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კირჩხიბის ტროპიკი 
„ასეთი რომანები თანდათან გზას გაუკვალავს დღიურებსა და ავტობიოგრაფიებს  

ყველაზე ამაღელვებელ და საინტერესო წიგნებს. მთავარია, ადამიანმა იცოდეს, რა 
ამოარჩიოს ეგრეთ წოდებული პირადი გამოცდილებიდან და როგორ დაწეროს 
სიმართლე." 

რალფ უოლდო ემერსონი 
 
 
 
ვილა ბორგეზეში ვცხოვრობ. გარშემო ყველაფერს წკრიალი გაუდის, მტვრის ნასახსაც 

ვერსად ნახავთ. ერთი სკამიც კი არ დგას უადგილო ადგილას. აქ მარტონი ვართ და 
ცოცხლებში აღარ ვწერივართ წუხელ ბორისმა აღმოაჩინა, რომ ტილები დასეოდა. მისთვის 
იღლიების გაპარსვამ მომიწია, მაგრამ ქავილს მაინც ვერაფერი მოვუხერხეთ. ვერ გამიგია, 
ასეთ ზღაპრულ ადგილას როგორ უნდა დატილიანდეს კაცი? ეჰ... მოკლედ, როგორც არის, 
რა... ისე, ეგ ტილები რომ არა, მე და ბორისი ასეთი ახლობლები ვერ გავხდებოდით. 
ბორისმა, ეს-ესაა, საკუთარი პროგნოზი გამანდო  ამინდს წინასწარმეტყველებს ხოლმე. 

ცუდი ამინდი კარგა ხანს გასტანსო, ამბობს. საშინელი ძნელბედობა, უფრო მეტი 
სიკვდილიანობა და უკიდურესი სასოწარკვეთილება გველისო. სასიკეთო ცვლილებების 
ნიშანწყალიც არსად ჩანსო. დრო-ჟამის კიბო ყველგან მოგვედო და ერთიანად გვხრავსო. 
ჩვენი გმირები ან უკვე შეეწირნენ ამ ყველაფერს, ან ახლა ეწირებიანო; მოკლედ, გამოდის, 
რომ ახლა დრონი კი აღარ მეფობენ, არამედ უდროობაო. დროის ფეხის ხმას უნდა 
მივდიოთო, იმ დაბორკილი ფეხის ხმას, სიკვდილმისჯილთა საკნისკენ რომ მიგვიძღვისო. 
ამას ვერ გავექცევით, ჩვენკენ ამინდი არ შეიცვლება, მგონი, აღარასოდეს გამოიდარებსო. 
უკვე მეორე შემოდგომაა, პარიზში ვარ. აქეთ რა ქარმა გადმომაგდო, ახლაც არ ვიცი. არც 

ფული გამაჩნია, არც დანაზოგი და არც იმედი. მოკლედ, ჩემზე ბედნიერი კაცი არ დადის 
ქვეყანაზე. ერთი წლის თუ ექვსი თვის წინ ვფიქრობდი, მწერალი ვარმეთქი. ახლა აღარ 
ვფიქრობ, უბრალოდ, ვარ. ყველაფერი, რაც ლიტერატურასთან მაკავშირებდა, ნელ-ნელა 
შემომეძარცვა. მადლობა ღმერთს, წიგნების წერა აღარც არის საჭირო. მაშ, ეს რაღაა, რასაც 
ახლა ვწერ? რა და ქილიკი, ცილისწამება, გმირის განქიქება. მოკლედ, წიგნი, ამ სიტყვის 
კლასიკური გაგებით, არამც და არამც არ ეთქმის. წიგნის გარდა ყველაფერია  საზიზღრობა, 
უსაშველოდ დიდი შეურაცხყოფა, ხელოვნებისთვის შეფურთხება, ტრაკში ამორტყმული 
წიხლი თვით შემოქმედისთვის, ადამიანისთვის, ბედისწერისთვის, დროჟამისათვის, 
სიყვარულისთვის, მშვენიერებისთვის  ნებისმიერი რამისთვის, რაც თავში მოგივათ!.. 
გიგალობოთ მინდა. ეგებ ცოტა უსმენოდაც, მაგრამ მაინც გიგალობებთ. მე გიგალობებთ, 

ვიდრე თქვენ ხრიალით ამოგდით სული, და მერე დავლურსაც დავუვლი მაგ თქვენს 
აყროლებულ გვამებზე. რომ იგალობო, პირის გაღება უნდა შეგეძლოს. ერთი წყვილი 
ფილტვიც საჭიროა მაგ საქმისათვის და ცოტა მუსიკაშიც უნდა ერკვეოდე. მთავარი ის კი 
არ არის, აკორდეონი ან გიტარა გაქვს თუ არა, მთავარი სურვილი და მონდომებაა. 
მოკლედ, ეს საგალობელია, ანუ მე ახლა ვგალობ. 
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შენ გიგალობ, ჩემო მშვენიერო ტანია! ნეტავ უკეთ შემეძლოს გალობა, უფრო მელოდიუ-
რად. მაგრამ მაშინ ნაღდად არ მომისმენდი. მგალობელი სხვაც ბევრი გინახავს, მაგრამ 
გულგრილი დარჩენილხარ. ეტყობა, შენთვის ზედმეტად ტკბილად გალობდნენ, ან 
არასაკმარისად ტკბილად გამოსდიოდათ. 
ოცდარაღაცა ოქტომბერია. დღეები მერევა, დროის შეგრძნება, რა ხანია, დავკარგე. მგონი, 

ბოლო სიზმარი თოთხმეტ ოქტომბერს ვნახე, არა? ჰო, რა, რა ვიცი... სიზმარსა და სიზმარს 
შუა მეხსიერების ჩავარდნები მაქვს ხოლმე, გონება დამიქუცმაცდა და უაზროდ მეფანტება. 
გარესამყარო თითქოს ხელში მადნება და მხოლოდ აქა-იქ ტოვებს დროის გადღაბნილ 
ლაქებს. სამყარო კიბოდ იქცა და საკუთარ თავს თავადვე ხრავს... როცა გარშემო სრული 
სიჩუმე გამეფდება და ყველაფერს დუმილი მოიცავს, მაშინ დადგება ჭეშმარიტი მუსიკის 
დიადი გამარჯვების ჟამი. როცა დრო ყოველივეს უკანვე შეისრუტავს საკუთარ საშოში, 
ქაოსი აღდგება და სწორედ ქაოსი იქნება რეალობის იდეალური პარტიტურა; მაგ 
პარტიტურის მიხედვით უნდა იგალობოს კაცმა. ჩემი ქაოსი შენა ხარ, ტანია. ამიტომაც 
მეგალობება ახლა. კაცმა რომ თქვას, მე კი არა და, მომაკვდავი სამყარო გალობს, სიბერის 
ქერტლი და დროჟამის ტყავი რომ სძვრება ნელნელა. მე ჯერაც ცოცხალი ვარ, შენს საშოში 
ვსხმარტალებ, და სწორედ ამ სინამდვილეზე ვაპირებ წერას. 
ჩამთვლიმა. სიყვარულის ფიზიოლოგია. მიძინებული ვეშაპი ექვსფუტიანი პენისით. 

ღამურა – penis libre. რქოვანპენისიანი ცხოველები. ეტყობა, აქედან მოდის სიტყვა რქიანი... 
„საბედნიეროდ, – ამბობს გურმონი, – ადამიანი რქოვანი საფარისაგან გათავისუფლდა.“ 
ბედნიერებაა ესა? დიახაც! აბა, წარმოიდგინეთ, ადამიანთა მთელი მოდგმა 

რქებდადგმული რომ დადიოდეს!.. კენგურუს წყვილი ყლე აბია  ერთი ყოველდღიური და 
ერთიც პონტისთვის... ისევ ჩამთვლიმა. წერილი ვინმე დიაცისაგან, რომელიც მეკითხება, 
ნაწარმოებს სათაური თუ შეურჩიეთო... რაო? სათაურიო? შევურჩიე, აბა რა – „ტურფა 
ლესბოსელები“. 
თქვენი ანეკდოტური ცხოვრება! ბატონი ბოროვსკის ფრაზა გახლავთ. ოთხშაბათობით 

ბოროვსკისთან ვსადილობ ხოლმე. ამ საქმეს მისი მეუღლე თაობს  დამშრალი ძროხასავით 
დედაკაცი. ინგლისურ ენას სწავლობს და მისი საყვარელი სიტყვაა filthy, რაც „ბინძურს,“ 
„ამაზრზენსა“ და „გულის ამრევს“ ნიშნავს. ხომ წარმოგიდგენიათ, როგორი ტრაკში პალოა 
მაგ ბოროვსკებთან ურთიერთობა?! მაგრამ ჯერ სადა ხართ... ბოროვსკი ველვეტის პიჯაკებს 
იცვამს და აკორდეონზე უბერავს. ჭეშმარიტად მტკიცე ერთიანობაა. მით უმეტეს, თუ 
იმასაც გაითვალისწინებთ, რომ ცუდი მხატვარი არ არის. პოლონელი ვარო, იბრალებს, 
მაგრამ, ცხადია, ტყუის. ებრაელი ბოროვსკია და მამამისი ფილატელისტი იყო. 
სინამდვილეში, ყველა მონპარნასელი ებრაელია ან ნახევრად ებრაელი, რაც ბევრად 
უარესია. კარლი და პოლა, კრონშტადტი და ბორისი, ტანია და სილვესტერი, მოლდორფი 
და ლუსილი  ყველა ებრაელია, ფილმორის გარდა. ჰენრი ჯორდან ოსვალდიც ებრაელი 
აღმოჩნდა. ლუი ნიკოლსიც ებრაელია. ვან ნორდენი და შერიც ებრაელები ყოფილან. 
ფრენსის ბლეიკიც კი ურიაა, ან ურიელა. ტიტუსიც ებრაელია. ებრაელების ცვენაა ჩემ 
გარშემო. ამას ჩემი მეგობარი კარლისთვის ვწერ, რომელსაც მამა ჰყავს ებრაელი. ამ 
ყველაფრის ხაზგასმა ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაზე მშვენიერი ებრაელი მაინც ტანიაა. 
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მისი ხათრით, მეც ებრაელი გავხდები. ჰო, რა იყო, რო? ისედაც უკვე ებრაელივით 
ვლაპარაკობ და ებრაელივით მახინჯი ვარ. ესეც რომ არა, ებრაელი ებრაელზე მეტად ვის 
სძულს? 
საღამოს ბინდი. ინდური ლაჟვარდი, ჭიქა წყალი და შიგ ალივლივებული წყალწყალა 

ხეები. ლიანდაგი შორს მიცოცავს, ჟორესის არხამდე. ზედ უგრძესი, ლაქგადასმული 
მუხლუხი გორგოლაჭებიანი ურიკასავით მიგორავს. აქაურობა არც პარიზია და არც  კონი 
აილენდი, უბრალოდ, ევროპისა და ცენტრალური ამერიკის ყველა დიადი ღამეული 
ქალაქის ნაზავია. ქვემოთ ვაგონშემკეთებელი საამქრო მოჩანს, ჩაშავებული ბილიკების 
ერთმანეთში აბურდული ქსელებით. ბილიკები ინჟინრის დაგეგმარებული არ უნდა იყოს; 
ალბათ, უფრო სახელდახელო, კატაკლიზმური დიზაინითაა დაგებული და პოლარული 
ყინულის იმ მუქ ბზარებს წააგავს, ფოტოკამერა შავი ფერის გრადაციებით რომ აღბეჭდავს 
ხოლმე. 
თოხლაობა  აი, რა მანიჭებს ქვეყნად ყველაზე დიდ სიამოვნებას! ამ ჩვენს საუცხოო ვილა 

ბორგეზეში პურის ნამცეცი რაა, იმასაც ვერ იპოვის კაცი. რა საშინელებაა! ბორისს ასჯერ 
მაინც ვთხოვე, საუზმისათვის პური შეუკვეთე-მეთქი და ერთხელაც არ გახსენებია. ეგ 
უსინდისო თვითონ შინიდან გადის და გარეთ სკდება. როცა ბრუნდება, კბილებს იჩიჩქნის 
და ცანცარა წვერიც კვერცხის ნამცეცებით აქვს ხოლმე სავსე. ჩემ გამო ჭამს, თურმე, 
რესტორანში; თურმე ვაჟბატონს ერიდება, ჩემ თვალწინ თავად დიდი ულუფა ჩახეთქოს 
და მე ნერწყვი ვყლაპო. 
ვან ნორდენისადმი კარგად ვარ განწყობილი, მაგრამ თავის თავზე მის წარმოდგენას ვერ 

ვიზიარებ. მაგალითად, ვერაფრით დავეთანხმები, რომ ფილოსოფოსია ან თუნდაც 
მოაზროვნე. მე თუ მკითხავ, ერთი საწყალი, მუტელში ჩარჩენილი ყლეა და მეტი არაფერი. 
მაგისგან მწერალი ვერ დადგება. სილვესტერიც ვერ გვახარებს, თუმცა მისი გვარსახელი 
50 000 სანთლიანი წითელი ნათურებით გამოყვანილი ასოებითაა აბდღვრიალებული. ჩემს 
თვალში და ჩემ გარშემო ამჟამად მხოლოდ კარლი და ბორისი არიან მწერლები. ორივე 
შეპყრობილია, შიგნიდან ვარვარებენ თეთრი ნათებით. ნამდვილი გიჟები არიან, მაგრამ 
მუსიკალური სმენით ვერ დაიკვეხნიან. მოკლედ, მარტვილობენ. 
მოლდორფიც მარტვილობს თავისებურად, მაგრამ გიჟი არ არის. უბრალოდ, სიტყვების 

ლოთია. არც ვენები აქვს, არც სხვა სისხლძარღვები, არც გული და არც თირკმლები. ერთი 
პორტატული განჯინაა, უთვალავი უჯრით, რომლებშიც სხვადასხვა ფერის მელნით 
დაწერილი იარლიყები ყრია: ყავისფრით, ალისფრით, თამბაქოსფრით, ნარინჯისფრით, 
ვარდისფრით, ფირუზისფრით, სალათისფრით, ნაცრისფრით, ვერცხლისფრით, 
ოქროსფრით, რუხით, მეწამულით, ჟღალით, წითლით, ლურჯით, თეთრით, ყვითლით... 
საბეჭდი მანქანა მეორე ოთახში გავიტანე და სარკის წინ დავდგი. მინდა, წერისას 

საკუთარი გამოსახულების ცქერა შემეძლოს. 
ტანია ირენს ჰგავს. სულ მსუქან-მსუქანი წერილების მოლოდინშია. თუმცა, მეორე ტანიაც 

არსებობს; ტანია, რომელიც დიდი, გაფურჩქნილი ყვავილივით უშურველად აფრქვევს 
გამანაყოფიერებელ მტვერს აქეთ-იქით; ან, ვთქვათ, ტოლსტოის ნაწარმოების ფრაგმენტია, 
საჯინიბოს სცენა, სადაც ახალშობილის საფლავს თხრიან. ტანია ნამდვილი ხურუშია, 
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ციებ-ცხელებაა, ჩაფსმაა, კაფე დე ლა ლიბერტეა, კიდევ  ვოგეზთა მოედანი, მონპარნასის 
ბულვარზე აფრიალებული ჭრელაჭრულა ჰალსტუხები, ჩაბნელებული ფეხსადგილი, 
მშრალი პორტვეინი, სიგარეტი „აბდულა“, პათეტიკური სონატის ადაჟიო, მეგაფონი, 
ანეკდოტების სეანსი, რძისფერი ძუძუები, ქალის წინდის მაქმანიანი სამაგრები (რომელი 
საათია, ნეტავ?), ოქროსფრად დაბრაწული და წაბლით დატენილი ხოხობი, ტაფტის 
ხელთათმანი, დანისლული მიმწუხრის ჟამი ღამეში გადაღვენთილი, აკრომეგალია, 
ავთვისებიანი სიმსივნე და ბოდვა, თბილი პლედი, პოკერის ჩიპები, სისხლით 
დალაქავებული ხალიჩა და ფუმფულა ბაყვები! ტანია ხმამაღლა, ყველას გასაგონად 
ამბობს: „მე ის სიგიჟემდე მიყვარს!“ და ვიდრე ბორისი ჯიგარს ვისკით იფუფქავს, ნაზად 
მიმართავს: 

– აქ დაბრძანდით! ღმერთო ჩემო, ბორის... რუსეთი... რა ვქნა? დღესაც ამით ვსულდგმუ-
ლობ, გრძნობები მახრჩობს! 
ღამღამობით, როცა ბალიშზე ბორისის ცანცარა წვერს დავლანდავ, ისტერიკა მემართება. 

ვაი, შენ, ჩემო თავო! სადა ხარ, ტანია?სად არის შენი თბილი ფუჩუნები? შენი წინდების 
მაქმანიანი სამაგრები? ის შენი ფუმფულა ბაყვები? პენისი ექვსფუტიანი გამიხდა და 
გამირქოვანდა. ფეხებს შუა რაც ნაკეცი და ნაოჭი გაქვს, ყველას გადაგისწორებ, საყვარელო, 
ყვავილივით გადაგფურჩქნი და დაგმტვერავ, და იმ შენს სილვესტერთან მუცელატკივე-
ბულს და საშოამობრუნებულს გაგიშვებ... შენი სილვესტერი! კი, მაგ შენს სილვესტერს 
გულში კოცონის დაგიზგიზება მართლაც ეხერხება, მაგრამ შიგნეულს მაინც მე გიშანთავ, 
გავარვარებული ლავის შხეფებს გაფრქვევ და საკვერცხეებს გიფუფქავ. ეჭვიანობს, არა? 
რაღაცას ხვდება? მიხვდება, აბა, რა იქნება, ჩემი უზარმაზარი ასოს ნაკვალევს ხედავს შენს 
სარცხვინელში; მაგ შენს გადასწორებულ სარცხვინელსა და გადახნულ უკანალში. ჩემთან 
ყოფნის მერე შეგიძლია, ულაყთან იწერაო, ბუღასთან, ვერძთან, იხვთან ან თუნდაც სენ 
ბერნართან; შეგიძლია გომბეშოები, ღამურები და ჯოჯოები გაითხარო უკანალში. ჩემთან 
ყოფნის მერე შენი კუჭში გასვლა არპეჯიოს ჩარაკრაკებას დაემსგავსება. რუმბივით გაგხდი 
და მერე მაგ შენს ლამაზ ჭიპზე შეგიძლია გიტარის სიმები დაჭიმო. იცოდე, ტანია, როცა მე 
გარჭობ, გულით გარჭობ და ბოლომდე გარჭობ! და თუ იმაზე ღელავ, რომ საჯაროდ არ 
გეცე დასარჭობად, მაშინ მოფარებულში დაგარჭობ, შენს ბოქვენზე ამობიბინებული 
ღინღლის რამდენიმე ღერსაც ამოგპუტავ და აგერ, ბორისს დავაკრავ ნიკაპზე; მერე 
ამოპუტულ ადგილზე დაგეკონები და პირიდან ორფრანკიან მონეტებს გადმოვყრი... 
ინდიგოსფერი ცა, სავსებით უღრუბლო. შავლეგა ხეების უსასრულო რიგი. ხეებს ტოტები 

ერხევათ და მთვარეულებს ჰგვანან. ჩამუქებული, სიგარის ფერფლივით რუხი ხეების 
იდუმალი აჩრდილები. უზენაესი, ჭეშმარიტად ევროპული სიჩუმე. დახურული დარაბები 
და მაღაზიების ჩარაზული, ცხაურიანი კარები. აქა-იქ, პაემნის ადგილებში მბჟუტავი 
წითელი ლამპრები. შენობათა მჭახე, ხალასი ფერის ფასადები  ალაგ-ალაგ დაცემული ხის 
ჩრდილები რომ არა, ლამის ქალწულებრივად შეურყვნელი. ორანჟერეას რომ ჩავუვლი, 
სულ სხვა პარიზი მახსენდება: მოემის პარიზი, გოგენისა და ჯორჯ მურის პარიზი. იმ 
საშინელ ესპანელზე ვიწყებ ფიქრს, რომელმაც მაშინ მთელი მსოფლიო დაზაფრა 
სტილიდან სტილზე აკრობატული ნახტომებით. შპენგლერსა და მის შემაძრწუნებელ 
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გამონათქვამებზე ვფიქრობ და მაინტერესებს, იმ გრანდიოზულმა სტილმა ამოწურა თუ 
არა თავისი შესაძლებლობები... კი გეუბნებით, რასაც ვფიქრობ, მაგრამ ვტყუი. ამ 
ყველაფერზე ფიქრს მოგვიანებით დავიწყებ  სენას რომ გადავჭრი და სინათლეების 
ფერადოვან მეჯლისს თავს დავაღწევ. მხოლოდ მაშინ მივცემ საკუთარ თავს იმის 
უფლებას, ასეთ აზრებს შეეთამაშოს. ამ წამს კი მხოლოდ ის მეფიქრება, რომ მგრძნობიარე 
არსება ვარ და გულში დანასავით მესობა იმ წყლების გრძნეულება, რომლებიც ახლა, 
პირდაპირ ჩემ თვალწინ, დავიწყებულ სამყაროს ირეკლავენ. მთელი სანაპიროს გასწვრივ 
ჩამწკრივებული ხეები ამ წყლების დაბინდული სარკისკენ იხრებიან და შიგ იყურებიან. 
ქარი რომ ამოვარდება, შრიალა ბუტბუტით ამოიდგამენ ენას; თან ცრემლებსაც 
გადმოყრიან და ცოტასაც გააჟრჟოლებთ მორევად დაბზრიალებული წყლის შემყურეთ. ეს 
ყველაფერი მახრჩობს, გრძნობა ყელში მებჯინება. გარშემო კი არავინაა, ვისაც თუნდაც 
ფრაგმენტულად გავუზიარებდი ჩემს განცდას... 
ირენის უბედურება ის არის, რომ ჩემოდანივით მუტელი აქვს; დაუსრულებლად უნდა 

ტენო და ტენო მსუქანმსუქანი, avec des choses inouies 1 ( 1 . გაუგონარი ზომის (ფრანგ.)) 
წერილებით. აი, ლონა სულ სხვა იყო. ლონა, შეიძლება ითქვას, თავად ბრძანდებოდა ერთი 
დიდი მუტელთ მუტელი! ამას მაშინ მივხვდი, როცა, კულულს რომ უგზავნიან ხოლმე, ისე 
გამოგვიგზავნა საკუთარი ფაჩრის რამდენიმე ღერი. ლონა ნამდვილი პირუტყვი იყო, 
ველად გაჭრილი სახედარი; ამძუვნებული დარბოდა აქეთ-იქით სიამოვნების ძიებაში. 
ერთი ფერდობი არ გაუშვია, იქვე რომ არ აეშვირა ფეხები; არც სატელეფონო ჯიხურებსა 
და ფეხსალაგებს თაკილობდა. ჩემს მეფე კეროლს საწოლი და მისივე ინიციალებიანი 
საპარსი თასი შევუძინეო, ამბობდა. ლონდონში, ტოტენჰემ კორტ როუდზე ეგდო 
კაბაწამოხდილი და ონანიზმით იქცევდა თავს. ითხრიდა განურჩევლად ყველაფერს  
სანთლებს, საზეიმო ფოიერვერკის მაშხალებსა და კარის სახელურებს. მისი მოსაწონი და 
სარგო ფალოსი მთელს ქვეყანაში არ მოიპოვებოდა, არსად! წარმოგიდგენიათ? არც ერთი 
და არსად! კაცებს შეეძლოთ, თავფეხიანად შესძვრომოდნენ შიგნით და იქვე 
დარჩენილიყვნენ, მხართეძოზე წამოგორებულები. ლონას გასაშლელი ფალოსები 
სჭირდებოდა, თვითფეთქებადი რაკეტები, ლუქისა და კრეოზოტის გავარვარებული 
მასები. რომ მიგეშვა, სიამოვნებით მოგაჭრიდა ასოს და სამუდამოდ შიგ ჩაიტოვებდა. 
მოკლედ, ლონა რომ ყლის გიჟი იყო, ეგეთი მილიონში ერთი თუ მოიძებნება! ნამდვილი 
ლაბორატორიულად შესასწავლი ეგზემპლარი გახლდათ; თუმცა, მის რაგვარობას 
ლაკმუსის ქაღალდით ვერ დაადგენდი. თანაც მაგარი მატყუარა აღმოჩნდა. თავის დღეში 
არ უყიდია საწოლი მეფე კეროლისთვის. საწყალს ვისკის ბოთლი დაუშვა თავზე და ასე 
დაადგა სამეფო გვირგვინი, თაღლითობით და ტყუილი დაპირებებით აიყვანა ტახტზე. იმ 
უბედურს ისღა დარჩენოდა, ლონას გენიტალიებში შეყუჟულიყო და იქ გაეცხო სული... 
მერე კი ლონამ ერთი ამოიოხრა და მისმა საშომ უდღეური, მოწყვეტილი ნაყოფივით 
გამოაძევა ის შავ ვარსკვლავზე გაჩენილი. უზარმაზარი, მსუქანი წერილები, avec des choses 
inouies. – უსაკეტო ჩემოდანი. საკეტის ხვრელი გასაღების გარეშე. გერმანული ტუჩკბილი, 
ფრანგული ყურები და რუსული უკანალი. საერთაშორისო მნიშვნელობის მუტელი! 
როგორც კი ბაირაღს აღმართავდი, მაშინვე გავარვარდებოდა. ჰოდა, შენც შეხვიდოდი შიგ 
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ჟიულ ფერის ბულვარიდან და პორტ დე ლა ვილეზე გამოხვიდოდი; თანაც, გზადაგზა 
საკუთარი, ასო-ასო აქნილი სხეულის ნაწილებს გილიოტინის ორთვალაზე გადაისროდი, 
რომელიც, ბუნებრივია, წითელი ფერისა იყო. ერთგან, სადაც მდინარე ურკი მარნს ერთვის 
და სადაც ჯებირიდან გადმოღვრილი წყალი ხიდქვეშ მინისებრი ხდება, არხი დამტვრეუ-
ლი შუშის ნატეხებით და ფიჩხით არის ამოვსებული. სწორედ იქ გდია ახლა ლონა, 
ატირებული მიმოზებისა და ჩამოტრაწული შუშაბანდების მიდამოებში. ლონა!  მილიონში 
ერთი, მუტელთ მუტელი მინის ტრაკით, რომელშიც, თუ ჩაიხედე, მთელი შუა 
საუკუნეების ისტორიას ამოიკითხავ.  
მოლდორფი, ერთი შეხედვით, კაცი კი არა, კარიკატურაა: ჩიყვისაგან გადმოკარკლული 

თვალებით, გადმობრუნებული დრუნჩითა და ბარდის წვნიანივით წყალწყალა ხმით. 
ჟილეტის ქვეშ პატარა, მსხლის ფორმის ქისა ჰკიდია. როცა კი შეხედავ, თვალწინ 
უცვლელი პანორამა გადაგეშლება: ჭადრაკის ფიგურის ფორმის, სპილოს ძვლისაგან 
დამზადებული ნეცკესაბურნუთე და რელიგიური მოტივებით მოხატული მარაო. იმდენი 
ხანია, ფერმენტაციის პროცესს განიცდის, რომ უკვე ამორფული გახდა. ვიტამინგამოცლი-
ლი საფუარი. კაუჩუკის ხის გარეშე დარჩენილი კაუჩუკის ხის ქოთანი. 
მდედრებმა მოლდორფის მნიშვნელოვანი წინაპრების როლი რამდენჯერმე მოირგეს და 

მას ჭეშმარიტად მშობლიური მზრუნველობა გაუწიეს: ორჯერ მეცხრე საუკუნეში და 
ერთხელაც  რენესანსის ეპოქაში. ებრაელთა დიდი დარბევების დროს მისი გენი ხან 
ყვითელმა დიაცმა იღო მუცლად, ხანაც თეთრმა ატარა და ასე გადაარჩინეს. ხოლო 
უხსოვარ დროს, იმაზე ბევრად ადრე, ვიდრე მოსე ებრაელებს ეგვიპტიდან წამოასხამდა, 
ერთ თათარსაც ჩაუფურთხებია საბრალოს სისხლში. 
მოლდორფიც იმ დილემის წინაშე აღმოჩნდა, რომლის წინაშეც ყველა ქონდრისკაცი 

აღმოჩნდება ხოლმე. მისი გადმოკარკლული თვალები საკუთარ სილუეტს უზარმაზარ 
ეკრანზე პროეცირებულს ხედავენ. მოლდორფის ქინძისთავისოდენა გოგრის უტრირებუ-
ლი ანარეკლი, რომელიც მისივე ხმასთანაა შეწყობილი, საცოდავის სრულ ინტოქსიკაციას 
იწვევს  ის, რაც სხვებისთვის თაგვის წრიპინია, ლომის ბრდღვინვად ჩაესმის. მისი გონება 
ის ამფითეატრია, სადაც მსახიობი მრავალფეროვან და მრავალმხრივ სახეებს ქმნის. 
მოლდორფი  ერთობ მრავალმხრივი და მარად შეუცდომელი  საკუთარ სცენაზე უამრავ 
როლს ასრულებს: ტაკიმასხარას, ჟონგლიორის, ადამიანიგველის, მოძღვრის, 
ღვთისპირიდან გადავარდნილი გარყვნილის და გაიძვერა მკურნალის. ამფითეატრი 
პაწაწკინტელაა, მაგრამ დინამიტით ამოვსებული; ამფითეატრის აუდიტორია კი  დაბოლი-
ლი და ნებელობაწართმეული. უშედეგოდ ვცდილობ მოლდორფამდე მიღწევას. რაღა 
მოლდორფამდე მიგიღწევია და რაღა  ღმერთამდე, რადგან მოლდორფი ღმერთია, უფრო 
ნაკლებს არასოდეს დათანხმდება. მე ახლა, უბრალოდ, სიტყვები გადამაქვს ქაღალდზე... 
მოლდორფზე გარკვეული წარმოდგენა მქონდა, რომელიც უკუვაგდე; მერე სხვა 

წარმოდგენები გამიჩნდა, რომლებიც ჯერ კიდევ გადასახედია. სულ ერთი წამით 
მოვიხელთე და მაშინვე მივხვდი, რომ თურმე ნეხვის ხოჭო კი არა, ჭრიჭინობელა ყოფილა. 
ჯერ საკუთარი უხეშობითა და ვულგარულობით დამთრგუნა, მერე დელიკატურობით 
შემაღონა. ჯერ ქაქანით მოიკლა თავი, მერე კი მდინარე იორდანესავით გაირინდა. ჩემკენ 
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მოსასალმებლად რომ წამოცუნცულდება ხოლმე თათებგაშლილი, ოფლიანი თვალებით, 
ისეთი გრძნობა მეუფლება, თითქოს მე ახლა უნდა შევხვდე... არა, ვერ მოვახერხებ ასე 
სხარტად და მსუბუქად აღწერას! „Comme un oeuf dansant sur un jet d ’ eau.“ ( 2 .გამდინარე 
წყლის ჭავლში აცეკვებული კვერცხივით (ფრანგ.)) .მხოლოდ ერთი ხელჯოხი აბადია, ისიც 
 საშუალო სიტურფის, ჯიბეები კი ქაღალდის ნაკუწებზე დაჯღაბნილი Weltschmerz ( 3 
მსოფლიო სევდა germ.) ის სამკურნალო რეცეპტებით აქვს გამოტენილი. ახლა უკვე 
გამოჯანმრთელდა და პატარა გერმანელი გოგონა, რომელიც ფეხებს ბანდა, ფრიად 
გულგატეხილია. მოკლედ, ნამდვილი ბატონი არარაობაა, რომელიც აქეთ-იქით 
გუჯარათის ლექსიკონატატებული დასუნსულებს. „საყოველთაოდ გარდაუვალია“, რაც, 
ცხადია, „სწორუპოვარს“ ნიშნავს. 
ბოროვსკი ამ ყველაფერს ვერასოდეს ჩასწვდება. ბოროვსკის კვირის ყოველი დღისთვის 

სხვადასხვა ხელჯოხი მოეპოვება, და ერთიც განსაკუთრებული  სააღდგომო. მე და 
მოლდორფს იმდენი საერთო გვაქვს, რომ ზოგჯერ ვფიქრობ, საკუთარ თავს გაბზარულ 
სარკეში ხომ არ ვხედავ-მეთქი. 
ჩემს ხელნაწერებს გადავხედე  მრავალგზისი ფურცვლით გვერდებაპრეხილ ხელნაწე-

რებს, ასე ვთქვათ, ლიტერატურულ თაბახებს  და, მართალი გითხრათ, გულზე შემომეყარა, 
ისე ძალიან ვგავარ მოლდორფს. ჩვენ შორის ერთადერთი სხვაობა ის არის, რომ მე უფრო 
წარმართი ვარ, ანუ ნაკლებად ებრაელი. წარმართები სხვაგვარად მარტვილობენ, ე. წ. 
ნევროზების გარეშე, და როგორც სილვესტერი ბრძანებს, ადამიანი რომელსაც ნევროზი არ 
შეჰყრია, მარტვილობის ნამდვილ არსს ვერასოდეს შეიცნობს. 
კარგად მახსოვს, საკუთარი ტანჯვით როგორ ვტკბებოდი. საწოლში ლომის ბოკვერთან 

ერთად წოლას ჰგავდა, დროდადრო ბრჭყალს რომ გაგკრავს და მაშინ იცოცხლე, გვარიანად 
შეშინდები. ისე კი, მაინცდამაინც არგეშინია, რადგან ყოველთვის შეგიძლია საწოლიდან 
გადმოაგდო ან სულაც, საწოლშივე მიახრჩო. არსებობს ხალხის გარკვეული კატეგორია, 
რომელიც ლამის ესწრაფვის მხეცების გალიაში მოხვედრას; უნდათ, რომ ამ უკანასკნელებ-
მა ნაკუწ-ნაკუწ დაგლიჯონ. პირდაპირ შედიან, პისტოლეტისა და მათრახის გარეშე. მათ 
დაუძლეველი შიში შიშს აძლევინებს... 
ებრაელისთვის სამყარო ერთი დიდი, მხეცებით სავსე გალიაა. გალიის კარი ჩარაზულია 

და თვითონ შიგნით არის მომწყვდეული, ცხადია, ყოველგვარი მათრახისა და 
რევოლვერის გარეშე. ისეთი მამაცია, რომ გალიის კუთხეში დახვავებული სკორის 
სიმყრალეც კი არ აწუხებს. მაყურებელი ოვაციებად იღვრება, მაგრამ არც ამ ოვაციების ხმა 
ესმის. მისი აზრით, დრამა გალიის შიგნით ვითარდება. გალია, მისივე ღრმა რწმენით, 
თავად სამყაროა. დგას ასე, უიარაღო და უმწეო, კარჩაკეტილ გალიაში, და ხვდება, რომ 
ლომებს მისი ენა არ ესმით. არც ერთმა მათგანმა არ იცის, ვინ იყო სპინოზა. რა სპინოზა?! 
სპინოზა არ იჭმება. „ხორცი მოიტა, ხორციიი!“  ღრიალებენ ლომები, კაცი კი დგას  
მედგრად და ჯიუტად. მისი Weltanschauung (4 მსოფლმხედველობა .გერმ.) ლომებს 
ტრაპეზად ვერ გამოადგებათ. თათის ერთი მოქნევა და  ფაფუ, მისი კოსმოგონია. ლომებიც 
იმედგაცრუებული არიან. სისხლი სწყურიათ, ძვლების, ხრტილების და მყესების დაღრღნა 
ენატრებათ. დგანან და უაზროდ იღეჭებიან და იღეჭებიან, რადგანაც სიტყვები კევია, და 
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კევის მონელება შეუძლებელია. საღეჭად გემრიელი რომ იყოს, შაქარი უნდა მოაყარო და 
პიტნითა და ძირტკბილათი შეაზავო. მერე, პეპსინსაც თუ დაუმატებ, შეიძლება მოინელო 
კიდეც. კევის პირველაღმომჩენებმა ჩაძირული კონტინენტის უღელტეხილი გადმოლახეს 
და თან ალგებრული ენა მოიტანეს. მერე არიზონის უდაბნოში ჩრდილოელ მონღოლებს 
გადაეყარნენ, ბადრიჯანივით რომ უბზინავდათ პირისახე. მას მერე, რაც დედამიწამ 
გიროსკოპული მოყვანილობა მიიღო  როცა გოლფსტრიმისა და კუროსივოს გზები გაიყო – 
მეკევეებმა ახალ ნიადაგში ტუფის საბადო აღმოაჩინეს და საკუთარი ენის ნიშნებით 
მოქარგეს მიწის წიაღი. ბოლოს ერთმანეთის დაუნდობლად ჭამაზე გადავიდნენ და მიწამ 
უყოთ პირი  მათ ძვლებზე, დალეწილ თავის ქალებსა და ტუფზე ამოტვიფრულ 
გამოსახულებებზე ტყე ამოიზარდა. მათი ენა დაიკარგა, იმ ადგილებში კი დღემდე 
პოულობენ პატარა სამხეცის კვალს  შუბლის ძვლებზე ამოკაწრულ ფიგურებს. ნეტავ ამ 
ყოველივეს შენთან რა კავშირი აქვს, მოლდორფ? ცხადია, ახლა ენაზე გადგას სიტყვა 
ანარქია. ჰოდა, თქვი ბარემ, რაღას უცდი? რახანია, გელოდები. ერთმანეთს ხელს რომ 
ვართმევთ, ვერავინ ხედავს, ოფლის რა მდინარეებს ვღვრით. ვიდრე შენ, დუჟმორეული, 
ოდნავ ღია პირით, გონებაში ფრაზას ალაგებ, მე ნახევარი აზია შევაჯერე. მე რომ ახლა ეგ 
საშუალო სიტურფის ხელჯოხი წამერთმია და შენთვის ფერდი გამეხვრიტა, იმდენ 
მასალას შევაგროვებდი, ბრიტანეთის მუზეუმს გაავსებდა. ჩვენი ცხოვრება საწუთროა და 
საუკუნეების შთანთქმა კი გვინდა. შენ ის საცერი ხარ, რომელშიც ჩემი ანარქია იცხრილება 
და სიტყვებად ყალიბდება. სიტყვების მიღმა კი ქაოსია. თითოეული სიტყვა ერთი პატარა 
ძაფია, მაგრამ იმდენი ძაფი მაინც ვერ მოიძებნება, გამძლე ბადე რომ მოქსოვოს კაცმა. ჩემი 
არყოფნისას ფარდები დაუკიდიათ. ლიზოლში ამოვლებულ ტიროლურ სუფრებს წააგავს. 
ოთახი დაწკრიალებულია. საწოლზე ვზივარ, გაოგნებული, და დაბადებამდელ ადამიანზე 
ვფიქრობ. უცებ ზარებს ჩამოჰკრავენ; გრძნეული, ჭეშმარიტად ღვთიური მუსიკა ჩამესმის 
და ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ცენტრალური აზიის სტეპებში აღმოვჩნდი. ზოგი ზარი 
გრძელ, მდორე ხმას გამოსცემს, სხვები მოკლემოკლედ, სიმთვრალით გულაჩვილებული 
კაცივით ზლუქუნებენ. ზარების რეკვა წყდება და ისევ სიჩუმე ისადგურებს. თუმცა, ბოლო 
ბგერა ჯერაც ჟღერს და ღამის სიჩუმეს ოდნავ ფხაჭნის; ჩუმი ბგერაა, მინავლებული 
ცეცხლის ბოლო ამოფშვინვასავით. საკუთარ თავს სიტყვა მივეცი, რომ ნაწერებში ერთი 
სტრიქონიც არ შევცვალო. ჩემი აზრების თუ ქმედებების გაპატიოსნების სურვილი არა 
მაქვს. ტურგენევის სრულყოფილებას დოსტოევსკის სრულყოფილებას დავუყენებდი 
გვერდით (განა „მარად ქმარზე“ სრულყოფილი შეიძლება რამე არსებობდეს?) გამოდის, 
რომ ხელოვნების ერთსა და იმავე დარგში შესაძლებელი ყოფილა ორი ტიპის 
სრულყოფილების თანაარსებობა. მაგრამ ვან გოგის წერილებში რომ სრულყოფილებაა, ამ 
ორივეს აჯობებს, რადგან ეს პიროვნების ხელოვნებაზე გამარჯვებით მიღწეული სრულყო-
ფილებაა. 
ამჟამად ერთადერთი სასიცოცხლო ინტერესი მამოძრავებს  იმის წარმოჩენა მინდა, რაც 

წიგნებში, ჩვეულებრივ, გამოტოვებულია ხოლმე. როგორც ვხედავ, ჯერჯერობით არავის 
მოსვლია აზრად იმ ელემენტების ლიტერატურაში გამოყენება, რომლებითაც ჩვენი 
სასუნთქი ჰაერია გაჯერებული და რომლებიც ჩვენი ცხოვრების რეალურ მოტივაციად და 

www.PDF.ChiaturaINFO.GE

www.pdf.chiaturainfo.ge


გზამკვლევად ქცეულა. გეგონება, მხოლოდ მკვლელებს შეუძლიათ მიიღონ ცხოვრებისაგან 
სიამოვნება. ჩვენი ეპოქა ძალმომრეობას ითხოვს, მაგრამ ჩვენამდე ძალმომრეობის 
მხოლოდ ნაგლეჯები თუ მოაღწევს ხოლმე. რევოლუციებია და  დასაწყისშივე ახშობენ; თუ 
ვერ ჩაახშეს, გამარჯვებით კი გვირგვინდება, მაგრამ მერე ვნებები ცხრება და კაცები, 
comme d ’ habitude, (5 ჩვეულებისამებრ(frang.)). ისევ ახალ იდეებს აფრქვევენ, თუმცა ისეთს 
არაფერს გთავაზობენ, რაც ოცდაოთხ საათზე მეტხანს მიიპყრობსშენს ყურადღებას. 
მოკლედ, ერთი თაობისათვის გამოყოფილი დროის ფარგლებში მილიონობით ცხოვრებით 
ცხოვრებას ვასწრებთ. ამას ენტომოლოგიურ წიაღსვლებს, ოკეანოლოგიას ანდა სულაც 
უჯრედულ დონეზე ცხოვრების შესწავლასაც თუ მივათვლით, უფრო მეტს მივიღებთ... 
ტელეფონმა დარეკა და აზრი გამაწყვეტინა. თუმცა, ალბათ, ბოლომდე ისედაც ვერ 

მივიყვანდი. ვიღაცას ჩვენი ვილის დაქირავება უნდა... ისე ვატყობ, ვილა ბორგეზედან 
აბარგება მომიწევს. ეჰ, რას იზამ... ეგ არაფერი. ჩემს თაბახებს ავკრეფ და გზას გავუდგები, 
ცხოვრებას ძველებურად განვაგრძობ; უბრალოდ, სხვაგან ვიცხოვრებ. ცხოვრება 
ყოველთვის გრძელდება, რაღაც-რაღაცები ყოველთვის ხდება. საითაც გავიხედავ და სადაც 
მივალ, ყველგან დრამას ვაწყდები. ადამიანები ტილებს ჰგვანან  შეგაღოღდებიან და 
კარგად მეყოლე... შენ იფხან და იფხან, ფხანით კვდები, ფრჩხილებით კანს იგლეჯ, სისხლი 
გდის, მაგრამ ტილებს ვერ იშორებ. სადაც კი ფეხს დავდგამ, ყველგან ცხოვრებააწეწილი 
ადამიანები მხვდებიან. ყველას თავისი უბედურება სჭირს. უიღბლობა, კაეშანი, დარდი, 
სუიციდური აზრები  ეს უკვე სისხლშია გამჯდარი. ატმოსფერო ყველგან კატასტროფებით, 
უიმედობითა და დაუკმაყოფილებლობის გრძნობითაა გაჟღენთილი. ჰოდა, იფხანე, 
რამდენიც გენებოს, ვიდრე მთლად არ გადაგეღლიტება კანი. უნდა გითხრათ, რომ ეს 
ყველაფერი ჩემზე გამამხნევებლად მოქმედებს. იმის ნაცვლად, რომ დავითრგუნო ან 
დეპრესიაში ჩავვარდე, მაგრად ვხალისდები. სულ უფრო და უფრო მეტი უბედურება 
მინდა, უფრო მეტი გაჭირვება და ძნელბედობა მწყურია, და კიდევ უფრო დიდი მარცხი 
მენატრება. დაე, ბოლომდე დაიქცეს ქვეყნიერება! ისემც უქნია, ფხანაში ამოსვლია სული 
ყველას! 
ცხოვრებას ისეთი ძალით დავეწაფე, რომ ფრაგმენტული ჩანაწერების გაკეთების დროც კი 

აღარ მრჩება. დარეკვის მერე ვიღაც ბატონი მობრძანდა მეუღლესთან ერთად. მოლაპარაკე-
ბას არ დავსწრებივარ, ზედა სართულზე ავედი და დასასვენებლად წამოვწექი. ვიწექი და 
ვფიქრობდი, ახლა რა ვქნა-მეთქი. ბუნებრივია, იმ მეტრაკესთან დაბრუნებას, მთელი ღამე 
ნამცეცებიან საწოლში მოუსვენრად ტრიალს და ფეხის თითებით იმ ნამცეცების სრესას 
აღარ ვაპირებდი. რომ იცოდეთ, რა გულისამრევი პატარა ნაბიჭვარია! 
ქვეყნად მეტრაკეობაზე საშინელი თუ არსებობს რამე, კურკაწონიაობაა. მაგ ძაღლიშვილს 

დღე და ღამ ტრაკის ჟიმჟიმი ჰქონდა, ერთხელაც (დაახლოებით თვრამეტ მარტს, უფრო 
ზუსტად კი  ოცდახუთ მაისს) უკაპიკოდ არ დავრჩეო. ურძეო და უშაქრო ყავა, უკარაქო 
პური, ხორცი საწებლის გარეშე, ანდა სულაც  უხორცო დიეტა. მოკლედ, ხან უიმისოდ და 
ხან უამისოდ! ძუნწი ვირიშვილი! ერთ დღეს უჯრა გამოვაღე და წინდაში ჩაჩურთული 
ფული არ ვიპოვე?! ორი ათასი ფრანკი და კიდევ ჩეკები, გაუნაღდებელი! მაგასაც 
მოვინელებდი, ჩემი ბერეტი მუდმივად ყავით დალაქავებული და იატაკი  ნაგვით 
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მოფენილი რომ არ დამხვედროდა ხოლმე. ნაღებმიმხმარ ქილებზე, ძუნძგლიან პირსახო-
ცებსა და გასარეცხი ჭურჭლით სავსე სამზარეულოს ნიჟარაზე აღარაფერს ვამბობ. ის 
ბინძური ნაბიჭვარი ისე ყარდა, ცხვირს წაგაცლიდა, სანამ ოდეკოლონით არ მოიწუწებოდა. 
ჭუჭყიანი ყურებით, წირპლიანი თვალებითა და ტრაკგამოუწმენდავი დაიარებოდა. ერთი 
სახსრებში დაშლილი, ასთმატური, მკბენარებიანი, პათოლოგიური ტიპი იყო. ყველაფერს 
შევუნდობდი, ადამიანური საუზმე მაინც რომ შემოეთავაზებინა ჩემთვის! მაგრამ კაცი, 
რომელიც ბინძურ წინდაში ორი ათას ფრანკს ინახავს, სუფთა პერანგის ჩაცმაზე უარს 
ამბობს და პურზე კარაქის გადასმა ენანება, მხოლოდ მეტრაკე და კურკაწონია კი აღარ 
არის, ნამდვილი იმბეცილია! 
მაგრამ რა დროს მეტრაკეა, როცა იმის გაგება მინდა, ქვემოთ რა ხდება. მავანი ბ-ნი რენი 

მობრძანდა მეუღლითურთ და ბინას ათვალიერებენ. ბინის დაქირავების თაობაზე 
საუბრობენ. ჯერჯერობით, ღვთის მადლით, მხოლოდ საუბრობენ. ქ-ნი რენის ლაღი 
სიცილი მესმის. ცუდის ნიშანია, ეტყობა, მთლად კარგად ვერ არის ჩვენი საქმე. ახლა ბ-ნი 
რენი ამბობს რაღაცას. ხრინწიანი ხმა აქვს, ჭრიალა, და იმ ბლაგვი ხიშტივით უსიამოვნო, 
მძიმედ რომ გესობა ძვალ-რბილსა და ხრტილებში. ბორისი მეძახის. უნდა, სტუმრებთან 
წარმადგინოს. მევახშესავით იფშვნეტს ხელებს. ბ-ნი რენის მოთხრობაზე საუბრობენ, 
დაკოჭლებულ ცხენზე რომ დაუწერია. 

 მე ბატონი რენი მხატვარი მეგონა. 
– ცხადია, მხატვარია, – მიპასუხებს ბორისი, – მაგრამ ზამთრობით, თურმე, წერა 

ურჩევნია. და უნდა ითქვას, რომ კარგადაც გამოსდის... წუნს ვერ დასდებ. 
ვცდილობ, ბ-ნი რენი საუბარში ჩავითრიო, რამეზე ავალაპარაკო, სულერთია  რაზე, 

თუნდაც იმ დაკოჭლებულ ცხენზე, თუ ასეა საჭირო. მაგრამ ამაოდ. საკმარისია, სიტყვა 
დაძრას იმ სამ სევდიან ზამთრის თვეზე, როცა კალამს დასწვდება ხოლმე, რომ მაშინვე ენა 
ებმის, ბორძიკობს და მისი ნათქვამის გაგება შეუძლებელი ხდება. თურმე, ქაღალდზე სანამ 
გადაიტანს, ყოველ სიტყვაზე თვეობით ფიქრობს (ზამთარი მხოლოდ სამი თვე არ 
გრძელდება?!). ნეტა თვეობით როგორ ფიქრობს ზამთარში? ღმერთო მაპატიე და, ამ ტიპის 
მწერლად წარმოდგენა ძალიან მიჭირს. აი, მისი მეუღლე კი გვარწმუნებს, რომ როცა, 
ბოლოს და ბოლოს, „წერად დაჯდება“, სიტყვები ნაკადულებად მოუჩქეფს. საუბარი არ 
გამოგვდის. ძალიან ძნელია, წარმოიდგინო, რაზე ფიქრობს ბ-ნი რენი, რადგან იგი 
საერთოდ ვერ მეტყველებს. ეტყობა, როგორც ქ-ნი რენი ამბობს, აზრები მართლაც 
გზადაგზა მოსდის თავში. ქ-ნი რენი მეუღლესთან დაკავშირებით ყველაფერს ლამაზ 
ფერებში ხედავს.  

„აზრები გზადაგზა მოსდის თავში“ – დიდებულია, მართლაც დიდებული, როგორც 
ბოროვსკი იტყოდა, მაგრამ ცოტა გულსატკენიც უნდა იყოს, მით უფრო, თუ მთელი 
ზამთარი, გზადაგზა და თვეობით, კოჭლ ცხენზე გეფიქრება და იმ ფიქრშიც მოიკოჭლებ. 
ბორისმა ფული ჩამიჩხრიალა და სასმლის საყიდლად გავვარდი. მივდივარ და გზადაგზა 

უკვე ვთვრები. ისიც ვიცი, უკან მობრუნებული რას ვიტყვი. ქუჩას მივუყვები და სათქმელი 
თანდათან მიყალიბდება. დიდებული სიტყვა წყაროს წყალივით მოჩუხჩუხებს ჩემს 
გონებაში; ისევე ლაღად მოჩუხჩუხებს, როგორც ქ-ნი რენის სიცილი. ეტყობა, ისიც უკვე 
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შეჟუჟუნებული მობრძანდა. ნასვამი კარგი მსმენელი იქნება. ღვინის მაღაზიიდან 
გამოსულს შარდის ლაღი ჩუხჩუხი მესმის. გარშემო ყველაფერი ლაღი და მოჩუხჩუხეა. 
როგორ მინდა, ქ-ნმა რენმა ყურადღებით მომისმინოს... 
ბორისი კვლავ ხელებს იფშვნეტს, ბ-ნ რენს კი კვლავაც ებმის ენა და ხმაც უსიამოვნოდ 

უჭრიალებს. ბოთლი ლაჯებში მიდევს და საცობში კორპსაძრობის ჩახრახნას ვცდილობ. ქ-
ნი რენი ოდნავ დაღებული, მომლოდინე პირით შემომცქერის. ფანჯრიდან მზის სხივი 
იღვრება, ღვინოს ჭყაპა-ჭყუპი გაუდის ჩემს ლაჯებში, ვენებში კი ის უამრავი სეკრეცია 
მიჩუხჩუხებს, რომელსაც ახლა უთავბოლოდ გამოყოფს ჩემი ორგანიზმი და ათასობით 
გიჟურ ემოციას აღმიძრავს. ყველაფერს ვროშავ, რაც პირზე მომადგება; ყველაფერს, რაც 
დაგროვილი მქონდა და რაც ქ-ნი რენის ლაღმა სიცილმა გამოათავისუფლა. ლაჯებში 
ჩაჩრილი ბოთლით და ფანჯრიდან შემოჭრილი მზის სხივით გამთბარს ისევ ის 
დიდებული გრძნობა მეძალება, რომელიც პარიზში პირველად ჩამოსულს, მთლად 
გაუბედურებულსა და გამათხოვრებულს, დამეუფლა. დუხჭირი და დაბნეული ისე 
დავფარფატებდი პარიზის ქუჩებში, როგორც მხიარულ წვეულებაზე მოხვედრილი 
სევდიანი მოჩვენება. ყველა ძველი ემოცია და პირველი შთაბეჭდილების დეტალები 
ერთბაშად დამატყდა თავს  მახსენდება დაზიანებული და გაუქმებული საპირფარეშოები; 
ყოფილი თავადი, რომელიც ფეხსაცმელს მიპრიალებდა; კინოთეატრი სპლენდიდი, სადაც 
ღამეს ვათევდი ვიღაცის ძველ პალტოზე მიგდებული; ცხაურიანი ფანჯრები, მსუქანი 
ტარაკნები, თრობა და გიჟური აწყვეტა; მშიერ კუჭზე ქუჩაში ცეკვა და დროდადრო ისეთ 
უცნაურ ადამიანებთან სტუმრობა, როგორიც მადამ დელორმი იყო. მადამ დელორმთან 
როგორ მოვხვდი, ახლაც არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ მოვხვდი  სანადირო ქურთუკსა და 
ველვეტის იმ შარვალში გამოწყობილმა, წინ არც ერთი ღილი რომ აღარ შერჩენოდა, 
უმტკივნეულოდ ჩავუარე მის შვეიცარსაც და თეთრწინსაფრიან მსახურ გოგოსაც. ახლაც 
თვალნათლივ ვხედავ იმ მოვარაყებულ დარბაზს, სადაც მამაკაცისტანსაცმლიანი მადამ 
დელორმი უზარმაზარ ტახტრევანზე წამოსკუპებული დამხვდა. ოქროსთევზებიანი 
აკვარიუმებით, კედლებზე გაკრული ძველი სამყაროს რუკებით, ძვირფას ყდებში ჩასმული 
წიგნებით იყო გარემოცული. ახლაც ვგრძნობ, როგორ დაეშვა ჩემს მხარზე მისი მძიმე, 
მამაკაცური ხელი და როგორ შემაკრთო ამ ქალის ლესბოსურმა იერმა. ჩემთვის უფრო 
სასიამოვნო იყო სენ ლაზარის სადგურთან ერთმანეთში აზელილ ადამიანთა ფაფასა და 
იქაურ ატმოსფეროში გარევა  კარში ჩამდგარი მეძავებით, თითოეულ მაგიდაზე სელტერის 
ცარიელი ბოთლებით და აქა-იქ დამდგარი სპერმის გუბეებით. ხუთიდან შვიდ საათამდე 
იქაურ ღორ-ხბოში გარევას არაფერი მერჩივნა. რომელიმე ათქვირებულ ძუძუებს ან ლამაზ 
კანჭებს ავეკიდებოდი ხოლმე, ანდა, უბრალოდ, ხალხის ნაკადს ვუერთდებოდი, 
გაბრუებული და ოდნავ ტვინარეული. უცნაური კმაყოფილების გრძნობა მავსებდა. მაშინ 
არც ქალებს ვხვდებოდი, არც სადილზე მეპატიჟებოდნენ, არც რაიმე მოვალეობა გამაჩნდა 
და ჯიბეც გამოფხეკილი მქონდა. ნამდვილი ოქროს ხანა იყო, თავისუფალი და 
უზრუნველი, რადგან მაშინ არც მეგობრები მყავდა. ყოველ დილას უაზროდ 
მივჩანჩალებდი „ამერიკან ექსპრესის“ ბანკში, რათა ბანკის კლერკის ერთი და იგივე 
უარყოფითი პასუხი მომესმინა. ბაღლინჯოსავით დავბობღავდი წინ და უკან, სიგარეტის 
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ნამწვებს ვაგროვებდი, ხან მორიდებულად და ხანაც – მოურიდებლად; ბაღის სკამებზე 
ჩამოვჯდებოდი ხოლმე, მუცელშესუნთქული, რომ ცარიელი მუცლის ბუყბუყი ჩამეხშო; 
ხანაც ტუილრის ბაღში ვსეირნობდი და იქაური მდუმარე ქანდაკებების დანახვაზე 
ერექცია მეწყებოდა. ღამღამობით დაუსრულებლად დავხეტიალობდი სენის სანაპიროზე; 
იქაური მშვენიერებით ტკბობას რა სჯობდა?! 
წყლისკენ გადახრილი, თავჩაქინდრული ხეები, წყალში მათი გაბზარული ანარეკლი, 

წყლის ნაკადის ლივლივი ხიდის სისხლისფერი განათების ფონზე; სადარბაზოებთან 
მიყრილი ქალები, რომლებსაც ძველ გაზეთებზე სძინავთ, წვიმაშიც კი; ტაძრების 
აშმორებული პარმაღები, მათხოვრები, ტილები და აქოთებული, ხელებაცახცახებული 
ბებრები; უკანა ქუჩებში ღვინის კასრებივით ახორხლილი ურიკები, ბაზრებში კენკრის 
თავბრუდამხვევი სურნელი და ძველი ეკლესია, გარშემო ბოსტნეულის დახლებითა და 
ცისფრად განათებული თაღებით; ნაგვით ამოვსებული გუბეები და ქალები, 
აღვირახსნილი ღამის შემდეგ, გარიჟრაჟზე, ატლასის დაბალძირიანი ფაჩუჩებით ბარბაცით 
რომ მიიკვლევდნენ გზას ბინძურ, პარაზიტებით სავსე, ბნელ ქუჩაბანდებში. სენ 
სიულპისის მოედანი მაგონდება, სრულიად გარინდებული და დაცარიელებული, სადაც 
ყოველღამე მოდიოდა ერთი ქალი, დაფლეთილი პირსაბურავითდა დაგლეჯილი 
ქოლგით; იქ იძინებდა, სკამზე მიწოლილი, წკირებგამოჩრილი, საცოდავად გაჩაჩხული 
ქოლგის ქვეშ. კაბაზე უკვე ხავსი მოსდებოდა, გაძვალტყავებული თითები ჰქონდა და 
ლპობის სუნი ასდიოდა. დილაობით მე ვიჯექი იმავე სკამზე და მშვიდად ვთვლემდი მზის 
გულზე. დროდადრო მეღვიძებოდა და გულში იმ მტრედებს ვაგინებდი, რომლებიც გარს 
მეხვეოდნენ და ნამცეცებს კენკავდნენ. სენ სიულპისი! გაზულუქებული ღამურები, 
პარმაღთან აკრული ჭყეტელა აფიშები და ტაძარში დანთებული სანთლების ათინათი. 
ანატოლ ფრანსის საყვარელი მოედანი, ტაძრიდან გამომავალი მუდმივი ზუზუნითა და 
გუგუნით, შადრევნების დგაფუნით, მტრედების ღუღუნით, ჯადოსნური სისწრაფით 
გამქრალი ნამცეცებით და ცარიელი კუჭნაწლავის მონოტონური ყმუილით. აქ მთელი დღე 
ვიჯექი და ვფიქრობდი ჟერმენზე, იმ პატარა ბინძურ ქუჩაზე ბასტილიის მეზობლად, 
სადაც ჟერმენი ცხოვრობდა; იმ დაუსრულებელ ზუზუნზე, ტაძრიდან რომ მოისმოდა; იქვე 
მორახრახე ავტობუსებზე; მზეზე, რომელიც უშურველად ეცემოდა ასფალტს, და 
ასფალტზე, რომლის მტვერსაც ახლა მე და ჟერმენი ერთად ვისუნთქავდით, და კიდევ იმ 
ასფალტზე, რომელიც გაზულუქებული ღამურებით მოფენილ მთელ პარიზს მოსავდა. 
ერთი წლის წინ, ყოველ საღამოს, მე და მონა რიუ ბონაპარტზე დავსეირნობდით ხოლმე, 

ბოროვსკების სახლიდან წამოსულები. სენ სიულპისი, ისევე, როგორც პარიზის სხვა 
ღირსშესანიშნავი ადგილები, უკვე ბევრს აღარაფერს ნიშნავდა ჩემთვის. ლაყბობით ტვინი 
მქონდა გამოლაყებული; ადამიანთა სახეების, ტაძრების, მოედნების, ზოოლოგიური 
პარკებისა და ათასი სხვა წვრილმანის დანახვაზე გული მერეოდა. ყელში მქონდა ამოსული 
წითელი საძინებელი ოთახი, თავის მოუხერხებელი, დაწნული სავარძლით, უკანალს რომ 
მატკივებდა. წიგნს დავითრევდი ხოლმე და უჟმურად ვისმენდი დაუსრულებელ ქაქანს 
ათას სისულელეზე. წითელ შპალერს ვეღარ ვიტანდი, ვეღარც მუდმივად პირდაღებულ 
ტანსაცმლის სკივრსა და იქიდან ამოყრილ, მთელ ოთახში მიმოფანტულ კაბებს. 
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ავადსახსენებელი წითელი საძინებელი! ჩემი ხელჯოხებით, ბოტებით და იმ უბის 
წიგნაკებით მოფენილი, რომლებსაც საერთოდ აღარ ვეკარებოდი. ხელნაწერებიც იქვე 
ეყარა, ცივი და უსიცოცხლო. პარიზი! პარიზი მაშინ ჩემთვის კაფე „სელექტი“ იყო, „დომი“, 
ძველმანების ბაზრობა, „ამერიკან ექსპრესი“; პარიზი იყო ბოროვსკის ხელჯოხები, 
ბოროვსკის ქუდები, ბოროვსკის გუაშები, ბოროვსკის პრეისტორიული თევზი და 
პრეისტორიული ანეკდოტები. იმ 1928 წლის პარიზიდან მხოლოდ ერთი საღამო 
დამამახსოვრდა  ამერიკაში გამგზავრების წინა საღამო. ეს ის დაუვიწყარი საღამო იყო, 
როცა ოდნავ შეზარხოშებული ბოროვსკი ბრაზობდა ჩემზე, ყველა ბოზანდარასთან რატომ 
ცეკვავო. ჩვენ ხომ ხვალ დილით ამერიკაში მივემგზავრებით-მეთქი, გავყვიროდი. ამას 
ყველა შემხვედრ დიაცს ვეუბნებოდი – ხვალ დილას მივემგზავრებით! ამასვე ვუმეორებდი 
ქერა ლამაზმანს, აქატისფერი თვალებით, რომელმაც ამასობაში ჩემი ხელი ლაჯებში 
მოიგდო და მაგრად მომიჭირა. საპირფარეშოში შევვარდი და ძალიან აგზნებული, 
უზარმაზარ ასომომარჯვებული დიდხანს ვიდექი პისუართან. საკუთარი ასო საოცრად 
მძიმეც მეჩვენებოდა და საოცრად მსუბუქიც; ფრთაშესხმულ ტყვიას ჰგავდა. ჰოდა, ვიდრე 
ასე გაოგნებული და გაოცებული დავყურებდი საკუთარი სხეულის ნაწილს, ტუალეტში 
ორი ამერიკელი დიაცი შემოგოგმანდა. ასოსთვის ხელი არ გამიშვია, ისე ვუძღვენი 
გულითადი სალამი. თვალი ჩამიკრეს და ჩამიარეს. მერე, ვესტიბიულში, შარვალს რომ 
ვიკრავდი, ერთ-ერთ მათგანს მოვკარი თვალი, კაბინაში მყოფ მეგობარს ელოდებოდა. 
დარბაზში მუსიკა ისევ უკრავდა და ყოველ წუთს შეიძლებოდა, მონა მოსულიყო, ანდა 
ბოროვსკი წამომდგომოდა თავზე თავისი ოქროს სახელურიანი ხელჯოხით. მაგრამ სულაც 
არ მენაღვლებოდა, რადგან უკვე იმ დიაცის მკლავებში აღმოვჩნდი. კაბინაში შევედით, 
კედელს ავაყუდე და შევეცადე, როგორმე შემედო მისთვის, მაგრამ არაფერი გამომივიდა. 
მერე უნიტაზზე ჩამოვჯექი და ასე ვსინჯეთ, მაგრამ ისევ უშედეგოდ. ყველა პოზა 
მოვსინჯეთ, მაგრამ ამაოდ, ვერაფერი მოვახერხეთ. 
მთელი ამ ხნის მანძილზე ჩემს ასოს ისე იყო ჩაფრენილი, წყალწაღებული ხავსს რომ 

ეჭიდება, მაგრამ ორივე ისეთი აგზნებული ვიყავით, არაფერი გამოგვდიოდა. მუსიკა 
კვლავ არ ცხრებოდა, ჰოდა, ჩახუტებულები ვალსის ცეკვა-ცეკვით გამოვედით კაბინიდან, 
ვესტიბიულში განვაგრძეთ ცეკვა. მოკლედ, იქვე, პირდაპირ მის ლამაზ კაბას მივათავე და 
გაცოფდა. ბანცალ-ბანცალით დავუბრუნდი მაგიდას, სადაც მთლად ლოყებაღაჟღაჟებული 
ბოროვსკი და გაბრაზებული მონა მელოდებოდნენ. უცებ ბოროვსკი ამბობს: 

– მოდი, ხვალ ბრიუსელში გავემგზავროთ! 
ჩვენც სასწრაფოდ ვეთანხმებით და სასტუმროში რომ ვბრუნდებით, რწყევით ვკვდები. 

ყველგან და ყველაფერზე ვარწყევ  საწოლზე, პირსაბანში, კოსტიუმებზე, კაბებზე, 
ბოტებში, ხელჯოხებზე, იმ უბის წიგნაკებზე, ხელს რომ აღარ ვკიდებ, და იმ ჩემს ცივსა და 
უსიცოცხლო ხელნაწერებზე. 
და აი, რამდენიმე თვის შემდეგ იმავე სასტუმროს იმავე ოთახში ამოვყავი თავი. ჩვენი 

ფანჯარა შიდა ეზოს გადაჰყურებს, სადაც ველოსიპედების სადგომი მოუწყვიათ. ჩვენს 
თავზე, სხვენში, პატარა ოთახია. იქ ერთი ყმაწვილი, ალეკი, მთელი დღე ფონოგრამას 
უკრავს და უამრავ ბრძნულ გამონათქვამს აფრქვევს. ჩვენ-მეთქი, ვამბობ, მაგრამ 
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სინამდვილეში მონა კარგა ხანია, პარიზში აღარ ყოფილა და დღეს ჩამოდის. სენ ლაზარის 
სადგურზე უნდა დავხვდე. საღამო ხანს სწორედ იქ ვუცდი, ცხაურზე სახემიჭყლეტილი, 
მაგრამ მონა არ ჩანს. ტელეგრამას ისევ და ისევ ვკითხულობ, ხომ არაფერი შემეშალა-
მეთქი, მაგრამ  არა. ჩემს შტაბბინაში ვბრუნდები და შეკვეთილი, გულითადი ვახშამი ცოტა 
გვიან გადამაქვს. მოგვიანებით, როცა ქუჩაში ხეტიალისას „დომს“ ჩავუვლი, ერთ 
ფერმკრთალ, სევდიან სახეს და აკიაფებულ თვალებს ვხედავ, და იმ ხავერდის მოხდენილ 
სამოსს, რომელზეც ვგიჟდები, რადგან რბილი ხავერდის ქვეშ ყოველთვის მისი თბილი 
მკერდი და მარმარილოსგან ჩამოთლილი ფეხები მეგულება – საუცხოო, მაღალი და 
კუნთმაგარი ფეხები. ის სახეთა ზღვას გამოეყოფა, ჩემკენ მორბის და კისერზე მეკიდება; 
საოცრად ვნებიანად მეკვრის და ათასობით თვალი, ცხვირი, თითი, ფეხი, ბოთლი, 
ფანჯარა, საფულე, ლამბაქი  ყველა ჩვენკენ იყურება. ჩვენ კი ერთმანეთს შევცქერით, 
ერთმანეთის მკლავებში მოქცეულები და თავდავიწყებულები. მაგიდასთან ერთმანეთის 
პირისპირ ვსხდებით და ის ლაპარაკს იწყებს  სიტყვიერი ფაღარათი ემართება, გიჟური, 
ავადმყოფური ისტერია და ნამდვილი კეთროვანება! არც ერთი სიტყვა არ მესმის, იმიტომ, 
რომ ლამაზია და მიყვარს; იმიტომ, რომ ახლა ბედნიერი ვარ და სიკვდილი მინდა. 
რიუ დიუ შატოს მივუყვებით და იუჯინს ვეძებთ. რკინიგზის ხიდზე გადავდივართ; იმ 

ხიდზე, სადაც ვიდექი, მატარებლებს ვუყურებდი და ძალიან ცუდად ვიყავი, რადგან ვერ 
ვხვდებოდი, სად ჯანდაბაში დაიკარგა. ხიდზე გადავდივართ და გარშემო ყველაფერი 
ხავერდოვანი და ჯადოსნური მეჩვენება. ქვემოდან ორთქლი ამოდის და ფეხებზე 
გველამუნება, ლიანდაგი ჭრიალებს, სემაფორები სისხლისფერია. მის სხეულს ახლოს 
ვგრძნობ  ახლა მთლად ჩემია. ვჩერდები, რომ ხელით თბილ ხავერდს შევეხო. გარშემო 
ყველაფერი ნაკუწდება, იფშვნება და ამ ველვეტში გამოკრულ სხეულს ტკივილამდე 
სწყურია ჩემი ალერსი... 
ისევ იმ ოთახში ვარ და ღვთისა და იუჯინის წყალობით ჯიბეში ორმოცდაათი ფრანკი 

მიდევს. შიდა ეზოში ვიხედები. ფონოგრაფი დუმს. სკივრი ისევ ღიაა და, როგორც 
ყოველთვის, მთელი ოთახი მისი ნივთებითაა მოფენილი. საწოლზე გაუხდელად წვება. 
მერე ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ... მეშინია, არ გაგიჟდეს... რა კარგია საწოლში, 
საბნის ქვეშ, ისევ მის სხეულს რომ ვგრძნობ! მაგრამ რამდენი ხნით? ამჯერად დიდი ხნით, 
თუ... გული მეუბნება, რომ  არა. 
ისეთი გზნებით მელაპარაკება, თითქოს ხვალინდელი დღე აღარ უნდა გაგვითენდეს. 
– დამშვიდდი, მონა! უბრალოდ, შემომხედე... და მოკეტე! 
ბოლოს ჩუმდება და ითიშება. მკლავს მისი წელის ქვემოდან ნელ-ნელა ვაცურებ. 

თვალები დახუჭული მაქვს. მისი სხეული აქაა, ჩემ გვერდით... დილამდე ნამდვილად აქვე 
დარჩება... 
თებერვალი იდგა და პორტში ქარბუქი თვალს მიბრმავებდა. ბოლოს ილუმინატორთან 

დავინახე. ხელის ქნევით მემშვიდობებოდა. ქუჩის მეორე მხარეს კაცი იდგა, თვალებამდე 
ჩამოფხატული ქუდით. მსუქანი ლოყები პალტოს აწეულ საყელოზე დაესვენებინა. იმ 
ნაბიჭვარს პირში სიგარა გაერჭო და მე მითვალთვალებდა. მონა ისევ ილუმინატორთან 
იდგა და ხელს მიქნევდა, ფერმკრთალი და სევდიანი, ქარში გაწეწილი თმით. ახლა კი, ამ 
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სევდიან ოთახში, მშვიდად სუნთქავს, ფეხებს შუა სისველე ჯერაც არ შეშრობია. კატის 
მსუბუქი სურნელი უდის და მისი თმა პირში მედება. თვალები დახუჭული მაქვს და 
ერთმანეთის თანაბარ სუნთქვას ვგრძნობთ. ძალიან ახლოს ვართ ერთმანეთთან, ამერიკა კი 
სამი ათასი მილითაა დაშორებული. მაგ ქვეყნის დანახვა აღარ მინდა. მონა გვერდით მყავს, 
საწოლში მიწევს, მის სუნთქვას ვგრძნობ, პირში მისი თმა მიძვრება  ნამდვილი სასწაულია. 
დილამდე სხვა აღარაფერი მოხდება. 
ღრმა ძილის მერე მეღვიძება და ვუყურებ. ფანჯრიდან მრუმე შუქი შემოდის. მის 

მშვენიერ, ჯიუტ თმას შევყურებ. ვგრძნობ, რომ რაღაც შემაღოღდა კისერზე. ისევ ვუყურებ, 
ახლოდან ვაკვირდები  თმა ცოცხალია! ზეწარს ვწევ და რას ვხედავ  მთელ ბალიშზე 
დაბუჟღაობენ. უთენია ვდგებით, ბარგს ნაჩქარევად ვალაგებთ და სასტუმროდან 
კისრისტეხით გამოვრბივართ. კაფეები ჯერ კიდევ დაკეტილია. ქუჩაში მივდივართ და 
გზადაგზა სულ ვიქექებით. რძისფერი გარიჟრაჟია, ცა ორაგულისფერი, მოვარდისფრო 
ზოლებითაა დასერილი, ლოკოკინები ნიჟარებიდან გამოდიან. პარიზი. პარიზი. აქ 
ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ძველი, ჩამოქექილი კედლები და შარდის სასიამოვნო 
ჩხრიალი. ბართან მდგომი კაცები, რომლებიც ულვაშებს ილოკავენ. ხმაურით გახსნილი 
ჟალუზები და წყალგაყვანილობის ჭებისაკენ წანწკარით მიმავალი ნაკადულები. დიდი 
წითელი ასოებით გამოყვანილი „ამერ პიკონი“, „ზიგზაგი“. რა გზას დავადგეთ? რატომ? 
საით მივდივართ? რა გვინდა? 
მონას შია, თხლად აცვია, საღამოს მოსასხამების, სუნამოს ფლაკონების, ბარბაროსული 

საყურეების, სამაჯურებისა და დეპილატორების გარდა არაფერი აბადია. საბილიარდოში 
ვსხდებით, მენის ავენიუზე, და ცხელ ყავას ვუკვეთავთ. საპირფარეშო გაფუჭებულია, არ 
მუშაობს. სანამ ახალ სასტუმროს ვიპოვით, აქ მოგვიწევს ჯდომა. ვსხედვართ და 
ერთმანეთს თავებიდან ბაღლინჯოებს ვაცლით. მონა გაღიზიანებულია, თანდათან 
მოთმინებას კარგავს, იმიტომ, რომ შხაპი აუცილებლად უნდა მიიღოს, ისიც აუცილებლად 
უნდა და ესეც აუცილებლად უნდა, უნდა, უნდა, უნდა... 

– ფული რამდენი დაგრჩა? 
ფული! ფული არც გამხსენებია. 
ოტელი „შეერთებული შტატები“. ლიფტი. არც კი მოსაღამოვებულა, მაგრამ დასაძინებ-

ლად ვწვებით. როცა ვდგებით, ჯერ კიდევ ბნელა. სასწრაფოდ ცოტა ფული უნდა ვიშოვო, 
რომ ამერიკაში ტელეგრამა ვაფრინო. იმ ნაბიჭვარს უნდა მივწერო, გრძელი და 
დადორბლილი სიგარა რომ გაურჭვია პირში. მანამდე კი რასპაის ბულვარზე ერთი 
ესპანელი ქალი მეგულება, რომელიც თბილ კერძზე არასოდეს მეუბნება უარს. მერე, 
დილისთვის, რამე აუცილებლად გამოჩნდება, ყოველ შემთხვევაში, ისევ ერთად 
დავიძინებთ, ბაღლინჯოების გარეშე. წვიმების სეზონი დაიწყო. აქაური თეთრეული 
მართლაც თეთრია, დაულაქავებელი... 
ვილა ბორგეზეში ახალი ცხოვრება იწყება. ჯერ მხოლოდ დილის ათი საათია, ჩვენ კი 

უკვე ვისაუზმეთ და გასეირნებაც მოვასწარით. ახლა ვიღაც ელზაც ცხოვრობს ჩვენთან!  
– რამდენიმე დღით მაინც შეიკავე თავი, – მაფრთხილებს ბორისი. 
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დილა შესანიშნავად დაიწყო: მოწმენდილი ცა, გრილი ნიავი, ახლად დაწკრიალებული 
სახლები... გზად, ფოსტისაკენ, მე და ბორისი წიგნზე ვმსჯელობთ, „უკანასკნელ წიგნზე“, 
რომელიც ანონიმურად უნდა დაიწეროს. 
ახალი დღის დასაწყისი მძაფრად მაშინ შევიგრძენი, როცა დილით დიუფრესნის ელვარე 

ტილოებთან, ასე ვთქვათ, მე-13 საუკუნის d é jeuner intime, sans vin თან, (6 . ინტიმური 
საუზმე ღვინის გარეშე (ფრანგ.)). ვიდექით. უმწიკვლო, ზორბა, შიშველი სხეული; მკვრივი, 
მთრთოლვარე, ხელის ფრჩხილივით ვარდისფერი, მოლივლივე ხორცის ბორცვებით; 
ძირითადად, ქალის სხეულის ძალიან ცოტა  პირველადი, მაგრამ ბლომად მეორადი 
მნიშვნელობის მახასიათებლებით წარმოჩენილი; მოგალობე სხეული, დილის ცვრით 
დანამული... ნატიურმორტი, რომელშიც რატომღაც ყველა ელემენტი უჩვეულოდ მოძრავი 
და სიცოცხლით აღსავსეა. მაგიდა ლამის ჩატყდეს ხორაგის სიუხვით; ისეთი მძიმე და 
მასიურია, რომ ჩარჩოში ძლივსღა ეტევა... მე-13 საუკუნის ტრაპეზი, ჯუნგლების ყველა იმ 
ელემენტით, რომლებიც ავტორის მეხსიერებას კარგად შემოუნახავს  პალმის რტოებს 
შესეული ქურციკებისა და ზებრების ჯოგები. 
ახლა კიდევ ეს ელზა! სანამ ავდგებოდით, ფორტეპიანოზე დაკვრით გვართობდა. 

„რამდენიმე დღით მაინც შეიკავე თავი...“ კარგი, ეგრე იყოს! ელზა შინამოსამსახურეა, მე  
სტუმარი, ბორისი  პროტაგონისტი. ახალი დრამა იწყება. მეცინება, ამას რომ ვწერ. 
ბორისმა, მაგ ბებერმა აფთარმა, უკვე იყნოსა, რაც უნდა მოხდეს  თავი შეიკავეო!.. ბორისი 
ეკლებზე ზის, მისი მეუღლე ნებისმიერ წამს შეიძლება თავზე დაგვადგეს. ოთხმოცდაათ 
კილოგრამზე მეტს იწონის ამ ნამცეცა კაცის თანამეცხედრე და მთავარი პრობლემაც 
სწორედ ეგ არის. ღამით, შინ რომ ვბრუნდებით, ბორისი დაწვრილებით მიყვება თავის 
გასაჭირს. სიტუაცია ტრაგიკულია, მაგრამ თან ისეთი კომიკური, რომ დროდადრო 
პირდაპირ სახეში შევცინი. 

– რა გაცინებს? – მიწყრება ბორისი და თვითონაც ეცინება.  
ნერვიული და ისტერიკული სიცილია; იმ უსუსური პატარა ბიჭის წამოყივლებასავით, 

რომელმაც იცის, ასი ქურთუკიც რომ გადაიცვას, ზორბა ვაჟკაცის იერს მაინც ვერ მიიღებს. 
საწყალს ამ დედაკაცისგან გაქცევა და სადმე შორს გადაკარგვა უნდა. გვარის გამოცვლაზეც 
კი თანახმაა. 

– მზად ვარ, ყველაფერი მაგ ძროხას დავუტოვო, – წკმუტუნებს უილაჯოდ, – ოღონდ კი 
თავი დამანებოს! მაგრამ ჯერ ბინა უნდა გააქირავოს, ყველა საბუთს ხელი მოაწეროს და 
კიდევ ათასი ფორმალობა დაიცვას; ამიტომაც ვერ ელევა ამ ქურთუკებს.  
ბორისის ცოლი მართლაც ვეებერთელაა! სწორედ ეგაა, რაც ყველაზე მეტად თრგუნავს 

საცოდავს. შინ მობრუნებულს, მოულოდნელად კართან მდგომი რომ დაენახა, ნამდვილად 
გული წაუვიდოდა; აი, რაოდენ დიდია ამ მონუმენტური ქალისადმი მისი მოწიწება! 
მოკლედ, ელზასთან ჯერჯერობით თავის შეკავება გვმართებს!.. ელზა ხომ მხოლოდ 
საუზმის მოსამზადებლად და ბინის სანახავად მოსული კლიენტების დასახვედრად 
ავიყვანეთ. 
მაგრამ ელზა უკვე ძირს მითხრის და ნებელობას მაკარგვინებს. გერმანული სისხლი, 

მელანქოლიური სიმღერები... დღეს დილას, კიბეზე რომ ჩამოვდიოდი და ახლად 

www.PDF.ChiaturaINFO.GE

www.pdf.chiaturainfo.ge


დაფქული ყავის სუნი ნესტოებს მიღიზიანებდა, Es w ä r so sch ö n gewesen (7 . რა მშვენიერი 
იქნებოდა (გერმ.)). ს ვღიღინებდი, წარმოგიდგენიათ?! საუზმის წინ! ცოტა ხნის მერე კი ის 
ინგლისელი ბიჭი დაგვემატა ზედა სართულიდან, თავისი ბახით! 

– ქალი უნდა, – ამბობს ელზა. 
ელზასაც უნდა რაღაც, ამას აშკარად ვგრძნობ. ბორისისთვის არ მითქვამს, მაგრამ სანამ ის 

დილით კბილებს იწმენდდა, ელზა ბერლინსა და იქაურ ქალებზე მიყვებოდა – მადის 
აღმძვრელი უკანალები აქვთ, მაგრამ მოგიტრიალდებიან და კარგად მეყოლე  ეგრევე 
სიფილისს აგკიდებენო! 
ასე მგონია, ელზა გულდაწყვეტილი მიყურებს, როგორც საუზმიდან დარჩენილ საჭმელს. 

