდებოდა და თავშესაფარ კოშკში დაიტან-

ჯებოდა. მხედველობა იმდენად დაუქვეითდებოდა სიბნელეში, რომ ნე-

ბისმიერ შემთხვევაში, ცოცხალიც რომ გადარჩენილიყო, ამ სამყაროს 

ვეღარ იხილავდა. 
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ძილ-ბურანიდან გამოვიდა და აზროვნებაც ოდნავ გამოუცოცხლდა. 

პირველი, რასაც ძიება დაუწყო მისმა ტვინმა, გამოსავალი იყო, რომე-

ლიც მას სიკვდილისა და სიბრმავისაგან დაიხსნიდა. ასეთი კი ერთა-

დერთი აღმოჩნდა, რაზეც ბევრი ჰქონდა ნაფიქრი: მოხეტიალე შეშის 

მჭრელი გამხდარიყო. ჩვეულებრივ, ამ ხელობას მისდევდნენ მთიელე-

ბი, რომლებიც ზეგანს ტოვებდნენ. მხარზე გადებული ცულით (ტარს 

მოსასხამში გაიჩრიდნენ ხოლმე, შავი, მბზინავი პირი კი, რომელიც კე-

ფის უკნიდან ამოზრდილიყო, თევზის ფარფლს მოგაგონებდათ) ქალა-

ქიდან ქალაქში დაიარებოდნენ და თავიანთ ამ ხეტიალს დუნე და სევ-

დიანი შეძახილით ამრავალფეროვნებდნენ: «შეშა ვის გაქვთ დასაჩე-

ხი!» არა, ჯობდა, აპრილსიკვდილში დარჩენილიყო (ახლა დარწმუნე-

ბული იყო, რომ ეს სიტყვა, რომელიც მხოლოდ მის ცნობიერებაში არ-

სებობდა, ყველას ესმოდა და ხმარობდა), ვიდრე იქ, წვიმებისგან გა-

ლუმპულ ქალაქებში წასულიყო საწყალ, ხელმოცარულ შეშის მჭრე-

ლად სარდაფების გისოსებიან შესასვლელებთან, რომელთაც მუდამ 

შავი მტვერი ედო (ერთხელ შკუდარში ენახა ერთი მთიელი, რომელიც 

ასეთ შესასვლელთან აპობდა შეშას). არა, ათასგზის არა, ჯობდა აპ-

რილსიკვდილი. 

ერთ დილას, მარტის ბოლოსწინა დღე იყო, კულის ქვის კიბე ჩაიარა 

და მამამისს პირისპირ შეეჩეხა. ეცადა, სიჩუმე არ ჩამოწოლილიყო, 

მაგრამ სიჩუმე მაინც დამყარდა. და ამ სიჩუმის მიღმიდან, თითქოს ვი-

ღაც გამოტყვრა კედლის უკნიდანო, ეს სიტყვები წამოვიდა: 

– აბა, ჯორჯ, რის თქმა გინდოდა ჩემთვის? მან ასე უპასუხა: 

– მამა, მინდა, გავიდე და ის დღეები, რაც დამრჩენია, ირგვლივ სე-

ირნობაში გავატარო. 

მამამ ხანგრძლივად და მდუმარედ ჩახედა თვალებში. ისე, კაცმა 

რომ თქვას, ამას არცა აქვს დიდი მნიშვნელობაო, გაიფიქრა ნახევრად 

მძინარე ჯორჯმა. არ ღირდა, თავიდან შეკამათებოდა მამამისს ამის თა-

ობაზე. ისეც საკმარისად იჩხუბეს ყრუდ ამ დღემდე. ორი კვირა აქეთ, 

ორი კვირა იქით, ბევრს არაფერს წყვეტდა. მთების მოუნახულებლა-

დაც გაძლებდა. სიმართლე ითქვას, ამაო სურვილი იყო. დააპირა კი-
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დეც ეთქვა, არა, მამა, ამას აზრი არა აქვსო, მაგრამ ამასობაში ის უკვე 

ზედა სართულზე ასულიყო. 

მალევე ჩამობრუნდა, ქისით ხელში. სისხლის ბეგრისთვის რომ გა-

ატანა, იმასთან შედარებით სულ ერთი ციცქნა გახლდათ. გაუწოდა. 

– წადი, ჯორჯ, და ღმერთმა ხელი მოგიმართოს! ჯორჯმა ქისა გამო-

ართვა. 

– გმადლობ, მამა. 

მამა თვალს არ აცილებდა. 

– ოღონდ, არ დაგავიწყდეს, – უთხრა ხმადაბლა, – ზავი 17 აპრილს 

გეწურება, – და ისევ გაიმეორა, – არ დაგავიწყდეს, შვილო ჩემო. 

რამდენიმე დღე იყო, რაც ჯორჯი რეგიონში დახეტიალებდა. სხვა-

დასხვა გზაზე. გზებისპირას გაფანტულ ტრაქტირებში. უცნობი სახეები. 

იმდენ ხანს იყო თავის სოფელში გამოკეტილი, რომ ფიქრობდა, რაფში 

ყოველთვის უძრავი და გაშეშებულია, განსაკუთრებით ზამთარშიო, 

თუმცა სულაც არ აღმოჩნდა ასე – ზეგანი ძალიან ცოცხალი იყო. ხალ-

ხის ერთი უწყვეტი ნაკადი აწყდებოდა მის შუაგულს, მეორე კი საპირის-

პირო მიმართულებით მოძრაობდა, ერთნი ამოდიოდნენ, სხვები ჩადი-

ოდნენ; უმრავლესობა კი ამოდიოდა კიდეც და ჩადიოდა ერთი და იმავე 

მოგზაურობის დროს და ამას იმდენჯერ აკეთებდნენ, რომ გზის ბოლოს 

უკვე აღარ იცოდნენ, საწყის წერტილთან შედარებით უფრო მაღლა იყ-

ვნენ თუ უფრო დაბლა. 

ჯორჯი ხანდახან ფიქრობდა, როგორ გადის დღეებიო. ჟამთა სვლა 

სრულიად უჩვეულო ეჩვენებოდა. გარკვეულ საათამდე დღე დაუსრუ-

ლებელი ჩანდა, მერე უეცრად წყლის წვეთივით, რომელიც ერთხანს 

ატმის ყვავილზე თრთის და შემდეგ მოწყვეტით ვარდება ძირს, დღეც 

იმსხვრეოდა და კვდებოდა. აპრილიც დადგა, თუმცა გაზაფხულს ჯერ 

კიდეც უჭირდა შემოსვლა. ხანდახან ალპების თავზე გადაჭიმული მო-

ცისფრო ზოლი აუტანლად უკუმშავდა გულს. აპრილიც დამდგარაო, 

ყველგან ამას ამბობდნენ მოგზაურები, რომლებიც ერთმანეთს ტრაქ-

ტირებში ხვდებოდნენ. კარგა ხანია დროა, გაზაფხული დადგეს, მაგრამ 

წელს ძალიან აგვიანებსო. ასეთ დროს მამამისის რჩევა ახსენდებოდა 



146 
 

ხოლმე ზავის ამოწურვის შესახებ, უფრო სწორად, არა თვითონ რჩევა 

ან ამ რჩევის ნაწილი, არამედ მხოლოდ ბოლო სიტყვები: «შვილო ჩე-

მო». და კიდევ თვის მონაკვეთი 1-ელიდან 17 აპრილამდე, და აზრი, 

რომ ყველას სრულად ჰქონდა თავისი აპრილი, მისი აპრილი კი შუაზე 

გაჭრილი და გადახლეჩილი იყო. მერე თავს ძალას ატანდა, აღარ 

ეფიქრა ამ ყველაფერზე და ყურს მოგზაურთა მონათხრობებს უგდებდა, 

რომელთაც, მაშინაც კი, როცა ჩანთაში არც პური ედოთ და არც მარი-

ლი, არასდროს ელეოდათ მოსათხრობი. 

ტრაქტირებში ათას რამეს მოისმენდა კაცი ყველა ჯურისა და ეპო-

ქის ხალხზე. ის ყოველთვის ცოტათი განზე იჯდა და, კმაყოფილი, რომ 

არავინ აწუხებდა, ყურდაცქვეტილი ისმენდა ყველაფერს. დროგამოშ-

ვებით გონება სხვაგან გაურბოდა, ცდილობდა, ფრაგმენტები დაეჭირა 

ამ ამბებიდან და თავისი ცხოვრებისთვის მიეწებებინა, ანდაც პირიქით, 

თავისი ცხოვრების ნამსხვრევები სხვათა მონათხრობისთვის მოერგო, 

მაგრამ ეს კოლაჟი ყოველთვის იოლი გასაკეთებელი არ გახლდათ. 

და ყველაფერი ალბათ ასევე გაგრძელდებოდა მისი მოგზაურობის 

ბოლომდე, ბედისწერა რომ არ ჩარეულიყო საქმეში. ერთ დღეს, ერთ 

ტრაქტირში, სახელად «ახალი ტრაქტირი» (ტრაქტირების უმრავლე-

სობას ან «ძველი ტრაქტირი» ერქვა, ან «ახალი ტრაქტირი»), ყური 

მოჰკრა ლაპარაკს რაღაც ეტლის შესახებ;... ეტლისა, რომელსაც შიგ-

ნით შავი ხავერდი ჰქონდა გამოკრული... ქალაქური ეტლი უცნაური 

ფორმებით. ნუთუ ის ქალიაო, გაიფიქრა და მთელი ტანით დაიძაბა, 

უკეთ რომ გაეგონა. კი, ის ქალი იყო. ნათელთვალება და წაბლისფერ-

თმიან ლამაზ ქალაქელ ქალზე ლაპარაკობდნენ. 

ჯორჯს გააჟრჟოლა. გარშემო მიმოიხედა, თვითონაც ვერ მიხვდა, 

რატომ. ტრაქტირის ჭუჭყიანი დარბაზი იყო, ბოლისა და სველი შალის 

მძაფრი სუნით. თითქოს ეს ყველაფერი საკმარისი არ ყოფილიყო, კა-

ცი, რომელიც ამ ქალზე ლაპარაკობდა, სიტყვებთან ერთად პირიდან 

თამბაქოსა და ხახვის სუნს აფრქვევდა. ჯორჯი აქეთ-იქით ატრიალებდა 

თვალებს და ამით თითქოს ამბობდა, ფრთხილად, განა ეს ადგილი იმ-

სახურებს, მისი სახელი რომ მოიხსენიოთო. გარშემო მყოფნი კი გა-
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ნაგრძობდნენ ლაპარაკს და სიცილს. ჯორჯი ხაფანგში გაბმულივით იჯ-

და, თითქოს რაღაცნაირად შუაში იყო, თან ესმოდა და თან არა, ყურებ-

ში კი ყაყანის ხმა ედგა. უეცრად გაუნათდა გონება და მიხვდა, რატომაც 

წამოიწყო მთელი ეს მოგზაურობა. მონდომებით ცდილობდა, დაემალა 

ეს საკუთარი თავისთვის. ჯიუტად განაგდო კიდეც იგი გონებიდან, გან-

დევნა, მაგრამ მიზეზი აქ იყო, მისი არსების შუაგულში: გზას მთებით 

სატკბობად კი არ გაუდგა, არამედ, უპირველეს ყოვლისა, ამ ქალის ხე-

ლახლა სანახავად. თვითონაც არ იცოდა, რატომ დაეძებდა ამ მოღრე-

ცილფორმებიან ეტლს, რომელიც უთავბოლოდ დაქროდა მთელ ზე-

განზე, ის კი შორიდან უჩურჩულებდა მას, რატომ დაეხეტები ამ ადგი-

ლებში, ეტლო-პეპელაო. სინამდვილეში, თავისი პირქუში შესახედა-

ობით, კარების ბრინჯაოს სახელურებითა და რაღაც რთული ხაზებით 

კუბოს მოაგონებდა, რომელიც ამასწინანდელი და ერთადერთი მოგ-

ზაურობის ჟამს ენახა შკუდარში, დიდ ეკლესიაში, მძიმე საორღანო მუ-

სიკასა და დაკრძალვის ცერემონიას შორის. ამ ეტლის – კუბო- ნემსიყ-

ლაპიას – შიგნით კი, იმ წაბლისფერთმიანი ქალის მზერა იყო, რომელ-

მაც ისეთი სინაზითა და ემოციით მიიზიდა, როგორიც ამ ქვეყანაზე არც 

ერთ სულიერთან კონტაქტისას არ ჰქონია. ბევრი ქალის თვალები ენა-

ხა ცხოვრებაში და ამ ცეცხლოვან, მორცხვ, გონების ამამღვრეველ, 

დახვეწილ, ცბიერ თუ ამაყ თვალთაგან არც ერთი არ ჰგავდა იმისას. 

ისინი ერთდროულად შორეულიც იყო და ახლობელიც, გასაგებიც და 

იდუმალიც, უგრძნობიც და თანამგრძნობიც. ამ მზერას, რომელიც სურ-

ვილს აღგიძრავდათ, ამავდროულად ჰქონდა რაღაც, რაც გაშორებ-

დათ, გადაჰყავდით სადღაც შორს, ცხოვრების მიღმა, საფლავის მიღმა, 

საიდანაც შეიძლებოდა მშვიდად გეყურებინათ ერთმანეთისთვის. 

ღამეების განმავლობაში (რომელთა შევსებასაც უწესრიგოდ ცდი-

ლობდნენ ძილის ნაკუწები, ისევე როგორც კანტიკუნტად გაფანტული 

ვარსკვლავები ლამობენ ხოლმე შემოდგომის ბნელი ცის განათებას) 

ეს მზერა ერთადერთი იყო, რასაც ძილი ვერ შლიდა. ის იქ რჩებოდა, 

მის შუაგულში, დაკარგული ბრილიანტივით, რომლის შესაქმნელად 

მთელი სამყაროს ნათელი იქნა გამოყენებული. 
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დიახ, სწორედაც იმისთვის გაუდგა გზას მთელი დიდი ზეგნის მოსავ-

ლელად, რომ როგორმე კიდევ ერთხელ ეხილა ეს თვალები. ესენი კი 

ისე ლაპარაკობდნენ ამ ქალზე, თითქოს რაღაც ყოველდღიური ნივთი 

ყოფილიყოს, თან ამ ბინძურ ტრაქტირში, სიგარეტის მჟავე სუნში და გა-

ფუჭებული კბილებით სავსე პირებით. უეცრად ფეხზე წამოხტა, თოფი 

მხარზე მიიდო, ესროლა მათ ჯერ ერთხელ, მერე მეორედ, მესამედ, მე-

ოთხედ. ყველანი დახოცა, დახოცა ისინიც, ვინც მათ საშველად მოვი-

და, ისევე როგორც მეტრაქტირე და იქ შემთხვევით მყოფი ჟანდარმები, 

მერე გარეთ გამოვარდა და მდევრებსაც დაახალა, სხვებსაც, მთელ 

სოფლებს, რომლებიც მოსდევდნენ, მთელ სადროშოებს, პროვინცი-

ებს... ეს ყველაფერი წარმოიდგინა, სინამდვილეში კი არც არაფერი 

უქნია, წამოდგა და გარეთ გავიდა. ცივმა ქარმა შუბლი გაუგრილა. ერ-

თხანს ასე გაჩერდა, თვალებმილულული. თვითონაც ვერ მიხვდა, რა-

ტომ, და ერთი ფრაზა მოუვიდა თავში, რომელიც ერთხელ, რამდენიმე 

წლის წინ, სექტემბრის ერთ ნესტიან დღეს ქვეპრეფექტურის სიმინდის 

საწყობის გრძელ რიგში დგომისას გაიგონა: 

«ამბობენ, ქალაქელმა გოგოებმა ტუჩებში იციან კოცნაო». 

რამდენადაც მოგზაურობის გარკვეული ნაწილის დროს ყურადღება 

მუდმივად ეფანტებოდა, ჯორჯს შთაბეჭდილება შეექმნა, რომ მისი გზა 

წყვეტილი და სიცარიელეებითა და გრძელი ნახტომებით იყო დანაწევ-

რებული. ხშირად გაკვირვებული აღმოაჩენდა ხოლმე, რომ ისევ იმ 

გზაზე ან იმ ტრაქტირში იყო, რომელზეც ან რომელშიც რამდენიმე სა-

ათის წინ გამოიარა. ასე საათობრივად და დღითი დღე სწყდებოდა მისი 

გონება რეალობას და მისი მოგზაურობა სულ უფრო და უფრო ემსგავ-

სებოდა სიზმარში ხეტიალს. 

ახლა უკვე აღარ უმალავდა საკუთარ თავს, რომ სწორედ იმ ეტლს 

დაეძებდა. აღარც სხვებს უმალავდა ამას. არაერთხელ უკითხავს, ხომ 

არ დაგინახავთ უცნაურხაზებიანი ეტლიო... იმ რაღაცებით, რა ჰქვია... 

არ ვიცი, როგორ ვთქვაო... როგორო, პასუხობდნენ სხვები, აბა, ერთი 

კარგად აგვიხსენი, როგორი ეტლიო. აი, სხვებისგან განსხვავებული 

ეტლიო... 
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შავხავერდიანიო... ბრინჯაოსორნამენტებიანიო... კუბოსავითო... 

და ამაზე სულ ასე პასუხობდნენ, სერიოზულად ლაპარაკობ თუ მიედებ-

მოედები რაღაცას? შენ ცოტათი ხომ არ შეიშალე, ჩემო კარგოო. 

ერთხელ ვიღაცამ უთხრა, მსგავსი აღწერილობის ეტლი შევნიშნეო, 

თუმცა მერე გაირკვა, რომ მეზობელი რეგიონის ეპისკოპოსის ეტლი 

იყო, რომელიც, უცნაურია და, ძალიან ცუდ ამინდებში მოგზაურობდა 

ხოლმე. 

მერე რა, რომ აქოთებულ ტრაქტირებში ცხოვრობენ, მერე რა, რომ 

გაფუჭებული კბილები აქვთ, ოღონდ იმ ქალზე მელაპარაკონო, ფიქ-

რობდა. 

ორ-სამჯერ ეგონა, რომ მის კვალს მიაგნო, მაგრამ მაშინვე დაკარ-

გა. სიკვდილის სიახლოვე კიდევ უფრო სასურველს ხდიდა ამ შეხვედ-

რას. შემოვლილი გზებიც უძლიერებდა მისი ხილვის წყურვილს. 

ერთ დღეს კაცი დაინახა, რომელიც მოეჩვენა, თითქოს ჯორზე იჯდა. 

სისხლის ინტენდანტი აღმოჩნდა, რომელიც, ღმერთმა უწყის, სად მი-

დიოდა. რაღაც მანძილის შემდეგ ჯორჯმა მიიხედა, თითქოს უნდოდა, 

დარწმუნებულიყო, რომ ნამდვილად სისხლის ინტენდანტი იყო. იმანაც 

გამოიხედა მის სანახავად. ამას რაღა დაემართაო, გაიფიქრა ჯორჯმა. 

ერთხელ უთხრეს, ისეთი ეტლი დავინახეთ, რომელიც ზუსტად შე-

ესაბამება შენს აღწერილობას, მაგრამ ცარიელი იყოო. მეორედ უკი-

დურესი სიზუსტით აღუწერეს ეტლის ყველა თავისებურებაც და ლამაზი 

მგზავრი ქალის სახეც, რომლის თმაც მინის მიღმა ზოგს წაბლისფერი 

მოეჩვენა, ზოგს კი თხილისფერი. 

ყოველ შემთხვევაში ჯერ კიდევ აქ, ზეგანზეაო, გაიფიქრა მან. ყო-

ველ შემთხვევაში ჯერ არ გამგზავრებულა ქვევითკენო. 

ამასობაში აპრილის თვე სწრაფად გადიოდა. დღეები ელვის სის-

წრაფით ენაცვლებოდა ერთმანეთს და ეს თვე, რომელიც ისეც ყველა 

სხვა თვეზე მოკლე იყო ხოლმე მისთვის, სწრაფად იკუმშებოდა და იწუ-

რებოდა. 