დღეს, ნაშუადღევს, სტუდიაში განვმარტოვდით და ერთმანეთთან ზურგშექცევით 
მსხდომნი წერას შევუდექით. ელზა წერილს სწერდა თავის სატრფოს იტალიაში, მაგრამ 
საბეჭდმა მანქანამ უმტყუნა – გაიჭედა. ბორისი იაფფასიანი ერთოთახიანი ბინის 
საძებნელად იყო წასული. უნდა, დრო არ დაკარგოს და აქაურობის გაქირავებისთანავე იქ 
გადავიდეს საცხოვრებლად. მოკლედ, სიტუაცია პირდაპირ მიბიძგებდა ელზას 
ესიყვარულეო. თვითონ ეს აშკარად უნდოდა, მაგრამ ცოტა კი შემეცოდა  მხოლოდ ერთი 
სტრიქონის დაწერა მოასწრო სატრფოსთვის; უკნიდან რომ მივადექი და წავკუზე, მაშინ 
მოვკარი თვალი. ეჰ, რას იზამ! სულ იმ ოხერი გერმანული მუსიკის ბრალია, ძალიან 
სევდიანის და მეტისმეტად სენტიმენტალურის, რომელიც ბოლოს მიღებს. თანაც ამ ელზას 
მძივებივით თვალები, საოცრად მბრწყინავი და, ამავდროულად, საოცრად სევდიანი... 
საქმეს რომ მოვრჩით, ვთხოვე, რამე დამიკარი-მეთქი. ეს ელზა ნამდვილი მუსიკოსია, 

თუმცა მისი დაკრული ისე ჟღერს, გეგონება, ჯამ-ჭურჭელსა და თავის ქალებს 
უმოწყალოდ ლეწავენო. უკრავდა და ქვითინებდა. არ ვამტყუნებ. საწყალი, ამბობს, 
ყველგან და ყოველთვის ერთი და იგივე ხდებაო  ვიღაც კაცი დახვდება, მერე იქიდან 
წასვლა მოუწევს, მერე აბორტი უნდა გაიკეთოს, მერე სხვა სამსახური უნდა იშოვოს, მერე 
იქ სხვა კაცი დახვდება და თავად ელზა ყველას ფეხებზე ჰკიდია, მხოლოდ ხმარობენ. ეს 
ყველაფერი მას მერე აღმოხდა, რაც შუმანი დამიკრა! შუმანი  ის სენტიმენტალური და 
მტირალა ნაბიჭვარი! ელზა ნამდვილად მეცოდება, მაგრამ თან არც მეცოდება. დიაცმა, 
რომელიც შუმანს უკრავს, ყველა შემხვედრს არ უნდა მიაქინძინოს თავი. მაგრამ ეს 
შუმანი... პირდაპირ გულში მიფათურებს ხელებს! საბრალო ელზა კვლავ ცრემლებს 
აღვარღვარებს, მაგრამ ჩემი გონება უკვე სხვაგან ქრის. ტანიაზე ვფიქრობ, მახსენდება, 
როგორ არაკრაკებს ადაჟიოს. კიდევ უამრავი რამ მახსენდება, რაც კარგა ხანია, დავიწყებას 
მიეცა. ერთი ზაფხულის ნაშუადღევი მახსენდება, გრინპოინტში. მაშინ გერმანელებმა 
ბელგიას დედა უტირეს; ჩვენ კი, ამერიკელებს, ჯერ კიდევ არ გვქონდა დაკარგული 
იმდენი ფული, რომ ერთი ნეიტრალური ქვეყნის გაბახება გულთან ახლოს მიგვეტანა. ეს ის 
დრო იყო, როცა საკმაოდ გულუბრყვილოები ვიყავით, პოეტებს ვუსმენდით და 
საღამოობით სპირიტიზმის სეანსებს ვმართავდით. მთელი დღის განმავლობაში და 
საღამოსაც ჰაერი გერმანული ჰანგებით იყო გაჯერებული, იმიტომ, რომ ნიუ-იორკის 
გერმანულ რაიონში ვცხოვრობდით, სადაც ატმოსფერო ბევრად უფრო გერმანულია, 
ვიდრე საკუთრივ გერმანიაში. იქ შუმანსა და ჰუგო ვოლფზე ვიზრდებოდით; მჟავე 

www.PDF.ChiaturaINFO.GE

www.pdf.chiaturainfo.ge


კომბოსტოს, კიუმელსა და კარტოფილის კლიოცკებს გეახლებოდით. საღამოხანს მრგვალ 
მაგიდას შემოვუსხედით, ფარდები დავუშვით და ვიღაც ცალტვინა დედაკაცმა იესო 
ქრისტეს სულის გამოძახება სცადა. ვისხედით ასე, მაგიდის ქვეშ ხელებგადაჭდობილები. 
მეზობლად მჯდომმა ბანოვანმა ორი თითი შარვლის უბეში ჩამიცურა, რაც იმით 
დამთავრდა, რომ პირდაპირ იატაკზე გავგორდით, იმ პიანინოს უკან, რომელზეც ვიღაც 
მოსაწყენ გერმანულ სიმღერას არაკუნებდა. ოთახში საშინელი დახუთულობა იყო და ჩემი 
პარტნიორის გახშირებულ სუნთქვას ღვინის ოხშივარი ასდიოდა. პედალი რიტმულად, 
ავტომატური სიზუსტით ადი ჩადიოდა ზემოთ-ქვემოთ; უაზრო, სულელური გარჯა, 
ზუსტად ისეთივე გიჟური, როგორიც ფუნისაგან იმ დიდი კოშკის ოცდაშვიდწლიანი 
მშენებლობა, რომლის სამუშაო გრაფიკიც, მთელი ამ ხნის განმავლობაში, წამითაც არ 
ირღვევა. ქალი ზედ დავისვი, როიალის რეზონატორზე ყურმიბჯენილმა. ოთახში 
ბნელოდა და ხალიჩა ძირს დაღვრილი კიუმელით იყო გაწებილი. უცებ ისეთი გრძნობა 
დამეუფლა, თითქოს ირიჟრაჟა, თითქოს წყალმა დანისლული, ცისფერი ყინული გააპო, 
გადმოჩუხჩუხდა და დიდრონი ყინულის ნატეხები ზურმუხტისფერ სიღრმეებში ჩაძირა; 
თითქოს არჩვების და ანტილოპების ჯოგებმა ჩამიქროლეს, ოქროსფერი ლოქოები და 
სელაპები აფართხალდნენ და ზღვის ლომები პოლარულ წრეს გადაახტნენ... 
ელზა კალთაში მიზის. ქუთუთოები დასივებია და ორ პაწაწა ჭიპს მიუგავს. მის მსხვილ, 

სველ და მოელვარე ტუჩებს ვხედავ და ზედ ვაკვდები. ელზა ღიღინებს: Es w ä r so sch ö n 
gewesen... (7. რა მშვენიერი იქნებოდა(germ.)). ეჰ, ჩემო ელზა, შენ არც კი იცი, რას ნიშნავს ეგ 
ყველაფერი ჩემთვის  ეგ თქვენი Trompeter von S ä ckingen (8 .ზეკინგენელი მესაყვირე 
(გერმ.)).. გერმანული გუნდური გალობის საზოგადოებები, Turnverein... links um, rechts um. 
(9 .მძლეოსანთა კავშირი... მარცხნისაკენ, მარჯვნისაკენ (გერმ.).). და ბოლოს  ტრაკზე 
მათრახის გადაჭერა! 
ოოო, ეს გერმანელები! საითაც მოესურვებათ, იქით გაგაქანებენ ომნიბუსივით; კუჭსაც 

აგიშლიან, რადგან მათი მონელება შეუძლებელია. ერთ ღამეში ჩვეულებრივი მოკვდავი 
ვერ მოივლის მორგს, საკარანტინო იზოლატორს, ზოოპარკს, ზოდიაქოს ყველა ნიშანს, 
ფილოსოფიის სიღრმეებს, ეპისტემოლოგიის გამოქვაბულებს, ფროიდისა და შტეკელის 
იდუმალ კუთხე-კუნჭულებს... კარუსელზე რომ დაჯდები, არსად არ მიგიყვანს, მაგრამ 
გერმანელებს თუ აყვები, ერთ ღამეში ვეგადან ლოპე დე ვეგამდე მიგიყვანენ და 
პარსიფალივით გამოქლიავებულს გამოგისტუმრებენ. 
როგორც უკვე მოგახსენეთ, დღე დიდებულად დაიწყო. რამდენიმეკვირიანი გარინდების 

შემდეგ პარიზი მხოლოდ ამ დილითღა შევიგრძენი ისევ ფიზიკურად, მთელი სხეულით. 
ეგებ იმიტომ, რომ ჩემში წიგნი ჩაისახა და ოდნავ ხორციც კი შეისხა. დავდივარ და თან 
დავატარებ ყველგან, მუცლადღებული ნაყოფივით. დაფეხმძიმებული დავდივარ და 
პოლიციელები ქუჩის გადაჭრაში მეხმარებიან. ქალები დგებიან და თანაგრძნობით 
მითმობენ ადგილს. ყველა ცდილობს, მხარი უხეშად აღარ გამკრას. ორსულად ვარ. მძიმე 
ნაბიჯით დავგორავ აქეთ-იქით და გაბერილი მუცლით ყოფის სიმძიმეს ვეხლები. 
სწორედ ამ დილას მე და ბორისმა, ფოსტისაკენ მიმავლებმა, დავუსვით ჩვენს წიგნს 

საბოლოო ბეჭედი. ჩვენ ლიტერატურის ახალ კოსმოგონიას მივაგენით! ეს ახალი ბიბლია 
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იქნება  უკანასკნელი წიგნი. თუკი ვინმეს რაიმე სათქმელი დარჩა, ამ წიგნში იტყვის, 
ანონიმურად, რა თქმა უნდა. ჩვენ ამ ეპოქას ბოლომდე გამოვწურავთ. ამ წიგნის მერე 
ახალი წიგნი აღარ გამოქვეყნდება, ყოველ შემთხვევაში, ჩვენს თაობაში. დღევანდლამდე 
სიბნელეში დავდიოდით, ინსტინქტურად, ხელის ცეცებით ვიკვლევდით გზას. ახლა კი 
უკვე ხელთა გვაქვს ის ჭურჭელი, რომელშიც უკვდავების წყალს ჩავასხამთ; იმ ნაღმს 
შევქმნით, მთელ სამყაროს რომ ააფეთქებს. შიგ იმდენ რამეს ჩავდებთ, რომ მერმისის 
მწერლებს სიუჟეტები და მითები არ დაელევათ, არც პიესებისა თუ პოეზიის საგანი, ან 
თუნდაც სამეცნიერო ფანტასტიკის მასალა. მომდევნო ათასწლეულის საზრდოს მივცემთ. 
ამ წიგნს კოლოსალური პოტენციის პრეტენზია ექნება. ამის წარმოდგენაც კი ჟრუანტელს 
მგვრის! უკვე საუკუნეზე მეტია, რაც ჩვენი სამყარო კვდება და ჯერ არავის მოსვლია 
აზრად, მისთვის უკანალში ნაღმი შეედო და ბარემ ერთბაშად აეფეთქებინა. სამყარო 
ლპება, ნაწილ-ნაწილ. ჰოდა, ერთი კარგი coup de gr â ce ( 10 . დამაგვირგვინებელი დარტყმა 
(ფრანგ.)) სჭირდება, რომ მისი კვალიც აღარ დარჩეს. მთლად უმწიკვლო არც მე ვარ და არც 
ბორისი, მაგრამ ჩვენმა სულებმა მაინც ცოცხლად შემოინახეს მსოფლიოს ყველა 
კონტინენტი და ამ კონტინენტების გამყოფი წყლები, მიწაზე მავალი ყველა სულიერი თუ 
ცაში ფრინველი. ჰოდა, უნდა დავმარხოთ ნარჩენები იმ ევოლუციისა, რომელიც კარგა 
ხანია, მიიცვალა, მაგრამ დამკრძალავი არავინ გამოუჩნდა. ჩვენ, ორნი, მივცურავთ დროის 
ზედაპირზე, სხვა ყველა და ყველაფერი დაიხრჩო, ან ახლა იხრჩობა. ის ჩვენი დიადი წიგნი 
უკიდეგანო იქნება, უზარმაზარი სივრცეებით, რომლებშიც უნდა იმოძრაო, განიკურნო, 
იგალობო, იცეკვო, იბანაო, სალტოები გაჭიმო, სიმაღლეები დაიპყრო, იქვითინო, 
გააუპატიურო და მოკლა. ტაძარი იქნება, ჭეშმარიტი ტაძარი, რომლის მშენებლობაშიც 
ყველა ჩაებმება; ყველა, ვინც საკუთარი არსი და სახე დაკარგა. მიცვალებულებს პანაშვიდს 
გადაუხდიან, ილოცებენ, აღსარებას იტყვიან, იგალობებენ, იგლოვებენ და იჭიკჭიკებენ 
მომაკვდინებელი უდარდელობით; ვარდებიანი ვიტრაჟებით მოლამაზებული სარკმლებიც 
ექნება, ქვისგან გამოთლილი, მონსტრისსახიანი წყალსადენი ღარებიც, სტიქაროსნებიც 
ეყოლება და მნათეებიც. შიგ ცხენებსაც შემოიყვანენ და გააჭენებენ; რაც უნდა მაგრად 
ახალონ თავი კედლებს, ისინი მაინც არ ჩამოიქცევა. ნებისმიერ ენაზე შეძლებენ ლოცვას, 
ანდა გარეთ, პარმაღთან მოკალათებას და უდრტვინველად თვლემას. ჩვენი ტაძარი, სულ 
მცირე, ათასი წელი მაინც იდგება, და მისი ასლის აშენება შეუძლებელი იქნება, რადგან 
მშენებლები ცოცხლები აღარ იქნებიან, მათ მიერ შემუშავებული მშენებლობის ფორმულა 
კი დაიკარგება. საფოსტო ბარათებს დავბეჭდავთ და ტურნირებსაც მოვაწყობთ. ტაძრის 
გარშემო ქალაქს გავაშენებთ და თავისუფალ კომუნებს შევქმნით. გენიოსები არ 
გვჭირდება, ყოველგვარი გენია მკვდარია. უბრალოდ, ღონიერი ხელებია საჭირო და ის 
სულები, რომლებიც თანახმა იქნებიან, მოჩვენებათა შორის დამკვიდრებულ ადგილებს 
შეელიონ და ნამდვილი ხორცი შეისხან... 
დღე ენერგიულად გრძელდება. ტანიას ვერანდაზე ვდგავარ. ქვედა სართულზე, მისაღებ 

ოთახში, დრამა ვითარდება. დრამატურგი ავადაა. ზემოდან მისი გოგრა კიდევ უფრო 
უბადრუკი მეჩვენება, ვიდრე საერთოდ  ჩალის თმით, ჩალით გამოტენილი, ჩალასავით 
მეუღლით, რომელიც ჯერ კიდევ ოდნავ ნოტიოა. მათი სახლიც ჩალისაა. მე კი ზემოთ 
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ვდგავარ, ვერანდაზე და ბორისს ველოდები. ჩემი ბოლო პრობლემა  საუზმე  აღარ 
მაწუხებს. ყველაფერს მარტივად ვუყურებ. ახალი პრობლემები თუ გაჩნდება, მაშინვე 
ზურგჩანთაში ვუკრავ თავს, ბინძურ ტანსაცმელთან ერთად. ყველა საწუხარს მოვიშორებ. 
ფული რა შავ ქვად მინდა? მე ახლა საბეჭდი მანქანა მჭირდება მხოლოდ. ბოლო ჭანჭიკიც 
მოვუჭირე. საქმე წინ მიდის. მე და საბეჭდი მანქანა ახლა განუყრელები ვართ. თავადაც 
მანქანად ვიქეცი... 
ჩემთვის ჯერ არ მოუხსენებიათ ამ ბოლო დრამის არსი, მაგრამ ისედაც ვხვდები  ჩემი 

თავიდან მოშორება უნდათ, მაგრამ ნურას უკაცრავად! მყარად ვდგავარ, საკუთარ 
პოზიციას არ ვთმობ და ჩემს წილ სადილს ველოდები, ალბათ, უფრო ნაადრევსაც, ვიდრე 
მათ წარმოუდგენიათ. უკვე ვუთხარი, სად დასხდნენ, რა გააკეთონ. მერე ზრდილობიანად 
ვეკითხები, ხომ არ შეგაწუხებთ-მეთქი. სინამდვილეში იმას ვგულისხმობ  რაც თვითონაც 
მშვენივრად იციან  თქვენ ხომ არ შემაწუხებთ-მეთქი. არა, თქვე საწყალო ხოჭოებო, აბა, 
თქვენ როგორ უნდა შემაწუხოთ, როცა პირიქით, საკვებს მაძლევთ. აი, გიყურებთ, 
ერთმანეთის გვერდით მსხდომთ და ვიცი, რომ თქვენ შუა დიდი უფსკრულია. თქვენი 
სიახლოვე პლანეტების სიახლოვეს ჰგავს. მე კი ის უჰაერო სივრცე ვარ, რომელშიც თქვენ 
მოძრაობთ. მე რომ განზე გავდგე, თქვენი სამოძრაო სივრცე გაქრება. 
ტანია მტრულად არის განწყობილი  ამას მშვენივრად ვგრძნობ. ვერ იტანს, როცა მის 

გარდა კიდევ რაიმეთი ვარ აღსავსე. ჩემი ფორიაქი ამცნობს, რომ ახლა ჩემთვის მისი 
აქციების ფასი დაცემულია. იცის, ამ საღამოს მის დასაპეპლად რომ არ ვარ მოსული. 
გრძნობს, რომ ჩემში რაღაც ისეთი ღვივდება, რაც მას ბოლოს მოუღებს. ცოტა ნელა კი 
მოდის აზრზე, მაგრამ მოდის... 
სილვესტერი უფრო კმაყოფილი მეჩვენება. სადილობისას ტანია სულ გულში ჩაკრული 

ეყოლება. აი, ახლაც, ჩემი ხელნაწერის კითხვისას, ცდილობს, ჩემი „ეგო“ მაქსიმალურად 
გაფურჩქნოს, რომ მერე ტანიასას დაუპირისპიროს. 
ამ საღამოს აქ ერთობ უცნაური საზოგადოება მოიყრის თავს. სცენას უკვე აწყობენ  ღვინის 

ჭიქების წკრიალი მესმის, ღვინოც ნელ-ნელა შემოაქვთ. ჭიქები დაიცლება და უქეიფოდ 
მყოფი სილვესტერიც მყისვე მოქეიფიანდება. წუხელ კრონშტადტებთან შევიმუშავეთ 
დღევანდელი საღამოს სცენარი. გადაწყდა, რომ ქალები უნდა დაიტანჯონ, კულისებში კი 
მით უფრო დიდი საშინელება უნდა დატრიალდეს, რაც შეიძლება მეტი ძალმომრეობით, 
უბედურებებით, ტანჯვითა და ვაებით. რომ იცოდეთ, ჩვენნაირი ხალხი შემთხვევით 
სულაც არ იყრის თავს პარიზში. პარიზი ხომ ერთი დიდი მოძრავი სცენაა, რომელიც 
მაყურებელს საშუალებას აძლევს, აქ გათამაშებულ დრამას ყოველი მხრიდან მიადევნოს 
თვალი, თუმცა ამ დრამას, ცხადია, საკუთარი ინიციატივით არ ქმნის. ამბავი სხვაგან 
იწყება ხოლმე. პარიზი იმ მაშებს წააგავს, რომლითაც ცოცხალი ემბრიონი საშვილოსნოდან 
გამოაქვთ და ინკუბატორში ათავსებენ. მოკლედ, ეს ქალაქი ხელოვნურად შობილთა 
ერთგვარი აკვანია. ამ აკვანში რწევისას ოცნებით ყველა მშობლიურ მხარეს უბრუნდება: 
საკუთარ ბერლინს, ნიუ-იორკს, ჩიკაგოს, ვენას, მინსკს. ვენა არსად არის ისეთი ნაღდი, 
როგორიც პარიზში. აქ ყველაფერი აპოთეოზს აღწევს. აკვანი ერთი თაობიდან მეორეს 
გადაეცემა. პარიზის სახლების კედლებზე წაიკითხავთ, რომ აქ ცხოვრობდნენ ზოლა, 
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ბალზაკი, დანტე, სტრინდბერგი და ყველა, ვინც რამეს წარმოადგენდა. რაღაც ხანი ყველამ 
იცხოვრა ამ ქალაქში. პარიზში ცხოვრობენ, პარიზში არ კვდებიან... 
ქვედა სართულზე რაღაცაზე საუბრობენ. მათი ენა სიმბოლურია. მასში სიტყვა „ბრძოლა“ 

მძლავრობს. სილვესტერი, ავადმყოფი დრამატურგი, ამბობს: 
– მე ახლა ნამდვილ მანიფესტს ვკითხულობ. 
– ვისას? – ეკითხება ტანია. 
დიახ, მშვენივრად გავიგონე, რაც იკითხე, ჩემო ლამაზო! მე ახლა ზედა სართულზე ვარ, 

შენზე ვწერ და შენ ამას მშვენივრად ხვდები. მიდი, მიდი, კიდევ ბრძანე რამე, რომ 
ჩავიწერო, თორემ მაგიდას რომ შემოვუსხდებით, ვეღარაფერს ჩავწერ... უცებ ტანია ამბობს: 

– ამ ბინაში ერთი წესიერი ოთახიც არ არის! 
ნეტავ ამით რის თქმა უნდა, თუკი საერთოდ უნდა რამის თქმა? 
ახლა სურათების დაკიდებას იწყებენ. ესეც ჩემთვის თვალში ნაცრის შესაყრელად ხდება  

ხედავ? ჩვენ ახლა შინ ვართ, აქ ვცხოვრობთ ნამდვილი ცოლქმრული ცხოვრებით, ჰოდა, 
ბუდეს ვიწყობთო. სურათების თაობაზეც ვიდავებთ ცოტას, შენს გასაგონადო. და ტანია 
ისევ ამბობს: 

– ღმერთო, მართლა როგორ ტყუვდება ხოლმე თვალი! 
ოოო, ტანია, რაებს იტყვი ხოლმე, რა! მიდი, მიდი, ცოტა კიდევ განაგრძე ამ ფარსის 

თამაში. აქ იმ სადილის ეშხით მოვედი, შენ რომ დამპირდი; ეს კომედია ძალიან 
მახალისებს. ახლა სილვესტერი იღებს სიტყვას. ცდილობს, როგორმე ახსნას ბოროვსკის 
ერთ-ერთი, გუაშით შესრულებული ტილოს არსი: 

– მოდი, აქეთ მოდი. ხედავ? ერთი გიტარაზე უკრავს, მეორეს კი გოგო უზის კალთაში. 
ყოჩაღ, სილვესტერ, სწორად გამოიცანი! ბოროვსკი და მისი გიტარები! კალთაში ჩასმული 

გოგოები! ოღონდ ეგ არის, ზუსტად კაციშვილი ვერ იტყვის, კალთაში რა აქვს და მართლა 
გიტარაზე უკრავს ვიღაც თუ არა... 
მალე მოლდორფიც შემოფორთხდება ოთხით და ბორისიც გამოჩნდება, თავისი უმწეო 

ღიმილით. სადილად ოქროსფრად დაბრაწულ ხოხობს მოგვართმევენ ანჟუსა და მოკლე, 
მსუქან-მსუქან სიგარებთან ერთად. და როცა კრონშტადტი ახალ ამბავს შეიტყობს, ხუთი 
წუთი შთაგონებით აღსავსე და გაბრწყინებული იცხოვრებს, მერე კი ისევ იდეოლოგიურ 
ნეშომპალაში ჩაეფლობა და, ალბათ, ლექსსაც დაწერს  ოქროსგან ჩამოსხმულ უზარმაზარ 
ზარს, რომელსაც ენა არ ექნება და ვერასოდეს აჟღერდება. 
დაახლოებით ერთი საათით გამოვეთიშე საქმეს. ბინის სანახავად მოვიდნენ. ზედა 

სართულზე ის წყეული ინგლისელი ისევ ბახს უკრავს. ეტყობა, საჭიროა, ვინმემ აირბინოს 
ხოლმე მასთან, როცა ბინის კლიენტი მოვა, და სთხოვოს, ცოტა ხნით მოკეტოს. 
ელზა სასურსათო მაღაზიაში რეკავს. სანტექნიკოსი უნიტაზზე ახალ სახურავს ამაგრებს. 

როგორც კი კარზე დარეკავენ, ბორისი წონასწორობას კარგავს. აი, ახლაც, მღელვარებისა-
გან სათვალე გაუვარდა; დაოთხილი დაღოღავს და იატაკს ხალათის კალთით აპრიალებს. 
სიტუაცია რაღაცით „გღან გინიოლს“ მაგონებს  მშიერ-მწყურვალი პოეტი ყასბის 
ქალიშვილს ამეცადინებს. ტელეფონის ყოველ გაწკრიალებაზე პოეტს პირზე წყალი 
ადგება. მალარმე შემწვარი ფილესავითაა, ვიქტორ ჰიუგო კი foie de veau-ს (11 . ხბოს 
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ღვიძლის პაშტეტი (ფრანგ.).) მაგონებს. ელზა ბორისისთვის მსუბუქ სამხარს უკვეთს  
ღორის ხორცის პატარა ცვრიან კატლეტს. თვალწინ ლამაზად დაჭრილი, ცივი, 
მარმარილოს დახლზე გამოფენილი ვარდისფერი შაშხის მდიდარი ასორტიმენტი მიდგება. 
უგემრიელესი, თეთრი ქონის თხელი ფენით დაფარული შაშხის ნაჭრები! ძალიან მშია, 
მიუხედავად იმისა, რომ ახლახან ვისაუზმეთ. დღეს სამხარი არ მეკუთვნის; სამხარს 
მხოლოდ ოთხშაბათობით გეახლებით, ბოროვსკის წყალობით. ელზა ისევ რეკავს. ბეკონის 
შეკვეთა დავიწყებია. 

– დიახ, დიახ, ბეკონის ერთი კარგი პატარა ნაჭერი, ოღონდ ძალიან ქონიანი ნუ იქნება! – 
ეუბნება ყასაბს... Zut alors! (12 . ვაა, ამის დედა ვატირე! (ფრანგ.).)  
ღმერთო ჩემო! ცოტა ტკბილი პური, ხამანწკები, მოლუსკები და შემწვარი ღვიძლიც 

მოაყოლეთ; მზად ვარ, ამ ჯერზე ათას ხუთასი თეფში „ლოპე დე ვეგა“ გადავსანსლო! 
ბინის სანახავად ერთი ლამაზი ქალი მობრძანდა. ამერიკელი, რა თქმა უნდა. 

ფანჯარასთან ვდგავარ, მისკენ ზურგშექცევით, და იმ ბეღურას ვუთვალთვალებ, თბილ-
თბილ სკორეს რომ ქექავს გამწარებული. რა ადვილი შესანახი ყოფილა ბეღურა. ოდნავ 
წვიმს, მაგრამ მსხვილი წვეთებით. მახსოვს, ადრე მეგონა, ჩიტს ფრთები თუ დაუსველდა, 
ვერ გაფრინდება-მეთქი. გასაოცარია, ეს მდიდარი ქალბატონები პარიზში 
ჩამოსვლისთანავე რომ იშოვიან ხოლმე მოწადინებულ თაყვანისმცემლებს. 
მოკრძალებული ნიჭი და სქელი საფულე. თუ გაწვიმდა, მაშინვე გამოუჩნდებათ 
ახალთახალი მზრუნველი. ჭამაც არაფრად უღირთ; აქეთ-იქით ბოდიალით ისე არიან 
დაკავებული, ჭამის დროც არ რჩებათ. ერთი პატარა სენდვიჩი და ვაფლი კაფე „დე ლა 
პეში“ ან „რიცის“ ბარში. „მხოლოდ კეთილშობილი ოჯახების ქალიშვილებისათვის“ – აი, 
როგორი წარწერა აქვს „პუვის დე შავანის“ ძველ სტუდიას. ამას წინათ მოვხვდი იქით. 
ჩაქცეული ამერიკელი მუტლები მხარზე გადაკიდებული მოლბერტებით. მოკლედ, 
მოკრძალებული ნიჭი და სქელი საფულე! 
ბეღურა გიჟივით დახტის ქვიდან ქვაზე. ჭეშმარიტი ჰერკულესივით ირჯება, თუ 

დაუკვირდები. საკვებით სავსეა იქაურობა; წუმპეებს ვგულისხმობ. ამერიკელი ლამაზმანი 
ტუალეტის შესახებ სვამს კითხვებს. ტუალეტი გაინტერესებს? მოდი და ტუალეტს მე 
გაჩვენებ, შე ატროკებულო ჯეირანო! ტუალეტიო, ამბობ? Par ici, Madame. N ’ oubliez pas que 
les places num é rot é es sont reserves aux mutil é s de la guerre.(13. ერთი აქეთ მობრძანდით, 
ქალბატონო. ხომ გახსოვთ, დანომრილი ადგილები ომის ინვალიდებისთვისაა 
განკუთვნილი (ფრანგ.).) 
ბორისი ხელებს იფშვნეტს  ბოლო შტრიხს ამატებს მოლაპარაკებას. ეზოში ძაღლები 

ყეფენ, უფრო სწორად, მგლებივით ყმუიან. ზედა სართულზე ქ-ნი მელვერნესი ავეჯს 
აადგილებს. მთელი დღე უსაქმოდ იყო და ეტყობა, მოსწყინდა. მტვრის ერთი ნამცეციც თუ 
შენიშნა სადმე, მთელ სახლს ალაგებს. მაგიდაზე მწვანე ყურძნის მტევანი და ერთი ბოთლი 
ღვინოა  „ვენ დე შო“, ათგრადუსიანი. 

– რა თქმა უნდა, – ამბობს ბორისი, – პირსაბანს აუცილებლად დაგიდგამთ. აქეთ 
მობრძანდით, ჩემო კარგო. აი, ტუალეტი აქ გახლავთ. მეორეც, ცხადია, ზედა სართულ-
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ზეა... დიახ, თვეში ათასი ფრანკი... მაშ, უტრილო დიდად არ გიყვართ, ხომ ასეა?.. დიახ, ეს 
გახლავთ. უბრალოდ, ვარცლია გამოსაცვლელი, სხვა არაფერი …  
ცოტაც და წავა. ამჯერად ბორისმა არც კი გამაცნო. ნაბიჭვარი! როგორც კი მდიდარ 

მუტელს მოიგდებს, ჩემი წარდგენა მაშინვე ავიწყდება. კიდევ ცოტაც და ისევ დავჯდები 
და ბეჭდვას განვაგრძობ. თუმცა, უნდა გამოვტყდე, რომ დღეს მუშაობის მუღამი აღარ 
მაქვს. სულიერად დავეცი. ეს დიაცი, შესაძლოა, დაახლოებით ერთ საათში დაბრუნდეს და 
სკამიდან უკანალი ამაწევინოს. აბა, როგორ უნდა წეროს კაცმა, რომელსაც წარმოდგენა არა 
აქვს, საათნახევარში სად ჯანდაბაში უნდა წავიდეს?! ეს გაფხორილი დედაკაცი ბინას თუ 
იქირავებს, ღამის გასათევი ადგილიც აღარ მექნება. ასეთ გაუგებრობაში რომ მოხვდები, 
იმის გარკვევაც კი ჭირს, რა უფრო ცუდია  ის, რომ ღამის გასათევი არ გაქვს, თუ ის, რომ 
სამუშაო კუთხე არ გაგაჩნია. დაძინებით ყველგან დაიძინებ, მაგრამ სამუშაო კუთხე 
აუცილებლად უნდა გქონდეს. თუნდაც მაშინ, როცა შედევრს არ ქმნი. უბადრუკი რომანიც 
რომ დაწერო, ტრაკის დასადები სკამი და მცირე ხნით განმარტოება მაშინაც გჭირდება. 
ვაიმწერლებსაც კი ეგულებათ სკამი, რომელზეც გასივებულ უკანალს დაასვენებენ... 
წუხელ სილვესტერი და მისი ღმერთი ბუხართან მოკალათებულები დავტოვეთ. 

სილვესტერი პიჟამაში იყო გამოწყობილი, მოლდორფს კი სიგარა გაერჭო პირში. 
სილვესტერმა ფორთოხალი გაფცქვნა და ქერქი ტახტის სახელურზე ჩამოდო. მოლდორფი 
სასწრაფოდ მიუჩოჩდა. ერთხელ კიდევ ხომ არ წამაკითხებ იმ ბრწყინვალე პაროდიას, 
სამოთხის კარსო. მე და ბორისი წასასვლელად მოვემზადეთ. იმ ავადმყოფურ 
ატმოსფეროში დასარჩენად მეტისმეტად კარგ გუნებაზე ვიყავით. ტანიაც მოგვყვებოდა. 
ისიც მოგუნებებული იყო, რადგან შინიდან გავარდნის საშუალება მიეცა. ბორისი 
ხარობდა, რადგან მოლდორფში ღმერთი ჩამკვდარიყო. მე კი ის მახარებდა, რომ ახლა 
დრამის მეორე მოქმედება იწყებოდა. 

– სილვესტერ, ეგებ შენთან დავრჩე, ვიდრე დასაძინებლად დაწვები? – ღირსეული კაცის 
ხმით ამბობს მოლდორფი.  
ბოლო ექვსი დღეა, გვერდიდან არ სცილდება, წამლებით ამარაგებს, ტანიას ბრძანებებს 

ასრულებს, ნუგეშს სცემს, ყოველმხრივ ეხიდება და, რაც მთავარია, იმ პორტალს იცავს, 
საიდანაც ისეთი არაკეთილმოსურნენი ცდილობენ შემოჭრას, როგორიც ბორისი და მისი 
არამზადა დამქაშები არიან. იმ წარმართივითაა, რომელმაც აღმოაჩინა, რომ ღამით მისი 
სათაყვანებელი კერპი წაუბილწავთ. ჰოდა, ახლა მის ფერხთით ზის, პურის ხის ნაყოფითა 
და ნელსაცხებლებით აღჭურვილი, და აბდაუბდა ლოცვებს პუტუნებს. მისი ხმა 
მირონივით მოჟონავს მისივე ტანიდან, კიდურებზე კი უკვე დამბლა დასცემია. ტანიას ისე 
მიმართავს, როგორც ფიცის გამტეხ ქურუმს: შენს ღმერთს, სილვესტერს, უფრო 
ღირსეულად უნდა ექცეოდეო. და ვიდრე სილვესტერი ზედა სართულზე იტანჯება 
(ფილტვებში სუსტი ხიხინით), თავად და ფიცის გამტეხი ქურუმი ჭამით სკდებიან. თავს 
იწამლავო, ეუბნება ტანიას საწებლით მოთხვრილი ტუჩებით. ამ ადამიანს საოცარი უნარი 
აქვს, ერთდროულად იდარდოს და ჭამით გასკდეს. ტანიას „მოსალოდნელი საფრთხისაგან 
დაცვას“ რომ ცდილობს, თან პუტკუნა თათით თმაზე ეალერსება და ეუბნება: 

– ცოტაც და შემიყვარდები, ჩემო კარგო. ჩემს ფანის ჰგავხარ ძალიან.  
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სხვაფრივ, მოლდორფისათვის საკმაოდ კარგი დღე გამოდგა. ამერიკიდან წერილი მიიღო  
მისი უფროსი ვაჟი ყველა საგანს წარმატებით აბარებს, უმცროსი ველოსიპედის ტარებას 
სწავლობს და გრამოფონიც შეუკეთებიათ. მისი სახის გამომეტყველება ცხადყოფს, რომ იმ 
წერილში საოჯახო პატაკებისა და ველოსიპედების გარდა, სხვა რამეებზეც ეწერა. ნაღდად 
ასეა, რადგან დილით თავისი ფანისთვის 325 ფრანკის ღირებულების სამკაული შეიძინა. 
თანაც, ოცგვერდიანი წერილიც მისწერა. გარსონს თაბახი თაბახზე მოჰქონდა მისთვის, 
ავტოკალამს მელნით უვსებდა, ყავას უდუღებდა, სიგარებით ამარაგებდა და მარაოთიც 
უნიავებდა, როცა ოფლს ასხამდა. მაგიდიდან ნამცეცებს იღებდა; სიგარა რომ ჩაუქრებოდა, 
ხელახლა უკიდებდა; საფოსტო მარკები მოჰქონდა. მოკლედ, ციბრუტივით ტრიალებდა, 
ლამის წელში გაწყდა. ჰოდა, გასამრჯელოც კარგი ერგო. მოლდორფი აუცილებლად 
ჩაწერდა ამ ფაქტს საკუთარ დღიურში, რადგან ეს ყველაფერი ფანის გამო ხდებოდა. 
სამაჯური და საყურე ნამდვილად კარგი შეიძინა. აბა, რა, არ ჯობდა, ფანისთვის დაეხარჯა 
ამდენი ფული, ვიდრე ბოზანდარა ჟერმენისა და ოდეტისთვის მიეცა? დიახაც! ჰოდა, 
ტანიას სწორედ ეს მოახსენა და ის სკივრიც გაუხსნა, ფანისა და ბავშვების  მოსესა და 
მარეისთვის  ნაყიდი საჩუქრებით რომ იყო გაძეძგილი. 

– ჩემი ფანი ქვეყნად ყველაზე ჭკვიანი ქალია. სულ ვაკვირდებოდი და ვაკვირდებოდი, 
მაგრამ ერთი ნაკლიც ვერ აღმოვუჩინე. მართლაც სრულყოფილი ქმნილებაა: ბრიჯს 
ზვიგენივით თამაშობს; სიონიზმი იტაცებს; ძველ ქუდს მისცემ და  აქ რაღაცას 
გადაუკეთებს, იქ რაღაცას მიამაგრებს, ჰოდა, voil á quelque chose de beau! (14 აი, რაღაც 
ლამაზიც (ფრანგ.).) იცი, ნამდვილი ღვთის წყალობა რა არის? მის გვერდით ჯდომა, როცა 
ბავშვები უკვე დასაძინებლად წვანან, და რადიოს მოსმენა. ზის ჩუმად და მშვიდად. 
ვუყურებ და ვგრძნობ, რომ მთელი გადატანილი ტანჯვისა და გულისტკივილისათვის 
მომემადლა ეს ბედნიერება. ძალიან ყურადღებით იცის მოსმენა. ამ თქვენს აქოთებულ 
მონპარნასზე რომ ვფიქრობ და მერე ფანისთან, ბეიბრიჯზე ნავახშმევს გატარებულ 
საღამოებს გავიხსენებ, ვამბობ, რა შედარებაა-მეთქი. ბედნიერება მარტივი რამაა  კარგი 
საჭმელი, ბავშვები, ტორშერების შუქი და იქვე მჯდომი ფანი, ოდნავ დაღლილი, მაგრამ 
მაინც მხიარული, კმაყოფილი და მაძღარი... საათობით ვსხედვართ ხოლმე ასე, ჩუმად. აი, 
ნამდვილი ღვთის წყალობა და ნეტარება! დღეს წერილი მომწერა. საუცხოო წერილია, 
მშრალი მოხსენება კი არა! გულიანად მწერს, ისეთი გასაგები სიტყვებით, ჩემი უმცროსი 
შვილიც რომ გაიგებდა. ძალიან დელიკატურია. მწერს, ბავშვებმა სწავლა კი უნდა 
განაგრძონ, მაგრამ გადასახადი მაფიქრებსო. პატარა მარეის სკოლაში გაგზავნა ათასი 
დოლარი დაგვიჯდებაო. მო, ცხადია, სტიპენდიას მოიპოვებს, მაგრამ მარეის, ამ პატარა 
გენიოსს, რა მოვუხერხოთო. მივწერე, ნუ იდარდებ-მეთქი, პატარა სკოლაში შეიყვანე-
მეთქი. ათასი ღირდეს, ჯანი გავარდეს! წელს მეტ ფულს ვიშოვი, ვიდრე აქამდე მიშოვია-
მეთქი. პატარას გულისთვის ამას ნამდვილად გავაკეთებ, რადგან ეგ ნამდვილი გენიოსია. 
ერთი სული მაქვს, ფანის რეაქცია დავინახო, ამ სკივრს რომ ახდის თავს!..  ნახე, ფანი, ეს 
ბებერი ებრაელისგან ვიყიდე ბუდაპეშტში... ასეთებს ბულგარეთში ხმარობენ, სუფთა 
შალია... ეს ვიღაც ჰერცოგის ნაქონია, სახელი აღარ მახსოვს... არა, კი ნუ გაბერტყავ, 
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გაამზეურე... ეს კი მინდა, შენ გეცვას, საყვარელო, ოპერაში როცა წავალთ  იმ სავარცხელს 
მოუხდება, ადრე რომ გიყიდე... ეს ტანიამ ამარჩევინა... დაახლოებით შენი ტიპის ქალია... 
უცებ წარმოვიდგინე, ფანი ტახტზე როგორ ზის; ალბათ, ზუსტად ისე, როგორც ოლეოგ-

რაფიაზე  მარჯვნივ მოსე უზის და მარცხნივ პატარა გენიოსი, მარეი. სქელ, მოკლე ფეხებს 
იატაკს ვერ აწვდენს. თვალებში პერმანგანატისებურად თალხი ფერის სხივი ჩასდგომია. 
ძუძუები გადამწიფებულ მოწითალო კომბოსტოს მიუგავს. თუ გადმოიხარა, ოდნავ 
აუთახთახდება. მაგრამ, სამწუხაროდ, ფანი გამოწურულია, დამჯდარ აკუმულატორს 
წააგავს… ღაბაბიც ჩამოსჭკნობია... მოკლედ, პატარა გამოცოცხლება არ აწყენდა. ცოტა 
სითხე რომ შეეშხაპუნებინა ვინმეს, ეგებ ამ სურათის ფოკუსიც გასწორებულიყო. 
მოლდორფი მის წინ მსუქანი გომბეშოსავით დახტის. ხორცი უთანთალებს. მერე ფეხი 
დაუცდება, ამოყირავდება და ვერაფრით ვეღარ ახერხებს გულაღმა გადმობრუნებას. ქალი 
მსუქანი ფეხის თითებით ცდილობს, უბიძგოს, მაგრამ ამაოდ  ისევ ისე გდია გადმოქაჩული 
თვალებით. 

– ერთიც რა, ფანი, ძალიან მესიამოვნა, – ემუდარება გომბეშო. 
ჰოდა, ფანი ისეთს უბიძგებს, რომ კარგა ხნით უტოვებს ღრმულს ღიპზე. გომბეშო ყბა-

სახით ხალიჩას ეკვრის. ხალიჩის ბუსუსები ირხევა. მერე ოდნავ გამოცოცხლდება და 
გვერდს იცვლის, ავეჯს ებღაუჭება. 

– რა საყვარელი ხარ, ფანი!.. 
გომბეშო ახლა მხარზე მოახტება ქალს, ყურის ბიბილოზე ეპოტინება საკბენად, მაგრამ 

დამჯდარი აკუმულატორი მაინც ვერ იტენება. მერე ფანის კალთაში მოადენს ზღართანს 
და ისე იკრუნჩხება, გეგონება, კბილის ტკივილით კვდებაო. ზედმეტად გათბა და მთლად 
მოითენთა. ღიპი კარგი ხარისხის ტყავის ფეხსაცმელივით უბზინავს. თვალების ადგილას 
ღილები აქვს. 

– ღილები გამიხსენი, ფანი, მინდა უკეთ დაგინახო!.. 
ფანი საწოლისაკენ მიაცუნცულებს და თვალებზე ცოტაოდენ ცხელ ცვილს აწვეთებს, 

ჭიპთან კოტოშებს შემოუწყობს და კლოაკაში თერმომეტრს გაურჭობს. მერე საწოლში 
იწვენს, ის კი ისევ თრთის და კანკალებს. მერე უცებ იჩუტება, პატარავდება და საერთოდაც 
ქრება. ფანი ყველგან დაეძებს, საწოლს აქოთებს, კუჭნაწლავსაც კი იმოწმებს, ხომ არ 
გადამეყლაპაო, მაგრამ ამაოდ! მერე გრძნობს, რომ რაღაც დაფათურებს მის ახლოს, ფერდსა 
და მუცელზე უღიტინებს. საბანს გადაწევს და  საწოლი გომბეშოებითა და ღილებით არის 
სავსე. გომბეშოები კედლებზეც დაღოღავენ და დახტიან. ღიტინი გრძელდება. 

– ერთი, შემოგევლე, ეს ცვილი ამაცალე! მინდა, გიყურო! – მაგრამ ფანი იცინის, 
ჩაბჟირებულია, შიგნითაც უღიტინებს რაღაც და სიცილით მოკვდება, თუ ის რაღაც 
დროზე არ იპოვა. 

– ფანი, სკივრი ლამაზი ნივთებითაა სავსე, გესმის, რას გეუბნები? 
ფანი კი სიცილით იგუდება, მსუქანი მატლივით იგრიხება, ლამის სიცილით მოკვდეს. 

ციანოზიც კი დაეწყო. 
– ღმერთო, ღმერთო, მორის! რაღაც ძალიან მიღიტინებს და სიცილს ვერაფრით ვიკავებ!.. 
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კვირა დღეა! ვილა ბორგეზედან შუადღემდე წამოვედი  მანამდე, სანამ ბორისი სამხარს 
შეუდგებოდა. დელიკატურობის გამო გავეცალე; ვხვდები, ძალიან უმძიმს, სტუდიაში რომ 
ვზივარ ცარიელი კუჭით. მაგრამ მაინც ვერ გამიგია, სამხარზე რატომ არ მეპატიჟება. 
ამბობს, მაგას ჩემი ჯიბე ვერ გასწვდებაო. თუმცა, აბა, ეგ რა გამართლებაა? ასეა თუ ისე, 
დელიკატურობას ვინარჩუნებ. თუკი ის უმძიმს, თვითონ რომ ჭამს და მე მშიერი ვზივარ, 
სამხრის ჩემთვის გაყოფა კიდევ უფრო მძიმე იქნება მისთვის. მის განცდებში ცხვირის 
ჩაყოფა და ქექვა ნამდვილად არ მინდა. 
კრონშტადტებთან შევიარე და ისინიც ჭამდნენ. ვარიას მიირთმევდნენ ველური ბრინჯის 

გარნირით. თავი ისე დავიჭირე, ვითომ ახლად დანაყრებული ვიყავი, მაგრამ ვარია ისე 
მომინდა, მზად ვიყავი, ბავშვისთვის ბარკალი გამომეგლიჯა ხელიდან. ჩემი მხრიდან ეს 
უკვე უბრალო მოკრძალება კი არა, ერთგვარი გადახრაა-მეთქი, ვფიქრობდი. ორჯერ 
შემომთავაზეს, დაგვეწვიეო. არა, არა-მეთქი, ვუთხარი... ნასამხრალს ფინჯან ყავაზეც კი 
უარი ვთქვი. მოკლედ, უკიდურესად დელიკატური აღმოვჩნდი! რომ გამოვდიოდი, 
ბავშვის თეფშზე დაყრილ ძვლებზე დამრჩა თვალი  ზედ ხორცი ბლომად შერჩენოდა. 
უაზროდ დავწანწალებ ქუჩა-ქუჩა. ჯერჯერობით საუცხოო ამინდია. რიუ დებიუსი 

ძალიან გამოცოცხლებულია. ბარების კარები ფართოდაა გამოღებული და ქვაფენილზე 
ველოსიპედებია ჩამწკრივებული. ხორცის და ხილ-ბოსტნეულის მაღაზიები კლიენტებს 
ვერ იტევს. გაზეთებში გახვეული პროდუქტებით დატვირთულები მიმოდიან. საუცხოო 
კათოლიკური კვირა დღე; დღე თუ არა, ყოველ შემთხვევაში, დილა მაინც! ზუსტად 
შუადღეა, მე კი ცარიელი სტომაქით ნაირნაირი საჭმლის სურნელით სავსე ქუჩების 
შესაყართან ვდგავარ. ჩემ პირდაპირ ოტელი „ლუიზიანაა“ – ძველი, ბინძური ფუნდუკი, 
რომელსაც რიუ დებიუსის ცუდი ბიჭები უწინ კარგად იცნობდნენ. ყველგან სასტუმროები 
და კვების ობიექტებია! მე კი იმ კეთროვანივით დავდივარ, რომლის შიგნეულსაც ნელ-
ნელა ხრავენ. კვირა დილას ქუჩებში ერთი ციებცხელებაა ხოლმე ატეხილი. სხვაგან ასეთ 
რამეს ვერსად ნახავ, გარდა, ალბათ, ისტ-საიდისა და ჩატემსკვერის. რიუ დე ლ’ეშოდე 
პირდაპირ დუღს. ქუჩები ლამის ჩაინგრეს ყოველ კუთხეში სხვადასხვა ნუგბარის 
დასაგემოვნებლად თავშეყრილი, ბოსტნეულამოჩრილი ადამიანების გრძელი წყების 
ფეხქვეშ. ჭამა-სმის იშტაზე მოსული ხალხი ერთი კუთხიდან მეორეს აწყდება. გარშემო 
საჭმელ-სასმლის გარდა არაფერია. შეიძლება გაგიჟდე!.. 
ფურსტენბერგის მოედანს ჩავუარე. შუადღისას სხვანაირი მეჩვენება. ამას წინათ ღამით 

მოვხვდი აქეთ და სავსებით უკაცრიელი და მოჩვენებასავით მიმქრალი იყო, შუაგულში 
ამოჩრილი ოთხი შავი ხით, რომლებიც ჯერაც არ ყვაოდა. ტომას ელიოტის ლექსებივით 
ინტელექტუალური, ქვაფენილისარტახებში მომწყვდეული ხეები... ღმერთმანი, მარი 
ლორენსინს ოდესმე თავისი ლესბოსელები გარეთ რომ გამოეყვანა, ბინას აქ დაიდებდნენ. 
Tr è s lesbienne ici (15. მეტისმეტად ლესბოსური გარემოა (ფრანგ.)).. სტერილური, 
ჰიბრიდული და ბორისის ჯიგარივით უსისხლო. 
სენ ჟერმენის ეკლესიის მიმდებარე პატარა ბაღში რამდენიმე მონსტრისგამოსახულებიანი 

წყალსადენი ღარი ჩაუდგამთ. ისეთი გრძნობაა, თითქოს ეს საზარელი მონსტრები სადაცაა, 
თავს დაგესხმიან. იქვე, სკამებზე, სხვა მონსტრები სხედან  ბებრუხანები, იდიოტები, 
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ხეიბრები, ბნედიანები. მშვიდად თვლემენ სადილის მაუწყებელი ზარის მოლოდინში. 
„გალერი ზაკში“, ქუჩის გადაღმა, ერთ იმბეცილს კოსმოსის სურათი გამოუფენია. მხატვრის 
კოსმოსი! სიბრტყე, რომელიც ათასი სისულელით და უაზრობით არის მოფენილი. თუმცა 
ქვედა მარცხენა კუთხეში ღუზა მიუმაგრებია და ზარი, სადილის მაუწყებელი ზარი!.. აი, ეს 
მესმის! მაგარია! გაუმარჯოს კოსმოსს! 
ისევ დავწანწალებ. უკვე ნაშუადღევია. მუცელი მიბუყბუყებს. სადაცაა, გაწვიმდება. 

ნოტრ-დამი წყლიდან ამოზიდულ აკლდამას მაგონებს. პირდაფჩენილი მონსტრები 
მაქმანებიან ფასადზე გადმოკიდებულან. მონო-მანიაკის გონებაში აღმოცენებულ 
აკვიატებულ აზრებს ჰგვანან. ერთი ბერიკაცი მიახლოვდება, ქვიშისფერი ულვაშით. ხელთ 
იავორსკის მორიგი ნონსენსი უპყრია. თავი უკან გადაუგდია და წვიმა პირისახეს 
უსველებს, ოქროსფერ ქვიშას უტალახებს... წიგნის მაღაზია, ვიტრინაში გამოფენილი 
რაულ დიუფის ნახატებით. მოახლეები ლაჯებში მოქცეული ვარდის ბუჩქებით. ტრაქტატი 
ჟოან მიროს ფილოსოფიაზე. ფილოსოფიაზე-მეთქი, გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ! 
იმავე ვიტრინაში გამოუდვიათ ასო-ასო აქნილი და დანაწევრებული კაცი! პირველი თავი: 

„კაცი ოჯახის თვალში“. მეორე თავი: „იგივე საყვარლის თვალში“. მესამე თავი... მესამე 
თავი არ არის. ხვალ ისევ უნდა გამოვიარო მესამე და მეოთხე თავების სანახავად. 
ვიტრინას მაღაზიის დიზაინერი ყოველდღიურად ანახლებს, ახალახალ გვერდებს 

გამოდებს ხოლმე. ასო-ასო აქნილი და დანაწევრებული კაცი... ვერ წარმოიდგენთ, როგორ 
მეწყინა, ასეთი სათაური მე რომ ვერ მოვიფიქრე! ნეტავ დამანახვა ის ტიპი, რომელმაც 
დაწერა „იგივე საყვარლის თვალში... იგივე კიდევ ვინმეს თვალში... იგივე!“ სად არის? ვინ 
არის? ერთი, უნდა გადავეხვიო! ღმერთს ვევედრები, მომეცი უნარი, მეც ასეთი სათაური 
მოვიფიქრო-მეთქი, „ყალყზე შემდგარი ასოს“ მსგავსი სისულელეების ნაცვლად. რას იზამ. 
ეჰ, ჩემი ჭკუაც ვატირე! მოკლედ, ავტორს სულითა და გულით ვულოცავ! სიკეთესა და 
წარმატებას ვუსურვებ ამ თავისი გენიალური სათაურით. აი, შემომხედე! აგერა ვარ კიდევ 
ერთი ასო შენთვის, ანუ შენი მომდევნო წიგნისათვის! როგორმე შემომეხმიანე, ვილა 
ბორგეზეში ვცხოვრობ. ჩვენ ყველანი დავიხოცეთ, ანდა ახლა ვიხოცებით, სულთმობრძავე-
ბი ვართ. კარგი სათაურები გვჭირდება. ხორცი გვჭირდება, ხორცის კარგი ნაჭრები  
ცვრიანი სტეიკები, შებრაწული თირკმლები, ხამანწკების მთები და მოტკბო საწებლები. 
ერთ მშვენიერ დღეს, როცა ბროდვეისა და 42-ე ქუჩის გადაკვეთაზე აღმოვჩნდები, ეს 
სათაური აუცილებლად გამახსენდება და ყველაფერს შევუკვეთ, რაც ჩემს ატრიას 
მოუხდება: ხიზილალას, გამდნარ კარაქს, ვერმიშელს, შემწვარ ღვიძლს  ასო-ასო აქნილი 
ხორცის დიდრონ ნაჭრებს. და არავის ვეტყვი, ამდენ საჭმელს ხელუხლებელს რატომ 
დავტოვებ მაგიდაზე, შინ რატომ წავალ და ბავშვს რატომ ავქნი ასო-ასო. Un acte gratuit pour 
vous, cher monsieur si bien coup é en tranches! (16. ყოველგვარი პირადი მოტივაციის გარეშე, 
მხოლოდ თქვენთვის იქნება აქნილი ასე ლაზათიანად, ჩემო ბატონო! (ფრანგ.).) 
როგორ შეიძლება კაცმა მთელი დღე ცარიელი კუჭით იწანწალოს ქუჩებში და თან, 

დროდადრო, ერექციაც ჰქონდეს? ეს ერთ-ერთი ის იდუმალი მოვლენაა, რომელსაც 
„სულის ანატომები“ ძალიან მარტივად ხსნიან ხოლმე. კვირაობით, ნაშუადღევს, როცა 
დარაბები მჭიდროდაა დახურული და ქუჩებს კრიჭაშეკრული და აპათიური 
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პროლეტარიატი შეესევა, ამ ქუჩათაგან ზოგი სიგრძეზე გაჭრილ, სიფილისის წყლულებით 
დაფარულ მამაკაცის ასოს ემსგავსება. ასეთებია, მაგალითად სენ დენი, ანდა ფობურ დიუ 
ტამპლი, რომლებიც საოცრად იზიდავს ადამიანს. ზუსტად ასევე მიზიდავდა ხოლმე ნიუ-
იორკში, იუნიონსკვერის მახლობლად მდებარე ბაუერის მიდამოებში გაფანტული 
ათცენტიანი მუზეუმები, ვიტრინაში გამოფენილი სიფილისისა თუ სხვა ვენერიული 
დაავადებებისაგან შეჭმული ადამიანის ორგანოების ცვილისაგან დამზადებული 
ნიმუშებით. ქალაქი გადამდები სენით დაავადებულ, საწოლს მიჯაჭვულ უზარმაზარ 
სხეულს წააგავს. ლამაზი ქუჩები ამგვარად ამაზრზენი მხოლოდ იმიტომ არ არის, რომ 
იქიდან ჩირქია გამორწყული სიტე ნორტიეში, პლას დიუ კომბას ახლოს, რამდენიმე 
წუთით ვჩერდები, ამ უბადრუკი სანახაობით თვალს წყალი კარგად რომ დავალევინო. 
კვადრატული ეზო, რომლის მსგავსსაც ძველი პარიზის ჯურღმულებში ბლომად მოიძიებ. 
ეზოში ქოხმახები დგას; მთლად გამომპალი და დაფერდებული. ეს ქოხმახები უკვე ისეა 
ერთმანეთზე მიწოლილი და ერთმანეთთან შეზრდილი, რომ გარეგნულად საშვილოსნოში 
მოკუნტულ ნაყოფს მოგაგონებთ. ნიადაგი უსწორმასწოროა, ქვაფენილი რაღაც ლორწოთია 
დაფარული. მოკლედ, იქაურობა ნაგავსაყრელს წააგავს, კაცობრიობის დამწვარი და 
დაუმწვარი ნაგვით სავსეს. მზე სწრაფად ჩადის. ფერები ხუნდება  მეწამულიდან სისხლის 
გამხმარი ლაქის ფერში გადადის, სადაფისფრიდან  მუქ ყავისფერში, უღიმღამორუხიდან  
მტრედის სკინტლისფერში. აქა-იქ, ფანჯრებთან, მოკაკვული მახინჯები დგანან და 
თვალებს ბუებივით აფახულებენ. პატარა, ფერმკრთალი, გაძვალტყავებული, სამშობიარო 
ტრავმებით დაღდასმული, რაქიტიანი ბავშვები დაჭყლოპინებენ. კედლებს მომჟავო, 
აშმორებული ლეიბებისა და ნესტის სუნი უდის. შუასაუკუნეების ევროპა  უგვანი, 
გახრწნილი; სიმფონია სი მინორი. ქუჩის მეორე მხარეს, „სინეკომბაში“ მუდმივი 
მაყურებლისათვის „მეტროპოლისს“ უჩვენებენ. 
უკან წამოსულს ის წიგნი მაგონდება, რამდენიმე დღის წინ რომ წავიკითხე. „ქალაქი 

სასაკლაოს ჰგავს. ყასბების აქნილი და მოროდიორების გაძარცვული გვამების მთები დგას 
ყველგან. ქალაქში მგლების ხროვები შემოპარულან და ლეშით იტკბარუნებენ პირს. მათ 
შავი ჭირი და სხვა ავადმყოფობებიც ფეხდაფეხ მოჰყვნენ, მხარი აუბეს... ინგლისელები 
მარშით შემოდიან ქალაქში, რომლის სასაფლაოებსაც სიკვდილის ფერხული უვლის...“ ეს 
შარლ VI შლეგის დროინდელი პარიზის აღწერაა. მშვენიერი წიგნია! წამახალისებელი, 
მადის აღმძვრელი. ახლაც ვერ ვივიწყებ. რენესანსის ყოფით დეტალებს ნაკლებად ვიცნობ, 
მაგრამ მადამ პიმპერნელზე, la belle bou lan g è re 17-სა (17. მშვენიერი მეფუნთუშე 
(ფრანგ.).) და მეტრ ჟეან კრაპოტზე, l ’ orf è vre ზე (18. ოქროს ოსტატი (ფრანგ.).) ხშირად 
მეფიქრება. როდენიც არ უნდა დავივიწყოთ, „მარადი ურიის“ ბოროტი გენია, რომელიც 
მანამ ეწეოდა თავის შავბნელ საქმიანობას, სანამ მულატმა სესილიმ არ მოხიბლა და არ 
გამოათაყვანა. ტამპლის მოედანზე ჯდომისა და ჟან კაბოშის ჯალათებზე ფიქრისას, შარლ 
შლეგის ტრაგიკული ბედი ხშირად გამხსენებია  როგორ დაბორიალებდა ის საწყალი 
იდიოტი სენპოლში, საკუთარ სასახლეში, ბინძურ ძონძებში გამოხვეული, პარაზიტებისა 
და წყლულებისაგან შეჭმული და როგორ ლოღნიდა იმ გამოხრულ ძვალს, მაწანწალა 
ძაღლივით რომ მიუგდებდნენ ხოლმე. რიუ დე ლიონს რომ მივუყვებოდი, ძველი სამხეცის 
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შემორჩენილ ნანგრევებს ვეძებდი; იმ სამხეცის, სადაც ის უბედური ოდესღაც საყვარელ 
ცხოველებს აჭმევდა. ეს მისი ერთადერთი გასართობი იყო და კიდევ კარტის თამაში თავის 
„მდაბიო მეგობართან“, ოდეტ დე შანდივერთან... საბრალო იდიოტი! 
ჟერმენს რომ შევხვდი, მაშინაც ასეთი კვირადღე იყო. ბომარშეს ბულვარზე 

მივსეირნობდი და ჯიბეში ის ასი ფრანკი მედო, ჩემმა გაგულისებულმა ცოლმა რომ 
გამომიგზავნა ამერიკიდან. ჰაერში უკვე გაზაფხულის სუნი ტრიალებდა; შხამიანი, 
მწკლარტე გაზაფხულის სუნი, რომელიც თითქოს მიწაში ამოთხრილი ჭებიდან 
მოჟონავდა. კეთროვანთა ქუჩები მიზიდავდა, შემაძრწუნებელი ეშხით რომ იფურჩქნებიან 
მზის ჩასვლის შემდეგ, როდესაც იქაური მეძავები სამუშაოდ გამოდიან. განსაკუთრებით 
ბულვარის უკან მიმალული და მძინარე ხვლიკივით გარინდული პასტერვაგნერისა და 
ამელოს ქუჩების გადაკვეთის კუთხე დამამახსოვრდა. ამ, ასე ვთქვათ, დოქის ყელში, 
გუნდებად ბუდობენ ლეშიჭამია მტაცებელი ფრინველებივით საზიზღარი დიაცები, 
რომლებიც ყიპყიპებენ, გაქუცულ ფრთებს ატყლაშუნებენ, თან გაფაციცებით ცდილობენ, 
მსხვერპლს ღრმად ჩაასონ ბინძური კლანჭები და ბუდეში შეითრიონ. საქმეს რომ 
მოათავებ, შარვლის შეკვრის საშუალებასაც კი არ გაძლევენ, დრო რომ არ დაკარგონ. 
ჩვეულებრივ, ქუჩიდან პირდაპირ ერთ ბნელ, უფანჯრო ოთახში გიკრავენ თავს, 
კაბაწამოხდილები საწოლზე სხდებიან, სწრაფ სამედიცინო დათვალიერებას გიტარებენ, 
მერე ასოს ნერწყვით გისველებენ და იქით გაიქანებენ, სადაც ჯერ არს. მერე, შენ რომ იბან, 
მორიგი ღამის მტაცებელი უკვე კარში დგას საკუთარ მსხვერპლს ჩაფრენილი და 
უდრტვინველად გიყურებს, როგორ ასრულებ ტუალეტის ბოლო ეტაპს. 
ჟერმენი სულ სხვანაირი იყო, თუმცა გარეგნულად არაფრით განსხვავდებოდა იმ 

დიაცებისაგან, საღამოობით კაფე „დე ლ’ელეფანში“ რომ იკრიბებოდნენ. მოკლედ, როგორც 
ვთქვი, გაზაფხულის დღე იყო და ის საცოდავი ფრანკები, რომლებიც ჩემმა ცოლმა 
როგორღაც მოიპოვა და გამომიგზავნა, ჯიბეს მიწვავდა. იმთავითვე ვიგრძენი  
ბასტილიამდე ისე ვერ მივაღწევდი, ერთ-ერთ ტურფას კლანჭებში რომ არ მოვეგდე. 
ბულვარზე მოსეირნემ ჩემკენ პროფესიონალური ნაბიჯით მომავალი ჟერმენი დავინახე. 

მაშინვე შევნიშნე მისი ფეხსაცმლის გაცვეთილი ქუსლები, იაფფასიანი სამკაული და 
ფერმკრთალი სახე, რომელიც ლოყებზე გადასმული ფერის გამო უფრო თვალში საცემი 
იყო. მასთან მოლაპარაკება არ გამჭირვებია. იქვე, პატარა ლუდხანა „ლ’ელეფანში“ 
მივუსხედით მაგიდას და ფასზე მაშინვე შევთანხმდით. ხუთ წუთში ხუთფრანკიან 
ოთახში ამოვყავით თავი, დაშვებული ფარდებითა და გაშლილი საწოლით. ჟერმენი არ 
ჩქარობდა. ვიდრე ბიდეზე იჯდა და საპნით იბანდა, ათას რამეზე მესაუბრებოდა 
ტკბილად. ჩემი გოლფის შარვალი ძალიან მოეწონა. მითხრა, tr è s chic-იაო. (19. ძალიან 
მაგარი (ფრანგ.)). ერთ დროს მართლაც მაგარი შარვალი იყო, მაგრამ ახლა საჯდომზე 
მთლად გადამცვეთოდა. საბედნიეროდ, პიჯაკი მიფარავდა გამოხეულ უკანალს. რომ 
წამოდგა და გასამშრალებლად პირსახოცი აიღო, ჯერ კიდევ ტკბილად მესაუბრებოდა. 
მერე უცებ პირსახოცი მოისროლა, მომიახლოვდა და ორივე ხელით ფეხებშუა დაუწყო 
საკუთარ თავს მოფერება. ისე ნაზად ეფერებოდა, გეგონება ძვირფასი ფარჩაა და ხელის 
გადასმა სიამოვნებას ანიჭებსო. რაღაც სრულიად დაუვიწყარი იყო იმ საქებარ სიტყვებში, 
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რომლებითაც საკუთარ, ჩემს ცხვირთან ახლოს მოტანილ „ვარდის კონას“ აქებდა და 
ადიდებდა. ისეთ ხოტბას ასხამდა, როგორც რაღაც უცხო, ძვირფას და სანუკვარ ნივთს, 
რომელიც დიდ ფასად შეეძინა და დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო მეტი ფასი 
დასდებოდა. მისი სიტყვები მის ქმედებას განსაკუთრებულ ელფერს სძენდა და 
მეჩვენებოდა, რომ ჟერმენს მხოლოდ ის კი არ ჰქონდა ფეხებს შუა, რაც ნებისმიერ ქალს 
მოეპოვება, არამედ რაღაც განძი, გრძნეულებით შექმნილი თუ ღვთით ბოძებული, 
რომელსაც (მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღე ასჯერ ყიდდა რამდენიმე ვერცხლად) 
ღირებულება სულაც არ დაეკარგა. მერე ფართოდ გაშლილი ფეხებით საწოლში დაწვა და 
კვლავაც განაგრძო საკუთარი ღირსების ორივე ხელით მოფერება და ძალიან სექსუალური, 
ოდნავ ჩახლეჩილი ხმით მისი საალერსო სიტყვებით შემკობა  ნახე, რა მშვენიერია ეს 
პატარა განძიო. და მართალიც აღმოჩნდა! ჰაერში დატრიალებული გაზაფხულის 
სურნელით სავსე იმ კვირადღის ნაშუადღევს ყველაფერი შესანიშნავად აეწყო. გარეთ რომ 
გამოვედით და დღის სინათლეზე შევხედე, მივხვდი, რომ ერთი ჩვეულებრივი მეძავი იყო, 
ოქროს კბილებით, ქუდში გარჭობილი ნემსიწვერათი, ქუსლებმოცვეთილი ფეხსაცმლით 
და ასე შემდეგ. მაგრამ სულაც არ გავღიზიანებულვარ, როცა სადილი, სიგარეტი და ტაქსის 
ფული დამტყუა; პირიქით, ამ საქმეში, მგონი, ხელიც კი შევუწყვე. ისე მომეწონა, რომ 
ნასადილევს მასთან ერთად ისევ ოტელში დავბრუნდი და ერთიც ვისიამოვნეთ, ამჯერად 
უკვე  „სიყვარულით“. მისმა შესანიშნავმა, გაფურჩქნილმა ვარდის კონამ კვლავაც 
წარუშლელი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე. თითქოს ჩემთვისაც რაღაც დამოუკიდებელ 
ნივთად იქცა; ჟერმენი ცალკე იყო და მისი ვარდის კონა  ცალკე. ცალ-ცალკეც მომწონდა 
ორივე და ერთადაც. 
როგორც აღვნიშნე, ჟერმენი ყველასაგან განსხვავდებოდა. მოგვიანებით, როცა გაიგო ჩემი 

სავალალო მდგომარეობის შესახებ, საოცრად კეთილშობილურად მექცეოდა – სასმლით 
მანებივრებდა, ნივთების დაგირავებაში მეხმარებოდა, მეგობრებს მაცნობდა, ფულსაც 
მასესხებდა ხოლმე და ასე შემდეგ. მებოდიშებოდა კიდეც, ნაშოვნ ფულს რომ ვერ 
მჩუქნიდა და როცა მისი maquereau (20. სუტენიორი (ფრანგ.).) ვნახე, მიზეზი ჩემთვის 
სრულიად ცხადი გახდა. ყოველ საღამოს მივდიოდი იმ ლუდხანაში, სადაც მეძავები 
იყრიდნენ თავს და მოუთმენლად ველოდი, როდის გამოჩნდებოდა ჟერმენი და როდის 
დამითმობდა სამუშაო დროის რამდენიმე ძვირფას წუთს. 
ცოტა ხნის მერე, კლოდზე რომ ვწერდი, ჟერმენს ვგულისხმობდი... „ეშმაკსაც წაუღია 

ყველა ის მამაკაცი, რომელიც შენთან ყოფილა, ახლა ხომ მხოლოდ მე ვარ!.. ეშმაკსაც 
წაუღია ის კარჭაპები, რომლებიც აღმა-დაღმა დასრიალებენ, მათი კორპუსები და ანძები; 
ცხოვრების მთელი ღვარცოფი, რომელიც თავზე დაგვასკდა შენცა და მეც, და ყველა ის 
კაცი, ჩემამდე რომ გყოლია და ჩემს მერე რომ გეყოლება; და ყვავილები, ფრინველები, მზე 
და გაზაფხულის სურნელი, რომელიც მათრობს და მანადგურებს...“ ეს ყველაფერი ჟერმენს 
ეხებოდა! კლოდი სულ სხვანაირი იყო, მაგრამ ისიც ძალიან მომწონდა. ერთი პირობა 
მეგონა, შემიყვარდა-მეთქი. კლოდს გულიც ჰქონდა, ნამუსიც და პეწიც, რაც მეძავისთვის 
დამღუპველია. კლოდი გასევდიანებდა; უნებლიეთ გაგრძნობინებდა, რომ ერთ-ერთი ხარ 
მისი სულის წარსაწყმედად მოვლენილთაგან. უნებლიეთ-მეთქი, ვამბობ, რადგან 
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შეგნებულად ასეთი გრძნობის გამოწვევას არასოდეს იკადრებდა. ძალიან დელიკატური და 
დახვეწილი იყო და იმიტომ. მოკლედ, ერთი კარგი ფრანგი გოგონა იყო, ჩვეულებრივად 
აღზრდილი და ჩვეულებრივი გონებრივი მონაცემებით, მაგრამ ცხოვრებამ და ბედმა 
უმტყუნა. შინაგანი სიმტკიცე აკლდა, რომ ბედის უკუღმა ტრიალისა და ყოველდღიური 
დარტყმებისათვის უდრტვინველად გაეძლო. სწორედ კლოდზე იყო ნათქვამი ლუი-
ფილიპის საზარელი სიტყვები: „და დგება ღამე, როცა ყველაფერი მთავრდება; როცა უკვე 
იმდენ ყბაში ჩავცვივდით, რომ ფეხზე ძლივსღა ვდგავართ, და ხორცი ძვლებზე ისე 
გვკიდია, თითქოს მთელი კაცობრიობის კბილებმა გულდაგულ გამოგვღეჭა.“ ჟერმენი კი 
პირიქით, მეძავად იყო დაბადებული. მეძავის როლი მისთვის ზედგამოჭრილი იყო, 
მოსწონდა კიდეც და სავსებითაც აკმაყოფილებდა. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ 
შიმშილით კუჭი ეწვოდა და ფეხსაცმლის შესაკეთებელი ფული არ ჰქონდა, არაფერს 
განიცდიდა. ეს ის უმნიშვნელო ყოფითი გასაჭირი იყო, რომელიც სულიერ ზიანს ვერ 
აყენებდა. მოწყენილობა  აი, რა აშინებდა ყველაზე მეტად! ცხადია, იყო დღეები, როცა, 
როგორც იტყვიან, მოყირჭდებოდა ხოლმე ყველაფერი, მაგრამ დღეები რა სახსენებელია! 
ძირითადად, ძალიან კმაყოფილი იყო საკუთარი ყოფით; ყოველ შემთხვევაში, ასეთ 
შთაბეჭდილებას ტოვებდა. ბუნებრივია, იმასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, ვისთან 
მოუწევდა დაწოლა. მაგრამ მთავარი მისთვის ყოველთვის მამრი იყო! მამრი, რომელსაც 
ფეხებშუა ის ება, რაც მოუღიტინებდა, სიამოვნებისაგან ააკვნესებდა ან ააკივლებდა; რაც 
აიძულებდა, სიხარულითა და სიამაყის გრძნობით მოფერებოდა საკუთარ განძს და 
ეგრძნო, რომ ცხოვრების ცოცხალ მდინარებას შეერთო. მისი ცხოვრების ათვლის წერტილი 
იქ იყო, სადაც ორივე ხელს იფათურებდა. მოკლედ, ჟერმენი სულით ხორცამდე მეძავი იყო 
და კეთილი გულიც სწორედ რომ მეძავისა ჰქონდა. მეძავის გული, სინამდვილეში, 
კეთილი კიარა, ზარმაცი გულია; მხიარული გული, რომელსაც მხოლოდ წამით თუ 
ჩასწვდება რაღაც, მაგრამ მის მარადიულ გულგრილობას ვერ დაარღვევს. მეძავის დიდი 
და ზანტი გული არც სიკეთეს იშურებს და არც არავის ემონება. თუმცა, რაგინდ მახინჯი, 
შეზღუდული და უსიხარულოც უნდა ყოფილიყო ის სამყარო, რომელშიც ჟერმენი 
ცხოვრობდა, ეს მისი სამყარო იყო და იქ თავს ისე გრძნობდა, როგორც თევზი წყალში. 
მოგვიანებით, როცა მე და ჟერმენი უფრო დავუახლოვდით ერთმანეთს, მისი მეგობრები 
დაცინვით მეტყოდნენ ხოლმე, ჟერმენი შეგიყვარდაო (რაც მათთვის სრულიად 
წარმოუდგენელი იყო). ჰოდა, მეც ვუპასუხებდი, შემიყვარდა, აბა, რა, და რომ იცოდეთ, 
მისი ერთგულიც ვიქნები-მეთქი! ვტყუოდი, რა თქმა უნდა. ჟერმენის შეყვარება ისეთივე 
წარმოუდგენელი იყო, როგორც, ვთქვათ, ობობასი; და თუ ერთგული ვიქნებოდი, ცხადია, 
მის განძს ვუერთგულებდი, ჟერმენს კი არა. როცა სხვა ქალს ვუყურებდი, მაშინვე 
ჟერმენზე ვიწყებდი ფიქრს, მისი ვარდის კონა მიდგებოდა თვალწინ, რომლის ხატებაც 
ღრმად ჩამებეჭდა გონებაში. ჩემთვის ერთი სიამოვნება იყო პატარა ლუდხანის ტერასაზე 
ჯდომა და პროფესიული საქმიანობით გატაცებული ჟერმენის თვალთვალი. ახალს 
ვერაფერს ვხედავდი, ჩემთვის კარგად ნაცნობ ჟესტებსა და ფანდებს იყენებდა. მაგრამ 
ვუყურებდი და გულში ვამართლებდი, პროფესიონალია და საკუთარ საქმეს შესანიშნავად 
აკეთებს-მეთქი. მოგვიანებით, როცა კლოდთან დავიჭირე საქმე და ვხედავდი, ყოველ 
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საღამოს კოხტად ჩაცმული, ლამაზი ტაკუნებით ბარის ფარჩის სავარძელში ჩაფლული, 
თვინიერად როგორ იჯდა და კლიენტს ელოდებოდა, ჩემში საოცარი პროტესტის გრძნობა 
იღვიძებდა  მეძავი წესიერი ქალბატონივით გამოწყობილი არ უნდა დადიოდეს და ასე 
მოკრძალებულად არ უნდა წრუპავდეს-მეთქი შოკოლადს ვიღაც ბიძებთან ერთად. ჟერმენს 
სხვა ტაქტიკა ჰქონდა. არასოდეს კარგავდა დროს და მშვიდად არ ელოდებოდა, როდის 
მიაკითხავდა ვინმე. კაცებს თვითონ დასდევდა და მათ გამოჭერას გულმოდგინედ 
ცდილობდა. კარგად მახსოვს მისი თვლებწასული წინდები და ქუსლებმოცვეთილი 
ფეხსაცმელი. სწრაფი ნაბიჯით შემოვარდებოდა ხოლმე ბარში, ერთ ჭიქა მაგარ სასმელს 
გადაუშვებდა და გიჟივით გარბოდა ისევ ქუჩაში. ძალიან გამრჯე მეძავი იყო! ალბათ, 
მაინცდამაინც სასიამოვნო სუნი არ ასდიოდა წყალწყალა ყავის, კონიაკის, აპერიტივის, 
პერნოს და კიდევ რა ვიცი, ათასი ოხრობის გადაკვრის გამო, მაგრამ ასე თბებოდა და ასე 
იკრებდა მუშაობისთვის საჭირო ენერგიასა და მხნეობას. რომ გადაკრავდა, უმალ ცეცხლი 
ეკიდებოდა, ფეხებს შუა, რა თქმა უნდა; სწორედ იქ, სადაც ქალს ცეცხლი უნდა ეკიდოს, და 
ეს ცეცხლი შენც გედებოდა, ისევ გმატებდა სიცოცხლის ხალისს და ფეხქვეშ მიწას 
გაგრძნობინებდა. საწოლში რომ წვებოდა, ფეხებგაჩაჩხული, და კვნესოდა, თუნდაც 
ყველასათვის განკუთვნილი ერთგვაროვანი კვნესით, შეუდარებელი იყო და მას სწორედ 
ეს მოეთხოვებოდა. ჭერს კი არ უშტერებდა თვალს, ბუზებს კი არ ითვლიდა, არამედ 
თავით ფეხამდე საქმეში იყო ჩაფლული. ისეთ რამეებს ამბობდა, რისი გაგონებაც ქალზე 
შემჯდარ მამაკაცს უნდა ხოლმე. კლოდი სხვა საქმე იყო. კლოდი მორცხვობდა. მაშინაც კი 
მორცხვობდა, როცა საწოლში გიწვებოდა და ფეხებს გიშლიდა. ბიდეზე გადამჯდარი 
იმასაც კი გთხოვდა, ნუ მიყურებო. რა სიგიჟეა! ვნებააღძრულ მამაკაცს ყველაფრის დანახვა 
უნდა, იმისაც, ქალი როგორ შარდავს. ალბათ, ურიგო არ არის, როცა ქალი ჭკვიანია, მაგრამ 
მეძავთან მისულ მამაკაცს მისი სხეულის მხურვალება სწყურია და არა  ლიტერატურული 
წიაღსვლები. ჟერმენი ამას კარგად გრძნობდა. გაუნათლებელი და ჯანსაღი იყო, საქმეს 
გულით ეკიდებოდა. მოკლედ, მეძავად გახლდათ დაბადებული და მისი გრძნეულებაც 
სწორედ ეს იყო. 
აღდგომა დამფრთხალი და გათოშილი კურდღელივით მოვარდა, მაგრამ საწოლში თუ 

ვიწექი, თბილად ვიყავი და არა მიშავდა. დღეს შედარებით გამოიდარა და მოსაღამოვე-
ბულზე შანზელიზე შავთვალა ჰურიებით სავსე სერალს დაემსგავსა. ხეებმა ფოთოლი 
მოისხეს და თანაც ისეთი ხასხასა, მუდმივად დილის ცვრით დანამული გეგონება. 
ლუვრის სასახლიდან ეტუალამდე სივრცე ფორტეპიანოსთვის დაწერილ მუსიკალურ 
ნაწარმოებს ჰგავს. ხუთი დღეა, არც საბეჭდ მანქანას მივკარებივარ და არც წიგნი 
გადამიშლია. ვერაფერზე ვფიქრობ, „ამერიკან ექსპრესში“ სიარულის გარდა. დღეს, 
ზუსტად ცხრა საათზე, როგორც კი გააღეს, მაშინვე დავერჭე შესასვლელთან. მერე 
პირველზეც მივაკითხე. ჩამიჩუმი არ ისმოდა. ხუთის ნახევარზე ისევ გამოვვარდი 
სასტუმროდან; მინდოდა, დაკეტვამდე კიდევ ერთი იერიში მიმეტანა. კუთხეში რომ 
შევუხვიე, უოლტერ პეჩს შევეჩეხე. რადგან ვერ მიცნო და მეც ვერაფერი მოვისაზრე მასთან 
გამოსალაპარაკებლად, არ შევაჩერე. მოგვიანებით, როცა ტიულრიში გავშალე ფეხი, მისი 
ხატება თვალწინ დამიდგა. ოდნავ წელში მოხრილი, ფიქრიანი, ნახევრად ტრაგიკომიკური, 
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მაგრამ მაინც თავშეკავებული ღიმილით სახეზე. ნაზად მომინანქრებულ და ოდნავ 
შეფერილ ცას გავყურებდი, რომელიც საავდრო ღრუბლებით კი არ მაშინებდა, არამედ 
ფაიფურის ძველი ჩინური ფიგურასავით მიღიმოდა და ვფიქრობდი, ერთი მაგ კაცის 
ტვინში ჩამახედა, ნეტავ თავში რა უტრიალებდა, როცა ხელოვნების ისტორიის ოთხ 
უზარმაზარ ტომს თარგმნიდა და თან ამ დალოცვილ კოსმოსს გაჰყურებდა თავისი ოდნავ 
მოჭუტული თვალებით-მეთქი. 
შანზელიზეს რომ მივუყვები, იდეები ოფლივით უხვად მომდის. ჩემნაირ ტიპს, წესით, 

ბევრი ფული უნდა ჰქონდეს, რომ მდივანი აიყვანოს და სეირნობისას დაბადებული 
ბრწყინვალე აზრები კარნახით ჩააწერინოს. საუკეთესო აზრები საბეჭდი მანქანისაგან შორს 
მებადება ხოლმე. 
შანზელიზეს მივუყვები და ჩემს შესაშურ სიჯანსაღეზე ვფიქრობ. „სიჯანსაღეს“ რომ 

ვამბობ, სინამდვილეში ოპტიმიზმს ვგულისხმობ. როგორი გამოუსწორებლად ოპტიმის-
ტური ბუნება მაქვს! ცალი ფეხი ჯერ კიდევ მეცხრამეტე საუკუნეში ჩამრჩა. მოკლედ, ცოტა 
ჩამორჩენილი ვარ, როგორც ყველა ამერიკელი. კარლი ამბობს, ეგ ოპტიმიზმი გულს 
მირევსო. საკმარისია, „საჭმელი“ ვახსენო და მაშინვე თვალებში სხივი გიდგებაო. მართა-
ლია! საჭმელზე, უფრო სწორად, მორიგ წათოხლავებაზე ფიქრიც კი გამომაცოცხლებს 
ხოლმე. „თოხლაობა“! თოხლაობა იმას ნიშნავს, რომ კარგად მუშაობას მოვახერხებ და 
ერექციაც არ დაახანებს. ასეა, არ უარვყოფ! ჯანსაღი ვარ, ცხოველივით ჯანსაღი და რა ვქნა? 
ერთადერთი საკითხი, რაც ჩემსა და ჩემივე მომავალს შორის ჩადგება ხოლმე, მორიგი 
წათოხლავების შანსის ქონა-არქონაა. 
კარლს რაც შეეხება, ამ ბოლო დროს საკუთარ თავს აღარ ჰგავს. ძალიან აფორიაქებულია, 

ნერვები დაწყვეტაზე აქვს. ამბობს, ავად ვარო და მისი მჯერა, მაგრამ დიდად არ განვიცდი. 
ვერ განვიცდი და იმიტომ. უფრო მეტიც, ეგ ამბავი ოდნავ მართობს კიდეც. კარლს სწყინს, 
აბა, რა იქნება. ყველაფერი სწყინს და ყველაფერი ნერვებს უშლის: ჩემი სიცილი, ჩემი მადა, 
ჩემი მიზანდასახულობა, ჩემი ფეხებზემკიდიაობა  მოკლედ, ყველაფერი. მეშინია, ერთ 
მშვენიერ დღეს ტყვია არ დაიხალოს შუბლში, რადგანაც „ევროპის ამ დამპალი კლოაკის“ 
ატანა აღარ შეუძლია. ხანაც უცებ არიზონაში წასვლაზე ფიქრობს, სადაც „ადამიანები 
ერთმანეთს თვალს თვალში უყრიან“. მიდი-მეთქი, ვეუბნები. ან ერთი ქენი, ან  მეორე, შე 
ოხერო, ოღონდ შემეშვი და ამ ჯანსაღ თვალებს შენი მელანქოლიით ნუ მიბრმავებ-მეთქი! 
ასეა! ევროპაში კაცი მცონარობას ეჩვევა. საჯდომს ისქელებს და ზუზუნებს მთელი დღე. 

მოკლედ, იწამლება და ნელ-ნელა ლპება. 
რეალურად, კარლი ნამდვილი სნობია; ის პატარა, არისტოკრატული მიდრეკილებების 

მქონე უმწიფარი ყლეა, რომელიც dementia praecox-ის (21. ადრეული ჭკუასუსტობა (ლათ.).) 
სამყაროში ცხოვრობს თავისთვის. 

– პარიზი მძულს, – წუწუნებს გაბმით, – ამ შტერ ხალხს შეხედე, მთელი დღე კარტს რომ 
თამაშობენ! წერა კიდევ, რა ჩემი ფეხებია? რა აზრი აქვს სიტყვების რახარუხს? რომ არ 
ვწერო, მაინც მწერალი ვიქნები, ხომ ასეა? წიგნს დავწერ თუ არა, ამით რა შეიცვლება? და 
საერთოდ, რას ჩავციებივართ ამ ოხერ წიგნებს? წიგნები ისედაც უკვე თავზე საყრელია... 
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ღმერთო, რა შეგცოდე ამის ფასი?! მაგ ჭკუაზე ასი წლის წინ ვიყავი. მერე ეგ ბავშვური 
მელანქოლია, როგორც იქნა, მაგრად ჩავწიხლე და მორჩა. ახლა წარსულიც სულ ქინძზე 
მკიდია და მომავალიც. ჯანმრთელი ვარ. არც დარდი მკლავს და არც სინანული; არც 
წარსულზე ვფიქრობ და არც მომავალზე. აწმყოთი ვცხოვრობ, დღიდან დღემდე. 
დღევანდელობით! Le bel aujourd ’ hui! (22. მშვენიერი დღევანდელი დღე (ფრანგ.). კარლს 
კვირაში ერთი დასვენების დღე აქვს. და ამ დღეებში უფრო საწყალობელი ხდება, თუკი ეს 
საერთოდ შესაძლებელია. კი მიმტკიცებს, საჭმელი მეზიზღებაო, მაგრამ დასვენების დღეს 
მისი ერთადერთი თავშესაქცევი ბარაქიანი სუფრის გაშლაა. შეიძლება ჩემ გამო აკეთებს 
ამას... არ ვიცი და არც ვეკითხები. საკუთარი მანკიერებების სიას მარტვილობაც თუ უნდა 
რომ დაუმატოს, დაე, ასე იყოს, საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს. ასეა თუ ისე, გასულ 
სამშაბათს, მას მერე, რაც ბოლო გროშები სუფრის გაშლას მოახმარა, „დომში“ წამათრია; იქ, 
სადაც ყველაზე ნაკლებად მოვინდომებდი უქმე დღის გატარებას. იქ კაცი არა მხოლოდ 
უსახური და მორჩილი ხდება, არამედ სრულიად შტერდება და ნებელობას მთლად 
კარგავს. 

„დომის“ ბარში, დახლთან, მარლოუ დაგვიხვდა, გატიალებული მთვრალი იყო. როგორც 
თვითონ ამბობს, თურმე ბოლო ხუთი დღე „დაქეიფობდა“, რაც გამოუფხიზლებლად 
ტყვრომას, ერთი ბარიდან მეორეში წანწალს, დღისა და ღამის გასწორებასა და ბოლოს 
ამერიკულ ჰოსპიტალში მოხვედრას გულისხმობს. მარლოუს გაძვალტყავებული, მთლად 
გამოფიტული სახე თავის ქალას მიუგავს, ორი დიდი ფოსოთი, რომლებშიც თვალების 
ნაცვლად მკვდარი მოლუსკებია ჩასვენებული. 
ზურგზე ნახერხის კვალი აჩნდა. ის-ის იყო, ცოტა გამოეძინა საპირფარეშოში. ჯიბეში 

დასაბეჭდი რეცენზიის კორექტურა ედო. ეტყობა, გამომცემლობაში მიდიოდა და გზად 
შეაცდინა ვიღაცამ. ამ დეტალს ისე ყვებოდა, თითქოს ერთი თვის წინანდელ ამბავს 
იხსენებსო. კორექტურა ჯიბიდან ამოიღო და ბარის დახლზე გაშალა. თაბახებს დორბლისა 
და ყავის ლაქები შეხმობოდა. უნდოდა, ბერძნულად დაწერილი პოემა წაეკითხა, მაგრამ 
შელახული კორექტურა თითქმის აღარ იკითხებოდა. მერე შეეცადა, ზეპირი მოხსენება 
გაეკეთებინა ფრანგულად, მაგრამ g érantმა (23. მმართველი (ფრანგ.).) შეაწყვეტინა. 
მარლოუ გაცოფდა. მისი ერთ-ერთი პრეტენზია ისეთი ფრანგულით მეტყველებაა, 
რომელიც გარსონსაც კი ესმის. ძველი ფრანგულის ნამდვილი დიდოსტატია; 
სიურრეალისტებსაც ბრწყინვალედ თარგმნის, მაგრამ ისეთი მარტივი და გასაგები ფრაზის 
თქმა, როგორიცაა: „აბა, ააცვი აქედან, შე გამოსირებულო ბებერო“, არ შეუძლია. მარლოუს 
ფრანგული არავის ესმის, ბოზების ჩათვლით. ეგ კი არა და, მის ინგლისურსაც ვერ გაიგებ, 
როცა ნასვამია. ისე ლუღლუღებს, ისე ბორძიკობს და ისე იპურჭყება, როგორც ნამდვილი 
ენაბლუ. ფრაზებსაც არათანამიმდევრულად ისვრის. გასაგებად მხოლოდ ერთ რამეს 
ამბობს – შენ იხდი! გალეშილიც რომ იყოს, თვითგადარჩენის ინსტინქტი მაინც კარნახობს, 
როგორ მოიქცეს. თანმხლების გადახდისუნარიანობაში დარწმუნებული თუ არ არის, მაშინ 
ხრიკს მიმართავს  ჩვეულებრივ, სიბრმავეს გაითამაშებს ხოლმე. კარლმა მისი ყველა 
ეშმაკობა იცის. როგორც კი მარლოუ საფეთქლების სრესას მოჰყვა, რაც „დაბრმავების“ 
უვერტიურა გახლდათ, კარლმა შეუტია: 
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– აბა, აბა! მორჩი ოინბაზობას, შე შტერო! ჩემთან ეგეთები არ გჭირდება! 
არ ვიცი, რევანში იყო თუ რა დავარქვა, მაგრამ მარლოუმ კარგი ხურდა კი დაუბრუნა. 

ჩვენკენ იდუმალი გამომეტყველებით გადმოიხარა და ის ჭორი გვიამბო, რომელიც 
ბარიდან ბარში წოწიალისას მოესმინა. კარლი განცვიფრებული შეჰყურებდა, მერე 
გაფითრდა. მარლოუმ მონაყოლი ისევ გაიმეორა, ახლა უკვე მცირედი ინტერპრეტაციით. 
ამბის მოსმენის ყოველ ჯერზე კარლი სულ უფრო და უფრო ითრგუნებოდა. 
შეუძლებელიაო, აღმოხდა ბოლოს. 

– არაფერიც არ არის შეუძლებელი! – დასჩხავლა მარლოუმ. – სამსახურს კარგავ, ზუსტად 
ვიცი! 
სასოწარკვეთილი კარლი ახლა მე შემომყურებდა. 
– მეკაიფება ეს ნაბიჭვარი, თუ რა ხდება? – წამჩურჩულა, მერე კი ხმამაღლა დასძინა, – 

ახლა რა მეშველება, სხვა სამსახურს ნაღდად ვეღარ ვიშოვი, ამასაც ერთი წელი ვეძებდიო. 
როგორც ჩანს, მარლოუს ყურს სწორედ ამის გაგონება ეწადა. ბოლოს და ბოლოს, თავისზე 

უბედურს მიაგნო! 
– ჰო, მაგრა დაგენძრა, ძმაო! – აჭიხვინდა გზნებით და გაძვალტყავებული სიფათი 

ელექტროცეცხლივით ცივი ნათებით აუკიაფდა. 
„დომიდან“ გამოსულებს მარლოუმ სლოკინ-სლოკინით მოგვახსენა, სანფრანცისკოში 

უნდა დავბრუნდეო. მგონი, უკვე მართლაც შეშფოთებული იყო კარლის უმწეო 
მდგომარეობით. მერე შემოგვთავაზა, ეგებ ჩემს დაბრუნებამდე რეცენზიების რუბრიკა 
თქვენ წაიყვანოთო. 

– შენ ნაღდად მოგანდობდი მაგ საქმეს, ძმაო; ხომ იცი, შენი როგორ მჯერა, – უთხრა 
კარლს და ამჯერად ნამდვილი შეტევა დაემართა. ისე წაბარბაცდა, რომ კინაღამ ცხვირ-
პირით ჩაემხო წუმპეში. სასწრაფოდ შევათრიეთ იქვე მდებარე ბისტროში. ახლა მართლაც 
უსკდებოდა თავი და ვეღარაფერს ხედავდა; აქეთ-იქით ქანაობდა, ღმუოდა და ყმუოდა იმ 
პირუტყვივით, რომელსაც კეფაში მძიმე ურო ჩასცხეს. ხახაში ცოტაოდენი სასმელი 
ჩავასხით და სკამზე მივაწვინეთ, საკუთარი შარფით თვალახვეული. იწვა და კვნესოდა. 
ცოტა ხნის მერე კვნესა ხვრინვაში გადაუვიდა. 

– მარლოუს წინადადებაზე რას ფიქრობ? – მკითხა კარლმა. – ეგებ მართლა ღირს მაგ 
საქმის წამოწყება? ათას ფრანკს მოგცემ, როცა დავბრუნდებიო... ვიცი, შეიძლება არც 
მომცეს, მაგრამ ეგებ მაინც დავფიქრებულიყავით? – მერე იქვე, სკამზე გართხმულ 
მარლოუს გახედა, თვალებზე შარფი გადახადა და სასწრაფოდ ისევ დააფარა. უცებ საეჭვო 
ღიმილმა გადაურბინა სახეზე. 

– მომისმინე, ჯო, – მომმართა იდუმალი ხმით და მანიშნა, ჩემკენ მოიწიეო,  ეგებ 
წამოვაგოთ თავის ნათქვამზე, მაგის ქეციანი რეცენზიები ჩვენ დავწეროთ და ეს უბედური 
ბოლომდე დავიხიოთ, ჰა? 

– რას გულისხმობ? 
– გაზეთის ყველა თანამშრომელი მოვიცილოთ თავიდან და ვჯღაბნოთ, რაც გაგვიხარ-

დება, მიხვდი? 
– ვერა. 
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– რა მოგივიდა? ჩვენ ჩვენი გავისწოროთ და ვწეროთ, რაც კი სიგიჟე მოგვივა თავში. ეს 
იქიდან რას გახდება? ფეხებსაც ვერ მოგვჭამს. ერთი ეგეთი ნომერი და ამის გაზეთსაც 
ეგრევე მიხურავეეენ! ჰა, რას იტყვი, ვუტიროთ დედა? 
სიცილ-სიცილით მარლოუ ზურგზე მოვიკიდეთ და კარლის ოთახისაკენ წავასვენეთ. 

შუქი რომ ავანთეთ, დავინახეთ, რომ კარლის საწოლში ვიღაც დიაცი იწვა და კუროს 
ელოდებოდა. 

– აუ, სულ დამავიწყდა! – თქვა კარლმა.  
მოკლედ, ქალბატონი პირში ჩალაგამოვლებული გავუშვით და მის ნაცვლად მარლოუ 

ჩავასვენეთ საწოლში. მალე კარზე მოგვიკაკუნეს. ვან ნორდენი აღმოჩნდა. ძალიან 
აღელვებული იყო. სადღაც კბილის პროთეზი დაეკარგა, მაგრამ ზუსტად არ ახსოვდა, 
სად... მოკლედ, დასაძინებლად ოთხივე ერთად დავწექით. მარლოუ შებოლილი 
თევზივით ყარდა. 
დილით მარლოუ და ვან ნორდენი დაკარგული პროთეზის საძებნელად წავიდნენ. 

მარლოუ ისე ჩიფჩიფებდა, ეტყობა, კარგად ვერ გამოერკვა და ეგონა, რომ თვითონ დარჩა 
უკბილოდ. 
ეს ჩემი უკანასკნელი სადილია დრამატურგის სახლში. ეს-ესაა, ახალი საკონცერტო 

როიალი იქირავეს. სილვესტერი ყვავილების მაღაზიასთან შემხვდა, კაუჩუკის ფიკუსით 
ხელში. მთხოვა, ქოთანი დამიჭირე, სანამ სიგარებს ვიყიდიო. თანდათან ყველა იმ ოჯახში 
გავიფუჭე საქმე, სადაც მაპურებდნენ. ერთიმეორის მიყოლებით გავაღიზიანე ქმრები და, 
ალაგ-ალაგ, ცოლებიც. მივდივარ ქოთანატატებული და რამდენიმე თვის წინანდელი ღამე 
მახსენდება, ის ღამე, როცა გენიალური იდეა მომივიდა თავში. „კუპოლის“ წინ, სკამზე 
ვიჯექი და თითზე იმ საქორწინო ბეჭედს ვიწვალებდი, „დომში“ გარსონისთვის შეჩეჩება 
რომ მინდოდა. მხოლოდ ექვს ფრანკს მთავაზობდა და გაცოფებული ვიყავი, მაგრამ 
ცარიელი კუჭი აშკარად გარსონის მხარეს იყო. მონასთან განშორების შემდეგ ის ბეჭედი 
სულ ნეკზე მეკეთა, ლამის ჩემი სხეულის განუყოფელ ნაწილად იქცა და მისი გაყიდვა 
წარმოუდგენელი მეჩვენებოდა. ერთი ჩვეულებრივი, ორნამენტებიანი, თეთრი ოქროს 
ბეჭედი იყო, ერთ დროს დაახლოებით დოლარნახევარი რომ ეღირებოდა. ჩვენი 
თანაცხოვრების სამი წლის მანძილზე საქორწინო ბეჭდებზე არც გვიფიქრია. მაგრამ 
ერთხელაც, მონას დასახვედრად რომ მივდიოდი ნავსადგურში, მეიდენლეინზე 
საიუველირო მაღაზიას ჩავუარე. მთელი ვიტრინა საქორწინო ბეჭდებით იყო სავსე. 
ნავსადგურში მისულს მონა არ დამხვდა. ვიდრე ბოლო მგზავრიც არ ჩამოვიდა ტრაპიდან, 
ფეხი არ მომიცვლია. მერე მგზავრების სია მოვითხოვე და მისი სახელი ვერც იქ 
აღმოვაჩინე. სწორედ მაშინ შევიძინე ის ბეჭედი, ნეკზე წამოვიცვი და აღარც მომიხსნია. 
ერთხელ აბანოში დამრჩა, მაგრამ ვიპოვე. ერთ-ერთი ორნამენტი ჩამოსტეხოდა. მოკლედ, 
სკამზე ვიჯექი, თავჩაქინდრული, და ბეჭედს თითზე ვიწვალებდი. უცებ ვიღაცამ მხარზე 
ხელი დამკრა... ბევრი რომ აღარ გავაგრძელო, კიდეც დავნაყრდი და რამდენიმე ფრანკიც 
ჩავიჩხრიალე ჯიბეში. სწორედ მაშინ მივხვდი, რომ უნდა ითხოვო და მოგეცემა  აბა, ვინ 
ეტყოდა ადამიანს ლუკმაპურის გაზიარებაზე უარს, თუკი იგი გაკადნიერდებოდა და 
ჯიქურ მოითხოვდა, დამაპურეთო? კაფეში შევვარდი და ათამდე წერილი დავწერე  
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კვირაში – ერთხელ თქვენთან სადილობის უფლებას ხომ არ მომცემთ, და თუ მომცემთ, 
რომელი დღე უფრო ხელსაყრელი იქნება-მეთქი თქვენთვის... თქვენ წარმოიდგინეთ, 
გაჭრა! ჩემი მასპინძლები არა მხოლოდ მაპურებდნენ, არამედ ლამის წვეულებას მიმართავ-
დნენ. ყოველ საღამოს დანაყრებული და შეზარხოშებული ვბრუნდებოდი შინ. სხვა 
დღეებში რას ვჭამდი, არ ენაღვლებოდათ, მაგრამ ჩემთვის გამოყოფილ კვირის იმ ერთ 
დღეს თავს მოიქაჩლებდნენ ხოლმე. მათგან ყველაზე გულისხმიერები სიგარეტებსა და 
ჯიბის ფულსაც მაჩეჩებდნენ. ჩემმა მარჩენლებმა შვებით ამოისუნთქეს, რადგან მიხვდნენ, 
რომ ჩემი წინადადების მიღების შემთხვევაში ჩემი თავდასხმა კვირაში მხოლოდ ერთხელ 
ელოდათ და ისიც, სტიქიურად კი არა, გეგმაზომიერად. ყველაზე ბედნიერები მაშინ 
იყვნენ, როცა ვეტყოდი ჯადოსნურ ფრაზას: „დღეს თქვენთან უკანასკნელად ვსადილობ“. 
მაშინვე ხალისდებოდნენ და მილოცავდნენ, თუმცა არც ერთი არ მეკითხებოდა, შენს 
ცხოვრებაში რა სასიკეთო ცვლილება მოხდაო. ამ ფრაზას, ძირითადად, მაშინ ვამბობდი, 
როცა უკეთეს მასპინძელს დავიგულებდი. ცხადია, პირველ ყოვლისა იმათ ვათავისუ-
ფლებდი, ვისთანაც თავად არ მეხალისებოდა ურთიერთობა, მაგრამ ამ ეშმაკობას ვერავინ 
მიმიხვდა. ბოლოს და ბოლოს, ერთი შესანიშნავი, სოლიდური პროგრამა შევიმუშავე, 
სრულიად უცვლელი გრაფიკითა და რაციონით. ზუსტად ვიცოდი, რომელ დღეს რა უნდა 
მეჭამა. მაგალითად, ვიცოდი, რომ კრონშტადტი შამპანურითა და ვაშლის ღვეზლით 
გამიმასპინძლდებოდა; კარლი რესტორნებს მომატარებდა და სხვადასხვა, იშვიათი ჯიშის 
ღვინოებს გამასინჯებდა, მერე კი თეატრში ანდა ცირკ „მედრანოში“ წამაჩერჩეტებდა. ჩემს 
მასპინძლებს ერთი სული ჰქონდათ, გაეგოთ, მათ გარდა კიდევ ვინ მიმართავდა ხელს. 
მეკითხებოდნენ, ვისთან უფრო გიყვარს სადილობა, ვინ უკეთეს კერძებს ამზადებსო და 
ა.შ. ახლა რომ ვფიქრობ, ყველაზე მეტად კრონშტადტებთან მიყვარდა სადილობა. ალბათ, 
იმიტომ, რომ ოჯახის უფროსი კედელზე ჩამოწერდა ხოლმე ყოველი სადილის 
პრეისკურანტს. ეს დეტალი სინდისს, ცხადია, არ მიმძიმებდა, რადგან ფულის გადახდას 
არც არასოდეს ვაპირებდი და კრონშტადტმა ეს მშვენივრად იცოდა. უბრალოდ, ძალიან 
მახალისებდა ის ამბავი, რომ სულ წვრილ-წვრილად დამიანგარიშებდა ხოლმე ყოველ 
ლუკმას. ოდესმე ამ დავალიანების დაბრუნება რომ განმეზრახა, ფული ნამდვილად 
დასახურდავებელი გამიხდებოდა. მისი ცოლი შესანიშნავი მზარეული იყო და სულ 
ფეხებზე ეკიდა ქმრის ასეთი სკრუპულოზური ანგარიში. უბრალოდ, ხარკს ასლის 
გადასაღები ქაღალდის სახით მართმევდა. მართლა, მართლა! თუ ხელცარიელი, ასე 
ვთქვათ, ქაღალდის მორიგი პარტიის გარეშე მივეახლებოდი, ძალიან სწყინდა. ასეთ 
შემთხვევაში მეორე დღეს მათი უმცროსი ქალიშვილი ლუქსემბურგის პარკში უნდა 
გამესეირნებინა და ორი-სამი საათით რამენაირად შემექცია. ეს ჩემთვის საკმაოდ რთული 
ამოცანა იყო, რადგან ბავშვი მხოლოდ უნგრულად და ფრანგულად ლაპარაკობდა. 
საერთოდ, უნდა ითქვას, რომ ჩემი მარჩენლები ძალიან მაზალო ტიპები იყვნენ... 
ტანიასთან ვარ, ზედა სართულზე, და ქვედა სართულის პანორამას დავცქერი. 

მოლდორფიც აქ არის, საკუთარი კერპის ფეხთით ზის, ფეხებს ბუხართან ითბობს და 
გადმოკარკლულ, წყალწყალა თვალებში უზომო მადლიერების გრძნობა ჩაღვრია. ტანია 
ადაჟიოს უკრავს. ადაჟიო არაორაზროვნად მეუბნება, სასიყვარულო სიტყვები 
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დამთავრდაო! შადრევნებთან ვდგავარ და იმ კუებს შევცქერი, მწვანე რძეს რომ ფსამენ. 
სილვესტერი ახლახან დაბრუნდა ბროდვეიდან და გული სიყვარულით აქვს აღსავსე. 
მთელი ღამე სკამზე ვიწექი, ბაღში, გვერდით კი კუები ფსამდნენ და ყალყზე დამდგარი, 
აჭიხვინებული ცხენები გიჟებივით ისე დაჭენაობდნენ, ფლოქვებით მიწას არც კი 
ეხებოდნენ. მთელი ღამე იმ იასამნის სუნი მცემდა, ტანიას პატარა, ბნელ ოთახში რომ 
იდგა; იმ ოთახში, სადაც ტანია თმას ჩამოიშლიდა ხოლმე. ის იასამანი მე მივართვი, სანამ 
სილვესტერის დასახვედრად გაემართებოდა. სილვესტერი სიყვარულით აღსავსე 
დაბრუნდაო, მითხრა... ჩემი იასამანი კი ჯერაც თმაში აქვს, პირში, იღლიებში... ოთახი, 
რომელიც იასამნის სურნელით, კუების ფსლის სუნით, სიყვარულითა და აჭიხვინებული, 
ყალყზე შემდგარი ცხენებითაა სავსე; დილაობით კი  გამოუხეხავი კბილების სიმყრალე და 
ღამის ნასუნთქით დაორთქლილი ფანჯრები. პატარა ჭიშკარი, რომელიც ბაღში გადის, 
დაკეტილია. ხალხს სამსახურში მიეჩქარება, მძიმე დარაბები ისე ჭრიალებს, როგორც შუა 
საუკუნეების რაინდთა მუზარადები. შადრევნის წინ მდებარე წიგნის მაღაზიაში „ჩადის 
ტბის ისტორია“ გამოუდვიათ, გალურსული ხვლიკებითა და გასაოცარი ფერებით. იმ 
წერილებს, რომლებსაც ტანიას ვწერდი  ნერწყვით დასველებული ფანქრით დაწერილ, 
გიჟურ წერილებს, ნახშირის ნატეხით დაჯღაბნილ წერილებს, სკამიდან სკამზე 
წოწიალისას ხელსახოცებსა და ხილის ნაყინის შესაფუთ ქაღალდებზე დაწერილებს  ახლა 
ერთად ჩაუსხდებიან და ერთად წაიკითხავენ. მერე, ერთ მშვენიერ დღესაც, სილვესტერი 
აუცილებლად მეტყვის ქათინაურს. სიგარის ფერფლს დაბერტყავს და მეტყვის: „იცით, 
კალამი აშკარად გიჭრით!.. თქვენ, მგონი, სიურრეალისტი ბრძანდებით, არა?“ მშრალი, 
ოდნავ ჩახლეჩილი ხმა, სიგარისაგან ჩაშავებული კბილები, ბოღლიწო, ღვინოში ჩაწობილი 
სეფისკვერის ნაცვლად! 
მე ვერანდაზე ვარ, ფიკუსთან ერთად, ქვედა სართულზე კი  ადაჟიოა. შავი და თეთრი 

კლავიშები; ჯერ შავი, მერე თეთრი, მერე კი  თეთრიცა და შავიც. შენ მეკითხები, რამე ხომ 
არ შეგისრულოო. კი ბატონო, შემისრულე; მაგ კოტიტა და მოუქნელი თითებით დამიკარი 
ეგ ოხერი ადაჟიო, რადგან სხვა არაფრის დაკვრა არ შეგიძლია. დამიკარი და მერე თითები 
მოიჭერი! 
ვერ გამიგია, რას გადაეკიდა ამ ადაჟიოს! ძველი პიანინო არ აწყობდა, საკონცერტო 

როიალი მოინდომა ქალბატონმა მაგ ავადსახსენებელი ადაჟიოს დასაკრავად! მის 
კლავიშებზე მოფუთფუთე უხეშ თითებს რომ ვხედავ და თან ამ იდიოტურ ფიკუსს 
ვუყურებ, თავი ის გიჟი ჩრდილოელი კაცი მგონია, ტანსაცმელი რომ გადაყარა და ასე 
დედიშობილა იჯდა გაყინულ მორებზე; იჯდა და გირჩებს ისროდა ქაშაყებჩაყინულ 
წყალში. ტანიას დაკრული რაღაცნაირად დამთრგუნველი და სევდის მომგვრელია; 
გეგონება, ნაწარმოები გაქვავებულ ლავაზე დაწერეს და ერთმანეთში არეული ტყვიისა და 
რძის ფერი დაჰკრავსო. ეს სილვესტერი კიდევ, აუქციონერივით ცალ მხარეს გადახრილი 
თავით, ტანიას ეუბნება: 

– ის მეორე ნაწარმოები დაუკარი, საყვარელო, დილით რომ ისწავლე. 
რა ბედნიერებაა, როცა გაქვს სმოკინგი, კარგ სიგარებს ეწევი და შენი ცოლი ფორტეპიანო-

ზე უკრავს! ეს ამბავი ძალიან გსიამოვნებს და ნერვებსაც გიმშვიდებს. ანტრაქტის დროს 
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მოწევაც შეგიძლია და სუფთა ჰაერზე გასვლაც. ჰო, გავიგეთ  ტანიას ძალიან მოქნილი და 
მარჯვე თითები აქვს; ბატიკასაც მშვენივრად აკეთებს. 

– ბულგარული სიგარეტის მოწევა ხომ არ გნებავთ?.. მისმინე, ჩემო ძვირფასო, აი, მაშინ 
რას უკრავდი, ძალიან რომ მომეწონა? ააა, ჰო  სკერცო იყო. რა თქმა უნდა! დიდებულია! – 
ამბობს გრაფი ვოლდემარ ფონ შვისენაინცუგი. გაყინული, წირპლიანი თვალები. მყრალი 
პირი. ჭყეტელა წინდები და, თქვენის ნებართვით, ბარდის წვნიანი გახუხული პურით. 

– პარასკეობით ყოველთვის გვაქვს ხოლმე ბარდის წვნიანი... ცოტა წითელი ღვინოც 
მიირთვით. წითელი ღვინო ხორციან კერძებს ძალიან უხდება, – ამბობს მშრალი, 
მოგუდული ხმით. – აი, სიგარაც ინებეთ... დიახ, ჩემი ხელობა ძალიან მიყვარს, მაგრამ, 
მართალი გითხრათ, დიდ მნიშვნელობას არ ვანიჭებ. მომდევნო პიესა სამყაროს 
პლურალისტულ კონცეფციაზე იქნება აგებული... მბრუნავი პროჟექტორები კალციუმის 
ნათებით... ო ’ ნილი, როგორც დრამატურგი, მკვდარია... მგონი, აჯობებს, უფრო ხშირად 
აიღო ფეხი პედლებიდან, საყვარელო!.. ამ ადგილზე ვგიჟდები! შესანიშნავია, არ 
მეთანხმებით?.. დიახ, მსახიობები მიკროფონებით ივლიან, შარვლებზე დავუმაგრებთ. 
მოქმედება აზიაში მოხდება, იქაური ატმოსფერო ძალიან ხელსაყრელი და ეფექტურია... 
ანჟუც მიირთვით, თქვენთვის მოვატანინე... 
სადილის დროს სულ ასე ყბედობს, შეუჩერებლივ. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ის 

თავისი წინადაცვეთილი ასო დააძრო შარვლიდან და თავზე გვაფსამს. ტანიას მოთმინების 
ფიალა აევსო და თავს ძლივს იკავებს. თურმე, რაც შინ დაბრუნდა, „სიყვარულით აღსავსე 
გულით“, ეს მონოლოგი არ წყდება. ტანიამ მითხრა, ტანზე რომ იხდის, მაშინაც კი 
ქაქანებსო. თბილ-თბილი შარდის უწყვეტი ნაკადი, თითქოს შარდის ბუშტი გაუსკდა... 
რომ წარმოვიდგენ, როგორ უწვება საწოლში ტანია ამ გამსკდარ შარდის ბუშტს, ბრაზი 
მახრჩობს. იმის წარმოდგენაც კი მზარავს, რომ ეს ფსუტიანი ნაბიჭვარი, ბროდვეის 
იაფფასიანი პიესების მჯღაბნელი, ჩემს საყვარელ ქალს მთელი ღამე აქოთებულ შარდში 
აბანავებს. წითელი ღვინო, ბარდის წვნიანი და მბრუნავი პროჟექტორები მიართვით 
ვაჟბატონს! რა უტიფრობაა! რომ წარმოვიდგენ, როგორ წამოკოტრიალდება ჩემს 
გაღვივებულ ცეცხლთან და როგორ აქრობს საკუთარი შარდით, ჭკუიდან ვიშლები! 
ღმერთო, ღმერთო! მუხლებზე უნდა იდგეს ჩემ წინაშე და მადლობას მადლობაზე 
მიხდიდეს! ვერ ხედავ, შე ყეყეჩო, რომ შინ ნამდვილი ქალი დაგახვედრე?! ვერ ხედავ, რომ 
ლამის აფეთქდეს?! შენ კიდევ მაგ შენი ადენოიდებისაგან მოგუდული ხმით გაიძახი, უნდა 
მოგახსენოთ, რომ ამ საკითხს ორი მხარე აქვს, ორი თვალსაზრისით უნდა განვიხილოთო... 
შევეცი მაგ შენს ორ თვალსაზრისს! მაგ შენს პლურალისტურ მსოფლმხედველობას და 
აზიის ხელსაყრელ გარემოს!.. შემეშვი, ნუღარ მჩრი პირში მაგ შენს წითელ ღვინოსა თუ 
ანჟუს... ეგ ქალი მომეცი... ეგ ქალი მე მეკუთვნის! შენ წადი და შადრევანთან დაეგდე, მე კი 
იასამნის სურნელით დავთვრები. წირპლები მოიწმინდე, ეგებ თვალი აგეხილოს... ეგ 
ადაჟიოც მომაშორე, შენთვის მიჩუქნია, წაიღე და შენს დათბილულ კალსონებში გაახვიე! 
ის სკერცოც არ დაგავიწყდეს და მთელი ის შენი უღიმღამო მუსიკაც, რომელიც ასე 
სიამოვნებს შენს მოჩვარულ შარდის ბუშტს! მიღიმი, არა? თვითკმაყოფილი ღიმილით 
მიღიმი და ზემოდან დამყურებ! ნუთუ ვერ ხვდები, რომ უბრალოდ, კოჭს გიგორებ? სანამ 
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შენ გაუჩერებლად ყბედობ, შენი ცოლის ხელი მუხლზე მეფერება, მაგრამ შენ ამის 
შემჩნევის ტრაკი არა გაქვს! გგონია, მსიამოვნებს, რომ ვიტანჯები? ააა, თურმე ეგ ჩემი 
ცხოვრებისეული როლი ყოფილა! ასე ფიქრობ? იფიქრე, იფიქრე... მაგრამ შენს ცოლსაც 
ჰკითხე და ის მოგიყვება, როგორც ვიტანჯები. ნამდვილი კიბო და ბოდვა ხარო, ასე 
მითხრა ამას წინათ ტელეფონში. შენს ცოლს კიბო შეეყარა და ჩემზე აბოდებს, გაიგე? ჰოდა, 
მალე მისი წყლულების მობანა მოგიწევს. ვენები დასკდომაზე აქვს, შენი ნალაქლაქევი კი 
ნახერხივით მიაქვს ქარს. რამდენიც უნდა მოშარდო, საწყაულს მაინც ვერ აღუვსებ. 
როგორც ბ-მა რენმა ბრძანა, სიტყვები მარტოობის ნიშანია. ერთი-ორი სიტყვა მეც მივაწერე 
მაგ შენს სუფრას გუშინ, მაგრამ ვერ ხედავ, რადგანაც ახლა იდაყვებით ეყრდნობი იმ 
ადგილს. 
გარშემო ისეთი გალავანი აღუმართა, გეგონება ვინმე წმინდანის საძვალე იყოს. ცოტა 

ნებისყოფა რომ გამოეჩინა და ეთქვა ჩემთვის, აჰა, შენი იყოს, შენთვის დამითმიაო, ეგებ 
სასწაულიც მომხდარიყო. რა უნდა ამის თქმას? „ჰა, წაიყვანე, შენი იყოს!“ გეფიცები, მაშინ 
ყველაფერი კეთილად დასრულდებოდა. ეტყობა, ისიც არ მოგდის თავში, რომ შესაძლოა, 
არც წამეყვანა. ანდა დროებით წამეყვანა და მერე, ბევრად უკეთეს ფორმაში მყოფი, ისევ 
უკან დამებრუნებინა. მაგრამ არა, აუცილებლად გალავანი უნდა შემოგევლო... გალავანი 
რას დაიჭერს? ადამიანს გალავანს ვერ შემოავლებ; გალავნებს ჩვენს დროში აღარ აშენებენ! 
შენ, ეტყობა, მაგ შენი გამომშრალი ტვინით, ფიქრობ, რომ შენი ცოლის ღირსი არა ვარ, რომ 
შენს ცოლს გავაბინძურებ და გავრყვნი. მაგრამ აზრზე არა ხარ, ზოგჯერ რა ტკბილია 
გარყვნილი ქალი, როგორ გაიფურჩქნება, ახალ თესლს თუ შეაშველებ და კარგად 
დაამყნობ. გგონია, მოყვარული გული კმარა და სხვა არაფერია საჭირო? ეგებ სხვა 
ქალისთვის ამანაც იკმაროს. მაგრამ გულიც რომ გამოგეფიტა? აბა, მაჩვენე, თუ ბიჭი ხარ, 
გული სადა გაქვს? ერთი დაჩუტული შარდის ბუშტი ხარ და სხვა არაფერი! კბილებს 
ილესავ და ცდილობ, დაიღრინო, ტანიას ფეხდაფეხ დასდევ, მოდარაჯე ძაღლივით, და 
ყველა ხესთან ფსამ, აქაოდა, ჩემი ტერიტორიაა, არ მომეკაროთო. გთხოვა, ჩემი ძაღლი 
იყავიო? მგონი, პოეტად დაგიქირავა. ამბობს, ერთ დროს პოეტი იყოო. მერე რა ჯანდაბა 
გეტაკა? ნუ გერიდება, სილვესტერ, ამოიღე ეგ ოხერი მიკროფონი შარვლიდან, დაუშვი 
უკანა ფეხი და ნუღარ შარდავ. ნუ გერიდება-მეთქი, გეუბნები, რადგანაც სამარცხვინო რამ 
უკვე მოხდა  შენმა ცოლმა მიგატოვა, კარგა ხანია, შევრყვენი და ეგ გალავანი აღარაფერში 
გამოგადგება, მოანგრიე! ზედმეტად ნუ ირჯები და ზრდილობიანი ტონით ნუ მეკითხები, 
ყავას კარბონმჟავის გემო ხომ არ დაჰკრავსო. მაგით ვერ შემაშინებ. გინდ ვირთხის წამალი 
და შუშის ნატეხები ჩამიყარე ჭიქაში და გინდ ერთი ჩაიდანი შარდი აადუღე და მუსკატის 
კაკლით შეანელე, მაინც ვერაფერს გახდები... 
ბოლო რამდენიმე კვირაა, კომუნალური ცხოვრებით ვცხოვრობ. ასად ვიგლიჯები 

რამდენიმე გიჟ რუსს, ერთ ლოთ ჰოლანდიელსა და მსუქან ბულგარელ ქალბატონს, 
სახელად ოლგას, შორის. რუსებში, ძირითადად, ევგენისა და ანატოლის ვხვდები. ოლგა 
რამდენიმე დღის გამოწერილია საავადმყოფოდან. სიმსივნე მოუწვეს და ცოტა წონაშიც 
დაიკლო. თუმცა, რომ შეხედავ, ვერ იტყვი, დიდად დაიტანჯაო. წონით ერთ პატარა 
ლოკომოტივს არც ახლა ჩამოუვარდება. ისევ ოფლიანობს, პირი ისევ უყარს და თავზეც 
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ისევ ის განუყრელი ჩერქეზული ფაფახი ახურავს, ბურბუშელისაგან დამზადებულ პარიკს 
რომ ჰგავს. ნიკაპსაც ისევ უმშვენებს უხეში ბალნით დაფარული ორი ხალი და ულვაშებიც 
ისევ ისე აქვს აწკეპილი. საავადმყოფოდან გამოწერის მეორე დღიდანვე ისევ მეწაღეობას 
მიჰყოხელი. დილის ექვსი საათიდან მიუჯდება ხოლმე თავის დაზგას და დღეში ორ 
წყვილ ფეხსაცმელს კერავს. ევგენი ამბობს, ოლგას ზიდვა დიდი ტვირთიაო. რაც გინდა, 
ისა თქვი და, ამ თავისი ხელობით ეს ქალი ევგენისაც არჩენს და მის თანამეცხედრესაც. 
როცა ოლგა არ მუშაობს, შიმშილით კუჭი უხმებათ. ასე რომ, ცივ ნიავს არ აკარებენ, 
მუდამდღე იმაზე ზრუნავენ, ოლგამ კარგად გამოიძინოს, კვება არ მოაკლდესო და ასე 
შემდეგ. 
ტრაპეზი, როგორც წესი, წვნიანით იწყება. მნიშვნელობა არა აქვს, ხახვის წვნიანია, 

პომიდვრის თუ ბოსტნეულის, გემო და შესახედაობა მაინც ყველას ერთნაირი აქვს  
მომჟავო და მღვრიე  გეგონება, ქვაბში სამზარეულოს ბინძური ტილო ჩაუვარდათო. 
კარაქსაც განჯინაში ამჟავებენ. სამი დღის შემდეგ ისეთ გემოს იძენს, როგორსაც, ალბათ, 
მიცვალებულის ფეხის ცერი. 
ამძაღებული, დამდნარი კარაქის სუნი მადის აღმძვრელია-მეთქი, ნამდვილად ვერ 

ვიტყვი; მით უფრო, რომ საჭმელს გაუნიავებელ ოთახში ამზადებენ. კარს რომ შევაღებ, 
მაშინვე ცუდად ვხდები. თუმცა, როგორც კი ჩემი ნაბიჯების ხმას გაიგონებს, ევგენი 
მაშინვე ეცემა ხოლმე ფანჯრებს, დარაბებს აღებს და ფანჯარაზე მებადურის ბადესავით 
ჩამოკონწიალებულ ზეწარსაც გადასწევს. ამ ზეწრის დანიშნულება ოთახის მზის 
შუქისაგან დაცვაა. საბრალო ევგენი! ოთახის დანჯღრეულ ავეჯს, ბინძურ ზეწრებს, 
გასარეცხი ჭურჭლით და დამყაყებული წყლით სავსე ნიჟარას რომ გახედავს ხოლმე, 
სასოწარკვეთილს აღმოხდება, მონა ვარ, აბა რაო! ამას ყოველდღე და დღეში ასჯერ 
დაიჩივლებს ხოლმე. მერე კი კედლიდან გიტარას ჩამოიღებს და ამღერდება. ამძაღებული 
კარაქის სუნს რაც შეეხება, ჩემში სხვა, დადებით ასოციაციებსაც იწვევს. ეს სუნი საკუთარ 
ბავშვობას მაგონებს  ვხედავ, როგორ ვდგავარ ძველებურ, პატარა, ბინძურ შიდა ეზოში. 
დარაბების ღრიჭოებიდან უცნაური სახეები შემომყურებენ: თავსაფრიანი ბებრუხანები, 
ქონდრისკაცები, ვირთხისთვალება სუტენიორები, წელში მოხრილი ებრაელები, მექუდე 
გოგონები, წვერგაუპარსავი იდიოტები. დროდადრო ეზოშიც გამოგოგმანდებიან ხოლმე 
ვედროების წყლით ასავსებად ან ნარეცხი წყლისაგან დასაცლელად. ერთხელ ევგენიმ 
მთხოვა, ვედრო გადაღვარეო. ეზოს კუთხეში პატარა ორმო იყო, გარშემო დახვავებული 
ბინძური ქაღალდებით, უფრო სწორად, ფეხსადგილის ჭა, ექსკრემენტებით ანუ ქაქით 
ამოვსებული. ვედრო რომ გადავღვარე, მოულოდნელად ბინძური მასის უცნაური ბუყბუყი 
შემომესმა, მერე მეორედაც დაიბუყბუყა. ოთახში რომ შემოვბრუნდი, წვნიანი უკვე 
დაესხათ. სადილობისას სულ საკუთარ კბილის ჯაგრისზე ვფიქრობდი, დამიძველდა და 
გაიქუცა-მეთქი. ჯაგრისის ღერები სულ კბილებში მრჩებოდა. როცა საჭმელად ვჯდები, 
ვცდილობ, ფანჯარასთან მოვხვდე. მაგიდის მეორე მხარეს მოხვედრის ძალიან მეშინია  
საწოლთან ახლოსაა და საწოლი უაღრესად ცოცხალია. იქით რომ გავიხედავ, საწოლის რუხ 
ზეწრებზე სულ სისხლის ლაქებს ვამჩნევ. ამიტომ, მირჩევნია, ფანჯარაში გავიხედო და 
ეზო დავინახო, სადაც ბინძურ ვედროებს რეცხავენ. სადილი მუსიკის გარეშე არ 
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მთავრდება. როგორც კი ყველს შემოიტანენ და ჩამოატარებენ, ევგენი წამოხტება და 
საწოლის თავზე დაკიდებულ გიტარას დასწვდება. მერე ზედ ერთსა და იმავეს ამღერებს. 
ამბობს, რეპერტუარში თხუთმეტი თუ თექვსმეტი სიმღერა მაქვსო, მაგრამ მე სამზე მეტი 
არ მომისმენია. მისი საყვარელი სიმღერაა Charmant po è me d’amour (24. მშვენიერი პოემა 
სიყვარულზე (ფრანგ.)). . ძალიან სევდიანი სიმღერაა. 
მოსაღამოვებულზე კინოში მივდივართ და ბნელსა და გრილ დარბაზში ვსხდებით. 

ევგენი ფორტეპიანოს მიუჯდება ხოლმე ორკესტრის ორმოში, მე კი პირველ რიგში ვიკავებ 
ადგილს. დარბაზი ცარიელია, მაგრამ ევგენი ისე მღერის, გეგონება, ევროპის ყველა 
მონარქის წინაშე გამოდისო. ბაღში გამავალი კარი ღიაა და იქიდან შემოსული სველი 
ფოთლების სურნელი ევგენის სევდასა და დარდს უერთდება. შუაღამისას, როდესაც 
დარბაზში ჰაერი უკვე მაყურებლების ოფლისა და ნასუნთქის მყრალი სუნითაა 
გაჯერებული, უკან ვბრუნდები, ჩემს სკამზე ღამის გასათევად. თამბაქოს კვამლის 
შარავანდედით მოსილი წითელი წარწერა, „გასასვლელი“, აზბესტის ფარდას სუსტ შუქს 
ჰფენს. თვალებს ვხუჭავ და თვალს ვარიდებ ამ ხელოვნურ, შუშის, მოდარაჯე თვალს... 
შუშის თვალით განათებულ ღამეულ შიდა ეზოს რომ გავყურებ, სამყაროს მხოლოდ 
სანახევროდ აღვიქვამ. ნოტიო ქვაფენილი ხავსითაა დაფარული და ქვებს შუა დარჩენილ 
ღრიჭოებში შავი გომბეშოები ბუდობენ. სარდაფში მასიური კარით უნდა შევიდეთ; კიბე 
ღამურების ექსკრემენტებითაა გასიპული. კარი დაფერდებულა და ლამის ამოვარდეს 
მოფამფალებული ანჯამებიდან, მაგრამ კარის თავზე მიკრული, მომინანქრებული დაფის 
წარწერა მაინც გვაფრთხილებს, „კარის ჩაკეტვა არ დაგავიწყდეთ!“ რა ჯანდაბად უნდა 
ჩაკეტო? ვერ გამიგია! ისევ ვაკვირდები წარწერას, მაგრამ ის უცებ ქრება და ვხედავ, მის 
ადგილას ფერადი მინა ჩაუსვამთ. ჯიბიდან ჩემს მანათობელ შუშის თვალს ვიღებ, 
ვაფურთხებ და ცხვირსახოცით ვაპრიალებ. ვხედავ, უზარმაზარი ინკრუსტირებული 
მაგიდის თავზე შემოდგმულ ფიცარნაგზე ერთი დიაცი წამოსკუპებულა და კისერზე 
მახრჩობელა გველი შემოუხვევია. ოთახის კედლები წიგნებითაა სავსედა ფერად 
აკვარიუმებში უცნაური თევზები დაცურავენ; კედლებზე შავი ჭირის ეპიდემიამდელი 
პარიზის ამსახველი სქემები და ძველი სამყაროს  კნოსოსისა და კართაგენის  სახმელეთო 
და საზღვაო რუკებია, კართაგენისა დანგრევამდე და დანგრევის შემდეგ. ოთახის კუთხეში 
რკინის საწოლია, ზედ დასვენებული გვამით. იმავე საწოლიდან დაღლილი ქალი დგება, 
გვამს იღებს და ანგარიშმიუცემლად აგდებს ფანჯრიდან. მერე ინკრუსტირებულ 
მაგიდასთან მიდის, აკვარიუმიდან ოქროს თევზს იღებს და ყლაპავს. მერე ოთახი ნელ-
ნელა ტრიალს იწყებს და რუკებზე გამოსახული კონტინენტები ოკეანეში ინთქმებიან. 
მხოლოდ ქალი რჩება ადგილზე, მაგრამ ტანი აბურდულ გეოგრაფიას მიუგავს. 
ფანჯრიდან ვიყურები და ვხედავ, რომ ეიფელის კოშკი შუშხუნა შამპანურია; სულ 

ციფრებითაა ნაგები და შავი მაქმანის სუდარაშია გახვეული. მილგაყვანილობა ავისმომას-
წავებლად ბუყბუყებს. გარშემო ყველგან სახურავებია, საზიზღარი გეომეტრიული 
ხრიკებით ნაგები სახურავები. 
სამყაროდან ისე ამომიღეს, როგორც დაცლილი მასრა. მძიმე ნისლი ჩამოწვა, დედამიწა 

გაყინული ქონის ლაქებით დაიფარა. ქალაქის პულსაციას ისე მძაფრად ვგრძნობ, გეგონება, 
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ჯერ კიდევ თბილი სხეულიდან ამოკვეთილი გულიაო. ჩემი სასტუმროს ფანჯრები ლპება 
და გარშემო ისეთი მძაფრი სიმყრალის სუნია, თითქოს ქიმიკატებს წვავენ. სენას გავყურებ 
და შლამსა და ნაგავს ვხედავ. ქუჩის ლამპიონები წყალში იხრჩობიან, ადამიანებს სუნთქვა 
ეკვრით, ხიდები სახლებითაა მოფენილი, სიყვარულის სასაკლაოებით. კედელთან ერთი 
კაცი ატუზულა და აკორდეონი შემოუდგამს ღიპზე. ხელები მაჯებთან აქვს გადაჭრილი, 
მაგრამ მის უხელო მკლავებში მოქცეული აკორდეონი მაინც იკლაკნება, გველებით სავსე 
ტომარასავით. სამყარო შედგა და დამოკლდა თითქოს, მხოლოდ ერთი კვარტლის 
მოცულობისაა და არც ვარსკვლავები მოჩანს, არც ხეები და აღარც მდინარეები. აქ ახლა 
მკვდრები ცხოვრობენ; ისინი იმ სკამებს ჩარხავენ, რომლებზეც მათ სიზმრებში სულ სხვა 
ადამიანები სხედან. ქუჩის შუაგულში დიდი ბორბალია და ამ ბორბლის ცენტრში 
სახრჩობელაა აღმართული. მკვდარი სულები ცდილობენ ამ სახრჩობელაზე აბობღებას, 
მაგრამ არაფერი გამოსდით, ბორბალი საშინელი სისწრაფით ტრიალებს... 
საკუთარ თავთან შესარიგებლად და ცოტა ჭკუაზე მოსასვლელად აშკარად რაღაც 

მჭირდებოდა. ჰოდა, წუხელ აღმოვაჩინე ეგ რაღაც  პაპინი! არ მენაღვლება, შოვინისტია, 
ურჯულო თუ ბეცი პედანტი. მთავარი ის არის, რომ როგორც წამხდარსა და ბოლომდე 
ჩაქვავებულ კაცს, ბადალი არ ჰყავს... 
თვრამეტი წლის ასაკში (გესმით, თვრამეტის-მეთქი!) უკვე გადაბულბულებული ჰქონდა 

არა მხოლოდ ჰომეროსი, დანტე თუ გოეთე, არა მხოლოდ არისტოტელე და პლატონი, არა 
მხოლოდ რაბლე, სერვანტესი და სვიფტი, არა მხოლოდ უოლტ უიტმენი, ედგარ ალან პო, 
ბოდლერი, ვიიონი, ლოპე დე ვეგა, არა მხოლოდ ნიცშე, შოპენჰაუერი, კანტი, ჰეგელი, 
დარვინი, სპენსერი, ჰაქსლი, არამედ ყველა მათ შუა გაჩხერილი წვრილფეხობის 
ნაწარმოებებიც. ეს ყველაფერი მე-18 გვერდზე, ხალხო! 232-ე გვერდზე კი წახდა და 
აღსარება აღმოხდა  არაფერი ვიციო. კრიტიკული ნარკვევები დამიწერია, ბიბლიოგრაფიე-
ბი შემიდგენია, გამილანძღავს და გამიშავებია... შემიძლია, ხუთი წუთიც ვილაპარაკო და 
ხუთი დღეც, მაგრამ მერე მერხევა, მთლად გამოწურული ვარ ხოლმეო, – ამბობს. 

„ამას ისიც ემატება, რომ ყველას უნდა ჩემი ნახვა და დაჟინებით მოითხოვენ ჩემთან 
შეხვედრასა და საუბარს. ადამიანები ტვინს მიბურღავენ მეც და ჩემს ნაცნობებსაც; 
აინტერესებთ, რას ვაკეთებ, როგორ ვარ, ჯანმრთელობა ხომ არ მღალატობს, ისევ თუ 
გავდივარ ქალაქგარეთ სასეირნოდ, ვმუშაობ თუ არა, წიგნი თუ დავასრულე, ახალი წიგნის 
დაწერაზე ხომ არ ვფიქრობ. იმ გაძვალტყავებულ გერმანელ მაიმახს უნდა, რომ მისი 
ნაშრომები ვთარგმნო. ველურთვალება რუსის გოგოს სურს, ჩემი ავტობიოგრაფია 
მხოლოდ მისთვის დავწერო. ამერიკელი ქალბატონი თავგადაკლული იღწვის, ცინცხალი 
ამბები გაიგოს ჩემზე. ამერიკელი ჯენტლმენი მანქანას მიგზავნის და სადილად 
მეპატიჟება, რათა მყუდრო და ინტიმურ ატმოსფეროში „მეგობრულად გამესაუბროს“. ხომ 
მიმიხვდით? ჩემს ბავშვობის მეგობარს ყველა ჩემი ნაწერის წაკითხვა სწადია, 
დაწერისთანავე. ჩემი მეგობარი მხატვარი მევედრება, ერთი საათით მაინც მოახერხე 
პოზირება, რომ დაგხატოო. ერთ გაზეთის თანამშრომელს ჩემი მისამართის გაგება უნდა. 
ერთი ნაცნობი მისტიკოსი ცდილობს, ჩემს სულიერ მდგომარეობას ჩაუღრმავდეს; მეორე, 
უფრო პრაქტიკული ნაცნობი, ჩემი მატერიალური მდგომარეობითაა დაინტერესებული. 
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ჩემი კლუბის პრეზიდენტი მეკითხება, ბიჭებისთვის ერთ ლექციას ხომ არ ჩაატარებო. 
ერთი ახუნტრუცებული ბანოვანი იმედოვნებს, რომ მასთან შეძლებისდაგვარად ხშირად 
ვივლი ჩაიზე; უნდა, ჩემი აზრი შეიტყოს იესო ქრისტეზე, და ისიც აინტერესებს, იმ ახალ 
მედიუმზე რას ვფიქრობ... 
ღმერთო დიდებულო! რა დღეში ვარ?! რად მაქციეს?! რატომ ცდილობთ, ხალხო, ჩემი 

ცხოვრების დაგლეჯას, ჩემი დროის მოპარვას, ჩემს სულში ქექვას, ჩემი აზრების 
შესრუტვას, ჩემთან ერთად დროის მოკვლას, ჩემს დაგულებას გულის მესაიდუმლედ ანდა 
საინფორმაციო სააგენტოდ გადაქცევას?! ვინ გგონივართ, ბოლოს და ბოლოს?! ქირით 
მომუშავე ტაკიმასხარა ხომ არა ვარ, დილაობით ინტელექტუალური შოუების 
გასამართავად რომ გამომიძახოთ ხოლმე?! ან იქნებ მონა ვარ, ყურმოჭრილი მონა, 
რომელმაც თქვენს დაკრულზე უნდა იცეკვოს და რაც გააჩნია, ყველაფერი თქვენს 
სამსხვერპლოზე მოიტანოს?! ან ეგებ ის როსკიპი დიაცი ვარ, რომელმაც ყოველი 
კოხტაპრუწა მამაკაცის დანახვაზე კაბა უნდა წამოიხადოს?! 
ნურას უკაცრავად, ვერ მოგართვით! მე ის კაცი ვარ, რომელმაც გმირულად უნდა 

იცხოვროს და სამყაროს უკეთესი სურათი დახატოს საკუთარი თვალის გასახარად. როცა 
სისუსტითა თუ აუცილებლობის გამო დროდადრო ორთქლს გამოვუშვებ, რათა 
გავარვარებული გული და ვნებები სიტყვიერად დავიცხრო, ანდა სანუკვარი ოცნება 
მხატვრულად შევფუთო, კი ბატონო, ინებეთ, თქვენი ნებაა! ეგ ყველაფერი 
ხელმისაწვდომია, შეგიძლიათ, თან წაიღოთ ან აქვე დატოვოთ... მაგრამ მე უნდა მომეშვათ, 
მე ნუ მაწუხებთ! თავისუფალი კაცი ვარ და ეს თავისუფლება ჰაერივით მჭირდება. 
საკუთარ თავთან მარტო დარჩენა მჭირდება. განმარტოება მჭირდება, რომ კარგად 
დავუფიქრდე საკუთარ მანკიერებასა და სასოწარკვეთილებას. მზის ნათელი და უკაცრიე-
ლი ქვაფენილები მჭირდება, რომ არავინ გამომელაპარაკოს. მხოლოდ იმ მუსიკის 
აკომპანემენტით მინდა ვიარო, რომელსაც გულში ვღიღინებ. ჰოდა, რა გინდათ ჩემგან? რაც 
რამ ხმამაღლა სათქმელი მაქვს, ყველაფერს ვბეჭდავ. რაც რამ გასაცემია, ყველაფერს გავცემ. 
თქვენი გაუთავებელი თვალთვალი გულს მირევს! თქვენი უხეირო ქათინაურები 
შეურაცხყოფას მაყენებს! თქვენი მორთმეული ჩაი მწამლავს! თქვენი რა მმართებს? ვალს 
რატომ მადებთ? ვალდებული და პასუხისმგებელი მხოლოდ ღვთის წინაშე ვარ, თუკი ის 
არსებობს!" 
ასე მგონია, პაპინი, ცოტა არ იყოს, ცდება, რომ ამბობს, მარტო ყოფნა მინდაო. მარტო 

ყოფნა სულაც არ არის ძნელი, თუკი ღატაკი და ხელმოცარული ხარ. ხელოვანი ყოველ-
თვისაც მარტოა, თუ ნამდვილი ხელოვანია. ამიტომ ხელოვანს მარტოობა კი არა, 
მარტოსულობა სჭირდება. 
აი, მე, მაგალითად, ნამდვილი ხელოვანი ვარ. ნაშუადღევს ცოტა წავთვლიმე და 

ხერხემალი დავასვენე. ჰოდა, ერთბაშად იმდენი იდეა მომივიდა, სამი დღე მეყოფა 
საზრდოდ. მოკლედ, ენერგია სად წამეღო, აღარ ვიცოდი. სასეირნოდ წასვლა გადავწყვიტე. 
ქუჩაში რომ გამოვედი, აზრი შევიცვალე  კინოში წასვლა ვარჩიე. თუმცა, კინოში ვერ 
წავიდოდი, ბილეთისთვის ფული არ მეყოფოდა. ჰოდა, ისევ სასეირნოდ წასვლა 
გადავწყვიტე. ყველა კინოთეატრთან ვჩერდებოდი და ჯერ აფიშებს ვკითხულობდი, მერე  
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სეანსების ფასებს. ოპიუმის ერთი გაბოლება ნამდვილად არ იყო ძვირი, მაგრამ ჩემი ჯიბე 
ვერც ერთს ვერ გასწვდა. გვიანი საღამო რომ არ ყოფილიყო, ცარიელ ბოთლებს მაინც 
ჩავაბარებდი და ერთორ გროშს მოვიგდებდი. 
ამასობაში რიუ ამელისაც მივადექი და კინო მაშინვე გადამავიწყდა. რიუ ამელი ერთ-

ერთი ჩემი უსაყვარლესი ქუჩაა. ეს ერთ-ერთი ის ქუჩაა, რომლის მოასფალტებაც, 
საბედნიეროდ, მუნიციპალიტეტს დაავიწყდა და უზარმაზარი, უსწორმასწორო ლოდები-
თაა მოკირწყლული. ქუჩა ვიწროა და მხოლოდ ერთ კვარტალს მოიცავს. „ოტელ ფრითიც“ 
სწორედ ამ ქუჩაზეა და პატარა ეკლესიაც. ისეთი ციცქნაა, გეგონება, მხოლოდ 
რესპუბლიკის პრეზიდენტისა და მისი ოჯახისათვის ააგესო. პატარა, მოკრძალებული 
ეკლესიის დანახვა ზოგჯერ თვალს ახარებს, მით უფრო  პარიზში, რომელიც პომპეზური 
ტაძრებითაა სავსე. 
ალექსანდრე III-ის ხიდი, უზარმაზარი ქარიანი სივრცე, რომელიც გონტის ხიდამდეა 

გადაჭიმული. გონტი  რკინის ცხაურებში მათემატიკური სიზუსტით მომწყვდეული 
შიშველი ხეები. „ინვალიდების სახლის“ წყვდიადი, რომელიც გუმბათიდან იღვრება და 
მოედნის მიმდებარე ქუჩებსაც სწვდება. პოეზიის სამარე. იქ დაიგულეს, სადაც უნდოდათ. 
დიადი მეომარი, ევროპის ბოლო თვალსაჩინო წარმომადგენელი მშვიდად განისვენებს 
გრანიტის მძიმე აკლდამაში. საფლავში ნამდვილად არ გადატრიალდება. კარიბჭე 
ურდულით გულდაგულ ჩაურაზავთ. იძინეთ, სირ, მშვიდად იძინეთ. ამათ ნაპოლეონის 
იდეები კი არ უნდოდათ, მისი გვამის სათავისოდ დაგულება სურდათ! 
მდინარე ისევ მოდიდებული და ატალახებულია და ნაირფერი შუქის ათინათი 

დასთამაშებს. არ ვიცი, რა მემართება ამ ჩაშავებული, სწრაფი ნაკადის დანახვისას, მაგრამ 
მაშინვე ვიგზნები და ვხვდები, რომ ამ მიწაწყლის დატოვება არ მსურს; სამუდამოდ მინდა 
აქ დარჩენა. ამავე გზით ამას წინათაც ჩამოვიარე. „ამერიკან ექსპრესში“ მივიჩქაროდი 
უარყოფითი პასუხის მოსასმენად  იქ არც წერილი დამხვდებოდა, არც ტელეგრამა, არც 
გასანაღდებელი ჩეკი და არც სხვა რამ. „გალერი ლაფაიეს“ ფურგონი მირახრახებდა ხიდზე. 
დილა იყო. ნაწვიმარზე, აქაფებული ღრუბლებიდან მზემ გამოანათა და სახურავებს ცივი 
სხივები მოჰფინა. მახსოვს, მძღოლმა როგორ გადმოხედა მდინარეს. ჯანსაღი, სადა და 
მომავლის რწმენით აღსავსე მზერა ჰქონდა  ვიშ, რა კარგია, სადაცაა, გაზაფხულიც მოვაო! 
ღმერთმანი, პარიზში გაზაფხულის დადგომისთანავე ყველაზე მდაბალი არსებაც კი 
გრძნობს, რომ სამოთხეში იმყოფება. მაგრამ მძღოლის მზერაში საოცარი სინაზეც 
იგრძნობოდა  ეს მისი მშობლიური პარიზი იყო! სულაც არ არის აუცილებელი, მდიდარი 
იყო, ანდა საფრანგეთის მოქალაქე, პარიზის მიმართ ამგვარი მშობლიური განცდა რომ 
გაგიჩნდეს. პარიზი სავსეა ღატაკებით  ყველაზე ამაყი და ბინძური მათხოვრებით, 
რომლებსაც კი ოდესმე უცხოვრიათ დედამიწის ზურგზე; იმ უსახლკაროებით, რომლებსაც 
წამსვე შეატყობ, რომ შინ არიან, საკუთარ ბუდეში. პარიზელები სწორედ ამით 
გამოირჩევიან სხვა დიდი ქალაქების მაცხოვრებლებისაგან. 
ნიუ-იორკზე რომ ვფიქრობ, სულ სხვა გრძნობა მეუფლება. ნიუ-იორკში თვით ყველაზე 

მდიდარი ადამიანიც კი მღილად გრძნობს თავს. ნიუ-იორკი ცივი, ელვარე და 
დამღუპველია. აქ შენობებია მთავარი. ყველაფერი ატომური სიჩქარით მოძრაობს; რაც 
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უფრო გიჟური რიტმია, მით უფრო გიკნინდება სული. ირგვლივ ყველაფერი დუღს და 
გადმოდუღს, მაგრამ ასეთი დუღილი ქიმიურ დანადგარებშიც შეიძლება ხდებოდეს. 
კაციშვილს არა აქვს წარმოდგენა, რა ხდება და რატომ ხდება. ამ უზარმაზარ ენერგიას 
არავინ მართავს. კოლოსალურს, უცნაურს, ბუფონადურს. უკიდეგანო, რეაქტიული 
სწრაფვა, რომელიც სრულიად არ არის კოორდინირებული. როდესაც ჩემს მშობლიურ 
ქალაქზე ვფიქრობ, სადაც დავიბადე და გავიზარდე, მანჰეტენზე რომ ვფიქრობ, რომელსაც 
უიტმენი უგალობდა, საშინელი ბრაზი წამეკიდება ხოლმე და გულმუცელს მიშანთავს. 
ნიუ-იორკი! თეთრი საპყრობილეები, ქვაფენილებზე ერთმანეთში გადაზელილი ჭიაღუას, 
ნაგვისა და ოპიუმის ნაფშხვენების გროვები; ურიები, კეთროვნები, ბანდიტები და 
ამასთანავე, უსახური, ერთნაირი სახეები, ქუჩები, ფეხები, სახლები, ცათამბჯენები, 
საკვები, აფიშები, საქმე, დანაშაული და სიყვარული... ერექციის მდგომარეობაში 
ჩავარდნილი ქალაქი, რომელიც სიცარიელისა და უაზრობის უზარმაზარ ხვრელს 
ეჩალიჩება. მოკლედ, სრული უაზრობა და სიშლეგე. და 42-ე ქუჩა, სამყაროს მწვერვალს 
რომ უწოდებენ! ის თუ მწვერვალია, მაშ, ძირი რაღაა?! შეგიძლია ხელგაწვდილმა იარო და 
ქუდში ნახშირს ჩაგიყრიან. მდიდარი თუ ღარიბი უკან გადაგდებული თავით დადის, 
თეთრი საპყრობილეების ცქერაში ლამის კისერი მოიტეხონ. ბრმა ყვავებივით დადიან წინ 
და უკან და გამოყეყეჩებულ სახეებზე ექსტაზის მფრქვეველი გიგანტური პროჟექტორების 
ათინათი დასთამაშებთ. 

„კაცის ცხოვრება მხოლოდ ის არის, რაზეც ის დღის განმავლობაში ფიქრობს,“ – ამბობს 
ემერსონი. თუ მართლაც ასეა, ჩემი ცხოვრება ერთი გრძელი და ამოუყორავი ნაწლავი 
ყოფილა. მთელი დღე საჭმელზე ვფიქრობ და ღამითაც საჭმელი მესიზმრება. 
მაგრამ ამერიკაში დაბრუნებაზე მაინც არ ვოცნებობ. არ მინდა, ისევ უღელში შევება და 

უაზრო ჭაპანი ვწიო. ამას მირჩევნია, ღატაკ ევროპელ კაცად დავრჩე. ღმერთია მოწმე, 
სიღატაკით უკვე სული მძვრება, ჰოდა, ისღა დამრჩენია, კაცობა არ დავკარგო. წინა კვირას, 
ერთი პირობა, მეგონა, ეგზისტენციალური პრობლემები გადავჭერი და უკვე საკუთარი 
თავის მატერიალური უზრუნველყოფა შემიძლია-მეთქი. საქმე ის არის, რომ კიდევ ერთ 
ახალ რუსს გადავეყარე, სახელად სერგეის, ანუ სერჟს. სიურენის რაიონში ცხოვრობს, 
ემიგრანტებისა და გაღატაკებული მხატვრების პატარა კოლონიაში. რევოლუციამდე 
იმპერატორის გვარდიის კაპიტანი გახლდათ. დაახლოებით ორი მეტრი სიმაღლისაა და 
წყლის ნაცვლად არაყით იკლავს წყურვილს. მამამისი ჯავშნოსან „პოტიომკინის“ 
ადმირალი თუ რაღაც მაგდაგვარი ყოფილა.  
სერჟი მეტად უცნაურ სიტუაციაში გავიცანი. ლუკმაპურის ძებნაში დავწანწალებდი. 

შუადღისას თეატრ „ფოლიბერჟერის“ უკანა შესასვლელთან ამოვყავი თავი, ერთ ვიწრო 
ჩიხში, რომელიც რკინის ჭიშკარს ებჯინება. მსახიობთა შესასვლელს მივადექი; 
ვფიქრობდი, ეგებ რომელიმე იქაურ პეპელას გადავეყარო-მეთქი. უცებ ჩემ გვერდით 
სატვირთო მანქანა გაჩერდა. იქვე უქმად მდგომი რომ დამინახა, მძღოლმა, რომელიც სერჟი 
აღმოჩნდა, მკითხა, რკინის კასრების ჩამოცლაში ხომ არ დამეხმარებიო. როცა შეიტყო, რომ 
ჯიბეგაფხეკილი ამერიკელი ვარ, სიხარულისაგან ლამის ატირდა. თურმე ცა და დედამიწა 
შემოუვლია ინგლისური ენის მასწავლებლის ძებნაში. რაღაც სადეზინფექციო სითხით 
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სავსე კასრების ჩამოცლაში დავეხმარე და კულისებში მოფარფატე, ნახევრად შიშველი 
ფარვანების ჭვრეტითაც დავტკბი. მთელმა იმ ეპიზოდმა უცნაური შთაბეჭდილება დატოვა 
ჩემზე  ცარიელი თეატრი, ნახერხით გამოტენილი ტიკინებივით ქალები, რაღაც გაუგებარი 
ბაქტერიოციდული სითხით სავსე კასრები, ჯავშნოსანი „პოტიომკინი“ და, რაც მთავარია, 
ერთობ გულისხმიერი და თავაზიანი სერჟი  კეთილი გოლიათი, საოცრად მამაკაცური 
აღნაგობითა და დიაცის ჩვილი გულით. იქვე მახლობლად მდებარე კაფეში სერჟმა 
გარიგება შემომთავაზა: ახლავე გადმოდი ჩემთან საცხოვრებლად, საწოლს დერეფანში 
გაგიშლი და ინგლისურის გაკვეთილების საფასურად გასადილებ კიდეც ყუათიანი 
რუსული სადილით... თუ შემთხვევით სადილი არ მექნება, მაშინ ხუთ ფრანკს 
გადაგიხდიო. შესანიშნავი წინადადება იყო, ბრწყინვალე! თუმცა, ის მაწუხებდა, 
გარეუბნიდან „ამერიკან ექსპრესში“ ყოველდღე როგორ ვიარო-მეთქი. 
სერჟს უნდოდა, მეცადინეობა დაუყოვნებლივ დაგვეწყო და სიურენში გასამგზავრებელი 

ფული მაშინვე მომაჩეჩა. პირველ გაკვეთილზე ზუსტად სადილის წინ, ზურგჩანთით 
ხელში გამოვცხადდი. სახლი სტუმრებით იყო სავსე. თურმე სულ ასე სადილობდნენ, 
გუნდურად, უამრავ შემოსწრებულთან ერთად. 
იმ დღეს სუფრას რვა კაცი და სამი ძაღლი შემოვუსხედით. ჯერ ძაღლები დააპურეს 

შვრიის სალაფავით, მერე ჩვენი ჯერიც დადგა. ჩვენც შვრიის ფაფით დავიწყეთ.  
– ჩვენში, – ამბობს სერჟი და თან თვალს მიკრავს, – ამერიკულ შვრიას მხოლოდ ძაღლებს 

აჭმევენ; აქ კი, მოგეხსენებათ, შვრია ჯენტლმენების საკვებია. 
შვრიის ფაფის შემდეგ ბოსტნეულით შეზავებული სოკოს წვნიანი მოიტანეს, მერე 

ბეკონიანი ტაფამწვარი და ხილი. ამას წითელი ღვინო, არაყი, ყავა და სიგარეტებიც 
დაემატა. მართლაც საუცხოო ყოფილა ეს რუსული სადილი! სუფრაზე ყველა გამოტენილი 
ყბებით ლაპარაკობდა. სადილობის დასრულებამდე სერჟის ცოლი  ზარმაცი და ფეთხუმი 
სომხის ქალი  დივანზე წამოგორდა და კანფეტს მიეძალა. კოტიტა თითებს ყუთში 
აფათურებდა, ყველაზე ტკბილშიგთავსიანი კანფეტის ძებნაში სათითაოდ ყველას 
აგემოვნებდა და მერე მოკბეჩილ კანფეტებს ძაღლებს უყრიდა. 
სადილობა რომ დასრულდა, შემოსწრებულები ისე სასწრაფოდ გაიძურწნენ, გეგონებოდა, 

შავი ჭირის ეპიდემიის ეშინიათო. მალე ოთახში მხოლოდ მე, სერჟი, ძაღლები და სერჟის 
მიძინებული მეუღლე დავრჩით. სერჟმა ნამუსრევს ზანტად დაუწყო ქექვა, ძაღლებისათვის 
საკბილოს გადარჩევა უნდოდა. 

– ძაგლები ძაან უკვარს, – აღნიშნა დამტვრეული ინგლისურით, – ძაგლები კარქი... პათარა 
ცუგა ჩიები აქს... ძაან პათარა ცუგა, კარქი ცუგა... – მერე დაიხარა და ხალიჩაზე, ძაღლის 
თათებთან მობუჟღავე თეთრ ჭიებს დააკვირდა. უნდოდა, იმ ჭიებზე რაღაც აეხსნა ჩემთვის 
ინგლისურად, მაგრამ ვერ ახერხებდა. ბოლოს ლექსიკონი დააძრო. 

– ააა, – თქვა მან გამარჯვებული სახით, – ხო, ფარაზითები! 
ეტყობა, მის ნათქვამზე სათანადო რეაქცია არ მქონდა და დაიბნა. მერე დაიჩოქა, რომ 

ჭიები ახლოდან დაეთვალიერებინა. ერთს ხელი წამოავლო და პირდაპირ სუფრაზე, 
ხილის გვერდით დასვა. 
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– ხედავს? ძაან პათარა ჩია. მეორე გაკვეთილი ჩიები ვსცავლობთ, ხო? შენ კარქი 
მასცავლებელი. მეს დიდი პროგრესი შენთან... 
ღამით დერეფანში დაგებულ ლეიბზე რომ წამოვგორდი, სადეზინფექციო სითხის სუნმა 

კინაღამ დამახრჩო. მძაფრი, მოტკბო სუნი იყო, რომელიც, მგონი, მთელმა ჩემმა სხეულმა 
შეისრუტა. ბოყინი ამივარდა. ყველა საჭმელმა სათითაოდ შემახსენა თავი: შვრიამ, სოკოს 
წვნიანმა, ბეკონმა, ტაფამწვარმა და მოთუშულმა ვაშლმა. ის პატარა ჭიაც მელანდებოდა, 
რომელიც სერჟმა სუფრაზე დამისვა და ყველა ის პარაზიტიც, რომლებსაც მუშამბაზე 
მიხატავდა, ჩემთვის საქმის ვითარება კარგად რომ აეხსნა. „ფოლიბერჟერის“ ორკესტრის 
ცარიელი ორმოც მეზმანა. ყოველ კუთხეკუნჭულში ტარაკნები, ტილები და ბაღლინჯოები 
დაფუთფუთებდნენ. ვხედავდი, თეატრის მთელი აუდიტორია როგორ იქექებოდა, როგორ 
იფხანდა და იფხანდა მთელ ტანს დასისხლიანებული ფრჩხილებით. ჭიებსაც ვხედავდი  
დეკორაციებს აბობღდებოდნენ, წითელი ჭიანჭველების ჯარივით ესეოდნენ ყველაფერს 
და გზადაგზა ყველაფერს მუსრავდნენ. გუნდის მომღერალ გოგონებსაც ვხედავდი  
დაფეთებულები ტანზე იხევდნენ გაზის ტუნიკებს და დედიშობილები დარბოდნენ აქეთ-
იქით. წინა რიგის მაყურებლებსაც ვხედავდი  შიშვლდებოდნენ და ერთმანეთს ზურგს 
მაიმუნებივით ფხანდნენ. 
შევეცადე, როგორმე თავი დამემშვიდებინა. ბოლოს და ბოლოს, თავშესაფარი ხომ ვიშოვე 

და ყოველდღიური სადილიც განაღდებული მაქვს-მეთქი, ვფიქრობდი. სერჟიც ძალიან 
კარგი ვინმეა, ორი აზრი არ არსებობს... მაგრამ მაინც ვერაფრით დავიძინე. გინდ მორგში 
დამეძინა და გინდ  იქ. ჩემი ლეიბი მიცვალებულის ბალზამირებისათვის საჭირო სითხეში 
ამოვლებულს ჰგავდა. მოკლედ, ტილების, ბაღლინჯოების, ტარაკნებისა და ტრაკის ჭიების 
მორგში ამოვყავი თავი! ამის ატანა აღარ შემეძლო... ანდა რატომ უნდა ამეტანა? ბოლოს და 
ბოლოს, ადამიანი ვიყავი, ტილი კი არა! 
დილით სერჟს დაველოდე, სანამ მანქანას დატვირთავდა. მერე ვთხოვე, პარიზამდე 

გამიყოლე-მეთქი. გამბედაობა არ მეყო, პირდაპირ მეთქვა, შენგან მივდივარ-მეთქი. 
რუკზაკი სერჟთან დავტოვე, თუმცა მთელი ჩემი ავლადიდება იმ რუკზაკში მედო. პერიეს 
მოედანთან ჩამოვხტი; ისე, უაზროდ... მაგრამ აზრიანი რა არის, რო? რაც მთავარია, 
თავისუფლება დავიბრუნე, ისევ თავისუფალი ვიყავი!.. 
ჩიტივით ლაღად დავფრენდი ერთი უბნიდან მეორეში. ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს 

ციხიდან გამომიშვეს. სამყაროს სულ სხვა თვალით დავუწყე ყურება. ყველაფერი ძალიან 
საინტერესო მეჩვენებოდა; მთლად უმნიშვნელო რამეებიც. სავარჯიშო დანადგარების 
მაღაზიის ვიტრინასთან გავჩერდი. ფოტოებიდან სხვადასხვა ჯიშის მამრები მიღიმოდნენ, 
„ვარჯიშამდე და ვარჯიშის მერე“. სულ ფრანგი ჯეელები იყვნენ. ზოგიერთი მთლად 
დედიშობილა გადაეღოთ, მხოლოდ პენსნესა და ცანცარა წვერის ამარა. ვერ გამიგია, ეს 
პიჟონები ხარიხებსა და რინგზე როგორ ვარჯიშობენ. საკუთარი თავის პატივისმცემელ 
ფრანგს პაწაწა ღიპი, კოხტა წვერი და პენსნე უნდა ამშვენებდეს, მაგრამ შიშველმა 
ფოტოები არ უნდა გადაიღოს. გაპრიალებული ტყავის ჩექმა უნდა ეცვას და პიჯაკის 
გულის ჯიბეში თეთრი ცხვირსახოცი ედოს, ჯიბიდან დაახლოებით ერთ სანტიმეტრზე 
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ამოჩრილი წვერით. ზოგს, შესაძლოა, წითელი ბაფთაც უმშვენებდეს გულმკერდს. ღამით 
კი, საწოლში, დედიშობილა კი არა, პიჟამაში გამოწყობილი უნდა წვებოდეს. 
საღამოხანს კლიშის მოედანთან ერთ ახალგაზრდა, ხისფეხიან მეძავს ჩავუარე. აქ დგას 

ხოლმე, „გომონ პალასის“ მოპირდაპირე მხარეს. თვრამეტი წლისა თუ იქნება. ალბათ, 
მუდმივი კლიენტები ჰყავს. შუაღამე რომ გადავა, მაშინვე აქ დაერჭობა, შავ კაბაში 
გამოწყობილი, და მილურსმულივით უძრავად დგას. მის ზურგს უკან პატარა, წითლად 
გაჩირაღდნებული ხეივანია და ჯოჯოხეთივით გიზგიზებს. ახლა, როცა ჩიტივით 
თავისუფალმა და ამჩატებულმა ჩავუარე გვერდით იმ ხისფეხა მეძავს, ის ღვიძლგასივებუ-
ლი ბატი მომაგონდა, ბოძზე რომ აბამენ, რათა სტრასბურგის პაშტეტის მოყვარულებმა 
მისი დასახიჩრებული ღვიძლით პირი ჩაიტკბარუნონ. ალბათ, უჩვეულო გრძნობაა, ხის 
ფეხს საწოლში რომ შეითრევ. თანაც რა გარანტიაა, რომ ხიჭვი არ შეგესობა? მაგრამ რა ვიცი, 
კაცია და გუნება! 
რიუ დე დამს რომ მივუყვებოდი, პეკოვერს გადავეყარე  კიდევ ერთ აქაურ ღატაკს, 

რომელიც გაზეთის რედაქციაში მარტვილობს. შემომჩივლა, დღეღამეში სულ სამი ან ოთხი 
საათი მძინავსო. დილის რვა საათზე ვდგები და კბილის ექიმთან სამუშაოდ მივიჩქარიო... 
არა, ეს საქმე დამატებითი შემოსავლის გამო კი არ ავიკიდე, უბრალოდ, პროთეზის 
უფასოდ გაკეთებას მპირდებაო. 

 საშინელებაა კორექტურის კითხვა, როცა ძილისთვის გიკვდება თავი,  ლუღლუღებდა 
საწყალი პეკოვერი,  ცოლი მეუბნება, ნუ წუწუნებ, ღმერთმა არ გიწყინოს, სამსახური არ 
დაკარგო, თორემ მერე რა გვეშველებაო... 
თავად პეკოვერს ეს სამსახური სულ ფეხებზე ჰკიდია. იმდენ ფულს მაინც ვერ შოულობს, 

ყველა ხარჯი დაფაროს. სიგარეტის ნამწვებს აგროვებს, თურმე, შლის და თუთუნს 
ჩიბუხში იყრის. დაბებკილ პალტოზე სულ ქინძისთავებით მიბნეული საკერებლები ადევს. 
პირიც უყარს და ხელებიც უოფლიანდება. ჰოდა, ამ ყველაფრის ფონზე, მხოლოდ სამი 
საათი სძინავს დღე-ღამეში! 

 კაცი საკუთარ თავს ასე არ უნდა მოექცეს! ის ჩემი შეფი კიდევ, ერთი წერტილმძიმის 
გამორჩენაზე უკანასკნელი სიტყვებით მლანძღავს! მერე ცოლზეც მეუბნება, მაგ დედაკაცს 
მადლიერებისა და შებრალების გრძნობა არ გააჩნიაო. 
განშორების ჟამს იმ საცოდავს ფრანკნახევარი მაინც დავცინცლე. კიდევ ნახევარსაც 

დავაყაჭინებ-მეთქი, ვიფიქრე, მაგრამ ვერაფერს გავხდი. ასეა თუ ისე, ერთი ჭიქა ყავისა და 
კრუასანის ფული ვიშოვე. სენ ლაზართან ერთი იაფფასიანი ბარი მეგულებოდა და იქ 
ნამდვილად ვიმყოფინებდი. 
აშკარად კარგ ფეხზე ვიყავი ამდგარი  ბარის საპირფარეშოში კონცერტის ბილეთი ვიპოვე! 

სულ კუნტრუშით გავვარდი „სალ გავოში“. სამწუხაროდ, იქაური კაპელდინერი დიდად 
გავაწბილე  ფულის ჩუქება „დამავიწყდა“. რამდენჯერაც ამიარ-ჩამიარა, იმდენჯერ 
მომლოდინე თვალით დამაცქერდა, მაგრამ ვერ მივართვი! 
საუკუნე იქნებოდა, რაც გამოპრანჭული საზოგადოება აღარ მენახა და, ცოტა არ იყოს, 

ავფორიაქდი. თანაც იმ ოხერი ფორმალინის სუნი იქაც მცემდა. ეგებ სერჟი აქაურობის 
დეზინფექციასაც ახდენს-მეთქი, ვიფიქრე. მაგრამ კონცერტზე მოსული საზოგადოება, 
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ღვთის მადლით, არ იქექებოდა. ჰაერში სუნამოს ოდნავ შესამჩნევი სურნელი ტრიალებდა. 
კონცერტის დაწყებამდე, როგორც წესი, მაყურებელს ცოტა სევდიანი იერი დაჰკრავს 
ხოლმე... კონცერტი  თვითგვემის უდახვეწილესი ფორმა!.. თავიდან, როცა დირიჟორი 
ჯოხით დააკაკუნებს, ყურადღების დაძაბვის მტკივნეული მომენტი დგება, რასაც, 
ორკესტრის მონოტონური აბზუილების წყალობით, მყისვე საყოველთაო ლეთარგიული 
გულგრილობის ფაზა მოსდევს. იმ დღითაც ასე მოხდა. უნდა ითქვას, რომ მე, სხვებისაგან 
განსხვავებით, თვალზე რული არ მომკიდებია. პირიქით, ჩემმა დაწმენდილმა გონებამ 
მყისვე ათასი პატარა სარკე მოიმარჯვა და მთელი იქაური სიტუაციის არეკვლა დაიწყო. 
ყოველი ჩემი ნერვი სიმივით დაჭიმულიყო და სასიამოვნო ვიბრაციას განიცდიდა. 
ორკესტრის გამოცემული ბგერები ამ დაჭიმულ სიმებზე შადრევნის წყლის ჭავლზე 
ათამაშებული მინის პატარა ბურთულაკებივით ახტუნავდნენ. ცარიელ კუჭზე მუსიკას 
პირველად ვისმენდი. ეგებ ამიტომაც ვიწოვდი ხარბად ყოველ ბგერას (მსმენელთაგან 
ვიღაცის სამოსიდან ჩამოვარდნილი ქინძისთავის დაცემის ხმის ჩათვლით). ისეთი 
გრძნობა დამეუფლა, თითქოს შიშველი ვიყავი, ჩემი კანის ყოველი ფორი სარკმელივით 
გაღებულიყო და დაუბრკოლებლად შთანთქავდა მზის ნათელს. ვგრძნობდი, ბგერები 
პირდაპირ ნეკნებში როგორ მესობოდა, თავად ნეკნები კი უილაჯოდ ეკიდა მობუყბუყე, 
ათახთახებული ცარიელი სივრცის თავზე. აზრზე არა ვარ, ამგვარ ყოფაში რამდენ ხანს 
დავყავი; საერთოდაც დავიკარგე დროსა და სივრცეში. ბოლოს ნახევრად უგრძნობ 
მდგომარეობაში აღმოვჩნდი და საოცარი სიმშვიდე დამეუფლა. ჩემში რაღაც უზარმაზარი 
ტბა გაჩნდა და ცისარტყელას ყველა ფერით ალივლივდა. მაგრამ ტბა ცივი იყო, 
ჟელესავით. ტბის ნაპირებიდან გრძელფეხება და ნათელფრთიანი ფრინველების ვეება 
გუნდი წამოიშალა და სპირალური მოძრაობით აფრინდა მაღლა. გუნდს გუნდი მოსდევდა, 
ცივსა და დამდგარ ტბას ტოვებდნენ, ჩემი გულისა და თავის გავლით მიფრინავდნენ 
მაღლა და სადღაც ქრებოდნენ. მერე ვიღაცამ თეთრჩაჩიანი ბებრუხანასავით ნელა დამიარა 
მთელ სხეულში და მშვიდად მიჯარა ყველა სარკმელი... ჰოდა, მეც ნელ-ნელა დამიბრუნდა 
ცნობიერება. უცებ დარბაზი გაჩირაღნდა და თეთრ ლოჟაში მჯდომი კაცი, რომელიც 
თურქი ოფიცერი მეგონა, ქალი აღმოჩნდა, თავზე შემოდგმული ყვავილების უზარმაზარი 
კალათით. 
დარბაზი თანდათან აგუგუნდა. ვისაც დახველება უნდოდა და აქამდე თავს იკავებდა, 

ახლა დაახველა, ყოველგვარი სინდისის ქენჯნის გარეშე. სკამები აჭრიალდა, კაბები 
აშრიალდა, ხალხი ამოძრავდა  დგებოდნენ და სხდებოდნენ; ისე, უმიზეზოდ. 
პროგრამებიც გაშალეს, აქაოდა, ვკითხულობთო. მერე სკამის ქვეშ შეჩურთეს კმაყოფილი 
სახეებით და სასწრაფოდ დაივიწყეს ის, რაზეც მუსიკის მოსმენისას ფიქრობდნენ. 
სინამდვილეში არც არაფერზე უფიქრიათ, მაგრამ ეს რომ გაეაზრებინათ, ალბათ, გულები 
დაუსკდებოდათ. დარბაზი რომ გაჩახჩახდება ხოლმე, ხალხი ერთმანეთის დათვალიერე-
ბას იწყებს; უმიზნოდ და სრულიად ანგარიშმიუცემლად, რა თქმა უნდა. მერე დირიჟორი 
კვლავაკაკუნებს და დარბაზიც მყისვე კატალეპსიაში ვარდება. ადამიანები უნებლიეთ 
იქექავენ თავს და თვალწინ ვიტრინა უდგებათ, ვთქვათ, ლამაზი შარფითა და ქუდით. 
ვიტრინას თვალნათლივ ხედავენ, მაგრამ ვერ იხსენებენ, სად ნახეს და იტანჯებიან. 
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ცდილობენ, ყურადღება მოიკრიბონ და ორკესტრს მოუსმინონ, მაგრამ ის წყეული შარფი 
და ქუდი მოსვენებას არ აძლევთ. 
დარბაზის მოუსვენრობა ორკესტრსაც გადაეცემა და მუსიკოსები საოცარი სისწრაფით 

ასრულებენ მომდევნო ნაწარმოებს. ჰოდა, შუქიც მოულოდნელად ინთება და ელდანაცემი 
მსმენელი გაოგნებულია. ხალხი გაუნძრევლად ზის საკუთარ სკამზე და ზოგს ყბაც კი 
უკანკალებს. ასეთ დროს ვინმეს რომ მიეჭრა და პირდაპირ ყურში ჩაჰყვირო: ბრამსი, 
ბეთჰოვენი, მენდელეევი, ჰერცეგოვინა  სულ სხაპასხუპით გიპასუხებენ  ოთხი, ცხრაას 
სამოცდაშვიდი, ორას ოთხმოცდაცხრაო. 
საქმე დებიუსიზე რომ მიდგა, ატმოსფერო უკვე მთლად მოწამლული იყო. შევამჩნიე, რომ 

ჩემი გონებაც სხვაგან ქროდა  ვფიქრობდი, ნეტავ ქალი რას გრძნობს-მეთქი კოიტუსის 
დროს; ნეტავ მამაკაცზე მეტ სიამოვნებას ხომ არ განიცდის-მეთქი... ჰოდა, შევეცადე, თავი 
ქალად წარმომედგინა; ლამის ვიგრძენი, როგორ შემერჭო რაღაც ფეხებს შუა და ყრუ 
ტკივილის გარდა ვერაფერი განვიცადე. ისევ მუსიკას მოვუსმენ-მეთქი, ვიფიქრე, მაგრამ არ 
გამომივიდა. თვალწინ რაღაც მბრუნავი ლარნაკი წარმომიდგა, რომელსაც ფიგურები 
დასცვივდა და სადღაც, სივრცეში დაინთქა. ბოლოს უკვე მხოლოდ შუქი ბრუნავდა. შუქი, 
ნეტავ, როგორ ბრუნავს-მეთქი, ვფიქრობდი. ჩემ გვერდით კაცს ჯანსაღი ძილით ეძინა. 
აწკეპილი ულვაშითა და თანთალა ღიპით მაკლერს ჩამოჰგავდა, და მის მიმართ მაშინვე 
სიმპათიით განვიმსჭვალე. მისი ღიპი ძალიან მომეწონა, რადგან ისიც მხიბლავდა, რამაც ამ 
ღიპის წამოზრდაში მიიღო აქტიური მონაწილეობა. დაე, იძინოსმეთქი, მშვიდად. ასეთ 
კაცს მუსიკის მოსმენა თუ მოუნდება, როგორმე კიდევ იშოვის ბილეთის ფულს. რომ 
ვაკვირდები, რაც უფრო კარგად აცვია ადამიანს, მით უფრო ჯანსაღი ძილით სძინავს. 
მდიდრებს სინდისი არ აწუხებთ. აი, ღარიბები სულ სხვა საქმეა  ღარიბმა თუ ჩათვლიმა, 
მყისვე უხერხულ მდგომარეობაში ვარდება; ეჩვენება, რომ საშინელი შეურაცხყოფა მიაყენა 
კომპოზიტორს. 
ესპანურმა მოტივებმა პუბლიკა ელექტრონული მუხტით დამუხტა. ადამიანებმა სკამების 

კიდეებისაკენ გადმოინაცვლეს, დასარტყამი ინსტრუმენტების ხმამ გამოაფხიზლათ. 
საქმეში დასარტყამები რომ ჩაერთნენ, მეგონა, ამას ბოლო აღარ ექნება-მეთქი. ვფიქრობდი, 
ახლა უთუოდ ლოჟებიდან წამოხტებიან და ქუდებს მაღლა შეისვრიან-მეთქი. 
ჰანგები რაღაცნაირი ჰეროიზმით იყო აღსავსე. რაველს რომ მოენდომებინა, ადამიანებს 

მთლად გადარევდა, მაგრამ არ იკადრა. ორკესტრი მოულოდნელად დაცხრა. ეტყობა, 
კომპოზიტორს გაახსენდა, რომ ფრაკი ეცვა და ფრაკოსან ადამიანს ასეთი აწყვეტა არ 
ეკადრებოდა. ჩემი მოკრძალებული აზრით, ძალიანაც შეცდა. ხელოვნების არსიც ის არის, 
რომ ყოველგვარი ეტიკეტი და ქცევის წესები ფეხებზე უნდა ეკიდოს. როცა საქმეს 
დასარტყამი ინსტრუმენტებით იწყებ, დინამიტით ან ტროტილით უნდა დაასრულო. 
რაველმა ქცევის ნორმებს არ უღალატა და ფორმის ერთგულებას, დაძინებამდე ორი-სამი 
საათით ადრე სასარგებლო ბოსტნეულის ჭამის იდეას, რაღაც მნიშვნელოვანი შესწირა. 
თავში უამრავი უთავბოლო აზრი მომდიოდა. დასარტყამი ინსტრუმენტების ხმა მიწყდა 

და მუსიკა ხელიდან გამისხლტა. გარშემო ყველაფერი ჩვეულ მდგომარეობას დაუბრუნდა. 
სახანძრო გასასვლელის წითელი შუქის ქვეშ სასომიხდილი ვერთერი იჯდა. ნიკაპი 
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ხელებზე ჩამოეყრდნო და გაყინული მზერით გაჰყურებდა სივრცეს. კართან ერთი 
ესპანელი ატუზულიყო, მხრებზე მოსასხამი მოეგდო და ხელში სომბრეროს ჭმუჭნიდა. ისე 
იდგა, თითქოს როდენის სახელოსნოში ბალზაკის ძეგლისთვის პოზირებდა. სახით 
ბუფალო ბილი მომაგონა. აივანზე, ჩემ პირდაპირ, ვიღაც ქალი იჯდა, გაჩაჩხული ფეხებით. 
მგონი, ყბის კუნთი განასკვოდა იმ საცოდავს. თავი უკან გადაეგდო და კისერი ცალ მხარეს 
მოქცეოდა. წითელქუდიან ქალბატონს მოაჯირზე გადმოკიდებულს ეძინა. რამდენს 
ვიცინებ-მეთქი, ვიფიქრე, ახლა სისხლი რომ წასკდეს და ზედ მის ქვეშ, პარტერში მსხდომ 
ბატონებს დააწუწოს გახამებულ პერანგებზე... წარმოიდგინეთ, რა ამბავი აიწეოდა, 
დასისხლიანებული საყელოებით შინ რომ მივიდოდნენ! 
მუსიკას ძილის ლაიტმოტივი გასდევდა. ორკესტრს კაციშვილი აღარ უსმენდა. ფიქრი და 

მოსმენა სრულიად შეუძლებელი იყო. ოცნება იმთავითვე გამოირიცხა, რადგან მუსიკა 
თავადაც უკვე ოცნებაა. თეთრხელთათმანიან ქალბატონს კალთაში გედი ეჯდა. ლეგენდის 
მიხედვით, როცა გედმა ლედა დაპეპლა, ლედამ ტყუპი შვა. ალბათ, ყველა რაღაცას შობს, 
გარდა იმ ლესბოსელი დიაცისა, ზედა იარუსზე რომ მოკალათებულა, თავი უკან 
გადაუგდია, გულისპირი გაუღეღია, ორკესტრიდან გადმოფრქვეული ნაპერწკლები 
სუსხავს და იუპიტერი ყურებს უხვრეტს... კალიფორნია გამახსენდა, მძლავრფარფლიანი 
ვეშაპები, ზანზიბარი, ალკაზარი. „როცა მთელ გვადალკვივირში ათასობით მეჩეთი 
ბრწყინავდა“... ღრმად, აისბერგებში, იასამნისფერ დღეებში... ფულის ქუჩა, ორი თეთრი, 
ცხენების მისაბმელი პალოთი... მონსტრის ხახასავით დაფჩენილი წყალსადენი ღარები... 
კაცი იავორსკის მორიგი ნონსენსით ხელში... მდინარეში არეკლილი ლამპიონების შუქი... 
მდინარეშიიი... 
ამერიკაში რამდენიმე ინდუსი ნაცნობი მყავდა. მათ შორის ზოგი კარგი ადამიანი იყო, 

ზოგი ცუდი, სხვები  არანაირები. განგების ნებით, მაშინ ისეთ თანამდებობაზე აღმოვჩნდი, 
რომ თავისუფლად შემეძლო მათთვის ხელი გამემართა: ზოგისთვის სამსახურს 
ვშოულობდი, ზოგს ვაბინავებდი და, თუ საჭირო გახდებოდა, ზოგს ვაპურებდი კიდეც. 
დიდად მადლიერნი იყვნენ; ისეთი მადლიერნი, რომ დაუსრულებელი პატივისცემით 
სიცოცხლე გამიმწარეს. ორი მათგანი ნამდვილი წმინდანი იყო, თუკი ამ სიტყვის 
მნიშვნელობა სწორად მესმის; განსაკუთრებით გაფთი, რომელიც ერთ მშვენიერ დღეს 
ყელგამოღადრული იპოვეს. გრინვიჩ ვილიჯში, პანსიონატში ცხოვრობდა. ჰოდა, 
ერთხელაც, საკუთარ საწოლში, შიშველი და ყელგამოჭრილი იპოვეს. გვერდით თავისი 
საყვარელი ფლეიტა ედო... კაცმა არ იცის, მოკლეს თუ თავი მოიკლა. თუმცა ორივე ვერსია 
ძალიან უცნაური მეჩვენება... 
ახლა, უბრალოდ, იმ გარემოებათა ჯაჭვის გახსენება მინდა, რომელთა გამოც ნანანთათის 

სახლში აღმოვჩნდი. უცნაურია, რომ ნანანთათი მანამ არ გამხსენებია, სანამ, ახლახან, რიუ 
სელზე მდებარე უბადრუკი სასტუმროს ერთ პაწაწინა ოთახში არ ამოვყავი თავი. რკინის 
დანჯღრეულ საწოლზე ვეგდე და ვფიქრობდი, რა უბადრუკი ვინმე გავხდი-მეთქი, 
როგორი მათხოვარი, როგორი ნული, სრული არარაობა... და უცებ  წკაპ! გონებაში 
გამიელვა სიტყვამ NONENTITY. ეს სიტყვა ინგლისურად „არარაობას“ ნიშნავს და სწორედ 
ასე ვეძახდით ნანანთათის ნიუ-იორკში  მისტერ ნონენთითი! 
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მოკლედ, ახლა მისტერ არარაობის იმ „ბრწყინვალე“ პარიზული ბინის იატაკზე ვაგდივარ, 
რომლის ქებითაც თავი გადამჭამა ნიუიორკში. კეთილ სამარიტელს თამაშობს. ამ „კეთილ-
მა სამარიტელმა“ ორი უხეში საბანი მომიგდო. საბნები კი არა, ცხენის შესამოსი, ძუით 
ნაქსოვი მუზარადებია, რომლებშიც ღამით უნდა გავეხვიო და მტვრიან იატაკზე მივეგდო 
დასაძინებლად. წუთი არ გავა, რაღაც რომ არ დამავალოს, თუ, რა თქმა უნდა, სისულელეს 
ჩავიდენ და შინიდან არ გავალ. სისხამ დილით უცერემონიო ბრძანებით წამომაგდებს 
ხოლმე, საუზმედ ბოსტნეული მომიმზადეო  ხახვი, ნიორი, უგრეხელი და რაღაც 
მაგდაგვარები. მისი ერთი მეგობარი, ქეფი, მაფრთხილებდა, მაგ საზიზღრობის ჭამა არ 
ღირს, არ გაეკაროო. საზიზღრობაა თუ რაღაც, რას დავეძებ? ოღონდ საჭმელი იყოს და... 
რამდენიმე ლუკმის ფასად მზად ვარ, ნანანთათის ხალიჩები ვგავო გაქუცული ცოცხით, 
ტანსაცმელი ვურეცხო და იატაკიდან ნამცეცები ვკრიფო, როცა ჭამას დაამთავრებს. რაც 
მასთან დავსახლდი, სისუფთავესა და წესრიგზე გადაირია: ახლა მტვრის ნასახიც არ უნდა 
იყოს არსად, სკამები თავის ადგილას უნდა ეწყოს, საათმა დროზე უნდა ჩამოკრას და 
საპირფარეშოში წყლის ჩამოშვება არ უნდა გაუჭირდეს... ყველაზე წუნკალი და წუპაკი 
ინდუსია ინდოთა შორის! ლობიოს პარკივით მომჭირნე! ამ კაცის კლანჭებს რომ 
დავეხსნები, მერე, ალბათ, ბევრსაც ვიცინებ ამ ამბავზე, მაგრამ ჯერჯერობით მისი მონა 
ვარ, ყველა კასტიდან გარიყული, ხელშეუხები... ღამით თუ არ დავბრუნდი და ძუის 
მუზარადში არ გავეხვიე, დილით მოსულს აუცილებლად მომაძახებს: 

– ვა, ცოცხალი ხარ? მე მეგონა, მოკვდი!.. – და მიუხედავად იმისა, რომ იცის ჩემი 
უსახსრობის ამბავი, მალ-მალე იმასაც მეუბნება, აქვე ახლოს იაფფასიანი ბინა მეგულება 
და იქ ხომ არ გადახვალო. ფული რომ არ მაქვს, ხომ იცი-მეთქი, ვუპასუხებ. უი, ეგ სულ 
დამავიწყდა, ანრიო, მიბრუნებს წარბშეუხრელად. მაგრამ როცა მის მონა ფულს გამოგიგ-
ზავნის, იმ ბინის სანახავად ხომ წამომყვებიო, დააყოლებს ხოლმე. მეორე წუთს იმასაც 
გაიძახის, რამდენ ხანსაც გინდა, იმდენ ხანს იცხოვრე ჩემთან, თუნდაც, ექვსი თვე იყოს, 
შვიდი იყოს, ანრი; რაც მეტ ხანს დარჩები, ის მირჩევნიაო. 
ნანანთათი იმ ინდუსთაგანია, რომლებსაც ამერიკაში ჩემთვის დახმარებისათვის არ 

მოუმართავთ. თავი მდიდარ კომერსანტად, მარგალიტით მოვაჭრედ გამაცნო. პარიზში, 
რიუ ლაფაიეტზე შესანიშნავი ბინა მაქვს, ბომბეიში ვილა და დარჯილინგში  ბუნგალოო, 
ტრაბახობდა. გამოხედვაში ვატყობდი, რომ ცალტვინა უნდა ყოფილიყო, მაგრამ რად 
გინდა – ხშირად სწორედ ცალტვინები ახერხებენ დიდძალი ქონების დაგროვებას. არ 
ვიცოდი და თურმე ნიუ-იორკში სასტუმროს საფასური ორი მსხვილი მარგალიტით 
გაუსტუმრებია. ძალიან ვხალისდები, როცა წარმოვიდგენ, ეს ჩასუქებული ბატი როგორ 
დაბაჯბაჯებდა ნიუ-იორკის სასტუმროს ფოიეში ებონიტის ხელჯოხით, როგორ ასაქმებდა 
იქაურ თანამშრომლებს, როგორ უკვეთდა სტუმრებისა და თავისთვის საუზმეს, თეატრის 
ბილეთებს, და როგორ ქირაობდა ტაქსის მთელი დღით ისე, რომ ჯიბეში გროშიც არ ედო. 
სამაგიეროდ, ყელზე ერთი მსხვილი მარგალიტის მძივი ეკეთა, სანამ, ცხადია, ბოლომდე 
არ შემოადნა ხელში. მხარზე ხელს მედიდურად დამკრავდა ხოლმე და მეტყოდა, ესა და ეს 
ღმერთი გადაგიხდის იმ სიკეთისთვის, აქაური ინდუსების მიმართ რომ იჩენო. ძალიან 
ჭკვიანი და ნიჭიერი ბიჭები არიან ეგ ინდუსები, ანრიო... ახლაღა ვხვდები, რატომ 
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ჩაიქირქილებდნენ ხოლმე ის ბიჭები, როცა ვეტყოდი, ნანანთათის მიმართეთ, თითოეულს 
ხუთ-ხუთ დოლარს მაინც გაჩუქებთ-მეთქი. 
პირდაპირ გაოცებას ვარ, მისი ესა და ეს ღმერთი როგორ მიხდის ახლა იმ სიკეთისთვის, 

მისი თანამოძმეების მიმართ რომ გამოვიჩინე! ამ ჩასუქებულიბატის მონად რატომ მაქცია? 
მისი ხელის ბიჭი ვარ. აკი პირდაპირ მეუბნება, აქ მჭირდებიო. საპირფარეშოში რომ შევა, 
იქიდან მიყვირის, უკან გამოსაბანი წყალი მომიტანეო. ქაღალდით გამოწმენდა არ ნებავს; 
ეტყობა, მისი რელიგია ქაღალდთან არ მეგობრობს. გამოსაბანი წყალი და გასამშრალებელი 
ჩვარი უნდა მივართვა ვაჟბატონს! ერთობ თავაზიანი და დელიკატური მსუქანი ბატია! 
ზოგჯერ, როცა უფერულ ჩაის ვსვამ, ფინჯანში ჩაგდებული ვარდის ფურცლით, მომადგება 
და პირდაპირ ცხვირპირში მომაკუებს ხოლმე. ბოდიშსაც არ მოიხდის. ალბათ, სიტყვა 
„ბოდიში“ გუჯარათის ლექსიკონში არ მოიპოვება. 
პირველად რომ დავადექი სახლში, განბანვის ცერემონიალით იყო დაკავებული. უფრო 

სწორად, ბინძურ ტაშტზე დამხობილი ცდილობდა, დასახიჩრებული ხელით კისერი 
ჩამოებანა. ტაშტთან სპილენძის თასი ედგა, რომლითაც წყალს ცვლიდა. მითხრა, ხმა არ 
ამოიღო, ხელი არ შემიშალოო. ჰოდა, მეც ვიჯექი გალურსული, ვიდრე ღიღინებდა, 
ლოცულობდა და დროდადრო აფურთხებდა კიდეც იმ თავის განსაბან ტაშტში. მოკლედ, 
მისი „შესანიშნავი“ ბინა პარიზში, რიუ ლაფაიეტზე, საკმაოდ მოკრძალებული და ბინძური 
სადგომი აღმოჩნდა. ნიუ-იორკში რიუ ლაფაიეტი ძალიან მნიშვნელოვანი ქუჩა მეგონა. 
ვფიქრობდი, ალბათ, მხოლოდ მილიონერები და თვალმარგალიტით მოვაჭრენი 
ცხოვრობენ-მეთქი მაგ ქუჩაზე. რიუ ლაფაიეტი ლამაზად ჟღერს, როცა სხვა კონტინენტზე 
ხარ, ოკეანის გადაღმა; ისევე, როგორც, ალბათ, მეხუთე ავენიუ  აქაურებისათვის. ძნელი 
წარმოსადგენია, ეს საუცხოო ქუჩა როგორი ნაგავსაყრელია სინამდვილეში. ასეა თუ ისე, 
რიუ ლაფაიეტის ამ „შესანიშნავ“ ბინაში აღმოვჩნდი, სადაც ეს ჩასუქებული ბატი თავისი 
დასახიჩრებული ხელით განბანვის რიტუალს ასრულებდა. გატეხილ სკამზე ვიჯექი და 
დანჯღრეულ საწოლს, ჩამოქექილ შპალერსა და საწოლის ქვეშ შედგმულ, ბინძური 
ტანსაცმლით სავსე ღია ჩემოდანს ვუყურებდი. ფანჯრიდან შიდა ეზოც მოჩანდა, სადაც ამ 
ქუჩის „არისტოკრატია“ კერამიკულ ჩიბუხებს აბოლებდა. ვიჯექი, ბატის წაყიყინებულ 
სადიდებელს ვუსმენდი და ვფიქრობდი, ნეტა ის ბუნგალო რაღა იქნება-მეთქი. 
სადიდებელი და ლოცვა სრულიად უსასრულო აღმოჩნდა. 
მსუქანმა ბატმა ამიხსნა, ეს განბანვის რიტუალი ჩემი რელიგიის განუყოფელი ნაწილია 

და აუცილებლად დადგენილი წესისამებრ უნდა შესრულდესო. თუმცა, კვირაობით 
ჩვეულებრივ ბანაობდა, თუნუქის ვარცლში ჩაჭედილი. ეტყობა, მისი დიადი ღმერთი 
ამაზე დიდსულოვნად ხუჭავდა თვალს. რიტუალის მერე რომ შეიმოსებოდა, განჯინასთან 
იჩოქებდა და მესამე თაროზე შემოდგმულ პატარა კერპს ეთაყვანებოდა; ახლა მის წინაშე 
იმეორებდა მუმბო ჯუმბოს. ყოველდღე ასე თუ ილოცებ, ცუდი არაფერი შეგემთხვევაო, 
მიმტკიცებდა. კეთილი ღმერთი ესა და ესაო ერთგულ მსახურს არასოდეს დაივიწყებსო. 
მერე ის დასახიჩრებული მკლავი მომიშვირა, ავარიაში რომ დაეშავებინა ერთ 
ავადსახსენებელ დღეს, როდესაც სათანადოდ ვერ იგალობა და ვერ იცეკვა თურმე. ეს 
მკლავი გატეხილ კომპასს მიუგავდა  უშნოდ შეკოწიწებული, დეფორმირებული და 
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დამოკლებული ძვლების გროვა იყო. მკლავი რომ აუწყვიათ, იღლიაში ორი პატარა, 
ძაღლის ყვერებივით ჯირკვალი ჩამოსივებია. თავის უბედურებას რომ დასტიროდა, უცებ 
ისიც გაიხსენა, ექიმმა საკმაოდ თავისუფალ კვებაზე გადასვლა რომ ურჩია. გაიხსენა და 
მაშინვე დამავალა, დაჯექი და ერთი კარგი მენიუ შემიდგინე, ბლომად თევზეული და 
ხორცეული რომ შედიოდესო. 