არ იცოდა, საით, რომელ მხარეს წასულიყო. ხან არასწორ გზაზე სი-

არულში კარგავდა დროს, ხან კი უნებლიეთ ისევ იქ ბრუნდებოდა, სა-
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დაც უკვე ნამყოფი იყო. ეჭვი, რომ სწორ მხარეს არ მიაბიჯებდა, სულ 

უფრო და უფრო ღრღნიდა. ბოლოს კი ისეთი შეგრძნება დაეუფლა, რომ 

იმ ერთი მუჭა დღეების განმავლობაშიც მხოლოდ არასწორი მიმართუ-

ლებით ივლიდა, რომელიც მას, მთვარის შუქზე მიმავალ უბედურ ყა-

რიბს, ამ აპრილის შუაში გახლეჩილ თვეში დარჩენოდა. 
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თავი VI 

 

ვორფსეები განაგრძობდნენ მოგზაურობას. ბესიანი ცოლის პრო-

ფილს აკვირდებოდა. ნაკვთები ოდნავ წაჰგრძელებოდა, მსუბუქი სი-

ფერმკრთალე კი, როგორც რამდენიმე დღის წინ, მას მხოლოდ და მხო-

ლოდ სასურველს ხდიდა. დაღლილია, მიუხედავად იმისა, რომ არ უნ-

და ამის აღიარებაო, გაიფიქრა მან. სინამდვილეში, მთელი ამ დღეების 

მანძილზე ელოდა, როდის იტყოდა ბოლოს და ბოლოს ამ ბუნებრივ 

სიტყვებს: – უჰ, დავიღალე. ის ამ სიტყვებს მოუთმენლად, ციებცხელე-

ბიანივით ელოდა, როგორც მხსნელ წამალს სნეულების წინააღმდეგ, 

მაგრამ ცოლს ეს სიტყვები არ დასცდენია. ფერმკრთალი სახით იჯდა, 

გზას გაჰყურებდა და ხმას არ იღებდა, ან თითქმის არ იღებდა. რაც შე-

ეხება მის მზერას, რომელიც, მრისხანებისა და დამცირების მომენტებ-

შიც კი ყოველთვის გასაგებად ეჩვენებოდა, ახლა მისთვის გამოუცნობი 

გამხდარიყო. ნეტა ამ თვალებს უგუნებობა, ან უარესი, სიცივე მაინც გა-

მოეხატა! მაგრამ ამ მზერაში რაღაც სხვა იდო. თითქოს ერთგვარად 

დაცარიელებული იყო შუაგულში და მხოლოდ კიდეები რჩებოდა. 

გვერდიგვერდ მსხდომნი იშვიათად თუ გაუცვლიდნენ ერთმანეთს 

სათქმელს. ბესიანი დროგამოშვებით ცდილობდა, მცირეოდენი სითბო 

გაეცოცხლებინა, მაგრამ, რაკი ეშინოდა, რომ ამით ერთგვარად თავს 

დაიმდაბლებდა, ძალიან ფრთხილად და შეფარვით იქცეოდა. ყველაზე 

ცუდი ის გახლდათ, რომ გრძნობდა, ცოლს ვერაფრით ვერ გაუბრაზდე-

ბოდა. ქალებთან ურთიერთობით დაგროვებული გამოცდილებიდან 

იცოდა, რომ ჩხუბსა და მრისხანებას ხანდახან შეეძლო უცბად გადაეჭ-

რა ერთი შეხედვით გამოუვალი, ინერტული სიტუაციები, როგორც ქა-

რიშხალი გაფანტავს ხოლმე გუნების დამამძიმებელ ნესტს. მაგრამ დი-

ანას თვალების ჭრილში იყო რაღაც, რაც მას სხვის მრისხანებისგან 

იცავდა. დაახლოებით ისეთი, როგორიც ფეხმძიმე ქალების თვალებ-

შია ხოლმე. ერთ მომენტში კინაღამ ხმამაღლა ჰკითხა საკუთარ თავს, 

ბავშვს ხომ არ ელოდებაო. მაგრამ მისი გონება უნებურად და მყისიე-

რად შეუდგა სწრაფ ანგარიშს და ეს ბოლო იმედიც ჰაერში გაიფანტა. 
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ბესიანმა შეუმჩნევლად ამოიოხრა და პეიზაჟის თვალიერება განაგ-

რძო. საღამოვდებოდა. 

ერთხანს ასეთ სულიერ მდგომარეობაში დარჩა და როცა ისევ ჩა-

უფიქრდა შექმნილ ვითარებას, ტვინმა ისევ საწყის წერტილთან მიიყ-

ვანა. ასე მაინც ეთქვა დიანას, ვერავითარ გემოს ვერ ვატან ამ მოგზაუ-

რობას, იმედები მთლიანად გამიცრუვდა, შენი იდეა, გაგვეტარებინა 

თაფლობის თვე ზეგანზე, უზარმაზარი სისულელე აღმოჩნდა და რაც მა-

ლე წავალთ აქედან, გინდა დღესვე და გინდა ამწუთასვე, მით უკეთესი 

იქნებაო. მაგრამ არა, როდესაც სცადა, მისთვის გაეადვილებინა ამ 

სურვილის ჩამოყალიბება და ამისთვის ნაადრევ გამგზავრებაზე მი-

ანიშნა ბუნდოვნად, ცოლმა ამგვარი სურვილისგან მეტად შორეული, 

მარტივი პასუხი გასცა, როგორც შენ გინდა, ჩემზე ნუ იდარდებო. 

რა თქმა უნდა, აზრი ამ მოგზაურობის შეწყვეტისა და შინ დაბრუნე-

ბის შესახებ უკვე აღარ ასვენებდა, მაგრამ რაღაც ბუნდოვანი იმედი მა-

ინც რჩებოდა, რომ შეიძლებოდა ყველაფერი გამოსწორებულიყო. იმა-

საც გრძნობდა, რომ თუ რამის გამოსწორება იყო შესაძლებელი, ეს 

მხოლოდ და მხოლოდ ზეგანზე ყოფნისას თუ მოხდებოდა და დაბრუნე-

ბის შემთხვევაში ამ მდგომარეობას ვეღარაფერი ეშველებოდა. 

ბოლომდე დაღამებულიყო და უკვე ვეღარ არჩევდა მის სახეს. ორ-

სამჯერ გადაიხარა ფანჯრისკენ, მაგრამ ვერაფრით ვერ მიხვდა, სად იყ-

ვნენ. ცოტა ხნის შემდეგ მთვარემ ნათელი მოჰფინა გზას და ბესიანმა 

კიდევ ერთხელ მიიტანა სახე მინასთან. დიდხანს დარჩა ამ მდგომა-

რეობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ცივი მინის ვიბრაცია მისი შუბლიდან 

მთელ სხეულს გადაეცემოდა. მთვარის შუქზე გზა მინისას ჰგავდა. პა-

ტარა ეკლესიის სილუეტმა მარცხნივ გადაინაცვლა. შემდეგ წყლის წის-

ქვილი გამოჩნდა, რომელზეც კაცი იფიქრებდა, თოვლის დასაფქვავად 

უფროა აგებული, ვიდრე სიმინდისაო. ხელით ცოლის ხელს დაუწყო 

ძებნა. 

– დიანა, – უთხრა ჩუმად, – გაიხედე გარეთ. მგონი, ამ გზას ბესა 

იცავს. 
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მანაც მიიტანა სახე მინასთან. კვლავ ხმადაბლა, სიტყვების შერჩე-

ვითა და ისეთი სინტაქსით, რომელიც სულ უფრო და უფრო არაბუნებ-

რივი ეჩვენებოდა, აუხსნა, თუ რას ნიშნავდა ბესათი დაცული გზა. შეექ-

მნა შთაბეჭდილება, რომ მთვარის ყინულოვანი სინათლე ეხმარებოდა 

მას ამ საქმეში. 

შემდეგ, როცა სიტყვები ამოიწურა, თავი კისერთან მიუტანა და 

მორცხვად აკოცა. მთვარის სხივები დროგამოშვებით ელამუნებოდა 

მუხლებზე. დიანა არ განძრეულა ადგილიდან, არც მისკენ მიწეულა და 

არც გვერდზე გაწეულა. ისევ აფრქვევდა სურნელს, რომელიც მას ასე 

უყვარდა და ძლივს შეიკავა თავი, რომ არ დაეჩივლა. ბოლო იმედად 

იტოვებდა, რომ რაღაცა დაიძვრებოდა და ამოძრავდებოდა მასში. 

ქვითინს ელოდა, თუნდაც სუსტს და ძლივსგასაგონს, ან ოხვრას მა-

ინც. მაგრამ ცოლი ფეხსაც არ იცვლიდა ამ უცნაური ქცევიდან, იყო 

მდუმარე და თან არც იყო. იყო მწუხარე, როგორც ვარსკვლავებით მო-

ფენილი რომელიმე მინდორი შეიძლება იყოს მწუხარე. ო, ღმერთო ჩე-

მო, რა ხდება ჩემს თავსო, გაიფიქრა ბესიანმა. 

ცა ნახევრად მოღრუბლულიყო. ცხენები ჩორთით მიდიოდნენ ცუ-

დად მოკირწყლულ გზაზე. ჯვრის გზა გახლდათ. ფანჯარაში ბესიანი 

გაჰყურებდა პეიზაჟს, რომელიც მისთვის უკვე ნაცნობი გამხდარიყო. 

უბრალოდ, ამჯერად, ხან ყველაზე ახლო, ხან კი ყველაზე შორეულ ზო-

ნებში, იქაურობა მოცისფრო სუფრით დაფარულიყო. თოვლს დნობა 

დაეწყო, ქვედა მხარეს, მიწასთან შეხებისგან იოლად თხელდებოდა, 

ზევიდან კი ქერქისმაგვარ რაღაცას იკეთებდა, რომელიც უფრო ძნე-

ლად დნებოდა. 

– რა რიცხვია დღეს? – იკითხა დიანამ. 

ცოტათი გაკვირვებულმა ერთი წამით შეხედა ცოლს, ვიდრე უპასუ-

ხებდა. 

– თერთმეტი. 

მოეჩვენა, რომ რაღაცის თქმა უნდოდა დიანას. თქვი, თქვი რამე, 

გეხვეწებიო, გაიფიქრა. უკანასკნელმა სასოებამ თბილი ორთქლივით 

მოიცვა. რაც გინდა, თქვი, ოღონდ ილაპარაკეო. 
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დიანას ტუჩები, რომლებსაც ცერად ადევნებდა თვალს, ისევ ამოძ-

რავდა და ახალი ფორმით ჩამოაყალიბა ფრაზა, რომელიც აქამდე არ 

ეთქვა. 

– გახსოვს ის მთიელი, რომელიც იმ დღეს დავინახეთ, პრინცთან 

რომ მივდიოდით? 

– კი, – მიუგო მან, – რასაკვირველია. 

რა იყო ეს სრულიად ბუნებრივი ტონით ნათქვამი «რასაკვირვე-

ლია»? ერთი წუთით საკუთარი თავი შეეცოდა, თუმცა თვითონაც ვერ 

მიხვდა, რატომ. შეიძლება იმის გამო, რომ ასე აჩქარდა, ნებისმიერ ფა-

სად გაეხანგრძლივებინა სიცოცხლე ამ საუბრისთვის. ანდა შეიძლება 

სულ სხვა მიზეზით, რომლის განსაზღვრაც ამ მომენტისთვის ჯერ არ შე-

ეძლო. 

– მისთვის ბოძებულ ზავს აპრილის შუა რიცხვებში გასდიოდა ვადა, 

არა? 

– კი, – მიუგო ქმარმა, – დაახლოებით ეგრე იყო. ჰო, ჰო, ზუსტად, 

შუა აპრილში. 

– მე თვითონაც არ ვიცი, რატომ, მაგრამ ეს ამბავი ამომიტივტივდა 

გონებაში, – ისე თქვა ცოლმა, რომ თვალი არ მოუშორებია ფანჯრი-

სათვის, – ისე, უბრალოდ. 

– უბრალოდ, – გაიმეორა ქმარმა. ეს სიტყვა საწამლავის შემცველი 

ბეჭედივით ავის მომასწავებელი ეჩვენა. სადღაც, სულის რომელიღაც 

კუთხე-კუნჭულში რისხვის ბუდე ცდილობდა ჩამოყალიბებას. ანუ ამ 

ყველაფერს უბრალოდ აკეთებ? უბრალოდ, მხოლოდ იმისთვის, რომ 

დამტანჯო? ჰა? მაგრამ რისხვის ნაკადი უცბადვე შეწყდა. 

ბოლო დღეებში ორ-სამჯერ უცბად შეატრიალა თავი უკან იმ ახალ-

გაზრდა მთიელების დასათვალიერებლად, რომელთაც გზად მათმა ეტ-

ლმა ჩაუარა გვერდზე. ბესიანმა იფიქრა, ალბათ ტრაქტირში ნანახი 

ახალგაზრდა კაცი იცნოო და მაშინ არ მიუნიჭებია ამისთვის მნიშვნე-

ლობა. ახლაც, მიუხედავად იმისა, რომ ცოლმა ახსენა ის, ქმარს იგივე 

შეგრძნება დაეუფლა. 

აზრთა მდინარება ეტლის უეცარმა გაჩერებამ გააწყვეტინა. 
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– რა ხდება? – ისე იკითხა, უმისამართოდ. 

მეეტლე ჩამოვიდა და მაშინვე ფანჯარაში შემოიხედა. გაშვერილი 

ხელით გზას აჩვენებდა. მხოლოდ მაშინ შეამჩნია ბესიანმა ვიღაც მო-

ხუცი მთიელი ქალი, რომელიც გზის პირას ჩაცუცქულიყო. მათკენ იყუ-

რებოდა და რაღაცას ბუტბუტებდა. ბესიანმა კარი გააღო. 

– ვიღაც დედაბერი ზის გზის პირას და ამბობს, ვეღარ ვინძრევიო, – 

აუხსნა მეეტლემ. 

ბესიანმა ფეხი ჩადგა მიწაზე და მუხლის გასაშლელად გადადგმული 

ორი-სამი ნაბიჯის შემდეგ მოხუც ქალს მიუახლოვდა, რომელიც დრო-

დადრო წამოიკვნესებდა ხოლმე და მუხლებს ხელებით იზელდა. 

– რა გჭირს, კეთილო ბებია? – ჰკითხა ბესიანმა. 

– ო, ეს წყეული კრუნჩხვები, – მიუგო დედაბერმა, – მილურსმული-

ვითა ვარ აქ დილიდან, შვილო. 

იმ რეგიონის მთიელი ქალების მსგავსად ნაქარგით მორთული ქსო-

ვილის კაბა ეცვა, თავზე კი თავსაფარი ჰქონდა წაკრული, საიდანაც 

ნაცრისფერი თმა მოუჩანდა. 

– დილიდან ველოდები, რომ ვინმე სულიერმა გამოიაროს და მიშ-

ველოს, რომ აქედან წავიდე. 

– საიდან ხარ? – ჰკითხა ეტლის პატრონმა. 

– აი, იმ სოფლიდან, – დედაბერმა ბუნდოვნად გაიშვირა ხელი წინ, 

– შორს არაა აქედან, აი, იმ შარაგზაზე. 

– წავიყვანოთ, – თქვა ბესიანმა. 

– გმადლობ, შვილო, – უპასუხა დედაბერმა. 

იღლიებში ჩაავლო ხელი, მეეტლის დახმარებით მოხუცი ქალი 

ფრთხილად წამოაყენა და ერთად მიიყვანეს ეტლამდე. დიანა ფანჯრი-

დან ადევნებდა თვალს. 

– გამარჯობა, ჩემო გოგო, – მიესალმა დედაბერი ასვლისთანავე. 

– გაგიმარჯოს, ბებია, – უპასუხა დიანამ და, ადგილის გასათავისუფ-

ლებლად, გვერდზე ჩაიწია. 
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– ა, – შესძახა დედაბერმა, როცა ეტლი დაიძრა, – მთელი დილა 

მარტომ გავატარე, ირგვლივ კაციშვილი არ ჭაჭანებდა არსად. ვიფიქ-

რე, ვკვდები-მეთქი. 

– მართალია, – დაეთანხმა ბესიანი, – ეს გზა თითქმის უკაცრიელია. 

თქვენი სოფელი დიდია, არა? 

– კი, დიდია, – მიუგო დედაბერმა და სახე მოეღუშა, – ძალიან დი-

დიც კია, ღმერთმანი, მაგრამ, რად გინდა... 

ბესიანი თვალს არ აშორებდა დედაბრის მოღუშულ ნაკვთებს. ერ-

თხანს ეგონა, რომ რაღაც მტრული დამოკიდებულება შენიშნა სოფლის 

მამაკაცების მიმართ, რადგან არავის გამოუვლია აქეთ მხარეს მის და-

სახმარებლად და ყველამ დაივიწყაო. თუმცა გრძნობა, რომელმაც მო-

უქუფრა სახე, რაღაც უფრო ღრმა იყო, ვიდრე ეს უბრალო და შემთხვე-

ვითი გაღიზიანება. 

– კი, სოფელი ძალიან დიდია, მაგრამ მამაკაცების უმეტესობა გა-

მოკეტილია. ამიტომაც დავრჩი მარტო ამ გზაზე და კინაღამ იქვე მოვ-

კვდი. 

– გამოკეტილები სისხლის საქმის გამო? 

– ჰო, შვილო, სისხლის საქმის გამო. ასეთი რამე არასდროს გვინა-

ხავს. ეჰ, რა თქმა უნდა, ერთმანეთს ხშირად ხოცავენ ჩემს სოფელში, 

მაგრამ ასეთი რამ არასდროს დატრიალებულა. 

დედაბერმა ღრმად ჩაისუნთქა და ამოისუნთქა. 

– ორასი სახლიდან, რომლებსაც ჩვენი სოფელი მოითვლის, მხო-

ლოდ ოცი არ არის ჩაბმული ვენდეტაში. 

– ნუთუ ეს შესაძლებელია? 

– შენი თვალით ნახავ, შვილო. გაქვავებული მოგეჩვენება სოფელი, 

გეგონება, შავმა ჭირმა გადაუარაო. 

ბესიანმა სახე ფანჯარასთან მიიტანა, მაგრამ სოფელი ჯერ არ ჩან-

და. 

– ორი თვის წინ მე თვითონ დავმარხე ჩემი ძმისშვილი, – დაიწყო 

მთიელმა დედაბერმა, – ანგელოზივით ლამაზი ბიჭი იყო. 
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ამ ბიჭზე დაიწყო ლაპარაკი და მოჰყვა, თუ როგორ მოკლეს, თუმცა 

ლაპარაკის დროს, უცნაურია და, სიტყვების წყობა მის ფრაზებში ნელ-

ნელა შეიცვალა. და არა მხოლოდ წყობა, არამედ მანძილი მათ შორის, 

თითქოს შიგნით რამე უცნაური, მტკივნეული და გონების ამრევი ჰაერი 

შეიჭრაო. როგორც ხილი მწიფობის წინ, მისი მეტყველებაც თავისი 

ჩვეულებრივი მდგომარეობიდან რაღაც ახალ, სიმღერისა თუ ჩივილის 

მომასწავებელ მდგომარეობაში გადავიდა. როგორც ჩანს, ასე იქმნება 

სიმღერებიო, გაიფიქრა ბესიანმა. 

თვალს არ აშორებდა მთიელ ქალს. ეს სიმღერისწინა მდგომარეო-

ბა სახეზეც აესახა შესაბამისი ცვლილებებით. თვალებით ტიროდა, 

ოღონდ უცრემლოდ. და თვალებს ეს მხოლოდ და მხოლოდ მწუხარე-

ბას მატებდა. 

ეტლი დასახლებაში შევიდა და ბორბლების ხრიგინი ცარიელ გზაზე 

ექოდ გაჰყვა უკან. ორივე მხარეს ქვის კულები აღმართულიყო, რომ-

ლებიც დღის შუქზე კიდევ უფრო უხმაურო ჩანდა. 