– ეგებ ხამანწკები და კიბორჩხალებიც ჩავურთოთ, ანრი, ცოტა რომ გავახალისოთ, ჰა? – 
მითხრა ბოლოს.  
ახლა ვიცი, რომ სულ ტყუილი ლაყაფი იყო  არც ხამანწკების ჭამას აპირებს, არც თევზის 

და არც ხორცის; ყოველ შემთხვევაში, სანამ მასთან ვცხოვრობ, ეგეთებს ნამდვილად არ 
იყიდის. ამჟამად მხოლოდ უგრეხელზე, ბრინჯსა და იმ მშრალ საკვებზე უნდა 
გადავიაროთ, სხვენში რომ ინახავს... ჰო, და კიდევ იმ კარაქზე, გასულ კვირას რომ იყიდა 
და ყაირათიანად რომ უნდა ვხარჯოთ. იმ კარაქის გადადნობას რომ იწყებს, აუტანელი 
სუნი დგება. თავიდან ოთახიდან გავრბოდი ხოლმე, მაგრამ მერე შევეჩვიე. ისე, გული რომ 
ამრეოდა და ნაჭამი უკან ამომეღო, ნამდვილად არ ეწყინებოდა. ნარწყევსაც განჯინაში 
შეინახავდა გამხმარ პურთან, ამჟავებულ ყველსა და იმ გაწებილ ნამცხვართან ერთად, 
თვითონ რომ აცხობდა აჭრილი რძით და ამძაღებული კარაქით. ბოლო ხუთი წელია, 
თითი თითზე არ დაუკარებია და გროშიც არ უშოვია. „ბიზნესი“ მთლად ჩაუფლავდა. 
გაუთავებლად ინდოეთის ოკეანის მარგალიტებზე მექაქანება  დიდრონ, მსხვილ-მსხვილ 
მარგალიტებზე, რომლებიც ცხოვრების ბოლომდე არჩენს ადამიანს. არაბები ბიზნესს 
ანადგურებენო, ამბობს. ჰოდა, სანამ ანადგურებენ, თვითონ ყოველ ცისმარე ლოცულობს, 
თავის ამა და ამ ღმერთს ავედრებს თავს და იმედით ცოცხლობს. თავის ღმერთთან 
შესანიშნავი ურთიერთობა აქვს, ახლოს იცნობს; იცის, როგორ მოთაფლოს, როგორ 
დასტყუოს საარსებო სახსრები. შეიძლება ითქვას, კომერციული გარიგება აქვს დადებული  
იმ თავის ყოველდღიური ბოდვით განჯინასთან დღიურ სარჩოს იღებს უგრეხელისა და 
ნივრის სახით და, მიუხედავად იმისა, რომ იღლიაში ძაღლის ყვერები გამოება, მაინც 
იმედს არ კარგავს, რომ ბოლოს ყველაფერი კარგად იქნება  ერთ მშვენიერ დღეს, თურმე, 
მარგალიტები ისევ კარგ ფასად გაიყიდება, ეგებ ხუთ წელიწადში, ან ოცში... ანუ როცა 
ღმერთი ბუმარუმი ინებებს 

– როცა ბიზნესი ისევ აეწყობა, ანრი, ათ პროცენტს შენ მიიღებ მაგ წერილების კარგად 
წერისთვის. მაგრამ ჯერჯერობით, ანრი, წერილები უნდა წერო და გაარკვიო, ინდოეთი 
კრედიტს მოგვცემს თუ არა. პასუხი ექვს ან შვიდ თვეში მოგვივა; გემები ინდოეთიდან 
ნელა მოცურავენ... 
დროის შეგრძნება საერთოდ არ გააჩნია. როცა ვეკითხები, ღამით როგორ გეძინა-მეთქი, 

მიპასუხებს, კარგად მეძინა, ზოგჯერ ოთხმოცდათორმეტი საათი მძინავს სამი დღეღამის 
განმავლობაშიო. 
დილაობით ძალიან დანგრეულია და ვერაფერს აკეთებს. მკლავი! ის ოხერი დასახიჩრე-

ბული მკლავი არ უშვებს! როცა ვხედავ, იმ საცოდავ მკლავს კისერზე როგორ გადაიტარებს 
ხოლმე, სულ მეშინია, რომ ერთხელაც თავის ადგილას ვეღარ დააბრუნებს და ეგრე 
მოგრეხილი დარჩება. პატარა ღიპი რომ არა, ცირკ „მედრანოს“ ადამიანი-გველი 
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გეგონებათ. მხოლოდ ფეხის მოტეხვაღა აკლია და საერთოდ ვეღარ გაარჩევთ. როცა 
ხედავს, ხალიჩებს როგორ ვგვი და მტვრის როგორ კორიანტელს ვაყენებ, პიგმეივით 
აკრიახდება ხოლმე: 

– ყოჩაღ, ანრი, ყოჩაღ! ახლა დავუვლი და დარჩენილ ფინჩხებს მე ავკრეფ იატაკიდან!.. – ეს 
მისი სარკაზმის თავაზიანი გამოხატულება გახლავთ. 
ნაშუადღევს, როგორც წესი, ერთი-ორი ამფსონი შემოურბენს ხოლმე მარგალიტის 

ბაზრობიდან. ყველა ძალიან მოწიწებული და ენადათაფლული ნაბიჭვარია, შველივით 
მწყაზარი თვალებით. მაგიდას შემოუსხდებიან და სურნელოვან ჩაის ხმამაღლა ხვრეპენ, 
ვიდრე ეს ბატი აქეთ-იქით მედიდურად დაბაჯბაჯებს, დარჩენილ მტვერსა და ნამცეცებს 
ეძებს და ცხიმით გაპოხილი ხმით მეუბნება: 

– ანრი, გეთაყვა, ესენიც აკრიფე! 
სტუმრები რომ მოვლენ, მაშინვე განჯინას ეცემა და სუფრაზე რამდენიმე კვირის 

წინანდელ, მთლად გამხმარ ტოსტებს აწყობს, უკვე დაობებული ხის სუნი რომ გასჯდომი-
ათ. ნამცეცი რაა, იმასაც ვერ ელევა და ვერ აგდებს. თუ პური ზედმეტად დაუობდება, მაშინ 
ქვედა სართულზე, კონსიერჟთან მიაცუნცულებს, რომელიც, მისი თქმით, მეტად 
გულისხმიერად ეპყრობა. თურმე, მისივე თქმით, კონსიერჟი სიხარულით აღარ არის 
ხოლმე, რადგანაც იმ დაობებული პურის ნატეხებისაგან „უგემრიელეს“ პუდინგს აცხობს. 
ერთ დღეს ჩემმა მეგობარმა ანატოლიმ შემომიარა. ნანანთათიმ დიდად გაიხარა. 

დაჟინებით სთხოვა, ჩაიზე დაგვეწვიეთო. დაობებული პურისა და გაწებილი ნამცხვრების 
ჭამაც აიძულა. 

– ყოველდღე უნდა მოხვიდეთ და რუსული შემასწავლოთ. ეგ რუსული მშვენიერი ენაა, 
მინდა, კარგად ავითვისო... რაო, როგორ თქვი, ანრი, ბორშჩიო? ეგ სიტყვა უნდა დამიწერო, 
ანრი... 
კი არ უნდა დავუწერო, უნდა დავუბეჭდო! დიახ, უნდა დავუბეჭდო, რომ ჩემი ბეჭდვის 

„ტექნიკა“ შეაფასოს. საბეჭდი მანქანა ექიმის რჩევით შეუძენია, დასახიჩრებული მკლავის 
გასავარჯიშებლად. მაგრამ ბეჭდვა მალევე მობეზრდა  მანქანა ინგლისურ შრიფტზე იყო 
აწყობილი. 
რომ გაიგო, ანატოლი მანდოლინაზე უკრავსო, მთლად გადაირია. უთხრა: 
– ძალიანაც კარგი! ყოველდღე უნდა მოხვიდეთ და მუსიკაში მამეცადინოთ. როგორც კი 

საქმე უკეთ წამივა, მაშინვე ვიყიდი მაგ მანდოლინას. ჩემი მკლავისთვის შესანიშნავი 
ვარჯიში იქნება... 
მეორე დღეს კონსიერჟისაგან ფონოგრაფი ითხოვა. 
– ცეკვა უნდა მასწავლო, ანრი, ღიპი ძალიან მომეზარდა... 
იმედია, პორტერჰაუსის სტეიკსაც შეიძენს ერთ მშვენიერ დღეს, რომ მეც ვუთხრა: 
– ჩემი ულუფაც თქვენ მიირთვით, ბატონო არარაობავ, ღმერთმა შეგარგოთ! მე კი 

უჭმელობით კბილები ისე მომერყა, რომ სტეიკის შეჭმას ვეღარასოდეს შევძლებ... 
როგორც მოგახსენეთ, ბ-ნი არარაობა ჩემს გამოჩენასთან ერთად წესრიგის დიდად 

მოყვარული შეიქნა. გუშინ სამი შეცდომა დაუშვი, ანრიო, მეუბნება. პირველი ის იყო, რომ 
ტუალეტის კარი არ დაკეტე და მთელი ღამე მილების ბუყბუყი მესმოდა; მეორე ის, რომ 
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სამზარეულოს ფანჯარა დაგრჩა ღია და დილით გაბზარული დამხვდა; მესამეც ის, რომ 
რძის ბოთლის გარეთ გადგმა დაგავიწყდაო... 

– ისე არ უნდა დაწვე, ანრი, ბოთლი რომ არ გადგა გარეთ, დილით კი პური უნდა მოარბე-
ნინო! 
მისი მეგობარი ქეფი ყოველდღე შემოგვივლის ხოლმე; აინტერესებს, ვინმე ხომ არ 

ჩამოსულა ინდოეთიდან. ფეხს არ იცვლის, ელოდება, ნანანთათი როდის გავა შინიდან, 
რომ მერე სანუკვარ განჯინას მიადგეს და ის პურის ჯოხები მოიპაროს, ბინის პატრონი 
მინის კონტეინერში რომ მალავს. საშინელებააო, გაიძახის, და თანაც ვირთხასავით ხრავს. 
ეს ქეფი ნამდვილი პარაზიტია  ტკიპასავით ჩააფრინდება ხოლმე ადამიანს; თავის 
უღატაკეს თანამოძმეებსაც კი არ ინდობს. ქეფის თვალში ისინი, ყველანი, ნაბობები არიან. 
მანილას სიგარის ნამწვისა და ერთი ჭიქა სასმლისათვის მზადაა, ნებისმიერ ინდუსს 
ულოკოს უკანალი. მაგრამ მხოლოდ ინდუსს, ინგლისელს კი  არავითარ შემთხვევაში! 
ყველა ბორდელის მისამართი აქვს ჩაწერილი, თავის პრეისკურანტებით. ათფრანკიანი 
დაწესებულებებიდანაც კი იღებს მცირეოდენ საკომისიოს. პარიზში ყველა ადგილას 
მისასვლელი უმოკლესი გზები ზეპირად იცის. ჯერ შეგეკითხებათ, ტაქსით ხომ არ 
ინებებთ წასვლასო. თუ უარს იტყვით, მაშინ ავტობუსს შემოგთავაზებთ. თუ ესეც 
გეძვირებათ, მეტროთი ან ტრამვაით მგზავრობას გირჩევთ. ბოლოს  ფეხით გასეირნება ხომ 
არ აჯობებდა, რამდენიმე ფრანკს დაზოგავდითო, ამასაც შემოგიგდებთ და მეგზურად 
გამოგყვებათ, რადგანაც მშვენივრად იცის, რომ გზად თამბაქოს მაღაზიას ჩაუვლით და 
ერთი პატარა სიგარის ფულს დაგტყუებთ. 
ქეფი თავისებურად საინტერესო ვინმეა, რადგანაც ყოველგვარი ამბიციისაგან დაცლილი 

ადამიანია. მისი ერთადერთი მოთხოვნილება ყოველდღიური წერაობაა. ათასგვარი 
ოინბაზობით ნაშოვნ გროშებს საცეკვაო დარბაზებში ხარჯავს. ბომბეიში ცოლი და რვა 
შვილი ჰყავს მიგდებული, მაგრამ ეს სულაც არ აბრკოლებს, რომ ყოველ შემხვედრ femme 
de chamberს (25. სასტუმროს მოახლე (ფრანგ.).) ცოლობა სთხოვოს, თუ ის საბრალო 
ბრიყვია და მის თაღლითობაზე წამოეგება. რიუ კონდორსეზე ცხოვრობს, ციცქნა ოთახში, 
რომელიც თვეში სამოცი ფრანკი უჯდება. შპალერი თავად გააკრა და ამით ძალიან ამაყობს. 
ავტოკალამში იასამნისფერ მელანს ასხამს; უფრო დიდხანს მყოფნისო, ამბობს. 
ფეხსაცმელსაც თავად იპრიალებს, შარვალსაც იუთოვებს და სარეცხსაც ირეცხავს. ერთი 
პატარა სიგარის ხელში ჩასაგდებად, მზადაა, მთელი პარიზი ფეხით შემოგატაროთ. გზად 
მაღაზიასთან თუ შეჩერდი და ვიტრინაში გამოდებულ პერანგზე დაგრჩა თვალი, მაშინვე 
გაუცისკროვნდება სახე. 

– მაგის ყიდვა არ ღირს, აქ ძალიან ძვირს დაგიფასებენ. მე წაგიყვანთ ერთ ადგილას და იქ 
გაცილებით იაფად გაყიდინებთ!.. – და სანამ აზრზე მოხვალთ, ხელს დაგავლებთ და სხვა 
ვიტრინასთან წაგათრევთ. იქაც იგივე პერანგები, ჰალსტუხები და ქინძისთავები 
დაგხვდებათ, რადგანაც გამორიცხული არაა, რომ სულაც იმავე მაღაზიის მეორე 
ვიტრინასთან მიგიყვანათ. საკმარისია, ყური მოჰკრას, რომ რაღაცის ყიდვა გინდათ, 
მაშინვე გამოცოცხლდება ხოლმე. იმდენ კითხვას დაგაყრით და იმდენ ადგილს 
შემოგატარებთ, რომ პირი გაგიშრებათ. მერე წყურვილის მოსაკლავად ისევ სადღაც 
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წაგათრევთ და გონს რომ მოხვალთ, მიხვდებით, რომ უკვე თამბაქოს მაღაზიაში ხართ 
(ეგებ სულაც, იმავე მაღაზიაში). ცხადია, ისევ შეგეხვეწებათ, ერთი სიგარა მეც მიყიდეთო. 
მნიშვნელობა არა აქვს, რას დაგეგმავთ, გინდაც მხოლოდ კუთხემდე გასეირნება იყოს, ქეფი 
აუცილებლად შეეცდება, ეკონომია გაგაწევინოთ  უმოკლეს გზას გიჩვენებთ, უიაფეს 
მაღაზიას მიგასწავლით, კარგ, მაგრამ იაფ კვების ობიექტში წაგათრევთ და რა გზასაც უნდა 
დაადგეთ, თამბაქოს მაღაზიას ვერ ასცდებით! საღამოს კი, სულ ქვეყანაც რომ დაიქცეს, 
აუცილებლად ეწვევა „მულენ რუჟს“, „ოლიმპიას“, ან რომელსამე სხვა ადგილს, სადაც 
მუსიკა იღვრება და დიაცები როკავენ. 
ამას წინათ ერთი წიგნი მომიტანა. იმ ცნობილ პროცესზე იყო, წმინდანსა და ერთი 

ინდური გაზეთის რედაქტორს შორის რომ შედგა. რედაქტორს, თურმე, ის წმინდანი 
საჯაროდ უმხილებია, აღვირახსნილ ცხოვრებას ეწევაო. უფრო შორსაც წასულა  
ვენერიული დაავადება სჭირსო, უთქვამს. ქეფი მიმტკიცებს, დიად ფრანგულ სიფილისს 
გულისხმობდაო, ნანანთათი კი ამბობს, იაპონურ გონორეას აწვებოდაო. ნანანთათის არ 
შეუძლია, ოდნავ მაინც არ გააზვიადოს ხოლმე ყველაფერი. თანაც მეუბნება: 

– ასეა თუ ისე, ანრი, შენ უნდა მომიყვე, მაგ წიგნში რა წერია. ხომ იცი, მკლავი მაწუხებს 
და კითხვა მიჭირს... – მერე ცდილობს, გამამხნევოს: – მშვენიერი წიგნია, ანრი, სულ 
წერაობაზეა! ქეფიმ შენთვის იყიდა. ხომ იცი, გოგოების გარდა არაფერი ახსოვს. მთელი 
პარიზის ქალები გადახნა; რაღა ეგ და რაღა კრიშნა. პირდაპირ, დაუჯერებელია!.. 
მოგვიანებით სხვენში ავყავარ. იქაურობა ათასი კონსერვით და ინდოეთიდან 

გამოგზავნილი ოხრობითაა სავსე; ყველაფერი ჩვრებსა და მუყაოს ქაღალდებშია 
შეფუთული. 

– აქ გოგოები მომყავს ხოლმე, – მეუბნება და სევდანარევი ხმით დასძენს, – დიდს 
ვერაფერს ვუხერხებ, მათთვის დარჭობა აღარ შემიძლია, ანრი... უბრალოდ, კალთაში 
ვისვამ, ვეფერები და ველაპარაკები... ბოლო დროს ლაპარაკი უფრო მომწონს... 
ვიცი, რომ ყური აღარ უნდა დავუგდო, რადგან ახლა ისევ თავის მკლავზე მოყვება 

არაკებს. ამ მკლავის ატანა აღარ შემიძლია, ყოველდღე თვალში მეჩხირება, საწოლიდან 
უმწეოდ რომ არის გადმოკიდებული, მოტეხილ ფრთასავით. მაგრამ, ჩემდა გასაკვირად, 
ნანანთათი სხვა რამეს მეუბნება: 

– მაგ საქმისათვის აღარ ვვარგივარ, ანრი... რომ იცოდე, არც არასოდეს ვვარგოდი. აი, ჩემი 
ძმა სულ სხვა საქმეა, სამჯერ მაინც ჟიმაობს დღეში. ქეფიც მაგ ჯიშისაა. რაღა ეგენი და რაღა 
 კრიშნა... 
მოკლედ, ამ ბოლო დროს ნანანთათი სულ წერაობაზე ფიქრობს. ჟიმაობა მის იდეაფიქსად 

იქცა. ქვედა სართულზე, იმ პატარა ოთახში, რომელშიც დამხობილი ლოცულობს ხოლმე 
თავის კერპთან, ნანანთათი იმ დროს იხსენებს, ცოლ-შვილი აქ რომ ჰყავდა.  უქმე დღეებში 
ცოლი „მსოფლიოს ხალხთა სახლში“ მიმყავდა და ოთახს ერთი ღამით ვქირაობდითო. 
ყველა ოთახი სხვადასხვა სტილით ყოფილა მორთული და მის ცოლს ეს ძალიან მოსწონდა 
თურმე. 

– მაგ საქმისთვის უკეთეს ადგილს ვერ ინატრებ, ანრი, – მეუბნება ნანანთათი, ყველა 
ოთახი ზეპირად ვიცი... 
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კედლები პატარა ოთახისა, რომელშიც ახლა ვსხედვართ, სურათებითაა სავსე. მათზე 
ნანანთათის გენეალოგიური ხეა გამოსახული  ასე ვთქვათ, ინდოეთის მთელი იმპერიის 
ერთგვარი ჭრილია. მაგრამ ამ ხეს, ცოტა არ იყოს, ფოთლები შესჭკნობია: გაძვალტყავებულ 
ქალებს შეშინებული გამომეტყველება აქვთ, კაცებს კი გაფაციცებული, გაწვრთნილი 
შიმპანზეების ჭკვიანი თვალები ამშვენებთ. ალბათ, ოთხმოცდაათამდე იქნებიან, 
თავიანთი თეთრი კამეჩებით, ფუნის გროვებით, ვერმიშელივით ფეხებითა და 
ძველმოდური სათვალეებით. ფონზე, ალაგალაგ, მზით გარუჯული მინდვრები, 
ნანგრევებად ქცეული ტაძრები და ის მრავალხელა კერპებიც მოჩანს, ფეხსახსრიანებს რომ 
ჰგვანან. ეს გალერეა იმდენად სიურრეალისტურია, იმდენად უცნაური, რომ 
ძალაუნებურად უამრავ ასოციაციას იწვევს. ყველა ის ტაძარი გახსენდება, ჰიმალაებიდან 
ცეილონამდე რომ არის აღმართული; გახსენდება მათი არქიტექტურა  გასაოცრად ლამაზი 
და, ამავდროულად, გასაოცრად შემაშფოთებელი, რადგანაც ხვდები, რომ მათში ესოდენ 
უხვად და უშურველად ჩაქსოვილი ნაყოფიერება თავად ინდოეთის მიწას აღარ გააჩნია; 
მიწას ყველაფერი წაგლიჯეს და სრულად გამოფიტეს. როცა უთვალავი ტაძრის ფასადზე 
იმ გასაოცარ ფიგურებს ხედავ, ერთმანეთთან სასიყვარულო ექსტაზით რომ შეზრდილან, 
იმ პოტენციაზე იწყებ ფიქრს, რომელიც ამ შავტუხა, კაფანდარა ადამიანებს უბოძა ღმერთმა 
და სიყვარულის იმ ხელოვნებას დააუფლა, რომელიც, აგერ უკვე ოცდაათ საუკუნეზე 
მეტია, საყოველთაო აღფრთოვანებას იწვევს. როგორი უმწეონი მეჩვენებიან ფოტოებიდან 
გამჭოლად მომზირალი გამხდარი ადამიანები იმ ძლევამოსილი, ერთმანეთთან 
სასიყვარულოდ ჩასკვნილ-ჩამარყუჟებული ფიგურების ფონზე, რომელთა პროტოტიპებიც 
მათი წინაპრები იყვნენ. ის ფიგურები თითქოს ნიშნს უგებენ თავიანთ უბადრუკ 
შთამომავლებს; თითქოს იმ ძველ, ჰეროიკულ მითებს ახსენებენ, რომლებიც კარგა ხანია, 
მიავიწყდათ; თითქოს ცდილობენ, დიადი რასებისა და დიადი წინაპრების ამბავი 
შეახსენონ. ძველი დიდების ნაშთს რომ ხედავ ამ დროჟამით შეჭმული ტაძრების 
ნანგრევებზე, იმ ნანგრევებზე, რომლებიც ადამიანური სპერმით გაუპოხავთ და თვალმარ-
გალიტით შეუმკიათ, სუნთქვა გეკვრის, ძველი ოსტატების უკიდეგანო ფანტაზია 
გთრგუნავს. ეს ის ფანტაზიაა, რომელმაც ნახევარი მილიარდი სხვადასხვა მოდგმის 
ადამიანის ძირითადი მისწრაფება ასე ძლევამოსილად გამოხატა! 
ნანანთათის მონათხრობს ვუსმენ უმცროს დაზე, რომელიც მუცელს გადაჰყოლია, და 

უცნაური, წინააღმდეგობრივი ემოციები მეძალება. დის სურათიც კედელზე კიდია  
გამხდარი, მოკრძალებული, თორმეტიოდე წლის გოგოა, რომელიც ერთ ბერიკაცთან 
ხელჩაკიდებული დგას. ათი წლის ასაკში მიუთხოვებიათ იმ გარყვნილი მოხუცისთვის, 
რომელსაც უკვე ხუთი ცოლი ჰყოლია საიქიოს გასტუმრებული. გოგონას შვიდი შვილიდან 
მხოლოდ ერთი გადარჩენილა ცოცხალი. ბებერ გორილას იმიტომ მიათხოვეს, რომ 
მარგალიტი ოჯახში დარჩენილიყო. სიკვდილის წინ ექიმს წასჩურჩულა თურმე, საწოლში 
მუდმივად კაცის ასოზე წამოცმულს წოლა აღარ შემიძლია, ძალიან დავიღალე, ნეტავ მალე 
მოვკვდებოდეო... ამას რომ მიყვებოდა, ნანანთათი წამით ჩაფიქრდა და დაშავებული 
ხელით კეფა მოიქექა. 
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– ჰოოო, დღესდღეობით წერაობის საქმე ვეღარ არის მოწოდების სიმაღლეზე... მაგრამ 
ერთ სიტყვას გასწავლი და იღბალი სულ შენთან იქნება, ანრი. ეგ სიტყვა მუდამდღე უნდა 
იმეორო, დღეში მილიონჯერ; მაგაზე კარგი და ჯადოსნური სიტყვა მეორე არ მოიპოვება, 
იცოდე... აბა, გაიმეორე  OOMAHARUMOOMA!  

– OOMARABOO... 
– არა, ანრი, კარგად მომისმინე – UMAHARUMOOMA! 
– OOMAMABOOMBA... 
– არა ანრი, ყური დამიგდემეთქი... OOMAHARUMOOMA! 
...თავად ნანანთათის მთელი თვე დასჭირდა, ეგ სიტყვა როგორმე რომ ამოეკითხა ერთი 

დაფურცლული, ყდამოხეული, გვერდებგადღაბნილი წიგნიდან. რწყილებითა და 
ტილებით დაკბენილი კითხულობდა, ცუდ განათებაში. მისთვის  სქელი ნადებით ენაზე, 
წირპლიანი თვალებით, ყელში მობჯენილი ბურთით, ძველი საჭმლით სავსე სტომაქით, 
აქავებული ხელისგულებით, მწუხარე ხმით, დარდიანი ოხვრით, დაბინდული გონებით, 
სინდისის ქენჯნით, გამწარებული ყოფით, მომწვარი კუდით, დატბორილი სარდაფით, 
ვირთხებიანი სხვენით, დასახიჩრებული კიდურითა და ბინძური ყურებით  ეს სულაც არ 
იყო ადვილი საქმე; მით უფრო, რომ კვირაში მხოლოდ ერთი ახალი სიტყვის 
დამახსოვრება თუ შეეძლო! 
ბედისწერა რომ არა, ალბათ, ვერასოდეს დავეხსნებოდი ნანანთათის კლანჭებს. ერთ 

საღამოს, ბედად, ქეფიმ მთხოვა, ერთი მისი კლიენტი ბორდელში წამეყვანა. ის ყმაწვილი 
ინდოეთიდან ახალი ჩამოსული იყო, მაგრამ ფული უკვე გამოლეოდა. ახალგაზრდა 
ინდუსი განდის მომხრეთა იმ გუნდის წევრი გახლდათ, რომელმაც ისტორიული 
„მარილის ლაშქრობა“ გამართა ზღვისკენ. უნდა აღინიშნოს, რომ განდის ერთგული 
მიმდევარი ერთობ ჭკუამხიარული ვინმე აღმოჩნდა, მიუხედავად თავშეკავებაზე 
დადებული უამრავი ფიცისა. ქალთან, საუკუნეა, აღარ ყოფილიყო და ლაფერიერის 
ქუჩამდე ძლივს დავაბი; ენაგადმოგდებული მეძებარი ძაღლივით დასუნსულებდა და 
საკბილოს დანახვაზე მისკენ ჯიქურ მიიწევდა. მეტისმეტად კუდაბზიკა, თავკერძა და 
ახირებული ძაღლი გამოდგა; მისი მოთოკვა ძალიან ძნელი იყო. ველვეტის კოსტიუმი 
ეცვა, ბერეტი ეხურა, ჰალსტუხი „უინძორი“ ეკეთა და ხელჯოხი ეპყრა. გზად ორი 
ავტოკალამი, ფოტოაპარატი „კოდაკი“ და ძვირფასი საცვლებიც შეიძინა. ბომბეელმა 
ვაჭრებმა რომ გამოატანეს, იმ ფულს ფლანგავდა. ის ფული ინგლისში „განდის მოძღვრე-
ბის“ გასავრცელებლად მიეცათ.  
მის ჰამილტონის დაწესებულებაში ფეხი რომ შევდგით, მაშინვე დაკარგა მთელი sangfroid 

(26. თავდაჯერებულობა (ფრანგ.).) როცა შიშველი დიაცების გარემოცვაში აღმოჩნდა, 
ლამის მიიცვალა და სრულიად სასოწარკვეთილი მზერა მომაპყრო. 

– ერთ-ერთი ამოირჩიე, შენ უნდა ამოირჩიო, – ავუხსენი ყმაწვილს. მაგრამ ისეთი დაბნეუ-
ლი იყო, რომ ქალებს ვერც უყურებდა. 

– თქვენ ამირჩიეთ... – წაილუღლუღა მთლად გაწითლებულმა. 
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მე მშვიდად შევათვალიერე საქონელი და ერთი, ჩემი აზრით, ზომიერად ჩაკურატებული 
გოგო შევურჩიე. მერე მისაღებ ოთახში დავსხედით და შეკვეთილი ღვინის მოტანას 
დაველოდეთ. მადამს ვერ გაეგო, ჩემთვის რატომ არავინ დავითრიე. 

– თქვენთვისაც აირჩიეთ, – მითხრა ყმაწვილმა, – ამასთან მარტო ყოფნა არ მინდა. 
გოგოები კვლავაც შემოლაგდნენ და ჩემთვის ერთი მაღალი და თხელი, სევდიანთვალე-

ბიანი დიაცი შევარჩიე. ახლა უკვე ოთხნი ვიყავით და მარტო დაგვტოვეს. 
რამდენიმე წუთის შემდეგ განდის მიმდევარი ჩემკენ გადმოიხარა და რაღაც წამჩურჩულა. 
– კი ბატონო, თუ მეორე უფრო მოგწონს, ეგრე იყოს,  მერე, საკმაოდ უხერხულ მდგომარე-

ობაში ჩავარდნილმა, გოგოებს ავუხსენი, წყვილები გავიცვალეთ-მეთქი. მაშინვე ვიგრძენი, 
რომ უტაქტოდ მოვიქეცით, მაგრამ ჩემი ახალგაზრდა მეგობარი უკვე საკმაოდ 
შეჟუჟუნებულიყო და ჯობდა, საქმე დროულად მოგვემთავრებინა. გვერდიგვერდ ოთახები 
ავიღეთ, შუაში საერთო, ოთახიდან ოთახში გამავალი კარით. მომეჩვენა, რომ ჩემს 
კომპანიონს კიდევ ერთი როქის ვარიანტი უტრიალებდა თავში; ცხადია, მას მერე, რაც 
პირველად შიმშილს დაიცხრობდა. გოგოები მოსამზადებლად გავიდნენ თუ არა, კარზე 
კაკუნი გავიგონე. 

– ტუალეტი სად არის, ხომ ვერ მეტყვით? 
გულუბრყვილოდ ვიფიქრე, ეფსია-მეთქი და ბიდეზე მივუთითე: 
– მაგაში მოისაქმე. 
გოგოები პირსახოცებით აღჭურვილები რომ დაბრუნდნენ, მეზობელი ოთახიდან 

ინდუსის უცნაური ქირქილი შემომესმა. 
უკვე შარვალს ვიცვამდი, რომ საეჭვო ჩოჩქოლი გავიგონე. გოგო ჩემს ინდუსს უკანასნელი 

სიტყვებით ლანძღავდა, ღორი ხარ, ვიღაცა ხარ, ნამდვილი ბინძური ღორიო, კიოდა. 
ვერაფრით მივხვდი, ისეთი რა ჩაიდინა, ასე რომ გააგულისა. ვიდექი, შარვლის ტოტში 
ერთფეხგაყრილი, და სიტუაციაში გარკვევას ვცდილობდი. ინდუსი კი ცდილობდა, 
ინგლისურად აეხსნა გოგოსთვის საქმის ვითარება და ხმას მანამდე უწევდა, სანამ ბოლოს 
ყვირილზე არ გადავიდა. 
კარი გაიჯახუნეს და წუთის შემდეგ ოთახში გაცეცხლებული მადამი შემომივარდა. 

სახეზე ალმური ასდიოდა და ხელებს გამალებით იქნევდა. 
– უნდა გრცხვენოდეთ! ეს ვინ მომითრიეთ აქ? ნამდვილი ველური, ბარბაროსი! ბინძური 

ღორი! 
ჩემი მეგობარი მის ზურგს უკან იდგა, მთლად დაბნეული და გაფითრებული. 
– რა ჩაიდინე? – ვეკითხები. 
– რა ჩაიდინა?! გინდათ იცოდეთ, რა ჩაიდინა? წამობრძანდით და თქვენი თვალით ნახეთ! 

– აკივლდა მადამი, მკლავში ჩამაფრინდა და მეზობელ ოთახში გამათრია. – აი, შეხედეთ 
და დატკბით!  დაიკივლა ისევ და ბიდეზე მიმითითა. 

– წამოდით, აქედან წავიდეთ, – ალუღლუღდა ინდუსი. 
– ფეხსაც ვერ გაადგამთ! ასე ადვილად ვერ დაიძვრენთ თავს! 
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მთლად გაცოფებული მადამი ბიდესთან მიიჭრა. გოგოებიც იქვე აიტუზნენ. მერე ჩვენც 
მივუახლოვდით და ყველამ ერთად ჩავხედეთ ბიდეში მოტივტივე ინდუსის ქაქს... კიდევ 
უფრო აღშფოთებულმა მადამმა ბიდეს პირსახოცი გადააფარა. 

– რა საშინელებაა! ღმერთო, ღმერთო! ასეთი საშინელება ჩემს დღეში არ მინახავს! ღორი! 
ბინძური ღორი! 
ინდუსი საყვედურით აღსავსე თვალებით მომაჩერდა. 
– უნდა გაგეფრთხილებინეთ. რა ვიცოდი, რომ არ ჩაირეცხებოდა? ხომ გკითხეთ, როგორ 

მოვიქცე-მეთქი, და თქვენ ამ ოხერზე მიმითითეთ, მანდ მოისაქმეო, – მეუბნება ცრემლიანი 
თვალებით. 
ბოლოს მადამი ოდნავ გონს მოეგო და გვერდით გამიხმო. 
– ეტყობა, მართლაც შემთხვევით მოუვიდა... ეგებ ბატონებმა გოგონები ქვემოთ ჩაიყვანონ 

და სასმლით გაუმასპინძლდნენ? საშინელი შოკი იყო მათთვის, ასეთ რამეებს მიჩვეულები 
არ არიან... იმედია, მოახლესაც არ დაივიწყებთ... ალბათ, ხვდებით, რომ მისთვისაც არ 
იქნება სასიამოვნო ამ მასაში... ამ საშინელ მასასთან გამკლავება... – მხრებს იჩეჩს და 
თვალებს ნერვიულად აფახულებს, – მესმის, რომ შემთხვევით მოხდა, მაგრამ... თუ 
ბატონები ორიოდ წუთით მოიცდიან, მოახლე სასმელს აქვე ამოიტანს... შამპანურს 
ინებებთ, არა? შამპანური ხომ გნებავთ? 

– აქედან წასვლა მინდა, – თქვა ინდუსმა მიკნავებული ხმით. 
– ასე ძალიან ნუ განიცდით. შეცდომა ყველას მოსდის. შემდეგ ჯერზე იკითხავთ, ტუალე-

ტი სად არისო და... 
მადამი დეტალურად გვიხსნიდა, რომ ტუალეტი და აბაზანა ყოველ სართულზეა. 
– უამრავი ინგლისელი კლიენტი მყავს... ბატონი ინდოეთიდანაა? ძალიან სასიამოვნოა. 

ინდუსები არაჩვეულებრივი, მომხიბვლელი ადამიანები არიან. ჭკვიანები, ლამაზები... 
დაწესებულებიდან რომ გამოვედით, ყმაწვილი ლამის ქვითინებდა. სასტიკად განიცდი-

და, ველვეტის კოსტიუმი, ხელჯოხი და ავტოკალმები რომ იყიდა... იმ რვა ფიცსაც 
იხსენებდა, აქ ჩამოსვლამდე რომ დაედო  ნაყროვანებაზე, მრუშობასა და სხვა ასეთ 
რამეებზე. დანდისკენ რომ მივდიოდით, ერთი ულუფა ნაყინის ჭამაც კი აკრძალული 
გვქონდაო, ამბობს. მბრუნავ ბორბალზეც მომიყვა, განდის მიმდევრების პატარაგუნდზეც, 
რომელიც საკუთარი მოძღვრისათვის ერთგულების დამტკიცებას ცდილობდა. ამაყად 
მიამბობდა, როგორ მისდევდა გვერდით მოძღვარს და როგორ ესაუბრებოდა მას. ისეთი 
გრძნობა გამიჩნდა, თითქოს ქრისტეს თორმეტი მოციქულიდან ერთ-ერთის მონათხრობს 
ვუსმენდი.  
რამდენიმე მომდევნო დღე თითქმის ერთად გავატარეთ. გაზეთის კორესპონდენტები-

სათვის ინტერვიუების მიცემა იყო საჭირო და პარიზში მცხოვრები ინდუსებისათვის 
ლექციების ჩატარება. გაოცებას ვერ ვმალავდი, როცა ვხედავდი, ეს უხერხემლო 
ადამიანები როგორ მბრძანებლობდნენ ერთმანეთზე; ისიც მიკვირდა, რომ სრულიად 
უნიათოები და უგერგილოები აღმოჩნდნენ პრაქტიკულ საქმეებში. შურის, ინტრიგების და 
უილაჯო მეტოქეობის მოწმეც ბევრჯერ გავხდი. საკმარისი იყო, ათ ინდუსს ერთად 
მოეყარა თავი, რომ მაშინვე ინდური სექტების, დაპირისპირებების, რასობრივი, ენობრივი, 
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რელიგიური და პოლიტიკური ანტაგონიზმის მთელი სპექტრი წარმოჩინდებოდა ხოლმე. 
განდის გრძნეულებით მათ სასწაულებრივი წუთიერი ერთობა განიცადეს. მაგრამ როგორც 
კი განდი აღარ იქნება, მაშინვე ისევ აირევა ყველაფერი, მათი ერთობა საპნის ბუშტივით 
გაქრება და ქვეყანას ისევ ქაოსი მოიცავს; ქაოსი, რომელიც ესოდენ ორგანულია ინდოელი 
ხალხისათვის. 
ჩემი ნაცნობი ახალგაზრდა ინდუსი ოპტიმიზმით იყო აღსავსე. ამერიკაში ემოგზაურა და 

იქაური იაფფასიანი იდეალიზმით მოწამლულიყო  ამერიკული აბაზანებით, „ხუთ და 
ათცენტიანი“ ძველმანების მაღაზიებით, მუდმივი ფორიაქით, საქმიანი ატმოსფეროთი, 
მანქანა-დანადგარებით, მაღალი ხელფასებით, უფასო ბიბლიოთეკებით და ათასი ამგვარი 
რამით. ახლა მისი სანუკვარი ოცნება ინდოეთის ამერიკანიზაცია გახლდათ. განდის 
რეტროგრადული მისწრაფებები სულაც აღარ ეჭაშნიკებოდა; პროგრესი სწყუროდა! 
ამერიკაზე მის მონაჩმახ ზღაპრებს რომ ვუსმენდი, ვხვდებოდი, რაოდენ აბსურდულია 
განდის მხრიდან იმ სასწაულზე ფიქრი, რომელიც ინდოეთის ბედისწერას რადიკალურად 
შეცვლის. ინდოეთის მტერი ინგლისი კი არა, ამერიკაა. თანამედროვეობის სული და 
თანამედროვე მისწრაფებებია მისი მოსისხლე მტერი, რომლის შეჩერებაც სრულიად 
წარმოუდგენელია. ამ გადამდებ ვირუსს ვერაფერი დაამარცხებს. ამერიკა გარდაუვალი 
დაღუპვის ჭეშმარიტი ინკარნაციაა. მალე მთელ მსოფლიოს უფსკრულში ჩაითრევს! 
ინდუსს ეგონა, რომ ამერიკელები გულუბრყვილოები იყვნენ. იმ მიმნდობ ადამიანებზე 
მიყვებოდა, რომლებიც იქ ყოფნის ჟამს მხარში ამოსდგომოდნენ  კვაკერებზე, უნიტარიანე-
ლებზე, თეოსოფისტებზე, ახალ მოაზროვნეებსა და სხვებზე და სხვებზე. ამ გამჭრიახმა 
ახალგაზრდამ იცოდა, რომელ წყლებში უნდა შეეცურებინა საკუთარი ნავი; იცოდა, როდის 
და როგორ წამოეყარა ესოდენ საჭირო ცრემლები; ვის მისდგომოდა; როგორ აეჩუყებინა 
გული მინისტრის ცოლისთვის; როგორ გაება ერთდროულად სასიყვარულო ურთიერთობა 
დედაშვილთან. რომ შეხედავდი, წმინდანი გეგონებოდა. თუმცა, თანამედროვე გაგებით, 
ალბათ, იყო კიდეც წმინდანი. მოწამლული წმინდანი, რომელიც ერთგვაროვანი 
ენთუზიაზმით, პირზექაფმოდებული ლაპარაკობდა სიყვარულზე, ძმობაზე, აბაზანებზე, 
სანიტარულ წესრიგსა და საქმიან ატმოსფეროზე. 
მისი პარიზში ყოფნის ბოლო დღე „თავდაუზოგავ ჟიმაობას“ მიეძღვნა. დილის პროგრამა 

უზომოდ დატვირთული იყო: კონფერენციები, პრესკონფერენციები, ტელეგრამები, 
ინტერვიუები, სამახსოვრო ფოტოები, მომხრეებთან შეხვედრები, მათი საბოლოო 
დამოძღვრა და ა. შ. სადილობის დროს გადაწყვიტა, ყველა პრობლემა გვერდზე გადაედო 
და სადილთან ერთად შამპანურიც შეუკვეთა. გარსონი თითების გატკაცუნებით მოიხმო 
და ზუსტად იმ უნახავივით დაიწყო მოქცევა, როგორიც სინამდვილეში იყო. ვინაიდან 
პარიზის ყველა ღირსშესანიშნაობა უკვე ენახა და მოყირჭებოდა კიდეც, მთხოვა, რაიმე 
უფრო პრიმიტიულის ნახვა მინდაო. რომელიმე ძალიან იაფფასიან ადგილას წამიყვანე, 
სადაც ორ-სამ გოგოს ერთდროულად დავითრევო. შაპელის ბულვარზე გავატარე და 
გავაფრთხილე, საფულეს კარგად მიხედე-მეთქი. მოკლედ, იაფფასიან სამყაროში ღრმად 
ჩავყვინთეთ და მაშინვე ქალების გუნდით გარემოცულნი აღმოვჩნდით. სულ ცოტა ხანში 
უკვე ერთ ქერა, შიშველ, დანაოჭებულყელიან ზორბა დიაცთან ჩახუტებული ცეკვავდა 
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საეჭვო რეპუტაციის დაწესებულებაში. დარბაზი სარკეებით იყო მოპირკეთებული და 
დიაცის უკანალი, ზედ ვნებიანად ჩაფრენილი ინდუსის შავტუხა თითებით, ათასობით 
სარკეში ირეკლებოდა. მაგიდა ლუდის კათხებით იყო სავსე, მექანიკური პიანინო 
უსიამოვნოდ ხრიალებდა, დაუსაქმებელი გოგონები კი ტყავის გრძელ ტახტებზე ისხდნენ 
და ისე იქექებოდნენ, როგორც შიმპანზეების ერთი დიდი, მეგობრული ოჯახი. რაღაცნაირი 
დაძაბულობა იგრძნობოდა. თითქოს ქარიშხლის წინა სიჩუმე ჩამოწოლილიყო; თითქოს 
წუთი წუთზე რაღაც უნდა აფეთქებულიყო, მაგრამ ბოლო წამს, სრულიად მოულოდნე-
ლად, აღმოჩნდა, რომ აფეთქებას სულ პატარა დეტალის არქონა უშლიდა ხელს; დეტალი 
თითქოს ციცქნა და უმნიშვნელო იყო, მაგრამ წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. 
ეს უცნაური ატმოსფერო საშუალებას გაძლევდა, თან ყოფილიყავი იქ და თან არც 
ყოფილიყავი. ნელ-ნელა იმ დაკარგულმა დეტალმა ჩემს ცნობიერებაში გამოკვეთა იწყო. 
ისეთ უცნაურ ფორმებს იღებდა, როგორც ზამთარში ფანჯრებზე გაჩენილი ჭირხლი. და იმ 
ჭირხლით გამოყვანილი ორნამენტების მსგავსად, რომლებსაც თითქოს ვიღაცის უხილავი 
ხელი ხატავს ხოლმე, მაგრამ სინამდვილეში მხოლოდ მკაცრი ფიზიკური კანონების 
შესაბამისად იქმნება, ჩემი შეგრძნებებიც გამოიკვეთა და განუხრელ ბუნებრივ კანონებს 
დაემორჩილა. ამ შეგრძნებებს, რომლებსაც აქამდე არ ვიცნობდი, მთელი ჩემი არსებით 
ავყევი და ის, რაც ადრე ჩემი „ეგო“ მეგონა, დაპატარავდა, შეიკუმშა და ბოლოს წერტილად 
იქცა. მერე ამ წერტილმა საბოლოოდ მიატოვა ჩემი სხეული, რომლის საზღვრებიც ახლა 
მხოლოდღა ნერვული დაბოლოებების რეაქციებით განისაზღვრებოდა. რაც უფრო 
კონკრეტულ და სოლიდურ მოყვანილობას იძენდა ჩემი წერტილად ქცეული „ეგო“, მით 
უფრო დელიკატური და ექსტრავაგანტური მეჩვენებოდა ჩემი უშუალო გარემო  ის 
რეალობა, რომელიც ჩემს საბოლოო გამოძევებას ლამობდა. რაც უფრო მტკიცე ვხდებოდი, 
მით უფრო იფუყებოდა და საპნის ბუშტივით იბერებოდა ჩემ თვალწინ გადაშლილი 
სინამდვილე. ჩემსა და იმ საპნის ბუშტს შორის შექმნილი წინააღმდეგობა და დაძაბულობა 
თანდათან ისეთი გახდა, რომ ერთი, თუნდაც უხილავი უცხო ნაწილაკის დამატება 
გარდაუვალ აფეთქებას გამოიწვევდა. წამის სულ რაღაც მეათასედ ნაწილში ისეთი ნათელი 
მოეფინა ჩემს გონებას, როგორიც, ალბათ, ბნედიანის გონებას ეფინება ხოლმე მორიგი 
შეტევის წინ. სავსებით დავკარგე დროისა და სივრცის შეგრძნება და სამყარომ თავისი 
არსებობის დრამა საოცარი სისწრაფით გაითამაშა ჩემ თვალწინ. დრამა იმ მერიდიანზე 
გათამაშდა, რომელსაც საყრდენი ღერძი და ათვლის წერტილი არ გააჩნდა. ამ წამიერ 
მარადიულობაში მოხვედრისას ცხადლივ მივხვდი, რომ ქვეყნად ყველაფერს მოეძებნება 
მიზეზი და გამართლება. ყველა ის ომი დამიდგა თვალწინ, რომელმაც ეს უკიდეგანო, 
კატასტროფული სიცარიელე წარმოშვა; ის დანაშაულებრივი ქმედებები დავინახე, 
რომლებიც ახლა ფეხაკრეფით გვეპარებოდნენ და სამომავლოდ ვაივიშსა და გოდებას 
გვიქადდნენ; ის სატანჯველი და უბედურება შევიგრძენი, რომელიც ქვითკირსა და 
დუღაბში იზილებოდა და ნელ-ნელა მყარდებოდა  დიდი, გულისგამაწვრილებლად 
გრძელი და ჯერ კიდევ ბლანტი უბედურება, რომელსაც ჯერჯერობით მხოლოდ ცინგლიან 
ცხვირსახოცებში ვფუთავთ. დროის მერიდიანზე უსამართლობა არ არსებობს; აქ მხოლოდ 
იმ მოძრაობის პოეზია მეფობს, რომელიც ჭეშმარიტებისა და დრამის ილუზიას გვიქმნის. 
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ვინმეს უზენაესთან პირისპირ შეხვედრა ოდესმე თუ მოუწევს, ის უდიდესი თანალმობა, 
რომელმაც იესო და გაუტამა შვა, ალბათ, მაშინვე დაიკარგება უგზოუკვლოდ. ყველაზე 
საოცარი და საშინელი ის კი არ არის, რომ ადამიანებმა საკუთარ სანეხვეზე ვარდები 
გაახარეს, არამედ ის, რომ რაღაც გაუგებარი მიზეზით მათ ამ ვარდების გახარება სურთ. 
რაღაც აუხსნელი მიზეზით ადამიანები სასწაულს ელოდებიან და, ამ სასწაულის ხათრითა 
და სახელით ერთმანეთს სისხლში ახრჩობენ; იდეურ დებოშებს აწყობენ; მზად არიან, 
აჩრდილებად იქცნენ, ოღონდ კი ცხოვრებაში ერთხელ მაინც მოუხუჭონ თვალი საზარელ 
რეალობას. ყველაფერს ვუძლებთ – დამცირებას, სირცხვილს, სიღატაკეს, დანაშაულებრივ 
ქმედებებს, შიმშილს  იმ იმედით, რომ ერთ მშვენიერ დღეს სასწაული მოხდება და ამ 
სასწაულის წყალობით ჩვენი ცხოვრება ასეთი გაუსაძლისი აღარ მოგვეჩვენება. მოკლედ, 
ერთთავად ამ ილუზიის ტყვეობაში ვართ და კაცი არ მოიძებნა, კარი რომ გაგვიღოს და 
ტყვეობიდან გვიხსნას. ჩვენ ვჭამთ პურს ჩვენი არსობისა და ვსვამთ ღვინოს, რომელსაც 
ვინმე საზიზღარი ბერი საიდუმლო სარდაფებში ჩქმალავს, მაშინ, როდესაც ზემოთ, 
ქუჩაში, დღისით, მზისით, ადამიანთა ბაგე მხოლოდ ფანტომს ეწაფება და მათი სისხლი 
წყალწყალა და უფერულია. ამ ტანჯვა-წამებასა და სიდუხჭირეში არანაირი სასწაული არ 
ხდება, შვების ნასახიც კი არსად ჩანს. მხოლოდ იდეებით ვსულდგმულობთ, უფერული, 
მჭლე იდეებით, რომელთა მოსულიერებასა და სათანადოდ მოსუქებასაც სასაკლაოების 
მოწყობა სჭირდება. ამ იდეებს ნაღველივით ვანთხევთ, იმ ნაწლავებივით გვცვივა, 
დაკლულ და გაფატრულ ღორს რომ გადმოაყრევინებენ ხოლმე. 
გავიფიქრე, რა უცნაური იქნება-მეთქი, რომ სასწაული, რომელსაც კაცობრიობა მუდმი-

ვად მოელის, ის ბარაქიანი ქაქი აღმოჩნდეს, რომელიც განდის ერთგულმა მოციქულმა 
ბიდეში ჩაუშვა! რა მოხდება, რომ ბოლო წუთში, როდესაც საბანკეტო სუფრა უკვე 
გაწყობილია და დაფდაფებსაც ომახიანად დასცხებენ, უცებ, სრულიად მოულოდნელად, 
ვინმემ ის ბარაქიანი ქაქი ვერცხლის ლანგრით შემოიტანოს, და რომ იმ სასწაულებრივი 
ქაქის მორთმევა ბრმამაც კი იგრძნოს? ეს, ჩემი აზრით, ყველა იმ სასწაულს გადაუხურავდა, 
რომელსაც კაცობრიობა მთელი თავისი არსებობის მანძილზე ელოდა ანდა წარმოიდგენდა, 
რადგანაც ნამდვილი სასწაული სწორედ ის არის, რასაც საერთოდ არ მოელი და ვერც 
ვერასოდეს წარმოიდგენ! 
საოცარია, მაგრამ იმის გააზრებამ, რომ ყოველგვარი იმედი და მოლოდინი ფუჭია, ჩემზე 

დადებითად იმოქმედა. კვირობით, თვეობით, წლობით და სულაც, მგონი, მთელი 
ცხოვრება, რაღაც ეფემერულ სასწაულს ველოდი; რაღაცას, რაც ჩემს ცხოვრებას შეცვლიდა. 
ახლა კი, როცა მივხვდი, რომ ასეთ მოლოდინს არავითარი აზრი არ ჰქონდა, საოცარი შვება 
ვიგრძენი. ისეთი შვებით ამოვისუნთქე, თითქოს მძიმე ტვირთი მომეხსნა მხრებიდან. 
გარიჟრაჟზე ჩემს ინდუსს დავემშვიდობე და რამდენიმე ფრანკიც დავტყუე, ოთახისთვის 
გადასახდელი ფული რომ მქონოდა. მონპარნასისკენ რომ მივდიოდი, გავიფიქრე, 
ცხოვრების მდინარებას უნდა ავყვე-მეთქი, ბედისწერას არანაირ წინააღმდეგობას აღარ 
გავუწევ, საითაც უნდა, გადამაგდოს-მეთქი. აქამდე რაც რამ გადამხდა, არაფერმა არ 
მომსპო და არ მომკლა; არაფერი დამიკარგავს ფუჭი ილუზიების გარდა და ჯერ კიდევ 
სიცოცხლით სავსე ვარ-მეთქი. ქვეყნიერებაც ჯერჯერობით არ დაქცეულა. ხვალ შეიძლება 

www.PDF.ChiaturaINFO.GE

www.pdf.chiaturainfo.ge


რევოლუციაც დაიწყოს, შავი ჭირის ეპიდემიაც და მიწისძვრაც მოხდეს; ხვალ შეიძლება 
აღარავინ იყოს ცოცხალი მათგან, ვისაც თანაგრძნობისა თუ დახმარებისათვის 
მივმართავდი, ვისიც მჯეროდა... მერე მივხვდი, რომ ეს ყველაფერი უკვე მოხდა და 
არასოდეს ისეთი მარტოობა არ მიგრძნია, როგორც მაშინ... მოკლედ, გადავწყვიტე, რომ იმ 
წუთიდან მოყოლებული არაფრის იმედი აღარ უნდა მქონოდა, არაფერს აღარ უნდა 
დავლოდებოდი; ვიცხოვრებდი, როგორც მტაცებელი ცხოველი, მაწანწალა ანდა შარაგზის 
ყაჩაღი. მეორე დღეს ომი რომ დაწყებულიყო და ჯარში გავეწვიე, ხიშტს წამოვავლებდი 
ხელს და პირველივე შემხვედრს მუცელს გამოვუფატრავდი; თუ ძალმომრეობა იქნებოდა 
საჭირო, ძალასაც ვიხმარდი, უდიდესი სიამოვნებით გავაბახებდი ნებისმიერს. 
გარიჟრაჟზე, იმ ახალი დღის დაბადების ჟამს, სამყარო სავსე იყო დანაშაულითა და 
საშინელებებით. ჰოდა, განა რა შეიცვალა ადამიანურ ბუნებაში ცივილიზაციის არსებობის 
ათასწლეულების მანძილზე? ფაქტობრივად, ადამიანები თავს იტყუებენ იმით, რასაც 
ადამიანური ბუნების „უკეთესი მხარე“ ჰქვია. მცირედი სულიერების მიღმა ადამიანი ისევ 
ველურია და ტყე-ღრეში ნადირივით შიშველი დარბის. მაშინაც კი, როცა რომელიმე 
ღმერთს პოულობს, მაინც შიშველი რჩება, ცარიელი ჩონჩხია. ჰოდა, ხორცი რომ შეისხას, 
ცხოვრებაში თავფეხიანად უნდა გადაეშვას. ის სანუკვარი ხორცი სიტყვაა, რომელიც სულს 
სწყურია. დღეიდან ნამცეციც რომ სადმე დავინახო-მეთქი, ვიფიქრე, იმწამსვე ვეცემი და 
გადავსანსლავ. თუ მთავარი სიცოცხლის შენარჩუნებაა, ცოცხალი დავრჩები, თუნდაც 
ამისთვის კაციჭამიად ვიქცე. აქამდე ჩემს ძვირფას ტყავს ვუფრთხილდებოდი; იმ ხორცის 
შენარჩუნებას ვცდილობდი, რომელიც ჯერ კიდევ შემომრჩა ძვლებზე. ახლა აღარც ეს 
მენაღვლება. მოთმინების ფიალა ამევსო. კუთხეში ვარ მიმწყვდეული, გასაქცევი აღარსად 
მაქვს. ჩემი ცხოვრებისეული ისტორიის თვალსაზრისით, უკვე მკვდარი ვარ. ჰოდა, 
იმქვეყნად თუ არის რამე, იმ რაღაცას მივეხლები და უკან, ამქვეყნისაკენ ვისკუპებ. ღმერთი 
ვიპოვე, მაგრამ ვეღარ მიხსნის, რადგანაც სული უკვე მკვდარი მაქვს... თუმცა ფიზიკურად 
მაინც ვარსებობ. მორალურად სრულიად თავისუფალი ვარ. ის სამყარო, რომლიდანაც 
წასვლას ვლამობ, სამხეცეა. ეს მშვენიერი დილა ახალ სამყაროში მითენდება, ჯუნგლების 
სამყაროში, რომელშიც მშიერი და ბრჭყალებალესილი აჩრდილები დაძრწიან. და თუ მე ამ 
ჯუნგლების ბინადარი აფთარი ვარ, მაშინ მშიერი და გაძვალტყავებული აფთარი 
ვყოფილვარ, ჰოდა, დროა, ცოტა მოვსულიერდე და მოვიკეთო! 
ორის ნახევარზე, შეთანხმებისამებრ, ვან ნორდენს შევუარე. წინასწარ გამაფრთხილა, თუ 

არ გაგიღე, ესე იგი მარტო არა ვარო. თავის ძუკნას გულისხმობდა, ჯორჯიის შტატიდან. 
მოკლედ, რომ მივედი, ჯერ კიდევ იწვა თბილ საბანში გახვეული, მაგრამ, როგორც 

ყოველთვის, უკვე ძალიან დაღლილი იყო. წყევლა-კრულვით იღვიძებს ხოლმე; 
ყველაფერს წყევლის  საკუთარ თავს, სამსახურს და მთელ თავის ისედაც დაწყევლილ 
არსებობას. საშინელი ტანჯვითა და გულისწყვეტით ახელს თვალებს, და რომ აღმოაჩენს, 
ღამით არ მოვმკვდარვარო, სასტიკი სევდა ეძალება. 
ფანჯარასთან ვჯდები და ვცდილობ, როგორმე ვანუგეშო. ძალიან ძნელი კია. კაცმა რომ 

თქვას, მისი საწოლიდან გამოტყუება მიწევს. დილაობით (ანუ ნაშუადღევის პირველი 
საათიდან ხუთ საათამდე!) ვან ნორდენი ფიქრებში იძირება. მისი ფიქრები წარსულს ეხება, 
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უფრო სწორად, მის ყოფილ ქალებს. ცდილობს, გაიხსენოს, რას გრძნობდნენ მასთან 
ყოფნისას, რას ეუბნებოდნენ კრიტიკულ მომენტებში, სად ხდებოდა ეს ყველაფერი და ა. შ. 
წევს და ხან იკრიჭება, ხან ილანძღება, და თანაც ისე ფარჩხავს თითებს, თითქოს 
ამტკიცებს, რომ მისი აპათიის გამოხატვა ხელების დახმარების გარეშე, მხოლოდ 
სიტყვებით, შეუძლებელია. საწოლთან, კედელზე, დიდი ოყნა უკიდია, რომელსაც 
განსაკუთრებულ შემთხვევებში, ქალწულებთან შეხვედრისას იყენებს. ქალწულებზე, 
შეიძლება ითქვას, აფრენს  მათზე მთელი სულითა და გულით ნადირობს. მაშინაც კი, 
როცა ამ მითიურ არსებებს ნამუსს ახდის, მაინც „ქალწულებად“ იხსენიებს და არა  
სახელით. „ჩემი ქალწულიო“, ზუსტად ისევე იტყვის ხოლმე, როგორც „ის ჩემი ჯორჯიელი 
ძუკნაო“. ტუალეტში თუ შედის, აუცილებლად დაიბარებს: 

– თუ ჯორჯიელმა ძუკნამ დარეკა, უთხარი, დამელოდოს. ასე დამიბარა-თქო, უთხარი!.. 
ისე, თუ გინდა, დაგითმობ. მე უკვე მაგრად მომაბეზრა თავი. ფანჯრიდან ამინდს გახედავს 
და მწარედ ამოიოხრებს. თუ წვიმიანი ამინდია, ღმერთმა დასწყევლოს ეს 
დედააფეთქებული კლიმატი, დეპრესიაში მაგდებსო, ამბობს. თუ მზე ანათებს  ღმერთმა 
დასწყევლოს ეს დედააფეთქებული მზე, ლამის დამაბრმავოსო, ჩივის. წვერის პარსვას რომ 
დაიწყებს და გაახსენდება, სუფთა პირსახოცი არა მაქვსო, სასტუმროს პერსონალს 
მისდგება  ღმერთმა დასწყევლოს ეს დედააფეთქებული სასტუმრო, აქ პირსახოცს 
ყოველდღე ვინ გამოგიცვლისო... მოკლედ, მნიშვნელობა არა აქვს, რას აკეთებს ან სად 
მიდის, ყველაფერი ცუდია და ყველაფერს აგინებს  დედააფეთქებულ ქვეყანას, 
დედააფეთქებულ სამსახურს და დედააფეთქებულ ბოზებს, რომლებმაც ჯანმრთელობა 
შეურყიეს. 

– ყველა კბილი დამილპა, ეს ოხერი! – წუწუნებს და თან ყელში წყალს ივლებს. – აქაური 
პური არ იჭმება! 
მერე ქვედა ტუჩს იწევს და ღრძილებს ითვალიერებს. 
– ამას ხედავ? გუშინ ექვსი კბილი ამოვიღე! მალე, ალბათ, მთელი ყბა გამოსაცვლელი 

გამიხდება! აი, რად მიჯდება სარჩოს შოვნა! უმუშევარი რომ ვიყავი, ყველა კბილი 
ადგილზე მქონდა და თვალებში სხივი მედგა... ახლა? შემომხედე ერთი, რას დავემსგავსე! 
მაგრად მიკვირს, ქალები კიდევ რომ მეკარებიან... ღმერთო, ერთი მდიდარი დედაკაცი 
მაშოვნინე იმ სალახანა კარლივით, რა იქნება?!.. ნეტავ გაჩვენა, რა წერილებს სწერს... შენ 
მაინც თუ იცი, ვინ არის? სახელს არაფრით არ მეუბნება; ეტყობა, ფიქრობს, არ დამაწერო-
სო. 
ყელში ისევ ივლებს და ღრძილებზე იარებს ითვალიერებს. 
– ეჰ, შენ რა გიჭირს, ბედნიერი კაცი ხარ, მეგობრები მაინც გყავს. მე კი იმ თუქსუსი 

კარლის გარდა არავინ გამაჩნია. მთელი დღე ნერვებს მიშლის თავის მდიდარ მუტელზე 
ქაქანით... მომისმინე, ვინმე ნორმას ხომ არ იცნობ? დილიდან ღამემდე კაფე „დომში“ გდია 
ხოლმე. მაგარი მაზალო ვინმეა... გუშინ ჩემთან ამოვიყვანე და გავაზეც დავუსვი ხელი... 
არაფერი გამომივიდა. მერე საწოლზე დავაგდე და ნიფხავი გავაძვრე, მაგრამ შენც არ 
მომიკვდე, არ მიმიშვა... ბოლოს მომბეზრდა და შემეზიზღა კიდეც... მაგის თავი სადა მაქვს, 
კალთები ვახიო? ჩიტი ბრდღვნად არა ღირს... უნდა?  ჩემი თავი ენაცვალოს! არ უნდა?  
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ერთი მაგისიც!.. ეგეთებზე დროის კარგვა ნაღდად არ შეიძლება. შენ ეგეთ ძუკნას 
ეჩალიჩები, წვალობ, ნერვებს იშლი, ტერასაზე კი, ალბათ, ათი ცუნცულა მაინც ზის და 
ოცნებობს, ნეტა ვინმემ გამხერხოსო... ეგრეა, ძმაო, დამიჯერე! ეგეთები აქ სწორედ მაგ 
საქმისთვის ჩამოდიან... აქაურობა ცოდვის ბუდე ჰგონიათ იმ შტერებს. მაგათში რამდენიმე 
დასავლელი პედაგოგიც ურევია, სულ ქალწულები არიან... მართლა! მართლა! სხედან და 
მთელი დღე წერაობაზე ფიქრობენ. დიდი შებმაც არ სჭირდებათ, თვითონვე გეძლევიან... 
ამას წინათ ერთი ქმრიანი დედაკაცი დავითრიე. ექვსი თვეა, კაცთან არ ვყოფილვარო, 
აზრზე ხარ? ვააა, რა იყოოო! გიჟივით მეცა ის საწყალი! შემეშინდა, არ მომაგლიჯოს-მეთქი. 
დაჭრილივით კვნესოდა და გიჟივით იმეორებდა, კიდევ გინდა, კიდევ გინდაო?.. და 
ბოლოს რა მომინდომა, თუ იცი? შენთან გადმოვალო! აზრზე ხარ? მეკითხებოდა, ხომ 
გიყვარვარო... შტერი! რა ერქვა, ისიც არ ვიცოდი! სახელებს არც ვეკითხები ხოლმე... არც 
მინდა, რომ ვიცოდე... გათხოვილი დედაკაცები!.. ღმერთო! შენ რომ იცოდე, რამდენი 
ამომითრევია ამ ოთახში, ცხოვრებაზე ყოველგვარი შთაბეჭდილება წაგიხდებოდა! ეგენი 
ქალწულებზე უარესები არიან. იმასაც არ დაგაცდიან, ოდნავ მაინც აგიჩუჩუნდეს, ეგრევე 
შარვალში გიძვრებიან. მერე გაწვებიან, ხომ გიყვარვარო... მაგარი ცუდი რამეა, ლამისაა, 
ქალის სახსენებელი შემზიზღდეს! 
ფანჯრიდან იხედება. უკვე მეექვსე დღეა, ჟინჟღლავს. 
– „დომში“ მივდივართ, ჯო?  
ჯოს ვეძახი, რადგან თვითონაც ჯოს მეძახის. როცა კარლი ჩვენთან ერთადაა, იმასაც ჯოს 

ვეძახით. მოკლედ, როცა ერთად ვართ, ერთმანეთს „ჯოს“ ვეძახით, ეგრე უფრო ადვილია. 
თანაც, ყველას ერთი სახელი რომ გვქვია, თანასწორები ვხდებით. ჯოს „დომში“ წასვლა არ 
უნდა, იქ დიდი ვალი აქვს, თურმე; „კუპოლში“ ურჩევნია. თანაც, ცოტა ფეხით გავლაც 
მოენატრა. 

– კი, მაგრამ წვიმს და... 
– ამ ჩემს ფეხებს, თუ წვიმს! თუ არ გავინძერი, ამ სიბინძურისაგან ვერ დავიცლები... უნდა 

ვიმოძრაო, რომ ორგანიზმი დამეწმინდოს. 
ამას ისე ამბობს, კაცს ეგონება, მთელი სამყაროს სიბინძურეს და ნაგავს ამის ჯიგარში 

მოუყრია თავი და იქ ლპებაო. 
როცა იცვამს, ისევ ნახევრად კომატოზურ მდგომარეობაში ვარდება. ქუდი გვერდზე აქვს 

მოქცეული, ცალ ხელს პალტოში უყრის და ხმამაღლა ოცნებობს რივიერაზე, მზეზე, 
უსაქმურ ცხოვრებაზე. 

– ამ ცხოვრებაში მხოლოდ კითხვა, ოცნება და წერაობა მაინტერესებს, სხვა არაფერი, –  
ამბობს გათიშული გამომეტყველებით. მერე კი უცებ ნაზი, შემპარავი ღიმილით მიღიმის,  
ასეთ ღიმილზე რას იტყოდი?  წამსვე ისევ უჟმურ გუნებაზე დგება და დასძენს: – ღმერთო, 
ერთი მდიდარი დედაკაცი მაპოვნინა, ასეთი ღიმილით რომ გავუღიმო, და სხვა არაფერი 
მინდა! მხოლოდ მდიდარი დედაკაცი თუ გადამარჩენს ახლა,  ამბობს ისევ და სახეზე 
კვლავ უზომო დაღლილობა ესახება,  ძალიან მოსაბეზრებელია ახალახალი ქალების 
დევნა. ბოლოს ავტომატიზმამდე მიდიხარ... უბედურება რა არის, იცი? არავის შეყვარება 
არ შემიძლია... საშინელი ეგოისტი ვარ... ქალები მხოლოდ ოცნებაში მიწყობენ ხელს, ეგ 
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არის და ეგ. ვიცი, რომ საშინელი მანკიერებაა, ალბათ, ალკოჰოლზე ან ოპიუმზე შეჯდომას 
ჰგავს, როცა ყოველდღე ახალახალი ქალი გინდა... თუ არ გამომდის, მაშინვე ვმძიმდები. 
ძალიან ბევრს ვფიქრობ ამაზე... ზოგჯერ თვითონაც მიკვირს, როგორ ადვილად ვიცვლი 
ქალებს და რა ცოტას ნიშნავს თითოეული მათგანი ჩემთვის... მოკლედ, მექანიკურად 
ვმოქმედებ, რა... ხანდახან ქალებზე არც ვფიქრობ ხოლმე და უცებ ვხედავ, რომ ვიღაც 
მიყურებს... ჰოდა, მეტი არც მინდა  სანამ აზრზე მოვალ, რას ვაკეთებ, უკვე ოთახში მყავს. 
ისი ცკი არ მახსოვს, რას ვეუბნები... ამომყავს, ერთს მაგრად მივცხებ ტაკუცუნებზე და 
სანამ აზრზე მოვალ, უკვე ყველაფერი დამთავრებულია... მოკლედ, სიზმარივით არის ეს 
ყველაფერი... თითქოს ძილში ვმოქმედებ, გემოსაც ვერ ვატან... ხომ ხვდები, რას 
ვგულისხმობ? 
ფრანგი გოგოები არ უყვარს. ან ფული უნდათ, ან ცოლად შერთვას გთხოვენო, ამბობს. 

გულის სიღრმეში ყველა ერთნაირი ბოზია. ისევ ქალწულები მირჩევნია, ცოტა ილუზიას 
გიქმნიან, გიძალიანდებიან მაინცო. 
ყველაფრის მიუხედავად, ტერასას რომ გახედავ, ერთ ქალს ვერ იპოვი, რომელიც ვან 

ნორდენთან არ წოლილა. ბართან რომ ვდგავართ, სათითაოდ მანიშნებს თითოეულზე და 
მათ ანატომიურ მონაცემებს აღმიწერს. 

– ყველანი ფრიგიდულები არიან,  მეუბნება უხალისოდ. მაგრამ იქვე ხალისდება, ხელებს 
იფშვნეტს და თავის იმ საყვარელ ქალწულებზე იწყებს ხმამაღლა ოცნებას, რომლებიც 
„კვდებიან, ისე უნდათ“. შუა ოცნებაში უცებ შეშდება, ხელზე მებღაუჭება და იმ ვეშაპივით 
ქალზე მითითებს, სკამზე რომ ჯდება. 

– აი, ეგაა ჩემი დანიელი ძუკნა! – ამბობს სუნთქვაშეკრული. – იმ გავას ხომ ხედავ? 
დანიურია! აბა, წერაობა მაგას უყვარს, თუ უყვარს! რომ იცოდე, როგორ მევედრება 
ხოლმე!.. მოდი, მოდი, ერთი აქედანაც შეხედე!.. ხედავ, რამხელა უკანალი აქვს? რომ 
მომაჯდება, ხელებს ვერ ვაწვდენ! მთელ სამყაროს მიჩრდილავს! თავს პატარა ხოჭოდ 
ვგრძნობ, მის გენიტალიებში უმწეოდ რომ დაღოღავს... არ ვიცი, ასე ძალიან რატომ 
მომწონს... ეტყობა, მაგის უკანალი მაგიჟებს. ტრაკი კი არა, ბოდვაა ნამდვილი! მერე 
როგორი ნაოჭები აქვს, ნეტა იცოდე!.. არა, ეგეთ ტრაკს ვერაფრით ვერ დაივიწყებს კაცი! 
ეგერეა, ნაღდად ეგრეა! სხვები შეიძლება მოგბეზრდეს, ანდა წამიერად გახსოვდეს, მაგრამ 
ეს, თავისი ფანტასტიკური უკანალით!.. ეგეთ ქალს ვერ დაივიწყებ, ძმაო! რაღა მაგ ქალთან 
წოლილხარ და რაღა მონუმენტი წამოგიხევია! 
დანიელი ქალი აშკარად ძლიერ ემოციას აღუძრავს. უჩვეულოდ გამოცოცხლდა, თვალები 

ლამის უპეებიდან გადმოუცვივდეს, მოგონება მოგონებაზე ეძალება... მერე ნერვიულდება 
და „ამ დედააფეთქებული სასტუმროდან“ გადასვლა უნდა, რადგან აქაური აურზაური 
აგიჟებს!.. წიგნის დაწერაც უნდა, რომ გონება რაღაცით დააკავოს... მაგრამ ეს დედააფეთქე-
ბული სამსახური რომ უშლის ხელს? 

– ყოფა მიტირა, მაგის დედაც!.. მონპარნასზე წერა არ მინდა!.. მინდა, საკუთარ ცხოვრება-
ზე ვწერო, საკუთარ მოსაზრებებსა და შეხედულებებზე... მინდა, მთელი ეს სიბინძურე 
ამოვირეცხო ჯიგრიდან... მისმინე, აი, ის ქალი დაითრიე, იქით რომ ზის... დიდი ხნის წინ 
მაგასთანაც მქონდა საქმე. სულ კაფე „ლე ალში“ იჯდა. მაგარი ძუკნაა. საწოლის კიდეზე 
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დასკუპდება ხოლმე, კაბაწამოხდილი... ეგრე გისინჯია? მაგარია!.. თან არც გაჩქარებს. 
საწოლზე გადაწვებოდა ხოლმე და თავისი ქუდით თამაშობდა, სანამ მე ჩემსას ვაკეთებდი. 
როცა ბოლოში გავიდოდი, ინდიფერენტულად მეკითხებოდა – უკვე? გეგონება, სულ 
ფეხებზე ეკიდა, რომ არჭობდნენ. ალბათ, ეკიდა კიდეც, ეგეც მესმის... მაგრამ ფეხებზემკი-
დიაობაც არის და ფეხებზემკიდიაობაც!.. სიმართლე გითხრა, მგონი, მომწონდა ეგ ამბავი. 
მართლა! მართლა! ძალიან მაგარია. რომ იწმენდდა, თან რაღაცას ღიღინებდა და ასე 
ღიღინ-ღიღინით მტოვებდა ხოლმე. არც კი მემშვიდობებოდა... ფისოსავით კრუტუნებდა 
თავისთვის და ქუდს ათამაშებდა ხელში... ნამდვილი ბოზი მაგას ჰქვია! მაგრამ თავით 
ფეხებამდე ქალია, რომ იცოდე! ყველა ქალწულს მერჩივნა! იმ ქალის ხმარება, რომელსაც 
სულ ცალ ფეხზე ჰკიდიხარ, თითქოს რაღაც უკიდურესი გარყვნილებაა და სისხლს 
გიდუღებს! 
ცოტა ხანს რაღაცას უფიქრდება და ისევ მეკითხება: 
– აზრზე ხარ, ეგ თუ ავარდა და აღიგზნო, მაშინ რა იქნება? ჰა? 
ისევ ჩუმდება და ფიქრობს. მერე კვლავ მომმართავს: 
– მისმინე. გინდა ხვალ, სადილის მერე, კლუბში წავიდეთ? ცეკვები იქნება. 
– ხვალ არ გამომივა, ჯო. კარლს დავპირდი, დაგეხმარები-მეთქი... 
– კარგი რა, თუ ძმა ხარ! გადააგდე და ეგ იქნება! თუ დახმარება გინდა, მე დამეხმარე... რა 

ხდება, იცი... – მეუბნება თითების ჩვეული ფარჩხვით, – ერთი გოგო მოვჩანგლე. მპირდება, 
უქმე დღეს შენთან დავრჩებიო. მაგრამ ჯერ ბოლომდე ვერ გადამიწყვეტია... დედა ჰყავს, 
გამიგე? მხატვარია თუ რაღაც ჩემი ფეხები... მოკლედ, დედამისი გულს მიწვრილებს. მე 
მგონი, ეჭვიანობს... მგონი, თვითონაც არ იტყოდა უარს ჩემთან დაწოლაზე... ჰოდა, 
ვიფიქრე, ეგებ შენ დედა დაითრიო-მეთქი... შვილი რომ არ მენახა, არც მე ვიტყოდი 
დედიკოზე უარს, მაგრამ ახლა შვილიკო მირჩევნია... ქორფაა, თოთო ბავშვის სუნი უდის... 
მიმიხვდი? 

– მისმინე, ჯო, ეგებ ვინმე სხვა იპოვო... 
– კარგი, ჰო, დაივიწყე, ასე სერიოზულად ნუ მიიღებ! პატარა დახმარება გთხოვე, სხვა 

არაფერი... აზრზე არა ვარ, იმ ბებერ კრუხს რა მოვუხერხო. თავიდან ვიფიქრე, ცოტას 
დავლევ და იმასაც დავპეპლავ-მეთქი... მაგრამ ვარიას ეგ ამბავი არ მოეწონებოდა. ხომ იცი, 
როგორი მგრძნობიარეები არიან. მინესოტიდან ჩამოვიდნენ... მოკლედ, როგორც გინდა, 
ძმაო. მაშინ, უბრალოდ, შემომიარე დილით და გამაღვიძე. მოგეხსენება, ჩემით არ 
გამეღვიძება... თანაც მინდა, რომ სხვა ოთახი მაპოვნინო. თვითონ ვერ მოვახერხებ, ეგეთ 
რამეებში ძალიან უსუსური ვარ. აქვე, ახლოს მინდა დავრჩე, აქ პატივს მცემენ... მოდი, 
დამპირდი, რომ დამეხმარები მაგ ამბავში და მეც გპირდები, რომ დროდადრო გაჭმევ 
ხოლმე... აუცილებლად შემომიარე, თორემ სულ ქალებზე ვფიქრობ და სადაცაა გავრეკავ... 
ჰაველოკ ელისზე მინდა დაგელაპარაკო. ღმერთო! სამი კვირაა, წიგნი მიდევს და 
ერთხელაც არ ჩამიხედავს შიგ, წარმოგიდგენია?!.. აქ კაცი იღუპება, რა! თუ დაიჯერებ, 
ლუვრსა და კომედიფრანსეზშიც კი არ ვყოფილვარ ჯერ! როგორ ფიქრობ, იქ წასვლა ღირს 
თუ არ ღირს? ყოველ შემთხვევაში, სხვა რამეზე ფიქრს მაინც დავიწყებდი... შენ რას აკეთებ 
მთელი დღე? ამ ყველაფერმა არ დაგღალა?.. მომხედე აქეთ, ჯერ ნუ გამექცევი, რა!.. 
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მარტოობა მკლავს!.. იცი, რას გეტყვი? ერთი წელი კიდევ რომ გაგრძელდეს ასე, ნაღდად 
გავაფრენ! ამ დედააფეთქებული ქვეყნიდან სასწრაფოდ უნდა წავიდე! აქ აღარაფერი 
მესაქმება... ვიცი, რომ ამერიკაში ახლა საშინელი სიტუაციაა, ჩემი მტერი წავიდეს იქ, 
მაგრამ მაინც მინდა დაბრუნება... არა, არა, აქ ნაღდად დაიძვრება კაცი ჭკუიდან, ამ 
იაფფასიანი კრეტინების ყურებით! მთელი დღე სამსახურზე და საქმეზე ლაპარაკობენ 
ბედნიერად, არადა, გროშკაპიკად არ ვარგა არც ერთი! სინამდვილეში ყველა დაბრედილია 
და იმიტომაც მოიქაჩებიან აქეთ... მომისმინე, ჯო, სახლი არ გენატრება? დიდი უცნაური 
ვინმე ხარ. აქაურობა, მგონი, მაგრად მოგწონს. ასე რამ მოგაწონა? მითხარი, თუ ძმა ხარ... 
ღმერთს ვევედრები, ძალა მომეცი, რომ საკუთარ თავზე ფიქრი შევწყვიტო-მეთქი... სულ 
გული მტკივა, გეგონება, შიგნიდან მარყუჟი მიჭერს... ვიცი, თავი მოგაბეზრე, მაგრამ 
ვინმეს თუ არ გადავუშალე ხოლმე გული... იმ ზედა სართულის ტიპებს ვერ ველაპარაკები, 
მაგარი ნაბიჭვრები არიან, სულ თავს მარიდებენ... კარლი კიდევ ისეთი ეგოისტი გახდა, 
მეტი არ იქნება... ვიცი, ვიცი, ნამდვილი გიჟი ვარ, სულ საკუთარ თავში ვიქექები... არა, 
იმიტომ კი არა, რომ თავი დიდი ვინმე მგონია, უბრალოდ, სხვა ვერაფერზე ვეღარ 
ვფიქრობ... ნეტა ვინმე მაინც შემიყვარდებოდეს, მაშინ, ალბათ, მეშველებოდა რამე. მაგრამ 
ისეთი ქალიც რომ არ შემხვდა, რომელიც ცოტათი მაინც დამაინტერესებდა? მოკლედ, 
ძალიან არეული ვარ... შენ რას მირჩევ? ჩემს ადგილას შენ როგორ მოიქცეოდი?.. კარგი 
კარგი, მეტს აღარ გაგაჩერებ... მაგრამ დილით აუცილებლად გამაღვიძე, იცოდე; ორის 
ნახევარზე გამაღვიძე. შევთანხმდით? ფეხსაცმელსაც თუ გამიპრიალებ, ცოტასაც გაჩუქებ... 
და ჰო, მართლა, ზედმეტი სუფთა პერანგი თუ გაქვს, ეგეც წამოაყოლე... ფუ, ამის!.. იმ ოხერ 
სამსახურში წელებზე ფეხს ვიდგამ და სუფთა პერანგიც ვერ ჩამიცვამს! მოკლედ, აქ 
ზანგები ვგონივართ და მონებივით გვექცევიან!.. ეჰ, როგორც არის, რა... ახლა წავალ და 
ცოტას გავივლი, ეგებ ამ ქაქისგან გავთავისუფლდე... მოკლედ, ხვალ გელოდები. არ 
დაგავიწყდეს, ხვალ! 
აგერ უკვე ნახევარი წელია, ან ცოტა მეტი, რაც კარლსა და ირენს, იმ მდიდარ ძუკნას, 

ცხარე მიმოწერა აქვთ გაჩაღებული. ახლა კარლთან ყოველდღე დავდივარ, ეს 
სასიყვარულო ურთიერთობა როგორმე ბოლომდე უნდა მივაყვანინო, თორემ ირენის 
ჭკუაზე თუ ივლის, საკვანძო მომენტი არასოდეს დადგება. რამდენიმე დღეა, ორივე 
მხრიდან წერილების უსასრულო ნაკადი იღვრება. ჩვენი დასკვნითი წერილი 
ორმოცგვერდიანი იყო და თანაც სამ ენაზე დაწერილი! ფაქტობრივად, ნამდვილი პოპურის 
ნიმუში გახლდათ  ძველი რომანებიდან ამოკრეფილი ნაწყვეტებით, საგაზეთო 
ამონარიდებით, ლონას და ტანიას მისამართით დაწერილი ძველი წერილების ოდნავ 
გადასხვაფერებული ვერსიებით, რაბლესა და პეტრონიუსის ნაწარმოებთა ეპიზოდების 
თავისუფალი თარგმანებით და კიდევ ათასი სხვა რამით. მოკლედ, დიდი ჯაფა და ოფლის 
ღვრა დაგვჭირდა და მთლად გამოვიფიტეთ. ბოლოს, როგორც იქნა, ირენმა საკუთარი 
ნიჟარიდან გამოძრომა გადაწყვიტა: წერილი მივიღეთ  კარლს თავის სასტუმროში პაემანს 
უნიშნავდა. კარლმა ეგრევე ჩაიჯვა შიშისგან. ერთი საქმეა, წერილები სწერო ქალს, 
რომელიც თვალითაც არ გინახავს, და მეორეა მასთან სასიყვარულო პაემანზე წასვლა! 
ბოლოს ისეთმა შიშმა აიტანა, ვიფიქრე, დუბლიორობა ხომ არ გავუწიო-მეთქი. 
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სასტუმროსთან ტაქსიდან რომ გადმოდიოდა, ისე კანკალებდა, გადავწყვიტე, ცოტა 
ფეხით გამეტარებინა. ორი პერნო გადაუშვა, მაგრამ უშედეგოდ. სასტუმროს დანახვაზეც 
კი ცუდად ხდებოდა. სასტუმრო მეტისმეტად პრეტენზიული იყო; აი, ისეთი, რომლის 
ფოიეშიც ინგლისელები საათობით სხედან და გაყინული თვალებით გაჰყურებენ ხოლმე 
სიცარიელეს. სანამ კარისკაცი ტელეფონით რეკავდა და ირენს ატყობინებდა, თქვენთან 
სტუმარიაო, კარლს გვერდიდან არ მოვცილებივარ, რომ არ მოეცოცხა. ირენი შესახვედრად 
მზად ბრძანდებოდა. ლიფტთან კარლმა ბოლო სასოწარკვეთილი მზერა მტყორცნა. იმ 
ფინიას ჰგავდა, რომელსაც კისერზე ლოდგამობმული თოკი აქვს ჩამოცმული. მაგრამ მე 
უკვე ტურნიკეტიდან გამოვდიოდი და ვან ნორდენზე ვფიქრობდი... 
სასტუმროში დავბრუნდი და კარლის დარეკვას დაველოდე. სამსახურის დაწყებამდე 

სულ ერთი საათი ჰქონდა დარჩენილი. დამპირდა, დაგირეკავ და პაემნის დეტალებს 
მოგიყვებიო. ჩვენი წერილების ასლები გადავიკითხე და შევეცადე, საქმის ვითარება 
წარმომედგინა, მაგრამ არაფერი გამომივიდა. ირენის წერილები ჩვენსას ბევრად სჯობდა. 
გულწრფელი წერილები იყო. ვფიქრობდი, ალბათ, უკვე დაუახლოვდნენ ერთმანეთს, თუ, 
რა თქმა უნდა, კარლი ისევ ჩაფსმული არ ზის-მეთქი. 
ტელეფონმა დარეკა. კარლის ხმა რაღაცნაირად უცნაური მეჩვენა  თან აფორიაქებული და 

თან გამარჯვებული. მთხოვა, რედაქციაში შემენაცვლეო. 
– იმ ძაღლიშვილს რაც გინდა, ის უთხარი! კვდება-თქო, უთხარი!.. 
– მომისმინე, კარლ, ეგებ როგორმე მიმანიშნო... 
– ალო, ჰენრი მილერი ბრძანდებით? – ქალის ხმა იყო. – მე ირენი ვარ. 
ირენი მომესალმა. ტელეფონში საუცხოო ხმა ჰქონდა... პირდაპირ, შესანიშნავი! წამით 

დავიბენი; არ ვიცოდი, რა მეპასუხა. მინდოდა, მეთქვა, რა მშვენიერი ბრძანდებით-მეთქი... 
ალბათ, ძალიან ლამაზი ქალი იქნებით-მეთქი... რამე გულწრფელი მინდოდა მეთქვა, 
თუნდაც საშინელი სისულელე ყოფილიყო, იმიტომ რომ ახლა, როცა მისი ხმა გავიგონე, 
ყველაფერი შეიცვალა!.. მაგრამ სანამ გონს მოვიდოდი, ისევ კარლი ეცა ტელეფონს. ისევ იმ 
უცნაური ხმით მითხრა: 

– ძალიან მოსწონხარ, ჯო. შენზე ყველაფერი მოვუყევი და შენ მიმართ დიდი სიმპათიით 
განიმსჭვალა... 
რედაქციაში ვან ნორდენს ვხვდები. შესვენების დრო რომ მოდის, გვერდით გავყავარ. 

მეტისმეტად დაბოღმილი და სახეჩაშავებული მეჩვენება. 
– ესე იგი, კვდება ის ნაბიჭვარი, არა? რა ჯანდაბა ეტაკა? 
– მგონი, იმ მდიდარი ძუკნის სანახავად წავიდა, – ვეუბნები აუღელვებლად. 
– რაო?! იმის თქმა გინდა, რომ შეხვდა?! – მეკითხება მთლად გახელებული ვან ნორდენი. – 

მოიცა, მოიცა... სად ცხოვრობს? რა ჰქვია? 
არ ვიცი-მეთქი, ვეუბნები. 
– მომისმინე, შენ ხომ კარგი ბიჭი ხარ? ჰოდა, გამაგებინე, რატომ მაკავებ? მეც შემიშვი რა, 

მაგ რაკეტაში! 
ოღონდ შემეშვას და ვპირდები, ყველაფერს გეტყვი, როცა კარლს ვნახავ და დეტალებს 

შევიტყობ-მეთქი. თავადაც ერთი სული მაქვს, კარლი ვნახო და წვრილად დავკითხო. 
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მეორე დღეს, შუადღისას, კარლის კარზე ვაკაკუნებ. უკვე ფეხზეა და წვერს იპარსავს. 
სახეზე ვერაფერს ვატყობ. იმასაც კი ვერ ვხვდები, სიმართლეს მომიყვება თუ არა. კაშკაშა 
მზე იღვრება ფანჯრიდან და იქვე ჩიტებიც ჭიკჭიკებენ. და მაინც... არ ვიცი, რატომ, მაგრამ 
ოთახი კიდევ უფრო უბადრუკი და გაუბედურებული მეჩვენება. იატაკზე, ყველგან, 
საპარსი ქაფია დაწუწებული, საკიდზე კი ორი ბინძური პირსახოცი ჰკიდია, რომლებსაც 
არასოდეს ცვლიან. კარლიც საერთოდ არ მეჩვენება შეცვლილი, ჰოდა, სწორედ ეგ 
მაფიქრებს ყველაზე მეტად. ამ დილით მთელი სამყარო უნდა შეცვლილიყო მისთვის; 
სასიკეთოდ ან პირიქით, მაგრამ უნდა შეცვლილიყო... კარლი კი დგას, იპარსავს და 
ცვლილების ნასახიც არ ეტყობა. 

– დაჯე, რა... მანდ ჩამოჯექი... საწოლზე... ახლავე მოგიყვები ყველაფერს... ცოტაც მაცალე 
და... მოგიყვები... 
სახეს ისევ იქაფებს და ახლა სამართებელს ლესავს. წყალზეც კი ისვრის კომენტარს, 

ცხელი არ მოდისო. 
– მომისმინე, კარლ, ეკლებზე ვზივარ. შეგიძლია, მოგვიანებით მაწამო, რამდენიც გინდა, 

მაგრამ ახლა ის მაინც მითხარი, საქმე როგორაა, კარგად თუ ცუდად? 
ფუნჯით ხელში სარკეს წამით შორდება და უცნაური ღიმილით მეუბნება: 
– ცოტაც, ცოტაც და... ყველაფერს მოგიყვები. 
– მოკლედ, ჩაფლავდი? 
– არა... ჩაფლავებით არ ჩავფლავებულვარ, – მეუბნება ნაწყვეტ-ნაწყვეტ,  მაგრამ გამარ-

ჯვებული ვარ-მეთქი, ვერც მაგას გეტყვი... უი, ჰო, რედაქციაში რა უთხარი, რატომ არ 
მოვიდაო? 
ვხედავ, რომ მასთან ჭიდაობას აზრი არა აქვს. როცა მზად იქნება და ინებებს, მაშინ 

მოხსნის გუდას პირს; მანამდე ერთ სიტყვასაც ვერ ამოვაძრობ. ამიტომ საწოლზე ვესვენები 
და თევზივით პირში წყალჩაგუბებული ვიცდი. კარლი პარსვას განაგრძობს. უცებ, 
ყოველგვარი პროვოცირების გარეშე, კარლი მოყოლას იწყებს. თავიდან აბდაუბდას 
არახუნებს, მერე ნელ-ნელა უფრო მწყობრ და გასაგებ თხრობაზე გადადის. ვატყობ, რომ 
ცოტა უჭირს იმის თქმა, რაც უნდა თქვას, მაგრამ გადაწყვეტილი აქვს, არაფერი 
დამიმალოს. ისე ირჯება, თითქოს სინდისის დამშვიდებას ლამობსო. თხრობას იმ 
მზერიდან იწყებს, რომელიც ლიფტში შესვლამდე მტყორცნა. ამ ეპიზოდს მეტისმეტად 
წელავს კიდეც; თითქოს უნდა, ხაზი გაუსვას, რომ სწორედ ის ბოლო წუთი იყო 
კულმინაციური და რომ შეიძლებოდეს დროის უკან დაბრუნება, ლიფტიდან არაფრით 
აღარ გამოვიდოდა. 
ოთახში რომ შევედი, ირენი ხალათით დამხვდაო. მაგიდაზე ყინულში ჩაციებული 

შამპანური შემოედგაო. ოთახში ბნელოდა, ირენს კი მეტად სასიამოვნო ხმა ჰქონდაო. 
ოთახს და შამპანურს დეტალურად აღწერს  როგორ გახსნა გარსონმა, რა ხმა გამოსცა 
გახსნილმა ბოთლმა, როგორ შრაშუნობდა ირენის ხალათი, როცა მიეგება... მოკლედ, 
ყველაფერს მიყვება იმის გარდა, რაც მაინტერესებს. 
რვა საათზე ვეწვიეო. დაახლოებით ცხრის ნახევარზე სამსახურის გამო ძალიან 

ავფორიაქდიო. მგონი, ზუსტად ცხრაზე შენც დაგირეკე, ხომ ასეაო. კი-მეთქი, 
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ვუდასტურებ. ძალიან ვნერვიულობდი,შენც ხომ იციო. ვიცი-მეთქი, ვეუბნები, მერე, მერე 
რა მოხდა-მეთქი. 
არ ვიცი, დავუჯერო თუ არა, განსაკუთრებით იმ წერილების მერე, რომლებიც ერთად 

შევთითხნეთ... იმასაც კი ვფიქრობ, ხომ არ მომეყურა-მეთქი, რაც მიამბო, რადგანაც ის, რაც 
მიამბო, სრულიად წარმოუდგენელი მეჩვენება! მაგრამ, თუ გავითვალისწინებთ, კარლი რა 
ტიპია, ეგებ არც იყოს წარმოუდგენელი. თანაც მახსენდება, როგორი ხმით დამირეკა  
შიშნარევითა და თანაც ტრიუმფალურით. მაგრამ ახლა რატომ აღარა აქვს გამარჯვების 
შეგრძნება? რაღაც უცნაურად იღიმის და იმ პატარა, ვარდისფერ ბაღლინჯოს ჰგავს, 
რომელიც სისხლით გაძღა და ახლა, უზომოდ გასივებულს, სიცოცხლე ეზარება. 

– ზუსტად ცხრა იყო, შენ რომ დაგირეკე, არა? – მეკითხება ისევ. 
– ჰო, – ვუპასუხებ მოთმინებადაკარგული. 
– კი, ცხრა იყო... მახსოვს, საათი ამოვიღე და დავხედე... მეორედ რომ დავხედე, უკვე ათი 

იყო. ირენი ტახტზე იწვა და ორივე ხელით საკუთარი ძუძუები ჰქონდა ჩაბღუჯული... 
აი, ასე მიყვება, წვეთწვეთად. 
თერთმეტი საათისათვის უკვე ყველაფერი გადაუწყვეტიათ  ბორნეოზე უნდა გაიქცნენ... 

ერთი ირენის ქმრის დედაც! მაინც არასოდეს ჰყვარებია, თურმე. იმ პირველ წერილსაც ხომ 
არასოდეს დაწერდა, ის კაცი ასეთი ბებერი და უგრძნობი რომ არ ყოფილიყო... ბოლოს 
ირენს კარლისთვის უკითხავს, რა იცი, საყვარელო, მალე რომ არ მოგბეზრდებიო. ამაზე 
თავს ვეღარ ვიკავებ და მეცინება, რადგან ძალიან სულელური შეკითხვაა. 

– მერე? შენ რა უპასუხე? 
– როგორ გგონია, რას ვუპასუხებდი? ვუთხარი, როგორ შეიძლება, შენ ვინმეს მობეზრდე-

მეთქი. 
ჰოდა, როგორც იქნა, კარლმა მთავარი სათქმელიც ამოღერღა. სულ წვრილად მომიყვა, 

ამის მერე რაც მოხდა. დახრილა, ძუძუებზე დაჰკონებია, საკმაოდ ვნებიანად, მერე კი უკან 
ჩაუტენია კორსაჟში, თუ რა ჯანდაბას ეძახიან. მერე ისევ შამპანური დაულევიათ. შუაღამემ 
რომ მოატანა, გარსონი ამოსულა, ლუდით და ხიზილალიანი ბუტერბროდებით. მთელი 
დღე საშინლად მეფსმოდაო, ამბობს კარლი. ერექცია მხოლოდ ერთხელ მქონდა, მერე კი, 
ძირითადად, შარდის ბუშტი მისკდებოდა და მაგაზე ვფიქრობდიო. მაგრამ ამ კრეტინს 
გადაუწყვეტია, ჯენტლმენობა ბოლომდე შეენარჩუნებინა. 
ორის ნახევარზე ირენს მანქანის შეკვეთა და ბულონის ტყეში გასეირნება მონდომებია, ეს 

საცოდავი კი მხოლოდ მოფსმაზე ოცნებობდა, თურმე. 
– მიყვარხართ, ირენ! თქვენზე ვგიჟდები!.. სადაც მიბრძანებთ, იქ წამოგყვებით, თუნდაც 

ცხრა მთას იქით, სინგაპურში, სტამბოლში, ჰონოლულუში... მაგრამ ახლა უნდა გავიქცე... 
ძალიან გვიანია... 
ამ ყველაფერს თავის ბინძურ და ბნელ ოთახში მიყვება, რომელშიც ახლა მზის სხივები 

იღვრება და ჩიტების მხიარული ჭიკჭიკი ისმის, მაგრამ როგორი ქალია მაინც ეს ირენი, 
ლამაზია თუ არა, აქამდე ვერ გავიგე... ეჭვი მღრღნის, რომ ამ დეგენერატმა თვითონაც არ 
იცის. უფრო ჰგონია, რომ  არ არის... ოთახში ბნელოდა, შამპანურს ვურტყამდით და თანაც 
ნერვები ცუდ დღეში მქონდაო, თავს იმართლებს. 
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– ახლა ნუ გადამრევ! რაღაც მაინც ხომ უნდა იცოდე იმ ქალზე? თუ ტყუილია ეს 
ყველაფერი და ზღაპრებს მიყვები?! 

– ჰო, კარგი, კარგი... ცოტა დამაცადე... ვეცდები, გავიხსენო... ჰო რა, ეგრეა, ლამაზი 
ნაღდად არ არის. ახლა კარგად მახსოვს, რომ არ არის. შუბლთან ჭაღარაც კი დავუნახე... ეგ 
კიდევ არაფერი, ის ჭაღარა აღარც მახსოვს, მაგრამ ხელები... საშინლად გამხდარი და 
გაძვალტყავებული ხელები აქვს... 
კარლი ოთახში ბოლთის ცემას იწყებს. მერე უცებ მკვეთრად ჩერდება და სასოწარკვეთი-

ლი ამბობს: 
– ერთი ათი წლით ახალგაზრდა მაინც რომ იყოს, მაგის ჭაღარას დავიკიდებდი! მაგრამ 

ბებერია, ძალიან ბებერი!.. უკვე იმ ასაკშია, ყოველი წლის შემატება ათს რომ უდრის... ერთ 
წელიწადში ერთი წლით უფროსი კი არ გახდება, ათი წლით დაბერდება! ორ წელიწადში  
ოცით!.. მე კი მომდევნო ხუთი წელი ჯერ კიდევ ახალგაზრდა ვიქნები... 

– გასაგებია... და როგორ დაიხსენი თავი? 
– საქმეც ისაა, რომ ვერ დავიხსენი! დავპირდი, სამშაბათს, დაახლოებით ხუთზე, კიდევ 

გესტუმრები-მეთქი... რა საშინელებაა!.. სახეზე ნაოჭები შევნიშნე და დღის შუქზე კიდევ 
უფრო თვალში საცემი იქნება... სამშაბათს ნაღდად ჩემი ლოგინში შეთრევა მოუნდება... 
აზრზე ხარ?! დღისით, მზისით, ბებერთან! ეგეთ სასტუმროში!.. ნეტა, დასვენების დღე 
მაინც ყოფილიყო... მაგრამ სამშაბათი დასვენების დღე არ არის... თანაც, მე უბედური, 
შუალედში წერილის მიწერასაც დავპირდი!.. რა უნდა მივწერო? შთაგონება საერთოდ 
აღარა მაქვს!.. ფუ, ჩემი ბედი რა ვთქვი!.. რა იქნებოდა, ერთი ათი წლით ახალგაზრდა მაინც 
ყოფილიყო?.. როგორ გგონია, ბორნეოზე, თუ სადღაც ჯანდაბაში, აუცილებლად უნდა 
წავყვე? ბორნეოზე რა უნდა ვაკეთო ბებიასთან ერთად? იარაღს და ნადირობას ისედაც ვერ 
ვიტან, იარაღის მეშინია... თანაც, იქ მთელი დღე წერაობას მოინდომებს... წარმოიდგინე  
ღამით ბებიასთან წერაობადა დღისით ბებიასთან ერთად ნადირობა!.. არა არა, ვერაფრით 
ვერ გადავიტან! 

– კარგი ახლა, მთლად ნუ მოიშლები!.. ეგებ, არც ისე ცუდი იყოს; ახალახალ ჰალსტუხებს 
გიყიდის, სხვა რამეებსაც... 

– ეგებ შენც წამოსულიყავი, ჰა? შენზე ყველაფერი მოვუყევი... 
– რა მოუყევი, ღარიბი რომ ვარ და სარჩო-საბადებელი არ გამაჩნია? 
– ყველაფერი-მეთქი, გითხარი!.. ფუ, ამის დედაც!.. ათი წლით ახალგაზრდა მაინც 

ყოფილიყო!.. ორმოცის ვარო, მითხრა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორმოცდაათისაა ან სულაც 
სამოცის! რაღა საკუთარ დედასთან დაწოლილხარ და რაღა მაგასთან... არა, არა, არ 
არსებობს! 

– ეტყობა, რაღაც ხიბლი მაინც აქვს. ძუძუები დავუკოცნეო, ხომ მითხარი... 
– კარგი რა!.. ვთქვათ, დავუკოცნე, მერე? თანაც სიბნელე იყო-მეთქი, ეგეც ხომ გითხარი. 
კარლმა შარვალი ამოიცვა და შარვალს ღილი ასწყდა. 
– აი, ხედავ? ეს კოსტიუმი ისე დაიძენძა, რომ... შვიდი წელია, არ გამიხდია! ფულიც არა 

მაქვს ბოლომდე გადახდილი... ერთ დროს მშვენიერი კოსტიუმი იყო, მაგრამ რად გინდა? 
დაიხა და აყროლდა უკვე... ის ქალი კოსტიუმსაც მიყიდის და ყველაფერსაც, მაგრამ ვერ 
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ვიტან ეგეთ რაღაცებს... ქალის კისერზე არ ვყოფილვარ და ვერც ვიქნები... ეგეთი რამეები 
შენ უფრო მოგდის ხოლმე თავში. მაგას მირჩევნია, მარტო ვეგდო... ფუ, ამის დედაც!.. ეს 
ოთახი დიდი არაფერია, მაგრამ რა უჭირს? მაგის გადაპრანჭულ ნომერს აღარ სჯობია? ვერ 
ვიტან იმ სასტუმროს! საერთოდ ვერ ვიტან ეგეთ სასტუმროებს... სხვათა შორის, იმასაც 
ვუთხარი და მითხრა, ჩემთვის მნიშვნელობა არა აქვს, სად ვიცხოვრებო... თუ გინდა, მეც 
მანდ გადმოვალ და შენთან ვიცხოვროთო... ხომ წარმოგიდგენია, რა იქნება, აქ რომ 
გადმოვიდეს მთელი თავისი სკივრებით, შლაპებით და ათასი რამერუმეთი?!.. მთელი 
ნომერი მაგისი ნივთებით იყო გამოტენილი  კაბებით, წამლებით, ბოთლებით, ქილებით 
და რა ვიცი, რითი აღარ... საავადმყოფოს პალატა გეგონებოდა. თითი რომ გაეკაწროს, 
ჭკუიდან გადადის... მასაჟები უნდა იკეთოს, თმა უნდა დაიყენოს, ეს უნდა ჭამოს, ის არ 
უნდა ჭამოს... მოკლედ, საშინელებაა, რა... არა, ცოტათი ახალგაზრდა რომ იყოს, კიდევ 
მიუვიდოდა კაცს გული. ახალგაზრდას ყველაფერს აპატიებ. ახალგაზრდას ჭკუაც არ 
მოეთხოვება; რაც ნაკლები ჭკუა აქვს, მით უკეთესი. მაგრამ ხნიერი ქალის, სულ რომ 
გადმოსდიოდეს ტვინი და ძალიან მომხიბლავი ადამიანიც იყოს, მაინც არაფერი გინდა... 
ერთადერთი, რითაც გაგახარებს, ტანსაცმლის ყიდვაა... მაგრამ დამჭკნარ მკლავებზე მაგით 
ხორცი არ გამოებმება და ფეხებს შუა სისველე არ გაუჩნდება... არა, ირენი ცუდი კი არ 
არის, მაგრამ... აი, შენ ეგებ ასეთი არც მოგეჩვენოს... თანაც მასთან წოლა არ მოგიწევს. 
შეიძლება მხოლოდ კაბებმა და დანარჩენმა ხარახურამ გაგაღიზიანოს... მაგრამ მაგას 
როგორმე აიტან. შეწუხებით არ შეგაწუხებს და არც თავს მოგაბეზრებს. პირიქით, რაღაცით 
საინტერესო ადამიანიც კია... უბრალოდ, ცოტა დამჭკნარია... გონებით არა, მაგრამ 
მკლავები ძალიან დამჭკნარი აქვს!.. შენზე ძალიან ბევრი ვექაქანე, დავპირდი, გაგაცნობ-
მეთქი... აღარ ვიცოდი, რაზე მელაპარაკა და... ეგებ მოგეწონოს კიდეც... ჩაცმულს, ალბათ, 
არა უშავს. 

– მომისმინე, ესე იგი მდიდარია, არა? ჩათვალე, რომ უკვე მომეწონა! სულ ფეხებზე 
მკიდია მაგის ასაკი. მთავარია, ალქაჯი არ იყოს! 

– რა ალქაჯი, რას ბოდავ? ალქაჯი კი არა, მშვენიერი ქალია! შესანიშნავად ლაპარაკობს, 
კარგად აცვია. ერთადერთი მკლავები... 

– გასაგებია... თუ ეგრეა, რასაც ამბობ და შენ თუ არ გინდა, მე ჩავუგორდები საწოლში. 
შეგიძლია, უთხრა კიდეც, ოღონდ პირდაპირ ნუ მიახლი, ნელ-ნელა შეაპარე. ეგეთ ქალთან 
სიფრთხილე და რიდია საჭირო. გამაცანი და ყველაფერი თავისით მოგვარდება. ჯერ მაქე 
და მადიდე, მერე ისე დაიჭირე თავი, ვითომ ეჭვიანობ... ჯანი გავარდეს, ეგებ ორივემ 
დავარჭოთ, ა? ქვეყანას შემოვივლიდით, კარგადაც ვითოხლავებდით, მანქანითაც 
ვიგრიალებდით, კიდეც ვინადირებდით და ადამიანურადაც ჩავიცვამდით!.. მოკლედ, თუ 
ბორნეო აქვს აჩემებული, ჯანდაბას, წავყვეთ. სროლა არც მე ვიცი, მაგრამ არა უშავს. 
გარწმუნებ, რომ ეგ მეასეხარისხოვანია. მაგას სულ სხვა რამე უნდა და მიიღებს კიდეც... შენ 
კიდევ, მკლავები, მკლავებიო, რომ დაგიჩემებია, მკლავებზე ნუ დახედავ და ეგ იქნება! 
ჯობია, ამ შენს ზეწარს დახედო და მაგ დაბინდულ სარკეს. ამას ეძახი ცხოვრებას?! რაღაც 
უაზრო ახირებების გამო მთელი ცხოვრება ტილი ხომ არ უნდა იყო?! წელებზე ფეხს იდგამ 
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და ამ დამპალი ოთახის ფულსაც ვერ იხდი. ეს ცხოვრება არ არის ძმაო, არა! ჰოდა, სულ 
ქინძზე მკიდია, სამოცდაათისაა თუ ოთხმოცის. ასეთნაირ ყოფას ყველაფერი მირჩევნია! 

– მომისმინე, ჯო, ეგებ მართლაც შენ ჩაუგორდე ლოგინში, ჰა? მაშინ ყველაფერი 
შესანიშნავად წავა... დროდადრო მეც შემოგეშველები ხოლმე, დასვენების დღეებში... 
მეოთხე დღეა, კუჭში ნორმალურად არ გავსულვარ... რაღაც მაწუხებს, ისეთი გრძნობა 
მაქვს, თითქოს უკან ყურძნის მტევანი ჩამომეზარდა. 

– ბუასილი გაგჩენია. 
– მგონი, თმაც მცვივა... კბილის ექიმთანაც მისასვლელი ვარ... მოკლედ, ნაწილ-ნაწილ 

დავიშალე და ეგ არი... შენზე ვუთხარი, მაგარი ბიჭია-მეთქი... ჰოდა, რამე მიშველე, თუ ძმა 
ხარ! ხომ მიშველი, ჰა? ბორნეოზე ბუასილი აღარ მექნება... ეგებ უარესიც შემეყაროს რამე – 
ციებცხელება ან ქოლერა... ფუ, ამის დედაც!.. ისევ ის ჯობია, სერიოზულმა დაავადებამ 
დაგბრიდოს, ვიდრე მთელი ცხოვრება იმ იდიოტურ რედაქციაში მუშაობას შეალიო, 
ტრაკით ყურძნის მტევნები ჭყლიტო და შარვალზე ღილი აღარ შეგრჩეს!.. როგორ მინდა, 
მდიდარი ვიყო, თუნდაც ერთი კვირით... მერე საავადმყოფოში მოვხვდე, რაიმე 
სერიოზული, ფატალური დაავადებით და პალატაში ლამაზმა მედდებმა ყვავილები 
დამიდგან, ჩემს სახელზე მოსული ტელეგრამები მიკითხონ!.. მდიდარი თუ ხარ, მაგრად 
გივლიან  ბამბის ტამპონებით გწმენდენ ნაზად და თმასაც გვარცხნიან... ჰო, ეგრეა, ნაღდად 
ვიცი, მაგის დედაც!.. ეგებ, ბედმაც გამიღიმოს და არ მოვკვდე... უბრალოდ, დავხეიბრდე, 
დამბლა დამეცეს და ინვალიდის ეტლში ჩამსვან. მაშინაც მომივლიან, ცივ ნიავს არ 
მომაკარებენ... თუ დავინვალიდდი, მდიდარი რომც არ ვიყო, ისედაც მომხედავენ, ალბათ... 
თუ ინვალიდი ხარ, ნაღდი ინვალიდი, არავინ არ გაშიმშილებს. სუფთა საწოლში 
ჩაგაწვენენ და პირსახოცებსაც გამოგიცვლიან... ასე კი ყველას ფეხებზე ჰკიდიხარ; მით 
უმეტეს, თუ მუშაობ. ჰგონიათ, თუ კაცს სამსახური აქვს, უკვე ბედნიერია... აი, შენ, 
მაგალითად, რა გირჩევნია  ინვალიდი იყო, სამსახური გქონდეს თუ მდიდარი დედაკაცი 
შეირთო? შეგიძლია, არ მიპასუხო, ისედაც ვიცი, რომ მდიდარ დედაკაცს აირჩევ, მარტო 
საჭმელზე ფიქრობ... მაგრამ დავუშვათ, შეირთე და მერე ვეღარ უქენი, ეგეთებიც ხდება 
ხოლმე, მაშინ რას იზამ? სულ თვალებში უნდა უყურო, ლეკვივით მისი ხელიდან ჭამ და 
იმიტომ. ეგეც არ შეგაწუხებს, ხომ მართალია? თუმცა, შენ ასეთ რამეებზე სულაც არ 
ფიქრობ. აი, მე კი ვფიქრობ; მე ყველაფერზე ვფიქრობ. ვფიქრობ, როგორი კოსტიუმი 
შევარჩიო, სად წავიდე... და კიდევ სხვა რამეზეც მეფიქრება, ძალიან მნიშვნელოვან 
რამეზე... რა ჩემ ფეხებად გინდა ჰალსტუხები და კოსტიუმები, თუ ქალთან ყოფნა აღარ 
შეგიძლია? ვერც უღალატებ, იმიტომ რომ მასზე ხარ დამოკიდებული და სულ გაკონტრო-
ლებს... მოკლედ, ყველაზე ნაღდია, შეირთო და ეგრევე ავად გახდე, ოღონდ სიფილისით  
არა! გაუშვი, ქოლერა შეგეყაროს, ანდა ჰეპატიტი... თუ ბედმა გაგიღიმა და არ მოკვდი, 
მაშინ ქრონიკული ავადმყოფი იქნები და პასუხისმგებლობაც მოგეხსნება, წერაობაზე აღარ 
მოგაწვებიან... რაც მთავარია, ქირის ფულზეც აღარ იდარდებ. ეგებ ხეიბრის ეტლშიც 
ჩაგსვან, ყველაზე მაგარ ეტლში, და საჩუქრებითაც აგავსონ. მთავარია, ხელების ხმარება 
შეგეძლოს, წერას ვგულისხმობ... თუმცა, თუ ვერ შეძლებ, მდივანს აიყვან!.. აუუუ, 
მწერლისთვის ყველაზე კარგი გამოსავალი სწორედ ეგ არის! საუკეთესო ვარიანტია! ხელ-
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ფეხი რისთვის გჭირდება? საწერად? არა. წერისთვის სიმშვიდე, უსაფრთხოება და 
უზრუნველი ცხოვრებაა საჭირო! რა დასანანია, რომ ყველა ხეიბარს არ შეუძლია, მწერალი 
იყოს!.. დარწმუნებული რომ ვიყო, ომში მხოლოდ ფეხების ამპუტაცია დამჭირდება-მეთქი, 
ხვალვე მოვინდომებდი ახალი ომის დაწყებას. ომში მიღებული ჯილდოები სულ ფეხებზე 
მეკიდებოდა; მედლები უკან შეიტენონ! მხოლოდ კარგ ეტლსა და სამჯერად კვებას 
მოვითხოვდი. სამაგიეროდ, ერთ კარგ წიგნს ნაღდად ვაჩუქებდი მაგ ახვრებს! 
მეორე დღეს, ორის ნახევარზე, ვან ნორდენთან მივდივარ. მისი დასვენების დღეა; უფრო 

სწორად, ღამე. კარლის პირით შემომითვალა, გამომიაროს და გადაბარგებაში დამეხმარო-
სო. 
ჩვეულ დეპრესიაში მხვდება. ღამით თვალი არ მომიხუჭავსო, ამბობს. თავში რაღაც აზრი 

უტრიალებს და ტვინს უჭამს. ამას მალევე ვიგებ. თურმე მოუთმენლად მელოდა, რომ 
სასწრაფოდ ამოენთხია მთელი ბოღმა და ბალღამი. 

– ეგ სირი (ცხადია, კარლს გულისხმობს) ნამდვილი ხელოვანია! სულ დეტალურად 
აღმიწერა ყველაფერი... ისე მწყობრად და თანამიმდევრულად მიყვებოდა, რომ ნაღდად 
ტყუოდა!.. მაგრამ მაინც სულ მაგაზე მეფიქრება, თავიდან ვეღარ ამოვიგდე... ხომ იცი, 
როგორ მემართება ხოლმე... 
ჩერდება და მეკითხება, შენც მოგიყვა თუ არაო. აზრადაც არ მოსდის, რომ კარლს შეეძლო, 

ჩემთვის სხვა რამე ეთქვა და მისთვის  სულ სხვა. ჰგონია, რომ კარლმა ეს ყველაფერი მის 
გასამწარებლად შეთხზა. ის კი არ ადარდებს, რომ შესაძლოა, ყველაფერი ტყუილი იყოს; 
მთავარი ის არის, რომ კარლის შექმნილი „მხატვრული სახეები“ სტანჯავს. ეს სახეები, მისი 
აზრით, საოცრად ცოცხალი და რეალისტურია... გინდაც გამოგონილი იყოს, მაინც არ არის 
ნაყალბევი... თანაც, ის ხომ მაინც ნაღდია, რომ მდიდარი ძუკნა არსებობს და რომ კარლმა 
ის ძუკნა უკვე პირისპირ ინახულა... ის, რაც მათ შორის მოხდა, სინამდვილეში ძალიან 
უმნიშვნელოა... ეჭვიც არ ეპარება, რომ კარლმა იმ ქალს უკვე გაუდო... მაგრამ ის აგიჟებს, 
ვაითუ რაც მიამბო, სრული სიმართლეაო. 

– ექვსჯერ თუ შვიდჯერ ვიხმარეო, რომ ტრაბახობს, ეგ ჩემთვის მოულოდნელი არც არის; 
ასეთი ტყუილი ტრაბახი მაგის სტილია. ვიცი, რომ ტყუის და სულაც არ მენაღვლება... 
მაგრამ ის რომ მითხრა, მანქანა დაიქირავა, ბულონის ტყეში გავისეირნეთ და ფეხებზე მისი 
ქმრის ქურქი გადავიფარეთო, მაშინ გადავირიე... იმასაც გეტყოდა, მძღოლი დიდხანს 
მოთმინებით რომ ელოდებოდათ... მოიცა, ისიც ხომ გითხრა, მთელი ამ ხნის განმავლობაში 
ძრავა რომ თუხთუხებდა? ღმერთო, რა ეპიზოდი გამოაცხო მაგ ახვარმა! ეგეც ხომ მაგის 
სტილია  ეგეთ მრავლისმეტყველ დეტალებზე ყურადღების გამახვილება... ხომ ხვდები, ეგ 
როგორი დეტალია? ფსიქოლოგიური  ეგრევე მატებს ამბავს დამაჯერებლობას... ეგეთმა 
დეტალებმა აკვიატება იცის; აგეკვიატება და ვერაფრით ივიწყებ... თანაც ისე მწყობრად, 
ისე რეალისტურად აღწერს ხოლმე, რომ... ერთი ის გამაგებინა, წინასწარ მოიფიქრა თუ 
მოყოლისას, სპონტანურად მოუვიდა თავში? ისეთი საყვარელი პატარა ცრუპენტელაა, რომ 
ყურს ვერ მოაშორებ მაგის ნაამბობს... გეგონება, წერილს გწერსო; აი, ისეთ საუცხოო 
წერილს, ძალდაუტანებლად რომ გამოაცხობს ხოლმე... აზრზე არა ვარ, კაცს ეგეთი 
წერილების წერა როგორ შეუძლია... ჩემი აზრით, ეგ მასტურბაციის ერთ-ერთი ფორმაა და 
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სხვა არაფერი! არ მეთანხმები? არც იმას მაცდის, პასუხი გავცე და არც იმას, რომ პირდაპირ 
შევცინო; ისევ მონოლოგს განაგრძობს: 

– მოიცა, და ის თუ გიამბო, აივანზე რომ იდგნენ და მთვარის შუქზე რომ კოცნიდა? ახლა 
მე რომ ვიმეორებ, ბანალურად ჟღერს, მაგრამ თვითონ როგორ აღწერს? ჰა? პირდაპირ 
თვალნათლივ წარმოვიდგინე, ეგ ჩათლახი როგორ იდგა და როგორ იკრავდა გულში იმ 
ქალს... თან უკვე, ალბათ, გონებაში ახალ წერილსაც თხზავდა მთვარის ვერცხლისფერ 
შუქზე ალიცლიცებულ სახურავებსა და რაღაც მაგდაგვარ სისულელეებზე, თავის ფრანგ 
მწერლებს რომ ჰპარავს ხოლმე... იცი, ერთხელ რა ვქენი? არ დავიზარე, გადავამოწმე და 
დავრწმუნდი, რომ თავის დღეში ორიგინალური არაფერი უთქვამს!.. უბრალოდ, გასაღები 
მოვარგე და... მოკლედ, უნდა გაიგო, ბოლო დროს რომელ მწერალს კითხულობდა... 
თუმცა, ეგ ადვილი არ არის; ხომ იცი, როგორ უყვარს ყველაფრის გასაიდუმლოება... რომ 
არ მცოდნოდა, რომ თან გაყევი, მაგ ქალის არსებობასაც არ დავიჯერებდი. ეგ ისეთი 
ჩათლახია, შეიძლება, თვითონ მისწეროს საკუთარ თავს წერილები... მაგრამ მაინც რა 
იღბლიანი გამოდგა, ჰა? ისეთი ნაზია, ისეთი მყიფე, ისეთი რომანტიული, რომ ქალები 
ჭკუას კარგავენ მაგის გამო... ეტყობა, ეგრევე სურვილი უჩნდებათ, რომ მოუარონ, 
მოეფერონ, შეიბრალონ... ზოგს მაგის სურნელოვანი წერილებიც აგიჟებს, მაშინვე 
იფურჩქნებიან და მაღლდებიან საკუთარი თვალში... მაგრამ ეგ ქალი ძალიან ჭკვიანიაო, 
ასე ბრძანა... შენ კი გეცოდინება, მისი წერილები ხომ წაგიკითხავს... როგორ ფიქრობ, 
ეგეთი ქალი რით მოხიბლა?.. არა, წერილებმა რომ მოხიბლა, ეგ არ მიკვირს, მაგრამ როცა 
დაინახა, მერე რაღამ გააბრიყვა? არა, მთავარი ეგ კი არ არის, სულ სხვა რამის თქმა 
მინდოდა... მოკლედ, რისი თქმა მინდოდა, იცი? როგორი მოყოლა იცის-მეთქი! როგორ 
მოქარგავს ხოლმე სათქმელს, ეგ ნაბიჭვარი... იმ აივნის სცენის აღწერის მერე, დესერტად, 
იმასაც მომიყვა, როგორ შევიდნენ ოთახში და პიჟამა როგორ გაუხსნა... მოიცა, რატომ 
გეღიმება? დამასიაბანდა? 

– არა, არა, უბრალოდ, ზუსტად ისევე მიყვები, როგორც თვითონ მომიყვა და... თითქმის 
სიტყვასიტყვით იმეორებ... მერე, მერე? 

– ამის შემდეგ, – განაგრძობს ვან ნორდენი და ამჯერად თავადაც იღიმება, – ამის შემდეგ, 
თურმე, ქალი სავარძელში ჩამჯდარა და ფეხები აუპლაკავს... მთლად შიშველს!.. კარლი კი 
იატაკზე მოკალათებულა, იქიდან უმზერდა და ეუბნებოდა, ულამაზესი ხარო... ისიც ხომ 
გითხრა, მატისის სურათიდან გადმომხტარს ჰგავსო? მოიცა, ერთი ზუსტად უნდა 
გავიხსენო, როგორ მითხრა... ფანტასტიკური ფრაზა მოარტყა, ძალიან მახვილგონივრული, 
მგონი, ოდალისკზე, თუ რაღაც მაგდაგვარზე... ჰო, მართლა, ეგ ოდალისკი რაღა ჯანდაბაა, 
თუ იცი? ფრანგული ციტატა იყო და თავიდან ამომივარდა, ეს ოხერი... მაგრამ მახსოვს, 
რომ ძალიან მომეწონა... მაგის სტილში იყო და, დარწმუნებული ვარ, იმ ქალს მისი 
გამონათქვამი ეგონებოდა. ალბათ, ფიქრობს, პოეტიაო... ეგ კიდევ არაფერი, მაგის 
პლაგიატორობას მივეჩვიე და ყურადღებას აღარ ვაქცევ, აი, მერე რაც მოხდა, ეგ მაგიჟებს 
ყველაზე მეტად!.. ჭკუიდან გადავედი, მთელი ღამე საწოლში ვწრიალებდი... მაგის 
მხატვრული გამონათქვამები და სახეები ჩამეჭედა ტვინში და თვალი ვეღარ მოვხუჭე... 
სულ ვატრიალებდი და ვატრიალებდი გონებაში. ისე მარჯვედ და დამაჯერებლად 
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მიყვებოდა, რომ რა გითხრა!.. თუ გავიგე, რომ ეგ ყველაფერი მოიგონა და სიაბანდობდა, 
ნაღდად მივახრჩობ მაგ ახვარს! ეგეთი რამეების მოგონება არ შეიძლება, ეგრე თუ 
სიაბანდობ, ეს იგი ავადმყოფი ხარ... ჰო, იმას გეუბნებოდი, რომ მერე, როგორც ამბობს, 
მუხლებზე დამდგარა და ორი თითი პირდაპირ უტაკებია!.. ის მომენტი ხომ გახსოვს, ქალი 
სავარძელში იჯდა და ფეხები სახელურებზე ეწყოო, რომ ყვება? ჰოდა, სწორედ მაშინ 
უმარჯვია!.. შთაგონება მომივიდაო... აზრზე ხარ?! ეს იმის მერე, რაც მანამდე ორჯერ 
დაურჭია!.. ესე იგი, ჯერ მატისზე უთქვამს, რაც გითხარი, მერე მუხლებზე დაცემულა და 
ორი თითით... უფრო სწორად, თითის წვერებით ნაზად გადაუფურჩქნია, გესმის?!.. წკლაპ-
წკლუპ!.. ხმაც კი გავიგონე, სველი ბგერა, ჩუმი, წკლაპუნა და ნაზი... წკლაპ-წკლუპ!.. 
ღმერთო, ეგ წკლაპუნის ხმა მთელი ღამე ჩამესმოდა ყურში!.. მერეო, მითხრა, გეგონება, 
რასაც უკვე მომიყვა, საკმარისი არ იყო, ტუჩებით იმ გადაფურჩქნილზე დავაკვდიო... 
ჰოდა, ეგ რომ გააკეთა, კისერი მომჭერი, თუ იმ ქალმა ეგრევე ლაჯებში არ მოიგდო ეგ 
ახვარი!.. აი, მანდ მოვკვდი!.. წარმოიდგინე, ეგეთი დახვეწილი, ჭკვიანი და მგრძნობიარე 
ქალი მაგ ახვარს კისერზე ფეხებით რომ ჩამოეკონწიალებოდა და ლაჯებში მოიქცევდა!.. 
სრულიად მომწამვლელი და მომაკვდინებელი კადრია!.. იმდენად გასაგიჟებელია, რომ 
სიმართლეს ჰგავს! მხოლოდ შამპანურზე, ბულონის ტყეში გასეირნებაზე ანდა აივნის 
სცენაზე რომ მოეყოლა, კიდევ ვიფიქრებდი, მაბოლებს-მეთქი, მაგრამ ეს სცენა... იმდენად 
წარმოუდგენელია, რომ ეტყობა, მართლა ეგრე იყო ყველაფერი. დარწმუნებული ვარ, ეგეთ 
რამეს ვერსად ამოიკითხავდა და ვერც წარმოიდგენდა, თუ მართლა ასე არ მოხდა... 
მაგნაირ პატარა ნაბიჭვრებს რა აღარ შეემთხვევათ ხოლმე!.. ეგებ იმ ქალმა თავი არც 
დააწერინა, მაგრამ ეგეთ რამეზე უარს ნაღდად არ ეტყოდა!.. მდიდარი ქალების ამბავი არ 
იცი? რა არ მოუვათ თავში... 
ბოლოს და ბოლოს, რის ვაივაგლახით რომ დგება საწოლიდან და პირის გაპარსვას იწყებს, 

უკვე გვიანი ნაშუადღევია. როგორც იქნა, მოვახერხე მისი ყურადღების სხვა საგანზე  
გადაბარგებაზე  გადატანა. ოთახში მოახლე შემოვიდა. უნდოდა, ენახა, მზად იყო თუ არა 
ვან ნორდენი ნომრის გასათავისუფლებლად. წესით, შუადღისას უკვე უნდა ამოწერილიყო 
სასტუმროდან. მოახლე რომ შემოვიდა, ვან ნორდენი შარვალს იცვამდა და ცოტა კი 
გამიკვირდა, რომ არც მოიბოდიშა და არც არაფერს ამოეფარა; ასე, ჩახდილი აძლევდა 
მითითებებს და სიცილი ამივარდა. მაგას ყურადღებას ნუ აქცევო, მეუბნება და მოახლეს 
ზიზღით უყურებს; ქალი კი არა, ნამდვილი საქონელია. შეგიძლია, წიხლიც ჩააზილო, თუ 
გესიამოვნება, ხმასაც არ ამოიღებსო. მერე მოახლეს ინგლისურად მიმართავს: 

– მოდი, მოდი, შე ძროხა! მოდი და აქ დამასკდი! 
ამაზე თავს ვეღარ ვიკავებ და ისტერიკული სიცილი მივარდება; ისე ვხარხარებ, 

მოახლესაც ეცინება, თუმცა ვერ ხვდება, რატომ ან რისთვის. მერე სურათების და 
ფოტოების ჩამოღებას იწყებს; ძირითადად, თავად ვან ნორდენის პორტრეტებია, მთელ 
ოთახში მოფენილი. 

– ეი, შენ! – მიმართავს ვან ნორდენი მოახლეს და ცერით ანიშნებს, მომიახლოვდიო. – აი, 
ეს აიღე და გაგახსენდები, – ეუბნება კედლიდან ჩამოხსნილ ერთ-ერთ სურათზე, – როცა 
წავალ, შეგიძლია, უკანაც გამოისვა. 
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მერე მე მიბრუნდება და ამბობს: 
– ხედავ? აი, ეგეთი მუნჯი დედაკაცია, ხმას არ იღებს... გინდა ინგლისურად ელაპარაკე და 

გინდა  ფრანგულად, მაგისთვის სულერთია. მართლაც პირუტყვია და იმიტომ. მოახლე 
პირდაღებული დგას და ხმას არ იღებს. ცხადია, ფიქრობს, რომ ვან ნორდენი აფრენს. 

– ეი, შენ, ყრუანჩალა! – ისევ ყვირილით მიმართავს ვან ნორდენი. – შენ, შენ, ჰო... შენ 
გეუბნები! მოგწონს?  ეკითხება თავის ფოტოზე და მერე უკან ისვამს.  Comme ç a! Savvy (27. 
აი, ასე! მიხვდი? (ფრანგ.).)? მოკლედ, ჟესტებით უნდა ელაპარაკო, რა, ყველაფერი უნდა 
დაუსურათხატო, ისე ვერ გააგებინებ! – ამბობს ზიზღით. უილაჯოდ დგას და უყურებს, 
როგორ ყრის ქალი მის ნივთებს დიდ საკვოიაჟებში. 

– ესენიც ჩადე, – ეუბნება კბილის ჯაგრისსა და აბაზანის ჩანთაზე.  
მისი ნივთების უმრავლესობა იატაკზე ყრია. საკვოიაჟები სავსეა. ნახატების, წიგნების და 

ნახევრად დაცლილი ბოთლების ჩასაწყობი ადგილი აღარ არის.  
– დაჯე, რა,  ახლა მე მომმართავს,  ჯერ ბევრი დროა... შენ რომ არ მოსულიყავი, აქედან 

ვერასდროს გადავიდოდი. ხომ ხედავ, რა უსუსური ვარ... ნათურების მოხსნა არ 
დამავიწყდეს, ჩემი ნათურებია... ეს ნაგვის ყუთიც ჩემია... მოკლედ, ცხოველად გთვლიან 
და ცხოველივით ბოსელში გაცხოვრებენ, ეს ჩათლახები! 
მოახლე ქვედა სართულზე ჩადის თოკების ამოსატანად. 
– ცოტაც აცალე და თვითონ დარწმუნდები... ახლა თოკის ფულსაც გამომართმევს, 

გინდაც სამი სუ იყოს... უფასოდ ერთ ღილს არ დაგიკერებენ ეს წუწურაქი ძაღლიშვილები! 
თაროდან კალვადოსის ბოთლს იღებს და თავით მანიშნებს, მეორეც აიღეო. 
– ამის წაღება არ ღირს, აქვე ჩავკლათ... იმ დედაკაცს არ დავუტოვებ! ტუალეტის 

ქაღალდსაც კი არ დავუტოვებ!.. ეჰ, რომ იცოდე, როგორ მინდა, წასვლამდე აქაურობა 
დავლეწო და გავაპარტახო!.. მომისმინე, თუ გინდა, შეგიძლია იატაკზე მოფსა... მეც დიდი 
სიამოვნებით ჩავუჯვამდი კარადის უჯრაში, კუჭში გასვლა რომ მინდოდეს... 
ყველაფერი სძულს  აქაურობა, საკუთარი თავი, მთელი სამყარო  და აღარ იცის, ეს 

სიძულვილი როგორ გამოხატოს. საწოლს უახლოვდება, საბანს და გადასაფარებელს 
გადახდის და ლეიბს კალვადოსით რწყავს. ამასაც არ სჯერდება, ახლა ფეხსაცმელით ადის 
ლეიბზე და ფეხით თელავს. გული სწყდება, რომ ფეხსაცმელი ტალახიანი არ არის... 
ბოლოს ზეწარს იღებს და ფეხსაცმელს იმ ზეწრით გულდაგულ იპრიალებს. 

– ესეც ასეეე!.. ცოტა საქმე გავუჩინე, – ამბობს დაბოღმილი.  
მერე ყელში გამოვლებას იწყებს და გამონავლებ წყალს სარკეს აპურჭყებს.  
– ესეც თქვენ, ოხერო ძაღლიშვილებო, ეგებ ახლა მაინც გაწმინდოთ! 
მერე ოთახში ბოლთის ცემას მოჰყვება და ისევ ხმამაღლა ილანძღება. იატაკზე გამოხეულ 

წინდას მოჰკრავს თვალს, ხელს წამოავლებს და მთლად ნაფლეთებად აქცევს. ნახატებიც 
აღიზიანებს. ერთ-ერთს იღებს და აკვირდება. მისი პორტრეტია, ვიღაც ნაცნობი 
ლესბოსელის დახატული. ცოტა ხანს წყნარად დაჰყურებს. მერე ცალ ფეხს ადგამს და 
შუაზე გლეჯს.  

– ფუ, ამის!.. იცი, ამ ქალ-კაცამ რა მაკადრა? რომელიმე ქალი რომ მოგბეზრდება, მე 
გადმომილოცეო... გროში არ გადამიხადა, როცა მაგაზე სტატია გავაშანშალე გაზეთში! 
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ეტყობა, ჰგონია, რომ მართლა ვგიჟდები მაგის ნამუშევრებზე. ამ პორტრეტსაც არასოდეს 
მომცემდა, ის მინესოტელი ბოზი რომ არ მიმერთმია მისთვის ხონჩით... მინესოტელზე 
ჭკუას კარგავდა... ფეხდაფეხ დაგვდევდა ყველგან, ამძუვნებული ძაღლივით. პირდაპირ 
აღარ ვიცოდით, თავიდან როგორ მოგვეშორებინა... მოკლედ, სიცოცხლე გამიმწარა. ისეთ 
დღეში ჩამაგდო, რომ ქალის აქ მოყვანისა მეშინოდა, ნებისმიერ წამს შეიძლებოდა თავზე 
წამომდგომოდა. საკუთარ ოთახში ქურდივით ვიპარებოდი და მაშინვე კარს 
გადავრაზავდი ხოლმე. ეგ და ის ჯორჯიელი ძუკნა ჭკუიდან მშლიან. ერთს სულ კრიტი-
კული დღეები აქვს და მეორეს სულ შია... ვერ ვიტან მშიერ ქალთან წოლას. ეს იგივეა, 
საჭმელი რომ პირში ჩაიტენო და იქვე გამოიცალო მეორე ბოლოდან... აუუ, ღმერთო, ნეტა 
შაბიამნისფერი მალამოს ქილა სად წავიღე? ეგ რომ დავკარგო, გავგიჟდები... ეგეთი რამე 
შეგყრია? გონორეაზე უარესია!.. ისიც კი არ ვიცი, ვინ ამკიდა... იმდენი ქალი ამოვათრიე ამ 
ბოლო კვირაში, რომ სათვალავიც ამერია... ისე, ძალიან კი მიკვირს  ბინძური არც ერთი არ 
ჩანდა და... მაგრამ რას გაიგებ... ხომ იცი, როგორც ხდება ხოლმე... 
მოახლე ვან ნორდენის ბარგს ტროტუარზე ალაგებს. სასტუმროს მეპატრონე 

უკმაყოფილო სახით გვითვალთვალებს. ბარგს ტაქსიში ვტენით და ვხედავთ, რომ 
მანქანაში ერთი კაცის ადგილიღა რჩება. როგორღაც მაინც ვეკვეხებით და მანქანა 
ადგილიდან იძვრის. სიჩქარე არცა გვაქვს აკრეფილი, რომ ვან ნორდენი ქვაბების და ჯამ-
ჭურჭლის გაზეთებში შეფუთვას იწყებს. ახალ სასტუმროში, თურმე, ოთახში საჭმლის 
დამზადება სასტიკად აკრძალულია. დანიშნულების ადგილს რომ ვუახლოვდებით, ვან 
ნორდენის მთელი ბარგი ამოქოთებულია და თავზე გვაყრია. საქმეს ისიც ართულებს, რომ 
სასტუმროს დიასახლისი ფანჯრიდან იყურება და ამ საშინელებას საკუთარი თვალით 
ხედავს. 

– ღმერთო ჩემო!  ამბობს გულშემოყრილი ქალი. – ამას რას ხედავს ჩემი თვალები?! რა 
ჯანდაბა ხდება?! 
შეშინებულმა ვან ნორდენმა არ იცის, რა ქნას და უაზროდ გაიძახის: 
– C ’ est moi... c ’ est moi, madame! (28. ეს მე ვარ... მე ვარ, ქალბატონო! (ფრანგ.).) 
მერე მომიბრუნდება და მეუბნება: 
– ნახე, როგორ აქოთქოთდა?! ეგ დედაკაცი ნაღდად შავ დღეში ჩამაგდებს! 
სასტუმრო ბნელი პასაჟის ბოლოშია და მართკუთხა ფორმით ახლებურ საპყრობილეს 

წააგავს. ბაცი, პრიალა კაფელით მოპირკეთებული კედლების მიუხედავად, ვრცელი ფოიეც 
საკმაოდ ბნელი და მოღუშულია. ფანჯრებზე ჩიტების გალიები კიდია, კედლებზე 
გამოკრული მომინანქრებული დაფები კი არქაული ენობრივი ფორმებით გვამცნობს, რისი 
გაკეთება არ შეიძლება და რა არ უნდა დაავიწყდეს კლიენტს. გარშემო საოცარი 
სისუფთავეა, მაგრამ მთელ სასტუმროს ასევე საოცარი სიდუხჭირისა და ძნელბედობის 
დაღი აზის. ტყავგადაკრული, ერთმანეთზე მავთულით გადაბმული სკამები 
ელექტროსკამების უსიამოვნო ასოციაციას იწვევს... ვან ნორდენის ნომერი მეხუთე 
სართულზეა. კიბეს რომ მივუყვებით, მეუბნება, ამ სასტუმროში ერთ დროს მოპასანი 
ცხოვრობდაო, და იქვე დასძენს, ჰოლებში უცნაური სუნი დგას, ვერ იგრძენიო? მეხუთე 
სართულზე რამდენიმე ფანჯარას რაფა აკლია. ცოტა ხნით ვჩერდებით და აქაურ 
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მობინადრეებს ვაკვირდებით. სადილობის დრო ახლოვდება და ადამიანები იმ დაღლილი 
და უილაჯო გამომეტყველებით მიბანცალებენ საკუთარი ოთახებისაკენ, ლუკმაპურის 
პატიოსანი შრომით მშოვნელთ რომ აქვთ ხოლმე. ჰოლში თითქმის ყველა ფანჯარა ღიაა. 
ბნელი ოთახები მთქნარებისას დაღებულ პირებს ჰგვანან. ოთახის ბინადრებიც 
ამთქნარებენ ან იქექებიან. მოთენთილები ანგარიშმიუცემლად დალასლასებენ აქეთ-იქით. 
მოკლედ, მთვარეულებივით დაბორიალებენ. 
კორიდორს 57-ე ოთახისაკენ რომ მივუყვებით, მოულოდნელად, ერთ-ერთი ოთახიდან 

ბებრუხანა გამოყოფს თავს. მოთელილი თმა და გიჟის გამოხედვა აქვს. მისი გამოჩენა ისე 
გვაცბუნებს, რომ ნაბიჯს ვეღარ ვდგამთ. მთელი წუთი სამივე გაშეშებული ვდგავართ. 
ბებრუხანას ზურგს უკან, ოთახში, სამზარეულოს მაგიდა დგას და ზედ შიშველ-ტიტველი 
ჩვილი გდია. გაძვალტყავებული ბავშვი გაპუტულ, მჭლე წიწილას წააგავს. ბოლოს 
ბებრუხანა გამოერკვევა, ნარეცხი წყლით სავსე ვედროს წამოავლებს ხელს და ოთახიდან 
გამოდის. სასწრაფოდ ვიწევით განზე და ვატარებთ. ოთახის კარი რომ იხურება, 
გაძვალტყავებული ჩვილი საშინელ წივილს იწყებს. ეს 56-ე ოთახია. ამ ოთახსა და 57-ე 
ოთახს შუა საერთო საპირფარეშოა. სწორედ იქ შედის ბებრუხანა თავისი ვედროს 
დასაცლელად. 
რაც მე-5 სართულზე ამოვედით, ვან ნორდენს კრინტი არ დაუძრავს, მაგრამ მისი სახის 

გამომეტყველება ბევრად მეტს მეუბნება, ვიდრე მისი სიტყვები მეტყოდა. 57-ე ოთახის 
კარს ვაღებთ და წამით მგონია, რომ ჭკუიდან შევიშალე!.. კარის მოპირდაპირე კედელზე 
უზარმაზარი, მწვანე გაზის სუდარით დაფარული სარკე კიდია. სარკე 45 გრადუსითაა 
დახრილი და მის ქვეშ ძველი წიგნებით სავსე ბავშვის ეტლი დგას. ვან ნორდენზე ეს 
სანახაობა არანაირ შთაბეჭდილებას არ ახდენს. სრულიად მშვიდად მიადგება ეტლს, ერთ-
ერთ წიგნს იღებს და ისე ათვალიერებს, როგორც საჯარო ბიბლიოთეკაში შესული კაცი, 
რომელიც პირველსავე თაროს მიადგება ხოლმე. შესაძლოა, სიტუაცია ასეთი აბსურდული 
არც მომჩვენებოდა, რომ არა კუთხეში მიყუდებული ველოსიპედის ორი, ერთმანეთზე 
გადაჭდობილი საჭე. საჭეებს რომ ვუყურებ, ასე მგონია, საუკუნეა აქ აწყვია და უცებ ისიც 
მეჩვენება, თითქოს ჩვენც საუკუნეა, ამ უცნაურ ოთახში ვართ. თავი სიზმარში მგონია; იმ 
სიზმარში, რომელიც ნებისმიერ წამს შეიძლება დასრულდეს, ნებისმიერმა უმცირესმა 
დეტალმა შეიძლება გამომაფხიზლოს, თუნდაც თვალის ერთმა დახამხამებამ... მაგრამ 
ყველაზე საოცარი ის არის, რომ ეს ყველაფერი იმ ნამდვილ სიზმარს მაგონებს, რომელიც 
სულ ახლახან დამესიზმრა. იმ სიზმარში ვან ნორდენი ზუსტად ასეთ კუთხესთან იდგა, 
ოღონდ კუთხეში ველოსიპედის საჭეების ნაცვლად ფეხებაპლაკული ქალი იჯდა. ვან 
ნორდენი იმ ქალს დაძაბული უყურებდა; სახეზე ის გამომეტყველება ჰქონდა, რომელიც 
მაშინ უჩნდება, როცა რამე ძალიან უნდა ხოლმე... სიზმარში ნანახი ქუჩა ბუნდოვნად 
მახსოვს, მაგრამ ქუჩის კუთხე და იმ კუთხეში ფეხებაპლაკული ქალი ცხადად 
მიცოცხლდება თვალწინ. ვან ნორდენი ჩვეული, მტაცებელი ცხოველის ჟინიანი ნაბიჯით 
მიუახლოვდა ქალს; იმ მტაცებელი ცხოველის ნაბიჯით, რომლისთვისაც სულერთია, მის 
ქმედებას რა შედეგი მოჰყვება, მთავარია, დასახულ მიზანს მიაღწიოს. სახეზე ეწერა: 
„შეგიძლია მერე მომკლა, ოღონდ ახლა ჩემი უნდა ავისრულო, უნდა გაგიდო... უნდა 
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გაგიდო... უნდა!“ მერე ქალისკენ დაიხარა და ორივენი თავებით მიეხალნენ კედელს. 
ისეთი საშინელი ერექცია ჰქონდა, რომ, ხანგრძლივი გულმოდგინების მიუხედავად, 
საწადელს ვერაფრით მიაღწია. ბოლოს მისთვის ჩვეული სასოწარკვეთილი 
გამომეტყველებით ადგა და შარვალი გამალებით შეიკრა. ის იყო, წასვლა დააპირა, რომ 
დაინახა, მისი პენისი ტროტუარზე ეგდო; უზარმაზარი, იატაკის ჯოხის ტარისხელა 
პენისი. ვან ნორდენი გულგრილად დაიხარა და „ჯოხი“ იღლიაში ამოიდო. უცებ შევნიშნე, 
რომ „ჯოხის“ ბოლოზე ორი მრგვალი, ყვავილის ბოლქვივით წარმონაქმნი ჩამოზრდილი-
ყო, მიმავალი ვან ნორდენი კი თავისთვის ბურდღუნებდა: „ყვავილების ქოთანი... ყვავი-
ლების ქოთანი...“ 
ოთახში გაქაფული გარსონი შემოდის და ძაღლივით ქშინავს. ვან ნორდენი უაზრო 

თვალებით მისჩერებია. მალე სასტუმროს დიასახლისიც მობრძანდება, პირდაპირ ვან 
ნორდენს მიეჭრება, წიგნს ხელიდან გამოსტაცებს, ეტლში ჩააგდებს და სიტყვის 
უთქმელად ამ ეტლს კორიდორში აგორებს. 

– ბაღლინჯოების ბუდეა,  აღნიშნავს ვან ნორდენი ღიმილით. ღიმილი ისეთი სუსტი და 
უნიათოა, აღწერაც კი მიჭირს. წამით ისევ სიზმრად ყოფნის განცდა მეუფლება და 
მეჩვენება, რომ მე და ვან ნორდენი იმ გრძელ კორიდორში ვართ, რომლის ბოლოშიც ირიბი 
სარკე კიდია. ვან ნორდენი კორიდორს ბორძიკით მიუყვება და საკუთარ ტანჯვას 
ფარანივით მიაქანავებს. ბანცალ-ბანცალით მიდის, საცოდავი, კარებს ეხლება, და ყოველ 
კართან ხან ხელის კვრით იგერიებენ, ხანაც  წიხლით. რაც უფრო წინ მიიწევს, მით უფრო 
ეძალება სასოწარკვეთილება, მით უფრო უილაჯოდ ბჟუტავს მისი ფარანი და იმ სანათურს 
ემსგავსება, ველოსიპედისტებს კბილებით რომ უჭირავთ ხოლმე ბნელ, გასიპულ და 
ოღროჩოღრო ქვაფენილზე სიარულისას. ხან ერთ ბნელ ოთახში შედის და ხან  მეორეში. 
ბოლოს რაღაც სკამზე ჯდება, სკამი ტყდება და საბრალო, იატაკზე მოადენს ზღართანს... 
საკვოიაჟს ხსნის. საკვოიაჟში მხოლოდ გაქუცული კბილის ჯაგრისია... ყოველ ოთახში 
დიდი სარკეა. ვან ნორდენი ყოველ სარკესთან ჩერდება და თავს ითვალიერებს  აკვირდება, 
როგორ ღეჭავს და ცოხნის საკუთარ მრისხანებას. დაუსრულებელი ღეჭვის, ბუზღუნის, 
წუწუნის, წყევლა-კრულვისა და გინებისაგან ყბა ამოესახსრება და საცოდავად 
უფამფალებს. წვერზე ხელს ისვამს, ცდილობს, ყბა უკანვე ჩაისვას, მაგრამ ხელში ეფშვნება 
და ნაფხვენები იატაკზე ცვივა. ვან ნორდენი მწარდება და საკუთარი თავი ისე 
შეზიზღდება, რომ ჯავრს თავის ყბაზე იყრის  ფეხით შედგება და ნაფხვენებად ქცეულს 
ფეხსაცმლის ქუსლებით ბოლომდე ფქვავს. 
ამასობაში ბარგიც ამოაქვთ. როცა იქაურობას მისი ნივთებიც ემატება, ოთახის ატმოსფე-

რო მთლად გიჟური ხდება; განსაკუთრებით, როცა საწოლთან ზამბარიან ტრენაჟორს 
კიდებს და ვარჯიშს იწყებს. 

– აქაურობა ძალიან მომწონს,  ეუბნება გარსონს ღიმილით და პიჯაკსა და ჟილეტს იხდის. 
გარსონი გაოცებული უყურებს. ერთ ხელში საკვოიაჟი უჭირავს, მეორეში  სააბაზანო 

ნივთების ჩანთა. მე მწვანე გაზის სუდარაშემოხვეული სარკე მიჭირავს და წინკარში 
ვდგავარ. ოთახში ყველა ნივთი უაზრო და გარემოსთვის შეუფერებელი მეჩვენება. თავად 
წინკარიც უაზროა; ისეთივე უაზრო, როგორიც საბძლის ვესტიბიული იქნებოდა. სხვათა 
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შორის, როცა „კომედი ფრანსეზში“ ან „პალე რუაიალში“ შევდივარ ხოლმე, იქაც იგივე 
განცდა მეუფლება. იქაც ძველებური იარაღისა და ბიუსტების, კანდელაბრების, რაინდთა 
მუზარადების, უთვალებო ქანდაკებების, მინის ყუთებში შენახული წერილების, ცვილით 
გაპრიალებული იატაკებისა და ლუკების საუფლოა. რაღაც სულ ხდება, მაგრამ ეს რაღაც 
ისეთივე უაზროა, როგორიც კალვადოსის ბოთლის ბოლომდე გამოცლა მხოლოდ იმის 
გამო, რომ მისი შესანახი ადგილი არ გაქვს. 
როგორც აღვნიშნე, კიბეზე ასვლისას ვან ნორდენმა მითხრა, ამ სასტუმროში მოპასანი 

ცხოვრობდაო. ამ ფაქტმა, ეტყობა, ძლიერი ზეგავლენა მოახდინა მასზე. ახლა თავს 
აჯერებს, რომ სწორედ იმ ოთახში მოხვდა, სადაც მოპასანი მისთვის დიდი სახელისა და 
დიდების მომტან დაუჯერებელ ზღაპრებს თხზავდა. 

– ნამდვილი ღორებივით ცხოვრობდნენ, ეგ ნაძირალა ნაბიჭვრები,  აღნიშნავს ვან ნორდე-
ნი. 
მრგვალ მაგიდასთან, ძველებურ, ბაწრებითა და მავთულებით გამაგრებულ სავარძლებში 

ვსხედვართ, საწოლის გვერდით. საწოლი ისე ახლოსაა, რომ ზედ ფეხებს თავისუფლად 
შემოაწყობს კაცი. ჩვენ უკან კომოდი დგას. მასაც ადვილად მიაწვდენ ხელს. ვან ნორდენი 
ბინძურ ტანსაცმელსა და საცვლებს პირდაპირ მაგიდაზე ყრის. ჰოდა, ვსხედვართ ასე, 
ბინძური წინდებითა და პერანგებით გარემოცულები და მშვიდად ვეწევით. ოთახის 
უბადრუკობამ, როგორც ჩანს, ვან ნორდენზე დადებითად იმოქმედა. ყოველ შემთხვევაში, 
აშკარად კმაყოფილია. შუქის ასანთებად რომ ვდგები, მეუბნება, ერთი ხელი კარტი 
ვითამაშოთ და მერე სადილად წავიდეთო. ფანჯარასთან ვსხდებით, ბინძური სარეცხის 
გროვაში, იმ ჭაღის ქვეშ, რომელზეც ახლა სენდოუს სისტემის ტრენაჟორია ჩამოკონწიალე-
ბული და რამდენიმე პარტიას ვთამაშობთ. ვან ნორდენი ჩიბუხს აქრობს და პირში საღეჭ 
თუთუნს იყრის. დროდადრო ყავისფერ მასას აფურთხებს ფანჯრიდან. მასა ხმაურით 
ეტყეპება ტროტუარზე. ეტყობა, მართლაც კმაყოფილია ცხოვრებით. 

– ამერიკაში სიზმრადაც ვერავინ ნახავს ასეთ საღორეს. უსახლკაროდ რომ დავრჩი, 
მაშინაც უკეთეს პირობებში მეძინა. მაგრამ აქ ეს ბუნებრივი მეჩვენება; ზუსტად ისეა 
ყველაფერი, წიგნებში რომ წამიკითხავს. ამერიკაში თუ დავბრუნდი, აქაურობას ეგრევე 
დავივიწყებ. აი, ცუდ სიზმარს რომ ივიწყებენ ხოლმე, ისე. იქიდან განვაგრძობ ცხოვრებას, 
სადაც გავჩერდი... თუ, რა თქმა უნდა, იქ დაბრუნებას ვეღირსები... ზოგჯერ ვწევარ და 
ძველი ცხოვრება მიდგება თვალწინ. იმდენად რეალურ სურათებს ვხედავ, რომ თუ არ 
ვიჩქმიტე, ვერ გამოვფხიზლდები და ვერ მივხვდები, სადა ვარ... განსაკუთრებით, თუ 
ქალი მიწევს გვერდით... იცი, ქალთან ერთად უფრო ადვილად ვეძლევი თავდავიწყებას... 
ფაქტობრივად, ქალებისგან სხვა არც არაფერი მინდა... ზოგჯერ იმდენად ვიძირები 
საკუთარ ოცნებებში, რომ ქალის სახელიც კი მავიწყდება და აღარც ის მახსოვს, საიდან 
წამოვათრიე... სასაცილოა, არა? დილით რომ გაიღვიძებ და გვერდით თბილსა და სუფთა 
სხეულს გრძნობ, შენც სისუფთავის განცდა გეუფლება, სულიერად მაღლდები... მაგრამ 
მერე თავისას რომ შეუბერავენ სიყვარულსა და ეგეთ რამეებზე, მაშინ უკვე... რატომ 
ლაპარაკობენ ქალები ამდენს სიყვარულზე, შეგიძლია ამიხსნა? მაგრა რომ ასიამოვნე, ეგ 
არა კმარა, შენი სულიც უნდა მოიგდონ კლანჭებში... 

www.PDF.ChiaturaINFO.GE

www.pdf.chiaturainfo.ge


სიტყვა „სული“, რომელიც ძალიან ხშირად იჩენს ხოლმე თავს ვან ნორდენის მონოლოგებ-
ში, თავიდან ძალიან მახალისებდა; ახლა კი, მისგან ამ სიტყვას რომ გავიგონებ, ისტერიკა 
მემართება. მისი პირიდან ამოსული სიტყვა „სული“ ძალიან ყალბად ჟღერს; მით უფრო, 
რომ ჩვეულ, საკმაოდ ბარაქიან ყავისფერ ფურთხსაც მოაყოლებს ხოლმე, რომელიც პირის 
კუთხეში პატარა კვალსაც უტოვებს. პირდაპირ სახეში შევცინი და თანაც ისე 
მოურიდებლად, რომ ბოლოს პატარა პაუზასაც კი აკეთებს, რომ ერთი გულიანად 
გადახარხარება მაცალოს. მერე, ვითომც აქ არაფერიო, კვლავ განაგრძობს მონოლოგს, 
უფრო და უფრო ხშირად და მეტი გზნებით იმეორებს ამ სიტყვას. მოკლედ, ცდილობს, 
როგორმე დამარწმუნოს, რომ ყველა ქალს მისი სულის დაპატრონება სწადია. 
ამ თემაზე დაუსრულებლად მელაპარაკება, როგორც ნამდვილი გიჟი აკვიატებული 

აზრებით, და ცდილობს, საქმის ვითარება დეტალურად ამიხსნას. ახლა უკვე ეჭვი აღარ 
მეპარება, რომ ეს საცოდავი მაგრად აფრენს. თურმე ყველაფერზე ძალიან მარტო 
დარჩენისა შინებია. ეს მისი საკმაოდ მძაფრი და მუდმივად თანამდევი შიში ყოფილა. 
თურმე ქალთან რომ წევს, მაშინაც იტანჯება და ვერაფრით ეხსნება შიშის საპყრობილეს, 
რომელშიც ნებაყოფლობით ჩაჯდა. 

– რა აღარ ვსინჯე, – მეუბნება საწყალობელი ხმით, – ხან ვითვლი, ხან ფილოსოფიურ 
პრობლემებზე ვფიქრობ, მაგრამ შენც არ მომიკვდე  არაფერი მშველის... თითქოს 
გაორებული ვარ. ჩემი ერთი „მე“ მუდმივად მეორეს აკონტროლებს... სიგიჟემდე მივდივარ, 
ლამის თავი მოვიკლა... ფაქტობრივად, ეგრეც ხდება, როცა ორგაზმი მაქვს... რაღაც წამით 
ჩემი სული სხეულს გაეყრება ხოლმე... ჩემგან არც ერთი „მე“ აღარ რჩება, საერთოდ 
ვქრები... ჩემ გარშემო ყველაფერი ისპობა, მუტლის ჩათვლით, წარმოგიდგენია?!.. რაღაც 
ზიარებისმაგვარია... მართლა! მართლა! რამდენიმე წამი სულიერად ვმაღლდები და 
მეჩვენება, ამიერიდან სულ ასე იქნება-მეთქი... მაგრამ მერე ქალს და ოყნას დავლანდავ, 
წყლის ჩხრიალს გავიგონებ... მოკლედ, ეგეთ წვრილმან დეტალებს, რა... და სულიერად 
ვეცემი, კვლავ მარტოობაში ვიძირები... ამ საოცნებო და სანუკვარი წამიერი თავისუფლე-
ბის ეშხით ათასი სისულელე უნდა ვისმინო ეგრეთ წოდებულ „სიყვარულზე“. ზოგჯერ ისე 
ვცოფდები, მინდა ეგრევე მოვისროლო ყველა... ზოგჯერ ვისვრი კიდეც, მაგრამ ჭკუას 
მაინც ვერ სწავლობენ... სწავლობენ კი არა, მგონი, ეგ მოსწონთ. რაც უფრო ნაკლებ 
ყურადღებას აქცევ, მით უფრო გაწვებიან და კუდში დაგდევენ... ქალები პათოლოგიურები 
არიან; ეტყობა, გულში ყველა მაზოხისტია.  
მაშ, რა ჯანდაბა გინდა-მეთქი ამ ოხერი ქალებისგან, ვეკითხები. ვან ნორდენი ჩვეული 

მანერით შლის ხელებს და ქვედა ყბა უვარდება. მისი სახის გამომეტყველება იმას მოწმობს, 
რომ ჩემმა კითხვამ ძალიან დააბნია. ბოლოს როგორღაც ახერხებს რამდენიმე გაუგებარი 
ფრაზის ამოლუღლუღებას და ვრწმუნდები, რომ არაგულწრფელად მიპასუხებს: 

– მინდა, რომ ქალმა ბოლომდე დამიპყროს; ჩემი თავი ჩემსავე კლანჭებს გამოგლიჯოს 
როგორმე... მაგრამ ეგ რომ მოახერხოს, ჩემზე უკეთესი უნდა იყოს; ტვინით უნდა 
ფიქრობდეს და არა  მუტლით. უნდა დამარწმუნოს, რომ მჭირდება, მის გარეშე ჩემს 
ცხოვრებას აზრი არა აქვს... ეგეთ ქალს ხომ მომაძებნინებ? დამპირდი, რომ მომაძებნინებ. 
მომაძებნინე და ჩემს სამსახურს დაგითმობ. მაშინ სულ ფეხებზე დავიკიდებ ყველაფერს; 
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აღარც მუშაობა დამჭირდება, არც მეგობრები და არც წიგნები... ოღონდ უნდა 
დამარწმუნოს, რომ არსებობს რაღაც, რაც ჩემზე მნიშვნელოვანია... ღმერთო, როგორ მძულს 
საკუთარი თავი!.. მაგრამ ეგ უაზრო დედაკაცები უფრო მძულს, ვერც ერთს ვერ ვიტან!.. შენ 
გგონია, რომ საკუთარი თავი მომწონს, არა? – განაგრძობს ვან ნორდენი. – ძალიან ცდები. ეგ 
იმას მოწმობს, რომ სულ არ მიცნობ... არა, ვიცი, რომ ცუდი სულაც არა ვარ... ეს 
პრობლემები საერთოდ არ მექნებოდა, ყველაფერი რიგზე რომ მქონდეს. უბრალოდ, ის 
მკლავს, რომ თვითგამოხატვის უნარი არ მაქვს... ხალხს ჰგონია, რომ ქალებზე მონადირე 
ვარ. მაგრამ ეგ მხოლოდ ზედაპირული და ქარაფშუტული წარმოდგენაა. იმ გაბღენძილი 
ტიპების აზრია, მთელი დღე ტერასაზე რომ სხედან და ფსიქოლოგიურ კევს ღეჭავენ... ვააა! 
„ფსიქოლოგიური კევი“ მომეწონა, ხომ იცი... კარგად გამომივიდა!.. ერთი, ჩაწერე რა, 
მომდევნო კვირის საგაზეთო სტატიაში გამოვიყენებ... უი, მართლა, შტეკელი წაგიკითხავს? 
მოგეწონა? რა ვიცი, მე მგონი, უბრალოდ, კონკრეტული შემთხვევების ისტორიაა და სხვა 
არაფერი... ღმერთო, ღმერთო, ეგებ ძალა მოვიკრიბო და ერთ დღეს ფსიქოთერაპევტთან 
დავიწყო სიარული... კარგთან, რა თქმა უნდა, და არა ისეთ წვერცანცარა ოინბაზთან, 
როგორიც ის შენი ბორისია. პირდაპირ ვგიჟდები, ეგეთ ბეკეკოებს როგორ იტან... ნუთუ არ 
გბეზრდებიან?.. თუმცა შენ სულ ფეხებზე გკიდია ეგეთი რამეები, ნებისმიერს მოუსმენ და 
აიტან, როგორც ვატყობ. ეგებ, სწორიცაა ეგრე. ნეტა მეც არ ვიყო ასეთი კრიტიკული... 
მაგრამ ის ტურტლიანი პატარა ურიები, სულ „დომში“ რომ ტრიალებენ, ძალიან მირევენ 
გულს. სახელმძღვანელოებივით დიდაქტიკურები და უსახურები არიან... ეჰ, ნეტა 
ყოველდღე შემეძლოს შენთან საუბარი, მაშინ ნაღდად ცოტა მომეშვებოდა და აზრზე 
მოვიდოდი... ძალიან კარგი მოსმენა იცი. ვგრძნობ, რომ სულ ქინძზე გკიდია ჩემი ამბავი, 
მაგრამ საოცარი მოთმინების უნარი გაქვს. თანაც, საკუთარ თეორიებსაც არ მახვევ თავს... 
ალბათ, ჩემგან რომ მიდიხარ, ყველაფერს იმ შენს ბლოკნოტში იწერ ხოლმე... მომისმინე, 
სულაც არ მაწუხებს, ჩემზე რას ფიქრობ, მაგრამ ქალებზე მონადირე ტიპად ნუ გამომიყვან, 
ძალიან პრიმიტიული და დამამცირებელია... ერთ მშვენიერ დღეს მეც დავწერ საკუთარ 
წიგნს, ჩემზე და ჩემს მოსაზრებებზე... არა, ინტროსპექციას არ ვგულისხმობ... ალბათ, 
უფრო „ოპერაციას გავიკეთებ“, საკუთარ ნაწლავებს საოპერაციო მაგიდაზე დავაწყობ და 
სულ სათითაოდ შევამოწმებ... ყველაფერს დეტალურად შევისწავლი, ამის დედაც!.. ეგეთი 
რამე, ნეტა, ვინმეს გაუკეთებია?.. რა ჯანდაბა გაცინებს? სულელური იდეაა? 
ის მაცინებს, რომ საკმარისია მის წიგნზე ჩამოვარდეს საუბარი, მაშინვე წარმოუდგენელი 

აბსურდის კასკადი იღვრება! როგორც კი წარმოთქვამს ფრაზას „ჩემი წიგნი“, მთელი 
მსოფლიო პატარავდება და ვან ნორდენისა და კომპანიის პირადი განზომილებებისა და 
შეხედულებების თარგზე მოიჭრება ხოლმე. ის წიგნი აუცილებლად სრულყოფილი და 
სრულიად ორიგინალური უნდა იყოს! ამიტომ, ჩემი ღრმა რწმენით, ვერასოდეს დაიწერება. 
როგორც კი თავში რაიმე იდეა მოუვა, მაშინვე ეჭვქვეშ აყენებს. ახსენდება, რომ ეს იდეა 
დოსტოევსკიმ თუ ჰამსუნმა, ან კიდევ ვიღაცამ უკვე გამოიყენა... არა, იმის დამტკიცება კი 
არ უნდა, რომ იმათზე უკეთესია, უბრალოდ, მათგან განსხვავებული უნდა რომ იყოს. 
ჰოდა, იმის ნაცვლად, რომ საკუთარი წიგნის წერას ჩაუჯდეს, სხვათა წიგნებს დასწვდება 
და ხარბად დაეწაფება ხოლმე. უნდა დარწმუნდეს, რომ სხვის პირად საკუთრებას არ 
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ხელყოფს! რაც მეტს კითხულობს, მით უფრო კრიტიკული და „აზიზი“ ხდება; ეჩვენება, 
რომ ქვეყნად ვერც ერთი მწერალი ვერ აღწევს სრულყოფილების იმ მწვერვალებს, თვითონ 
რომ მონიშნა. ივიწყებს, რომ თვითონ ერთ თავზე მეტი არასოდეს არაფერი დაუწერია და 
სხვებს ლანძღავს. გეგონება, სადმე არსებობდეს მთელი თარო იმ წიგნებისა, რომლებსაც 
მისი გვარ-სახელი ამშვენებს და რომელთა სათაურებიც მკითხველებს სულ პირზე 
აკერიათ. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი ტყუილი შეგნებულად არასდროს უთქვამს, იმ 
საცოდავებს, რომლებსაც საკუთარი მსოფლმხედველობის გამოსამზეურებლად კრიტიკის 
ქარცეცხლში ატარებს ხოლმე, ალბათ, ჰგონიათ, რომ მისი ცინიკური შენიშვნების მიღმა 
მისივე სქელტანიანი მხატვრული ნაწარმოებების მთელი არსენალია! განსაკუთრებით იმ 
გამოუცდელ ქალწულებს აბრიყვებს, რომლებსაც საკუთარ ბუნაგში შეიტყუებს ხოლმე. 
ისინი იქ იმ პირობით მიჰყავს, რომ საკუთარი ლექსები უნდა წაუკითხოს, ანდა კიდევ 
უფრო საინტერესო პერსპექტივით  თქვენი აზრი ძალიან მაინტერესებსო. მერე, სინდისის 
ყოველგვარი ქენჯნის გარეშე, ცხვირში სჩრის დალაქავებულ თაბახზე დაჯღაბნილ 
რამდენიმე სტრიქონს  ასე ვთქვათ, მისი მომავალი პოემის საფუძველს  და აიძულებს, 
ობიექტური და კომპეტენტური აზრი გამოთქვან. იმ საცოდავ ქალწულებს, ცხადია, ძალიან 
უჭირთ არარსებულ ნაწარმოებსა და იმ რამდენიმე სტრიქონ ნაბოდვარზე აზრის გამოთქმა, 
ჰოდა, ვან ნორდენსაც ეგ უნდა  ეგრევე უგრძეს ლექციას უტარებს ხელოვნების დანიშნუ-
ლებაზე. ამ საკითხზე მისი შეხედულებები სპონტანურად იცვლება იმის მიხედვით, თუ 
რას ამოილუღლუღებს ის უმანკო ქალწული. ამ საქმეში ისე დაოსტატდა, რომ ეზრა 
პაუნდის „კანტოებიდან“ პირდაპირ საწოლში გადასვლა არაფრად უღირს. ეს ისევე 
თავისუფლად გამოსდის, როგორც, ვთქვათ, მუსიკოსს ვიოლინოს გასაღებიდან ბანის 
გასაღებზე გადასვლა. ფაქტობრივად, ასე რომ არ მოხდეს, სრული დისონანსი შეიქმნება. 
სხვათა შორის, დროდადრო, სწორედ ამ ტიპის შეცდომას უშვებს, როდესაც ქალწულებს კი 
არა, ისეთ „სალახანებს“ და „ნაძირლებს“ ელაპარაკება, როგორსაც ახლა. ცხადია, ისეთ 
ტიპს, როგორიც ვან ნორდენია, ძალიან უმძიმს შეცდომის აღიარება, მაგრამ თუ აღიარა, 
მთელი სისავსით გადაგიშლის ხოლმე გულს. ესეც, ალბათ, იმიტომ, რომ ძალიან 
სიამოვნებს საკუთარ ნაკლოვანებებზე საუბარი. არის ერთი ქალი, რომელსაც უკვე ათი 
წელია, ეჩალიჩება, მაგრამ საწოლში ვერ ჩაიგორა. ჯერ კიდევ ამერიკაში ცდილობდა მის 
ხელში ჩაგდებას, მერე კი აქ, პარიზში. ის ქალი საპირისპირო სქესის ერთადერთი 
წარმომადგენელია, ვისთანაც მეგობრობს და გულს უშლის ხოლმე. მათ არა მხოლოდ 
მოსწონთ ერთმანეთი, არამედ ერთმანეთის მშვენივრად ესმით კიდეც. თავიდან მეგონა, ამ 
ქალთან საწადელს თუ მიაღწევს, ყოველგვარი პრობლემა მოეხსნება-მეთქი. თითქოს მათი 
ბედნიერი თანაცხოვრების ყველა პირობაც არსებობდა, ერთი უმთავრესი პირობის გარდა  
თავად ბესიც ისეთივე უცნაური პიროვნებაა, როგორიც ვან ნორდენი. კაცთან დაწოლა 
მისთვის ისევე მარტივია, როგორც სადილის შემდეგ გემრიელი ჩაროზის მირთმევა. 
ჩვეულებრივ, თავად ირჩევს ხოლმე პარტნიორს და ინიციატივასაც თვითონვე იჩენს. 
გარეგნობითაც არა უშავს. რაც მთავარია, მშვენიერი სხეული აქვს და, ამბობენ, მარჯვედაც 
იყენებსო. ამ ორს ისეთი ახლო, მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა, რომ ზოგჯერ ვან 
ნორდენი მორიგი სასიყვარულო სეანსის დროს კარადაში დამალვისა და იქიდან 
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თვალთვალის უფლებასაც კი აძლევდა (ცხადია, იმ იმედითაც, ეგებ აღიგზნოს და 
კლანჭებში ჩამივარდესო!). როცა ქალს გაისტუმრებდნენ, ბესი საფარიდან გამოძვრებოდა 
და საათობით მსჯელობდნენ მომხდარზე „შესრულების ტექნიკის“ თვალსაზრისით. ტექ-
ნიკა ბესის საყვარელი ტერმინი იყო, ყოველ შემთხვევაში, ამ თემაზე მსჯელობისას, 
რომლის მოსმენის სიამოვნებაც არაერთხელ მქონია. 