– ეს კულა შკრელებისაა და, აი, ის, მოშორებით, კრასნიჩების. ამა-

თი ასაღები სისხლები ისეა ერთმანეთში გადახლართული, რომ უკვე 

კაცმა არ იცის, რომელი კლანის ჯერია შურისძიებისა, იმდენად, რომ 

ერთნიც და მეორენიც გამოკეტილები არიან სოროებში. ის კოშკი, აი, 

იქ რომ დგას, სამსართულიანი, ვისტრეჩებისაა, რომლებიც ვენდეტაში 

არიან ბუნგებთან, რომელთა კულაც, რაკი მისი კედლების ნახევარი 

შავი ქვითაა ნაშენი, აგერ, ძლივს ჩანს. აი, კარაკაიების და დოდანაი-

ების კოშკები, ერთმანეთში ვენდეტა აქვთ და თითოეულმა ორი კუბო 

გამოიტანა თავისი კარიდან ამ გაზაფხულზე. რაც შეეხება, აი, იმ კუ-

ლებს, ამავე ხაზის გასწვრივ და ერთმანეთის პირდაპირ, ესენი უკასე-

ბისა და კრიეუჩუჩებისაა, და რამდენადაც ერთმანეთისგან სათოფურ 

მანძილზე არიან, თითოეული სახლის არა მხოლოდ მამაკაცები, არა-

მედ ქალები და ახალგაზრდა გოგონებიც ერთმანეთს ფანჯრებიდან, 

შინიდან გამოუსვლელად ესვრიან. 

მთიელი დედაბერი განაგრძობდა ლაპარაკს. ცოლ-ქმარი კი ხან 

ერთი ფანჯრისკენ იხრებოდა, ხან მეორისკენ, რომ კარგად მიედევნე-



158 
 

ბინათ თვალი სისხლის იმ უცნაური ამბებისთვის, რომელსაც მოხუცი 

ქალი აღუწერდათ. სიცოცხლის ნიშანწყალი არ ჩანდა ამ კულების 

მკაცრ სიჩუმეში. უფერული მზე, რომელიც ირიბად ეცემოდა შენობათა 

ქვებს, კიდევ უფრო აძლიერებდა მათ კაეშანს. 

მოხუცი ქალი სოფლის ცენტრში ჩამოსვეს და სახლამდე მიაცილეს. 

შემდეგ ეტლი თავის გზას გაუყვა ამ ქვის სამეფოში, რომელიც, გეგო-

ნებოდა, გრძნეულმა მოაჯადოვაო. ამ კედლებისა და ვიწრო სათოფუ-

რების მიღმა კი ხალხიაო, ფიქრობდა ბესიანი. ცხელმკერდიანი ახალ-

გაზრდა გოგონებიც იყვნენ და ახალგათხოვილი ქალებიც. და ერთხანს 

მოეჩვენა, რომ ამ გარეგანი სიხისტის ქვეშ სიცოცხლის მაჯისცემას 

გრძნობდა, თავზარდამცემად დაძაბულსა და კედლებზე ბეთჰოვენი-

სეული რიტმით მობაგუნეს. სამაგიეროდ, გარეთ, კედლები, სათოფუ-

რების ხაზები, მზის ღონედაკარგული სხივები, რომლებიც მათ ეცემო-

დათ, არაფრისმთქმელი გახლდათ. და უეცრად თავის თავს შეუძახა, კი 

მაგრამ, შენ რაში გაინტერესებს ეს ყველაფერი, გირჩევნია, შენი ცო-

ლის ფრიგიდულობას მიხედოო. იგრძნო, როგორ დაეუფლა უცებ 

მრისხანება და თავი სწრაფად შეაბრუნა დიანასკენ, რომ საბოლოოდ 

დაერღვია ეს აუტანელი სიჩუმე, რომ დალაპარაკებოდა, რომ უკანას-

კნელ წვრილმანამდე მოეთხოვა განმარტებები მის ქცევაზე, ხმაგაკ-

მენდილობაზე, იდუმალებაზე. 

ეს პირველი შემთხვევა არ იყო, როცა ამის გაკეთება დააპირა. არა-

ერთხელ დაალაგა და მოამზადა გონებაში ფრაზები, დაწყებული ყვე-

ლაზე რბილებიდან – დიანა, რა გჭირს, მითხარი, რა გტანჯავს – და 

დამთავრებული ყველაზე უხეშებით, რომელთაც ვერაფრით ააგებ, თუ 

შიგ სიტყვები «ჭირი», «ჯანდაბა» და «დოზანა» არ ჩასვი – რა ჯანდაბა 

და დოზანა გჭირს, რა ჭირი გეტაკა, რა ბუზმა გიკბინა, ჯანდაბამდე გზა 

გქონია. ასეთ შემთხვევებში ეს სიტყვები მართლაც შეუცვლელიაო, 

ფიქრობდა. და ზუსტად ახლაც, რისხვის ამ შემოტევისას, პირველად 

ესენი მოადგა ენაზე, ნებისმიერ ფრაზაში ჩასასმელად გამზადებული, 

იოლად სახმარი, კამათს და ჩხუბს დახარბებული. მაგრამ, სხვა შემ-

თხვევების მსგავსად, არც ამჯერად წარმოთქვა ეს სიტყვები მის წინა-
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აღმდეგ და როგორც ვიღაც, ვინც ჩადენილი შეცდომების გამოსასწო-

რებლად შედეგებს საკუთარ თავზე იწვნევს, მანაც ეს სიტყვები ისევ თა-

ვისი თავის წინააღმდეგ მიმართა. პირი ისევ მისკენ ჰქონდა მიბრუნე-

ბული და, ნაცვლად იმისა, რომ მკაცრად დალაპარაკებოდა ცოლს, თა-

ვის თავს ჰკითხა, რა ჯანდაბა გეტაკაო. 

რა ჯანდაბა მეტაკა მართლაცო. სხვა შემთხვევების მსგავსად, ამჯე-

რადაც აარიდა თავი პასუხის გაცემას. მოგვიანებითო. მოგვიანებით 

თავისთავად შეიძლება მომეცეს შემთხვევაო. აქამდე ვერ ხვდებოდა, 

რატომ გაურბოდა ახსნა-განმარტებებს. ახლა მოეჩვენა, რომ მიხვდა, 

რატომაც: სწორედ იმიტომ, რომ პასუხისა ეშინოდა. ეს შიში ძალიან 

ჰგავდა იმას, რომელიც ზამთრის ერთ ღამეს განიცადა ტირანაში, სპი-

რიტიზმის საღამოს ჟამს, ერთი მეგობრის სახლში, როდესაც ყველანი 

ცოტა ხნის წინ გარდაცვლილი მეგობრის ხმის მოსასმენად ემზადე-

ბოდნენ. თვითონაც არ იცოდა, რატომ, მაგრამ დიანას განმარტება 

მხოლოდ კვამლის საბურველს მიღმიდან წარმოთქმული თუ წარმოედ-

გინა. 

უკვე კარგა ხანი იყო, რაც ეტლს უკან მოეტოვებინა ის დაწყევლილი 

სოფელი. ბესიანი ჯიუტად უმეორებდა საკუთარ თავს, ერთადერთი მი-

ზეზი, რის გამოც ცოლთან ახსნა- განმარტებები ისევ სამომავლოდ გა-

დავდე, შიშიაო. მეშინია მისი პასუხის, მეშინია... მაგრამ რატომო, 

ეკითხებოდა საკუთარ თავს. 

დანაშაულის გრძნობა, რომელიც მას აწუხებდა, კიდევ უფრო გაუღ-

რმავდა მგზავრობისას. სიმართლე ითქვას, ეს გრძნობა ბევრად უფრო 

ადრე გაუჩნდა და შეიძლება ეს მოგზაურობა სწორედ მისგან თავის და-

საღწევად წამოიწყო. თუმცა, სრულიად საპირისპირო რამ კი ხდებოდა. 

და ახლა, როგორც ჩანს, შიშისგან, რომ დიანას განმარტებას შესაძ-

ლოა რამე კავშირი ჰქონოდა დანაშაულის ამ შეგრძნებასთან, კანკალი 

უვარდებოდა. არა, ჯობდა, ჩუმად ყოფილიყო მთელი ამ მტანჯველი 

მოგზაურობისას, მუმიად ქცეულიყო და ბესიანს არ მოესმინა მისგან 

სიტყვები, რომელთაც ტკივილის მიყენება შეეძლო. 
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გზა ალაგ-ალაგ დანგრეული იყო და ეტლი ძლიერად ჯაყჯაყებდა. 

თოვლის დნობისგან გაჩენილ გუბეებს რომ მიუყვებოდნენ, ცოლმა 

ჰკითხა: 

– სად ვისაუზმებთ? 

ბესიანმა გაკვირვებით გახედა. ამ სიტყვებმა თავისი სისადავით 

სითბოს შეგრძნება მოუტანა. 

– სადაც შევძლებთ, – მიუგო მან. – რამე აზრი გაქვს? 

– არა, არა, იყოს ეგრე, – თქვა ცოლმა. 

ქმარი ის იყო, მთელი ტანით უნდა შეტრიალებულიყო მისკენ, მაგ-

რამ რაღაც უცნაურმა შიშმა, თითქოს გვერდით მინის მყიფე და მსხვრე-

ვადი ნივთი ჰქონოდაო, უძრავად გააჩერა. 

– ღამის გათევაც შეგვიძლია რომელიმე ტრაქტირში, – თქვა თავის 

შეუტრიალებლად. – რას ფიქრობ? 

– როგორც შენ გინდა. 

იგრძნო, როგორ ჩაეღვარა სითბო ფილტვებში. ხომ შეიძლება, ვი-

თარება ძალიან მარტივად მოგვარდეს, ის კი თავისი ხასიათით ყველა-

ფერს ართულებს და დრამის დასაწყისს ხედავს იქ, სადაც შეიძლება 

სხვა არაფერია, თუ არა დაღლილობა მგზავრობისაგან, უბრალო შაკი-

კი ან რამე ამგვარი. 

– ტრაქტირში, – გაიმეორა მან. – პირველსავე ტრაქტირში. ცოლმა 

თანხმობის ნიშნად თავი დაუკრა. 

შეიძლება მართლა ასე სჯობიაო, გაიფიქრა გახარებულმა. აქამდე 

ღამეებს უცნობებთან, მეგობრებთან ან მათ მეგობრებთან, უფრო სწო-

რად კი, მეგობრების მთელ ჯაჭვთან ათევდნენ, რომელთაც საერთო 

მხოლოდ სათავე ჰქონდათ: ის, ვისთანაც მათი მოგზაურობის პირველი 

ღამე გაატარეს და ვინც ერთადერთი იყო, რომელსაც იქამდე იცნობ-

დნენ. და ყოველ საღამოს მეტ-ნაკლებად ერთი და იგივე სცენარი მე-

ორდებოდა: მისასალმებელი სიტყვები, საუბრები სასტუმრო ოთახში 

ცეცხლის გარშემო, მოსაზრებები ამინდის, საქონლისა თუ ადმინის-

ტრაციის შესახებ. შემდეგ სადილი ძალიან მოზომილი სიტყვებით, ყავა 
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და მეორე დილას გამგზავრება თანმხლებთა ტრადიციული გაცილე-

ბით სოფლის საზღვრებამდე. 

ბოლოს და ბოლოს მომაბეზრებელი შეიძლებოდა გამხდარიყო ეს 

ყველაფერი ახალგათხოვილი ქალისთვის. 

ტრაქტირიო, შეჰყვირა გუნებაში. ჩვეულებრივ ტრაქტირში, გზის პი-

რას, აი, სად იყო ხსნა. 

როგორ ვერ მოიფიქრა აქამდე? რა სულელი ვარო, გაიფიქრა ბედ-

ნიერმა. ტრაქტირი, თუგინდ ჭუჭყიანი, აი, ისეთი, საქონლის სუნი რომ 

დგას შიგნით, დააახლოებდა მათ. მართალია, ეს კომფორტს ვერ შეუქ-

მნიდა, მაგრამ ირგვლივ იქნებოდა სიღარიბე, რომლის წიაღშიც ათას-

ჯერ უფრო ბედნიერად გრძნობს თავს შემთხვევითი სტუმარი. 

ტრაქტირი იმაზე უფრო ადრე გამოჩნდა გზაზე, ვიდრე მოელოდნენ. 

რაღაც უკაცრიელი მიწის ნაკვეთის შუაგულში იდგა ჯვრის გზისა და 

სადროშოების დიდი გზის გადაკვეთაზე, საიდანაც არც რომელიმე სო-

ფელი მოჩანდა და არც სხვა რამ სიცოცხლის ნიშანწყალი. 

– აჭმევთ მგზავრებს? – ზღურბლის გადაკვეთისთანავე იკითხა ბე-

სიანმა. 

მეტრაქტირემ, ერთმა აყლაყუდა და თვალებმილულულმა კაცმა, 

კბილებს შუა გამოცრა: 

– ცივ ლობიოს. 

დიანასა და მეეტლის დანახვაზე, რომელსაც სამოგზაურო ჩანთა 

მოჰქონდა, ოდნავ გამოფხიზლდა და ეტლში შებმული ერთ-ერთი ცხე-

ნის ჭიხვინის გაგონებისას თითქმის აჩქარდა კიდეც. თვალები მოიფ-

შვნიტა და ჩახლეჩილი ხმით უთხრა: 

– კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, ბატონებო და ქალბატონებო! 

შეგვიძლია შეგიწვათ კვერცხი ყველით. მაქვს რაკიც. 

მუხის გრძელი მაგიდის ბოლოს მოთავსდნენ, რომელსაც, როგორც 

ტრაქტირების უმეტესობაში, მთავარი ოთახის ფართობის უდიდესი ნა-

წილი ეკავა. კუთხეში, ძირს მჯდომი ორი მთიელი ცნობისმოყვარეო-

ბით იყურებოდა მათკენ. ერთ ახალგაზრდა ქალს შვილის აკვანზე ჩა-
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მოედო თავი და ეძინა. მის გვერდით, რამდენიმე ჭრელაჭრულა ტომა-

რაზე ვიღაცას ლაჰუტა დაედო. 

მეტრაქტირის მოლოდინში, ვიდრე ის საჭმელს მოუტანდა, ცოლ-

ქმარმა ჩუმად მოავლო მზერა გარემოს. 

– სხვა ტრაქტირებში უფრო ხალხმრავლობა გვხვდებოდა, – თქვა 

ბოლოს დიანამ, – აქ ძალიან სიწყნარეა. 

– ასე ჯობია, არა? – საათზე დაიხედა ბესიანმა, – მით უფრო ასეთ 

დროს, – გონება სხვაგან ჰქონდა და თითებს განუწყვეტლივ აკაკუნებ-

და მაგიდაზე, – თუმცა შესახედავად არა უშავს, არა? 

– ჰო, განსაკუთრებით გარედან. 

– ძალიან დახრილი სახურავი აქვს, შენ რომ მოგწონს, ისეთი. 

ცოლმა თავი დაუქნია. დაღლილობის მიუხედავად სახის გამომეტ-

ყველება კიდევ უფრო განაზებოდა. 

– აქ დავიძინოთ ამაღამ? 

ამ სიტყვების წარმოთქმისას ბესიანმა იგრძნო, როგორ აუჩქროლ-

და გული. რა მემართებაო, ჩაილაპარაკა თავისთვის. 

მაშინ, როცა ჯერ კიდევ სულ ახალგაზრდა გოგო პირველად მოვიდა 

მასთან, უფრო ნაკლებად აღელდა ბესიანი, ვიდრე ახლა, როცა მისი 

ცოლი იყო. გაგიჟდება კაციო, გაიფიქრა დაბნეულმა. 

– როგორც შენ გინდა, – უპასუხა დიანამ. 

– როგორ? 

ცოლმა გაკვირვებული სახით შეხედა. 

– შენ მკითხე, გინდა თუ არა, რომ აქ დავიძინოთ ამაღამო, არა? 

– და შენ გინდა? 

– კი, რა თქმა უნდა. 

შესანიშნავიაო, გაიფიქრა ქმარმა. უნდოდა, დაეკოცნა ეს საყვარე-

ლი სახე, რომელმაც ასე დატანჯა ბოლო დღეებში. აქამდე ჯერ არგან-

ცდილმა სითბოს ნაკადმა სრულად დაიპყრო მთელი მისი არსება. ცალ-

ცალკე გატარებული ამდენი ღამის შემდეგ ძლივს ერთად დაწვებოდ-

ნენ აქ, ამ უკაცრიელ ადგილას აგებულ ერთ განცალკევებულ ალპურ 

ტრაქტირში. შეიძლება ითქვას, ბედმა გაუღიმა, ყველაფერი ასე რომ 



163 
 

აეწყო. თორემ არ დაეუფლებოდა ისეთი იშვიათი შეგრძნება, როგო-

რის განცდის შესაძლებლობაც ბევრ მამაკაცს არ მისცემია: პირველი 

კოცნის გემო გაეცოცხლებინა საყვარელ ცოლთან. ეს უკანასკნელი 

ისე დაშორდა მას ამ დღეებში, რომ ბესიანს დაეუფლა გრძნობა, თით-

ქოს ხელახლა უნდა გაეცნო, ისე, როგორც მის ყმაწვილქალობაში გა-

იცნო პირველად. მეტიც, ეს მეორე ბევრად უფრო ნაზი და გონების ამ-

მღვრევი ეჩვენა. აბა, ტყუილუბრალოდ კი არ უთქვამთ, ზოგი ჭირი მარ-

გებელიაო. 

ზურგს უკან რაღაც მოძრაობა იგრძნო და თვალწინ, თითქოს ყო-

ველდღიური ცხოვრებიდან ამოძვრაო, რამდენიმე მრგვალი ნივთი გა-

დაეშალა, რომელთაც პიკანტური და ამავდროულად სრულიად უსარ-

გებლო სუნი მოჰყვა – თეფშები და ზედ აუთქვეფავად შემწვარი ერბოკ-

ვერცხი. 

ბესიანმა თავი ასწია. 

– გაქვთ კარგი საძინებელი ოთახი? 

– დიახ, ბატონო, – მტკიცედ მიუგო მეტრაქტირემ. – ბუხრიანიც კი 

მაქვს. 

– მართლა? შესანიშნავია. 

– მართლა, – განაგრძო მეტრაქტირემ, – ამ ოთახს ბადალი არა 

აქვს რეგიონის ყველა ტრაქტირს შორის. 

მართლა ძალიან მიმართლებსო, გაიფიქრა ბესიანმა. 

– დაგათვალიერებინებთ, როგორც კი მორჩებით საუზმეს, ბატონო, 

– უთხრა მეტრაქტირემ. 

– სიამოვნებით. 

არ ჰქონდა მადა. არც დიანას უჭამია ერბოკვერცხი. თეთრი ყველი 

მოითხოვა, მაგრამ თეფშზე დატოვა, რადგან ძალიან მაგარი აღმოჩ-

ნდა მისთვის, შემდეგ მაწონი შეუკვეთა და ბოლოს ისევ კვერცხი, ოღო-

ნდ ამჯერად თოხლოდ მოხარშული. ბესიანმაც იგივე შეუკვეთა, რაც 

მან, თუმცა პირი არ დაუკარებია არაფრისთვის. 

საუზმის დასრულებისთანავე მეორე სართულზე ავიდნენ საძინებე-

ლი ოთახის დასათვალიერებლად. ოთახი, რომელიც, მეტრაქტირის 
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თქმით, ზეგნის ყველა რეგიონის ნებისმიერ ტრაქტირს შეშურდებოდა, 

ძალიან სადა გახლდათ. ორი ფანჯარა იყო, ორივეს ხის დარაბები 

ჰქონდა და ჩრდილოეთისკენ გადიოდა, დიდ საწოლს კი შალის სქელი 

გადასაფარებელი ეფარა. ბუხარი მართლაც იყო და ძირზე ნაცარიც 

ეყარა. 

– ლამაზი ოთახია, – თქვა ბესიანმა და კითხვანარევი მზერით გახე-

და ცოლს. 

– და ცეცხლის დანთებაც შეიძლება ბუხარში? – ჰკითხა დიანამ მეტ-

რაქტირეს. 

– რასაკვირველია, ქალბატონო. თანაც ახლავე, თუ გნებავთ. 

ბესიანს ამდენი ხნის შემდეგ პირველად შეექმნა შთაბეჭდილება, 

რომ დიანას თვალებში სიხარულის სხივი დაინახა. 

მეტრაქტირე გავიდა და მალევე ერთი იღლია შეშით დაბრუნდა. ისე 

მოუხერხებლად დაანთო ცეცხლი, რომ ჩანდა, ძალიან იშვიათად უწევ-

და ამის კეთება. ორივენი ისე შესცქეროდნენ, გეგონებოდა, პირველად 

ხედავენ ბუხარში ცეცხლსო. ბოლოს, როგორც იქნა, გავიდა და ცოლ-

თან მარტოდ დარჩენილმა ბესიანმა მკერდში კიდევ ერთხელ იგრძნო 

გულის ყრუ ჩქროლვა. ორჯერ-სამჯერ დიდი საწოლისა და ზედ გადაჭი-

მული შალის გადასაფარებლისკენ გაექცა მზერა. სითბოს განცდას 

უტოვებდა. დიანა ისევ ცეცხლთან, ქმრისგან ზურგით იდგა. ბესიანმა 

მორცხვად გადადგა მისკენ ორი ნაბიჯი, თითქოს ვიღაც უცხოს უახ-

ლოვდებაო, და მხრებზე მოხვია ხელები. ცოლი გულხელდაკრეფილი 

იდგა, ქმარი კი ამ დროს ჯერ კისერზე, მერე კი ტუჩებთან კოცნიდა. 

დროდადრო გვერდით ალის მოწითალო ანარეკლებს ხედავდა მის 

ლოყებზე. ბოლოს, როცა მისი ალერსი სულ უფრო და უფრო დაჟინებუ-

ლი გახდა, ცოლმა ნაზად ჩაიჩურჩულა: 

– არა, ახლა არა. 

– რატომ? 

– ძალიან ცივა... თანაც უნდა ვიბანაო. 

– მართალი ხარ, – დაეთანხმა ქმარი და თმაზე აკოცა. უსიტყვოდ 

მოშორდა და გარეთ გავიდა. კიბეზე ჩასვლისას ნაბიჯების ხმაზე ეტყო-
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ბოდა, რომ კარგ გუნებაზე იდგა. რამდენიმე წამის შემდეგ ხელში 

წყლით სავსე მოზრდილი ვედრო ეჭირა. 

– გმადლობ, – ღიმილით უთხრა დიანამ. 

მთვრალივით შემოდგა ვედრო ცეცხლზე, მერე, რაღაცაზე ჩაფიქრე-

ბული სახით წინ გადაიხარა, რომ ბუხარში შეეხედა, ორ-სამჯერ გა-

იმეორა ეს მოქმედება ნაპერწკლებისგან თავის დასაცავად წინ აფარე-

ბული ხელებით და, ბოლოს, როგორც ჩანს, იპოვა ის, რასაც ეძებდა, 

რადგან შეჰყვირა: 

– აი, ისიც! 

დიანაც დაიხარა და, როგორც სოფლური ბუხრების უმეტესობაშია 

ხოლმე, ცეცხლის თავზე ჩამოკიდებული ჭვარტლისგან გაშავებული კა-

უჭის წვეტი დაინახა. ბესიანმა ვედრო ასწია და, ცალი ხელით ბუხრის 

კედელზე მიყრდნობილმა, მეორით სცადა, ჯაჭვის რომელიმე რგოლით 

ჩამოეკიდა. 

– ფრთხილად, – უთხრა დიანამ, – დაიწვები. 

მაგრამ ვედრო უკვე ადგილზე ეკიდა და ბესიანი ძალიან მხიარუ-

ლად უბერავდა სულს ოდნავ შეწითლებულ ხელს. 

– დაიწვი? 

– აჰ! ეგ არაფერი. 

ვიღაცა ამოდიოდა კიბეზე. მეეტლე აღმოჩნდა, რომელსაც ჩემოდ-

ნები ამოჰქონდა. ბესიანი დაბნეული ღიმილით შესცქეროდა და ფიქ-

რობდა, ეს ხალხი, აქ რომ ადი-ჩადის ამ კიბეზე შეშით, ჩემოდნებით თუ 

ჩანთებით ხელში, მხოლოდ და მხოლოდ მე მიმზადებს ბედნიერებასო. 

ადგილზე ვერ ჩერდებოდა. 

– ხომ არ ჩავსულიყავით ყავის დასალევად, ვიდრე ოთახი და ვედ-

რო თბება? – შესთავაზა მან. 

– ყავის? როგორც გინდა, – მიუგო დიანამ, – ხომ არ აჯობებდა, ცო-

ტა გაგვესეირნა. სულ გამომალაყა ამ მგზავრობამ. 

რამდენიმე წუთის შემდეგ ჩაიარეს კიბე, რომელიც მათ ფეხქვეშ 

ჭრაჭუნებდა და ბესიანმა სთხოვა მეტრაქტირეს, ცეცხლისთვის მიეხე-

და, რადგან ისინი ცოტა ხანს გასეირნებას აპირებდნენ. 
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– ხომ ვერ მიგვასწავლით რამე თვალწარმტაც ადგილს ამ მიდამო-

ებში, რომ ღირდეს იქ მისვლა და მისი დათვალიერება? 

– ლამაზი ადგილი ამ მიდამოებში? – მეტრაქტირემ თავი გაიქნია 

უარის ნიშნად, – არა, ბატონო, აქ თითქმის სულ უდაბნოა. 

– ეჰ, მართლა? 

– დიახ, თუმცა... მოიცათ. თქვენ ეტლი გემსახურებათ, არა? მაშინ 

თქვენთვის სხვაგვარადაა საქმე. აქედან ნახევარი საათის, ან სულ ბევ-

რი, ორმოცდახუთი წუთის სავალზე, თუ თქვენი ცხენები დაღლილები 

არიან, შეგიძლიათ, ზედა თეთრ წყლებზე ახვიდეთ და ალპური ტბები 

მოინახულოთ. 

– ზედა თეთრი წყლები აქედან ეტლით მხოლოდ ნახევარი საათის 

სავალზეა? – ჰკითხა გაკვირვებულმა ბესიანმა. 

– დიახ, ბატონო. ნახევარი საათის, ან სულ ბევრი, ორმოცდახუთი 

წუთის სავალზე. უცხოელი სტუმრები, რომლებიც გავლით არიან აქ, ხე-

ლიდან არ უშვებენ ხოლმე ამ შესაძლებლობას. 

– რას იტყვი? – იკითხა ბესიანმა და ცოლისკენ შეტრიალდა. – დაღ-

ლილები კი ვართ ეტლში ჯდომით, მართალია, მაგრამ მაინც ღირს ამ 

სოფლის დათვალიერება. განსაკუთრებით ამ 

ცნობილი ტბების გამო. 

– ჩვენ ეს გეოგრაფიაში ვისწავლეთ, – თქვა დიანამ. 

– ჰაერი შესანიშნავია იქ, ზევით. თან ამასობაში ოთახიც გათბება... 

– გაჩერდა და გამგებიანი მზერით გადახედა ცოლს. 

– კარგი, წავიდეთ, – უპასუხა ქალმა. 

მეტრაქტირე გავიდა და მეეტლეს დაუძახა, რომელიც რამდენიმე 

წამში მოვიდა. დიდად კმაყოფილი არ ჩანდა. ხელახლა უნდა შეება 

ცხენები ეტლში, მაგრამ მცირედი წინააღმდეგობაც კი არ გამოუხა-

ტავს. ეტლში ასვლისას ბესიანმა კიდევ ერთხელ შეახსენა მეტრაქტი-

რეს, ცეცხლისთვის მიეხედა. ბოლო მომენტში წამის მეასედით დაეჭ-

ვდა, ხომ არ შევცდი, რის ვაივაგლახით მიღებული ოთახი ტრაქტირში 

ასე იოლად რომ მივატოვეო, მაგრამ იფიქრა, სასიამოვნო გასეირნე-
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ბის შემდეგ დიანა ყოველმხრივ უკეთ იგრძნობს თავსო და მაშინვე დამ-

შვიდდა. 

ნაშუადღევის მზე ნაზ შუქს ჰფენდა არემარეს. უცნობი წარმომავ-

ლობის სულ ერთი ბეწო მეწამულს სითბოს შეგრძნება შემოჰქონდა ჰა-

ერში. 

– დღე ნელ-ნელა იზრდება, – თქვა ბესიანმა და გაიფიქრა, ეს რა სა-

ინტერესო რამეებს ვპოულობ სათქმელად: ამინდი ისევ ისეთია... დღე-

ები უფრო გრძელი გახდა... და ასე შემდეგო. 

ასეთ ფრაზებს მაშინ ამბობენ ხოლმე თანამოსაუბრეები, რომელ-

თაც დიდი არაფერი აქვთ ერთმანეთისთვის სათქმელი და ამით ავსე-

ბენ ცარიელ ადგილებს საუბრისას. ნუთუ ასე გაუუცხოვდნენ ერთმა-

ნეთს, რომ საშველად ამგვარი ფრაზების მოძიება უწევდა? აჰ! კმარაო, 

გაიფიქრა სინანულის თავიდან მოსაშორებლად. მორჩა ახლა. 

ნახევარ საათში ზედა თეთრი წყლები მართლაც გადაეშალათ 

თვალწინ. კოშკები შორიდან ხავსით შემოსილები ჩანდა. ადგილ-ად-

გილ თოვლი ბოლომდე არ დამდნარიყო და შიშველი მიწის ნაგლეჯები 

კიდევ უფრო შავად მოჩანდა. 

ეტლი სოფლის გასწვრივ, ტბებისკენ განაგრძობდა გზას. როცა ფე-

ხი მიწაზე დადგეს, ეკლესიის ზარების რეკვა შემოესმათ. დიანა პირვე-

ლი შეჩერდა. შებრუნდა, თითქოს უნდოდა, გამოეცნო, რომელი მხრი-

დან მოდიოდა ეს ხმები, მაგრამ სამრეკლო ვერსად დაინახა. მხოლოდ 

შავი მიწის ლაქებმა, რომლებიც აქა-იქ შემორჩენილ თოვლს სევდია-

ნად ენაცვლებოდა, შეავსო მისი მზერა. მათ ზურგი შეაქცია და ქმარს 

მკლავზე ჩამოეყრდნო. ერთ- ერთ ტბას უახლოვდებოდნენ. 

– სულ რამდენია? – იკითხა დიანამ. 

– მგონი, ექვსი. 

გვერდიგვერდ მიაბიჯებდნენ სქელ ყავისფერ ხალიჩაზე, რომელსაც 

ბლომად ქმნიდა აქა-იქ ფენებად დაგროვილი, თითქოს საყოველთაოდ 

მოდებული რაღაც სნეულებისგან ლპობადაწყებული ფოთლები. ბესი-

ანმა იგრძნო, რომ ცოლი რაღაცის თქმას აპირებდა. დადარდიანებუ-
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ლი ჩანდა, თუმცა ფოთლების ხმა მათ ფეხქვეშ თითქოს უქარვებდა ამ 

დარდს. 

– აი, კიდევ ერთი ტბა, – თქვა მოულოდნელად, როცა ნაძვებს შო-

რის ქვიშიანი ნაპირი 

დაინახა და, იმ დროს, როცა ქმარმაც იქით გაიხედა, ასე განაგრძო: 

– ბესიან, შენ ალბათ ერთ- ერთ საუკეთესო რამეს დაწერ ამ მთებზე. 

ბესიანი ისე შემოტრიალდა, გეგონება, ზურგში უჩხვლიტესო. კინა-

ღამ დაიყვირა, რაო, მაგრამ უკანასკნელ მომენტში მოასწრო თავის 

მოთოკვა. ჯობდა, მეორედ აღარ გაეგონა ეს მინიშნება. დაეუფლა შეგ-

რძნება, რომ შუბლზე სითეთრემდე გავარვარებული ნალი მიადეს. 

– ამ მოგზაურობის მერე, – ჩუმად განაგრძო დიანამ, – ბუნებრივია, 

რომ... რამე ძალიან ნამდვილი... 

– ჰო, რა თქმა უნდა, – დაეთანხმა ქმარი, – რა თქმა უნდა. 

გავარვარებული ნალი ისევ შუბლზე ედო. საიდუმლოების ერთ ნა-

წილს ფარდა ეხდებოდა. მისი დუმილის საიდუმლოებას. ფაქტობრი-

ვად, ის არც არასდროს ყოფილა ერთი... ბესიანი სანახევროდ დარწმუ-

ნებული ელოდა, რომ დიანა ამას მათი ახალი სიყვარულის პირველი 

ღამის წინ, მათი ლოდინის და შერიგების საფასურად იტყოდა... 

– მესმის შენი, დიანა, – თქვა უცნაურად დაღლილი ხმით, – ბუნებ-

რივია, ჩემთვის საკმაოდ რთულია ეს, მაგრამ მე შენი მესმის. 

ცოლმა შეაწყვეტინა. 

– მართლა გასაოცარი ადგილია. რა კარგი ვქენით, რომ წამოვე-

დით. 

ბესიანი განაგრძობდა სიარულს, თუმცა გონება სხვაგან უქროდა. 

ასე მიაღწიეს მეორე ტბას, შემდეგ კი უკან დაბრუნდნენ. აქეთობას 

ნელ-ნელა მოიკრიბა გონება; უფრო მეტად ტრაქტირის ბუხრიან, ჩამ-

თბარ ოთახზე ფიქრობდა, რომელიც მათ ელოდებოდათ. 

იმ ადგილს მიაღწიეს, სადაც ეტლი დატოვეს, თუმცა, იმის ნაცვლად, 

რომ ასულიყვნენ, სოფლისკენ გაემართნენ. ეტლი უკან მოჰყვებოდათ. 

პირველად გზად ორი ქალი შემოეყარათ. თავზე წყლიანი თუნგები 

შემოედგათ და ასე მოდიოდნენ. ქალებმა ნაბიჯი შეანელეს და ერთხანს 
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მათ დააკვირდნენ. პეიზაჟის დიდებულების ფონზე კოშკები ახლოდან 

განსაკუთრებით პირქუშები ჩანდა. სოფლის ქუჩებსა და, უფრო მეტად, 

ეკლესიისწინა პატარა მოედანზე ხალხს მოეყარა თავი. რძისფერი სქე-

ლი შალის შემოტკეცილი შარვლები შავი ლენტებით, რომლებიც გვერ-

დებზე ჰქონდათ დატანებული და რომლებიც უცნაურად წააგავდა დე-

ნის დარტყმის საშიშროების აღმნიშვნელ სიმბოლოს, სრულად შეესა-

ბამებოდა მათ ნერვიულ მოქმედებებს. 

– ნამდვილად რაღაცა მოხდა, – თქვა ბესიანმა. 

ერთხანს ხალხს დააკვირდნენ და სცადეს, გამოეცნოთ, რა შეიძლე-

ბოდა მომხდარიყო. თუმცა მოვლენა აშკარად მშვიდობიანი და საზეი-

მო უნდა ყოფილიყო. 

– აგე, ის კოშკი, იქ, ალბათ თავშესაფარი კოშკია, არა? – ჰკითხა 

დიანამ. 

– ალბათ, ჰო. ჰგავს. 

დიანამ ნაბიჯი შეანელა, უკეთ რომ დაენახა კოშკი, რომელიც სხვე-

ბისგან ოდნავ განზე იდგა. 

– თუ იმ მთიელის ზავი, ჩვენ რომ ვნახეთ, ხომ გახსოვს, აი, ის, დღეს 

რომელზეც ვილაპარაკეთ, ამ დღეებში მთავრდება, იმან ნამდვილად 

ასეთ კოშკს უნდა შეაფაროს თავი, არა? – ჰკითხა დიანამ. 

– კი, ნამდვილად, – ხალხისთვის თვალის მოუშორებლად უპასუხა 

ბესიანმა. 

– და თუ მკვლელი ზავის ამოწურვისას გზაში, თავისი სოფლიდან 

შორსაა, შეუძლია, ნებისმიერ კოშკს შეაფაროს თავი? 

– ვფიქრობ, კი. როგორც მოგზაური, რომელსაც გზად დააღამდება, 

პირველ შემხვედრ ტრაქტირში შედის ხოლმე ღამის გასათევად. 

– ასე რომ, შეიძლება სულაც ამ კოშკისთვის შეეფარებინა თავი? ბე-

სიანმა გაიღიმა. 

– შეიძლება. თუმცა, არა მგონია. კოშკი ბევრია და, თანაც, ის კაცი 

ძალიან შორს შეგვხვდა აქედან. 

დიანამ კიდევ ერთხელ გაიხედა კულისკენ და ბესიანს დარჩა შთა-

ბეჭდილება, რომ მის მზერასა და თვალის კუთხეებში ნაზი სურვილის-
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მაგვარი რაღაც დალანდა. მაგრამ ზუსტად ამ დროს მცირე ბრბოში შე-

ნიშნა, როგორ უქნევდა ხელს ვიღაც. კუბოკრული პიჯაკი და 

რამდენიმე ნაცნობი სახე დალანდა. 

– შეხედე, იქ ვინ არის, – თქვა ბესიანმა და თავით ანიშნა. 

– ოჰო, ალი ბინაკი, – თქვა დიანამ ჩუმად და თან ისეთი ხმით, რო-

მელიც არც კმაყოფილებას გამოხატავდა და არც ამის საპირისპიროს. 

ერთმანეთს მოედნის შუაგულში შეხვდნენ. მიწისმზომელს ამჯერა-

დაც აშკარად ერთი ჭიქით მეტი ჰქონდა გადაკრული. ექიმის ბაცი თვა-

ლები და არა მხოლოდ თვალები, არამედ მისი სახის თხელი და წითე-

ლი კანიც მოწყენილობას გამოხატავდა. რაც შეეხება ალი ბინაკს, მისი 

ჩვეული პირქუში სიცივის მიღმა ოდნავ შეიმჩნეოდა დაქანცულობა. ექ-

სპერტთა ჯგუფს მთიელთა ჯგუფი მისდევდა უკან. 

– ისევ განაგრძობთ ზეგანზე მოგზაურობას? – მჟღერი ხმით ჰკითხა 

ალი ბინაკმა. 

– დიახ, – მიუგო ბესიანმა, – კიდევ რამდენიმე დღეს ვიქნებით ამ 

მხარეში. 

– დღე მატულობს ახლა. 

– დიახ, შუა აპრილია. და თქვენ რაღას აკეთებთ აქეთ მხარეს? 

– ჩვენ? – იკითხა მიწისმზომელმა, – როგორც ყოველთვის, დავ-

რბივართ სოფლიდან სოფელში და სადროშოდან სადროშოში... ჯგუ-

ფური პორტრეტი სისხლის ლაქებით... 

– როგორ? 

– არა, უბრალოდ, სურათი დავხატე... როგორ გითხრათ... მხატ-

ვრობას დავესესხე... ალი ბინაკმა ცივი მზერა სტყორცნა. 

– რამე სადავო საკითხი გაქვთ აქ გადასაწყვეტი? – ჰკითხა ბესიანმა 

ალი ბინაკს. მან თავი დაუქნია თანხმობის ნიშნად. 

– და თან რა საკითხის! – ისევ ჩაერია მიწისმზომელი, – დღეს, – გა-

ნაგრძო და თავით ალი ბინაკზე მიანიშნა, – ისეთი განაჩენი გამოიტანა, 

რომელიც მომავალში ლეგენდად იქცევა. 

– არ არის საჭირო გაზვიადება, – ჩაურთო ალი ბინაკმა. 
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– არაფერს არ ვაზვიადებ, – უთხრა მიწისმზომელმა, – თანაც ეს ბა-

ტონი მწერალი გახლავთ და მართლა საჭიროა მისთვის შენ მიერ მოგ-

ვარებული შემთხვევის მოყოლა. 