– კი, მაგრამ ჩემს ტექნიკას რას უწუნებ? – ჰკითხავდა ხოლმე ვან ნორდენი. 
– მეტისმეტად პრიმიტიულია. ჩემთან დაწოლას თუ აპირებ, მეგობარო, ტექნიკის დახვეწა 

მოგიწევს. უფრო რაფინირებული უნდა გახდე. 
ამ ორს შორის ისეთი ურთიერთგაგება სუფევდა, რომ ზოგჯერ, ორის ნახევარზე ვან 

ნორდენის გასაღვიძებლად რომ მივიდოდი, ბესი უკვე იქ მხვდებოდა. ვან ნორდენის 
საწოლზე იჯდა და საბანგადახდილი ვან ნორდენი ეხვეწებოდა, პენისზე ერთი-ორჯერ 
მაინც გადამისვი ნაზად ხელიო: 

– სულ ოდნავ, სულ ცოტათი... რომ ადგომის ძალა მომეცეს! 
ხან იმასაც სთხოვდა, ეგებ ცოტა ჩამბეროო... და უარს რომ მიიღებდა, მაშინ თვითონ 

ჩამოჰკრავდა ხოლმე  სადილის მაუწყებელი ზარივით აათამაშებდა ხელში და ორივე 
სიცილით კვდებოდა. 

– ამ ქალს ვერასოდეს დავითრევ, – ჩიოდა ვან ნორდენი, – საერთოდ არა მცემს პატივს... 
და რატომ, თუ იცი? იმიტომ, რომ ჩემს მესაიდუმლედ ვაქციე და საკუთარი სული 
დავანახვე... 
მერე მოულოდნელად დიდი ინტერესით იკითხავდა: 
– შენ ეს მითხარი, იმ ქერაზე რა აზრის ხარ, გუშინ რომ მყავდა? 
ბესის ეკითხებოდა, რა თქმა უნდა; ჰოდა ბესიც ცხვირს აუბზუებდა: 
– რა უბედურებაა, გემოვნება საერთოდ არ გაგაჩნია! 
– კარგი რა, სისულელეს ნუ ლაპარაკობ! 
მერე კი ხუმრობით, ალბათ, უკვე მეათასედ (რადგან ეს ფრაზა მათ საერთო ხუმრობადაც 

კი იქცა) დასძენდა: 
– მომისმინე, ბესი, ეგებ თათარიახნად მოგვეხერხებინა მე და შენ, ჰა? რას იტყვი?.. არა?  
და როცა უარყოფით პასუხს მიიღებდა, იქვე ჩემზე მიუთითებდა: 
– ამას რაღას ერჩი? ამას მაინც მიეცი. 
საქმე ის არის, რომ ბესი ამ საკითხს ძალიან სერიოზულად ეკიდებოდა. ვნებაზე ისეთი 

სახით ლაპარაკობდა, გეგონება რაღაც ახლად აღმოჩენილი ცნება იყო და მისი სახელდებაც 
ბესის ხვდა წილად. საერთოდ ვნებიანად ეკიდებოდა ყველაფერს  ისეთ უმნიშვნელო 
საკითხებსაც კი, როგორიც სექსი იყო. 

– მეც შემიძლია, ვნებიანი ვიყო, – უმტკიცებდა ვან ნორდენი. 
– ვინ, შეენ? შენ, უბრალოდ, ერთი გაქუცული სატირი ხარ და სხვა არაფერი! გგონია, 

ერექცია რომ გაქვს, ეგ არის ვნება? 
– კარგი, ბატონო, შესაძლოა, ვნება არც არის... მაგრამ ვნება ერექციის გარეშე ვის გაუგია? 
გზად რესტორნისკენ სულ ბესისა და ყველა იმ ერთჯერად ქალზე მეფიქრება, რომლებსაც 

ვან ნორდენი დაითრევს ხოლმე. მის მონოლოგებს უკვე ისე შევეჩვიე, რომ შემიძლია, 

www.PDF.ChiaturaINFO.GE

www.pdf.chiaturainfo.ge


ერთდროულად ყურიც ვუგდო, ჩემსაზეც ვიფიქრო და თანაც, ავტომატურად, საჭირო 
კომენტარებიც ჩავურთო. კაცმა რომ თქვას, ხმაშეწყობილ დუეტად ჩამოვყალიბდით. 
უბრალოდ, ერთ-ერთი მუსიკოსი სიგნალს უნდა დაელოდოს საკუთარი მოკრძალებული 
პარტიის შესასრულებლად. დღეს ვან ნორდენის დასვენების დღეა და, რადგან დავპირდი, 
კომპანიონობას გაგიწევ-მეთქი, წინასწარვე შევაგუე საკუთარი თავი იმ აზრს, რომ მის 
წიაღსვლებს უნდა გავუძლო. ვიცი, რომ საღამოს ბოლოს მთლად გამოწურული ვიქნები. 
თუ ბედი გამიღიმებს, ანუ თუ რაიმე მიზეზით შევძლებ, რომ ცოტა ფული დავცინცლო, 
მაშინ ტუალეტში შევა თუ არა, ეგრევე დავეთესები... მაგრამ იცის, რომ დათესვების 
დიდოსტატი ვარ და იმის ნაცვლად, რომ იწყინოს, უბრალოდ, პრევენციულ ზომებს იღებს, 
საკუთარ გროშებს მაგრად უჭერს ხელს. მაგალითად, თუ ვთხოვ, სიგარეტის ფული 
მომეცი-მეთქი, კარგიო, მეტყვის, მეც წამოგყვები და ერთად ვიყიდოთო. არაფრით არ უნდა 
მარტო დარჩენა; მაშინაც კი არ უნდა, როცა ქალს დაითრევს. იმ ქალთან მარტო ყოფნისაც 
ეშინია. რომ შეეძლოს, ოთახიდან არ გამომიშვებდა და დიდი სიამოვნებით დამასწრებდა 
სეანსზე; დაახლოებით ისე მეტყოდა, როგორც მეუბნება ხოლმე  დამიცადე, სანამ წვერს 
გავიპარსავო. 
დასვენების დღეებში მინიმუმ ორმოცდაათი ფრანკი აღმოაჩნდება ხოლმე ჯიბეში. ეს 

გარემოება იმით აიხსნება, რომ არც ერთ ბედნიერ შანსს არ უშვებს ხელიდან. თუ ვინმე 
ფულიანი ნაცნობი დალანდა, ეგრევე მიეჭრება და ეუბნება: 

– გამარჯობა, ოც ფრანკს ხომ ვერ მასესხებ? ძალიან მჭირდება!.. – ასეთ დროს სასოწარკვე-
თილი კაცის იერს იღებს. უარს თუ მიიღებს, მაშინ პირდაპირ აწვება: – სასმელი მაინც 
მიყიდე, დალოცვილო! 
სასმელს რომ დასტყუებს, უფრო მოწიწებით შესთხოვს: 
– მომისმინე, ეგებ ხუთი ფრანკი მაინც მომცე... არა?.. და ორი?.. 
აი, ასე გადავდივართ ბარიდან ბარში, გასართობსაც ვპოულობთ და ჯიბესაც თანდათან 

ვისქელებთ. 
„კუპოლში“ მის ერთ მთვრალ თანამშრომელს გადავეყარეთ. ზედა სართულზე მუშაობს. 

რედაქციაში ინციდენტი მოხდაო, გვეუბნება. ერთ-ერთი კორექტორი ლიფტის შახტში 
ჩავარდა და კვდებაო. 
თავიდან ვან ნორდენს ელდა ეცა, ძალიან შეწუხდა. მაგრამ როცა შეიტყო, პეკოვერი იყოო, 

ინგლისელი თანამშრომელი, გულს მოეშვა. 
– ეჰ, ისე, ეგ უბედური პეკოვერი მკვდარი უკეთ იქნება, ვიდრე ცოცხალი. ამას წინათ, 

როგორც იქნა, კბილის პროთეზიც ჩაიდგა და... 
პროთეზის ალუზიას ზედა სართულის თანამშრომელი ცრემლებამდე მიჰყავს. ტირილ-

ტირილით იხსენებს ამ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებულ დეტალს. ამბობს, ჩემზე ამ 
დეტალმა უფრო იმოქმედა, ვიდრე თვით უბედურმა შემთხვევამო. ძირს რომ დაენარცხა, 
თურმე, მიუხედავად იმისა, რომ ფეხებიც დალეწილი ჰქონდა და ნეკნებიც, ის ბედშავი 
პეკოვერი წამოწეულა და დაოთხილი, ხელის ცეცებით, კბილის პროთეზს დაეძებდა... 
მერეც, სასწრაფო დახმარების მანქანაშიც ბოდავდა, კბილები დავკარგეო... მოკლედ, ეს 
უბედური შემთხვევა ერთდროულად ტრაგიკულიც ყოფილა და კომიკურიც. როცა ამ 
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ეპიზოდს გვიყვება, აღარ იცის, იტიროს თუ იცინოს. არც ჩვენ ვიცით... მეტად დაძაბული 
სიტუაციაა, რადგანაც ასეთ მთვრალთან ურთიერთობისას ერთ მცდარ ნაბიჯს გადადგამ 
და მაშინვე ბოთლს დაგიშვებს თავზე. პეკოვერის დიდი მეგობარი, თურმე, არც არასდროს 
ყოფილა; ფაქტობრივად, თურმე ფეხიც არ შეუდგამს კორექტორების განყოფილებაში; 
ზედა და ქვედა სართულის მუშაკებს შორის მუდამ უხილავი ბარიერია აღმართული... 
მაგრამ ახლა, როცა საქმე სიკვდილზე მიდგა, პეკოვერის ახლობლობას იჩემებს. ცრემლებს 
იმიტომ აღვარღვარებს, რომ დაგვიმტკიცოს, მეც ერთი ჩვეულებრივი კაცი ვარო. ჰოდა, მე 
და ჯო, რომლებიც საცოდავ სულთმობრძავს კარგად ვიცნობთ და ისიც ვიცით, რომ ზედა 
სართულის თანამშრომლის ცრემლების ღვრად დიდად არ ღირს, ცოტა გაგვაღიზიანა ამ 
სიმთვრალით გამოწვეულმა სენტიმენტალურობამ. ამას პირშიც სიამოვნებით მივახლი-
დით, მაგრამ ამ ტიპის ხალხთან ბოლომდე გულწრფელი ვერასდროს იქნები. გვირგვინი 
უნდა დაუკვეთო, დაკრძალვაზე მიხვიდე და თავი ისე მოაჩვენო, თითქოს გარდაცვლილის 
ჭირისუფალი ხარ. მერე დელიკატურად დაწერილი ნეკროლოგიც უნდა შეუქო 
აუცილებლად. იმ ნეკროლოგზე თავადაც თვეობით ილაპარაკებს და თვეობით შეიქებს 
თავს სიტუაციის სწორად მოგვარების გამო. მე და ჯო ამ ყველაფერს ერთმანეთთან შეუ-
თანხმებლადაც მშვენივრად ვხვდებით. ამიტომ ვდგავართ და ჩუმი, მომაკვდინებელი 
ზიზღით ვუსმენთ იმ ტიპის გულისგამაწვრილებელ თვალთმაქცობას. უბრალოდ, შესაფერ 
მომენტს ველოდებით, და როგორც კი ეს მომენტი დადგება, წყნარად დავეთესებით. 
ბოლოს ბართან ვტოვებთ, საკუთარ თავთან მოსაუბრეს, სასმისით ხელში. 
როგორც კი გამოვეცალეთ, ისტერიკული სიცილი აგვივარდა. პროთეზს ვიხსენებდით და 

ვიგუდებოდით. იმ საცოდავზე რასაც არ ვიტყოდით, და, ბუნებრივია, ბევრი თბილი 
სიტყვაც შევაწიეთ, ბოლოს მაინც პროთეზს ვუბრუნდებოდით. ქვეყნად არსებობენ ისეთი 
გროტესკული ტიპები, რომელთა სიკვდილიც კი სასაცილო ხდება ხოლმე. უკიდურესად 
მატყუარა და ფარისეველი ადამიანი უნდა ყოფილიყავი, რომ ამ ისტორიაზე ცოტა მაინც 
არ გაგცინებოდა. ჰოდა, ჩვენ ფარისევლები არ ვიყავით და ყოველგვარი თამაშის გარეშე, 
ყოველგვარი სიყალბის გარეშე, გულიანადაც ვიცინეთ. მთელი ღამე ვიცინოდით. 
შუალედებში კი ზედა სართულის მუშაკებს, იმ თავგასიებულ იდიოტებს ვლანძღავდით, 
რომლებიც ახლა ცდილობდნენ, პეკოვერის სიკვდილი აუნაზღაურებელ დანაკლისად და 
კატასტროფად წარმოედგინათ. უბედურ პეკოვერთან დაკავშირებით კიდევ უამრავი 
სასაცილო დეტალი გაგვახსენდა: როგორ ლანძღავდნენ ზედასართულელები ერთი 
წერტილ-მძიმის გამორჩენის გამო. იმ ოხერი წერტილ-მძიმეების და შეცდომით დაწერილი 
წილადების გამო ცხოვრება ჯოჯოხეთად გადაუქციეს. ერთხელ სამსახურიდან გაგდებაც 
კი დაუპირეს, რადგან პირიდან ალკოჰოლის სუნი ამოსდიოდა, თურმე... ეზიზღებოდათ, 
რადგანაც უბადრუკად გამოიყურებოდა, ქერტლი და ეგზემა სტანჯავდა. ის მათთვის 
ყოველთვის არარაობა იყო, მაგრამ ახლა, როცა მოკვდა, ყველა დიდ გვირგვინს მოუტანდა 
და მის გვარს მსხვილი შრიფტით დაბეჭდავდნენ ნეკროლოგების სვეტში. მოკლედ, 
ყველაფერს გააკეთებდნენ იმისთვის, რომ გულისხმიერ ადამიანებად წარმოჩენილიყვნენ 
საზოგადოების თვალში. მზად იყვნენ დითირამბები ემღერათ და გაუგონარი ხოტბაც კი 
შეესხათ მისი ნიჭისთვის... მაგრამ ეგ იყო, საცოდავი პეკოვერი საშუალებას არ მისცემდათ, 
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რომ თავზე ბოლომდე გადაესხათ. ის საცოდავი ისეთი ნული იყო, რომ სიკვდილიც კი ვერ 
განადიდებდა სათანადოდ. 

– ამ ყველაფერში მხოლოდ ერთი რამ არის სასიკეთო,  მეუბნება ჯო,  მის ადგილას შენ 
დაიწყებ მუშაობას, მერე კი, ოდნავი იღბალი თუ მაინც გაქვს, შეგიძლია, შენც ჩავარდე 
ლიფტის შახტში და კისერი მოიტეხო. დიდი გვირგვინები ჩემზე იყოს, აუცილებლად 
მოგიხერხებ რაღაცას, გპირდები! 
რომ ირიჟრაჟა, ჯერ ისევ „დომის“ ტერასაზე ვისხედით. ის საწყალი პეკოვერი საერთოდ 

აღარ გვახსოვდა, რადგანაც „ბალ ნეგრეში“ კარგად შევუბერეთ და ჯოს გონება კვლავ 
მუდმივი პრობლემით  ქალის ძიებით იყო დაკავებული. სისხამ დილით მისი აღგზნება 
აპოთეოზს აღწევს ხოლმე. იმ ახალ ქალებზე სწყდება გული, რომლებიც საღამოხანს 
ხელიდან გაუშვა და იმ მოყირჭებულ ქალებზე ეფიქრება, რომლებსაც მისი ერთი თითის 
დაქნევაც ეყოფოდათ. ისევ და ისევ იხსენებს „ჯორჯიელ ძუკნას“, რომელიც გამუდმებით 
სთხოვს, ცოტა ხანს შენთან ვიცხოვრებ, სანამ სამსახურს ვიშოვიო. კი ბატონო, დროდადრო 
ვაჭმევო, ამბობს ვან ნორდენი, მაგრამ ჩემთან თუ ვაცხოვრე, სხვა ქალები როგორღა 
მოვიყვანოო. ყველაზე მეტად მისი სიგამხდრე აწუხებს; ასე მგონია, ჩონჩხს ვჟიმავო, ჩივის. 

– ამას წინათ შემეცოდა და ღამით დავიტოვე... და იცი, რა ქნა იმ გამოტვინებულმა? 
გაიპარსა!.. წარმოგიდგენია?! სუფთად გაიპარსა, ერთი ღერიც არ დაიტოვა... გაპარსულ 
ქალთან ყოფილხარ? საშინელებაა!.. თანაც სასაცილოა, ძალიან მაზალოა... ისეთი გრძნობაა, 
თითქოს მკვდარი მოლუსკის დაფჩენილ ნიჟარას ქინძავ... ისე გავრეკე, რომ ადგომა არ 
დამეზარა, ფანარი მოვიტანე და ფანრის შუქზე კარგად დავათვალიერე... რომ გენახე, 
სიცილით მოკვდებოდი  ისე გავერთე, რომ ქალი საერთოდ დამავიწყდა. ჩემს დღეში არ 
დამითვალიერებია მუტელი ასე ყურადღებით, თითქოს პირველად ვხედავდი... რაც მეტს 
ვათვალიერებდი, მით უფრო ვრწმუნდებოდი, რომ დიდი არაფერია... გაუპარსავზე რაღაც 
იდუმალებას მაინც ინარჩუნებს... ქანდაკებები ამიტომაც არ გაღელვებენ... მხოლოდ 
ერთხელ გავგიჟდი ქანდაკებაზე; როდენისაა, აუცილებლად უნდა ნახო... გაჩაჩხული ზის, 
გამიგე? ნამდვილი გეგონება... ისიც კი არ მახსოვს, თავი ჰქონდა თუ არა... მთელი აქცენტი 
მუტელზეა გადატანილი... საშინელებაა!.. მოკლედ, ყველა ერთნაირია. ჩაცმულ ქალს რომ 
ხედავ, რაღას აღარ წარმოიდგენ; გეჩვენება, რომ ყველა მათგანს თავისი შარმი აქვს... 
სინამდვილეში არაფერიც არა აქვთ, ფეხებს შუახვრელის გარდა... შენ შენთვის გიჟობ, 
გამიგე? რაღას არ წარმოიდგენ... მერე თითქმის არც უყურებ, უბრალოდ იცი, რომ იქ არის 
და ერთი სული გაქვს, როგორმე მიარჭო... მაგ დროს შენი პენისი ფიქრობს, შენ კი არა... 
მოკლედ, ილუზიაა, სხვა არაფერი... უაზროდ იხარჯები, გინდა ხუჭუჭა იყოს და გინდა  
ხოტორა... ათი წუთი მაინც მივშტერებოდი სულელივით. ასე რომ უყურებ, განყენებუ-
ლად, თავში ათასი სასაცილო აზრი მოგდის სქესის იდუმალებაზე, ბოლოს კი ხვდები, რომ 
ეგ იდუმალება არ არსებობს... ცარიელი ხვრელია... სიცარიელეა... რა მაგარი იქნებოდა, 
ტუჩის გარმონი ან კალენდარი მაინც რომ დაგხვდეს შიგნით! მაგრამ არ გხვდება... არაფერი 
არ გხვდება, სიცარიელის გარდა... ამან გამაგიჟა... მოკლედ, ეგ რომ გავიაზრე, ძალიან 
სწრაფად დავარჭე და მერე ზურგი ვაქციე. წიგნი ავიღე და კითხვა დავიწყე. წიგნი, 
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თუნდაც ცუდი, რამეს მაინც მოგცემს, მუტელი კი... მოკლედ, დროის ფლანგვაა და სხვა 
არაფერი... 
სიტყვა არა ჰქონდა დამთავრებული, რომ ერთმა მეძავმა თვალი გვიყო. ვან ნორდენი, 

ყოველგვარი ინტერმეცოს გარეშე, პირდაპირ საქმეზე გადავიდა: 
– არ გინდა, ეგ მუტელი დავითრიოთ? ძვირი არ დაგვიჯდება... ორივეს მოგვემსახურება. 

და მერე ისე, რომ პასუხს არც კი დაელოდა, ადგა და მეძავისკენ გაემართა. 
– მოკლედ, მოვაგვარე, ყველაფერი რიგზეა. დალიე ეგ შენი ლუდი და წავედით; ძალიან 

შია. ამ დროს ყველაფერი დაკეტილია... თხუთმეტ ფრანკად ორივეს მიგიღებთო. ჩემთან 
ავიდეთ, ნაკლები დაგვიჯდება... 
ვან ნორდენთან რომ მივდივართ, გოგო გზაში ისე კანკალებს, რომ ვჩერდებით და 

მისთვის ყავას ვყიდულობთ. საკმაოდ მოკრძალებული ვინმეა და გარეგნობითაც არ 
დაიწუნება. ეტყობა, ვან ნორდენს იცნობს და მშვენივრად იცის, რომ იმ თხუთმეტი 
ფრანკის გარდა, ვერაფერს გამოსტყუებს. 

– ფული არა გაქვს, – მეუბნება ვან ნორდენი ჩუმად. ეს ისედაც ცხადია, და ვერ გამიგია, 
ამის ხაზგასმა რისთვის დასჭირდა. მერე ხმამაღლა მეუბნება ინგლისურად:  გთხოვ, თავი 
ისე დაიჭირე, რომ ვითომ ძალიან გვიჭირს; ნუ მოდუნდები, ჩემთან რომ ავალთ... მე ამ 
ძუკნას კარგად ვიცნობ და ვიცი, დამატებას მოგთხოვს... მაგას ათ ფრანკადაც დავქინძავ-
დით, რომ მომენდომებინა... ეგენი არ უნდა გაათამამო. 

– ეს თქვენი მეგობარი მაგარი ძუნწი ვინმეა, არა? – ფრანგულად მეუბნება გოგო, რომელიც 
აშკარად მიხვდა, რაზეც ვლაპარაკობდით. პირიქით, ძალიან გულუხვია-მეთქი, ვუპასუხებ. 
გოგო იცინის და თავს აქნევს. მერე მეუბნება, მაგ ტიპს კარგად ვიცნობო და მაშინვე 

იწყებს სიდუხჭირის ნაცნობი ისტორიის მოყოლას საავადმყოფოზე, გადაუხდელ ბინის 
ქირასა და სოფელში მიგდებულ ბავშვზე. მაგრამ არ ამლაშებს; იცის, რომ ყურები 
დახშული გვაქვს. უბრალოდ, ეტყობა, ეს ყველაფერი ლოდივით აწევს გულზე და ამ 
ლოდის ოდნავ გადაგორებას ცდილობს... მოკლედ, ეს გოგო რაღაცით მესიმპათიურება... 
მთავარია, არაფერი აგვკიდოს... 
ვან ნორდენთან ავდივართ და გოგო მომზადებას იწყებს. 
– მომისმინეთ, გამხმარი პურის ერთი ნატეხი მაინც გექნებათ სადმე,  ამბობს ბიდეზე 

გადამჯდარი. ვან ნორდენს ეცინება. 
– აჰა, ეს გადაუშვი, თუ გინდა,  ეუბნება გოგოს და ბოთლს უწვდის. 
გოგო დალევაზე უარს ამბობს, კუჭი ისედაც გაღიზიანებული მაქვსო. 
– მაგის ჩვეული ოინებია, – მეუბნება ვან ნორდენი ინგლისურად, – არ მიქარო და გული 

არ აგიჩუყდეს, იცოდე... ნეტა სხვა რამეზე ილაპარაკოს, ამის დედა ვატირე! როგორ გინდა 
აღიგზნო, როცა ქალი მშიერია და მარტო საჭმელზე ფიქრობს? 
ეგრეა! არც მე და არც თვითონ არანაირი ჟინი არ გვამოძრავებს. გოგოზე ხომ ლაპარაკიც 

ზედმეტია: მასში ვნების ნაპერწკლის გაღვივება ისევე შეუძლებელია, როგორც მის ყელზე  
– ბრილიანტის ყელსაბამის დანახვა... მაგრამ თხუთმეტი ფრანკი თავისას შვრება – არც 
გოგოს და არც ჩვენ უკან დასახევი გზა აღარ გვაქვს. მოკლედ, ომივითაა: ყველა 
მშვიდობაზე ოცნებობს, მაგრამ არც ერთ მხარეს არ ჰყოფნის გამბედაობა, იარაღი დაყაროს 
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და თქვას, დავასრულოთ, ყელში ამომივიდა ეს ყველაფერიო... არსებობს თხუთმეტი 
ფრანკი, რომელიც უკვე აღარავის ენაღვლება და ბოლოს არც არავის დარჩება, მაგრამ ეგ 
თხუთმეტი ფრანკი ამ ომის წამოწყების მიზეზივითაა, ამიტომ შინაგან ხმას აღარავინ 
უგდებს ყურს და უაზრო ბრძოლა გრძელდება... სისხლი იღვრება და იღვრება უაზროდ... 
რაც უფრო გეშინია, მით უფრო გმირულად იქცევი იმ წამამდე, ვიდრე ყველაფერი არ 
დასრულდება, ვიდრე ცეცხლი არ შეწყდება და საკაცეზე გაკრულ მომაკვდავ გმირებს 
გულზე ორდენებს არ მიარჭობენ. მთელი უსინათლოდ და უხელფეხოდ დარჩენილი 
ცხოვრება უნდა იფიქრონ იმ თხუთმეტ ფრანკზე, რომელმაც აზრი დაკარგა და აღარავის 
ახსოვს. 
მართლაც რომ საომარ მდგომარეობას ჰგავს; ამ აზრს თავიდან ვერაფრით ვიშორებ. 

ვხედავ, როგორ ჩალიჩობს ეს საცოდავი მეძავი, რომ ჩემში ოდნავი ჟინი აღძრას და 
ვხვდები, როგორი უნიათო მებრძოლი ვიქნები, ამ ომში მართლაც თუ ჩამითრია. ეგ თუ 
მოხდა, ალბათ, ყველაფერს მივაფურთხებ  სინდისსაც და პატიოსნებასაც  ოღონდ კი 
როგორმე დავიხსნა თავი ამ უაზრობისაგან. თანაც, ასეთი გმირობა სულაც არ მიზიდავს და 
ამას ვერაფერს მოვუხერხებ... სამაგიეროდ, მეძავი გაბმით იმ თხუთმეტ ფრანკზე ფიქრობს 
და მეც მაიძულებს, იმ თხუთმეტი ფრანკის გამო თავი გავწირო... მაგრამ როგორ უნდა 
აიძულო კაცი, იბრძოლოს, თუ მას ბრძოლის სურვილი არ გააჩნია?.. ზოგიერთი ჩვენგანი 
ისეთი ლაჩარია, რომ გმირულ საქციელზე წასვლას სიკვდილის შიშიც ვერ აიძულებს... 
ეტყობა, ჩვენნაირებს ძალიან მდიდარი წარმოსახვის უნარი აქვთ; ეტყობა, ზოგიერთი 
ჩვენგანი მხოლოდ აწმყოთი არ ცხოვრობს  ხან მომავალზე გვეფიქრება და ხანაც წარსულს 
მივტირით. ჩემი გონება მუდმივად ზავზეა კონცენტრირებული. ვერ ვივიწყებ, რომ მთელი 
ამ უბედურების პირველწყარო ის ავადსახსენებელი თხუთმეტი ფრანკია... ბოლოს და 
ბოლოს, რა გამიხდა ეს თხუთმეტი ფრანკი?! ჩემია თუ რა?! ვან ნორდენს აშკარად უფრო 
ნორმალური დამოკიდებულება აქვს ამ ყველაფრის მიმართ. ის თხუთმეტი ფრანკი სულ 
ქინძზე ჰკიდია; მაგრამ თავად სიტუაცია ქოქავს. ხასიათის სიმტკიცის გამოვლენა სურს, 
საკუთარი მამაკაცური საწყისის პრესტიჟის ამაღლება. თხუთმეტი ფრანკი ისედაც 
დაკარგულია; მნიშვნელობა არა აქვს, ვივარგებთ თუ არა. ახლა მგონი, ჩვენს მამაკაცობაზე 
მეტი რამ დევს სასწორზე, ალბათ, უფრო ნებისყოფა. ისევ ომის ასოციაცია მიჩნდება, უფრო 
სწორად, სანგარში მჯდომი ჯარისკაცის, რომელმაც აღარ იცის, რისთვის იცოცხლოს. 
გაიქცევა  მოგვიანებით დაიჭერენ, არ გაიქცევა  მაინც დაიღუპება. ტარაკანს ჰგავს. გინდა 
თოფი მიეცი ხელში, გინდა დანა და გინდაც ხელცარიელი, საკუთარი ფრჩხილების ამარა 
გაუშვი  მაინც დახოცავს ყველას. მილიონობით ადამიანს ისე დახოცავს, ერთხელაც არ 
ჰკითხავს საკუთარ თავს, რატომ ჩავდივარ ამასო. 
გოგოზე მიმჯდარ ვან ნორდენს რომ ვუყურებ, მგონია, ტალახში ჩაფლულ მობუქსავე 

მანქანას ვხედავ-მეთქი. ვიღაცამ ძრავა თუ არ გამორთო, ამ საცოდავის ბორბლები ასე 
უაზროდ იტრიალებს. ისე არიან შეწყვილებული, როგორც დედალ-მამალი თხა  
ეხახუნებიან და ეხახუნებიან ერთმანეთს, ყოველგვარი გრძნობის გარეშე, მხოლოდ 
თხუთმეტი ფრანკის გამო. ვუყურებ და მეც ყოველგვარი გრძნობა მიქრება ერთის გარდა  
ცნობისმოყვარეობა მკლავს. დიაცი საწოლის კიდეზე წევს და მასზე მიმჯდარი ვან 
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ნორდენი სატირს ჰგავს. მე მის უკან, სავარძელში ვზივარ და ცივი გონებით, სამეცნიერო 
ინტერესით ვადევნებ თვალს მათ მოძრაობას. ისიც კი არ მენაღვლება, როდემდე 
ირახრახებენ ასე. იმ ტიპოგრაფიული დანადგარებისაგან არაფრით გამოირჩევიან, 
მილიონობით, მილიარდობით ან ტრილიონობით მყვირალა სათაურიან გაზეთს რომ 
ისვრის ყოველდღიურად. თუმცა ამ უგრძნობი და უაზრო დანადგარების მუშაობა ბევრად 
გონივრული და საინტერესოა, ვიდრე ამ წყვილისა, რომლის ურთიერთობის შედეგიც 
ახალი ადამიანების ამქვეყნად მოვლინებაა მხოლოდ. ამ წყვილისადმი ჩემი ინტერესი 
ნულს უტოლდება. მაგრამ აი, ასე, სავარძელში მჯდომს, ახლა მთელ მსოფლიოში ამავე 
საქმით დაკავებული მილიონობით წყვილის თვალთვალი რომ შემეძლოს, უფრო ნაკლებ 
ინტერესს გამოვიჩენდი. ალბათ, ამ მოვლენასა და ბუნებრივი ნალექის წამოსვლას, ანდა 
ვულკანის ამოფრქვევას შორის სხვაობასაც ვეღარ ვიგრძნობდი, ერთი რიგის მოვლენებად 
მივიჩნევდი. გრძნობის გარეშე რაც ხდება, ყველაფერი ერთგვაროვანი და ადამიანურობას 
მოკლებულია. მანქანების მუშაობა უფრო საინტერესო მგონია. ეს ორნი სწორედაც რომ 
მანქანებს ჰგვანან  მექანიზმმოშლილ მანქანებს  ჰოდა, ერთი კარგი მექანიკოსის ხელი 
სჭირდებათ. 
ვან ნორდენის უკან ვიჩოქებ და პროფესიონალი მექანიკოსივით ახლა ქვემოდან 

ვაკვირდები მექანიზმის მუშაობას. გოგოს თავი ცალ მხარეს აქვს გადაგდებული და 
სასოწარკვეთილი მზერით მიყურებს. აზრი არა აქვს, არაფერი გამოვაო, მეუბნება. ამაზე 
ვან ნორდენი ხელდება და განახლებული ენერგიით, ბებერი ვაცივით აწვება რქებით. 
ისეთი გაოჩნებულია, უმალ რქებს მოიმტვრევს და თავისას არ დათმობს. თან ჩემზეც 
ბრაზობს, უკანალში რომ შევყურებ. 

– ღვთის გულისათვის, ჯო! თავი დაანებე, მოკლავ მაგ გოგოს! 
– შემეშვი, – მიპასუხებს გაღიზიანებული, – რომ არ მეჩრებოდე, უკვე მოთავებული 

მექნებოდა საქმე. 
მისი შეუპოვარი განწყობა, მკაცრი ტონი და პოზა ისევ იმ სიზმარს მაგონებს. ოღონდ 

ახლა მგონია, რომ ის ჯოხის ტარი, რომელიც წასვლისას ასე მშვიდად ამოიდო იღლიაში, 
სამუდამოდ დაკარგულია. ის, რასაც ახლა ვხედავ, თითქოს სიზმრის გაგრძელებაა, მისი 
მეორე თავია  იგივე ვან ნორდენი, ოღონდ მისტიკური მიზნის გარეშე. ომიდან დაბრუნე-
ბულ იმ გმირს, იმ დასახიჩრებულ იდიოტს წააგავს, რომელიც ახლა თავის სიზმარს 
ცხადში ხედავს. სადაც ჯდება, ყველა სკამი უტყდება; რომელ კარსაც შეაღებს, ყველა 
ოთახი ცარიელი ხვდება; პირში ჩადებული ყოველი ლუკმა ცუდ გემოს უტოვებს. 
ყველაფერი ისევ ისეა, როგორც უწინ, სიზმარი ცხადისაგან არ განსხვავდება. უბრალოდ, 
დაძინებიდან გაღვიძებამდე დროის პატარა მონაკვეთში მისი სხეული ვიღაცას მოუპარავს. 
იმ მანქანასავითაა, მილიონობით თუ მილიარდობით გაზეთს რომ ისვრის, პირველ 
გვერდზე დაბეჭდილი შემაძრწუნებელი ცნობებით კატასტროფებზე, აფეთქებებზე, 
მკვლელობებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას ვერ გრძნობს. ვიღაცამ თუ არ გამორთო, იმასაც 
ვერ მიხვდება, სიკვდილი რა არის. აბა, როგორ მოკვდება, როდესაც მისი სხეული 
მოპარულია. შეუძლებელია, მდედრთან ვაცივით ურთიერთობა და მისი სამარადისო, 
უკუნითი უკუნისამდე ქინძვა, თუ გრძნობის ნაპერწკალი არ გაჩნდება. შეგიძლია სანგარში 
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თავი აიფეთქო, მაგრამ ნაპერწკალი მაინც არ გაჩნდება. მოკლედ, მაგ საქმეს ადამიანის 
ხელი აკლია; ვიღაცამ მექანიზმში ხელი უნდა ჩაყოს და გათიშოს. ვიღაცამ უნდა 
იტვირთოს ეს მისია ჯილდოს მოლოდინისა თუ იმ ავადსახსენებელ თხუთმეტ ფრანკზე 
დარდის გარეშე; ვიღაცამ, ვისი მკერდიც ისე სუსტია, რომ მედლის დაკიდება წელში 
მოხრის და დააკუზიანებს; ვიღაცამ უნდა აჭამოს ამ შიმშილისაგან გონდაკარგულ გოგოს 
და არ შეუშინდეს მისი ისევ და ისევ დაპურების პერსპექტივას. ასე თუ არ მოხდა, ეს 
უაზრობა არ დამთავრდება... სხვა გამოსავალი არ არსებობს... 
მას მერე, რაც მთავარ რედაქტორს ერთი კვირა ვულოკე უკანალი (ეს აქაური წესია!), 

ბოლოს და ბოლოს, პეკოვერის ადგილი დავითრიე. ლიფტის შახტში ჩავარდნიდან 
რამდენიმე საათში პეკოვერი მართლაც გარდაიცვალა, და როგორც ვიწინასწარმეტყველე, 
შესანიშნავი დაკრძალვის ცერემონიალი გაუმართეს  საზეიმო მესით, უზარმაზარი 
გვირგვინებით და ასე შემდეგ. დაკრძალვის მერე ზედა სართულის მუშაკები ბისტროში 
შებრძანდნენ და იქ წაიხემსეს. გული დამწყდა, იმ უბედურ პეკოვერს მათთან ერთად 
ჯდომის სიამოვნება რომ მოაკლდა. ძალიან გაიხარებდა, ის საწყალი, როცა ზედა 
სართულელები ხშირად გაიმეორებდნენ მის სახელს. 
ამთავითვე ვიტყვი, რომ ბედს არ ვუჩივი... მაგრამ ნამდვილ საგიჟეთში მოვხვდი, სადაც 

ნებადართულია, მთელი დარჩენილი წუთისოფელი ონანიზმით შეიქციო თავი. მთელ 
სამყაროს ცხვირწინ გადაგიშლიან და ერთადერთი, რაც მოგეთხოვება, უბედურებათა 
აღმწერ სტატიებში სასვენი ნიშნების დასმაა. მეტისმეტად მარჯვე და მოხერხებული ზედა 
სართულელები ყველაფერში ყოფენ ცხვირს  ჭირსა თუ ლხინში. ისინი ცხოვრებისეული 
შეჭირვებებით გაჟღენთილ გარემოში ცხოვრობენ; მათივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, 
„შეულამაზებელ რეალობაში“. ეს რეალობა ჭაობია და თავადაც იმ ბაყაყებს ჰგვანან, 
რომლებსაც ყიყინის გარდა არაფერი შეუძლიათ. რაც უფრო ხმამაღლა ყიყინებენ, მით 
უფრო რეალური ხდება ცხოვრება. ვექილები, მოძღვრები, ექიმები, პოლიტიკოსები, 
ჟურნალისტები  აი, ის მთავარი მოყიყინეები, რომლებსაც ხელი მსოფლიოს მაჯაზე 
უდევთ. მუდმივი კატასტროფების ატმოსფეროში ტრიალი... შესანიშნავია! ისეთი 
გრძნობაა, რომ აქ ბარომეტრი სულ ერთსა და იმავე ტემპერატურას უჩვენებს, რომ დროშა 
მუდმივად ნახევრად აღმართულია ფლაგშტოკზე. აქ თვალნათლივ ხედავ, როგორ 
იპყრობს ზეციური სამყაროს იდეა ადამიანთა გონებას, როგორ პოულობს საყრდენს მაშინ, 
როცა საძირკველი თითქმის უკვე გამოცლილია. წესით, ამ ჭაობის მიღმური სამყაროც 
უნდა არსებობდეს, სადაც ყველაფერი ერთადაა დახვავებული. ცოტა ძნელი 
წარმოსადგენია, თუ როგორ გამოიყურება ის მიღმური, ზეციური სამყარო, რომელზეც 
ადამიანები მარად ოცნებობენ; ბაყაყების ზეციური სამყარო... ალბათ, დამყაყებული 
წყალია და მყრალი ოხშივარი ასდის; ჭაობი, რომელიც ყლარტითა და დუმფარებითაა 
მოფენილი. შეგიძლია, ერთ-ერთ დუმფარაზე შემოსკუპდე და იყიყინო შენთვის 
მარადიული ყიყინით... ნაღდად რაღაც ეგეთი იქნება. 
ყველა ის კატასტროფა, რომელსაც წერტილმძიმით ვკაზმავ, საოცრად დადებით 

სამკურნალო ეფექტს ახდენს ჩემზე. მომაკვდინებელი ბაცილებით გარემოცული სრულიად 
უდრტვინველად ვცხოვრობ. არაფერი მიკლავს გულს  არც მიწისძვრები, არც აფეთქებები, 
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არც პოლიტიკური არეულობა, არც საყოველთაო შიმშილი, არც შეტაკებები და არც 
რევოლუციები... ყველა დაავადებაზე, ავბედობასა და უბედურებაზე საგულდაგულოდ 
ვარ აცრილი. სულის სიმტკიცის კულმინაციას მივაღწიე. ვზივარ პატარა მაგიდასთან და 
მსოფლიოში გამოყოფილი ყველა შხამი ჩემს ხელში გადის, მაგრამ ჯერ ფრჩხილიც არ 
წამომტკივებია. საოცარი იმუნიტეტი გამომიმუშავდა. ლაბორატორიის მუშაკებზე უკეთეს 
პირობებში ვარ, რადგანაც ჩემს ოთახში მყრალი სუნი არ დგას, მხოლოდ გავარვარებული 
ტყვიის სიმხურვალე ტრიალებს. სულ რომ დაიქცეს ქვეყნიერება, მაინც აქ ვიჯდები და 
დაქცევის ამბავსაც მძიმეებსა და წერტილმძიმეებში მოვაქცევ. ეგებ სამუშაო საათების 
გადაჭარბებაც მომიწიოს და დამატებითი თანხაც ავიღო. როცა ქვეყნიერება დაიქცევა და 
ბოლო გაზეთიც დასაბეჭდად ჩაეშვება, კორექტორები მშვიდად შეაგროვებენ ყველა მძიმეს, 
წერტილ-მძიმეს, ორწერტილს, ძახილის ნიშანს, ფრჩხილებს, ბრჭყალებს და ა.შ. და იმ 
პატარა ყუთში ჩაყრიან, მთავარი რედაქტორის სავარძელთან რომ დგას. Comme ç a tout est r 
é gl é ... (29. აი, ასე მოგვარდება ყველაფერი (ფრანგ.).) 
ჩემს კომპანიონებს არ ესმით, რატომ ვარ ასეთი კმაყოფილი. დღე და ღამე წუწუნებენ, 

ამბიციები და თავმოყვარეობა აწუხებთ, ბოღმა ახრჩობთ. კარგ კორექტორს ამბიციები, 
თავმოყვარეობა და ბოღმა არ უნდა ჰქონდეს. კარგი კორექტორი ყოვლისშემძლე პატარა 
ღმერთივითაა; ამ სამყაროში ტრიალებს, მაგრამ მას არ ეკუთვნის. მხოლოდ კვირა დღეს 
გაერევა ხოლმე მოკვდავთა მარაქაში; კვირა მისი დასვენების დღეა. კვირას კვარცხლბეკი-
დან ჩამობრძანდება და საკუთარ უკანალს დაანახვებს კეთილმორწმუნეთ. კვირაში 
ერთხელ მიაყურადებს „სალმობათ ამა სოფლისა“, რომლებიც მომდევნო კვირის ბოლომდე 
გასწვდება. კვირის ბოლომდე გაყინულ ჭანჭრობში უნდა იყურყუტოს, სრულიად სუფთამ, 
შეურყვნელმა და უცოდველმა, და მხოლოდ აცრის დაღმა უნდა გამოარჩიოს ირგვლივ 
გამეფებულ სრულ სიცარიელეში. 
კორექტორისათვის ყველაზე დიდი უბედურება უსამსახუროდ დარჩენაა. ერთად რომ 

შევიყრებით, კითხვა  „რა უნდა ვქნათ, სამსახურიდან თუ დაგვითხოვენ?“ თავზარს გვცემს 
ხოლმე. საჯინიბოს დამლაგებელს, რომელმაც ცხენის კურკლები უნდა გაგავოს, ეჩვენება, 
რომ უცხენო სამყაროზე საშინელი არაფერია ქვეყნად. ნებისმიერი მცდელობა, გააგებინო, 
რაოდენ უბადრუკია იმ კაცის ცხოვრება, მთელი დღე თბილ-თბილ კურკლებში რომ ურევს 
ხელს, სრული კრახით მთავრდება. ადამიანს კურკლიც შეიძლება მოსწონდეს და 
ეძვირფასებოდეს, თუკი მისი კეთილდღეობა ამ კურკლზეა დამოკიდებული. ასეთ 
ცხოვრებას, რომელიც უსათუოდ დამამცირებელი იქნებოდა ჩემთვის, თავმოყვარეობა, 
ამბიციები და სიამაყე რომ მქონოდა, ახლა ისეთივე სიხარულით ვიღებ, როგორც 
ლოგინად ჩავარდნილი კაცი  სიკვდილს; ისევე მაიმედებს, როგორც ზეციური მიღმეთი, 
სადაც არც ავადმყოფობაა, არც ტანჯვა, არც ურვა და არც სიკვდილის შიში. ამ უჩვეულო 
სამყაროში მნიშვნელოვანი მხოლოდ სასვენი ნიშნები და მართლწერაა. რაც გინდა, ის 
ეწეროს, მთავარია, შეცდომით არ იყოს დაწერილი. ყველაფერი ერთ დონეზეა  საღამოს 
კაბების უკანასკნელი მოდა, ახალი საბრძოლო გემი, შავი ჭირის ეპიდემია, აფეთქებები, 
ასტრონომიული აღმოჩენები, საბანკო ოპერაციები, რკინიგზაზე მომხდარი შეჯახებები, 
ფასების ზრდა, ცეცხლის განახლება, სიკვდილით დასჯა, ძელზე გასმა თუ პოლიტიკური 
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მკვლელობა. კორექტორის თვალს არაფერი გამოეპარება, მაგრამ მის მუზარადშიც 
ვერაფერი შეაღწევს. ინდოელ აგა მირს ვინმე მადამ შირი (ქალიშვილობაში ესტივი) სწერს, 
დიდად კმაყოფილი ვარ თქვენი მუშაობითო: „ექვს ივნისს გავთხოვდი და დიდ მადლობას 
მოგახსენებთ. ძალიან ბედნიერები ვართ და იმედი მაქვს, თქვენი ძალისხმევით, სულ 
ასეთი ბედნიერები დავრჩებით. ტელეგრაფით კუთვნილ თანხას... გიგზავნით, თქვენი 
დახმარების... გასამრჯელოს“... ინდოელი აგა მირი მარჩიელია, თქვენს აზრებს 
ზედმიწევნით ზუსტად კითხულობს. რჩევასაც მოგცემთ, ყველანაირ სადარდებელსა და 
ავბედობას აგარიდებთ და ასე შემდეგ. გამოგვიარეთ ან მოგვწერეთ მისამართზე: პარიზი, 
მაკმაჰონის ავენიუ №20. 
ზედმიწევნით ზუსტად კითხულობს ყველა თქვენს აზრს, თურმე! უკლებლივ ყველა 

აზრს, ყველაზე ტრივიალური და ყველაზე ურცხვი აზრების ჩათვლით. ეტყობა, ძალიან 
ბევრი დრო აქვს ამ აგა მირს... ან ეგებ მხოლოდ მათ აზრებზეა კონცენტრირებული, ვინც 
ფულად გზავნილებს სთავაზობს?.. იმავე ნომერში ერთი სათაური იპყრობს ჩემს 
ყურადღებას „სამყარო იმდენად სწრაფად იზრდება, რომ შესაძლოა, გასკდეს“ – და ქვემოთ 
თავატკივებული ადამიანის სურათია დაბეჭდილი. მერე ვინმე ავტორის, „ტეკლას“, 
მონაჩმახია მარგალიტზე. ყველას აუწყებს, რომ მოლუსკი წარმოშობს ორივეს –  
„ბუნებრივსაც“, ანუ აღმოსავლურ მარგალიტსაც, და „კულტივირებულსაც“... იმავე დღეს 
სამების ტაძარში გერმანელებს ქრისტეს კვართი გამოუფენიათ. პირველად ამოიღეს 
ნაფტალინიდან ბოლო ორმოცდაორი წლის განმავლობაში... ზალცბურგში ერთი კაცის 
კუჭში ორი თაგვი დაბადებულა; გინდ დაიჯერეთ, გინდ  არა!.. სახელგანთქმულ კინოვარ-
სკვლავს ფეხი ფეხზე გადაუდია და ჰაიდ პარკში ისვენებს, სურათის ქვემოთ კი ცნობილი 
ფერმწერის განცხადებაა: „უნდა ითქვას, რომ მისის ქულიჯს ისეთი ხიბლი და პიროვნული 
თვისებები აქვს, პრეზიდენტის მეუღლე რომც არ ყოფილიყო, მაინც გახდებოდა ერთ-ერთი 
ცნობილ თორმეტ ამერიკელთაგან...“ მისტერ ჰამჰალისათვის ვენაში ჩამორთმეულ 
ინტერვიუში ნათქვამია: „მინდა მოგახსენოთ, რომ მხოლოდ კარგი თარგი და ზომა 
არაფერს მოწმობს; კარგი მკერავი ტანსაცმლის ჩაცმისას შეიცნობა. სიარულისას და 
ჯდომისას კოსტიუმი სხეულს უნდა აჰყვეს და თანაც საკუთარი ფორმაც შეინარჩუნოს“... 
და როცა ქვანახშირის მაღაროში  ბრიტანულ მაღაროში  აფეთქება ხდება, მიაქციეთ 
ყურადღება, რომ სამეფო ოჯახი დაუყოვნებლივ უცხადებს ხოლმე სამძიმარს დაღუპულთა 
ოჯახებს. სამძიმარი ტელეგრაფით იგზავნება!.. გვირგვინოსნები, თურმე, აუცილებლად 
ესწრებიან ყველა მნიშვნელოვან შეჯიბრს ცხენოსნობასა და ჯირითში. იმავე ნომერში 
ისიცაა ნათქვამი, რომ რამდენიმე დღის წინ (ალბათ, დერბიში), მეფისა და დედოფლის 
გასაკვირად, მაგრად გაწვიმდა. ბევრად უფრო გულისმომკვლელი განცხადებები ასე 
ჟღერს: „იტალიაში ამტკიცებენ, რომ დევნა ეკლესიის საწინააღმდეგო ქმედება სულაც არ 
არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საეკლესიო პირების მიმართ ხორციელდება.“ ისიც 
წერია, რომ დევნის საგანი თავად პაპი ჯერ არ გამხდარა, მაგრამ პაპის მარჯვენა ხელი, 
მისი „თვალი“ და „ყური“ იდევნებაო. ალბათ, მთელი მსოფლიო რომ შემომევლო, ასეთ 
ხელსაყრელ და სასიამოვნო სამსახურს ვერ ვიშოვიდი. ის, რაც ჩემს თავს ხდება, თითქმის 
წარმოუდგენელია. აბა, როგორ უნდა წარმომედგინა ამერიკაში, სადაც გასამხნევებლად და 
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შესაგულიანებლად მოსახლეობას დღენიადაგ რაკეტებს შეუკეთებენ ხოლმე უკან, რომ 
ჩემი ტემპერამენტის კაცისათვის ორთოგრაფიული შეცდომების გასწორება იდეალური 
სამსახური იქნებოდა?! იქ სხვა არაფერზე ოცნებობ გარდა იმისა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს 
პრეზიდენტად აგირჩიონ. პოტენციურად, ყველა იქაური ადამიანი პრეზიდენტობის 
კანდიდატია. აქ კი საქმე სულ სხვაგვარადაა. აქ ყველა ადამიანი პოტენციური ნულია. 
ვიღაც ან რაღაც თუ გახდი, ან უბედური შემთხვევაა ან – სასწაული! ათასში ერთი შანსია, 
მშობლიური სოფელი რომ დატოვო. ათასში ერთი შანსია, ფეხები ან თვალები დაკარგო... 
ათასში ერთი შანსია, სასწაული მოხდეს და გენერალი ან ვიცეადმირალი გახდე. 
მაგრამ სწორედ ამგვარი შანსისა და იმედის სიმცირის გამოა აქ სიცოცხლე ასეთი 

მშვენიერი  დღევანდელი დღით ცხოვრობ, გუშინდელი და ხვალინდელი დღის გარეშე. 
ბარომეტრი ერთსა და იმავე ტემპერატურას აჩვენებს და დროშაც მუდამ ნახევრადაა 
აღმართული. ხელზე შავი ნაჭერი გაქვს ჩამოცმული, ღილკილოს პატარა ბაფთა გიმშვენებს 
და თუ განგების წყალობით მატერიალურადაც გაქაჩავ, მსუბუქ, ალუმინის ხელფეხის 
პროთეზსაც შეიძენ. ეს ყველაფერი ხელს არ შეგიშლის აპერიტივის წრუპვაში, ზოოპარკში 
ცხოველების თვალთვალსა და იმ სვავებთან არშიყობაში, ბულვარებს რომ დაუვლიან 
ხოლმე მსხვერპლის ძიებაში. დრო გადის. თუ უცხოელი ხარ და საბუთები წესრიგში გაქვს, 
შეგიძლია, ინფიცირებულ გარემოში ისე იცხოვრო, რომ ავად გახდომის შიშიც არ გქონდეს. 
თუ მოახერხებ, კორექტორის ადგილსაც დაითრევ. Comme ç a, tout s ’ arange. (30. ესეც ასე, 
ყველაფერი რიგზეა (ფრანგ.).) ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ღამის სამ საათზე შინისკენ 
მისეირნობ და ველოსიპედიანი პოლიციელები გამოგიჭერენ, ფეხებს ვერ მოგჭამენ. 
დილით, როგორც კი ვაჭრობა გახურდება, შეგიძლია ბელგიური კვერცხიც შეიძინო, თითო 
ორმოცდაათ სანტიმად. კორექტორი უთენია არ დგება, შეუძლია შუადღემდე იძინოს ან 
უფრო გვიანობამდეც. კინოთეატრის ახლოს მდებარე სასტუმრო უნდა აირჩიოს, რადგანაც 
თავისით თუ ვერ იღვიძებს, შუადღის სეანსის დაწყების მაუწყებელი ზარი გააღვიძებს. თუ 
ასეთ სასტუმროს ვერ იშოვის, მაშინ, იმავე მოსაზრებით, სასაფლაოსთან ახლოს უნდა 
დაიდოს ბინა. რაც მთავარია, სასოწარკვეთილებაში არ უნდა ჩავარდეს. Il ne faut jamais dé 
sesp érer.. (31 . არასოდეს მიეცე სასოწარკვეთილებას (ფრანგ.).)  
ამ ყველაფერს გამუდმებით ვუჩიჩინებ კარლსა და ვან ნორდენს; შეეგუეთ-მეთქი უსასოო 

ცხოვრებას და სასოწარკვეთილებას ნუ მიეცემით. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ახალი 
რელიგიის მიმდევარი გავხდი და ყოველ საღამოს ვუნთებ კანდელს მადონას... ვერ 
ვხვდები, გაზეთის მთავარი რედაქტორობა ან შეერთებული შტატების პრეზიდენტობა რა 
შავ ქვად უნდა მინდოდეს. ჩიხში ვარ მოქცეული და თავს ძალიანაც მყუდროდ ვგრძნობ. 
ხელში კორექტურა მიჭირავს და იმ მუსიკას ვუსმენ, ჩემ გარშემო რომ ისმის  ადამიანთა 
ხმების გუგუნს, ლინოტიპის დანადგარის წკრიალს; დროდადრო ფეხებთან ვირთხა 
გამიშლიგინებს ან კედელზე, პირდაპირ ჩემ ცხვირწინ, ტარაკანი ჩამოღოღდება, ნაზი 
ფეხების სწრაფი და ფრთხილი ფაცურით. თვალწინ ნელნელა მეშლება ახალი ამბები, აქა- 
იქ კორესპონდენტების გვარებია მიწერილი, რომლებიც ადამიანურ პატივმოყვარეობასა და 
სიამაყეს გამოხატავს. პროცესი მდორედ და უშფოთველად მიედინება, როგორც 
დაკრძალვაზე მისული კორტეჟი. მაგიდის ქვეშ საგაზეთო ფურცლები ფიანდაზებადაა 
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დაგებული. ვან ნორდენის ფიანდაზები ყავისფერი ლაქებითაა დაფარული. თერთმეტი 
საათისათვის არაქისის გამყიდველი შემოივლის, ცალტვინა სომეხი, რომელიც ჩემსავით 
უაღრესად კმაყოფილია საკუთარი სვე-ბედით. დროდადრო მონას ტელეგრამები მომდის; 
მატყობინებს, მომდევნო გემს ჩამოვყვები, წერილსაც მალე მოგწერ და დეტალებს წერილში 
გაცნობებო. ცხრა თვეა, ამას მწერს, მაგრამ მგზავრების სიაში მისი გვარი არც ერთხელ 
მინახავს და არც გარსონს მოურთმევია ჩემთვის ვერცხლის ლანგრით მონას წერილი. ამ 
თვალსაზრისითაც აღარ ველი რაიმე სასიკეთო ცვლილებას. თუ ოდესმე მართლა ჩამოვა, 
ქვედა სართულზე მიპოვის, საპირფარეშოს მეზობლად. პირველად იმას მეტყვის, რა 
სიბინძურეში ცხოვრობო. ამერიკელ ქალებს ევროპული ანტისანიტარია მაშინვე თვალში 
ეცემათ ხოლმე. მათთვის სამოთხეც უფასურდება თანამედროვე სანტექნიკის გარეშე. 
ბაღლინჯოს რომ დაინახავენ, მაშინვე უჩნდებათ სურვილი, სავაჭრო პალატაში აფრინონ 
წერილი. როგორ უნდა ავუხსნა მონას, რომ აქ თავს მშვენივრად ვგრძნობ და ბედით 
ძალიან კმაყოფილი ვარ? მეტყვის, სრულ დეგენერაციას განიცდიო. ზუსტად ვიცი, რას 
მოიმოქმედებს: წამსვე ისეთი სტუდიის ძებნას დაიწყებს, წინ რომ ბაღი ჰქონდეს და 
გამართულად მომუშავე აბაზანა, თავისი საპირფარეშოთი. რომანტიკული სიღარიბე 
უყვარს, კარგად ვიცნობ. თუმცა, ვინ იცის? ამჯერად ყველაფრისთვის მზად უნდა ვიყო... 
ხანდახან უმზეო დილაც მითენდება, გაკვალული ბილიკიდან გადავუხვევ და მონა 
საოცრად მენატრება. ზოგჯერ, ჩემი უდრტვინველობის მიუხედავად, მაინც ვიწყებ ფიქრს 
სხვა ცხოვრებაზე; ეგებ გვერდით ჩემი ახალგაზრდა, ხალისით სავსე და მოუსვენარი ცოლი 
რომ მყოლოდა, ჩემი ცხოვრება სულ სხვა გზით წარმართულიყო-მეთქი... ყველაზე ცუდი 
ის არის, რომ მისი სახე მავიწყდება; ისიც კი აღარ მახსოვს, გულში რომ ვიკრავ, რა 
გრძნობაა... წარსულთან დაკავშირებული ყველა დეტალი თანდათან ზღვაში ინთქმება. 
მოგონებები კი შემომრჩა, მაგრამ ხატები გახუნდა, უსიცოცხლო და ფრაგმენტული გახდა, 
როგორც ამერიკის ჭაობებში ნაპოვნი მუმიები. როცა ნიუ-იორკში გატარებულ ცხოვრებაზე 
ვფიქრობ, მხოლოდ პატარა ფრაგმენტები ამომიტივტივდება გონებაში; კოშმარული, 
ობითა და აბლაბუდით დაფარული ფრაგმენტები. თითქოს ერთი ცხოვრება უკვე გავლიე; 
თითქოს ამერიკელიც აღარა ვარ, არც ნიუ-იორკელი, და ვერც ევროპელი თუ პარიზელი 
გავხდი. არავითარი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა აღარ გამაჩნია, არც არავინ 
მძულს, არც რა მადარდებს, არც საზოგადოებრივი აზრი მაწუხებს და არც ვნებები 
მახრჩობს. არავის და არაფრის მხარეს აღარა ვარ, ნეიტრალიტეტს ვინარჩუნებ. როცა ჩვენ, 
სამნი, გვიან ღამით სამსახურიდან ვბრუნდებით, აღშფოთების მორიგი შეტევის შემდეგ 
გაცხოველებულ მსჯელობას ვიწყებთ არსებულ სიტუაციაზე. ცხოვრების ავკარგზე ასეთი 
ენთუზიაზმით მხოლოდ ისინი მსჯელობენ, ვინც არანაირ მონაწილეობას არ იღებს 
საზოგადოებრივი ცხოვრების არც ერთ სფეროში. ერთადერთი ის მიკვირს, რომ საწოლში 
შეძრომისთანავე მივხვდები ხოლმე, თურმე მთელი ჩვენი ენთუზიაზმი მხოლოდ დროის 
მოსაკლავად იფურჩქნება; ის თხუთმეტი წუთი, ოფისიდან მონპარნასამდე ფეხით 
მისასვლელად რომ გვჭირდება, რამით ხომ უნდა შევავსოთ? სავსებით შესაძლებელია, 
გზად რაიმე პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით ბრწყინვალე აზრებიც კი 
დაგვებადოს, მაგრამ მათი განხორციელების ბერკეტები არ გაგვაჩნია. ყველაზე უცნაური 
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კი ის არის, რომ ჩვენს წარმოდგენებსა და რეალურ ცხოვრებას შორის არსებული 
უფსკრული სრულიად არ გვადარდებს და არანაირ დისკომფორტს არ გვიქმნის. ისე 
მოვერგეთ სიტუაციას, რომ ხვალ ხელებით სიარული რომ გვიბრძანონ, მაგასაც უდრტვინ-
ველად მოვახერხებთ, ყოველგვარი პროტესტის გრძნობის გარეშე. ოღონდ, მთავარია, 
გაზეთის გამოცემა არ შეწყდეს და ხელფასი ყოველთვიურად მივიღოთ! სხვა ყველაფერი 
სულ ქინძზე გვკიდია, არ გვენაღვლება. სრული ორიენტალიზაცია განვიცადეთ. ახლა 
ჩინელი ყულის მდგომარეობაში ვართ, დღეში ერთი პეშვი ბრინჯით რომ აშოშმინებენ... 
ამას წინათ წავიკითხე, რომ ინდიელებს, თურმე, კეფაზე ზედმეტი ძვალი ჰქონიათ. მისი 
არსებობა, როგორც გამოჩენილი მეცნიერი გვამცნობს, კეფაზე განივი ნაკერის გაუძვალებ-
ლობის შედეგია და იქაურთა ნაკლებგანვითარებულობას სწორედ ეს იწვევს. ინდიელის 
თავის ქალის კუბური მოცულობა, თურმე, თეთრკანიანებისაზე ნაკლებია და შავკანიანები-
საზე მეტი. ორივე სქესის პარიზელების თავის ქალა 1 448 კუბური სანტიმეტრის მოცულო-
ბისაა, შავკანიანების  1 344 კუბური სანტიმეტრის, ხოლო ამერიკელი ინდიელების  1 376 
კუბური სანტიმეტრის. ამ ყველაფრის საფუძველზე ვერანაირი დასკვნა ვერ გამომაქვს, 
რადგანაც ამერიკელი კი ვარ, მაგრამ ინდიელი არა ვარ. ისე კი, ძალიან სახალისოა, როცა 
საკითხს ასე მიუდგები, ძვლებისა და ყიფლიბანდის მოყვანილობით რომ ხსნი მოვლენებს. 
ბ-ნი მეცნიერის დასკვნა იმითაც კი არ ხდება საეჭვო, რომ თითო-ოროლა ინდიელის თავის 
ქალის მოცულობა, თურმე, 1.920 კუბურ სანტიმეტრსაც კი აღწევს. ამაზე დიდი მოცულო-
ბის თავის ქალა არც ერთი რასის წარმომადგენელს არ ჰქონია ჯერ! ახლა მხოლოდ იმის 
აღმოჩენა მამშვიდებს, რომ ორივე სქესის პარიზელთა თავის ქალის მოცულობა სავსებით 
ნორმატულია. ეტყობა, ის განსაკუთრებული ტიპის ძვალი არც ერთ პარიზელს არ აქვს. 
ჰოდა, ამიტომაც იციან მშვენივრად, აპერიტივით როგორ შეიქციონ თავი და არც სახლების 
შეუღებავი ფასადები აწუხებთ. მათ თავის ქალას განსაკუთრებული არაფერი სჭირს, 
ამიტომ მათი ცხოვრებით ტკბობის უდახვეწილეს ხელოვნებას სხვა ახსნა უნდა მოეძებნოს. 
რედაქციის მახლობლად ერთი ბისტროა, რომლის უკანა ოთახიც ჟურნალისტებისთვისაა 

გამოყოფილი. იქ ჟურნალისტებს ნისიად აჭმევენ. სასიამოვნო პატარა ოთახია, ნახერხით 
მოფენილი იატაკითა და უამრავი ბუზით წელიწადის ნებისმიერ დროს. როცა ვთქვი, 
ჟურნალისტებისათვის არის-მეთქი განკუთვნილი, ის კი არ მიგულისხმია, რომ 
განმარტოებით ვიკვებებით; პირიქით  იქაური მეძავებისა და მათი სუტენიორების 
კომპანიაში ვითქვიფებით, რადგან ბისტროს ძირითადი კლიენტურა სწორედ ეს ხალხია. 
ეს სიტუაცია ზედასართულელებს ძალიან აწყობთ, რადგან ქალის ძიებაში ქუჩაქუჩა 
წანწალი აღარ უწევთ. ისინიც კი, ვისაც მუდმივი ფრანგი პარტნიორი გოგონები ჰყავთ, 
დროდადრო სულაც არ უარობენ გვერდით გახედვას. მთავარია, ვენერიული დაავადება არ 
აიკიდონ. ზოგჯერ რედაქციაში ნამდვილი ეპიდემია მძვინვარებს, რადგანაც თანამშრო-
მელთა უმრავლესობა ერთსა და იმავე ქალებს ხმარობს. ასეა თუ ისე, თვალს ძალიან 
სიამოვნებს, როცა ზედასართულელები იძულებულნი არიან, სუტენიორებთან ერთად 
შეექცენ საჭმელს. რომ იცოდეთ, რა საცოდავები ჩანან იმ სუტენიორების ფონზე, 
რომლებიც, მიუხედავად მათი საეჭვო ხელობისა, ჟურნალისტებთან შედარებით ფუფუნე-
ბაში ცხოვრობენ. 
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ამწამს ერთ მაღალ ქერა ყმაწვილზე ვფიქრობ, რომელიც ველოსიპედით კორესპონდენცი-
ებს დაატარებს აქეთ-იქით. საჭმელად რომ ჩავდივართ, ყოველთვის იგვიანებს, 
გახვითქული შემორბის და სახე მჭვარტლით აქვს დაფარული. უცნაური ნაბიჯით 
შემოდის, ორი თითით საერთო სალამს გვიძღვნის და მაშინვე ტუალეტსა და სამზარეუ-
ლოს შორის ჩაჩურთული პირსაბანისაკენ გარბის. პირს რომ დაიბანს, სწრაფ მზერას 
საკვებს შეავლებს. შემწვარ ხორცს თუ მოჰკრავს თვალს, მაშინვე ხელს დასტაცებს და 
დასუნავს; ქურაზე წვნიანი თუ დაინახა, ერთ ჩამჩას ამოიღებს და იქვე დახვრეპს. მოკლედ, 
სულ ძირს იყურება, კარგი ჯიშის მწევარივით, რომ ყველა საკბილოს სუნი იკრას. როგორც 
კი ამ შესავალ რიტუალს მოამთავრებს, მოფსამს და ცხვირსაც საფუძვლიანად მოიხოცავს, 
ამჩატებული თავისი გოგოსაკენ გარბის. გოგოს ერთს მაგრად, ხმაურიანად აკოცებს და მის 
დანატოვარ კერძსაც შეათვალიერებს. მისი გოგო მუდამ გაპიწკინებულ-გამოპრანჭულია, 
გინდაც ღამის 3 საათი იყოს და მთელი დღის მუშაობით სული ჰქონდეს ამოხდილი. სულ 
ისეთი სუფთაა, კაცი იფიქრებს, ეს-ესაა, თურქული აბანოდან გამოვიდაო. ერთი 
სიამოვნებაა ასეთი ჯანმრთელი ახალგაზრდების, ასეთი ვნებიანი სიყვარულისა და 
შესაშური მადის ყურება, რომლითაც საჭმელს შეექცევიან. ახლა ვახშამს ვგულისხმობ, იმ 
პატარა წახემსებას, რომელიც გოგოს მუშაობის განახლებამდე ძალ-ღონის მოსაკრებად 
სჭირდება. ძალიან მალე თავისი ლამაზი ქერა ყმაწვილის დატოვება მოუწევს  ბულვარზე 
უნდა გაიაროს, წვენის წრუპვა-წრუპვით. რაც უნდა მძიმე სამუშაო დღე ჰქონდეს, არ 
შეიმჩნევს. მისი ბრგე, მგელივით მშიერი ყმაწვილი რომ მობრძანდება, მაშინვე შემოეხვევა 
და ვნებიანად კოცნის თვალებზე, ცხვირზე, ლოყებზე, თმაზე, ბეჭებსა და კისერზე... რომ 
შეიძლებოდეს, უკანალსაც საჯაროდ დაუკოცნიდა. ამ ყმაწვილის დიდად მადლიერია, ეს 
აშკარად იგრძნობა; მისი მონა ნამდვილად არ არის. მთელი ტრაპეზის მანძილზე 
ჩაბჟირებამდე იცინის. ვერაფრით იფიქრებ, რომ საზრუნავი მასაც აწუხებს. დროდადრო, 
ცხადია, სიყვარულით, თავის ყმაწვილს ლოყაზეც შემოჰკრავს ხოლმე ხელს. რომელიმე 
კორექტორს ასე რომ შემოჰკრას, ბზრიალ-ბზრიალით გაგორდება იატაკზე. ორივეს ეტყობა, 
რომ ერთმანეთისა და საჭმლის გარდა არაფერი აინტერესებთ. მორჩენილ საჭმელს 
ხელსახოცში ახვევენ და ინახავენ. საოცარი ერთსულოვნება და ჰარმონია სუფევს მათ 
შორის, საოცარი ურთიერთგაგება. მათი შემყურე ვან ნორდენი ლამის გულზე გასკდეს. 
განსაკუთრებით მაშინ, როცა ხედავს, გოგო შარვალში როგორ უცურებს ხელს, ბიჭი კი, 
პასუხად, მკერდზე როგორ ეფერება. ამავე დროს შემოივლის ხოლმე კიდევ ერთი წყვილი. 
ერთმანეთს ცოლ-ქმარივით ეპყრობიან. ჯერ საჯარო სკანდალს მოაწყობენ, საქვეყნოდ 
ილანძღებიან და მთელ ბინძურ თეთრეულს გარეთ ფენენ, მერე, როცა ყველას ყურადღებას 
მიიპყრობენ და საზოგადოებრივ აღშფოთებასაც გამოიწვევენ, გვრიტებივით აღუღუნდე-
ბიან და ერთმანეთს სიყვარულით შეჰყურებენ. ლუსიენი, როგორც კაცი მიმართავს ხოლმე, 
ქვიშისფერთმიანი, მებრძოლი გამომეტყველების ქალია. ძალიან მსხვილი ქვედა ტუჩი 
აქვს, რომელსაც დაუნდობლად იკვნეტს მოთმინებადაკარგული. ბაც ცისფერ, ცივსა და 
გამჭრიახ თვალებს კაცს რომ მიაპყრობს, ის საცოდავი სულ ოფლად იღვრება. ისე, კარგი 
ქალია, მიუხედავად არწივივით პროფილისა, რომელსაც გაღიზიანებული და პირგამეხე-
ბული მოგვიშვერს ხოლმე. ჩანთა სულ ფულითა აქვს გაძეძგილი და თუ კაცს უმალავს, 
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მხოლოდ იმიტომ, რომ მავნე ჩვევებზე უარი ათქმევინოს. სუსტი ნებისყოფის კაცი 
ყოფილა, ლუსიენის გაბრაზებულ ნათქვამს თუ ვენდობით. ორმოცდაათ ფრანკს ერთ 
საღამოში ხარჯავს, სანამ ლუსიენს ელოდება. როცა ოფიციანტი შეკვეთისათვის აკითხავს, 
აღმოჩნდება, რომ მადა საერთოდ აღარა აქვს. 

– ესე იგი არ გშია, ვაჟბატონო?! – უღრენს ლუსიენი. – მაშ, ისე მელოდებოდი, არა, მონმარ-
ტრზე?! იმედია, კარგად მოილხინე, სანამ მე შენი გულისათვის მონასავით ვშრომობდი... 
ხმა ამოიღე, შე იმბეცილო! შენ გელაპარაკებიან! სად ეგდე-მეთქი, მიპასუხე! 
ასე რომ წამოენთება ხოლმე და გაწიწმატდება, კაცი მორჩილად ახედავს, მერე კი, თითქოს 

გადაწყვიტა, გაჩუმება საუკეთესო ხერხიაო  თავს ჩახრის და ხელსახოცს აწვალებს. მაგრამ 
ეს უმნიშვნელო ჟესტი, რომელსაც ქალი შესანიშნავად იცნობს (და, გულის სიღრმეში, 
ახარებს კიდეც, რადგანაც იცის, რომ კაცმა თავი დამნაშავედ სცნო), მთლად აცოფებს. 

– ხმა ამოიღე, შე იმბეცილო! – კივის ლუსიენი. მაშინ კაცი ოდნავ ხრინწიანი და გაბზარუ-
ლი ხმით უხსნის, რომ სანამ უცდიდა, ისე მოშივდა, ერთი სენდვიჩი და კათხა ლუდი 
მიირთვა... ჰოდა, მადაც წაუხდა. ამას სინანულით აღსავსე ხმით ეუბნება, თუმცა აშკარაა, 
რომ საჭმელი ახლა ყველაზე ნაკლებად ადარდებს. 

– მაგრამ... – განაგრძობს კაცი და ცდილობს, უფრო დამაჯერებლად გამოუვიდეს, – 
გეფიცები, მხოლოდ შენ გიცდიდი მოთმინებით, სხვა არაფერი ჩამიდენია... 

– მატყუარა! – კივის ლუსიენი. – რა მატყუარა ხარ!.. იცი, რა, ტყუილები მეც მეხერხება... 
მე უფრო მარჯვედ ვტყუი! პირდაპირ გულს მირევს ეგ შენი პატარა ტყუილები. რამე დიდი 
ტყუილი მაინც მითხარი! 
კაცი კვლავ თავს ხრის და გაუაზრებლად ერთ-ორ ნამცეცს იგდებს პირში. ქალი მაშინვე 

ხელზე ურტყამს. 
– ნუ აკეთებ ეგეთ რაღაცებს, ნუ მაგიჟებ! ღმერთო, მართლაც ნამდვილი იმბეცილი ხარ!.. 