რამდენიმე წუთში მოვლენას, რომლის გამოც ალი ბინაკს და მის 

თანაშემწეებს დაუძახეს სოფელში, რამდენიმე ადამიანი ერთდროუ-

ლად ყვებოდა, განსაკუთრებით კი მიწისმზომელი. ერთმანეთს აწყვე-

ტინებდნენ, ავსებდნენ და უსწორებდნენ. მოვლენები კი შემდეგნაირად 

დატრიალებულა: 

ერთი კვირით ადრე ერთი ოჯახის წევრებმა მოკლეს ერთ-ერთი თა-

ვიანთი ქალიშვილი, რომელიც ფეხმძიმედ ყოფილა. ისინი უთუოდ არც 

იმ ბიჭის მოკვლას დაახანებდნენ, რომელმაც გოგო შეაცდინა. ამასო-

ბაში ბიჭის ოჯახმა აღმოაჩინა, რომ ამ გოგოს ბავშვი, რომლის გაჩენაც 

ვერ მოესწრო, მამრი აღმოჩნდა. ოჯახმა არ დააყოვნა და საკუთარი თა-

ვი ახალგაზრდა გოგოს ოჯახის მხრიდან დაზარალებულად გამოაცხა-

და, ხოლო პროტესტი ააგო იმაზე, რომ, კი, ახალგაზრდა კაცი მსხვერ-

პლთან არ ყოფილა საქორწინო კავშირში, მაგრამ მამრი ბავშვი მაინც 

მის ოჯახს ეკუთვნოდა. ამგვარი მოქმედებით ბიჭის ოჯახი აცხადებდა, 

რომ სწორედ თვითონ ჰქონდა სისხლი ასაღები და რომ მისი ჯერი იყო, 

ახალგაზრდა გოგოს ოჯახის რომელიმე წევრი მოეკლა. ასე, ერთდრო-

ულად, როგორც თავის დამნაშავე ვაჟს აზღვევდა და იცავდა მოსა-

ლოდნელი სასჯელისაგან, ისე დაპირისპირებულ მხარეს უკრავდა 

ხელ-ფეხს და ამით მშვიდობას ახანგრძლივებდა თავის სასარგებ-

ლოდ. თავისთავად ცხადია, რომ მეორე ოჯახი მთელი ძალით დაუპი-

რისპირდა მოვლენათა ამგვარ შეფასებას. საქმე სოფლის უხუცესთა 

საბჭოს გადაეცა, რომელმაც ის რთულად გადასაწყვეტად მიიჩნია. 

ახალგაზრდა გოგოს მშობლები, ისედაც გადარეულები თავიანთი უბე-

დურებით, სამართლიანად ყრიდნენ ცოფებს იმის გაფიქრებაზე, რომ 

კიდევ მათ ემართათ იმ ოჯახის სისხლი, რომლის ვაჟიც სწორედაც მა-

თი ქალიშვილის სიკვდილის მიზეზი გამხდარიყო. მათ დაიჟინეს, რომ 

სხვაგვარი გამოსავალი გამონახულიყო. მაგრამ სიტუაციას ის ამბავი 

ართულებდა, რომ კანუნის მიხედვით, სულ ახლად ჩასახული მამრი 
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ბავშვი ბიჭის ოჯახს ეკუთვნის და მისი სისხლი ზუსტად ისევეა ასაღები, 

როგორც ჩვეულებრივი მამაკაცისა. უხუცესთა საბჭომ განაცხადა, რომ 

ვერ წყვეტდა საკითხს და საშველად კანუნის დიდ ექსპერტს, ალი ბი-

ნაკს მოუხმო. 

საქმის განხილვა ერთი საათის წინ დასრულებულიყო (ზუსტად იმ 

დროს, როცა ტბების პირას დავსეირნობდითო, გაიფიქრა ბესიანმა). 

განაჩენი, როგორც კანუნიდან გამომავალი ნებისმიერი შემთხვევი-

სათვის, მაშინვე გამოეცხადებინათ. ბიჭის ოჯახის წარმომადგენელს 

ასე უთქვამს ალი ბინაკისათვის: «მინდა ვიცოდე, რატომ დააბნიეს ჩემი 

ფქვილი (ანუ ჩასახული ბავშვი)». რაზეც ალი ბინაკს მყისიერად უპასუ-

ხია ასე: «და რა ესაქმებოდა შენს ფქვილს სხვის ტომარაში (ანუ ამ უც-

ხო და გაუთხოვარი გოგოს მუცელში)?» მხარეები დააცალკევეს და გა-

ნუცხადეს, რომ ორივე მხარე განთავისუფლებული იყო სისხლის აღე-

ბის ყოველგვარი ვალდებულებისგან. 

შეუვალმა და მიუკერძოებელმა ალი ბინაკმა ისე დაუგდო ბოლომ-

დე ყური თავის მიერვე გამოტანილი გადაწყვეტილების ხმაურიან გა-

მოცხადებას, რომ ერთი კუნთიც არ ასთამაშებია ფერმკრთალ სახეზე 

და ერთხელაც არ ჩარეულა. 

– ვერაფერს იტყვი, მაგარი ხარ! – აღნიშნა ბოლოს სიმთვრალისა 

და აღფრთოვანებისაგან თვალებდაცვარულმა მიწისმზომელმა. 

უმიზნოდ სიარული დაიწყეს სოფლის მოედანზე. 

– ბოლოს და ბოლოს, მშვიდად თუ მივუდგებით, ყველაფერი ძალი-

ან მარტივია, – თქვა ექიმმა, რომელიც ბესიანისა და დიანას გვერდით 

იდგა. – ეს შემთხვევაც კი, რომელიც ასეთი დრამატული ჩანდა ერთი 

შეხედვით, სინამდვილეში მევალისა და მოვალის ურთიერთობა აღ-

მოჩნდა და მეტი არაფერი. 

ლაპარაკს განაგრძობდა, მაგრამ ბესიანი დიდად აღარ აქცევდა ყუ-

რადღებას. მას სხვა რამ ადარდებდა: ამგვარი საუბარი ცუდად ხომ არ 

იმოქმედებდა დიანაზე? ბოლო ორ დღეს გვერდზე გადადეს ეს თემები 

და, როგორც იქნა, სახე ოდნავ გაუნათდა. 
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– და თქვენ როგორ აღმოჩნდით აქ, ზეგანზე? – ჰკითხა საუბრის მი-

მართულების შესაცვლელად, – თქვენ ექიმი ბრძანდებით, არა? 

ექიმს მწარედ გაეღიმა. 

– ვიყავი ოდესღაც, ახლა სხვა ვარ. 

თვალებში ღრმა გულგატეხილობა ჩასდგომოდა და ბესიანმა გა-

იფიქრა, ღია ფერის თვალები, ისეთებიც კი, რომლებიც კაცს შეიძლება 

უფერულად და გადარეცხილად მოეჩვენოს, ბევრად უკეთ ასახავს ში-

ნაგან სატანჯველს, ვიდრე სხვანაირი თვალებიო. 

– მე ქირურგია შევისწავლე ავსტრიაში, – განაგრძო ექიმმა, – პირ-

ველ და უკანასკნელ სტიპენდიატთა ჯგუფში შევდიოდი, რომელიც მო-

ნარქიამ გააგზავნა იქ. შეიძლება გაგონილი გაქვთ, იმ სტუდენტთა უმ-

რავლესობას რა ბედიც  ეწია უცხოეთიდან დაბრუნებისთანავე.  ჰოდა, 

ერთი იმათგანი მეც გახლავართ. სრული იმედგაცრუება... ერთი კლი-

ნიკა არ არის, ჩემი ხელობით რომ ვიმუშაო. ერთხანს უმუშევარი დავ-

რჩი, მერე შემთხვევით, ტირანის ერთ კაფეში ეს ადამიანი გავიცანი, – 

და თავით მიწისმზომელზე მიანიშნა, – რომელმაც ეს სამუშაო შემომ-

თავაზა. 

– ჯგუფური პორტრეტი სისხლის ლაქებით, – გაიმეორა მიწისმზო-

მელმა, რომელიც ამასობაში ახლოს მოსულიყო და მათ საუბარს ყურს 

უგდებდა, – ჩვენ ყოველთვის გვიპოვით იქ, სადაც სისხლია. 

ექიმმა თითქოს ყურადღება არ მიაქცია მის სიტყვებს. 

– და თქვენ ექიმად სჭირდებით ალი ბინაკს? – ჰკითხა ბესიანმა. 

– რასაკვირველია. თორემ ისე არ წამომიყვანდა თან. ბესიანმა მას 

ერთხანს გაკვირვებით უყურა. 

– ამაში არაფერი გასაკვირი არ არის, – განაგრძო ექიმმა, – კოდექ-

სის მიხედვით, განსჯისას, განსაკუთრებით მაშინ, როცა სისხლის საქმე 

იხილება, მედიცინის ელემენტარული ცოდნის მქონე ადამიანის მონა-

წილეობა ყოველთვის აუცილებელია. ბუნებრივია, აქ ქირურგის მომ-

სახურება საჭირო არ არის... და მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე სასაცილო 

ის გახლავთ ჩემს სიტუაციაში, რომ მე ისეთი სამუშაოს შესრულება მი-

წევს, რომელსაც ერთი ყველაზე უბრალო ექთანიც კი კარგად გაარ-
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თმევდა თავს, რომ არაფერი ვთქვა ნებისმიერ ადამიანზე, რომელიც 

ადამიანის სხეულის აგებულების საწყისებს იცნობს. 

– საწყისებს? განა ეს საკმარისია? ექიმს ისევ მწარედ ჩაეღიმა. 

– თქვენ მართლა ფიქრობთ, რომ მე აქ ჭრილობებს ვუხვევ და დაჭ-

რილებს ვმკურნალობ? 

– დიახ, რა თქმა უნდა. მესმის, რომ თქვენ მიერ მოხსენიებული მი-

ზეზებით ქირურგის პროფესიისთვის თავის დანებება მოგიწიათ, მაგ-

რამ ჭრილობების მკურნალობა ხომ მაინც შეგიძლიათ? 

– არა, – მიუგო ექიმმა, – ეგრე რომ იყოს, კიდევ რა უჭირდა. მაგრამ 

მე არ მიწევს ეგეთი რამეების კეთება. გესმით ჩემი? არა და არა. მთი-

ელები ადრეც ყოველთვის თვითონ მკურნალობდნენ საკუთარ ჭრი-

ლობებს და დღესაც განაგრძობენ ამას არყით, თამბაქოთი და სხვა 

ყოვლად ბარბაროსული ხერხებით, როგორიცაა, მაგალითად, ჭრი-

ლობიდან ტყვიის გამოღება სხვა ტყვიის დახმარებით და ა.შ. არასოდეს 

მიმართავენ სამედიცინო მომსახურებას. მე აქ სულ სხვა რამისთვის 

ვარ. გესმით ჩემი? მე აქ ექიმად კი არა, თანაშემწე- იურისტად ვარ. უც-

ნაურად გეჩვენებათ? 

– არც ისე, – უპასუხა ბესიანმა, – მე ცოტათი ვიცნობ კანუნს და 

ვხვდები, დაახლოებით რაც გევალებათ. 

– იარების დათვლა, აღრიცხვა და სხვა არაფერი, – მშრალად მო-

უჭრა ექიმმა. 

პირველად შეექმნა ბესიანს შთაბეჭდილება, რომ თანამოსაუბრე 

განერვიულებული იყო. 

დიანასკენ შეტრიალდა, მაგრამ მათი მზერები არ შეხვედრია ერ-

თმანეთს. ეჭვგარეშე იყო, ამ საუბარს არ უნდა მოეხდინა მასზე კარგი 

ეფექტი, თუმცა ბესიანმა, რა ვქნა, მთავარია, რაც შეიძლება მალე დამ-

თავრდეს ეს ყველაფერი და დროზე წავიდეთ აქედანო, გაიფიქრა. 

– თქვენ ალბათ იცით, რომ კანუნის მიხედვით, ჭრილობები ჯარიმე-

ბით ნაზღაურდება. ყოველი ჭრილობისთვის ცალკე იხდიან და მისი ფა-

სი იმაზეა დამოკიდებული, თუ სხეულის რომელ ნაწილშია დაჭრილი. 

მაგალითად, თავში მიყენებული ჭრილობებისთვის გათვალისწინებუ-
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ლი ჯარიმის ფასი ორჯერ უფრო მაღალია, ვიდრე ტანში, ხოლო ეს უკა-

ნასკნელი, თავის მხრივ, ორ კატეგორიად იყოფა, წელსზევითად თუ 

წელსქვევითად, და კიდევ სხვა დაზუსტებებიცაა. ჩემი სამუშაო მხო-

ლოდ იმაში მდგომარეობს, რომ განვსაზღვრო ჭრილობების რაოდე-

ნობა და მათი ადგილმდებარეობა. 

ჯერ ბესიანს მიაშტერდა, მერე მის ცოლს, თითქოს სურდა, დარწმუ-

ნებულიყო, რა ეფექტს მოახდენდა ეს სიტყვები. 

– ჭრილობებმა შეიძლება უფრო მეტი სირთულეც კი შეუქმნას საქ-

მის განხილვას, ვიდრე მკვლელობებმა, – განაგრძო მან. – უნდა იცო-

დეთ, რომ კანუნის თვალსაზრისით, ჭრილობა, რომლის საფასური ჯა-

რიმაც არ არის გადახდილი, ნახევრად სისხლის საქმის ტოლფასად მი-

იჩნევა. დაჭრილი სანახევროდ მოკლულად ითვლება შუქჩრდილივით. 

მოკლედ, თუ ვინმე ორ ადამიანს დაჭრის ერთი ოჯახიდან ან ორჯერ 

დაჭრის ერთს და არ გადაიხდის თითოეული ჭრილობისთვის ცალ-

ცალკე, ამით ის სისხლით მოვალე ხდება, ანუ მას ადამიანის სიცოც-

ხლე მართებს. 

ექიმი ერთხანს დადუმდა, რომ მათთვის თავისი სიტყვების მონელე-

ბა ეცლია. 

– ეს ყოველივე უაღრესად რთულ პრობლემებს წარმოშობს, უმთავ-

რესად ეკონომიკურს, – განაგრძო მან, – გაკვირვებით შემომცქერით? 

არიან ოჯახები, რომლებიც ვერ იხდიან ორი ჭრილობის შესაბამის სა-

ფასურს და ურჩევნიათ ვალი ადამიანის სიცოცხლით გაქვითონ. 

გვხვდებიან ისეთებიც, რომლებიც მზად არიან, გაკოტრდნენ და 

მსხვერპლის ოცივე ჭრილობისა გადაიხადონ, ოღონდ შეინარჩუნონ 

უფლება, რომ გამოჯანმრთელდება თუ არა მსხვერპლი, მაშინვე მოკ-

ლან. უცნაურია, არა? მაგრამ უკეთესებიც ხდება. ერთ ტიპს ვიცნობ შავ 

ხევებში, რომელიც უკვე წლებია, ოჯახს ინახავს იმ ჯარიმებით, რომ-

ლებსაც მტრებისგან მიყენებული ჭრილობების გამო უხდიან. არაერ-

თხელ გადაურჩა სიკვდილს და დარწმუნებულია, რომ მიღებული 

წვრთნა-ვარჯიშის წყალობით შეუძლია, ნებისმიერი ტყვიის სასიკვდი-

ლო მოხვედრა აიცილოს თავიდან, რითაც უთუოდ მსოფლიოში პირ-
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ველმა შექმნა ერთგვარად ახალი ხელობა და ის ჭრილობებით არსე-

ბობაში მდგომარეობს. 

– რა საშინელებაა! – ჩაიჩურჩულა ბესიანმა. დიანას გახედა, რომე-

ლიც კიდევ უფრო გაფითრებული ეჩვენა. ეს საუბარი უნდა დამთავ-

რდეს და რაც შეიძლება მალეო, გაიფიქრა მან. ტრაქტირის ოთახი, ბუ-

ხარი, კაუჭზე დაკიდებული ქვაბი ახლა ძალიან შორს ეჩვენებოდა. წა-

ვიდეთ აქედან და რაც შეიძლება სწრაფადო, ჩაილაპარაკა თავისთვის. 

ხალხი პატარ-პატარა ჯგუფებად გაფანტულიყო მოედანზე და ცოლ-

ქმარი მარტო დარჩენილიყო ექიმთან ერთად. 

– იცით, რომ კანუნის თვალსაზრისით, – განაგრძო ამ უკანასკნელ-

მა და ბესიანმა კინაღამ გააწყვეტინა, არც ვიცი და არც მინდა ვიცოდეო, 

– როდესაც ორი ადამიანი ძალიან ახლოდან ესვრის ერთმანეთს და 

ერთი მათგანი კვდება, მეორე კი მხოლოდ იჭრება, დაჭრილი განსხვა-

ვებას, ანუ ერთგვარად ზედმეტ სისხლს იხდის? სხვა სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, როგორც თავში უკვე გითხარით, ამ ნახევრად მითოსური 

მორთულობის მიღმა ეკონომიკური ამბები უნდა ვეძებოთ. შეიძლება 

ცინიზმი დამაბრალოთ, მაგრამ ჩვენს დროში სისხლი, როგორც და-

ნარჩენი ყველაფერი, ვაჭრობის საგნად იქცა. 

– არა, არა, – შეეწინააღმდეგა ბესიანი, – ეს ვითარების ერთგვარი 

გამარტივებული შეფასებაა. რა თქმა უნდა, ეკონომიკა ბევრი ფენომე-

ნის განმარტებაში მონაწილეობს, მაგრამ ძალიან შორს არ უნდა შევ-

ტოპოთ ამ მიმართულებით. სხვათა შორის, ამის თაობაზე, მინდოდა მე-

კითხა, თქვენ ხომ არ დაწერეთ სტატია ვენდეტაზე, სამეფო ცენზურამ 

რომ აკრძალა? 

– არა, – მკვახედ მიუგო ექიმმა, – მონაცემები კი მივაწოდე, მაგრამ 

ავტორი მე არ გახლავართ. 

– მახსოვს, მგონი, ზუსტად ეგეთი ფორმულირებით წავიკითხე: სის-

ხლი ვაჭრობის საგნად იქცაო. 

– ამ ჭეშმარიტებას ვერ უარვყოფთ. 

– წაგიკითხავთ მარქსი? – ჰკითხა ბესიანმა. 
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ექიმს პასუხი არ გაუცია, მხოლოდ თვალებში შეაჩერდა თანამოსა-

უბრეს და მზერით თითქოს ამას ეუბნებოდა, შენ, ვინც მე ამ შეკითხვას 

მისვამ, წაგიკითხავს თავადო? 

ბესიანმა ფარული მზერით დიანას პროფილს მოჰკრა თვალი და 

მიხვდა, რომ უნდა შესწინააღმდეგებოდა ექიმს. 

– ჩემი აზრით, მკვლელობის თქვენეული განმარტებაც კი, რომე-

ლიც დღეს წარმოადგინეთ, ასევე უაღრესად პრიმიტიულია, – უთხრა 

მან შეწინააღმდეგების მოტივის ძებნა-ძიებაში. 

– სულაც არა, – მიუგო ექიმმა, – ვთქვი და ვიმეორებ, რომ მთელ იმ 

დრამაში, რომელიც დღეს გაირჩა, ვალის გაუქმების მეტი სხვა არაფე-

რი ყოფილა. 

– დიახ, ვალისა, ცხადია, მაგრამ სისხლის ვალის. 

– სისხლის, ძვირფასი ქვების თუ ქსოვილის, ამას დიდი მნიშვნელო-

ბა არა აქვს. ჩემთვის ეს ვალია და სხვა არაფერი. 

– ეს არაა ერთი და იგივე. 

– სწორედაც რომ ერთი და იგივეა. 

ექიმს ტონი აშკარად მკვახე გაუხდა. თხელი კანი ისე გაუწითლდა, 

თითქოს ცეცხლი წაეკიდაო. ბესიანმა შეურაცხყოფილად იგრძნო თა-

ვი. 