დამაცადე, მე შენ გიჩვენებ სეირს... შენზე მატყუარა მე ვარ, იცოდე! მაგრამ იმბეცილი არა 
ვარ! 
ცოტა ხანში უკვე გვრიტებივით სხედან, ერთმანეთზე თავმიდებულები, და ლუსიენი 

ღუღუნით ეუბნება: 
– ჩემო ბაჭია, რომ იცოდე, როგორ მიჭირს შენთან განშორება... მაგრამ მალე უნდა 

წავიდე... მოდი, მაკოცე, ჩქარა!.. ამ საღამოს რა გეგმა გაქვს? სიმართლე მითხარი, 
საყვარელო... ძალიან ვწუხვარ, ასეთი მძიმე ხასიათი რომ მაქვს... 
კაცი მორიდებულად კოცნის, მართლაც პატარა ბაჭიას ჰგავს, აწითლებული ყურებით; 

ისეთი ცმაცუნით ეხება ტუჩებზე, თითქოს საყვარელ კომბოსტოს ფურცელს მიადგაო. 
კოცნისას მისი მრგვალი, ფხიზელი თვალები ქალის ჩანთას აკვირდება,იქვე სკამზე რომ 
დევს მთლად გადახსნილი. მხოლოდ იმ მომენტს ელოდება, როცა მშვიდად მოტყდება; 
ერთი სული აქვს, როდის დარჩება მარტო და როდის დაჯდება მონმარტრზე რომელიმე 
მყუდრო კაფეში. 
მაგ ტიპს კარგად ვიცნობ, თავისი მრგვალი, უცოდველი და ბაჭიასავით შეშინებული 

თვალებით. ისიც მშვენივრად ვიცი, გული საით მიუწევს... იქით, სადაც პრეზერვატივები 
და მოციმციმე წითელი შუქები ეგულება, სადაც მთელი ღამე სექსი ჩქეფს და გადმოდის 
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უწყვეტ ნაკადად. რიუ ლაფაიეტიდან ბულვარამდე ფეხით წასვლა ძალიან სარისკო საქმეა. 
გზადაგზა ათასი ქალი მოგეკვრება ტკიპასავით, ტვინს გიბურღავენ, გაბამენ, გახვევენ, 
გეხვეწებიან, გაფიცებენ, ყველა ენაზე მოგმართავენ  გერმანულად, ინგლისურად, 
ესპანურად; გულს გიშლიან, გაცვეთილ ფეხსაცმელს გაჩვენებენ და მას მერე, რაც ყველა 
საცეცს მოიშორებ, რაც ბზუილი და სისინი მიწყდება, ფეხსალაგის სუნი ნესტოებს 
გაგიღიზიანებს. ეს ის სურნელია, რომელიც მხოლოდ ოცი სანტიმეტრის რადიუსში 
მოქმედებს ეფექტურად. კაცი მთელ ცხოვრებას უნიტაზში ჩარეცხავს ამ ლაფაიეტსა და 
ბულვარს შორის ყიალში. ყველა ბარი გამოცოცხლებულია, გულივით ფეთქავს; 
ყველაფერი შენს წინააღმდეგაა; მოლარეები მტაცებელი ფრინველებივით სხედან მაღალ 
სკამებზე და იმ ფულს ითვლიან, რომელსაც ადამიანის ყველა სიბინძურის სუნი ასდის. 
ასეთ ფულს საფრანგეთის ბანკებში ვერ ნახავ; აქ ის ფული ტრიალებს, ადამიანის 
სისხლითა და ოფლით რომ არის გაჯერებული. ეს ფული ხელიდან ხელში ისეთი 
სისწრაფით გადადის, ისე ვრცელდება, როგორც ტყეში გაჩენილი ხანძარი, კვამლსა და 
ნაცარს რომ ტოვებს ხრიოკზე. კაცი, რომელიც ამ ადგილას ოფლისა და გახშირებული 
სუნთქვის გარეშე გაივლის, თან არც ლოცვა მოადგება პირზე და არც წყევლა, ნაღდად 
დაყვერილია, და თუ დაყვერილი არ არის, სასწრაფოდ უნდა დაიყვეროს.  
ვთქვათ, ის მოკრძალებული და შეშინებული ბაჭია მართლაც ხარჯავს ორმოცდაათ 

ფრანკს, სანამ ლუსიენს ელოდება. დავუშვათ, მართლაც მოშივდება ხოლმე და ერთ 
სენდვიჩსა და კათხა ლუდს მიირთმევს, ანდა გაჩერდება და რომელიმე კოლეგის გოგოს 
წაეჭორავება, გგონიათ, ამით რამე გაუცვდება? გგონიათ, ყოველ ღამეს ამ ადგილებში 
წოწიალი ყელში ამოუვა? დაითრგუნება? სიკვდილის პირას მივა? გგონიათ, სუტენიორი 
ადამიანი არ არის? არ დაგავიწყდეთ, რომ მასაც თავისი წილი სადარდებელი და საწუხარი 
აქვს. ეგებ ის ურჩევნია, რომ კუთხეში დადგეს ორი თეთრი ძაღლით და უყუროს, როგორ 
ფსამენ... ეგებ ურჩევნია, სახლის კარი შეაღოს და დაინახოს, ოდნავ ძილმორეული 
თვალებით როგორ კითხულობს ქალი საღამოს გაზეთს... ეგებ არცთუ ისე სასიამოვნოა, 
როცა შენს საყვარელ არსებას სხვა კაცის სუნი ასდის... ეგებ ყოველღამე გაცვეთილი 
ტუჩების კოცნას გირჩევნია, მთელი შენი ავლადიდება სამი ფრანკი და ის ორი თეთრი 
ძაღლი იყოს, კუთხეში რომ ფსამენ? სანაძლეოს ჩამოვალ, როცა ლუსიენი ეხუტება და 
ევედრება, აჩუქოს სიყვარული, რომლის მიცემაც მხოლოდ მას შეუძლია, გმირული 
შერკინების გადატანა უწევს მამაკაცების მთელ იმ პოლკთან, რომელმაც დღის 
განმავლობაში მის ქალს ბოლომდე გადაუარა. ღამით, როცა ქალის სხეულს ჩაიკრავს და 
ცდილობს, ახალი სასიყვარულო მელოდია შეასრულოს, მხოლოდ საკუთარ ჟინს კი არ 
იკმაყოფილებს, არამედ მარტოდმარტო ებრძვის იმ უხილავი მტრის არმიას, რომელმაც 
მისი გალავანი გაარღვია, მის ქალს ზედ გადაუარა და ისეთი მშიერი დატოვა, რომ ახლა 
რუდოლფ ვალენტინოსაც კი გაუჭირდებოდა მისი მადის ბოლომდე დაკმაყოფილება. 
როცა ლუსიენის ტიპის გოგოს აგინებენ, როცა საყვედურობენ, ცივი და მერკანტილურიაო, 
რადგანაც მეტისმეტად მექანიკურად მოქმედებს, ძალიან ჩქარობს, ან კიდევ ათასი სხვა 
რამის გამო, საკუთარ თავს ვეუბნები, მოკეტე და ნუ აჰყვები-მეთქი, შე ახვარო! ნუ 
გავიწყდება, რომ პროცესიის ბოლოში დგახარ, რომ მთელმა არმიამ უკვე ისეირნა ამ 
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საწყალზე, რომ ეს საწყალი გაატყავეს, გაძარცვეს და ბოლომდე გამოშიგნეს... ნუ გენანება 
ეგ საცოდავი თხუთმეტი ფრანკი, რომელსაც მიაშავებ და რომელსაც მისი სუტენიორი ერთ 
საღამოში გაფლანგავს. ეს მისი ფულია და სუტენიორიც მისია. ეს სისხლით მოპოვებული 
ფულია. ეს ის ფულია, რომელიც ბრუნვიდან ვერასოდეს ამოვარდება, რადგან 
საფრანგეთის ბანკში მისი ჩამნაცვლებელი ვალუტა არ მოეპოვებათ. 
აი, ამაზე ვფიქრობ ხოლმე ხშირად, როცა ჩემს მაგიდასთან ვზივარ და „ავას“ სააგენტოდან 

შემოსულ ცნობებსა და ჩიკაგოდან, მონრეალიდან და ლონდონიდან ჩამოსულ 
ტელეგრამებს ვკითხულობ. კაუჩუკის, აბრეშუმისა და მარცვლეულის ბაზრებს შორის 
დროდადრო მონმარტრის ბზუილი და გუგუნიც შემოიჭრება ხოლმე. როცა კავშირები 
შესუსტდება ანდა სულაც აორთქლდება და საყრდენიც მოიშლება, როცა მარცვლეულის 
ბაზარი თვალწინ მიჭრელდება და ყურებში ბუღების ბღავილი მესმის, როცა ყველა 
კატასტროფა, ყველა რეკლამა, ყველა სპორტულ მოვლენასა თუ მოდაზე დაწერილი 
სტატია, ყოველი გემის შემოსვლა, ყველა ნარკვევი და ჭორების სვეტი სასვენი ნიშნებით 
არის გამყარებული და ჩასწორებული, როცა გადაკითხული და გაპატიოსნებული მასალა 
ვერცხლისფერი რგოლებით აიკინძება და გავიგონებ, როგორ იბეჭდება წინა გვერდი, თან 
ვხედავ, როგორ დახტიან აქეთ-იქით ბაყაყები, მაშინვე ლუსიენზე ვიწყებ ფიქრს; იმ 
ლუსიენზე, რომელიც ახლა ბულვარზე მისრიალებს გაშლილი ფრთებით და 
ვერცხლისფერი სვავივით დასტრიალებს ტრანსპორტის მდორე ნაკადს... უცხო ჯურის 
ჩიტი ანდებიდან, რომელსაც მოვარდისფრო-მოთეთრო მუცელი და კოხტა ჭიპი ამშვენებს. 
ზოგჯერ შინ მარტო მივდივარ და ბნელ ქუჩებში მიმავალ ლუსიენს ჩუმად მივყვები უკან. 
ლუვრისკენ მივყვები, ხიდის გავლით, მერე ლუქსემბურგისკენ, ერთმანეთზე ახორხლილი 
მორებისკენ, კვნესის, ღმუილისა და ხვრინვის ხმებისკენ, მწვანე საფარისკენ, ჟღარუნისა და 
წკრიალისკენ, ვარსკვლავთა ქიმებისკენ, ფოიერვერკებისკენ, ნავსაყუდელისკენ, თეთრი და 
ცისფერი ზოლებით დაფარული ტენტებისკენ, რომლებსაც ფრთებს შეახებს ხოლმე. 
რიჟრაჟის ცისფერ ნათებაში არაქისის ნაჭუჭები თეთრად დანაოჭებული მოჩანს; 

მონპარნასის სანაპიროს გასწვრივ დუმფარები ტივტივებს. დილის მიქცევისას, როდესაც 
რამდენიმე სიფილისით დაავადებული ქალთევზაღა შემორჩება ატალახებულ ნაპირს, 
„დომი“ ციკლონით დანგრეული ბაზრობის ტირს წააგავს. ყველაფერი ნელ-ნელა წუმპეში 
ეფლობა. დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში სამარისებური სიჩუმე და სიმშვიდე 
ისადგურებს. ეს ის დროა, როცა ქუჩებში ნარწყევს წმენდენ. უცებ ხეები ჭრიალს იწყებე 
ბულვარის ერთი ბოლოდან მეორემდე გასაოცარი, სრულიად გიჟური შემოძახილი 
გაისმის. ეს ხმა ისეთივე მჭახეა, როგორც საფონდო ბირჟის დახურვის მაუწყებელი 
სიგნალი. ყველა იმედი ერთბაშად ქრება. მერე სავსე შარდის ბუშტის დაცლის დროც დგება 
და დღე კეთროვანივით ფეხაკრეფით შემოიპარება ქალაქში... 
როდესაც ღამით გიწევს მუშაობა, აუცილებლად თვალყური უნდა ადევნო, რომ ჩვეული 

რეჟიმიდან არ ამოვარდე. თუ ჩიტების აჭიკჭიკებამდე ვერ დაწექი დასაძინებლად, 
დაძინებას აზრიც აღარ აქვს. ამ დილით ბოტანიკურ ბაღს მივაშურე. იქ სასაცილო ვარხვები 
და ლამაზი ფარშავანგები მეგულებოდნენ. ფარშავანგები კუდს მარაოდ შლიან და გამო-
ჩერჩეტებული თვალებით გიყურებენ. მოულოდნელად წვიმა წამოვიდა. 
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მონპარნასზე ავტობუსით რომ ვბრუნდებოდი, ერთი პატარა ფრანგი ქალი შევნიშნე. ჩემ 
პირდაპირ ისეთი გაჯგიმული იჯდა, გეგონებოდა, ფრთების დაბერტყვას აპირებსო. სკამის 
კიდეზე ჩამოსკუპებულიყო, თითქოს შიშობდა, ლამაზი კუდი არ ამებურდოსო. რა 
საოცარი იქნება-მეთქი, გავიფიქრე, ახლა რომ შეიფრთხიალოს და აბრეშუმის ბუმბულები-
ანი კუდი მარაოსავით გაშალოს. 
კაფე „ავენიუში“, სადაც ჩვეულებრივ ვსაუზმობ ხოლმე, ერთმა ორსულმა ქალმა სცადა, 

ჩემზე შთაბეჭდილება მოეხდინა. უნდოდა, ოთახში წავყოლოდი და ერთი-ორი საათით 
მასთან დავრჩენილიყავი. ორსული ქალი პირველად მაბამდა. ლამის მაცდუნა კიდეც. 
როგორც კი ვიმშობიარებ და ბავშვს სათანადო ორგანიზაცია ჩაიბარებს, ჩემს ხელობას 
დავუბრუნდებიო, მითხრა. მექუდე ყოფილა. როცა დაინახა, რომ ინტერესი მკლავდა, ჩემი 
ხელი აიღო და მუცელზე დაიდო. ვიგრძენი, შიგნით როგორ ფაჩუნობდა რაღაც, გონს 
მოვეგე და ქალთან ყოფნის ყოველგვარი სურვილი თუ ინტერესი დავკარგე. 
სექსუალური ფანტაზიების გაფურჩქვნის თვალსაზრისით პარიზთან ვერც ერთი სხვა 

ქალაქი ვერ მოვა. მეძავმა წინა კბილი, თვალი ან ფეხი რომც დაკარგოს, კლიენტს მაინც 
იშოვის. ამერიკაში ასეთი უთუოდ შიმშილით მოკვდება, იქ მისი სიმახინჯის 
დამფასებელს ნამდვილად ვერ იპოვის, აქ კი, პირიქით  უკბილობა, მოჭმული ცხვირი, 
დაწეული საშვილოსნო თუ კიდევ სხვა რამ ნაკლი, რომელიც ხაზს უსვამს ქალის ბუნებრივ 
სიმახინჯეს, დამატებით პეწს სძენს მას და სექსმოყირჭებულ მამაკაცებს მეორე სუნთქვას 
უხსნის. 
ცხადია, ამას რომ აღვნიშნავ, მსხვილი ქალაქები მაქვს მხედველობაში; იმ ქალთა და 

მამაკაცთა სამყაროს ვგულისხმობ, რომლებიც პროგრესის მანქანამ ბოლომდე გამოღეჭა და 
გამოწურა, ძვლებისა და ჰალსტუხის ქინძისთავების იმ გროვად აქცია, რომელზეც 
თანამედროვე ფერმწერებს ხორცის მიბმა ასე ძალიან უჭირთ. 
მოგვიანებით, როცა რიუ დე სეზზე მდებარე გალერეაში მატისის ქალებისა და 

მამაკაცების გარემოცვაში მოვხვდი, ისევ დამიბრუნდა ჯანსაღ ადამიანურ ფასეულობათა 
აღქმის უნარი. დარბაზში რომ შევედი, წამით გავშეშდი  იმ შოკიდან გამოსვლა დამჭირდა, 
რომელსაც რუხ და უღიმღამო სამყაროში პოეზიასა და მუსიკაში ჩაქსოვილი სიცოცხლის 
ჭრელი ფერების უეცარი შემოჭრა იწვევს ხოლმე. ისეთ სრულყოფილ და ბუნებრივ 
გარემოში მოვხვდი, რომ სუნთქვა შემეკრა. პირდაპირ ქვეყნიერების ცენტრში ამოვყავი 
თავი. სადაც უნდა დავმდგარიყავი, რა დამოკიდებულებაც უნდა გამჩენოდა, საითაც უნდა 
გამეხედა, ყოველი მხრიდან ეს სამყარო მიტევდა. ზუსტად ისეთივე გრძნობა დამეუფლა, 
როგორიც ერთხელ, როცა კვირტებად აფეთქებულ ბაღში მოვხვდი. ბალბეკის უზარმაზარი 
სამყაროს სასადილო ოთახში დამსვეს და პირველად გავიაზრე იმ შინაგანი გარინდების 
არსი, რომლის მანიფესტირებაც მხედველობისა და შეხების ორგანოების ჩაურევლად 
ხდება. მატისის სამყაროს პორტალთან მდგომმა, თავიდან შევიგრძენი იმ ჭეშმარიტების 
ძალა, რომელმაც პრუსტს საშუალება მისცა, ცხოვრების დეფორმირებული სურათი 
დაეხატა. ასეთი სურათის დახატვა მხოლოდ სიტყვის ბგერითი ფორმისა და მისი 
შინაარსის ალქიმიისადმი პრუსტივით მგრძნობიარე ოსტატებს შეუძლიათ; იმ ოსტატებს, 
რომლებსაც ხელეწიფებათ რეალობის მახინჯი მხარეების ნამდვილი ხელოვნების რანგში 
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აყვანა. გულის იდუმალ კუთხე-კუნჭულებში ჩამარხულის გამომზეურება მხოლოდ მათი 
ხვედრია, ვინც საკუთარ გულში ყურადღებით ჩაიხედავს და იქაურობას ოდნავ შუქს მაინც 
მოჰფენს.  
მატისის ყოველი პოემა იმ სხეულზე მოგვითხრობს, რომელიც სიკვდილის გარდაუვალო-

ბის ფაქტს არ აღიარებს. მისი სხეულები მთელ სიგრძეზე  თმიდან ფეხის ფრჩხილამდე  
არსებობის სასწაულს ასახავენ; თითქოს რომელიღაც იდუმალმა, უზენაესი ჭეშმარიტების 
მაძიებელმა შინაგანმა თვალმა სხეულის ფორები გახსნა და გაფაციცებულ, დამშეულ 
თვალებად აქცია. რომელ ტილოსაც უნდა ჩაუარო, ყველგან დიადი მოგზაურობის სუნი 
გცემს და ხმები გესმის. მისი ოცნებების ნებისმიერი ფრაგმენტის დანახვა აზვირთებული 
ზღვის ასოციაციას იწვევს, გრილი შხეფების შეხებასაც კი გრძნობ. თავად შემოქმედი 
დიდი გემის საჭეს მართავს, ცისფერი თვალების მტკიცე მზერით იჭვრიტება დროის 
უსაზღვრო მარაგში; მის მზერას უშორესი ჰორიზონტებიც კი ვერ დაემალება. კეხიანი 
ცხვირის ქვეშ ყველაფერს ხედავს  წყნარ ოკეანეში შეცურებულ კორდილიერებს; 
პერგამენტის გრაგნილებზე დაწერილ დიასპორას ისტორიას; სანაპირო სახლების ქარზე 
მოჭრიალე დარაბებს; ნიჟარასავით დაკრუნჩხულ როიალს; შუქის მფრქვეველ ყვავილთა 
გვირგვინებს; სტამბებში შეპარულ და საბეჭდ დანადგარებში შემძვრალ ქამელეონებს; 
მუსიკას, რომელიც ცეცხლივით გიზგიზებს ქრომოსფეროში შეყუჟულ ტკივილში; 
ნიადაგის გამანაყოფიერებელ სპორებს; ჭიპებს, რომლებიც ტანჯვას ოქროსფერი 
ხიზილალასავით ანთხევენ... მატისი მხიარული ბრძენია, მროკავი წინასწარმეტყველი, 
რომელიც ფუნჯის ერთი მოსმით ანადგურებს იმ სამარცხვინო ბოძს, რომელზეც 
ადამიანის სხეულია გაკრული მისივე ცოდვილი არსის გამო. მატისი ის მხატვარია, 
რომელმაც იცის (თუკი ასეთი გრძნეულებით დაჯილდოვებული მხატვარი საერთოდ 
არსებობს ჩვენს სინამდვილეში), როგორ დაშალოს ადამიანის სხეული შემადგენელ 
ნაწილებად; იმის გამბედაობაც ყოფნის, რომ ხაზთა ჰარმონია გულის ძგერასა და სისხლის 
ჩქროლვას მსხვერპლად შეწიროს; არ ეშინია, საკუთარი გულისნადების გამომზეურებისა 
და მისი ნათელი სხივის ფერთა კლავიატურაზე დატანის. ცხოვრებისეული ქაოსის და 
ცინიზმის მიღმა უხილავ კადრებს ხედავს და თავის აღმოჩენას სივრცის მეტაფიზიკური 
პიგმენტებით გადმოგვცემს. არც ფორმულებს ეძებს, არც იდეების ჯვარცმას ცდილობს; 
საერთოდ არაფერი ენაღვლება საკუთარი შემოქმედების გარდა. სულ რომ დაიქცეს 
ქვეყნიერება, ერთი ადამიანი მაინც დარჩება მისი საწყისისა და საფუძვლის ერთგული; 
უფრო მკვიდრადაც კი მიეჯაჭვება; რაც უფრო სწრაფად დატრიალდება სამყაროს 
გამანადგურებელი ჩარხი, მით უფრო გაძლიერდება მისი ცენტრისკენული სწრაფვა. 
მსოფლიო სულ უფრო და უფრო ემსგავსება ენტომოლოგის ხილვას. დედამიწა 
ორბიტიდან ვარდება, მისი ღერძი ინაცვლებს; ჩრდილოეთიდან თოვლის უზარმაზარი, 
მოცისფრო-ფოლადისფერი ზვავი სამხრეთისაკენ დაიძრა; ახალი გამყინვარების პერიოდი 
გვიახლოვდება; ჩვენი თავის ქალის ძვლები ერთმანეთს შეეზარდა და მთელი ნაყოფიერი 
სარტყლის გაყოლებაზე სიცოცხლე ჩანასახშივე ჩაკვდა, გარქოვანდა. დელტები 
სანტიმეტრობით შრება და მდინარეთა კალაპოტებში წყალი კლებულობს. ახალი დღე 
თენდება, სრულიად მეტალურგიული, როცა ყვითელი ლითონის წვიმით მორწყული 
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დედამიწა საწყალობლად აწკრიალდება; როდესაც ტემპერატურა დაეცემა, დედამიწა 
გაუგებარ ფორმას შეიძენს; მისი პერიფერიული ვენები ვარიკოზული გახდება. 
პერიფერიაზე სინათლის ტალღები დაბლა დაეშვება და მზე ისე დაიცლება სისხლისაგან, 
როგორც გახეთქილი სწორი ნაწლავი. 
მატისი ამ დეფორმირებული ბორბლის შუაგულშია და მაშინაც იტრიალებს, როცა 

ბორბალი ბოლომდე დაიშლება და დაილეწება. მან უკვე გადაირბინა კიდეც დედამიწის 
უმეტესი ნაწილი  სპარსეთი, ინდოეთი და ჩინეთი. ანდამატივით მიიზიდა ქურთების, 
სომალელების, ტიმბუკტუს და უთვალავი სხვა ტომის მიკროსკოპული ნაწილაკები. მის 
მალაქიტითა და იასპით გაწყობილ ოდალისკებს, მათ ხორცს ათასობით თვალი ჭამს; 
შეღებილი, ვეშაპის სპერმით გაპოხილი თვალი. რომელმა ქარმაც უნდა დაუბეროს, 
ჟელესავით გრილი მკერდი მაინც დარჩება, თეთრი მტრედები მაინც იფარფატებენ და 
იღუღუნებენ ჰიმალაის ჩაყინულ, ცისფერ ძარღვებში. 
შპალერი, რომელიც მეცნიერებმა რეალურ სამყაროს ააკრეს, ჩამოიხა და დაიფლითა. მათ 

მსოფლიო იმ უზარმაზარ საროსკიპოდ გადააქციეს, რომელსაც ავეჯით გაწყობა და მორთვა 
არ სჭირდება; მთავარია, მილგაყვანილობის სისტემა არ გამოვიდეს მწყობრიდან. 
სილამაზე, ის ფისოსავით მოკრუტუნე სილამაზე, რომელსაც ამერიკელები ყვერებით 
ჰყავდა დათრეული, უკვალოდ გაქრა. ახალი რეალობის გასააზრებლად მილგაყვანილობის 
სისტემა უნდა ამოთხარო და დაშალო; შარდსასქესო სისტემის ის განგრენოზული არხები 
უნდა გაჭრა, რომლითაც ხელოვნების ექსკრემენტები გამოიყოფა. პერმანგანატი და 
ფორმალინია დღევანდელობის ძირითადი არომატი. მილები დამხრჩვალი ემბრიონებითაა 
გაჭედილი. 
მატისის სამყარო, ძველმოდური საძინებლებით, ჯერ კიდევ მშვენიერია. აქ არც 

ბოილერის მრიცხველებია და არც ათასგვარი სხვა გაუგებარი ღილაკი. ეს ისევ ის 
მხიარული ძველი სამყაროა, რომელიც ბულონის ტყეში დასეირნობს და ბუნებაში ღვინის 
სმითა და სასიყვარულო ურთიერთობებით იქცევს თავს. ძალიან მამშვიდებს და 
მსიამოვნებს იმ სიცოცხლით სავსე არსებების სამყაროში ყოფნა, რომლებსაც ზურგს 
სტაბილურობა უმაგრებს. ამ სამყაროში ფორები სუნთქავს, ხალხის ყოფა კი ისეთივე 
ნათელი და მყარია, როგორიც სინათლის სხივი. 
ეს ყველაფერი ძალიან მამხნევებს. მადლენის ბულვარზე გავდივარ და მაშინვე მეძავების 

გარემოცვაში ვექცევი. მეძავები ჭრელაჭრულა კაბებს აშრიალებენ და სიცოცხლეს კვლავ 
საოცარი ძალით ვეწაფები; ვგრძნობ, რომ მათი დანახვაც კი საკმარისია, რომ სისხლი 
ამიჩქროლდეს. არა, იმიტომ კი არა, რომ ლამაზები ან ეგზოტიკურები არიან; ამ ბულვარზე 
ლამაზ ქალებს იშვიათად ნახავს კაცი... უბრალოდ, მატისთან, მისი ფუნჯის ყოველ 
ჯადოსნურ მოსმაში, მის ზღაპრულ სამყაროში, ადამიანის გულისნადები ქალის 
გამოჩენისთანავე კრისტალიზაციას განიცდის. როდესაც თუთუნის გასახვევი ქაღალდის, 
რომის, აკრობატების შოუსა და საცხენოსნო შეჯიბრების რეკლამებით აჭრელებულ ქუჩის 
ფეხსალაგთან, შენობათა მაღალ კედლებსა და სახურავებს შორის ამოზრდილი ხეების 
ჩრდილში ხვდები ქალს, რომელიც საკუთარ თავს გთავაზობს, საოცარი გრძნობა 
გეუფლება. ალბათ, ეს ისეთივე გულისამაჩქროლებელი აღფრთოვანების გრძნობაა, 
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როგორიც ჩვენთვის ცნობილი სამყაროს და სხვა სამყაროს შესაყარზე მდგომ ადამიანს 
ეუფლება. საღამოობით, როცა ზოგჯერ სასაფლაოს კედლებს ჩამოვუვლი ხოლმე, 
ფოთლების სიმძიმით თავჩაქინდრულ ხეებზე მიმაგრებულ მატისის ოდალისკებს ვკიდებ 
თვალს. რამდენიმე მეტრის იქით ბოდლერის აჩრდილიც დაძრწის; იმ სამყაროს აჩრდილი, 
რომელიც არასოდეს აღდგება. კაფეს ჩაბნელებულ კუთხეებში, ხელებგადაჭდობილი, 
ვნებააღძრული ქალები და მამაკაცები სხედან. მათთან ახლოს გარსონი დგას, წინსაფრის 
ჯიბე ხურდით აქვს სავსე და მოთმინებით ელოდება შესვენებას, რათა გიჟივით ეცეს 
საკუთარ ცოლს და ერთი მაგრად დაბურჯგნოს. ახლაც კი, როცა ქვეყანა დაქცევის პირასაა 
მისული, მატისის პარიზი კვლავ დაუსრულებელი ორგაზმების კონვულსიებში 
განაგრძობს ცხოვრებას. ჰაერში დაგუბებული სპერმის სუნი ტრიალებს და ხეებს მწვანე 
საფარი წოლისაგან მოთელილ თმას მიუგავთ. ბორბალი ქვევით მიქრის, გამალებით 
ტრიალებს მორყეულ ღერძზე; არც მუხრუჭი აქვს, არც საკისარი და არც საბურავები. 
გზადაგზა შემადგენელ ნაწილებად იშლება, მაგრამ მაინც მოძრაობს, მაინც მიგორავს... 
ერთ მშვენიერ დღეს, ცამოწმენდილზე, რამდენიმე თვის უნახავი ბორისისაგან წერილი 

მივიღე. საკმაოდ უცნაური დოკუმენტია და მისი ბოლომდე და სრულყოფილად 
გააზრების პრეტენზია ნამდვილად არა მაქვს. 

„რაც ჩვენ შორის მოხდა (ყოველ შემთხვევაში, რაც მე მგონია, რომ მოხდა), არის ის, რომ 
შენ ჩემზე ძლიერი ზეგავლენა მოახდინე; უფრო სწორად, ჩემზე კი არა, ჩემი ცხოვრების იმ 
მონაკვეთზე, რომელიც მოწმობს, რომ მაშინ ჯერ კიდევ ცოცხალი ვიყავი  ჩემს 
სიკვდილზე! ემოციურმა ტალღამ ბოლომდე ჩამძირა. შენთან ვგრძნობდი, რომ ნამდვილი 
სულდგმულივით ვსულდგმულობდი... ანუ რემინისცენციებით კი არ ვცხოვრობდი, 
რომლებიც სხვებთან ურთიერთობისას მომეძალება ხოლმე, არამედ რეალური ცხოვრე-
ბით.“ 
აი, ასე იწყება ბორისის წერილი  არც მოკითხვა, არც თარიღი, არც მისამართი!.. გაკრული 

ხელით და წვრილი ასოებითაა დაწერილი, ძვირფასი ბლოკნოტიდან ამოხეულ ფურცელ-
ზე. 

„სწორედ ამიტომ, მოგწონს თუ არა (და გულის სიღრმეში დარწმუნებული ვარ, რომ არ 
მოგეწონება, რადგანაც, ალბათ, გძულვარ), ჩემთვის ძალიან ახლობელი გახდი. მაშინ შენი 
წყალობით დავინახე, როგორ მოვკვდი... ჰოდა, ახლაც ვხედავ, რომ ისევ ვკვდები  
მომაკვდავი ვარ! ეს სულ სხვა რამეა, თავად სიკვდილის ფაქტზე გაცილებით უარესი. 
ალბათ, ამიტომაც მეშინია შენი ნახვის. ეგებ შენებური ოინი მომიწყვე და თავადაც 
მოკვდი?! ღმერთმა უწყის, რა დაგემართა... ახლა ყველაფერი ისე სწრაფად და 
მოულოდნელად ხდება და იცვლება, რომ...“ 
მეათასედ ვკითხულობ, სტრიქონ-სტრიქონ... მთელი ეს გაუგებარი ბოდვა სიკვდილ-

სიცოცხლესა და მოვლენათა დაჩქარებულ ტემპზე, გიჟის დაწერილს ჰგავს. ჩემი აზრით, 
საერთოდ არაფერი ხდება, გარდა ჩვეულებრივი უბედურებებისა, რომლებიც გაზეთის 
პირველ გვერდზეა ხოლმე გაშანშალებული. ბოლო ექვსი თვეა, ბორისი კარჩაკეტილ 
ცხოვრებას ეწევა იმ თავის იაფფასიან, ციცქნა ოთახში, სადაც, ალბათ, კრონშტადტთან 
გამართული ტელეპათიური სეანსების ამარაა დარჩენილი. „კავშირის გაწყვეტასა“ და 
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„სექტორის ევაკუაციაზე“ ისე ლაპარაკობს, გეგონება, სანგარში იჯდეს და შტაბისთვის 
პატაკს წერდეს. როცა ამ წერილის დასაწერად დაჯდა, ნაღდად თავისი ფართხუნა ხალათი 
ეცვა და ხელებიც, ალბათ, რამდენჯერმე ზუსტად ისევე მოიფშვნიტა, როგორც სახლის 
დასაქირავებლად მოსულ კლიენტებთან საუბრისას იფშვნეტდა ხოლმე. „რატომ მინდოდა, 
იცი, თავი რომ მოგეკლა?..“ ვკითხულობ ისევ და უკვე მეცინება. მახსენდება, როგორ 
მიმოდიოდა ხოლმე ვილა ბორგეზეში, ფართხუნა ხალათით, გულისპირში გაყრილი 
ხელით... ანდა კრონშტადტთან როგორ სცემდა ბოლთას, როგორ იხარებდა ჭიას და როგორ 
აფრქვევდა ათასგვარ უაზრობას სიცოცხლესა და სიკვდილზე. უნდა ვაღიარო, რომ არც 
მაშინ მესმოდა, რას ბოდავდა, მაგრამ შესანიშნავი შოუ კი იყო და, რადგანაც წარმართი ვარ, 
ისიც ძალიან მაინტერესებდა, მისი ებრაული ტვინის კოლოფში მოწყობილ სამხეცეში რა 
დატრიალდებოდა. ზოგჯერ ტახტზე მიესვენებოდა ტვინის უაზრო ჭყლეტით 
ღონემიხდილი და ფეხით იმ წიგნის თაროს ფხაჭნიდა, რომელზეც პლატონი და სპინოზა 
ჰქონდა შემოდებული. არ ესმოდა, რატომ არ მაინტერესებდა მათი ნააზრევი. უნდა ითქვას, 
რომ ბორისის ბაგეთაგან მათ შესახებ ნაამბობი საკმაოდ საინტერესოდ ჟღერდა, მაგრამ 
მაინც ვერ ვხვდებოდი, კონკრეტულად რისი თქმა უნდოდათ. დროდადრო ამ ტომებისაკენ 
ჩუმად ვაპარებდი თვალს და იმ გიჟური იდეების გადამოწმების სურვილი მიჩნდებოდა, 
რომლებსაც ბორისი მათ ავტორებს მიაწერდა ხოლმე... თუმცა, იმასაც ვგრძნობდი, რომ 
კავშირი მეტად საეჭვო იყო. ბორისი ყოველთვის თავისას უბერავდა, მეტყველების 
საკუთარი სტილი ჰქონდა. ყოველ შემთხვევაში, როცა მარტონი ვიყავით, ასე მეჩვენებოდა. 
მაგრამ საკმარისი იყო, კრონშტადტისათვის მომესმინა, მაშინვე ვეჭვობდი, რომ ბორისის 
ბრწყინვალე იდეები პლაგიატი იყო. ორივე „უმაღლესი მათემატიკის“ ენით საუბრობდა. 
მათ ნააზრევში ერთ მისხალ ადამიანურობას ვერ მიაკვლევდი. ყველაფერი იდუმალი, 
ზეადამიანური და უკიდურესად აბსტრაქტული იყო. სიკვდილის თემას რომ 
მიადგებოდნენ, საუბარი უფრო გასაგები ხდებოდა  „ხორცის ასაქნელ დანასა და ცულს“ 
ტარს მაინც დაუნახავდა კაცი. მათი ამგვარი სესიები ძალიან მომწონდა. ცხოვრებაში 
პირველად მეჩვენებოდა, რომ სიკვდილში არის რაღაც რაციონალური და საინტერესო 
მარცვალი  მათი აბსტრაქტული, უსისხლო და უსიცოცხლო სიკვდილი ჩემზე რაღაც 
სასიამოვნო აგონიის შთაბეჭდილებას ტოვებდა. დროდადრო მაქებდნენ კიდეც ჩემი 
ცხოველმყოფელობის გამო, მაგრამ ისე მაქებდნენ, რომ დისკომფორტის გრძნობა 
მეუფლებოდა. მარწმუნებდნენ, მეცხრამეტე საუკუნეში ჩარჩიო და ვხვდებოდი, რომ მათ 
თვალში ნამდვილი ატავისტური გადმონაშთი, რომანტიზმის ციცქნა ნარჩენი, ერთგვარი 
სულიერებით დაჯილდოებული პითეკანთროპი ვიყავი. ბორისი განსაკუთრებით დიდ 
სიამოვნებას განიცდიდა, როცა ჩემზე მსჯელობდა; უნდოდა, სიცოცხლით აღსავსე 
დავრჩენილიყავი, რომ თავად მშვიდად მიცვლილიყო. მე ისე შემომხაროდა, თითქოს ის 
მილიონობით ადამიანი, ქუჩაში რომ დადიოდა, მოარული ლეში იყო... მეც მაგარი ვარ  
საით გადავუხვიე! წერილი მთლად მიმავიწყდა... 

„რატომ მინდოდა, იცი, თავი რომ მოგეკლა იმ საღამოს, როცა კრონშტადტებთან 
მოლდორფმა თავი გაიღმერთა? იმიტომ, რომ მაშინ ჩემთან ყველაზე ახლოს იყავი. ჩემი 
ნაწილი იყავი. ასეთ ახლობლობას, ალბათ, ვერავისთან ვიგრძნობ. ჰოდა, უცებ შემეშინდა, 
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რომ შენც მოკვდებოდი და არ მომინდა, ხელში ჩამკვდომოდი... ასე ხომ პირში 
ჩალაგამოვლებული დავრჩებოდი და ჩემს შენდამი დამოკიდებულებას საფუძველი 
გამოეცლებოდა... აი, ამას კი ვერასოდეს გაპატიებდი!“  
არა, თქვენ მაინც თუ ხვდებით, რას მეუბნება?! მე ვერ ვხვდები, ჩემზე რა წარმოდგენა 

აქვს... უფრო სწორად, ვხვდები, რომ მე მისთვის მხოლოდ რაღაც აბსტრაქტული 
წარმოსახვა ვარ, უხორცო იდეა, რომელსაც გამოკვება არ სჭირდება... ბორისი კვებას არც 
არასოდეს ანიჭებდა დიდ მნიშვნელობას; ცდილობდა, მეც იდეებით ვესაზრდოებინე. 
ყველაფერს იდეის დონეზე განიხილავდა... თუმცა, ამ ფონზე, როცა სახლის გაქირავებაზე 
ჩალიჩობდა, ახალი პირსაბანისა და უნიტაზის დაყენება მაინც არ დავიწყებია. ერთი კი 
ცხადი იყო  არავითარი სურვილი არ ჰქონდა, ხელში ჩავკვდომოდი.  

„შენ ჩემთვის უნდა იცოცხლო, მარადჟამიერ! ეს ერთადერთი საშუალებაა იმისა, რომ ჩემი 
წარმოდგენა შენზე არ შეიცვალოს. შენ ჩემთვის ისეთ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან 
რაღაცასთან ხარ დაკავშირებული, იმდენად ჩემი ნაწილი გახდი, რომ შენგან ვერასოდეს 
გავთავისუფლდები. მართალი გითხრა, არც მინდა, რომ გავთავისუფლდე. მინდა, 
დღითიდღე უფრო და უფრო სიცოცხლით აღსავსე გახდე, რადგანაც მე უკვე მკვდარი ვარ... 
ამიტომ, როცა შენზე სხვებს ველაპარაკები, ცოტა მრცხვენია კიდეც  საკუთარ თავზე ასეთი 
გზნებით ლაპარაკი მუდამ უხერხულია, შენც ხომ იცი.“ 
არ ვიცი, რა ვიფიქრო... ეტყობა, ძალიან მოვენატრე... ან აინტერესებს, რა ბედი მეწია... 

მაგრამ ნურას უკაცრავად, როგორ გეკადრებათ? ამაზე ერთ სიტყვასაც არ მწერს!.. საერთოდ 
არაფერზე არ მწერს კონკრეტულად; მაინცდამაინც ამ „სიკვდილ-სიცოცხლის“ მეტაფორებს 
უნდა გადამაყოლოს. მოკლედ, სანგარში მჯდომი კაცის წერილია  ის მომწამლავი გაზია, 
რომელიც ყველას და ყველაფერს ამცნობს, რომ ომი ჯერაც არ დასრულებულა! ზოგჯერ 
საკუთარ თავს ვეკითხები, ნეტა ამდენ ტვინნაღრძობ ტიპს რატომ ვიზიდავ-მეთქი.  
ნევრასთენიკებს, ფსიქოპათებს, პათოლოგიურებს და, განსაკუთრებით, ებრაელებს. 
ეტყობა, ჩემს ჯანსაღ წარმართობაში ბუდობს რაღაც ისეთი, რაც მათ ჭვავის მომჟავო პურის 
დანახვასავით აღაგზნებს. მოლდორფი ავიღოთ, მაგალითად, რომელმაც, ბორისისა და 
კრონშტადტის თქმით, თავი გაიღმერთა. ეგ ნაბიჭვარი ქონდრისკაცი აშკარად ვერ 
მიტანდა, მაგრამ ჩემ გარეშე მაინც ვერ ძლებდა. პერიოდულად მეწვეოდა ხოლმე, რომ 
შეურაცხყოფებისა და დამცირების კუთვნილი ულუფა მიეღო და ტონუსში მოსულიყო. 
თავიდან გასაოცარ მოთმინებას ვიჩენდი; ასე იყო თუ ისე, მოლდორფი ფულს მიხდიდა 
მისი ბოდვის მოსმენაში. ცხადია, დიდ აღფრთოვანებასა და სიმპათიას არასდროს 
ვიჩენდი, მაგრამ არც ვაძაგებდი. ენა მუცელში მქონდა ჩაგდებული, თუ საქმე სადილს ან 
ცოტაოდენ ჯიბის ფულს ეხებოდა. მერე, თანდათან, როცა დავრწმუნდი, რომ ნამდვილი 
მაზოხისტია, თავს უფლება მივეცი, დაუფარავად დამეცინა მისთვის. რაღა მათრახი 
გადამიჭერია და რაღა სასაცილოდ ამიგდია  ეგრევე სანუკვარი კაეშნისა და უსასოობის 
ახალი ტალღა გადაუვლიდა ხოლმე. ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდებოდა, ტანიას 
მეურვისა და დამცველის როლი რომ არ აეღო საკუთარ თავზე. ტანია ებრაელი იყო და ეს 
მოლდორფისათვის უკვე ზნეობრიობის რანგში ასული ამბავი გახლდათ. წელებზე ფეხს 
იდგამდა, რომ მადმუაზელ კლოდთან მიჯაჭვული ვყოლოდი. უნდა გამოვტყდე, კლოდი 
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მართლაც ძალიან მომწონდა... მოლდორფი, ზოგჯერ, ფულსაც კი მტენიდა, რომ კლოდთან 
დაწოლის საშუალება მქონოდა. მაგრამ ბოლოს მიხვდა, რომ ჩემნაირ კუზიანს მხოლოდ 
სამარე გაასწორებდა და იმედი გადაეწურა.  
ტანია იმიტომ გავიხსენე, რომ ეს-ესაა რუსეთიდან დაბრუნდა. სილვესტერი რუსეთში არ 

წაჰყოლია, პარიზში დარჩა, საკუთარი საქმეების მოსაგვარებლად. ლიტერატურას 
საბოლოოდ შეეშვა და ახალ უტოპიაში გადავარდა. ტანიას ძალიან უნდოდა, რომ მე 
გავყოლოდი რუსეთში, უფრო ზუსტად  ყირიმში, და იქ ახალი ცხოვრება დამეწყო. 
რამდენიმე დღით ადრე კარლთან მაგრად ჩავისხით და გეგმები სწორედ მაშინ დავსახეთ. 
მაინტერესებდა, რუსეთში თავი როგორ უნდა გამეტანა  ვთქვათ, კორექტორის ადგილის 
შოვნის შანსი თუ მექნებოდა. ტანიამ მითხრა, მაგაზე ნუ იდარდებ, სამსახურს აუცილებ-
ლად იშოვი, მთავარია, სერიოზულად დაიჭირო თავი და გულწრფელი და გულანთებული 
ადამიანის შთაბეჭდილება დატოვოო. მაშინვე შევეცადე, სერიოზული სახე მიმეღო, მაგრამ 
მგონი, ტრაგიკული უფრო გამომივიდა. რუსეთში დამწუხრებული სიფათები არ 
სჭირდებათ; მხიარული, ენთუზიაზმით აღსავსე, გულღია და ოპტიმისტურად განწყობი-
ლი ადამიანები უნდათო. ისეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, თითქოს ამერიკაზე მელაპარაკე-
ბოდა... ბუნებით ენთუზიასტი სულაც არა ვარ. ცხადია, ამაზე ტანიასთან კრინტიც არ 
დამიძრავს, მაგრამ გულში ვოცნებობდი, ნეტა ყველა შემეშვებოდეს და ისევ იმ ჩემს 
საყვარელ რედაქციაში შევიყუჟები-მეთქი, ახალი ომის დაწყებამდე. რუსეთზე მთელი ეს 
აბრადაკაბრა ცოტა მაღიზიანებდა კიდეც. ტანია ისე აენთო ამ იდეით, რომ ექვსი ბოთლი 
იაფფასიანი ღვინო გავჭყლიტეთ. კარლი რწყილივით დახტოდა აქეთ-იქით. ნახევრად 
ებრაელია და ესეც კმარა, რომ რუსეთის ხსენებაზე გონება დაუბნელდეს. სხვა გზა აღარ 
იყო, სასწრაფოდ უნდა დავქორწინებულიყავით! 

– შეუღლდით, ამის დედაც ვატირე! – გაჰკიოდა აღფრთოვანებული კარლი.  დასაკარგი რა 
გაქვთ, რო?! 
მერე დაფაცურდა და, ჩვენთვის ხელშეწყობის მიზნით, ცოტა ხნით მარტოც დაგვტოვა 

საძინებელში, შეძლებისდაგვარად სწრაფად რომ მოგვეყომარებინა საქმე. და მიუხედავად 
იმისა, რომ ტანიას ეს ამბავი ძალიან მოეწონა, რუსეთზე ოცნებამ ისე გაიტაცა, რომ მთელი 
დრო ლაქლაქს გადააყოლა. ამან ცოტათი გამაღიზიანა და გუნება წამიხდა... ასე იყო თუ 
ისე, წახემსებასა და რედაქციაში წასვლაზე უნდა გვეფიქრა. მოკლედ, ედგარ კინეს 
ბულვარში ტაქსიში ჩავეტენეთ და გავსრიალდით. პარიზში კაბრიოლეტით გასეირნები-
სათვის იდეალური დრო იყო და ჩვენს ვენებში აჩუხჩუხებულმა ღვინომ კიდევ უფრო 
იდეალური მოგვაჩვენა. კარლი მანქანაში ჩვენ პირდაპირ ჩამოჯდა, მთლად 
აჭარხლებული. ბედნიერი იყო იმის წარმოდგენით, როგორ ააწყობდა ცხოვრებას ევროპის 
მეორე ნახევარში. მაგრამ, ამავდროულად, რაღაც სევდაც შემოაწვა, ამას აშკარად 
ვგრძნობდი. პარიზის დატოვება, ჩემი არ იყოს, არც მას უნდოდა. პარიზი მასაც ისევე 
მკაცრად მოექცა, როგორც მე და დანარჩენებს, მაგრამ როცა პარიზში სირთულეებს 
გადაიტან, სწორედ მაშინ მიეჯაჭვები ყველაზე მეტად; ყვერებით დაგითრევს მარჯვე 
მეძავივით და მოკვდება და ხელიდან აღარ გაგიშვებს. აი, სწორედ ასეთ მდგომარეობაში 
იყო ახლა კარლი. სენის სანაპიროზე რომ მივქროდით, იდიოტური ღიმილი დასთამაშებდა 
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სახეზე და არემარეს ისე ხარბად ათვალიერებდა, თითქოს სიზმრად ხედავდა. მეც 
სიზმარში მეგონა თავი. ხელი ტანიას უბეში მქონდა ჩაცურებული და მკერდს მთელი 
ძალით ვუსრესდი. ხიდებქვეშ წყალს ვხედავდი, კარჭაპებსაც და ნოტრდამსაც... ზუსტად 
ისეთი იყო ყველაფერი, როგორიც პარიზისხედებიან ღია ბარათებზეა ხოლმე ასახული. 
ვფიქრობდი, როგორ გადავრჩი ანკესზე წამოგებას-მეთქი, თუმცა მთვრალმაც კი ვიცოდი, 
რომ არც რუსეთზე გავიყიდებოდი, არც სამოთხესა და არც სხვა რამეზე. მშვენიერი 
ნაშუადღევი იდგა და ჩემთვის ვამბობდი, რა კარგია, მალე კუჭს რომ ამოვივსებთ-მეთქი... 
ალბათ, მაგარ ღვინოსაც დავაყოლებდით და მთელი ეს რუსეთზე გადარევაც დავიწყებას 
მიეცემოდა. ტანიასნაირი სიცოცხლეს დახარბებული ქალები თავში თუ რამეს ჩაიდებენ, 
გათავებული ამბავია  პარტნიორის ბედზე აღარ ფიქრობენ; მთავარია, თავისი გაისწორონ. 
ეგენი თუ მიუშვი, პირდაპირ ტაქსიში ჩაგხდიან შარვალს. თუმცა, მაინც შესანიშნავი იყო, 
ასე რომ მივიკვლევდით გზას ტრანსპორტის ნაკადში, აწითლებული სახეებითა და კუჭში 
აბუყბუყებული ღვინით; განსაკუთრებით მაშინ, როცა რიუ ლაფაიეტზე გადავუხვიეთ. ეს 
ქუჩა ისეთი ვიწროა, ერთ პატარა ტაძარს ძლივს იტევს და საკუთარი ეგზოტიკური 
არქიტექტურით წარსულში ფართხალის საშუალებას გაძლევს  იმ სიზმარში გაცურავებს, 
რომელიც გაფხიზლებს, მაგრამ ნერვებს არ გიშლის. ჩემს ცხოვრებაში დაბრუნებული 
ტანიათი, მუდმივი სამსახურით, რუსეთზე მუდმივი ლაპარაკით, ღამით შინისაკენ ფეხით 
გამოსეირნებებით და პარიზული ზაფხულით, საკუთარი ცხოვრება მთლად უბადრუკი 
აღარ მგონია. ალბათ, ამიტომაც მეჩვენება ბორისის წერილი ძალიან უაზრო და უადგილო. 
ტანიას ყოველდღე ვხვდები, ნაშუადღევის ხუთ საათზე, და მისი სიტყვებით რომ ვთქვა, 
„პორტოს“ გეახლებით. ტანიას ისეთ ადგილებში დავყავარ, ადრე ფეხი ერთხელაც რომ არ 
შემიდგამს – შანზელიზეს ფეშენებელურ ბარებში, სადაც მაჰაგონის პანელები ჯაზისა და 
მომღერლების ჩუმი, ბავშვური ღიღინის ჰანგებითაა გაჯერებული. ეს მკვნესარე, ტკბილი 
და გულში ჩამწვდომი ჰანგები საპირფარეშოში შესვლისასაც კი გესმის, პირდაპირ 
სავენტილაციო ხვრელებიდან იღვრება და ცხოვრებას საპნის ბუშტივით მსუბუქს ხდის. არ 
ვიცი იმიტომ, რომ სილვესტერი წასულია და ტანია თავს სრულიად თავისუფლად 
გრძნობს, თუ კიდევ სხვა მიზეზით, მაგრამ ნამდვილი ანგელოზივით კი იქცევა. ერთხე-
ლაც მეკითხება: 

– წასვლამდე რატომ მექცეოდი ასე საშინლად? მე ხომ შენთვის არასოდეს არაფერი 
დამიშავებია და არც მიწყენინებია? 
ნაზი და რომანტიკული განათებისა და ტკბილი ჰანგების ფონზე მეტისმეტად სენტიმენ-

ტალურები გავხდით... სამსახურში დაბრუნების დრო ახლოვდებოდა და ჯერ ერთი 
ლუკმაც არ ჩაგვედო პირში. ბარის დახლზე, პირდაპირ ჩემ ცხვირწინ, ჩეკები ეწყო  ექვსი 
ფრანკი, ოთხნახევარი, შვიდი ფრანკი, ორნახევარი  გონებაში, მექანიკურად, ჩეკებში 
მითითებული თანხის შეკრება დავიწყე, თან ვფიქრობდი, ნეტავ ბარმენობა ხომ არ ჯობია-
მეთქი... ხშირად, როცა ტანია რუსეთზე, მომავალზე, სიყვარულსა და მსგავს სისულელეებ-
ზე მექაქანება, სრულიად შეუსაბამო რამეებზე ვიწყებ ფიქრს  ფეხსაცმლის მწმენდავობაზე, 
საზოგადოებრივი საპირფარეშოს დამლაგებლობასა ან რაღაც მაგდაგვარზე. ალბათ, უფრო 
იმიტომ, რომ ჩვენს ერთობლივ სამომავლო თავგადასავლებში, რომლებშიც ტანია 
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შემიტყუებს ხოლმე, თავს ძალიან კომფორტულად ვგრძნობ... იმაზე სულ აღარ ვფიქრობ, 
რომ ერთხელაც დავბერდები, დავიფეხვები, წელში მოვიკაკვები და ფხიზელი ცხოვრებით 
ცხოვრება მომიწევს... მომავალს, თუნდაც ძალიან მოკრძალებულს, მხოლოდ ამავე 
გარემოში ვხედავ  ამავე ჰანგების, მოჭახუნე ჭიქებისა და იმ შესანიშნავი პარფიუმერიის 
სუნით გაჯერებულ გარემოში, რომელიც ყოველი ლამაზმანის ჩავლისას მძაფრ კვალს 
ტოვებს. ეს სურნელი სულს მინიავებს, ცხოვრების სიავეს მავიწყებს და ქვედა სართულის 
საპირფარეშოს სუნსაც კი ახშობს. უცნაურია, მაგრამ ტანიასთან ერთად ფეშენებელურ 
ბარებში წოწიალმა არ გამაფუჭა. 
ცხადია, ტანიასთან გაყრა ყოველთვის მიმძიმს... რედაქციის ახლოს, სასაფლაოსთან 

მდებარე ეკლესიამდე მაცილებს და პარმაღთან უკანასკნელად ვეხვევით ერთმანეთს. მერე 
ყურში ნაზად ჩამჩურჩულებს: „ღმერთო, ახლა რა მეშველება უშენოდ?!“ უნდა, რომ 
სამსახურს თავი დავანებო და დღედაღამ მასთან ვისიყვარულო; რუსეთიც კი მიავიწყდა, 
რადგან ისედაც ერთად ვართ. როგორც კი დავშორდებით, გონება მეწმინდება. 
რედაქციაში რომ შევდივარ, სხვა ჰანგები მესმის. ეს ჰანგები ისეთი ტკბილი არ არის, 

მაგრამ მაინც ელამუნება ჩემს სმენას. აქ სპეციფიკური სურნელიც მაშინვე დამეძგერება 
ხოლმე; ცხადია, ისეთი ნაზი არა, როგორიც ბარში, მაგრამ ჩემი ცხვირისათვის მაინც 
მშობლიური და მარადიული  საბეჭდი განყოფილებიდან გამომავალი ოფლისა და ტყვიის 
სუნი, რომელიც სტამბის მუშებს ასდით. ოფისში საკმაოდ შეზარხოშებული რომ შევდი-
ვარ, ისეთი გრძნობა მეუფლება, თითქოს სიმაღლიდან ელვის სისწრაფით დავეშვი. 
ჩვეულებრივ, მაშინვე საპირფარეშოსაკენ გავრბივარ, რომ ცოტა აზრზე მოვიდე. იქ 

შედარებით გრილა, ან ეგებ გამდინარე წყლის ხმაზე მეჩვენება, რომ ასეა. ტუალეტში 
მოსახვედრად შხაპების განყოფილებაში უნდა გავიარო. აქ გაშიშვლებული ფრანგები ცივ 
შხაპს ივლებენ, ბრრრ! საშინლად ყარან, ეს ოხრები! და ბევრად მეტ ხელფასსაც იღებენ!.. 
მაგრამ აქ არიან და რას ვიზამ?! ზოგი წელამდეა გაშიშვლებული, ზოგი კალსონების ამარა 
დგას, თითქმის ყველას წვერი აქვს მოშვებული და საშინლად ფერმკრთალები არიან... 
გაძვალტყავებული ვირთხები, ტყვიით მოწამლული სისხლით... კაბინაში რომ შეხვალ, 
მთელი მათი გულისნადები თვალწინ გადაგეშლება. კედლები ნახატებითა და ეპითეტე-
ბით არის მოფენილი; უწმაწურობის ნამდვილი ზეიმია, ყველაფერს გასაგებად და 
თვალნათლივ ამბობენ. მთლიანობაში, შეიძლება ითქვას, არა უშავს  მხიარულ განწყობაზე 
აყენებს კაცს. რაღაც ადგილებში ხელის მისაწვდენად უთუოდ კიბეც დაჭირდებოდათ, 
მაგრამ წვალებად ნამდვილად ღირდა, თუნდაც ფსიქოლოგიური მოსაზრებით. ზოგჯერ, 
მოსაქმებისას, ვდგავარ და ვფიქრობ, ნეტავ იმ გაფხორილ ქალბატონებზე, შანზელიზეს 
ფეშენებელურ, გაწკრიალებულ ტუალეტებში რომ დაბრძანდებიან, რა შთაბეჭდილებას 
მოახდენდა-მეთქი ეს ყველაფერი; ნეტავ ისევ ისე კუდაბზეკილები თუ ივლიდნენ-მეთქი, 
როცა გაიგებდნენ, რა წარმოდგენა აქვთ აქაურ მამაკაცებს მათ უკანალებზე. იმ ბანოვანთა 
სამყაროში ყველაფერი პრიალა და ხავერდოვანია; ყოველ შემთხვევაში, მათი 
პარფიუმერიის სურნელის კვალი ამგვარ შთაბეჭდილებას გიქმნის. ზოგიერთი მათგანი 
ყოველთვის ასეთი მდიდარი არც იქნებოდა; სხვები, ალბათ, არც ახლა არიან მდიდრები. 
უბრალოდ, ფეშენებელურ გარემოში ტრიალებენ საკუთარი თავის მეტად დასაფასებლად 
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მიზნით. ეგებ მარტო რომ რჩებიან, საკუთარ ბუდუარებში, მათი პირი უარესსაც ამბობს... 
მათი სამყაროც ხომ ისეთივე სანაგვე ყუთია, როგორიც დანარჩენების, მაგრამ მათი 
კლასობრივი პრივილეგია სწორედ ამ სანაგვეებზე ლამაზი თავსახურების მორგებაში 
გამოიხატება.  
როგორც აღვნიშნე, ნაშუადღევს ტანიასთან გაზიარებული ცხოვრება ჩემზე ცუდ 

გავლენას ნამდვილად არ ახდენს. ხანდახან ცოტა ზედმეტი მომდის და ორი თითის პირში 
ჩადებაც მიწევს, რომ მერე ყურადღებით წავიკითხო ჩემი კორექტურა. დამერწმუნეთ, რომ 
სადღაც გამორჩენილი მძიმის დანახვა მეტ დროსა და ენერგიას მოითხოვს, ვიდრე ნიცშეს 
ფილოსოფიის კონსპექტურად ჩამოყალიბება. მთვრალი შეიძლება გენიალურ აზრებს 
აფრქვევდე, მაგრამ გენიალურობა სრულიად უადგილო და ფუჭია კორექტურის 
განყოფილებაში. თარიღები, წილადები, წერტილმძიმე  აი, რა არის მთავარი და 
აქტუალური, ჰოდა, როცა თავი გიხურს, მათი დანახვა ძალიან ჭირს. დროდადრო 
გვარიანად ჩავისვრი ხოლმე, მაგრამ უფროსების უკანალის ლოკვა ვისწავლე და ეგ 
მშველის. დედიშენის შვილი ხარ და არ აულოკავ, ეგრევე აგიკრავენ გუდანაბადს. ერთხელ 
ზედა სართულელი მაგნატისაგან წერილობითი გაფრთხილებაც კი მივიღე. ის ტიპი 
თვალითაც არ მენახა, ისე მაღლა იყო, მე რას შევწვდებოდი? რამდენიმე სარკასტული 
შენიშვნით, რომლებიც ჩემს „საკმარისზე მეტ გონიერებას“ ეხებოდა, პირდაპირ მიმითითა, 
შენი ადგილი იცოდე და აქაურ რეჟიმს აჰყევი, თორემ მე ვიცი შენიო... მართალი გითხრათ, 
ძალიან შევშინდი და იმ დღიდან მოყოლებული, ერთი მრავალმარცვლიანი სიტყვაც აღარ 
ამომიშვია პირიდან. ჩუმად ვგდივარ და დილამდე ვხეხავ მოსჯილ ვადას. ფაქტობრივად, 
სანიმუშო კორექტორივით ვიქცევი. თქვენ წარმოიდგინეთ, დროდადრო კორექტორების 
შეფთანაც კი ავდივარ და მოკრძალებული ტონით ვთხოვ, ამა და ამ სიტყვის ზუსტ 
მნიშვნელობას ხომ ვერ ამიხსნით-მეთქი. ძალიან სიამოვნებს ეს ამბავი. საერთოდ, რაღაც 
„ცოცხალი ლექსიკონის“ თუ „მოარული სამუშაო გრაფიკის“ მსგავსი ვინმეა. მნიშვნელობა 
არა აქვს, რამდენ კათხა ლუდს ჩაისხამს შესვენების დროს (სხვათა შორის, საკუთარ 
სამხარსაც თავად იმზადებს; მაგარი სანახაობაა), რაც უნდა ჰკითხო, სიტყვაა თუ თარიღი, 
ვერ გაჭედავ. მოკლედ, კორექტორობისთვის დაბადებული კაცია. ჩემი ერთადერთი 
საწუხარი მხოლოდ ის გახლავთ, რომ საკმარისზე მეტი ვიცი და ზოგჯერ, საკუთარი 
წინდაუხედაობით, ეს ამბავი გაჟონავს ხოლმე. სამსახურში წიგნს თუ მივიტან, ბოსი 
აუცილებლად შენიშნავს. და თუ კარგი წიგნია, სასტიკად ცოფდება. ისე, შეგნებულად მის 
გამწარებაზე არასოდეს მიფიქრია.  
ჩემი სამსახური ძალიან მომწონს და გიჟი ხომ არა ვარ, თავი ყულფში გავყო?!.. და მაინც, 

ძალიან ძნელია იმ კაცთან საუბარი, რომელთანაც საერთო არაფერი გაქვს. სულ ერთმარ-
ცვლიანი სიტყვებითაც რომ იმეტყველო, მაინც გაიყიდები. ჩემმა ბოსმა მშვენივრად იცის, 
რომ მისი არაკები საერთოდ არ მაინტერესებს, მაგრამ მაინც დიდ სიამოვნებას ანიჭებს, 
როცა ოცნებების სამყაროდან გამომათრევს და ისტორიული თარიღებითა და მოვლენებით 
მბერავს. ახლა რომ ვფიქრობ, მგონი ამით ერთგვარად მსჯის კიდეც და გულს კარგად 
იფხანს. 
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შედეგად მსუბუქი ნევროზი ავიკიდე. როგორც კი ჰაერზე გავალ, მაშინვე ვიცვლები. 
დილაადრიან, სამსახურიდან მონპარნასისაკენ რომ მოვდივართ, ნებისმიერ თემაზე 
საუბრის გახურებისთანავე ვცდილობ, სასწრაფოდ ცივი წყალი გადავავლო ჩემს 
მეგობრებს, ოღონდ კი ენა ჩაიგდონ და მხოლოდ მე ვიყბედო. ისეთ თემებზე საუბარს, 
რომლის ინჩიბინჩი არ გაგვეგება არც ერთს, არაფერი მირჩევნია. მოკლედ, ცოტათი 
დავიძარი, სიგიჟის მსუბუქი ფორმა, ეგრეთ წოდებული „ექოლალია“ თუ რაღაც 
მაგდაგვარი, ჩამომიყალიბდა  ყველა წაკითხული კორექტურის ბოლო პასაჟი ზეპირად 
მახსოვს და ზარბაზანივით ვაფრქვევ. მაგალითად, ინფორმაციას დალმაციაზე  
რომელიღაც მშვენიერ კურორტზე, რომლის რეკლამამაც ჩემს ხელში გაიარა: მატარებელში 
ჯდები და დილით ყველა ფორი გახსნილი გაქვს, ოფლად იღვრები... სიმწიფისაგან 
დამსკდარი ყურძნის მტევნები... დალმაციაზე შემიძლია სულ სხაპასხუპით ვილაპარაკო 
ბულვარიდან კარდინალის სასახლემდე და უფრო ხანგრძლივადაც, თუ მოვინდომებ... 
ისიც კი არ ვიცი, რუკაზე სად უნდა მოვნახო, და არც მინდა, რომ ვიცოდე... 
მაგრამ ღამის სამ საათზე, როცა ვენები ტყვიით გაქვს სავსე და ტანსაცმელი ოფლის 

სუნით გიყარს, როცა ყურებში ჯერ კიდევ გიწივის ამკინძავი დანადგარის ხმა და ლუდით 
გამობრუჟულთა საუბარი, რომლის მოსმენასაც გაიძულებენ, ისეთი უმნიშვნელო 
რაღაცები, როგორიც გეოგრაფია, კოსტიუმები, საჯარო გამოსვლები და არქიტექტურაა, 
სულ ფეხებზე გკიდია. დალმაცია იმ დროს წამოგიტივტივდება, როცა ყველა ხმაური 
წყდება და ლუვრის ეზო ისეთი სასაცილო გეჩვენება, რომ უკვე ყველაფერზე გეტირება... 
მხოლოდ იმიტომ გეტირება, რომ ეს სიჩუმე მშვენიერია, და საოცრად ცარიელი... ანუ 
საერთოდ არა ჰგავს გაზეთის წინა გვერდსა თუ იმ ზედასართულელებს, შენი ბედის 
კამათელს რომ აგორებენ. ამ პატარა დალმაციის წყალობით, რომელიც ალესილი 
დანასავით სერავს ჩემს დაჭიმულ ნერვებს, შემიძლია მოგზაურობის ყველა ამაღელვებელი 
მომენტი განვიცადო. და ყველაზე სასაცილო ის არის, რომ გონების თვალით მთელი 
მსოფლიოს მოვლა შემიძლია, მაგრამ ამერიკისკენ არ ვიხედები! ამერიკაზე საერთოდ ვერ 
ვფიქრობ. ამერიკა ჩემთვის ახლა უფრო დაკარგულია, ვიდრე დაკარგული კონტინენტი. 
დაკარგულ კონტინენტებთან რაღაც იდუმალი კავშირი მაინც მაქვს, მაგრამ ამერიკის 
მიმართ საერთოდ არაფერს ვგრძნობ. მართალია, მონაზე ვფიქრობ ხოლმე, მაგრამ არა 
როგორც გარკვეულ სივრცესა და დროში მოცემულ პიროვნებაზე, არამედ როგორც რაღაც 
განყენებულზე, თავისთავადზე, როგორც დავიწყებული წარსულიდან წამოსულ 
ღრუბელზე. მონაზე დიდხანს ფიქრის უფლებას საკუთარ თავს არ ვაძლევ; დიდხანს თუ 
ვიფიქრე, ალბათ, ხიდიდან მდინარეში გადავხტები. რა უცნაურია!.. თითქოს შევეგუე 
კიდეც იმ აზრს, რომ მონას გარეშე უნდა ვიცხოვრო... მაგრამ საკმარისია, წუთით მაინც 
ვიფიქრო მასზე, რომ სიცოცხლე მეწამლება და ჩემი წარსული ცხოვრების ბინძურ მორევში 
ვიძირები. 
უკვე შვიდი წელია, დღედაღამ მხოლოდ მონაზე ვფიქრობ. ქრისტიანები ისეთი ერთგუ-

ლები რომ ყოფილიყვნენ საკუთარი ღმერთისადმი, როგორიც მე ვარ მონასადმი, ახლა 
ყველანი ქრისტეები ვიქნებოდით. გამუდმებით მონაზე ვფიქრობ, მაშინაც კი, როცა 
ვღალატობ... კარგა ხანს მეჩვენებოდა, რომ მონასგან გავთავისუფლდი, მაგრამ ახლა 
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ვხვდები, რომ ასე არ არის. ზოგჯერ კუთხეში შევუხვევ, პატარა ბარს დავინახავ, ხეებქვეშ 
გაწყობილი სკამებით, და მაშინვე მონა დამიდგება თვალწინ. ერთ დროს ამ ადგილას 
ვიდექით და ვჩხუბობდით, ერთმანეთი სიგიჟემდე მიგვყავდა უაზრო ეჭვიანობის 
სცენებით... ასეთი ჩხუბები სულ განმარტოებულ ადგილებში მოგვდიოდა  ესტრაპადის 
მოედანზე, მეჩეთებთან, ან რომელიმე ისეთ ბნელ და უკაცრიელ ადგილას, სადაც ღამის ათ 
საათზეც კი კაციშვილს ვერ ნახავ და თავში მკვლელობის ან თვითმკვლელობის 
მზაკვრული აზრები მოგდის. როგორც კი გავიფიქრებ, რომ მონა საბოლოოდ წავიდა ჩემი 
ცხოვრებიდან, თვალწინ უზარმაზარი უფსკრული მეშლება და წამსვე ამ საშინელ, უძირო, 
კუნაპეტ სიცარიელეში ვეშვები!.. ეს ტირილზე უარესია, სინანულის ტკივილზე უფრო 
მტკივნეული და ღრმა; ეს ის ქვესკნელია, რომელშიც სატანა ჩავარდა. ამ ქვესკნელიდან 
ამოსვლის არანაირი იმედი არ არსებობს. იქ არც სინათლის სხივი აღწევს, არც ადამიანის 
ხმა და არც მისი ხელის შეხება. 
ღამით, ქუჩებში ხეტიალისას, ალბათ, ათასჯერ მაინც მიკითხავს საკუთარი თავისთვის, 

ნეტა თუ გათენდება-მეთქი ის დღე, როცა მე და მონა ისევ ერთად ვიქნებით... რომ 
იცოდეთ, როგორი მონატრული,სასოწარკვეთილი და დარდიანი თვალებით შევყურებ 
ყველა შენობასა და ქანდაკებას... ალბათ, ჩემი შეგრძნებები ისე ღრმად შეიწოვეს, რომ ახლა 
მათ განუყოფელ ნაწილად იქცა. ვერაფრით ვივიწყებ, როგორ დავდიოდით ჩვენ ორნი იმ 
ბნელი, ღარიბუი უბნების ქუჩებში, რომლებსაც ახლა ჩემი დარდისა და მონატრების 
კვალი ატყვია... მაგრამ მონა ვერაფერს გრძნობს, საერთოდ ვერაფერს: მისთვის ეს 
ჩვეულებრივი ქუჩებია, ეგებ უფრო ბინძურიც, ვიდრე სხვა ქალაქებშია, სხვაფრივ კი – 
ზუსტად ისეთივე. მონას არ ახსოვს ის კუთხე, მე რომ დავიხარე და მისი ჩამოვარდნილი 
თმის სამაგრი ავიღე... არც ის ახსოვს, ტაძართან რომ  დავიხარე და ფეხსაცმლის თასმა 
შევუკარი... მე კი საგულდაგულოდ მოვნიშნე ის ადგილი, მისი ნატერფალი... ეს ნიშანი 
მარად იქ იქნება, მაშინაც კი, როცა ტაძარი ნანგრევებად იქცევა და მაშინაც, როცა მთელი 
ევროპული ცივილაზიაცია აღიგვება პირისაგან მიწისა! 
ერთ ღამეს, როდესაც რიუ ლომონზე მოვდიოდი და ნაღველმა განსაკუთრებით 

მტკივნეულად შემომიტია, უცებ გონება გამინათდა და ბევრ რამეს მივხვდი. არ ვიცი, რა 
მოხდა – ეგებ იმიტომ, რომ მონას ერთი ფრაზა გამახსენდა, ლუსიენ ერის მოედანზე რომ 
მითხრა?.. მოკლედ, არ ვიცი და მნიშვნელობაც აღარაა აქვს... მოედანზე გავჩერდით და 
უცებ მკითხა: 

– რატომ არ გინდა, ის პარიზი მაჩვენო, რომელზეც შენ წერ? 
უცებ მივხვდი, რომ იმ პარიზს, რმელიც მე შევისწავლე და შევითვისე, რომლის 

არომატიც თავად უნდა იგრძნო ადამიანმა, პარიზს, რომელიც მხოლოდ ჩემი მონაზე 
დარდისა და მისი მონატრების ფონზე, ჩემი მარტოობის წყალბით და მხოლოდ ჩემს 
წარმოსახვაში არსებობდა, ვერასოდეს ვაჩვენებდი. ეს უზარმაზარი პარიზი იყო! ალბათ, 
ერთი სიცოცხლე არც იკმარებდა, ის პარიზი თავიდან რომ მომევლო... ის პარიზი, რომლის 
გასაღებიც მხოლოდ მე მქონდა, ექსკურსიისათვის ნამდვილად არ გამოდგებოდა. ის 
პარიზი უნდა გეგრძნო, მისით უნდა გეცხოვრა, მისი გამომეტებული ყოველდღიური 
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სატანჯველით უნდა დატანჯულიყავი... ის პარიზი შენში იზრდება და კიბოსავით 
იკიდებს ფეხს... და მანამდე გაიზრდება, სანამ ბოლომდე არ გამოგხრავს... 
რიუ მუფტარს ამ აზრებით შეპყრობილი რომ მივუყვებოდი, წარსულიდან კიდევ ერთი 

უცნაური დეტალი ამომიტივტივდა – მონა იმ გზამკვლევის  ზოგიერთი ფურცლის 
გადასლას მთხოვდა, რომლის ყდაც ძალიან მძიმე აღმოჩნდა ჩემთვის და ვერაფრით 
გადავუშალე. არ ვიცი, რამ გამახსენა, რადგან წუთით ადრე ჩემი გონება სალავინზე 
ფიქრით იყო მოცული...  
მოკლედ, უცებ, სრულიად მოულოდნელად, გამახსენდა, რომ ერთხელაც „ორფილას“ 

პანსიონის (რომელსაც ყოველდღე ჩავუვლიდი ხოლმე) მემორიალურმა დაფამ 
დამაინტერესა და გაუაზრებლად შევედი შენობაში. იმ ოთახის ნახვის უფლება ვითხოვე, 
სადაც სტრინდბერგი ცხოვრობდა. იმ დროს ჯერ კიდევ არ ვიყავი ბოლომდე ჩაშვებული, 
თუმცა უკვე კარგად ვიცოდი, რას ნიშნავდა უსახლკარობა, შიმშილი და პოლიციისაგან 
მალვა. მაშინ ჯერ კიდევ არც ერთი მეგობარი არ მყავდა პარიზში. ეს ამბავი ისე არ 
მაწუხებდა, როგორც მაკვირვებდა, რადგან ყველგან და ყველაზე ადვილად სწორედ 
მეგობრებს ვიძენ. მაგრამ, ფაქტობრივად, ძალიან უბედურად ჯერ კიდევ არ ვგრძნობდი 
თავს. კაცი უმეგობროდ რაღაცნაირად იცხოვრებს, უსიყვარულოდაც და უფულოდაც, 
ამაში ეჭვი არ მეპარება. კაცი პარიზშიც იცხოვრებს, მხოლოდ დარდით და ტანჯვით  
ამაშიც თავად დავრწმუნდი! ასეთი ცხოვრება ზოგს მოსწონს კიდეც... მოკლედ, მაშინ ჯერ 
კიდევ არა მიშავდა; უბრალოდ, ცეცხლს ვეთამაშებოდი, გარდაუვალი კატასტროფის 
ცეცხლს. შემეძლო, სხვა ადამიანების ცხოვრებით დავინტერესებულიყავი, იმ სასიყვარუ-
ლო ურთიერთობების ინტრიგებით შემექცია თავი, რომლებიც, ფურცელზე გადატანილი, 
რაც უნდა ავადმყოფურად გამოიყურებოდეს, ძალიან პირადული და სხვებისთვის 
მიუწვდომელია. პანსიონიდან რომ გამოვედი, ტუჩებზე ირონიული ღიმილი დამთამაშებ-
და; თითქოს საკუთარ თავს ვეუბნებოდი, ჯერ „ორფილამდე“ ბევრი გიკლია-მეთქი. 
ამის მერე მალე მივხვდი, ადრე თუ გვიან გიჟები რას აღმოაჩენენ ხოლმე პარიზში  რომ 

ტანჯულთათვის არ არსებობს ერთ თარგზე მოჭრილი, მზამზარეული ჯოჯოხეთი! ახლა, 
მგონი, უკეთ მესმის, რატომ მოსწონდა სტრინდბერგი მონას ასე ძალიან. მახსოვს, როგორ 
იცინოდა რომელიმე ბრწყინვალე პასაჟის წაკითხვისას და როგორ მეუბნებოდა 
სიცილისაგან აცრემლებული თვალებით, ისეთივე გიჟი ხარ, როგორიც ეს კაცი  შენც 
ოცნებობ, რომ დაგსაჯონ და დაგტანჯონო... სადისტისათვის, რომელიც თავს იჭამს 
საკუთარი კბილების ვარგისიანობის შესამოწმებლად, ალბათ, ენით აუწერელი სიხარუ-
ლია, როცა გვერდით მაზოხისტი აღმოაჩნდება! როცა მონა გავიცანი, მისი გონება 
სტრინდბერგით იყო მოცული. ის გიჟური მეჯლისი, რომელსაც სტრინდბერგი მართავდა, 
ის დაუსრულებელი სქესთა ჭიდილი და ობობასებრი დაუნდობლობა, რომლებმაც 
გამოქლიავებული ჩრდილოელების უსაყვარლეს მწერლად აქცია, ჩემი და მონას 
დაახლოებისათვის ნაყოფიერი ნიადაგი აღმოჩნდა. თავფეხიანად გადავეშვი იმ 
მომაკვდინებელ სამეჯლისო როკვაში, და მორევმა ისე ღრმად ჩამითრია, რომ ბოლოს, 
როცა ამოვყვინთე, სამყარო ვეღარ ვიცანი. ნაპირზე გამოსულმა აღმოვაჩინე, რომ მუსიკა 
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აღარ უკრავდა, მეჯლისი უკვე დამთავრებულიყო, მე კი მთლად გამოფიტული და 
გამოწურული ვიყავი... 
პანსიონიდან რომ წამოვედი, ნაშუადღევს ბიბლიოთეკას მივაკითხე და იქ, მდინარე 

განგში ბანაობისა და ზოდიაქოს ნიშნებზე მედიტაციის შემდეგ, იმ ჯოჯოხეთზე დავიწყე 
ფიქრი, რომელსაც სტრინდბერგი ასე დაუნდობლად ხატავდა. თანდათან გავიაზრე მის 
მიერ აღწერილ ჯოჯოხეთში მოგზაურობის სქემა  პოეტური აღმაფრენა, რომელსაც ცაში 
ჰყავხარ, და მერე, თითქოს უბრძანეს, დრამატურგიულ ხაზს დაუბრუნდიო, საშინელი 
ძალით, გმირულად დანარცხება... ეს დანარცხება ისეთი ძლიერია, რომ დედამიწის 
წიაღში, ვეშაპის ბნელსა და უკიდეგანო ფაშვში ამოგაყოფინებს თავს. იქ სისხლისმღვრელ 
ომში ერთვები, რომ თავი გაითავისუფლო, წარსული ჩამოირეცხო და როგორც ნათელი, 
დასისხლიანებული ძე ღვთისა, ისე ამოტივტივდე რომელიმე უცხო ნაპირთან... ახლა 
ჩემთვის უკვე ცხადი იყო, თუ რატომ აფარებდა პარიზს თავს სტრინდბერგი (ისევე, 
როგორც დანტე, რაბლე, ვან გოგი და ძმანი მათნი). მივხვდი, რატომ იზიდავდა პარიზი 
მარტვილებს, ჰალუცინაციებით შეპყრობილებს, სიყვარულის დიად მანიაკებს. მივხვდი, 
სამყაროს ამ ცენტრში რატომ იბადებოდა ყველაზე ფანტასტიკური, ყველაზე 
წარმოუდგენელი თეორიები, რომლებიც აქ უცნაური არავის ეჩვენებოდა. პარიზში 
შეგეძლო, თავიდან გადაგეკითხა ბავშვობის დროინდელი ლიტერატურა და თითო 
გაჭაღარავებული თმის ღერის ფასად ყველა ენიგმა ახალ მნიშვნელობას შეიძენდა შენთვის. 
აქაურ ქუჩებში დადიხარ და იცი, რომ გიჟი ხარ, შეპყრობილი, რადგან სრულიად აშკარაა, 

რომ ეს ცივი, უმეტყველო სახეები შენივე საგიჟეთის სანიტრებისა და მცველების 
სიფათებია. აქ ყველა ზღვარი მოშლილია და ხვდები, რომ გარემო ერთ დიდ გიჟების 
სასაკლაოდ ქცეულა. გიჟებს კონვეიერზე აწვენენ და ამ კონვეიერს ბოლო არ უჩანს, 
უსასრულოდ გრძელია... ყველა ლუკი დახურულია, ვერსად გაიქცევი, ყასბის სისხლიანი 
დანა თვალისმომჭრელად ელვარებს... აქ ჰაერი დამძიმებულია, ენა  აპოკალიფსური. 
არსად ჩანს წარწერა „გასასვლელი“, სიკვდილი არ აგცდება. იმ ჩიხში ხარ მომწყვდეული, 
რომლის ბოლოშიც ეშაფოტი აღუმართავთ. 
პარიზი  მარადიული ქალაქი! უფრო მარადიული, ვიდრე რომი, გაცილებით მშვენიერი, 

ვიდრე ნინევია. სამყაროს ცენტრი, რომელთანაც ხოხვით მიდიხარ, როგორც დამთხვეული, 
როგორც უსინათლო ანდა ჭკუასუსტი იდიოტი, და მერე იმ საცობივით, რომელიც დინებამ 
შუა ოკეანეში გაიტანა, ტივტივებ ჭუჭყისა და ნაგვის გარემოცვაში... არაფერი გაღელვებს, 
შენს ახლოს მცურავი კოლუმბის გემის ჩათვლით. ცივილიზაციის აკვანი – აქოთებული 
თხრილი, რომელშიც სიბინძურეს ასხამენ; სამარხი, რომელშიც დამპალი საშოები 
ძვლებისა და ხორცის სისხლიან მასას აძევებენ. ჩემი თავშესაფარი პარიზის ქუჩები იყო. 
ქუჩების ხიბლს ვერასოდეს იგრძნობ, თავშესაფრად თუ არ აქციე, თუ ის საცოდავი ჩალის 
ღერი არ გახდი, რომელსაც ქარი ამ ქუჩებში აღმადაღმა დააფრიალებს. ზამთრის ქუჩებში 
ხეტიალისას გასაყიდად გამოყვანილ ძაღლს დაინახავ და გული გიჩუყდება, გეტირება. 
ქუჩის მეორე მხარეს კი საფლავის ბორცვივით დაბალ ხუხულას ხედავ, რომელიც თურმე 
სასტუმროა. ხუხულას წარწერა ამშვენებს: „H ô tel du Tombeau des Lapins“ . (32. სასტუმრო 
„კურდღლის სამარხი“ (ფრანგ.).) კითხულობ და ახლა სიცილისაგან მოგდის ცრემლები. 
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მერე ამჩნევ, რომ გარშემო სულ სასაფლაოებია  კურდღლების, ძაღლების, ტილების, 
იმპერატორების, მინისტრების, მაკლერების, ცხენიპარიების... და თითქმის ყველა ქუჩაზე 
თითო „H ô tel de l Avenir“ (33. მომავლის სასტუმრო (ფრანგ.)). მაინც შეგხვდება. ჰოდა, 
კიდევ უფრო მხიარულდები. წარმოგიდგენიათ? ამდენი „ხვალინდელი დღის“ სასტუმრო! 
გუშინდელი დღის, გუშინწინდელის და უხსოვარი წარსულის კი  არც ერთი... ყველაფერს 
ხავსი და ობი აქვს მოკიდებული, ყველაფერი ჩამოქაქული და ჩაოხრებულია, მაგრამ 
გარემო მხიარულობს და მომავლის იმედით ისეა გაფუყული, როგორც დასივებული, 
ფლუსიანი ყბა. მომავლის ამ აგრესიული ეგზემით შეჭმული, ბორძიკით მივიკვლევ გზას 
ვიოლეს მოედნისაკენ. გარშემოყველაფერი მოვარდისფრო-მოიასამნისფრო და მორუხოა, 
სადარბაზოები კი ისეთი დაბალი, რომ მხოლოდ ჯუჯები და ავსულები თუ შეაღწევენ 
შიგნით წელში მოუხრელად. ზოლას მოწყენილ თავის ქალას მილები ზემოდან თეთრ 
კვამლს აორთქლებენ, სენდვიჩების მადონა კი თავისი კომბოსტოს ყურებით აყურადებს იმ 
გაზის ცისტერნების ზუზუნს, გაბერილი გომბეშოებივით რომ ჩამომწკრივებულან გზის 
გაყოლებაზე. 
რამ გამახსენა ახლა ეს ყველაფერი?.. ჰო, ალბათ იმან, რომ სწორედ ამ ქუჩაზე მიმართა 

ერთმა ქალმა თავის ლეკვს სასაკლაოს აპოკალიფსურ ენაზე... ჰოდა, ის პატარა ძუკნაც 
მაშინვე მიუხვდა, რას ლუღლუღებდა ეს ბინძური ბებიაქალი. ღმერთო! მახსოვს, ამან 
სასტიკად დამთრგუნა. გაცილებით მეტად დამთრგუნა, ვიდრე იმ გაქუცული მაწანწალა 
ძაღლების ყურებამ, გასაყიდად რომ გამოეყვანათ. თავად ის საცოდავები კი არ 
მთრგუნავდნენ, რკინის უზარმაზარი ბარიერი მაგიჟებდა, რომლის მიღმაც ეს ცოცხალი 
საქონელი დაებათ... ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს ის ჟანგიანი ცხაურები ჩემსა და ჩემს 
კუთვნილ ცხოვრებას შორისაც აღემართათ. ერთ მყუდრო, ვიწრო ქუჩაზე ალაგ-ალაგ 
სისხლის ლაქები შევნიშნე... როგორც ჭკუიდან შეშლილმა სტრინდბერგმა ამოიკითხა 
თავისი პანსიონის ქვის პანელებში ავის მომასწავებელი ნიშნები და სიმბოლოები, ისე მე, 
ამ ატალახებულ, სისხლით დალაქავებულ ქუჩაზე ხეტიალისას, დავინახე, როგორ 
დაიშალა წარსულის ფრაგმენტები და როგორ აფრიალდა ჩემ ცხვირწინ დამცინავი 
წინასწარმეტყველების უტყუარ ნიშნებად... დავინახე, ჩემი საკუთარი სისხლი როგორ 
ინთხეოდა, როგორ ალაქავებდა ატალახებულ ქუჩას მთელ სიგრძეზე... ჩვენ ამქვეყნად 
პატარა ბინძური მუმიებივით ამოვტივტივდებით ხოლმე; გზები სისხლითაა გაპოხილი და 
თანაც, კაცმა არ იცის, რატომ... ყოველი ჩვენგანი საკუთარ გზას გადის, და თუმცა მიწაზე 
ჩამოყრილი უამრავი მშვენიერი ნაყოფი უპატრონოდ ლპება, იმის დროც კი არა გვაქვს, 
რომ გავჩერდეთ და პირი მაინც გავისველოთ... პროცესია „გასასვლელისაკენ“ მიემართება. 
გასასვლელთან საშინელი პანიკაა, ყველას სიმწრის ოფლი ასხამს და ყველა ცდილობს, 
როგორმე დროზე გააღწიოს. სუსტები და უსუსურები ტალახში ეცემიან და დანარჩენები 
ფეხით ჯეგავენ. არავის ესმის მათი სასოწარკვეთილი ბღავილი. მივხვდი, რომ ადამიანთა 
ჩემეული სამყარო უკვე დაქცეულიყო. საოცარ მარტოობას ვგრძნობდი და მხოლოდ 
ქუჩებთან ვმეგობრობდი. ქუჩები კი ნაღვლიანად, მწარე ჩივილით მელაპარაკებოდნენ 
ადამიანთა მოდგმის უბადრუკობაზე, მათ სევდაზე, სინანულზე, მარცხსა და ამაოდ 
დაშვრომაზე. ერთ ღამეს, როცა უკვე ვიცოდი, რომ მონა ავადმყოფობდა და შიმშილობდა, 
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ვიადუკის ქვეშ რიუ ბროკაზე გავლისას გამახსენდა, რომ სწორედ ამ ადგილას, ეტყობა, 
მომავლის შიშითა და ცუდი წინათგრძნობით შეპყრობილი მონა მომეკრო და აკანკალებუ-
ლი ხმით მთხოვა, დამპირდი, რომ არასოდეს მიმატოვებო; არასოდეს, რაც უნდა მოხდე-
სო... რამდენიმე დღის მერე უკვე სენლაზარის სადგურზე ვიდექი და იმ მატარებელს 
გავყურებდი, რომელსაც მონა უნდა წაეყვანა ჩემგან. ფანჯრიდან გადმოყუდებული 
მიღიმოდა. ზუსტად ისევე, როგორც ნიუ-იორკში, როცა მე აქეთ გამოვემგზავრე. ისევ ის 
სევდიანი ღიმილი ჰქონდა სახეზე, ბოლო წუთის იმ სევდანარევი გამოხედვით მიყურებ-
და, რომელშიც ყველაფრის ჩაქსოვას ვლამობთ ხოლმე, მაგრამ არ გამოგვდის. ჩვენი სახე 
მხოლოდ უაზროდ გაღიმებულ უსიცოცხლო ნიღაბს ემსგავსება... სულ რამდენიმე დღით 
ადრე გიჟივით მეკვროდა... მერე კი რაღაც მოხდა; რაღაც, რაც ახლაც ვერ ამომიხსნია... და 
საკუთარი ნებით ავიდა მატარებელში... ახლა კი ამ სევდიანი და იდუმალი ღიმილით 
მიღიმოდა... ამ ღიმილმა დამაბნია  არაბუნებრივი, არაჯანსაღი და უსიამოვნო ღიმილი 
იყო... ნდობას არ იწვევდა... ახლა მე ვდგავარ იმ ვიადუკის ქვეშ, მისკენ ვიშვერ ხელებს, 
მისი გულში ჩაკვრა მინდა და ახლა მე დამთამაშებს სახეზე ის უცნაური ღიმილი, ის 
ნიღაბი მიკეთია, ჩემს დარდს რომ ავაფარე... 
რამდენიც გინდა, იმდენი იღიმე, იმდენი ილოცე და იმდენი იდარდე... ჩვენ ახლა მთელი 

ოკეანე გვაშორებს; ოკეანის იქით მშიერ-მწყურვალი მონაა, ოკეანის აქეთ კი მე 
დავწანწალებ ქუჩა-ქუჩა და მდუღარე ცრემლები ღაპაღუპით ჩამომდის. 
აი, ასეთი ბოროტებაა ამ ქუჩებში ჩაბუდებული! სწორედ ის გვიყურებს კედლებიდან და 

ის გვაფრთხობს, როცა ვგრძნობთ, რომ რაღაც გაუცნობიერებელმა შიშმა აგვიტანა, როცა 
ჩვენს სულებს მომაკვდინებელი პანიკა ეუფლება. სწორედ ის აძლევს ქუჩის ლამპიონებს 
ასეთ უცნაურ ფორმას, ზედ თავის ჩამოსახრჩობი ბაწრის დაკიდებისკენ რომ მოგიწოდებს; 
სწორედ ის აძლევს შენობებს იმ მცველთა იერს, რომლებიც საზარელ დანაშაულთა 
საიდუმლოებებს დარაჯობენ და მათი ამოშენებული ფანჯრები ამიტომაც ჰგავს იმ 
დათხრილ თვალებს, ამ დანაშაულთა მოწმენი რომ გახდნენ. სწორედ ის აწერიათ სახეზე 
ქუჩაში მოარულ ადამიანებს, რომლებსაც ახლა ასე ვუფრთხი და გავურბივარ... და ამ 
თავქუდმოგლეჯილი სირბილის დროს ზედ ჩემს თავზე ერთ წარწერას ვხედავ: „Impasse 
Satan“. (34. სატანის ჩიხი (ფრანგ.). სწორედ ეს მცემს თავზარს, როცა მეჩეთის 
შესასვლელთან ვკითხულობ: „ორშაბათობით და ხუთშაბათობით  ტუბერკულოზი; 
ოთხშაბათობით და პარასკევობით  სიფილისი!“ მეტროს ყველა სადგურზე 
კბილებდაკრეჭილი თავისქალები გვაფრთხილებენ: „D éfendesvous contre la syphilis!“ (35. 
თავი დაიცავით სიფილისისაგან (ფრანგ.).) ყველა კედელი ჭყეტელა ფერის კირჩხიბების 
პლაკატებითაა მოფენილი  კიბოთი დაავადების მოსალოდნელი საფრთხის საუწყებლად. 
საითაც უნდა გაიხედო, რასაც უნდა მიეკარო, ყველგან კიბო და სიფილისია! ლამის 
ზეცაზეც კი წერია, იქიდან ელავს და გაფრთხილებს, როგორც ბოროტი დაცინვა... ამ 
ყველაფერმა უკვე სული ამოგვხადა. ამიტომაც ვართ ისეთივე ცივები და უსიცოცხლოები, 
როგორიც მთვარე... 
მგონი, ოთხი ივლისი იყო, როცა (ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების გარეშე) ისევ 

გამომაცალეს სკამი ქვემოდან. ერთმა „მაგარმა ბიჭმა“, ოკეანის გადაღმა, კომპანიის 
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ეკონომიკური მდგომარეობის გადახედვა მოიწადინა  საცოდავი კორექტორებისა და 
უსუსური მბეჭდავების სამსახურიდან დათხოვნის ხარჯზე ევროპაში ჩამოსვლისა და უკან 
გამგზავრების ფული დაზოგა და ოტელ „რიცში“ აპარტამენტი აიღო. 
მას მერე, რაც ლინოტიპისტების და ქუჩის გადაღმა მდებარე ბისტროს (სადაც კრედიტის 

შენარჩუნება მჭირდებოდა) წვრილ-წვრილი ვალები გავისტუმრე, ხელფასიდან თითქმის 
არაფერი დამრჩა. სასტუმროს მეპატრონეს ვუთხარი, ალბათ, წასვლა მომიწევს-მეთქი. 
მიზეზი არ მითქვამს; არ მინდოდა, თავის ორას ფრანკზე დარდით ღამით არ დასძინებო-
და. „სამსახურს თუ დაკარგავ, რა უნდა ქნა?“ ეს ფრაზა გაბმით მიწიოდა ყურებში. ჰოდა, ეს 
„თუ“ ახლა სათუო აღარ იყო, რეალობად იქცა! შავ დღეში ჩავვარდი  ისევ მაწანწალა უნდა 
გავმხდარიყავი, ქუჩა-ქუჩა მევლო და სკამებზე ჯდომით მომეკლა დრო. მონპარნასზე უკვე 
მცნობდნენ და ამიტომ, რაღაც ხანი, შემეძლო არ შემემჩნია, სამსახური რომ დავკარგე. ეს 
ამბავი აქა-იქ სადილის ან სამხრის „გამოტყუებაში“ წამადგებოდა. ზაფხული იდგა და 
ქალაქი ტურისტებით იყო სავსე. ტურისტებისათვის ფული როგორ უნდა დამეცინცლა, 
მშვენივრად ვიცოდი. „რა უნდა ქნა...?“ ყოველ შემთხვევაში, შიმშილით არ გამძვრებოდა 
სული! თუ სხვას არაფერს მოვიმოქმედებდი და მხოლოდ კვებაზე ვიფიქრებდი, ალბათ, 
სიკვდილს გადავურჩებოდი. ერთი-ორი კვირა იმ ჩემს ბისტროში ვისადილებდი; 
მეპატრონეს სულაც არ ეცოდინებოდა, უსამსახუროდ რომ დავრჩი. მთავარი იყო, დღეში 
ერთხელ მაინც მეჭამა; დანარჩენი უკვე ბედისწერის ამბავი იქნებოდა. 
ცხადია, ყურები სულ დაცქვეტილი მქონდა, ეგებ სადმე ფულის შოვნის ვარიანტი 

გაიჩითოს-მეთქი. თანაც ნაცნობების ახალი წრე შევიძინე  მაბეზღარა ტიპები, რომლებსაც 
აქამდე მუდამ თავს ვარიდებდი, ლოთები, რომლებსაც ვერ ვიტანდი, მხატვრები, 
რომლებსაც უჭირდათ და ასე შემდეგ. დღეში თორმეტ საათს ტერასაზე თუ ატარებ, 
ძმაკაცების შეძენა ძნელი არ არის. მონპარნასის ყველა ლოთს გაიცნობ, ტილებივით 
დაგეხვევიან, თუნდაც ვერაფერს სთავაზობდე შენი საცოდავი ყურების გარდა. ახლა, როცა 
სამსახური დავკარგე, კარლს და ვან ნორდენს ახალი მუდმივი კითხვა გაუჩნდათ  უცებ 
შენი ცოლი რომ ჩამოვიდეს, მაშინ რას იზამო, დამკივიან. რა უნდა ვქნა?! უბრალოდ, ორ 
პირს უნდა ვაჭამო ერთის ნაცვლად, ეგ არის და ეგ! სიღატაკეში კომპანიონი მაინც 
მეყოლება... თანაც, ისევ ისეთი ლამაზი თუა, უღელში შებმული უკეთ გავიტან თავს, 
ვიდრე ცალად დაგდებული... საზოგადოება ლამაზ ქალს საშიმშილოდ არასოდეს 
გაიმეტებს... ტანიას იმედი, ამჯერად, არა მაქვს; ტანია სილვესტერს უგზავნის ფულს. 
ერთი პირობა ისიც კი ვიფიქრე, ეგებ ტანიასთან გადავიდე-მეთქი საცხოვრებლად, მაგრამ 
ტანიას რეპუტაციის წახდენის ეშინია... თანაც, თავის ბოსთან ურთიერთობის გაფუჭება არ 
აწყობს. 
როცა ცუდად ხარ და მთლად ჩაეშვები, დახმარებისათვის მაშინვე ებრაელებს უნდა 

მიმართო. ამჯერად ერთდროულად სამი დავითრიე. ძალიან გულითადი თანადგომის 
გაწევა იციან. ერთი ყოფილი ბეწვეულით მოვაჭრეა, რომელსაც სიგიჟემდე უნდა, მისი 
სახელი გაზეთის ფურცლებზე მოხვდეს. შემომთავაზა, ჩემი სახელით სტატიების სერია 
დაწერე ებრაული გაზეთისთვის ნიუ-იორკშიო. „დომსა“ და „კუპოლთან“ უნდა მეყურყუ-
ტა სახელგანთქმული ურიების ძიებაში. პირველი, რომელსაც გადავაწყდი, ცნობილი 
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მათემატიკოსი იყო; ინგლისურად სიტყვაც კი არ იცოდა. იმ დიაგრამებიდან, რომლებიც 
ხელსახოცებზე დამიხაზა, დარტყმის თეორია უნდა გამეშიფრა და სიტყვიერად ჩამომეყა-
ლიბებინა. მოკლედ, ასტრალური სხეულების გადაადგილებაც უნდა აღმეწერა და 
აინშტაინის თეორიისათვის საფუძველიც უნდა შემერყია. და ეს ყველაფერი სულ 
ოცდახუთ ფრანკად! როდესაც ჩემი დაწერილი სტატიები გაზეთში დაიბეჭდა, მათი 
წაკითხვის თავი ნამდვილად აღარ მქონდა, მაგრამ ეფექტურად კი გამოიყურებოდნენ; 
განსაკუთრებით  ბეწვეულით მოვაჭრე ებრაელის ხელმოწერით. 
ამ პერიოდში უამრავი ვწერე სხვადასხვა ფსევდონიმით. როცა ერთ-ერთ ცენტრალურ 

ქუჩაზე ვეებერთელა ახალი საროსკიპო გაიხსნა, პამფლეტები დავწერე და ცოტა ვიხეირე 
კიდეც  ერთი ბოთლი შამპანური მაჩუქეს და უფასო ჟიმაობის უფლება მომცეს ერთ-ერთ 
ეგვიპტურ აპარტამენტში. კლიენტსაც თუ მივგვრიდი, საკომისიოს მაძლევდნენ. მოკლედ, 
ზუსტად იმავე პრივილეგიით ვსარგებლობდი, როგორითაც ჩემი ძველი ნაცნობი ქეფი. 
ერთ ღამეს ვან ნორდენი მივიყვანე  მე გავერთობი და შენ ცოტა ფულს გაგაკეთებინებო, 
დამპირდა. მაგრამ როცა მადამმა შეიტყო, ჟურნალისტიაო, ფული არაფრით არ გამოართვა. 
ბოლოს, ვან ნორდენს ერთი ბოთლი შამპანური და უფასო ჟიმაობა ერგო, მე კი  ვირის თავ-
ფეხი! მაგრამ ვან ნორდენის სახელით ნარკვევის დაწერამ მაინც მომიწია, რადგან თვითონ 
აზრზე ვერ მოდიოდა, როგორ გადმოეცა მთავარი სათქმელი ისე, რომ მოქმედების 
ადგილი არ გაემხილა... მოკლედ, სულ ეგეთ დღეში ვიყავი  ცხოვრებამ ბოლომდე, მთელი 
სულითა და გულით გამიდო. 
ყველაზე მეტად მაინც იმ სამეცნიერო ნაშრომის დაწერა გამიჭირდა, რომელიც ყრუ-

მუნჯთა ფსიქოლოგის ნაცვლად დავწერე. ტრაქტატი გახლდათ უნარშეზღუდულ ბავშვთა 
მოვლაზე. თავში ათასგვარი დაავადება, სამედიცინო დანადგარი, სავარჯიშო დაზგა და 
სუფთა ჰაერის სასარგებლოობის შესახებ თეორია მიტრიალებდა; თვენახევარი ვიწვალე ამ 
საქმეზე. ბოლოს, ცხადია, იმ ოხერი ოპუსის კორექტურაც ჩემი წასაკითხი გახდა. 
ფრანგულად იყო; ისეთი ფრანგულით იყო დაწერილი, ჩემს დღეში რომ არ წამიკითხავს და 
არ მომისმენია, მაგრამ ყოველდღიური საუზმით უზრუნველმყო  ამერიკული საუზმით  
ფორთოხლის წვენითა და შვრიის ფაფით, ნაღებიანი ყავითა და, დროდადრო, ლორიანი 
ომლეტით. ჩემი პარიზში ყოფნის ჟამს ეს ერთადერთი პერიოდი აღმოჩნდა, როცა 
ნორმალური საუზმით ვინებივრებდი თავს იმ საწყალი, როკავეიბიჩის, ისტსაიდისა და 
მათი მიმდებარე რაიონების უნარშეზღუდული ბავშვების წყალობით. 
მერე ერთ ფოტოგრაფს დავუძმაკაცდი. ვიღაც მიუნხენელი დეგენერატისათვის პარიზის 

ყველაზე ბილწი და ჩაშვებული მხარეების ფოტოებს იღებდა. ერთხელაც მკითხა, ეგებ შენ 
გადაგიღო სურათი შარვალჩახდილს და კიდევ ათას სხვა სულელურ პოზაშიო. ის 
კაფანდარა ტიპები გამახსენდნენ, სასტუმროს პორტიეებს რომ ჰგვანან და წიგნის 
მაღაზიების ვიტრინებში გამოდებულ პორნოგრაფიულ ბარათებზე არიან გამოსახულნი... 
იდუმალებით აღსავსე მოჩვენებები, რიუ დე ლა ლუნსა და პარიზის სხვა ბინძურ უბნებში 
რომ ბუდობენ... მათ „ელიტარულ კომპანიაში“ მოხვედრა ნამდვილად არ მსიამოვნებდა, 
მაგრამ რადგან დამარწმუნეს, ფოტოები მხოლოდ კერძო კოლექციისათვის არისო, და 
თანაც მიუნხენში, დავთანხმდი. როცა მშობლიურ ქალაქში არ ხარ, ლუკმა-პურის შოვნის 
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მიზნით ათასგვარი რამის უფლებას აძლევ საკუთარ თავს; ნამდვილად საპატიო მიზეზია. 
კაცმა რომ თქვას, არც ნიუ-იორკში გამოვირჩეოდი დიდი აზიზობითა და მორცხვობით; 
ისეთ სასოწარკვეთილებაშიც ჩავვარდნილვარ, რომ პირდაპირ ჩემს უბანში გავსულვარ 
სამათხოვროდ. 
მე და ჩემი ახალი მეგობარი პოპულარულ ადგილებში არ დავდიოდით. პირიქით, ისეთ 

მივარდნილ ადგილებს ვსტუმრობდით, სადაც ტურისტების ჭაჭანება არ იყო და სადაც, 
მუშაობის დაწყებამდე, ერთ-ორ ხელ კარტსაც ვთამაშობდით. მშვენიერი კომპანიონი იყო, 
ქალაქის ყველა კუთხე-კუნჭული ზეპირად იცოდა, განსაკუთრებით  მისი ცენტრალური 
რაიონები. ხშირად მესაუბრებოდა გოეთეზე, ჰოჰენშტაუფენებსა და ებრაელთა 
დარბევებზე შავი სიკვდილის მძვინვარების პერიოდში. მოკლედ, იმ საინტერესო თემებზე 
ვლაპარაკობდით, რომლებიც, ჩემდა გასაოცრად, ყოველთვის რაღაცნაირად უკავშირდებო-
და მის საქმიანობას. სხვათა შორის, შესანიშნავი სცენარებიც მოსდიოდა თავში, მაგრამ მათ 
განსახორციელებლად გამბედაობა არავის ჰყოფნიდა. ყალყზე შემდგარი და სალუნის 
კარივით გაჩაჩხული ცხენის დანახვაზე, დანტე, ლეონარდო და ვინჩი ან რემბრანდტი 
ახსენდებოდა და საათობით მელაპარაკებოდა მათზე. საყასბოსთან თუ ჩავივლიდით, უცებ 
ტაქსის აიყვანდა და ტროკადეროს მუზეუმში გამაქანებდა იმ თავის ქალის ან მუმიის 
სანახავად, რომელიც თავად ძალიან მოსწონებოდა. სულ ხელახლა შემომატარა ის 
ცნობილი პატარ-პატარა მოედნები, რომლებსაც მეც ვიცნობდი, მაგრამ მისი საინტერესო 
მონათხრობის ფონზე ახლა სულ სხვა თვალით ვხედავდი. 
კრიუგერიც ჩემმა ფოტოგრაფმა გამაცნო. მეტად სპირიტუალისტურად განწყობილი კაცი 

გახლდათ, თანაც მხატვარი და მოქანდაკე. კრიუგერი რატომღაც ძალიან დამიახლოვდა. 
როცა აღმოაჩინა, რომ მის ეზოთერიკულ მსჯელობას ყურს ვუგდებდი, ხელიდან ვეღარ 
ვუსხლტებოდი. ქვეყნად ბევრია ისეთი ადამიანი, რომელსაც სიტყვა „ეზოთერიკული“ 
„ღვთივგაბრძნობილობის“ სინონიმი ჰგონია, როგორც სიტყვა „მორჩა“  ჰერ პეპერკორნს 
„ჯადოსნურ მთაში“. კრიუგერი იმ წმინდანთაგანი ბრძანდებოდა, რომლებმაც სწორი 
გზიდან გადაუხვიეს. მაზოხისტი იყო, ანალური ტიპი, რომლისთვისაც მთავარი 
წესიერება, თავშეკავებულობა და პატიოსნება იყო, მაგრამ უქმეებში ნებისმიერს ისე 
ჩაულეწავდა კბილებს, წარბსაც არ შეიხრიდა. მისი აზრით, მე უკვე „უფრო დიდი 
სიმაღლეების დასაპყრობად“ ვიყავი მზად... კი, მზად ვიყავი, თუკი იმ სიმაღლეზე ადამია-
ნური ჭამა-სმა მელოდა. კრიუგერმა თავი წამჭამა „ასტრალურ სხეულებზე“, „კაუზალურ 
სხეულზე“, „სულთა გადასახლებაზე“, უპანიშადებზე, კრიშნამურტიზე, „სულის კარმულ 
გარსსა“ და „ნირვანაზე“ ანუ მთელ იმ სისულელეებზე ქაქანით, რომლებიც ჩვენთან შავი 
ჭირის ეპიდემიასავით შემოიჭრა აღმოსავლეთიდან. ზოგჯერ ტრანსში ვარდებოდა და 
თავის წინამორბედ ინკარნაციებზე საუბრობდა. ხანაც საკუთარ სიზმრებს მიყვებოდა, 
რომლებიც, როგორც ვხვდებოდი, სრულიად არ იყო ფერადოვანი და ფროიდისტების 
ყურადღებას ნამდვილად ვერაფრით მიიპყრობდა, მაგრამ მისთვის ამ სიზმრებში 
უზარმაზარი ეზოთერიკული ნიშნები იყო ჩაქსოვილი, და მე ამ ნიშნების ახსნაში უნდა 
დავხმარებოდი. მოკლედ, ისე ამოტრიალდა ჩემ წინაშე, როგორც გაქუცული პალტოს 
ამობრუნებული საყელო. 
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თანდათან, როცა მისი ნდობა სრულიად მოვიპოვე, მისი გულისკენაც გავიკვლიე გზა. 
ისეთ დღეში ჩავაგდე, რომ ლამის ქუჩა-ქუჩა დამდევდა, ცოტა ფული ხომ არ მოგცეო. 
უნდოდა, როგორმე ჩემი სული ჩემსავე სხეულში გაეჩერებინა, რომ უფრო დიდ 
სიმაღლეებზე ავეყვანე. მისთვის ის მსხალი ვიყავი, რომელიც ხეზე მწიფდებოდა. ზოგჯერ 
გამტეხდა ხოლმე და მართლაც ვართმევდი მიწიერი არსებობისათვის საჭირო თანხას, 
მაგალითად „სფინქსში“, ანდა წმ. აპოლინას ქუჩაზე გასასეირნებლად, სადაც თვითონაც 
შეივლიდა ხოლმე იშვიათად, როცა მისი სხეული მის სულს ჩაგრავდა. როგორც მხატვარი, 
არაფრად ვარგოდა და როგორც მოქანდაკე, კიდევ უფრო უარესი იყო. ოჯახის მეურნეობას 
კი იდეალურად უძღვებოდა, ამას ვერ დავუკარგავ. თანაც საოცრად ეკონომიურად. 
არაფერს ყრიდა, იმ ქაღალდის ჩათვლით, რომელშიც ხორცს უხვევდნენ ხოლმე. პარასკევს, 
საღამოობით, სტუდიაში მეგობარ მხატვრებს იწვევდა; მშვენიერი სასმლითა და 
სენდვიჩებით უმასპინძლდებოდა, და თუ შემთხვევით რამე გადარჩებოდა, მეორე დღით 
მე ვუპრიალებდი თეფშებს. „ბალ ბიულიეს“ უკან კიდევ ერთი სტუდია იყო, რომელსაც 
ხშირად ვაკითხავდი. მხატვარს მარკ სვიფტი ერქვა. ეს ყიამყრალი ირლანდიელი გენიოსი 
თუ არა, ექსცენტრიკოსი ნამდვილად იყო. თავისი მარადიული მოდელი, ერთი ებრაელი 
ქალი, რომელთანაც უკვე დიდი ხანია, იყოფდა სარეცელს, ყელში ამოსვლოდა, ჰოდა, ახლა 
მიზეზს ეძებდა, რომ როგორმე დაშორებოდა. მაგრამ ვინაიდან თავის დროზე ამ ქალის 
მთელი მზითევი დაემღერებინა, ახლა იმაზე ჩალიჩობდა, თავი როგორმე დავიძვრინო და 
ქალი მიყენებული ზარალის ფულადი კომპენსაციის გარეშე გავუშვაო. ამის ყველაზე 
იოლი გზა მისი ისეთ დღეში ჩაგდება იყო, როცა ის უბედური შიმშილით სიკვდილს 
არჩევდა, ოღონდ კი მისი სისასტიკისაგან დაეხსნა თავი. 
სხვათა შორის, ის სვიფტის ხასა საკმაოდ კარგი ქალი აღმოჩნდა. ერთადერთი, რაც 

შეიძლებოდა მასზე გეთქვა, ის იყო, რომ ფორმა დაკარგა, გასივდა და თავის კუროს 
საკუთარი სხეულით ვეღარ არჩენდა. თავადაც მხატვარი იყო და მათი აზრით, ვინც ამ 
საქმეში ერკვეოდა, სვიფტზე ნიჭიერიც. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ სვიფტი ცხოვრებას 
უწამლავდა, ქალი მისი ერთგული იყო და ვინც სვიფტზე აუგს ეტყოდა და გაბედავდა, რომ 
დიდ მხატვრად არ ეღიარებინა, იქვე თვალებს დასთხრიდა. ეგეთი საზიზღარი ზნისაც 
იმიტომ არის, რომ გენიოსიაო, ამართლებდა. მათი სტუდიის კედლებზე მხოლოდ 
სვიფტის სურათები ეკიდა, ქალის ნამუშევრები კი სამზარეულოში ეყარა. ერთხელ, ჩემი 
თანდასწრებით, ვიღაც ჩააცივდა, შენი ნამუშევრები მაჩვენეო. შედეგი მეტად მტკივნეული 
აღმოჩნდა. 