– მეტისმეტად გულუბრყვილო, რომ არა ვთქვათ, ცინიკური გან-

მარტებაა, – თქვა მან. ექიმს თვალები ყინულოვანი გაუხდა. 

– თავად ხართ გულუბრყვილო, – ჩაურთო მან, – გულუბრყვილო 

და ცინიკოსი ერთდროულად, თქვენც და თქვენი ხელოვნებაც. 

– ხმას ნუ უწევთ, – უთხრა ბესიანმა. 

– მთელი ხმითაც ვიყვირებ, – მიუგო ექიმმა ხმადაბლა. თუმცა კბი-

ლებს შუა გამოცრილი ეს სიტყვები კიდევ უფრო მუქარის შემცველად 

გაისმა, – თქვენი წიგნები, ხელოვნება, ყველაფერს დანაშაულის სუნი 

უდის. იმის ნაცვლად, რომ რამე გააკეთოთ ამ უბედური მთიელების-

თვის, თქვენ ესწრებით სიკვდილს, აღმგზნებ მოტივებს დაეძებთ და სი-

ლამაზეს პოულობთ თქვენი ხელოვნების გამოსაკვებად. თქვენ ვერ ხე-

დავთ, რომ, ერთი ახალგაზრდა მწერლის თქმისა არ იყოს, რომელიც 
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თქვენ ნამდვილად არ გიყვართ, სწორედ სილამაზე კლავს. თქვენ მე იმ 

რუსული არისტოკრატიის სასახლეებში გამართულ თეატრალურ დად-

გმებს მაგონებთ, სადაც სცენა იმდენად დიდია, რომ ზედ ასეულობით 

მსახიობი ეტევა, მაშინ როცა მაყურებელთა დარბაზი მხოლოდ სამეფო 

ოჯახის მიღებაზეა გათვლილი. დიახ, სწორედ იმ არისტოკრატებს მა-

გონებთ. თქვენ მთელ ამ ხალხს სისხლიანი პიესის თამაშისკენ უბიძ-

გებთ, მაშინ როცა თქვენ და თქვენი ქალბატონები ლოჟიდან ადევნებთ 

თვალს სპექტაკლს. 

ამ დროს შენიშნა ბესიანმა, რომ დიანა გვერდით არ ედგა. ალბათ 

აქვეა, სადმე, მიწისმზომელთან, რომელიც მიწებებული იქნება მასზეო, 

გაიფიქრა ნახევრად თავგზააბნეულმა. 

– თქვენ კი, – ჩაურთო მან, – და თქვენში პირადად თქვენ, ექიმს 

გგულისხმობთ, რომელიც აცხადებთ, რომ სწორად გესმით და აღიქ-

ვამთ ყველაფერს, რატომღა მონაწილეობთ ამ მისტიფიკაციაში? ჰა?! 

რატომ სარგებლობთ ამ ყველაფრით თქვენი თავის გამოსაკვებად? 

– რაც შემეხება მე, სავსებით მართალი ბრძანდებით, – მიუგო ექიმ-

მა, – მე ერთი უიღბლო და ხელმოცარული ადამიანი ვარ. მაგრამ ის მა-

ინც მესმის, ვინ ვარ და სამყაროს არ ვწამლავ ჩემი წიგნებით. 

ბესიანი ისევ თვალებით ეძებდა დიანას, თუმცა ამაოდ. გარკვეული 

თვალსაზრისით, სასურველიც იყო, რომ მას ეს ამაზრზენი სიტყვები არ 

გაეგონა. ექიმი ისევ ლაპარაკობდა და ბესიანს ძალისხმევა დასჭირდა, 

რომ მისთვის მოესმინა, მაგრამ იმ მომენტში, როცა პირი გააღო, ნაც-

ვლად იმისა, რომ ექიმისთვის ეპასუხა, თითქოს თავის თავს დაუსვა შე-

კითხვაო: 

– სად არის ჩემი ცოლი? 

ახლა მას ხალხის იმ ჯგუფში ეძებდა, რომელიც დინჯად განაგრძობ-

და სეირნობას ეკლესიის მოედანზე. 

– დიანა! – დაიყვირა ალალბედზე. ვიღაცებმა თავები შემოაბრუნეს. 

– შეიძლება ეკლესიაში შევიდა ცნობისმოყვარეობის დასაკმაყოფი-

ლებლად ან რომელიმე სახლში ტუალეტისთვის, – თქვა ექიმმა. 

– შეიძლება. 
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მათ განაგრძეს სიარული, მაგრამ ბესიანი შეწუხებული იყო. ფეხი 

არ უნდა გამოგვედგა ტრაქტირიდანო, გაიფიქრა. 

– მაპატიეთ, – შერბილებული ხმით უთხრა ექიმმა, – შეიძლება გა-

ვაზვიადე რაღაცები. 

– ეგ არაფერი. სად შეიძლებოდა წასულიყო? 

– ნუ წუხხართ. სადმე აქვე იქნება. ცუდად ხომ არ ხართ? ფერი აღარ 

გადევთ სახეზე. 

– არა, არა, მე არ მჭირს არაფერი. 

ბესიანმა იგრძნო, როგორ ჩააფრინდა ექიმი ხელით მკლავში და 

მოინდომა თავი გაეთავისუფლებინა, მაგრამ დაავიწყდა ამის გაკეთე-

ბა. ბავშვები ხალხის პირველი ჯგუფის გარშემო ტრიალებდნენ, რომ-

ლის შუაშიც ალი ბინაკი და მიწისმზომელი იდგნენ. ბესიანმა პირში 

მწარე გემო იგრძნო. ტბებიო, გაიფიქრა წამის მეასედით. ფოთლების 

ეს ძველი ხალიჩა, ტრაგიკულად დამპალი და მატყუარა ოქროსფერით 

დაფერილიო... 

გრძელი ნაბიჯებით გაემართა ალი ბინაკის ჯგუფისკენ. ხომ არ და-

იხრჩოო, შორიდანვე ასე ფიქრობდა. მაგრამ მათ ნაკვთები გაქვავებო-

დათ და დამამშვიდებელი არაფერი ეხატათ სახეებზე. 

– რა ხდება? – იკითხა გიჟის ხმით და ისე, რომ თვითონაც ვერ მიხ-

ვდა, რატომ, ალბათ სახეებზე აღბეჭდილი გამომეტყველებების გამო, 

ნაცვლად იმისა, რომ ეკითხა, რა დაემართაო, იკითხა, რა ჩაიდინა ასე-

თიო. 

პასუხი რის ვაივაგლახით გამოძვრა უმოწყალოდ შეკრული კრიჭე-

ბიდან. ორ-სამჯერ მოუწიათ ამის გამეორება, მას რომ გაეგო: დიანა 

თავშესაფარ კოშკში შესულიყო. 

რა და როგორ მოხდა? არც მაშინ და არც მერე, როდესაც მოწმეებმა 

დაიწყეს მოყოლა, თუ რა დაინახეს (იმთავითვე იგრძნობოდა, რომ ეს 

ამბავი ერთდროულად შეიცავდა რეალობის ელემენტს და იმ ბურუსის 

ელემენტსაც, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებას იმგვარი ფაქტისა-

გან გამოყოფს, ნამდვილად ლეგენდად რომ იქცევა მოგვიანებით) მა-

შინ და მერე, ანუ დანამდვილებით ვერა და ვერ დადგინდა, როგორ მო-



180 
 

ახერხა დედაქალაქელმა ახალგაზრდა ქალმა კოშკში შეღწევა, სადაც 

უცხო ადამიანს არასდროს შეუდგამს ფეხი. მის იქ შესვლაზე უფრო ძნე-

ლად დასაჯერებელი კი ის იყო, რომ არავის შეუნიშნავს ეს ამბავი და 

თუკი ვიღაცამ მაინც დაინახა, რომ ის ჯგუფს გამოეყო და იქვე ახლო-

მახლო დაიწყო ხეტიალი, რამდენიმე ბავშვის გარდა არავის გამოუჩე-

ნია ცნობისმოყვარეობა, ბოლომდე მიედევნებინა მისთვის თვალი. შე-

იძლება თავად მისთვისვე რომ გეკითხათ, როგორ გაიარა მთელი ეს 

გზა და, ბოლოს, როგორ მოახერხა იქ შესვლა, ვერც კი გაეცა ამ შეკით-

ხვაზე პასუხი. იმ თითო-ოროლა სიტყვით თუ იმსჯელებდა კაცი, რომ-

ლებიც ზეგანზე ყოფნისას წარმოთქვა, იმ მომენტში შეიძლება დაეკარ-

გა ყველაფერთან კავშირი, სიმძიმე, რამაც გაუიოლა არა მხოლოდ აზ-

რი კოშკში შესვლისა, არამედ გზაც მის კარამდე. ბოლოს და ბოლოს 

არც იმის გამორიცხვა შეიძლებოდა, რომ ამ გარემოებამ ხელი შეუწყო 

მისი ყურადღების გაფანტვას და მას ამ საბედისწერო ნაბიჯისკენ უბიძ-

გა. სინამდვილეში, როგორც ახლა იხსენებდნენ, დიანა ლამპის შუქის-

კენ ფარფატით მიმავალი ღამის პეპლის სიმსუბუქით გაერიდა ხალხს 

და ისე მიუახლოვდა კოშკს. ის მიფრინავდა ერთგვარად და, როგორც 

ხმელი ფოთოლი მიაქვს ხოლმე ქარს, ისე შევიდა, უფრო სწორად, ისე 

დაეცა მის ზღურბლთან. 

ბესიანი, რომელსაც მიწის ფერი ედო სახეზე, როგორც იქნა, მიხ-

ვდა, რაც მოხდა. პირველ რიგში, ცხადია, იქიდან ცოლის გამოყვანა 

დააპირა, მაგრამ რამდენიმე ღონიერი ხელი ჩაევლო მის მკლავებს. 

– გამიშვით! – იყვირა ჩახლეჩილი ხმით. 

მისი სახის გარშემო ისე იყო შემოკრული სხვების სახეები, როგორც 

უძრავი ქვები კედელში. მათ შორის ალი ბინაკის ფერმკრთალი სახეც 

გამოჩნდა. 

– გამიშვით! – თქვა მან ალი ბინაკის მისამართით, მიუხედავად იმი-

სა, რომ ის არ იყო ერთი იმათგანი, რომლებიც მას აკავებდნენ. 

– დამშვიდდით, ბატონო, – უთხრა ამ უკანასკნელმა, – თქვენ ვერ 

შეხვალთ შიგნით; ვერავინ ვერ შევა მღვდლის გარდა. 
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– კი, მაგრამ, ჩემი ცოლია შიგნით, – შეჰყვირა ბესიანმა, – და მარ-

ტოა იმ კაცებს შორის... 

– მართალი ბრძანდებით. რამე უნდა მოვიმოქმედოთ, მაგრამ 

თქვენ ვერ შეხვალთ იქ. შეიძლება გესროლონ, გესმით? შეიძლება 

მოგკლან. 

– მაშინ დაუძახონ მღვდელს, ან ვინ ეშმაკსაც გინდათ, რომ იქ შევი-

დეს. 

– მღვდელი გაფრთხილებულია, – უთხრა ალი ბინაკმა. 

– მოდის, აი, ისიც! – გაისმა ვიღაცის ხმა. 

მათ ირგვლივ ცოტა ხალს მოეყარა თავი. ბესიანმა მეეტლე იცნო, 

რომელსაც თვალები გადმოცვენაზე ჰქონდა და ბრძანებას ელოდებო-

და. მაგრამ ბესიანმა მზერა აარიდა. 

– გაეცალეთ! – ბრძანების ტონით თქვა ალი ბინაკმა. ზოგიერთებმა 

მხოლოდ რამდენიმე ნაბიჯით დაიწიეს უკან და გაჩერდნენ. 

მღვდელი აქოშინებული მოვარდა. მომჩვარებულ და ჩამოცვენი-

ლუპეებიან სახეზე უკიდურესი შეშფოთება ეწერა. 

– რამდენი ხანია, რაც შევიდა? – იკითხა მან. 

ალი ბინაკმა ირგვლივ კითხვის შემცველი მზერით მიმოიხედა. რამ-

დენიმე ხმა გაისმა ერთდროულად. ერთმა, ნახევარი საათიო, მეორემ 

ერთი საათიო, ვიღაცამ თხუთმეტი წუთიო. უმეტესობამ კი მხრები აიჩე-

ჩა. 

– რა მნიშვნელობა აქვს, – თქვა ალი ბინაკმა, – მოქმედებაა საჭი-

რო. 

მან და მღვდელმა თათბირი დაიწყეს. ბესიანმა გაიგონა, როგორ 

თქვა, მაშინ მეც თქვენთან ერთად წამოვალო, და ცოტა გული მოეცა. 

ხალხში გაისმა, მღვდელი შედის და ალი ბინაკიც თან ახლავსო. 

მღვდელი გაემართა, უკან კი ალი ბინაკი მიჰყვა. რამდენიმე ნაბიჯის 

შემდეგ შემობრუნდა და ხალხის ჯგუფის გასაგონად თქვა: 

– ფეხი არ გამოადგას აქეთ არავინ! შეიძლება ისროლონ. 

ბესიანმა იგრძნო, რომ რამდენიმე კაცს ისევ გაკავებული ჰყავდა. 

რა მემართებაო, ამოიკვნესა თავისთვის. მის თვალებში მთელი სამყა-
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რო დაცლილიყო და მისგან ორი მოსიარულე სილუეტიღა დარჩენილი-

ყო, მღვდლისა და ალი ბინაკისა. და კიდევ თავშესაფარი კოშკი, სა-

ითაც ისინი მიემართებოდნენ. 

აქეთ-იქიდან ხმები სხვა სამყაროდან მონაბერი შორეული ქარის 

ზუზუნივით ჩაესმოდა. 

– მღვდელს ვერ ესვრიან, რადგან მას კანუნი იცავს, მაგრამ ხელს 

არაფერი შეუშლით, ალი ბინაკს ესროლონ. 

– არა, არა მგონია, არც ალი ბინაკს ესვრიან. ყველანი იცნობენ. 

ამ ორ კაცს გზის ნახევარიც არ ჰქონდათ გავლილი, რომ უეცრად 

დიანა კოშკის ზღურბლზე გამოჩნდა. ბესიანს ალბათ აღარასდროს ეხ-

სომება მკაფიოდ, რა მოხდა ამწამს. მხოლოდ ის უზარმაზარი ძალის-

ხმევა ახსოვდა, რომელიც ღონივრად ჩავლებული ხელებისგან თავის 

დასახსნელად და დიანასკენ გასაქცევად გასწია და ხმები, რომლებიც 

ეუბნებოდნენ, ცოტაც მოიცადე, მოშორდეს იქაურობას და თეთრ ქვე-

ბამდე მოაღწიოსო. შემდეგ მის თვალწინ ისევ გაიელვა ექიმის გამოსა-

ხულებამ: კიდევ ერთხელ სცადა თავის დახსნა და ისევ იგივე ხმები გა-

იგონა, რომლებიც მის დამშვიდებას ცდილობდნენ. 

როგორც იქნა, დიანამ თეთრ ქვებამდე მოაღწია და მათაც, ვინც ბე-

სიანს აკავებდა, გაუშვეს, მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცამ, არ გაუშ-

ვათ, ცოლს მოკლავსო, წამოიძახა. დიანას სახეზე მკვდრისფერი ედო. 

ზედ არც შიში ეტყობოდა, არც ტკივილი და არც სირცხვილი, მხოლოდ 

სიცარიელე. სიცარიელე ჩასდგომოდა თვალებშიც. ბესიანი შეშფოთე-

ბული მზერით ეძებდა ნახევებს მის ტანსაცმელზე, ჩალურჯებებს ტუჩებ-

თან ან კისერზე, მაგრამ არაფერი ამდაგვარი არ დაუნახავს. ამოიოხრა 

და ალბათ შვებასაც იგრძნობდა, რომ არა სიცარიელე მის თვალებში. 

მოძრაობით, რომელიც არც ძალმომრეობითი იყო და არც სინაზით 

სავსე, ცოლს ხელი მკლავში ჩაავლო და ეტლისკენ წააპროწიალა, სა-

დაც ისე ავიდნენ, რომ არც სიტყვა დაუძრავთ და არც არავის დამშვი-

დობებიან. 
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ეტლი დიდი სისწრაფით მიექანებოდა შარაგზაზე. რამდენი ხანი 

იყო, რაც ასე მიემგზავრებოდნენ, ერთი წუთი? საუკუნე? ბოლოს ბესია-

ნი ცოლისკენ შეტრიალდა: 

– რატომ არ იღებ ხმას? რატომ არ მიხსნი, რა მოხდა? 

მოკუნტული იჯდა, წინ ისე იყურებოდა, თითქოს იქ არ იყო. მაშინ 

ძლიერად და უხეშად ჩაავლო ხელი იდაყვში. 

– თქვი, რა გააკეთე შიგნით? 

არც პასუხი გაუცია და არც მკლავის უკან გაწევა უცდია, რომელსაც 

ბესიანი მარწუხივით უჭერდა ხელს. 

– რატომ წახვედი იქ? – იყვირა გულის სიღრმეში, – შენი თვალით 

რომ გენახა დრამის მთელი სისასტიკე? შური რომ გეძია ჩემზე? თუ ის 

მთიელი რომ მოგეძებნა, ის ჯორჯი... ჯორჯ... კოშკ-კოშკ დაგიწყებ ძებ-

ნასო... ჰა? 

ყველა ეს შეკითხვა მერე ხმამაღლა გაიმეორა, შეიძლება სხვა სიტ-

ყვებით, თუმცა კი ამავე თანამიმდევრობით, მაგრამ პასუხი არც ერთს 

არ მოჰყოლია და ბესიანი დარწმუნდა, რომ მის საქციელს სათავეში 

სწორედ ეს მიზეზები ედო. უცბად დაქანცულობა იგრძნო, ისეთი, რო-

გორიც იქამდე სიცოცხლეში არ ეგრძნო. 

გარეთ საღამოვდებოდა. ბინდბუნდმა, რომელსაც ბურუსიც დაემა-

ტა, სწრაფად დაფარა გზა. ერთ მომენტში შთაბეჭდილება შეექმნა, რომ 

მინის მიღმა ჯორზე ამხედრებული კაცი დალანდა. ფერმკრთალსახია-

ნი მგზავრი, რომელზეც ბესიანმა გაიფიქრა, მგონი, ვიცანიო, ერთხანს 

უკან მიჰყვებოდა ეტლს. ნეტა სად მიდის ამ წყვდიადში სისხლის ინტენ-

დანტიო, ჩაილაპარაკა თავისთვის. 

ან მე, მე სადღა მივდივარო, ოდნავ მოგვიანებით დაუსვა იგივე შე-

კითხვა საკუთარ თავს. მარტოდმარტო ამ უცხო ზეგანზე, აჩრდილებით 

სავსე წყვდიადში, სად? 

ნახევარი საათის შემდეგ ეტლი ტრაქტირის წინ გაჩერდა. ერთმანე-

თის მიყოლებით აიარეს ხის კიბე და ოთახში შევიდნენ. ცეცხლი ისევ 

ენთო, წყლიანი ვედრო კი, რომელიც მეტრაქტირეს ხელახლა აევსო, 
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ისევ იქ იყო, ჭვარტლისგან გაშავებული. ნავთის ლამპა ციმციმით ანა-

თებდა. არც ერთს არ მიუქცევია ყურადღება არც ცეცხლისთვის და არც 

ვედროსთვის. დიანამ გაიხადა, გულაღმა დაწვა და მკლავი თვალებზე 

დაიფარა, რომ ლამპის სინათლისაგან დაეცვა თავი. ბესიანი ფეხზე 

დარჩა ფანჯრის წინ. მზერა მიეშტერებინა მინისათვის და მხოლოდ ხან-

დახან შემოტრიალდებოდა ხოლმე უკან, რათა მისი ლამაზი მკლავი, 

რომლითაც ქალს ისევ სახის ზედა ნახევარი დაეფარა, და მხრიდან ჩა-

მოცურებული აბრეშუმის ბრეტელი დაენახა. ნეტა რა უქნეს იმ ნახევ-

რად ბრმა არსებებმაო, თავში გაუელვა ფიქრებში წასულს. და იგრძნო, 

რომ ეს იყო შეკითხვა, რომელსაც ადამიანის მთელი სიცოცხლე შეეძ-

ლო გაევსო. 

იმ ღამეს ტრაქტირში დარჩნენ და არც მეორე დღეს გამოსულან 

ოთახიდან. მეტრაქტირემ საჭმელი აუტანა და გაუკვირდა, ბუხარში 

ცეცხლის დანთება რომ არ სთხოვეს. 

მესამე დღის დილას (და ეს 17 აპრილი იყო) მეეტლემ მათი ჩემოდ-

ნები ქვემოთ ჩაიტანა და ეტლში ჩაალაგა. მათ ფული გადაუხადეს, ცი-

ვად გამოემშვიდობნენ მეტრაქტირეს და გზას გაუდგნენ. 

და დატოვეს ზეგანი. 
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თავი VII 

 

17 აპრილის დილა ჯორჯს ბრეზფტოჰტისკენ მიმავალ შარაგზაზე გა-

უთენდა. მიუხედავად იმისა, რომ გარიჟრაჟიდან გაუჩერებლად მოდი-

ოდა, მისი გამოთვლით, ერთი დღე კიდევ დასჭირდებოდა ბრეზფტოჰ-

ტამდე მისაღწევად, მაშინ როცა მისი ბესა ამ დღის თორმეტი საათის-

თვის იწურებოდა. 

თავი ზევით ასწია მზის მოსაძებნად, რომელიც მაღლა, ცაში ისე შე-

მალულიყო ღრუბლებში, რომ მისი მდებარეობის გამოცნობა მაინც შე-

იძლებოდა. თორმეტს ბევრი არ აკლდებაო, გაიფიქრა და გზას გახედა. 

ჯერ კიდევ სინათლისგან თვალმოჭრილი მიაბიჯებდა და მოეჩვენა, 

რომ გზა მოწითალო ანარეკლებით იყო მოფენილი. მიდიოდა და ფიქ-

რობდა, საღამოსკენ მაინც რომ გასდიოდეს ვადა ჩემს ბესას, ძალიან 

სწრაფი ნაბიჯით შუაღამისთვის სახლში ვიქნებოდიო. მაგრამ, რო-

გორც ზავთა უმეტესობა, ესეც შუადღისას იწურებოდა. 

დადგენილი იყო, რომ, თუ ბესათი მოსარგებლეს ზუსტად ამოწურ-

ვის დღეს მოკლავდნენ, უყურებდნენ, საით ეცემოდა ჩრდილი მისი თა-

ვიდან. თუ ის აღმოსავლეთისკენ იყო მიშვერილი, ეს ნიშნავდა, რომ ის 

დღის მეორე ნახევარში მოკლეს, ანუ მას შემდეგ, რაც ზავი ამოწურუ-

ლი იყო. თუკი პირიქით, ჩრდილი დასავლეთისკენ იქნებოდა გადახრი-

ლი, ეს მოწმობდა, რომ ის ვადამდე, ანუ ლაჩრულად იყო მოკლული. 

ჯორჯმა ისევ აიხედა ზევით. ამ დღეს მისი ბედი ცაზე და იმ მოძრაო-

ბაზე იყო დამოკიდებული, რომელსაც მზე გააკეთებდა იქ. შემდეგ წი-

ნანდელივით დაუშვა მზერა და ისევ თვალმოჭრილმა გახედა გზას, რო-

მელიც ამჯერად სინათლისგან გაჩახჩახებული ეჩვენა. მიმოიხედა და 

ყველგან მიმოფენილი ნათელი იხილა, რომელსაც ვერაფერი ამ-

ღვრევდა. 

ცხადი იყო, რომ შავი ეტლი, რომელსაც ამაოდ დაეძებდა ყველა 

გზაზე სამი კვირის განმავლობაში, არც ამ, მისთვის უკანასკნელ თავი-

სუფალ დილას გამოჩნდებოდა. რამდენჯერ ეგონა, აგერ, წინ ვხედავ 

გზაზეო, მაგრამ ყოველ ჯერზე თითქოს ჰაერში ორთქლდებოდა. 
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ჩრდილის გზაზეც მოჰკრეს ვიღაცებმა თვალი, შალას მომცრო ცი-

ხესიმაგრეებთანაც და სადროშოების დიდ გზაზეც, მაგრამ ის, მიუხედა-

ვად თავდაუზოგავი მცდელობისა, ერთხელაც ვერ გადაეყარა. რო-

გორც კი იმ რეგიონში ხვდებოდა, რომელზეც ანიშნებდნენ, იქ არისო, 

ყოველთვის იგებდა, რომ ქალს სულ ცოტა ხნით ადრე დაეტოვებინა 

იქაურობა, და როდესაც ისევ იქ ბრუნდებოდა, სადაც არსებობდა შე-

საძლებლობა, გზად გამოევლო, რომ აქეთ ან იქით მიმავალისთვის მა-

ინც მოეკრა თვალი, ქალი ისევ რომელიღაც გამოუცნობ მიმართულე-

ბას ირჩევდა და ასე უსხლტებოდა ხელიდან. 

დროდადრო ავიწყდებოდა, მაგრამ თვითონ გზა ახსენებდა ხოლმე 

ქალს, მით უფრო ახლა, როცა სულ, ან თითქმის სულ დაჰკარგვოდა მი-

სი დანახვის იმედი. ფაქტობრივად, ქალს უსასრულოდაც რომ ეხეტია-

ლა მთელ ზეგანზე, მალე ის თავად უნდა გამოკეტილიყო თავშესაფარ 

კოშკში და ვეღარ მოახერხებდა მის ნახვას; თანაც, დაუჯერებელიც 

რომ მომხდარიყო და ოდესმე იქიდან გამოსულიყო, მხედველობა იმ-

დენად დაქვეითებული ექნებოდა, რომ მხოლოდ რაღაც გადღაბნილ 

ლაქას თუ დაინახავდა ქალის ნაცვლად, რომელიც გათელილი ვარდე-

ბის თაიგულს ემსგავსებოდა და რომელსაც იმ დღეს მზე გამოაჩენდა 

კარგად ღრუბლიანი ცის ფონზე. 

ჯორჯმა გონებიდან განიდევნა მისი ხატება და თავისიანებზე ჩაფიქ-

რდა. ისინი ალბათ აღელვებულები ელოდებოდნენ მას შუადღემდე, 

მაგრამ ჯორჯი ვერ მივიდოდა დროულად. დღის პირველი ნახევარი 

რომ მიიწურებოდა, მას გაჩერება მოუწევდა, რომ სადმე დამალულიყო 

და შეღამებას დალოდებოდა. ახლა ის სისხლის ლაქებით დაფარული 

კაცი იყო და გადაადგილებას მხოლოდ ღამით თუ შეძლებდა. ვეღარც 

მთავარ გზას დაადგებოდა ვერასოდეს. ამ სიფრთხილეს კანუნი სულაც 

არ მიიჩნევდა შიშის ნიშნად, ეს უფრო სიბრძნისა და სიმამაცის გამო-

ხატულება გახლდათ, რადგან ის არა მხოლოდ უნარჩუნებდა მკვლელს 

სიცოცხლეს, არამედ ხელს უშლიდა იმ ამბავს, რომ მკვლელის მეტის-

მეტად თავისუფალ გადაადგილებას მსხვერპლის ოჯახის გაღიზიანება 

არ გამოეწვია. გრძნობასთან ერთად, რომ თავისი მოვალეობა შეასრუ-
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ლა, მკვლელს დანაშაულის შეგრძნებაც უნდა ჰქონოდა გარესამყაროს 

მიმართ. ნებისმიერ შემთხვევაში, შუადღის შემდეგ რამე სამალავი უნ-

და ეპოვა, სადაც დაღამებამდე გაყურსული იჯდებოდა. ბოლო დღეებ-

ში, ტრაქტირებში, სადაც დასაძინებლად ჩერდებოდა ხოლმე, არაერ-

თხელ შეჰქმნია შთაბეჭდილება, რომ კრიუეჩუჩების ოჯახის ერთ-ერთი 

წარმომადგენლის სილუეტმა გაიელვა მის თვალსაწიერში. 

შეიძლება მოეჩვენა კიდეც ეს ყველაფერი, თუმცა ასევე შეიძლება 

ნამდვილად დაინახა ვიღაც, ვინც მართლა ფეხდაფეხ დაჰყვებოდა, რა-

თა ბესას ამოწურვისთანავე, იმ მომენტში მოეკლა, როცა მას ჯერ კიდევ 

არ ჰქონდა გააზრებული თავის დაცვის საჭიროება. 

ასეა თუ ისე, ფრთხილად უნდა ვიყოო, გაიფიქრა და მესამედ აიხედა 

ზევით, ცაში. ამ დროს გაიგონა რაღაც ხმაური შორიდან. შეჩერდა, რომ 

მისი წარმომავლობა დაედგინა, მაგრამ ამაოდ. განაგრძო სიარული 

და ხმაური კვლავ გაისმა. თითქოს დახშული გუგუნის ხმა იყო, რომე-

ლიც ხან ძლიერდებოდა და ხან სუსტდებოდა. წყალვარდნილის ხმა უნ-

და იყოსო, გაიფიქრა. ასეც აღმოჩნდა. მიუახლოვდა და მოჯადოებული-

ვით გაჩერდა. ცხოვრებაში არ ენახა უფრო შთამბეჭდავი ჩანჩქერი. 

სრულიად განსხვავებული იყო ყველა იმათგან, რაც აქამდე ენახა. წყა-

ლი ყოველგვარი ქაფისა და შხეფის წარმოუქმნელად, ერთგვაროვნად, 

მძიმე ვარცხნილობასავით მისრიალებდა მუქ მწვანე კლდეზე, რამაც 

ჯორჯს დედაქალაქელი ლამაზმანი მოგზაურის თმა გაახსენა. მზის ამ 

ათინათებში მსგავსება ზედმიწევნითი უნდა ყოფილიყო. 

ერთხანს ამ პატარა ხის ხიდზე შეჩერდა, რომლის ქვეშაც კლდიდან 

დაშვებული წყალი ვარდნას განაგრძობდა, თუმცა ახლა უკვე ბუნდოვ-

ნად და უღიმღამოდ. ჯორჯი თვალს ვერ სწყვეტდა ჩანჩქერს. ერთი კვი-

რის წინ, ერთ ტრაქტირში, სადაც ღამე გაათია, ყური მოჰკრა, მსოფ-

ლიოში არის ქვეყნები, რომლებიც ელექტრონულ სინათლეს ასეთი 

წყალვარდნილებიდან იღებენო. ერთი ახალგაზრდა მთიელი უყვებო-

და ორ სტუმარს, რომ ეს ამბავი ერთ კაცს ეთქვა, რომელსაც, თავის 

მხრივ, სხვისგან გაეგონა. სტუმრები კი ისხდნენ და იმეორებდნენ: 
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– სინათლეს იღებენ წყლისგანო? გაგიჟდი, ჩემო კარგო? წყალი 

ნავთობი ხომ არ არის, იქიდან შუქი რომ მიიღო? წყალი თუ ცეცხლს აქ-

რობს, როგორღა აინთება? 

მაგრამ მთიელს დაეჟინებინა, მოვისმინე, ასე რომ ხსნიდნენ და მე 

არაფერს არ ვიგონებო, სინათლის მიღება წყლისგან შეიძლება, თუმცა 

ყველანაირი წყლისგან არაო, რადგან წყლები ერთმანეთისგან ადა-

მიანებივით განსხვავდებიანო; ჰოდა, შუქის მიღება მხოლოდ ჩანჩქე-

რების კეთილშობილი წყლისგან შეიძლებაო. 

გიჟები ყოფილან, ვინც შენ ეს გიამბო და შენ კიდევ უფრო გიჟი, 

იმათ რომ დაუჯერეო, ამბობდნენ სტუმრები. ამას ხელი არ შეუშლია 

მთიელისთვის, ემტკიცებინა, ეს თუ უნდა მოხდეს და ეს თუ მოხდება ამ 

ზეგანზე, მაშინ (ისევ სხვის სიტყვებს იშველიებდა, რომელსაც ეს ამბავი 

ასევე სხვისგან შეეტყო) კანუნი ოდნავ შერბილდება და ცოტათი ჩამოი-

რეცხავს იმ სიკვდილს, რომლითაც გაჯერებულია დღეს, როგორც 

მორწყვით იშორებს ხოლმე თავიდან მოწამლული მიწები მარილებსო. 

ნამდვილი გიჟი ხარ შენო, იმეორებდნენ სტუმრები, ჯორჯმა კი, ღმერ-

თმა უწყის, რატომ, მაგრამ მაშინვე დაიჯერა უცნობის ნათქვამი. 

გაჭირვებით აქცია ზურგი ჩანჩქერს. გზა უსასრულოდ გრძელდებო-

და, თითქმის სწორი იყო და გვერდებში მსუბუქად მეწამული შეფერი-

ლობა გადაჰკრავდა. 

კიდევ ერთხელ აიხედა ცაში. სულ ცოტაც და, მისი ბესა ამოიწურე-

ბოდა და ის გამოვიდოდა კანუნის დროიდან. დროიდან გასვლაო, ჩა-

ილაპარაკა თავისთვის. უცნაური ეჩვენა, რომ ვინმეს შეეძლო დრო-

იდან გასვლა. კიდევ ცოტაცო, გაიმეორა და ცაში აიხედა. გათელილი 

ვარდები ღრუბლების მიღმა ახლა უკვე მსუბუქად ჩამუქებულიყო. 

ჯორჯს მწარედ გაეღიმა, თითქოს უნდოდა ეთქვა, ამას ვერაფერს ვუ-

ზამთო. 

ამასობაში ეტლი, რომელშიც ბესიანი და დიანა ისხდნენ, ზეგანზე 

გადაჭიმულ გზათაგან ყველაზე გრძელზე, სადროშოების დიდ გზაზე 

მიქროდა. თოვლისგან გათეთრებული მთის წვერები სულ უფრო და 

უფრო უკან იხევდნენ, ბესიანი კი მათ გაჰყურებდა და, ბოლოს და ბო-
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ლოს, ვტოვებთ სიკვდილის სამეფოსო, ფიქრობდა. მარჯვენა თვალს 

ცოლის პროფილს შეავლებდა ხოლმე დროგამოშვებით. გადაფითრე-

ბული და გახევებული – და მის ასეთ ყოფას ეტლის ჯაყჯაყი კიდევ უფრო 

აძლიერებდა, ვიდრე ამსუბუქებდა – შიშს ჰგვრიდა ქმარს. უცხოდ, შეშ-

ლილად, უბრალო სხეულად ეჩვენებოდა, რომელსაც სული იქ, ზევით 

დაეტოვებინა. 

რა ჯანდაბამ მომაფიქრებინა მისი ამ წყეულ ზეგანზე წამოყვანაო, 

მეასედ მაინც შეიკურთხა გულში. პირველად შედგა დიანამ ფეხი ზეგან-

ზე და ეს ფეხის შედგმაც მის დაკარგვად დაუჯდა. საკმარისი აღმოჩნდა, 

სულ ოდნავ შეხებოდა ეს ჯოჯოხეთური მექანიზმი, რომ მოეხიბლა, მო-

ეჯადოებინა და ის ტყვედ, საუკეთესო შემთხვევაში კი ფერიად ექცია. 

ბორბლების ღრჭიალი შესაფერის მუსიკად ექცა ეჭვების, ვარაუდე-

ბისა და სინდისის ქენჯნის აკომპანირებისთვის. მან თავისი ბედნიერე-

ბა გამოსცადა, თითქოს უნდოდა ენახა, ვიმსახურებ მას თუ არაო. მან 

ეს მყიფე ბედნიერება მისი პირველივე გაზაფხულიდან ჯოჯოხეთის კა-

რიბჭემდე მართა. და ვერ გაუძლო გამოცდას. 

ხანდახან, უფრო დაწმენდილ გონებაზე, ფიქრობდა, რომ სინამდვი-

ლეში ვერავითარი გარე გრძნობა, ვერავითარი მესამე მხარე სულ მცი-

რედითაც კი ვერ შეარყევდა იმ გრძნობას, რომელიც დიანას ჰქონდა 

მის მიმართ. და ეს თუ მაინც მოხდა (ღმერთო, რა მწარეა სიტყვები «მა-

ინც მოხდა»), მესამე მხარის ბრალი კი არ იყო, არამედ რაღაც საზარ-

ლად უფრო დიდის ჩარევით მოხდა. რაღაც არეულის, რაც საუკუნეთა 

მანძილზე მილიონობით ადამიანს აუბედურებდა და რაც, სწორედ ამის 

გამო, შემდგომში გამოუსწორებელი ჩანდა. როგორც პეპელას, რო-

მელსაც შავი ორთქლმავალი დაეჯახა, დიანას ისე შეეხო ზეგნის დრამა 

და დამარცხდა. 

დროდადრო სიმშვიდით, რომელიც თავადვე აშინებდა, ფიქრობდა, 

ალბათ ეს ხარკი უნდა გადამეხადა ზეგნისთვისო. ხარკი თავისი ნამუ-

შევრებისთვის, ხარკი ფერიებისა და ნიმფებისთვის, რომელთაც ის აღ-

წერდა და იმ პატარა ლოჟისთვის, საიდანაც თვალს ადევნებდა დასის-

ხლიანებული ხალხის მიერ წარმოდგენილ სანახაობას. 
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თუმცა ხომ შეიძლება სასჯელი ნებისმიერ ადგილას დასწეოდა, 

თვით ტირანაშიც კი? ამ ფიქრით ინუგეშებდა თავს. რადგან ზეგანი თა-

ვის ტალღებს ძალიან შორს, მთელ ქვეყანაზე და ყველა დროებაზე ავ-

რცელებს. 

მანტოს სახელო აიწია და მაჯის საათს დახედა. თორმეტი იყო. 

ჯორჯმა თავი ზევით ასწია და თვალებით ძებნა დაუწყო ლაქას, რო-

მელსაც მზე ქმნიდა ღრუბლების ფენებში. ზუსტად თორმეტი საათიაო, 

გაიფიქრა. მისი ბესა ამოწურულიყო. 

მსუბუქად გადახტა უნაყოფო მიწაზე, რომელიც გვერდით გასდევდა 

შარაგზას. ახლა რამე თავშესაფარი უნდა ეპოვა, სადაც დაღამებამდე 

დაიცდიდა. გზის ორსავე მხარეს არემარე უდაბური იყო, მაგრამ შარაგ-

ზაზე სიარულს ვეღარ გააგრძელებდა, ეს კანუნის დარღვევად მიაჩნდა. 

სივრცე ბრტყელი და უკიდეგანო იყო. მოშორებით დამუშავებული 

მიწები და რამდენიმე ხე მოჩანდა, მაგრამ გარშემო გამოქვაბულის ან 

ბუჩქნარის ნასახიც კი არ იყო, რაც დამალვის საშუალებას მისცემდა. 

როგორც კი რამე სამალავს ვიპოვი, მაშინვე შევაფარებ თავსო, ფიქ-

რობდა და თითქოს უნდოდა ამით საკუთარი თავი დაერწმუნებინა, ასე 

ღიად და დაუცველად რომ მივაბიჯებ, ეს ბაქიაობით კი არ მომდის, არა-

მედ თავშესაფარი რომ არ ჩანს არსად, იმიტომო. 

მინდორ-ველები თითქოს ჰორიზონტთან იკარგებოდა. თავში რა-

ღაც უცნაურ სიმშვიდეს, უფრო კი ყრუ სიცარიელეს გრძნობდა. მარ-

ტოდმარტო იდგა ცის ქვეშ, რომელიც მზის წონისაგან თითქოს მსუბუ-

ქად გადახრილიყო დასავლეთისკენ. ირგვლივ დღე ისევ ისეთი იყო, 

არემარეს იგივე ჰაერი ელამუნებოდა და ისეთივე ოდნავ მეწამული ნა-

თელი გადაკრავდა, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ზავი დასრულებული-

ყო და ახლა სხვა დროში შესულიყო. იქაურობას ყინულოვანი მზერა 

მოავლო. ესე იგი ეს ყოფილა დრო ბესას მიღმა? მარადიული დრო, რო-

მელიც მას აღარ ეკუთვნოდა, უდღეებო, უთვეებო, უწლებო, უმომავ-

ლო, განყენებული დრო, რომელთანაც აღარაფერი აკავშირებდა მას. 

სრულიად უცხო, არანაირ კვალზე აღარ დააყენებდა, არანაირ ნიშანს 

აღარ მისცემდა სასჯელის დღის შესახებაც კი, რომელიც სადღაც წინ 
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ელოდა უცნობ დროსა და უცნობ ადგილას და რომელიც ასევე უცნობის 

ხელიდან მოვიდოდა. 

ასეთ ფიქრებში იყო ჩაფლული, როდესაც მზერით შორს რამდენიმე 

ნაცრისფერი ნაგებობა გაარჩია და ეცნო კიდეც. დახე, რეზას პატარა 

ციხესიმაგრეებიაო, გაიფიქრა, როცა ცოტათი მიუახლოვდა. გზა ამ 

სახლებიდან ერთ ნაკადულამდე, რომლის სახელიც აღარ ახსოვდა, ბე-

სათი სარგებლობდა. ბესათი დაცულ გზებზე არც წარწერები იყო და 

არც სხვა რამ ნიშნები, მაგრამ ეს არავის უშლიდა ხელს მათ ცნობაში. 

პირველივე შემხვედრისთვის უნდა ეკითხა, ეს იყო და ეს. 

ჯორჯი ყამირ მიწებს მიუყვებოდა და ნაბიჯს აუჩქარა. მისი გონება 

გამოსულიყო ძილ- ბურანიდან. მალე გავიდოდა ბესათი დაცულ გზაზე, 

იქ საღამომდე იხეტიალებდა და ბუჩქნარებში საძრომიალო არ ექნე-

ბოდა. ამასობაში კი... ვინ იცის, შეიძლება ხავერდით გაწყობილ ეტლს 

ჩამოევლო გზად. ის ქალი ერთხელ შალას მომცრო ციხესიმაგრეებთან 

გამოჩნდაო, ოდესღაც ეთქვათ მისთვის. 

დიახ, დიახ, სწორედ ასე მოიქცეოდა. ჯერ მარჯვნივ გაიხედა, მერე 

მარცხნივ, დარწმუნდა, რომ გზა, ისევე როგორც ველები გარშემო, 

უკაცრიელი იყო, და მსუბუქი ნაბიჯით რამდენიმე წამში გაიარა მანძი-

ლი, რომელიც მას შარაგზისგან აშორებდა. და ამ გზას გაუდგა. ამ მოკ-

ლე ბილიკით იმისთვის ისარგებლა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მი-

ეღწია ბესას დაქვემდებარებულ გზამდე, თორემ ასე რომ არ ექნა, ერთ 

საათს მაინც მოუნდებოდა იქ მისასვლელად. 

ფრთხილად უნდა ვიყოო, გაიფიქრა. ახლა თავის ჩრდილი აღმო-

სავლეთისკენ წაგრძელდება. შარაგზა კი კვლავინდებურად უკაცრიე-

ლი იყო. სწრაფად მიაბიჯებდა და არაფერზე ფიქრობდა. სადღაც წინ, 

შორს, რამდენიმე შავ და უძრავ სილუეტს მოჰკრა თვალი. რომ მიუახ-

ლოვდა, ორი მთიელი კაცი და ჯორზე ამხედრებული მთიელი ქალი და-

ინახა. 

– იმ გზას, აგე, იქ, იცავს ბესა? – ჰკითხა ჯორჯმა, როცა მათ გაუს-

წორდა. 
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– რა თქმა უნდა, ჩემო ბიჭო, – მიუგო ყველაზე ხანდაზმულმა, – ასი 

წელია, რაც რეზას მომცრო ციხესიმაგრეებიდან ფერიების ნაკადუ-

ლამდე მიმავალ გზას ბესა იცავს. 

– გმადლობთ, – უთხრა ჯორჯმა. 

– არაფრის, ჩემო ბიჭო, – უპასუხა ბერიკაცმა და ფარულად შეავლო 

თვალი შავ ლენტს, – გზა მშვიდობისა! 

ჯორჯი სწრაფი ნაბიჯით გადიოდა გზას და თან ფიქრობდა, ნეტა რა 

ეშველებოდათ მკვლელებს, რომლებსაც ზავი მოულოდნელად ეწურე-

ბოდათ, რომ არ იყოს ბესათი დაცული ეს გზები, მათი თავშესაფრები, 

სადაც მდევართაგან დაცულად გრძნობენ თავსო. 

ბუნებრივია, ბესათი დაცული გზის მონაკვეთი არაფრით განსხვავ-

დებოდა დანარჩენი გზისაგან. იგივე ქვაფენილი იყო, ადგილ-ადგილ 

დაზიანებული ცხენების ფლოქვებისა და ნიაღვრებისაგან, იგივე ორ-

მოები და იგივე ეკალნარები. თუმცა ჯორჯს დაეუფლა შეგრძნება, რომ 

რაღაც თბილი და გულითადი იყო ამ ოქროსფერ მტვერში. ღრმად ჩა-

ისუნთქა და ნაბიჯი შეანელა. საღამოს აქ დაველოდებიო, გაიფიქრა. 

ქვაზე ჩამომჯდარი დაისვენებდა და ეს ბევრად აჯობებდა სადმე ბარ-

დებში მოკუნტვას და შემალვას. ქალის დანახვის სუსტი იმედი ჯერ კი-

დევ უღვიოდა გულში. ოცნებებს კი უფრო შორსაც მიჰყავდათ: ხედავ-

და, როგორ ჩერდებოდა ეტლი და როგორ ეუბნებოდნენ შიგნით 

მსხდომნი, ეი, მთიელო, დაღლილი იქნები და ამოდი ჩვენს ეტლში, 

გზის ნაწილი მაინც გაიარე ჩვენთან ერთადო... 

დროგამოშვებით ცისკენ აღაპყრობდა ხოლმე მზერას. ყველაზე 

გვიან, სამ საათში მაინც დაღამდებოდა. გზაზე მთიელები დადიოდნენ, 

ფეხით ან ცხენით, ცალ-ცალკე და პატარ- პატარა ჯგუფებად. შორს 

ორი-სამი პატარა უძრავი ლაქა მოჩანდა. უთუოდ მკვლელები იქნე-

ბოდნენ, მასავით, რომლებიც დაღამებას ელოდებოდნენ გზის გასაგ-

რძელებლად. სახლში ძალიან უნდა ღელავდნენო, გაიფიქრა. 

ერთი მთიელი მოუახლოვდა, ნელა მოდიოდა და წინ ხარს მიერეკე-

ბოდა. 
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ჯორჯი მთიელსა და მის ხარზე უფრო ნელა მიაბიჯებდა და ამიტომ 

ერთმანეთს გაუსწორდნენ. 

– გამარჯობა! – მიესალმა მთიელი მოახლოებისას. 

– გაგიმარჯოთ! – სალამი დაუბრუნა ჯორჯმა. მთიელმა თავით ცის-

კენ ანიშნა. 

– დრო არ გადის, – დაამატა მან. 

წითური ულვაში ჰქონდა, რომელიც თითქოს უნათებდა ღიმილს. 

სახელოზე შავი ლენტი მოუჩანდა. 

– ბესა ამოგეწურა? 

– კი, დღეს შუადღისას. 

– მე სამი დღის წინ, მაგრამ ჯერ ვერ გავყიდე ეს ხარი. ჯორჯმა გაოგ-

ნებულმა შეხედა. 

– ორი კვირაა ამ გზებზე დავდივარ და ვერაფრით ვერ გავყიდე, – 

განაგრძო მთიელმა, – კარგი ცხოველია, ჩემები გამოეტირნენ, როცა 

დაინახეს, თან რომ მიმყავდა და მაინც ვერ ვუპოვე მყიდველი. 

ჯორჯმა აღარ იცოდა, რა ეთქვა. არასდროს გაეყიდა საქონელი. 

– ამის გაყიდვა მინდოდა, ვიდრე კოშკში ჩავიკეტებოდი, – განაგ-

რძო მთიელმა, – ძალიან გვიჭირს, ჩემო ბიჭო, და მე თვითონ თუ არ 

გავყიდე, ჩემს სახლში სხვა არავინაა ამის გამკეთებელი. მაგრამ დიდი 

იმედი აღარა მაქვს. თუ იმ ორ კვირაში ვერ გავყიდე, როცა თავისუფა-

ლი ვიყავი, როგორღა გავყიდი ახლა, როცა მოძრაობა მხოლოდ ღა-

მით შემიძლია? ჰა? რას იტყვი შენ? 

– მართალი ხარ, – მიუგო ჯორჯმა, – არ იქნება იოლი. 

ცერად გაჰყურებდა შავ ხარს, რომელიც წყნარად იცოხნებოდა. ძვე-

ლი ბალადის სიტყვები მოუვიდა თავში, შორეულ ქვეყანაში დაცემულ 

ჯარისკაცზე რომაა: «ჩემი სალამი გადაეცით დედაჩემს და უთხარით, 

გაყიდოს ჩვენი შავი ხარი». 

– საიდანა ხარ? – ჰკითხა მთიელმა. 

– ბრეზფტოჰტიდან. 

– ძალიან შორს არაა აქედან. სწრაფად თუ ივლი, სახლში ჩაასწრებ 

ამაღამ. 
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– და შენ? – ჰკითხა ჯორჯმა. 

– ეჰ, მე ძალიან შორიდანა ვარ, კრასნიჩის სადროშოდან. ჯორჯმა 

დაუსტვინა. 

– ჰო, ეგ მართლა შორსაა. ნაღდად გაყიდი მაგ ხარს, ვიდრე სახ-

ლამდე მიხვალ. 

– არა მგონია, – თქვა თანამოსაუბრემ, – ახლა ერთადერთი ადგი-

ლი, სადაც ამის გაყიდვა შემიძლია, ბესათი დაცული გზებია, მაგრამ 

ასეთები იშვიათობაა. 

ჯორჯმა თანხმობის ნიშნად თავი დაუქნია. 

– აი, ბესათი ამ გზის დაცულობა სადროშოების დიდი გზის გზაჯვა-

რედინამდე მაინც რომ გრძელდებოდეს, მაშინ, ჰო, ნამდვილად გავ-

ყიდდი. მაგრამ იქამდე მთავრდება. 

– სადროშოების გზა ახლოა აქედან? 

– შორს არ არის. აი, იმას ჰქვია გზა. ვის არ გადაეყრები იქ! 

– მართალია, ძალიან უცნაურ რაღაცებს ნახავ მაგ გზაზე, – დაეთან-

ხმა ჯორჯი, – ერთხელ ისე მოხდა, რომ ეტლი შემხვდა გზად... 

– შავი ეტლი შიგნით ლამაზი ქალით, – გააწყვეტინა მთიელმა. 

– საიდან იცი? – შეჰყვირა ჯორჯმა. 

– გუშინ დავინახე ჯვრის ტრაქტირში. 

– და რას შვრებოდნენ ისინი იქ? 

– ისინი რას შვრებოდნენ იქ? არაფერს. ეტლი უცხენებოდ იდგა 

ტრაქტირის წინ. მეეტლე კი ყავას სვამდა შიგნით. 

– და ქალი? მთიელს გაეღიმა. 

– ისინი ტრაქტირში იყვნენ. იქ ორ დღეს და ორ ღამეს დარჩნენ 

ოთახიდან გამოუსვლელად. ასე ჰყვებოდა მეტრაქტირე. ეეჰ, ჩემო 

ძმაო, ქალი ფერიასავით ლამაზი იყო. თითქოს 

გბურღავდა თავისი მზერით. წუხელ იქ დავტოვე ორივე. დღეს ნამ-

დვილად წავიდოდნენ იქიდან. 

– რა იცი? 

– მეტრაქტირე ამბობდა ასე. ხვალ უნდა გაემგზავრონ აქედანო. 

იმათი მეეტლისგან შეეტყო ეს ამბავი. 
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ჯორჯი ერთხანს ხმაგაკმენდილი იჯდა. თვალი ქვაფენილზე გაშტე-

რებოდა. 

– და რომელ გზაზე გაივლიან? – ჰკითხა უეცრად. თანამოსაუბრემ 

ხელი ერთ-ერთ მხარეს გაიშვირა. 

– საათის სავალზეა აქედან. ეს გზა, ახლა სადაც ვართ, სადროშოე-

ბის გზას კვეთს. იმ ადგილს ნამდვილად გაივლიან, თუ უკვე არ გაი-

არეს. სხვა გზა არც არის. 

ჯორჯი იმ მხარეს იყურებოდა, რომელიც თანამოსაუბრემ დაანახვა. 

ამ უკანასკნელმა კი გაკვირვებით დაუწყო ჯორჯს ყურება. 

– რა გჭირს, ჩემო საწყალო? – ჰკითხა ბოლოს. 

ჯორჯს პასუხი არ გაუცია. საათის სავალზეა აქედანო, ჩაილაპარაკა 

თავისთვის. თავი ასწია და მზის ნაკვალევს დაუწყო ძებნა ღრუბლებში. 

გამოითვალა, რომ ორი საათი კიდევ რჩებოდა დაღამებამდე. არას-

დროს ის ქალი ასე ახლოს არ ყოფილა. შეეძლო, თავისი ფერიის ყურე-

ბით დამტკბარიყო. 

ზედმეტი ფიქრისა და თანამოსაუბრესთან გამომშვიდობების გარე-

შე გიჟივით გავარდა იქით, საითაც, შავხარიანი კაცის თქმით, ეს გზები 

კვეთდა ერთმანეთს. 

ვორფსეების ეტლი სწრაფად იტოვებდა უკან ზეგანს. დღე ილეოდა, 

როდესაც შორს თანდათანობით პატარა ქალაქის სახურავები, ორი მი-

ნარეთის წვერები და ერთადერთი ეკლესიის სამრეკლო გამოისახა. 

ბესიანმა სახე ფანჯარასთან მიიტანა; ეს სასაცილო შუკები სახლებს 

შორის ერთ წამში გაივსო ამ პატარა ქალაქის ხალხით, ქვეპრეფექტუ-

რის თანამშრომლებით, რომლებიც საბუთებს დაატარებდნენ მომრი-

გებელ მოსამართლეებთან, პატარ-პატარა მაღაზიებით, ოთხ თუ ხუთ 

ძველებურტელეფონიანი მთვლემარე ბიუროებით, ქალაქში რომ მარ-

ტო ამ ადგილასაა, რომელთა საშუალებითაც წყვეტილად და მთქნარე-

ბა-მთქნარებით ცვლიან ერთმანეთში მოსაწყენ სიტყვებს. მან წარმო-

იდგინა ეს ყველაფერი და უეცრად ის სამყარო, რომელიც იქ, ქვევით 

ელოდებოდა, საშინლად უფერული და უგემური ეჩვენა იმასთან შედა-

რებით, რომელიც ის-ის იყო დაეტოვებინა. 
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და მაინც, მე ამ უფერულ სამყაროს ვეკუთვნი და არ უნდა ავსული-

ყავი ზეგანზეო, გაიფიქრა სევდიანად. ზეგანი უბრალო მოკვდავების-

თვის არ არის, ის უფრო ტიტანური ქმნილებებისთვისააო. 

პატარა ქალაქის კვამლის ქულები მსხვილდებოდა ზევით ასვლი-

სას. დიანას თავი უკან გადაეგდო და, როგორც გზის დასაწყისში, ახ-

ლაც უძრავად იჯდა. ბესიანს შთაბეჭდილება რჩებოდა, რომ შინ მხო-

ლოდ ცოლის ფიტული მიჰყავდა და თვითონ ის სადღაც, მთებში და-

ეტოვებინა. 

ახლა მოშიშვლებულ მინდვრებს მიუყვებოდნენ, სადაც ამ ერთი 

თვის წინ მათი მოგზაურობა დაიწყო. თავი შემოაბრუნა, რომ კიდევ ერ-

თხელ და ალბათ უკანასკნელად მოევლო მზერა რაფშისთვის. მთები 

სულ უფრო და უფრო ნელა ეფარებოდნენ თვალს და თავიანთ მარ-

ტოობაში იძირებოდნენ. მათ კალთებზე თეთრი, იდუმალებით მოცული 

ნისლი წვებოდა, როგორც ფარდა დრამის დასრულებისას. 

ზუსტად ამ დროს კი ჯორჯი ჩქარი ნაბიჯით მიაბიჯებდა სადროშოე-

ბის გზაზე, რომელსაც ერთი საათის წინ დაადგა. შებინდებას იწყებდა, 

როცა გვერდიდან რამდენიმე მშრალი სიტყვა შემოესმა: 

– ჯორჯ, მომიკითხე ზეფ კრიუე... 

ხელის სწრაფი მოძრაობით შეეცადა, მხრიდან თოფი ჩამოეხსნა, 

მაგრამ ამ მოძრაობას შეერწყა მარცვლები «ჩუჩა», ძრწოლისმომ-

გვრელი გვარის ბოლო ნაწილი, რომელმაც ბუნდოვნად მიაღწია მის 

ცნობიერებამდე. ჯორჯმა დაინახა, როგორ შეირხა ჯერ მიწა, შემდეგ 

როგორ შეზანზარდა ძლიერად და ბოლოს როგორ მოეხეთქა სახეზე. 

მოცელილივით დაეცა ძირს. 

წამით სამყარო სრულიად ყრუ მოეჩვენა, შემდეგ, ამ სიყრუის მიღმა 

რამდენიმე ნაბიჯის ხმა გაარჩია. იგრძნო, როგორ ჩაეჭიდა ორი ხელი 

და როგორ შეაჯანჯღარა მთელი მისი სხეული. ზურგზე უნდა გადამატ-

რიალონო, გაიფიქრა. მაგრამ ამ დროს რაღაც ცივი, შეიძლება სულაც 

მისივე თოფის ლულა, მარჯვენა ლოყაზე მიედო. ო, ღმერთო ჩემო, ყვე-

ლა წესის დაცვითო! მთელი ძალით შეეცადა, თვალები გაეხილა, მაგ-

რამ თან ვერ ხვდებოდა, შეძლებდა თუ ვერა ამას. თავისი მკვლელის 
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ნაცვლად ჯერ კიდევ დაუნდობელი თოვლის რამდენიმე ლაქა დაინახა, 

ხოლო მათ შუა შავი ხარი, რომელიც ვერა და ვერ იყიდებოდა. ყველა-

ფერი მორჩაო, გაიფიქრა, სიმართლე ითქვას, ძალიან დიდხანსაც კი 

გაგრძელდაო. 

ისევ გაიგონა მისგან მიმავალი ნაბიჯის ხმა და ორ-სამჯერ ჰკითხა 

საკუთარ თავს, ნეტა ვისიაო. თითქოს ეცნო ნაბიჯები. კი, რა თქმა უნდა, 

კარგად იცნობდა მათ, ისევე როგორც ხელებს, რომლებმაც ამოატრი-

ალეს... კი, მაგრამ, ეს ხომ ჩემებიაო. 17 მარტი, გზა, ბრეზფტოჰტთან... 

ერთხანს გონება დაკარგა, მერე ისევ გაიგონა ფეხის ხმა და ისევ მოეჩ-

ვენა, რომ საკუთარი ნაბიჯები იყო, რომ თვითონ იყო, თვითონ გარბო-

და და სხვა არავინ. გარბოდა და ძირს, გზაზე გაშოტილს ტოვებდა თა-

ვისსავე სხეულს, რომლისთვისაც ის იყო, თავად მოესწრაფებინა დღე. 

 

დეკემბერი, 1978 