 – ამ ფიგურას ხომ ხედავთ? – თქვა სვიფტმა და ტილოს თავისი უზარმაზარი ფეხი მიაშ-
ვირა. – ეგ კარში გაჩხერილი კაცი გარეთ მოსაფსმელად გასვლას ცდილობს, მაგრამ უკან 
ვერ დაბრუნდება, რადგან თავი უხეიროდ აქვს მიკერებული... ახლა ამ შიშველ ფიგურას 
შეხედეთ. ყველაფერი ნორმალურად მიდიოდა, სანამ მის მუტელს არ მიადგა... არ ვიცი, 
რაზე ფიქრობდა, მაგრამ იმხელა დაუხატა, რომ ფუნჯი შიგნით ჩაუვარდა და ახლაც შიგა 
აქვს. 
მერე იმისათვის, რომ ყველასთვის ეჩვენებინა, როგორ უნდა დაიხატოს შიშველი სხეული, 

თავისი ახლად შესრულებული ნამუშევარი გამოიღო. ტილოზე ის საცოდავი იყო 
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დახატული... სინდისის ქენჯნით ინსპირირებული სამაგიეროს გადახდის შესანიშნავი 
ნიმუში გახლდათ  მანიაკის ნამუშევარი, შხამით, ზიზღით, ბოღმით, შურითა და 
ბალღამით გაჟღენთილი, მაგრამ სრულიად შეუდარებელი. მნახველს ისეთი გრძნობა 
რჩებოდა, რომ მხატვარი საკუთარ მოდელს გასაღების ჭუჭრუტანიდან უთვალთვალებდა, 
რომ მისი მანკიერი თვისებები არ გამოჰპარვოდა. მაგალითად, ის მომენტი, როცა თითით 
ცხვირს იჩიჩქნიდა ან უკანალს იფხანდა. ტილოზე ქალი ბეწვიან დივანზე იჯდა, 
უფანჯრო, უზარმაზარ ოთახში. ოთახის სიღრმეში სტუდიისკენ მიმავალი ზიგზაგისებუ-
რი კიბე მოჩანდა, შხამიანი მწვანე ფერის ხალიჩით. ასეთი სიმწვანე მხოლოდ მომაკვდავ, 
სულთმობრძავ სამყაროში შეიძლება გაჩნდეს... მაგრამ, პირველ რიგში, ქალის 
დუნდულები მოგხვდებოდათ თვალში  დეფორმირებული, ცელულიტებითა და 
ფუფხებით მოფენილი. ქალს საჯდომი ოდნავ ისე ჰქონდა წამოწეული, თითქოს ეს-ესაა, 
ჰაერის გაფუჭებას აპირებსო. სახე სრულიად იდეალური ჰქონდა  საყვარელი და 
უცოდველი, ზუსტად ისეთი, კანფეტების კოლოფზე რომ ხატავენ. ძუძუები დახეთქვაზე 
ჰქონდა, თითქოს მყრალი, ლპობადი ექსკრემენტების ბუყბუყა გაზით დაუბერესო. თავად 
მენსტრუალური სისხლის გუბეში იჯდა... მოკლედ, გადიდებულ ემბრიონს ჰგავდა, 
გამოთაყვანებული, ტკბილი და უმეტყველო სახით. 
და მაინც, სვიფტი ყველას უყვარდა. დაუღალავად შრომობდა და ფერწერის გარდა 

არაფერი აღელვებდა. მაგრამ იცოცხლე  ეშმაკობა და საზრიანობა არ აკლდა. სწორედ მან 
მირჩია, ფილმორს დაუმეგობრდიო, ახალგაზრდა ყმაწვილს დიპლომატიური კორპუსი-
დან, რომელიც სრულიად გაუგებარი მიზეზით მოხვედრილიყო სვიფტისა და კრიუგერის 
ნაცნობთა წრეში. ცოტა დაგეხმაროს, არაფერი უჭირს, ფული სად წაიღოს, აღარ იცისო, 
მეუბნებოდა. ჩემი აზრით, ფილმორი საკუთარ ფულს უკეთეს საქმეში ვერც დახარჯავდა. 
ეგეთ ტიპზე ვერც იმას იტყოდი, რომ გულუხვი იყო, და ვერც იმას  ძუნწიაო. ეგეთი 
ტიპები, უბრალოდ, ფულს ატრიალებენ და აბანდებენ, ეგ არის და ეგ... ფილმორმა იცოდა, 
რომ მისი პარიზში ყოფნის დღეები დათვლილი იყო, ამიტომ მტკიცედ ჰქონდა 
გადაწყვეტილი, საზღვარგარეთ ცხოვრებით რაც შეიძლება მეტი სიამოვნება მიეღო. ჰოდა, 
რადგან ამის განხორციელება პარტნიორთან ერთად უფრო ადვილიეჩვენებოდა, ორივე 
ხელით ჩამაფრინდა  მე ხომ უამრავი თავისუფალი დრო მქონდა და ჩემზე უკეთეს 
პარტნიორს, აბა, სად იპოვიდა? ყველა თვლიდა, რომ ფილმორი დიდი აბეზარი ვინმე იყო, 
და ალბათ, იყო კიდეც. მაგრამ როცა შიმშილით კუჭი გიხმება, უარესებსაც გაუძლებ. 
მართალია, მთელი დღე ძალიან ბევრს ყბედობდა, ძირითადად, საკუთარ თავსა და იმ 
თავის საყვარელ ავტორებზე  ანატოლ ფრანსსა და ჯოზეფ კონრადზე, მაგრამ ღამეები კი 
სულ სხვაგვარად გამილამაზა. ფილმორს ცეკვა, კარგი ღვინო და ქალები უყვარდა. ის, რომ 
ბაირონი და ვიქტორ ჰიუგოც უყვარდა, ადვილად ეპატიებოდა. კოლეჯი ახლახან 
დაემთავრებინა და წინ უამრავი დრო ჰქონდა გემოვნების დასახვეწად. ის, რასაც მასში 
ყველაზე მეტად ვაფასებდი, მისი ავანტიურისტული სული იყო. 
მე და ფილმორი ერთმა საკმაოდ უსიამოვნო შემთხვევამ დაგვაახლოვა. მაშინ, დროებით, 

კრიუგერთან ვცხოვრობდი. ინციდენტი კოლინზის გამოჩენიდან რამდენიმე დღეში 
მოხდა. კოლინზი მეზღვაური იყო, რომელსაც ფილმორი ამერიკიდან გემით გამომგზავრე-
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ბისას დაუახლოვდა. ჩვენ სამნი, როგორც წესი, სადილობამდე „როტონდის“ ტერასაზე 
ვისხედით ხოლმე. იქ პერნოს ვსვამდით, რომელიც კოლინზს მაშინვე კარგ გუნებაზე 
აყენებდა და შესანიშნავ ბაზას ქმნიდა ღვინის, ლუდის და იმ კერძების ასათვისებლად, 
რომლითაც უნდა გაგვეგრძელებინა. კოლინზის პარიზში ყოფნის დროს ნამდვილი 
ჰერცოგივით ვცხოვრობდი: იხვები, ხოხბები, საუკეთესო მარკის ღვინოები და ის საუცხოო 
ტკბილეული, რომლის შესახებ ადრე არც კი მსმენოდა. ერთი თვე ამ რეჟიმით რომ 
მეცხოვრა, უთუოდ ბადენბადენში, ვიშიში ან ექსლებენში სამკურნალოდ წასვლა 
მომიწევდა. იმ დროს კრიუგერის სახელოსნოში ვცხოვრობდი და ღამის სამ საათამდე შინ 
ვერ ვბრუნდებოდი. მერე, ცხადია, დილით ჩემი საწოლიდან წამოგდებაც მთელი 
ხათაბალა იყო და კრიუგერისათვის ეს თანდათან ძალიან შემაწუხებელი გახდა. კრიუგერი 
სიტყვიერ შენიშვნას არ მაძლევდა, მაგრამ ხაზგასმით მაგრძნობინებდა, რომ ჩემი ლოთობა 
ძალიან აღიზიანებდა. მოულოდნელად ავად გავხდი; ეტყობა, დელიკატესების მონელება 
გამიჭირდა. ვერ გამეგო, რა მჭირდა, მაგრამ ფეხზე ვეღარ ვდგებოდი. ძალაც გამომელია და 
ცხოვრების ხალისიც დავკარგე. კრიუგერს უწევდა ჩემი მოვლა-პატრონობა, ბულიონების 
ხარშვა და ასე შემდეგ. ეს მისთვის დიდი გამოცდა იყო, მით უმეტეს, რომ მალე სტუდიაში 
გამოფენის მოწყობას გეგმავდა ვიღაც მეცენატებისათვის, რომლებზეც ცხოვრება ჰქონდა 
აწყობილი. ყველაზე ცუდი კი ის იყო, რომ მე სწორედ სტუდიაში ვიწექი, რადგან სხვაგან 
ჩემი საწოლის ადგილი არ იყო. 
იმ დილით, როცა მისი სავარაუდო კეთილისმყოფელები უნდა მოსულიყვნენ, კრიუგერმა 

საშინელ გუნებაზე გაიღვიძა. ფეხზე დადგომა რომ შემძლებოდა, ალბათ, პანღურს 
ამომკრავდა და სიამოვნებით მომისროდა კარში, მაგრამ ფეხზე ვერ ვდგებოდი. 
მშვენივრად მესმოდა, რომ ჩემი სტუდიაში დარჩენა კრიუგერისათვის ნამდვილი 
კატასტროფა იქნებოდა. აბა, როგორ უნდა გამოიწვიოს სურათებმა და ქანდაკებებმა 
მნახველის ინტერესი, თუ ისინი მომაკვდავი ადამიანის ოთახშია?! კრიუგერიცა და მეც 
დარწმუნებული ვიყავით, რომ ჩემი აღსასრულის დრო დამდგარიყო. თუ მაინც 
ვკვდებოდი, ჯობდა, სტუდიის მყუდრო გარემოში მოვმკვდარიყავი, ვიდრე ახალი 
სასიკვდილო სარეცელი მეძებნა. ისე, ჩემთვის სულერთი იყო, სად მოვკვდებოდი, ოღონდ 
კი ჩემი საწოლიდან გამოთრევა არ მოენდომებინა ვინმეს. ეს რომ ვუთხარი, კრიუგერი 
მთლად გადაირია  ჯერ ავადმყოფი რა იყო სტუდიაში და მიცვალებული ხომ მთლად 
საშინელება იქნებოდა! ეს იმ მოკრძალებულ იმედსაც კი უნგრევდა, რომელიც გულის 
სიღრმეში ჯერ კიდევ დარჩენოდა. ცხადია, ჩემთვის არაფერი უთქვამს, მაგრამ მისი 
ფორიაქი სწორედ ამაზე მეტყველებდა. ჰოდა, მეც გავჯიუტდი. არც საავადმყოფოში 
ვარეკინებდი, არც ექიმთან და საერთოდ, ყველაფერზე მტკიცე უარს ვეუბნებოდი. 
ბოლოს ისე გამწარდა, რომ ჩემი პროტესტის მიუხედავად, ჩაცმა დამიწყო. მე კი ისე 

სუსტად ვიყავი, რომ წინააღმდეგობის გაწევის თავი არ მქონდა. ერთადერთი, ძლივსგასა-
გონად ვლუღლუღებდი, შე ნაბიჭვარო-მეთქი. მიუხედავად იმისა, რომ გარეთ თბილოდა, 
მე ბებერი ძაღლივით ვკანკალებდი. ჩამაცვა, პალტო მომახურა და დასარეკად გავარდა. მე 
უილაჯოდ ვიმეორებდი, არ წავალ, არ წავალ-მეთქი, მაგრამ კარი ცხვირწინ მომიჯახუნა 
და ყური აღარ მათხოვა. რამდენიმე წუთში უკან დაბრუნდა და ისე, რომ ჩემთვის სიტყვაც 
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არ უთქვამს, სტუდიის მოწესრიგება დაიწყო. ცოტა ხანში კარზე მოაკაკუნეს. ფილმორი 
იყო. კოლინზი ქვემოთ გველოდებაო, მაუწყა. კრიუგერი და ფილმორი მხრებში შემიდგნენ 
და ფეხზე წამომაყენეს. ლიფტისკენ რომ მიმათრევდნენ, კრიუგერი უცებ დამიტკბა. 
შენთვის ასე ჯობიაო, მითხრა, თანაც მეც ხომ უნდა გამიწიო ანგარიშიო. ხომ იცი, მთელი 
ეს წლები რამდენს ვწვალობდი, ჰოდა, ცოტა ჩემზეც ხომ უნდა იფიქროო. ამას რომ 
მეუბნებოდა, თვალები ცრემლით ჰქონდა სავსე. მიუხედავად ჩემი სავალალო 
მდგომარეობისა, მის სიტყვებზე მაინც გამეღიმა. ჩემზე კარგა უფროსი იყო და, თუმცა 
მხატვრად არ ვარგოდა, ცოტა ამოსუნთქვას ნამდვილად იმსახურებდა; ყოველ 
შემთხვევაში, ცხოვრებაში ერთხელ მაინც. 

– შენზე არ ვბრაზობ, – ამოვილუღლუღე, – ყველაფერი მესმის. 
– ხომ იცი, როგორ მომწონხარ. როცა უკეთ გახდები, შეგიძლია დაბრუნდე და ჩემთან 

იცხოვრო, რამდენი ხანიც მოგინდება. 
– ჰო, ვიცი, – ვუპასუხე მე, – ჯერჯერობით სიკვდილს ნამდვილად არ ვაპირებ. 
ქვემოთ კოლინზი რომ დავინახე, რაღაცნაირად მოვყოჩაღდი და გავმხნევდი. ძნელი იყო 

მასზე ჯანსაღი, სიცოცხლით სავსე, მხიარული და გულუხვი ადამიანის წარმოდგენა. 
კოლინზმა თოჯინასავით ამიტაცა ხელში და ტაქსის უკანა სავარძელზე დამაწვინა. დიდი 
სიფრთხილითა და მზრუნველობით მეპყრობოდა, რაც განსაკუთრებით მესიამოვნა 
კრიუგერის უგულო საქციელის შემდეგ. 
კოლინზის სასტუმროში მივედით და სანამ მე მისაღებში დივანზე ვიწექი, ფილმორი და 

კოლინზი ხანგრძლივ მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ სასტუმროს მეპატრონესთან. 
მესმოდა, როგორ უხსნიდა კოლინზი, რომ არაფერი სერიოზული არ მჭირდა და რომ 
რამდენიმე დღეში ჩიტივით ვიქნებოდი. მერე ხელში ტკიცინა ასიგნაციები მიაჩეჩა და 
ჩემკენ გამოემართა. 

– აბა, გამაგრდი! არ ეგონოთ, რომ მართლა კვდები! – ამ სიტყვებით წამომაყენა, ხელი 
წელზე შემომხვია და ლიფტისაკენ წამიყვანა. 

„არ იფიქრონ, რომ მართლა კვდები!“ მართალია! უცხო ადამიანებთან სიკვდილი ცუდი 
ტონია. ადამიანი საკუთარ ოჯახში, თავისიანების, ასე ვთქვათ, ინტიმურ გარემოცვაში 
უნდა მოკვდეს. კოლინზის სიტყვებმა ძალიან გამამხნევა. მთელი ეს სიტუაცია უკვე 
ხუმრობად მომეჩვენა. ნომერში რომ ამიყვანეს, ფილმორმა და კოლინზმა ტანზე გამხადეს 
და საწოლში ჩამაწვინეს. 

– ახლა, რომც გინდოდეს, ვერ დაიბრიდები, ძმაო! – ღიმილით მითხრა კოლინზმა. – 
უხერხულ მდგომარეობაში ხომ არ ჩამაგდებ... და საერთოდ, გამაგებინე ერთი, რა ჯანდაბა 
გეტაკა? კარგმა ცხოვრებამ გაწყინა? აი, ნახავ, ორ დღეში ბიფშტექსს დაათოხლავებ!.. 
გგონია, მართლა ავად ხარ? შენ ავადმყოფობა მაშინ ნახე, სიფილისი თუ შეგეყარა! აი, მაშინ 
ნაღდად გეტირება დედა! 
და კოლინზმა იუმორისტულ ფერებში დაიწყო იმ ამბის მოყოლა, მდინარე იანძიზე რომ 

გადახდა, როცა თმის ცვენა დაეწყო და კბილები მოერყა. მისმა მონაყოლმა დაძაბულობა 
მომიხსნა, ძალაუნებურად ჩამითრია კიდეც და აშკარად უკეთ გავხდი. საკუთარი 
ავადმყოფობა თითქმის აღარ მახსოვდა, აღფრთოვანებული შევცქეროდი ამ რკინისნერვე-
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ბიან და სიცოცხლის მოყვარე კაცს. მოყოლისას, ალბათ, ცოტას აჭარბებდა და ფაქტებს 
აზვიადებდა კიდეც, მაგრამ ამას ჩემ გამო აკეთებდა და მისი მხილება აზრად არ მომსვლია. 
უბრალოდ, გაფართოებული თვალებით შევყურებდი და გაფაციცებული ვუსმენდი. 
მდინარის ყვითელ, ბინძურ სათავეს ვხედავდი, ყვითელი სახეების ზღვას, ხეობებსა და 
ჩანჩქერებს, რომლებიც დრაკონის გოგირდოვანი სუნთქვით ალდებოდნენ! 
შესანიშნავი მოთხრობა გამოვიდა! ვხედავდი, ყულები როგორ დაბუჟღაობდნენ გემის 

გარშემო ყოველ ცისმარე, როგორ ასუფთავებდნენ პორტს ნაგვისაგან; როგორ წამოიწია 
სულთმობრძავმა ტომ სლატერმა საწოლიდან, რომ უკანასკნელად შეევლო თვალი 
გაჩირაღდნებული ქალაქისათვის... იმ ლამაზ ევროაზიატს ვხედავდი, რომელიც ბნელ 
ოთახში იწვა და ვენებში საწამლავს იშხაპუნებდა; იმ მილიონობით ყვითელ სახეს 
ვხედავდი, შიმშილით გაყვითლებულს, ავადმყოფობისაგან დაღმეჭილს, ვირთხების, 
ძაღლებისა და ფესვების ლოღნით დატანჯულს, შიმშილისაგან ბალახის მძოველსა და 
საკუთარი შვილების ხორცის მჭამელს... ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ ეს ვაჟკაცი, 
რომელიც ჩემ წინ იჯდა, ერთ დროს წყლულებით დაიფარა და ხალხი კეთროვანივით 
გაურბოდა. კოლინზი ისეთი მშვიდი ხმით ლაპარაკობდა, ვიფიქრე, ალბათ, ამდენი 
ტანჯვა-წამების ფონზე ნამდვილად განიწმინდა-მეთქი. სასმელს რომ დასწვდა, ხმა კიდევ 
უფრო ხავერდოვანი გაუხდა და მისი სიტყვები ჩემს ყურს მალამოდ ედებოდა. მთელი ეს 
დრო ჩინეთი დიდი წიგნივით მეშლებოდა თვალწინ. ის ჩინეთი იხრწნებოდა, კვდებოდა, 
მტვრადაც კი იქცა დინოზავრის ნეშტივით, მაგრამ მაინც ინარჩუნებდა განსაკუთრებულ 
პეწს, გრძნეულებას, იდუმალებას, მრისხანებასა და ძველ ლეგენდებს. 
ბოლოს უკვე ვეღარ ვუსმენდი, ჩემმა გონებამ ოთხი ივლისისაკენ გამაქანა... გამახსენდა, 

როგორ ვიყიდე მაშხალების პირველი შეკვრა და კვესაბედი, რომლის სუნიც დიდხანს 
გრჩებოდა ხელზე, ნამცეცებად ჩაგაკვდებოდა კანში და ათას უცნაურ რამეზე გაოცნებებდა. 
ოთხი ივლისი  ქუჩები წითელი ქაღალდებით არის მოფენილი, ზედ შავი და ოქროსფერი 

ფიგურებია გამოსახული, და ყველგან პაწაწინა მაშხალები მოჩანს, ძალზე საინტერესო 
შიგთავსით. შეკვრა შეკვრაზე აწყვია; პატარა, ბრტყელი, ადამიანის ტვინის ფერის 
ბაფთებით შეკრული... მთელი დღე ტყვია-წამლისა და კვესაბედის სუნი ტრიალებს 
ჰაერში, და წითელი შესაფუთის ოქროს მტვერი და დენთის კვალი ხელებზე გადაგდის, 
თითებზე გეკრობა. ჩინეთზე არავინ ფიქრობს, მაგრამ ჩინეთი მაინც იქ არის, შენი ხელის 
თითებში ჩამკვდარი და ცხვირს გაფხანინებს... დიდი ხნის მერე, როცა დენთიანი 
მაშხალების სუნი აღარც გახსოვს, ერთ მშვენიერ დღეს იღვიძებ და გრძნობ, ის სუნი ისევ 
როგორ გახრჩობს, კვესაბედის მძაფრი სუნიც გცემს და წითელ შესაფუთ ქაღალდს იხსენებ, 
რომელსაც იმ ხალხისა და მიწის მონატრება ახლავს, არასოდეს რომ არ გინახავს... მაგრამ 
ეს ყველაფერი სისხლში გაქვს, ისევე, როგორც დროისა და სივრცის შეგრძნება, წამიერი და 
მუდმივი ფასეულობა, რომელიც ასაკის მატებასთან ერთად, უფრო და უფრო ფასეული 
ხდება შენთვის. ცდილობ, გონებით მოიცვა, გონების თვალით დაინახო, მაგრამ არ 
გამოგდის, რადგან ყოველივე ჩინურში ის სიბრძნე და იდუმალებაა, რომელსაც ვერც ორი 
ხელით მოიხელთებ და ვერც გონებით შესწვდები... მაგრამ თითებზე აკვრის უფლებას 
მისცემ, ნელ-ნელა კი  შენს ვენებში შეჭრის უფლებასაც. 
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რამდენიმე კვირის შემდეგ, როცა კოლინზი ჰავრში ჩამოვიდა, მისგან წერილი მივიღეთ. 
დაჟინებით გვთხოვდა, მეწვიეთო. ჰოდა, ერთ დილას მე და ფილმორი მატარებელს 
შევახტით და შაბათ-კვირის კოლინზთან გასატარებლად გავემგზავრეთ. რაც პარიზში 
ჩამოვედი, პირველად გავდიოდი ქალაქიდან. შესანიშნავ გუნებაზე ვიყავით და მთელი 
დღე ანჟუს ვწრუპავდით. კოლინზმა იმ ბარის მისამართიც გვითხრა, რომელშიც 
ერთმანეთს უნდა შევხვედროდით. იმ ადგილს „ჯიმის ბარი“ ერქვა და ჰავრის ყველა 
მაცხოვრებელმა იცოდა. 
სადგურზე გადახდილ ეკიპაჟში ჩავსხედით და შეხვედრის ადგილისაკენ მსუბუქი 

ჩორთით გავქუსლეთ. ნახევარი ბოთლი ანჟუ კიდევ გვქონდა და გზაში ისიც 
გამოვწრუპეთ. ჰავრი სალაღობო ადგილი ჩანდა, მზიანი, კამკამა ჰაერით, რომელიც ზღვის 
იმ მარილიანი სუნით იყო გაჟღენთილი, რომელმაც ლამის ნიუ-იორკი მომანატრა. ყველგან 
გემები და მათი ანძები მოჩანდა, ჭყეტელა ფერის ალმები, გაშლილი მოედნები და 
მაღალჭერიანი კაფეები, რომელთაც მხოლოდ პროვინციებშიღა ნახავ. მოკლედ, ქალაქმა 
ჩვენზე დადებითი შთაბეჭდილება მოახდინა და ხელგაშლილმა ჩაგვიკრა გულში. 
სანამ ბართან მივიდოდით, ქუჩაში კოლინზი დავინახეთ. ეტყობა, ბოლოს გადაწყვიტა, 

სადგურზე დაგვხვედროდა, მაგრამ, როგორც ყოველთვის, დააგვიანდა. ფილმორმა მაშინვე 
შემოგვთავაზა, თითო პერნო დავურტყათო. ერთმანეთს მხარზე დავკარით ხელი და 
ავხორხოცდით. უკვე ისედაც შეზარხოშებულები ვიყავით და მზემ და ზღვის ჰაერმა 
კარგად დაგვათრო. კოლინზი პერნოს დალევაზე თავიდან ჭოჭმანობდა; ტრიპერის 
მსუბუქი ფორმა მაქვსო, ამბობდა. სერიოზული არაფერია, ალბათ, უფრო მემკვიდრეობი-
თიაო. მერე ჯიბიდან რაღაც ბოთლი დააძრო და გვაჩვენა. როგორც მახსოვს, „ვენესიენი“ 
ერქვა, მეზღვაურები მაგით წამლობენ ტრიპერსო, გვარწმუნებდა. 
ბარში წასვლამდე, წასახემსებლად, ერთ სანაპირო რესტორანში შევიარეთ. რესტორანი კი 

არა, უფრო დუქანი იყო  შეჭვარტლული სვეტებითა და უზარმაზარი ხის მაგიდებით, 
რომლებიც საკვების სიუხვისაგან ლამის წაქცეულიყო. ჩამოვსხედით და იმ ღვინოებს 
დავეწაფეთ, კოლინზმა რომ გვირჩია. მერე ტერასაზე გავედით, ლიქიორიანი ყავის 
დასალევად. კოლინზი სულ ვიღაც ბარონ დე შარლიუზე ლაპარაკობდა, რომელიც თურმე, 
ძალიან მოსწონდა. თითქმის ერთი წელი იყო, რაც კოლინზი ჰავრში ბუდობდა და იქ 
ანიავებდა კონტრაბანდისტობით ნაშოვნ ფულს. მისი მოთხოვნილებები საკმაოდ უბრალო 
იყო: საჭმელ-სასმელი, ქალები და წიგნები. ჰო, და კიდევ აბაზანიანი ნომერი! ყოველ 
მიზეზს გარეშე! 
ბარონ დე შარლიუზე საუბარში გართულებმა, „ჯიმის ბარსაც“ მივაღწიეთ. გვიანი 

ნაშუადღევი იყო და ბარი თანდათან ხალხით ივსებოდა. თავად ჯიმიც, აჭარხლებული 
სახით, ცხადია, ადგილზე ბრძანდებოდა და მისი ცოლიც იქვე იყო  მშვენიერი, ჯანსაღი 
ფრანგი ქალი აჟუჟუნებული თვალებით. ძალიან გულითადი მიღება მოგვიწყვეს და 
მაშინვე ისევ პერნო დაგვიდგეს წინ. გრამოფონი მთელ ხმაზე გაჰკიოდა და კლიენტები 
ყველა ენაზე  ინგლისურად, ფრანგულად, ჰოლანდიურად, ნორვეგიულად და ესპანურად 
უბერავდნენ. ჯიმი და მისი ცოლი შესანიშნავ გუნებაზე იყვნენ, ერთმანეთს გულში 
იკრავდნენ, კოცნიდნენ და ჭიქებს უჭახუნებდნენ. მოკლედ, გარშემო ისეთი მხიარული 
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სიტუაცია იყო, რომ ისღა გვაკლდა, გავშიშვლებულიყავით და ველური ცეკვა 
შეგვესრულებინა. ბარის დახლთან ქალები ბუზებივით დაგვეხვივნენ. რადგან კოლინზის 
მეგობრები ვიყავით, ჩათვალეს, რომ ფულში ვიხრჩობოდით. ჩვენს ძველ ტანსაცმელს 
ყურადღებაც არ მიაქციეს – ყველა „ინგლისელი“ ასე იცვამსო, გადაწყვიტეს. ჯიბეში ერთი 
სუც არ მედო, მაგრამ არც მაგას ჰქონდა მნიშვნელობა; მე ხომ ახლა საპატიო სტუმარი 
ვიყავი. ერთგვარი უხერხულობა მაინც ვიგრძენი, როცა ორი გასაგიჟებელი გოგო 
მკლავებზე ჩამომეკიდა და ელოდებოდა, სასმელს როდის შევთავაზებდი. ბოლოს 
გადავწყვიტე, რომ გადამჭრელი ზომების მიღების დრო იყო  დადგა მომენტი, როცა კაცმა 
არ იცოდა, რომელი სასმლით გვიმასპინძლდებოდა თავად ბარი და რომლის ფული უნდა 
გადაგვეხადა... მე ხომ „ჯენტლმენის“ იმიჯი უნდა შემენარჩუნებინა, მიუხედავად იმისა, 
რომ უკაპიკოდ ვიყავი. 
ივეტი – ჯიმის ცოლი  განსაკუთრებული სიხარულით დაგვხვდა და ახლა სპეციალურად 

ჩვენთვის ამზადებდა კერძს. ამ საქმეს ცოტა დრო სჭირდებოდა, ჰოდა, ღელავდა, ვაითუ 
მანამდე ძალიან დავმთვრალიყავით და საჭმელი სათანადოდ ვეღარ შეგვეფასებინა. 
გრამოფონი ბოლო ხმაზე გაჰკიოდა და ფილმორმა ერთი მულატი დაითრია საცეკვაოდ. 
გოგოს ხავერდის მოტკეცილი კაბა ეცვა და მთელი მისი ხიბლი გამოფენილი იყო. 
კოლინზი ჩემთან გადმოჯდა და ჩემ გვერდით მჯდომ გოგოზე სიტყვა გადამიკრა. მადამი 
სადილად დაგპატიჟებს, თუ ეგ გოგო მოგწონსო, მითხრა. ყოფილი მეძავია და ახლა 
შესანიშნავ ვილაში ცხოვრობს ქალაქის გარეუბანშიო. გემის კაპიტანს გაჰყოლია ცოლად და 
ქმარი ზღვაში გასულა, ჰოდა, საშიში არაფერიაო. მასაც თუ მოეწონე, თავისთან 
დაგპატიჟებს დასარჩენადო, დასძინა. 
მეტიც არ მინდოდა. მაშინვე მივუბრუნდი მარსელს და კომპლიმენტები უხვადდავაყარე. 

ბარის დახლს მივუახლოვდით და ვითომ ადგილზე ვცეკვავდით. სინამდვილეში კი 
ერთმანეთს ურცხვად ვეხებოდით და ხელით ვამოწმებდით. ჯიმიმ თვალი ჩამიკრა და 
მოწონების ნიშნად თავიც დამიქნია. ეს მარსელი მართლაც მაგარი ქალი იყო. მეორე ქალი 
სასწრაფოდ გაქრა, ეტყობა, მარსელმა ანიშნა, აორთქლდიო. ჩამოვსხედით და ხანგრძლივი, 
მეგობრული მუსაიფისათვის მოვემზადეთ, მაგრამ მალე სადილზე მიგვიპატიჟეს. სუფრას 
ოცნი მივუსხედით. მე და მარსელი სუფრის ბოლოს, ჯიმის და მისი მეუღლის პირდაპირ 
დაგვსხეს. სადილი შამპანურის ბოთლების ხმაურიანი გახსნით დაიწყო და უაზრო 
სადღეგრძელოებით გაგრძელდა. მე და მარსელი სადილის დროს მაგიდის ქვეშ 
ვეღლაბუცებოდით ერთმანეთს. როცა სადღეგრძელოს თქმის ჩემი ჯერი დადგა, წინ 
ხელსახოცის აფარებამ მომიწია. სასიამოვნოც იყო და ცოტა მტკივნეულიც. ძალიან 
მოკლედ ვილაპარაკე, რადგან სანამ ასე გაჭირვებული ვიდექი ფეხზე, ის საზიზღარი 
მარსელი შორისზე მიღიტინებდა. 
სადილი შუაღამემდე გაგრძელდა. ერთი სული მქონდა, მარსელთან ერთად ღამე იმ 

მშვენიერ, ქარაფზე წამოჭიმულ ვილაში გამეტარებინა. მაგრამ თურმე არ მეწერა. კოლინზს 
უნდოდა, ღამის ქალაქი დაგვეთვალიერებინა და უარი ვერ ვუთხარი. მაგ ქალზე ნუ 
დარდობ, მაგასთან დაწოლას კიდევ მოასწრებ, ეგებ იმდენიც მოასწრო, რომ ყელში 
ამოგივიდესო, მარწმუნებდა. უთხარი, აქ დაგელოდოს, სანამ მოვბრუნდებითო. 
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მარსელი თავიდან განაწყენდა, მაგრამ როცა გაიგო, რომ რამდენიმე დღით ვიყავით 
ჩასულები, დაწყნარდა. ქუჩაში რომ გავედით, ფილმორმა სერიოზული სახით გაგვიყარა 
ხელი  რაღაც მნიშვნელოვანი უნდა გითხრათო. ცოტა გაფითრებული და დამწუხრებული 
მეჩვენა. 

– რა იყო, ძმაო? აბა, გისმენთ, სასწრაფოდ დაფქვი ყველაფერი, – მხიარულად უთხრა 
კოლინზმა. 
ფილმორი ასე სასწრაფოდ ვერაფრით დაფქვავდა თავის სათქმელს. ხვნეშოდა, სიტყვებს 

ეძებდა... ბოლოს პირდაპირ გვითხრა: 
– ახლახან ტუალეტში შევედი და... მოკლედ, რაღაც არ მომეწონა... 
– ესე იგი, აიკიდე, არა? – საზეიმო ხმით ეკითხება კოლინზი და ჯიბიდან ეგრევე აძრობს 

„ვენესიენის“ ბოთლს. – აჰა, გამომართვი. ექიმთან არ გავარდე, იცოდე! წლობით 
ამოგხდიან სულს და გაგატყავებენ. ნურც სმას შეეშვები, ტყუილი ბაზარია ეგ ყველაფერი. 
აი, ეს დალიე დღეში ორჯერ... დალევამდე უნდა შეანჯღრიო, იცოდე... რაც მთავარია, ახლა 
ცხვირს ნუ ჩამოუშვებ, გამიგე?.. ახლა წამო, წავიდეთ, და რომ დავბრუნდებით, ოყნას და 
პერმანგანატსაც ჩაგახუტებ, მეტი რა გიყო, ძმაო 
ნავსადგურისკენ გავემართეთ, საიდანაც მუსიკის, წივილ-კივილისა და გინების ხმები 

მოისმოდა. კოლინზი გაუჩერებლად ქაქანებდა. ხან იმ ბიჭის ამბავს გვიყვებოდა, 
რომელთანაც სასიყვარულო ურთიერთობა გაუბია და მერე დიდ უბედურებასა და 
ალიაქოთში გახვეულა, რადგანაც ბიჭის მშობლებს გაუგიათ ეს ამბავი და გადარეულან; ხან 
ისევ ბარონზე ლაპარაკობდა და ბოლოს კურცზე, რომელიც თურმე მდინარეს ზემოთ 
აუყვა და უკან აღარ დაბრუნებულა. ეს მისი საყვარელი თემა იყო. კოლინზის ეს ლიტერა-
ტურული გადახვევები ძალიან მომწონდა. იმ მილიონერს ჰგავდა, საკუთარი „როლს 
როისიდან“ ფეხი რომ არ გადმოუდგამს და რეალობასა და საკუთარ იდეებს შორის 
შუალედური რგოლი აკლია. ვოლტერის სანაპიროზე საროსკიპოში რომ შევედით და 
დივანზე მიგდებულმა გოგოები და სასმელი შეუკვეთა, მაშინაც არ გაჩერებულა, ისევ 
კურცთან ერთად მიუყვებოდა მდინარეს აღმა და მხოლოდ მაშინღა მოკეტა, როცა 
გოგოებმა მეტყველების ორგანო კოცნით დაუხშეს. მერე, თითქოს ახლაღა მიხვდა, სად 
იმყოფებაო, დაწესებულების დიასახლისს მიუბრუნდა და შთამბეჭდავი სიტყვა წარმოთქვა 
თავის იმ ორ შესანიშნავ მეგობარზე, რომლებიც პარიზიდან სპეციალურად მის დაწესებუ-
ლებაში სტუმრობისთვის ჩამოვიდნენ. ოთახში ექვსი გოგო შემოლაგდა, ყველა 
დედიშობილა იყო და, უნდა ითქვას, საოცრად კარგი სანახავიც. გარშემო ჩიტებივით 
დაფარფატებდნენ, ვიდრე ჩვენ სამნი მათ ხნიერ დიდედასთან გასაუბრებას ვცდილობ-
დით. ბოლოს, ეს უკანასკნელი თავად დაგვემშვიდობა და დაგვიბარა, თავი ისე იგრძენით, 
როგორც საკუთარ სახლშიო. ლამის შემიყვარდა ის საყვარელი ბანოვანი, ისეთი თავაზია-
ნი, კეთილი და თავის გოგოებზე დედასავით მზრუნველი აღმოჩნდა... მერე რა დახვეწილი 
მანერები ჰქონდა, რომ იცოდეთ!.. ოდნავ ახალგაზრდა რომ ყოფილიყო, ნაღდად მივუჩოჩ-
დებოდი. მოკლედ, სიტუაცია ისეთი რესპექტაბელური იყო, ვერ წარმოიდგენდი, რომ, 
როგორც იტყვიან, „ცოდვის ბუნაგში“ მოვხვდით. 
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იქ დაახლოებით ერთი საათი დავყავით. და ვინაიდან ჩვენ სამში მხოლოდ მე ვიყავი იმ 
მდგომარეობაში, დაწესებულების პროდუქტით სარგებლობის საშუალებას რომ იძლეოდა, 
კოლინზი და ფილმორი ქვედა სართულზე გოგოებთან ლაზღანდარობით იქცევდნენ თავს. 
ქვემოთ რომ ჩამოვედი, ორივე საწოლზე იყო გაშხლართული, გოგოები ნახევარწრედ 

წამოსდგომოდნენ თავზე და ანგელოზებივით უგალობდნენ გუნდის პარტიას „პიკარდიის 
ვარდებიდან“. მოკლედ, ემოციურად მთლად დაბრედილები წამოვედით იქიდან, 
განსაკუთრებით  ფილმორი. მაგრამ კოლინზმა წამსვე ნამდვილ საპორტო ბუნაგში გვიკრა 
თავი, სადაც დიდი ინტერესით ვადევნებდით თვალს გალეშილი მეზღვაურებისა და 
მეტრაკეების წრეგადასულ ღრეობას. იქიდან წამოსულები წითელი ფანრების უბანში 
მოვხვდით. ყოველი სახლის პარმაღზე თითო სანდომიანი, ბეჭებზე შალმოგდებული ბებო 
იჯდა და მშვიდად ინიავებდა. გვერდით რომ ჩაუვლიდი, კეთილადგიღიმოდნენ და თავს 
გიკრავდნენ. ამ მორიდებულ თავის დაკვრაში შეპატიჟება იგულისხმებოდა. ისეთი 
საყვარლები იყვნენ და ისეთი თვინიერი თვალებით შემოგცქეროდნენ, გეგონებოდა, 
უდედმამო ბავშვთა თავშესაფარის გადიები არიანო. აქა-იქ გალეშილი მეზღვაურები 
ჯგუფ-ჯგუფად ქრებოდნენ კარებს მიღმა. ისეთი გრძნობა გრჩებოდა, რომ სექსუალურმა 
ციებცხელებამ მთელი ქალაქი მოულოდნელად მოვარდნილი ტალღასავით წალეკა. 
ნავსაყუდელი, რომელშიც მოსაფსმელად შევყოვნდით, ჯართის შემგროვებელ პუნქტს 
ჰგავდა  გემები, ტრაულერები, ნავები, კანჯოები და კარჭაპები ისე უწესრიგოდ იყო 
დახვავებული, თითქოს მოქცევის დროს ატეხილმა შტორმმა ნაპირზე ნაგავივით 
გამორიყაო. 
ორმოცდარვა საათის განმავლობაში იმდენი თავგადასავალი გადაგვხდა, მეგონა, სულ 

ცოტა, ერთი თვე მაინც არის, რაც ჰავრში ვართ-მეთქი. ორშაბათს დილაადრიან უნდა 
დავბრუნებულიყავით პარიზში, რომ ფილმორს სამსახურში არ დაჰგვიანებოდა. მთელი 
შაბათ-კვირა აქეთ-იქით დავქეიფობდით, ტრიპერი აღარც გაგვხსენებია. ნაშუადღევს 
კოლინზი გამოგვიტყდა, აიდაჰოში, საკუთარ რანჩოზე დაბრუნებას ვაპირებო. რვა წელი 
გასულიყო, რაც შინ ფეხი არ დაედგა, ჰოდა, აღმოსავლეთისკენ ახალ კრუიზში წასვლამდე, 
მშობლიური მთებისათვის უნდოდა თვალის შევლება. ეს რომ გვითხრა, ერთ-ერთ 
საროსკიპოში ვისხედით და იმ ქალს ვუცდიდით, რომელსაც კოლინზი კოკაინის მოტანას 
დაჰპირდა. ჰავრი უკვე ყელში ამომივიდაო, გვეუბნებოდა. აქ უამრავი მტაცებელი მკიდია 
კისერზეო. თანაც, თურმე, ჯიმის ცოლს ჩავარდნოდა გულში და ახლა ეჭვიანობის საშინელ 
სცენებს უწყობდა. განსაკუთრებით ერთი რუსის გოგო აუთვალწუნებია, რომელიც 
დროდადრო მათ ბარში შეივლიდა ხოლმე. ეგ ივეტი ნაღდი ჯოჯოხეთის მაშხალააო, 
გვეუბნებოდა. თანაც, თავად კოლინზს სიგიჟემდე უყვარდა ის ბიჭი, რომელზეც ადრე 
გვიყვებოდა. 

– ბიჭი სულ სხვაა, შეიძლება, გული გაგისკდეს!.. თანაც ჩემი ბიჭი ძალიან ლამაზია... 
მაგრამ თან ძალიან დაუნდობელი!.. – ამბობდა შეყვარებული კოლინზი. ჩვენ ამაზე 
სიცილით ვიხოცებოდით, რადგან მის სიტყვებს სერიოზულად ვერ აღვიქვამდით, არადა, 
საბრალო სულაც არ ხუმრობდა. 
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კვირას, შუაღამისას, მე და ფილმორი „ჯიმის ბარში“ ჩვენთვის გამოყოფილ ოთახში 
ავედით დასაძინებლად. საშინლად დახუთული იყო იქაურობა, ჰაერი თითქმის არ 
იძვროდა. ღია ფანჯრიდან კლიენტების ღრიანცელი და გრამოფონის ღრიალი გვესმოდა. 
უცებ საშინლად დაიჭექა და მეხიც გავარდა. ჭექა-ქუხილსა და საზარელი ქარიშხლის 
შემოტევებს შორის, მთელ შენობას რომ აზანზარებდა, თითქოს სხვა ქარიშხლის ხმაც 
შემოგვესმა  ქვედა სართულის ბარიდან. ეს საზარელი ხმები ავის მომასწავებლად ახლოს 
ჩაგვესმოდა ყურში. ქალები ბოლო ხმაზე კიოდნენ, დამსხვრეულ ბოთლებსა და 
აყირავებულ მაგიდებს ლაწალუწი გაუდიოდა და ადამიანთა სხეულების დანარცხების 
ყრუ ხმებიც მოისმოდა. 
დაახლოებით ექვს საათზე კარში კოლინზმაც შემოყო თავი. მთელი სახე პლასტირებით 

ჰქონდა დაფარული და ერთი ხელი შეხვეული. მიუხედავად ყველაფრისა, სახე მაინც 
უცინოდა. 

– ხომ ვამბობდი? – გვითხრა კარიდანვე. – წუხელ იმ დედაკაცმა აფრები ბოლომდე აუშვა! 
არ გესმოდათ, ქვემოთ რა ამბავი იყო? 
სასწრაფოდ ჩავიცვით და ქვედა სართულზე ჩავედით ჯიმისთან გამოსამშვიდობებლად. 

ბარი მთლად დალეწილი იყო  ერთ მთელ ბოთლსა და სკამს ვერ ნახავდით. სარკე და 
ვიტრინაც ჩაელეწათ. ჯიმი ცხვირჩამოშვებული იდგა და გოგლიმოგლს იკეთებდა. გზად 
სადგურისაკენ კოლინზმა ყველაფერი დაწვრილებით ჩაგვიჭიკჭიკა. როგორც კი ჩვენ 
დასაძინებლად წავსულვართ, ის ავადსახსენებელი რუსის გოგო მოსულა. ივეტს არც 
უცივებია, არც უცხელებია და პირდაპირ სცემია თურმე იმ საწყალს, ხმის ამოღებაც არ 
უცლია. ქალებს ერთმანეთი თმებით დაუთრევიათ და ვიღაც ბეხლეწ შვედ მეზღვაურს 
რუსისთვის სილა გაუწნავს, ვითომ გონზე მოსაყვანად. ჰოდა, მანდ დაწყებულა, რაც 
დაწყებულა: კოლინზს იმ შვედისთვის უთქვამს, რატომ ჩაერიე ამათ ჩხუბშიო. პასუხად 
შვედს ისეთი მოუდვია ყბაში, კოლინზი გაფრენილა და მოპირდაპირე კედელს შესკდომია. 
„ეგრე მოგიხდებაო!“ – აკივლებულა ივეტი და ამ ინციდენტით გამოწვეული აურზაურით 
უსარგებლია  რუსისთვის ბოთლი დაუშვია თავში. ჭექაქუხილიც სწორედ მაგ დროს 
ატეხილა. კარგა ხანს, თურმე, სასტიკი ზედახორა ყოფილა ბარში. ქალებს მთლად 
აუწყვეტიათ. იქაურობა კივილით აუკლიათ. არც ერთს არ გაუშვია ხელსაყრელი მომენტი 
და ყველას თავისი ძველი ბოღმა ამოუნთხევია. მოკლედ, ბარში ნამდვილი ჯოჯოხეთი 
დატრიალდა, ჩვეულებრივი ალიაქოთი კი არაო, ამბობდა კოლინზი... მაგიდის ქვეშ 
გაგორებულ კაცს დანასაც იოლად გაუყრი და ბოთლითაც ადვილად გაუტეხავ თავსო. ის 
საწყალი შვედი, თურმე, კრაზანების ბუდეში ჩავარდნილა; ვერავინ იტანდა და ყველა 
ცალ-ცალკე უსწორებდა თურმე ანგარიშს; განსაკუთრებით მისივე ეკიპაჟის წევრებს 
გამოუდიათ თავი. უნდოდათ, ჩაექოლათ და ჩაეძაღლებინათ ის უბედურიო  კარი 
გადაურაზავთ, მაგიდები მიუწევ-მოუწევიათ, ბარის წინ პატარა საბრძოლო მოედანი 
მოუწყვიათ და ელოდნენ, კოლინზი როდის გამოუყვანდა წირვას. ჰოდა, კოლინზმაც არ 
გაუტეხა, თურმე. ბოლოს ის შვედი საკაცით გასასვენებელი გამხდარა. თავად კოლინზი 
იოლად გამომძვრალა სიტუაციიდან  ნაღრძობი მაჯით, რამდენიმე ამოვარდნილი თითით, 
ჩალურჯებული თვალით და გატეხილი ცხვირით გადარჩენილა; როგორც თვითონ 
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ამტკიცებდა, „სულ რამდენიმე ნაკაწრი მაქვსო“. მაგრამ საქმე ამით არ დასრულებულა. 
კოლინზს ფიცი დაუდვია, ოდესმე ამ შვედთან ერთად თუ მოვხვდი გემზე, აუცილებლად 
დავბრიდავო. მაგრამ ვაი, რომ უბედურება არც ამით დასრულებულა. ბარში გამართული 
სასაკლაოს მერე ივეტი სხვა ბარში წათრეულა და გონის დაკარგვამდე გამსკდარა. შეურაც-
ხყოფილი იყო და გადაწყვიტა, ამ ყველაფერს ბოლო უნდა მოეღოსო. მოკლედ, გარეთ 
გამოვარდნილა, ტაქსი აუყვანია და ქარაფებისაკენ გაუქროლებია. იმ შტერს თავის მოკვლა 
განუზრახავს. მაგრამ ისეთი გალეშილი ყოფილა, რომ ტაქსიდან გადმოფორთხებულს ჯერ 
ბღავილი მოურთავს და მერე, ვიდრე ვინმე პატრონი გამოუჩნდებოდა, ტანსაცმლის გახდა 
დაუწყია... მძღოლს ასე, ნახევრად შიშველი მოუთრევია უკან. ჯიმის ეს რომ დაუნახავს, 
ისე გაცოფებულა, სამართებლის სალესი თასმები მოუტანია და იმით გაუროზგავს. 
საოცრება ისაა, რომ ივეტს ეს ძალიან მოსწონებია. კიდე, კიდე, არ გაჩერდე, შენს ხელებს 
ვენაცვალეო, ევედრებოდა თურმე და მუხლებს უკოცნიდა. ჯიმის მთლად ამოასხა თურმე 
და წადი, შენი დედაცო, დაუღრიალია. მერე ისეთი წიხლი ჩაუზელია მუცელში, რომ 
ივეტს გრძნობაც დაუკარგავს და სექსუალური ჟინიც. 
ამ ლაპარაკში ჩვენი გამგზავრების დროც დადგა. გარიჟრაჟზე ქალაქი სულ სხვაგვარი 

ჩანდა. ბოლო, რაზეც ბაქანზე ვილაპარაკეთ, აიდაჰო იყო. სამივე ამერიკელი ვიყავით, 
სხვადასხვა შტატიდან, მაგრამ რაღაც საერთო მაინც გვქონდა; ეგებ, საკმაოდ ბევრიც. 
ყოველ შემთხვევაში, განშორებისას გრძნობები გვეძალებოდა და აუცილებლად ყველა 
ვშტერდებოდით, როცა საქმე ძროხებზე, ცხვრებსა და იმ დიდ სივრცეებზე მიდგებოდა, 
სადაც კაცები ნამდვილი კაცები იყვნენ... მატარებლის ნაცვლად იმ მომენტში გემი რომ 
ჩამომდგარიყო, სამივე ბორტზე ავცვივდებოდით და ამ ყველაფერს სიამოვნებით 
დავუქნევდით ხელს. მაგრამ როგორც მოგვიანებით შევიტყვე, კოლინზს ამერიკაში 
დაბრუნება არ ეღირსა, ფილმორს კი... მოკლედ, ფილმორსაც არ ასცდა იმ თავისი წილი 
სასჯელის მოხდა, რომლის წარმოდგენაც მაშინ არც ერთს არ შეგვეძლო. ჯობია, 
ამერიკისაგან შორს გეჭიროს თავი, უკანა პლანზე გადასწიო, როგორც ღია ბარათი, 
რომელსაც მძიმე წუთებში გახედავ და გაგიხარდება. ასე თუ იზამ, სულ გეგონება, რომ 
ამერიკა არსებობს და გელოდება  შეურყვნელი, შეუცვლელი, დიადი სამშობლო ვრცელი 
ველებით, ძროხებით, ცხვრებით და გულღია ხალხით, რომელიც მზადაა, ყველას და 
ყველაფერს გაუდოს  კაცებს, ქალებსა და ცხოველებს! ამერიკა არ არსებობს; ამერიკა 
აბსტრაქტული იდეის სახელია მხოლოდ... 
პარიზი ნამდვილი მეძავივითაა. შორიდან გაცდუნებს, ერთი სული გაქვს, როდის 

ჩაეხუტები, მაგრამ ზუსტად ხუთ წუთში საშინელ სიცარიელეს გრძნობ და საკუთარი თავი 
გეზიზღება. მოკლედ, გაბრიყვებული და გაცუცურაკებული რჩები. 
პარიზში ფულით სავსე ჯიბით დავბრუნდი  მატარებელში რომ ავდიოდი, კოლინზმა 

რამდენიმე ასეული ფრანკი ჩამიტენა. ეს ფული ოთახის საქირავებლადაც მეყოფოდა და 
ერთი კვირა ნორმალურად კვებასაც მოვახერხებდი. ამხელა თანხა რამდენიმე წელია, 
ხელში არ მჭერია. ისეთი აღტყინებული ვიყავი, თითქოს ცხოვრებამ თვალწინ ახალი 
პერსპექტივა გადამიშალა. მინდოდა, ეს გრძნობა კარგა ხანს შემენარჩუნებინა და ამიტომ 
რიუ დე შატოზე, პურის მაღაზიის თავზე, იაფფასიან სასტუმროს მივადექი. სულ ახლოს 
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იყო იმ ადგილთან, ერთხელ იუჯინმა რომ დამანახვა. რამდენიმე იარდის მოშორებით 
ხიდიც მეგულებოდა, რომელიც პირდაპირ მონპარნასზე გადიოდა. იმ რაიონს კარგად 
ვიცნობდი. აქ თვეში ას ფრანკად მოუწყობელი ოთახის ქირაობა შემეძლო, ალბათ, 
უფანჯროსიც, და ვიქირავებდი კიდეც, მაგრამ ერთი ბრმა კაცის ოთახზე სიარული 
მომიწევდა. რომ წარმოვიდგინე, ყოველღამე ბრმის საწოლთან უნდა ჩამევლო, ძალიან 
დავითრგუნე. ამიტომ გადავწყვიტე, ძებნა გამეგრძელებინა. სასაფლაოს მიმდებარე ქუჩაზე 
წავედი და იქ ვირთხის ხაფანგისმაგვარი რაღაც ვნახე, შიდა ეზოზე გამავალი საერთო 
აივნებითა და შუშაბანდებით. მთელი ქვედა იარუსის გაყოლებაზე, აივნების მოაჯირებზე, 
ჩიტის გალიები ეკიდა. იცოცხლე, დასანახად სულაც არ იყო ცუდი, მაგრამ ჩემზე იმ 
სახლმა მაინც საავადმყოფოს საერთო პალატის შთაბეჭდილება დატოვა. მეპატრონეც არ 
მომეჩვენა მთლად დალაგებული. ასე რომ, გადავწყვიტე, ღამეს დავლოდებოდი, მიდამო 
კარგად შემეთვალიერებინა და რამე პატარა და ლამაზი ადგილისათვის მიმეკვლია 
მიყრუებულ და წყნარ ქუჩაზე. 
სადილზე თხუთმეტი ფრანკი დავხარჯე, ანუ ორჯერ იმაზე მეტი, რაც უნდა დამეხარჯა. 

ამან ისე გამაგიჟა, რომ საკუთარ თავს კაფეში ყავის დალევის უფლებაც კი აღარ მივეცი, 
არადა, უკვე ჟინჟლავდა. არა უშავს-მეთქი, ვფიქრობდი; ცოტას გავივლი და დროზე 
დავიძინებ-მეთქი. უკვე, ცოტა არ იყოს, უბადრუკი ტიპი გავხდი, ზედმეტად დავკანკალებ-
დი საკუთარ ქონებას. ჩემს დღეში მსგავსი არაფერი ჩამიდენია, ბუნებითაც არ ვიყავი 
დიდად ყაირათიანი. ამასობაში ნამდვილი თავსხმა დაიწყო. გამიხარდა, ასეთი კარგი 
მიზეზი რომ მომეცა კაფეში თავის შესაფარებლად. დასაძინებლად ჯერ ძალიან ადრე იყო... 
ფეხს ავუჩქარე, კუთხეში შევუხვიე და რასპაის ბულვარზე დავბრუნდი. უცებ ერთი ქალი 
მომიახლოვდა, ამ შუა თქეშში შემაჩერა და მკითხა, ბატონო ჩემო, რომელი საათიაო. 
ვუთხარი, საათი არა მაქვს-მეთქი. უცებ მეუბნება, შემთხვევით ინგლისურად ხომ არ 
ლაპარაკობთ, ჩემო ბატონოო. თავი დავუქნიე, კი-მეთქი. ვდგავართ და ვილუმპებით. 

– მაშინ, ეგებ სიკეთე გამოიჩინოთ და სადმე კაფეში შემიყვანოთ, მე ფული არა მაქვს, 
არადა, მთლად დავსველდი... ძალიან კი მაპატიეთ, ბატონო ჩემო, მაგრამ ისეთი კეთილი 
სახე გაქვთ, რომ მაშინვე ვიფიქრე, ინგლისელი იქნება*მეთქი... – ამას მეუბნება და მიღიმის 
ცოტა უცნაური, ნახევრად გიჟის ღიმილით, – ეგებ რჩევაც მომცეთ, ბატონო... მარტოხელა 
ვარ, ქვეყნად არავინ მაბადია და ფულიც არა მაქვს... 
ამდენმა „ბატონო ჩემომ“ გამაცინა. ძალიან შემებრალა, თუმცა მაინც შევცინე. ჩემდა 

გასაკვირად, ქალმაც გაიცინა, მაგრამ რაღაც უცნაური, ისტერიკული და არაადეკვატური 
სიცილით. ხელი დავავლე და უახლოეს კაფეში გავაქციე. როცა ბისტროში ფეხი შევდგით, 
ჯერ ისევ ქირქილებდა. 

– ჩემო კეთილო ბატონო, – დაიწყო ისევ, – ეგებ გგონიათ, რომ ვტყუი? მაგრამ გეფიცებით, 
სრულ სიმართლეს ვამბობ... კარგი გოგო ვარ... კარგი ოჯახის შვილი... მაგრამ... – ისევ იმ 
უაზრო და უცნაური ღიმილით გამიღიმა, – უბრალოდ, ისეთი უიღბლო ვარ, რომ მოსასვე-
ნებელი ადგილიც კი ვერ მიპოვია... 
ამაზე თავი ვერ შევიკავე და ისევ გამეცინა... მისი უცნაური აქცენტი, უცნაური ფრაზები, 

მაზალო ქუდი და ეს გაუგებარი ღიმილი... 
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– მომისმინეთ, სადაური ბრძანდებით? 
– ინგლისელი... ანუ პოლონეთში დავიბადე, მაგრამ მამაჩემი ირლანდიელი იყო. 
– და ინგლისელი გამოდიხართ? 
– დიახ, – მეუბნება და ხითხითებს. თან აშკარად მეპრანჭება. 
– და ალბათ, ერთი პატარა ოტელიც გეგულებათ, სადაც ჩემი წაყვანა გინდათ, არა? – ამას 

იმიტომ კი არ ვეუბნები, რომ წაყოლა მინდა, უბრალოდ, ვცდილობ, შესავალზე ბევრი დრო 
აღარ დავკარგოთ. 

– რას ბრძანებთ, ბატონო ჩემო?! მე მასეთი გოგო არ ვარ... ალბათ, მეხუმრეთ, არა?.. კი, კი, 
ვიცი, რომ მეხუმრეთ... თქვენ ხომ ისეთი კეთილი ხართ... ფრანგთან დალაპარაკებას ვერც 
გავბედავდი ასე პირდაპირ... მაშინვე შეურაცხყოფაზე გადადიან... 
რაღაც ხანი ამავე სტილით განაგრძო და უკვე ვცდილობდი, მისგან რამენაირად თავი 

დამეხსნა, მაგრამ არაფრით არ მიშვებდა. თვალებში შიში შევატყვე. მითხრა, საბუთები არა 
მაქვს წესრიგშიო... ეგებ, სიკეთე გამოიჩინოთ და სასტუმრომდე მიმაცილოთო... და ეგებ 
თხუთმეტი-ოცი ფრანკიც მასესხოთ, სასტუმროს მეპატრონე რომ დავაშოშმინოო... 
მოკლედ, იმ სასტუმრომდე მივაცილე, სადაც, მისი თქმით, ოთახი ეჭირა და ორმოცდაა-

თი ფრანკიც ჩავუკუჭე. ან ძალიან ვერაგი ქალი იყო, ან ძალიან გულუბრყვილო  ზოგჯერ ამ 
ორის გარჩევა ძალიან ჭირს ხოლმე. მთხოვა, ცოტა დამიცადეთ, სანამ ფულს დავახურდა-
ვებ ბისტროში, რომ ხურდა დაგიბრუნოთო. ვუთხარი, ნუ შეწუხდებით-მეთქი. ეს რომ 
ვუთხარი, ხელზე მეცა და მაკოცა. ამან ისე გამაოგნა, რომ მზად ვიყავი, რაც რამ გამაჩნდა, 
ყველაფერი მისთვის გადამელოცა. მისმა იმპულსურმა, ბრიყვულმა ჟესტმა გული ძალიან 
ამიჩუყა. მაინც რა მშვენიერია, როცა მდიდარი ხარ და ასეთ უცნაურ ამბებში ეხვევი-მეთქი, 
გავიფიქრე. მაგრამ თავი მაინც არ დამიკარგავს. ორმოცდაათი ფრანკი! მაინც რამდენი 
ფულის გადაყრა შეიძლება ამ ერთ წუნკლიან საღამოში?! რომ მივდიოდი, თავის უბადრუკ 
პატარა ქუდს მიქნევდა, რომელიც, სხვათა შორის, სულაც არ უხდებოდა. ისე მიქნევდა, 
ძველ მეგობარს რომ დაუქნევენ ხოლმე. იდიოტად ვიგრძენი თავი. „ბატონო ჩემო“, „რა 
კეთილი ბრძანდებით“, „რა გულუხვი“... ლამის წმინდანი მეგონა საკუთარი თავი. 
როცა საკუთარი თავით ასეთი აღფრთოვანებული ხარ და იბღინძები, რა ჯანდაბა დაგაძი-

ნებს? მთელი ტანით გრძნობ, რომ ეს შენი გადაჭარბებული „სიკარგე“ რაღაცნაირად უნდა 
დაბალანსდეს. მონპარნასის „ჯუნგლებთან“ რომ ჩავიარე, საცეკვაო მოედანი შევნიშნე. 
ზურგმოშიშვლებული ქალები, ყელში წაჭერილი მარგალიტის მძივებით, ნაზად 
არხევდნენ აქეთ-იქით ლამაზ კურტუმოებს. პირდაპირ ბარისკენ გავქანდი და ერთი 
ფუჟერი შამპანური შევუკვეთე. მუსიკა რომ ჩაცხრა, გვერდით ერთი ქერა ლამაზმანი 
მომისკუპდა. ალბათ, ნორვეგიელი იქნებოდა. ეს ადგილი ისეთი ხალხმრავალი და ისეთი 
მხიარული არ აღმოჩნდა, როგორიც გარედან მომეჩვენა. სულ ექვსიოდე წყვილი თუ 
იქნებოდა და ყველა ერთდროულად ცეკვავდა. კიდევ ერთი ფუჟერი შამპანურიც 
შევუკვეთე, მხნეობის შესანარჩუნებლად. როცა ქერა საცეკვაოდ გავიწვიე, ჩვენ გარდა 
აღარავინ ცეკვავდა. სხვა დროს საკუთარი თავის გაკონტროლებას შევძლებდი, მაგრამ 
შამპანურმა და ამ ქალის ხვევნამ, მიმქრალი განათებისა და დაცულობის იმ შეგრძნების 
ფონზე, რომელსაც რამდენიმე ასეული ფრანკი მანიჭებდა... მოკლედ, კიდევ ერთხელ 
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ვიცეკვეთ, ერთმანეთი უკეთ გავიცანით და გულითადი საუბარი წამოვიწყეთ. უცებ ქალი 
ატირდა. ვიფიქრე, ეტყობა, ზედმეტი დალია-მეთქი და თავი ისე დავიჭირე, ვითომ ვერ 
ვხედავდი. აქეთ-იქით დავიწყე ყურება, პარტნიორი ხომ არ შევიცვალო-მეთქი, მაგრამ 
ჩვენს მეტი არავინ იყო. როცა ასე გამოგიჭერენ, ერთადერთი გამოსავალი დათესვაა. მაგრამ 
იმის წარმოდგენა, რომ სხვა ადგილას ახალი მეგარდერობისთვის კიდევ ცალკე უნდა 
მეჩუქებინა ფული, მზარავდა. აი, სულ ასეთი წვრილმანების გამო ხვდება ხოლმე ადამიანი 
ხაფანგში. მალე მისი ტირილის მიზეზიც შევიტყვე  ახლახან შვილი მომიკვდაო. ფრანგი 
აღმოჩნდა, ნორვეგიელი კი არა, და თანაც  ბებიაქალი. ბებიაქალიც ეგეთი უნდა-მეთქი, 
ვიფიქრე, მტირალიც კი ლამაზი იყო. ვკითხე, რამის დალევა ხომ არ დაგამშვიდებთ-მეთქი. 
ვისკი შეუკვეთა და თვალის დახამხამებაში გადაუშვა. ხომ არ გაიმეორებთ-მეთქი, ვკითხე 
თავაზიანად და მითხრა, კარგი იქნებოდა, თავს ისე ცუდად ვგრძნობ, ისეთი განადგურე-
ბული ვარო... იქვე ერთი კოლოფი ამერიკული „ქემელის“ ყიდვაც მთხოვა, მაგრამ მერე 
გადაიფიქრა და „პელ მელი“ მაყიდვინა. რაც გინდა, ის აიღე, ოღონდ, ღვთის გულისათვის, 
ბღავილი შეწყვიტე-მეთქი, ვფიქრობდი... ბღავილი სასტიკად მაღიზიანებდა. 
მერე მომდევნო ცეკვისათვის წამოვაყენე. წამოვაყენე და... უცებ სულ სხვა ადამიანი 

შემრჩა ხელში! არ ვიცი, შესაძლოა, დარდი ვნებას აღვივებს. ყურში ვუთხარი, ხომ არ 
წავიდეთ-მეთქი. სადო, მკითხა სრული მზადყოფნით. სადაც გინდათ-მეთქი, ვუთხარი, 
სადმე მყუდრო ადგილას, წყნარად დალაპარაკება რომ მოვახერხოთ-მეთქი. 
საპირფარეშოში შევვარდი და ფული სასწრაფოდ გადავითვალე. ასფრანკიანები უბის 

ჯიბეში შევინახე, ორმოცდაათფრანკიანი და წვრილი ფული კი შარვლის ჯიბეში ჩავიდე. 
მერე ბარში შევბრუნდი მტკიცე გადაწყვეტილებით  საქმე ბოლომდე მიმეყვანა. საქმე 
თავადვე გამიადვილა, რადგან თემა თავადვე წამოჭრა. საშინელ დღეში ვარო, მითხრა. 
თურმე, მხოლოდ შვილი კი არ დაუკარგავს, არამედ სახლში ლოგინად ჩავარდნილი 
დედაც ჰყოლია. ექიმის და წამლების ფული არა მაქვსო, შემომჩივლა და ასე შემდეგ და ასე 
შემდეგ... ცხადია, მისი ერთი სიტყვისაც არ მჯეროდა. ჰოდა, რადგან ღამის გასათევი 
სასტუმრო ისედაც უნდა მეპოვა, შევთავაზე, წამომყევი და ღამით ჩემთან დარჩი-მეთქი. 
ჩემი ჭკუით, პატარა ეკონომიის გაწევა მინდოდა. მაგრამ არ მოინდომა. დაიჩემა, ჩემთან 
წავიდეთ, ბინა მაქვსო, და თან დედაც მისახედიაო. რომ დავფიქრდი, მივხვდი, რომ 
ჩემთვის ასე უფრო სარფიანი იქნებოდა და დავთანხმდი. წასვლამდე ვიფიქრე, ჯობს 
ამთავითვე ვუთხრა ყველაფერი, მერე გაუგებრობა რომ არ მოხდეს-მეთქი. როცა გაიგო, 
რამდენი ფული მქონდა, კინაღამ გული წაუვიდა. სასტიკად შეურაცხყოფილი დარჩა და 
ვიფიქრე, ახლა ერთ ამბავს ასწევს-მეთქი. მაგრამ დათმობას არ ვაპირებდი. 

– ჰოდა, მაშინ დავიშალოთ... ეტყობა, შევცდი. 
– ეგრეა! – მითხრა მრისხანედ. მაგრამ მაინც ჩამებღაუჭა სახელოზე.  Ecoute, ch é ri... sois 

raisonable! (36. მომისმინე, ძვირფასო... ცოტა მისაღები თანხა შემომთავაზე (ფრანგ.).) 
ეს რომ მითხრა, იმედი მაშინვე დამიბრუნდა. მივხვდი, რომ ცოტას თუ წავუმატებდი, 

ყველაფერი კარგად იქნებოდა. 
– კარგი, გულს არ დაგწყვეტ, გპირდები. 
– ანუ წეღან მომატყუე? 
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– ჰო, – გავიღიმე, – მოგატყუე. 
ქუდის დახურვა ძლივს მოვასწარი, რომ უკვე ტაქსი გააჩერა და მძღოლს უთხრა, კლიშის 

ბულვარზე წაგვიყვანეო. ეგ ოთახის აღებაზე ძვირი დამიჯდება-მეთქი, ვიფიქრე... ჯანდა-
ბას, ვნახოთ... დრო ჯერ კიდევ მაქვს-მეთქი. არ ვიცი, როგორ დაიწყო, მაგრამ რაღაც დროს 
ანრი ბორდოზე ჩამომიგდო სიტყვა. პარიზში ერთი მეძავი არ შემხვედრია, ანრი ბორდო 
რომ არ სცოდნოდა. მაგრამ ჩემი პარტნიორი რაღაც სულ სხვა აღმაფრენით საუბრობდა 
მასზე. საოცარ სიტყვებს ამბობდა, უზადო ფრაზებს... უკვე იმას ვფიქრობდი, ნეტავ 
რამდენი უნდა მივცე-მეთქი... ისიც კი მომეჩვენა, რომ „quand il n ’ y aura plus de temps“ (37. 
როცა ამქვეყნად დრო აღარ იქნება (ფრანგ.)). ი-ც ჩაურთო; ყოველ შემთხვევაში, რაღაც 
მაგდაგვარი თქვა. ჩემი იმჟამინდელი მდგომარეობით, ეგ ფრაზა ას ფრანკამდე მაინც 
ქაჩავდა. ნეტავ, თვითონ მოიფიქრა, თუ ეგეც ანრი ბორდოს ფრაზაა-მეთქი, ვფიქრობდი... 
თუმცა, ამას დიდი მნიშვნელობა ნამდვილად არ ჰქონდა. ეგ სწორედ ის ფრაზა იყო, 
რომლითაც მონმარტრთან უნდა მივგრიალებულიყავით. საღამო მშვიდობისა, მადამ! მე 
და თქვენი ქალიშვილი მოგხედავთ... quand il n ’ y aura plus de temps!“ დიპლომის 
ჩვენებასაც დამპირდა და ეგეც დავიმახსოვრე. 
კარი მივხურეთ თუ არა, ქერამ მთელ ბინაში უაზრო სირბილი დაიწყო. თან ხელებს 

იმტვრევდა და სარა ბერნარის პოზებს იჭერდა. ამ ფონზე, გზადაგზა, ტანსაცმელსაც 
იძრობდა და დამძახოდა, ჩქარა ქენი, ჩქარა გაიხადეო. ბოლოს, როცა მთლად გაშიშვლდა, 
ღამის პერანგი აიღო და ახლა კიმონოს ძებნა დაიწყო, ხელი ჩავავლე და მაგრად ჩავბღუჯე. 
როცა ხელი შევუშვი, სახეზე სრული სასოწარკვეთილება ეწერა. 

– ღმერთო! ღმერთო! ქვემოთ უნდა ჩავირბინო და დედას დავხედო! – წამოიძახა უცებ.  
თუ გსურს, შეგიძლია, აბაზანა მიიღო, ძვირფასო. აი, იქ არის! ერთ-ორ წუთში აქ გავჩნდე-
ბი! 
კართან ისევ ჩავბღუჯე. ქვედა საცვალიღა მეცვა და დიადი სექსისთვის უკვე მეტისმეტად 

მზად ვიყავი. მთელი ეს მისი ფორიაქი, სასოწარკვეთილება და დარდი, რატომღაც, კიდევ 
უფრო აღმაგზნებდა. ვფიქრობდი, ეგებ ქვედა სართულზე იმიტომ ჩადის, რომ თავისი 
სუტენიორი დააშოშმინოს-მეთქი... ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოსრაღაც უჩვეულო 
ხდებოდა ამ სახლში, რის შესახებაც მხოლოდ დილის გაზეთიდან შევიტყობდი... ბინას 
სწრაფად შევავლე თვალი. ორი ოთახი და აბაზანა იყო, საკმაოდ სასიამოვნოდ მოწყობილი; 
მე ვიტყოდი  ოდნავ გადაპრანჭულიც... კედელზე ბებიაქალის დიპლომი ეკიდა. ცხადია, 
„პირველი ხარისხის“, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე. ტუალეტის მაგიდაზე პატარა, 
ხუჭუჭთმიანი გოგონას სურათი იდო... აბაზანაში წყალი მოვუშვი, მაგრამ მერე 
გადავიფიქრე. ვაითუ რამე მოხდა და აბაზანაში მნახეს-მეთქი, ვიფიქრე... ოთახში 
ნერვიულად დავიწყე ბოლთის ცემა. დრო გადიოდა და დაძაბულობა სულ უფრო 
მემატებოდა. 
როცა დაბრუნდა, კიდევ უფრო ანერვიულებული მომეჩვენა. 
– კვდება! დედაჩემი კვდება! – იმეორებდა გიჟივით. 
ერთი პირობა ისიც ვიფიქრე, ხომ არ წავიდე-მეთქი. აბა, როგორ უნდა დავწოლილიყავი 

იმ ქალთან, რომელსაც ქვედა სართულზე დედა უკვდებოდა... და ეგებ სულაც  საწოლის 
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ქვემოთ?! გულში ჩავიკარი, ნაწილობრივ თანაგრძნობით და ნაწილობრივ იმ მიზნით, 
რისთვისაც მის ბინაში აღმოვჩნდი... ჩახუტებულები რომ ვიდექით, რაღაცას ლუღლუღებ-
და იმ ფულზე, მე რომ დავპირდი... მის მომაკვდავ „მამანს“ სჭირდებოდა... ჯანდაბა! ასეთ 
სიტუაციაში სიძუნწეს ვერ გამოვიჩენ-მეთქი, ვფიქრობდი. იმ სკამთან მივედი, სადაც 
ტანსაცმელი გადავფინე და გულის ჯიბიდან ასი ფრანკი ამოვაძვრინე. თან მაინც 
ვფრთხილობდი, არ შენიშნოს, მეტი რომ მაქვს-მეთქი. მერე, სიფრთხილეს თავი არ სტკივა-
მეთქი, ტანსაცმელიც იმ საწოლთან ახლოს გადავკიდე, სადაც უნდა დავწოლილიყავი. ასი 
ფრანკი მთლად საკმარისი არ არისო, მითხრა, მაგრამ მისმა მსუბუქმა პროტესტმა და სახის 
გამომეტყველებამ დამარწმუნა, რომ საკმარისზე მეტიც იყო. მერე, ისეთი მოზღვავებული 
ენერგიით, რომ მეც კი გამიკვირდა, კიმონო გაიძრო და საწოლში ჩახტა. როგორც კი 
მკლავებში მოვიქციე და ჩემკენ მოვიზიდე, ჩამრთველს ეცა და შუქი ჩააქრო. ძალიან 
ვნებიანად მეკვროდა და ისე კვნესოდა, როგორც ფრანგმა ქალებმა იციან ხოლმე. ამ 
ყველაფერმა გასაოცრად აღმაგზნო; ეს შუქის ჩაქრობა რაღაც ახალი იყო ჩემთვის... მაგრამ 
თან ცოტა დამაეჭვა. ამიტომ, როგორც კი დრო ვიხელთე, იქვე ახლოს გადაფენილი 
ტანსაცმელი ხელით მოვსინჯე... ყველაფერი ადგილზე იყო. დარწმუნებული ვიყავი, რომ 
ყველაფერი მოგვარდა და ღამის გასათევი ადგილიც ვიშოვე. მისი საწოლი აშკარად უფრო 
კომფორტული იყო, ვიდრე საშუალო დონის სასტუმროებში; თეთრეულიც სუფთა 
დამხვდა, ეს იმთავითვე შევნიშნე. ერთადერთი, ჩემი პარტნიორის დაუსრულებელი 
ფორიაქი მიშლიდა ნერვებს! გეგონებოდა, კაცთან ერთი თვეა, არ წოლილაო. სიამოვნების 
მაქსიმალურად გაგრძელება მინდოდა; მინდოდა, ბოლომდე ამომეღო ის თანხა, რაც ეს 
სიამოვნება დამიჯდა. მაგრამ ქალი დაუსრულებლად მეჩურჩულებოდა ყურში ყველა იმ 
სიგიჟეს, ყველა იმ სექსუალურ სიტყვას, რაც საწოლში ითქმის ხოლმე და მოდუნების 
საშუალებას არ მაძლევდა. თანაც, ეს სიბნელე რაღაც სიმძაფრეს მატებდა მის ყოველ 
ფრაზას. ძალიან კი ვიკავებდი თავს, მაგრამ მის კვნესას, ოხვრას, კონვულსიებსა და 
დაუსრულებელ Vite ch é ri! Vite ch é ri! Oh, c ’ est bon! Oh, oh! Vite, vite, ch é ri! (38. ჩქარა, 
ძვირფასო, ჩქარა! ო, რა კარგია! (ფრანგ.).) ვეღარ გავუძელი  თვალებში ვარსკვლავები 
ამიკიაფდა და მივხვდი, რომ ის ასი ფრანკიც წამივიდა ხელიდან და ის ორმოცდაათიც, 
მანამდე რომ დავახარჯე... შუქიც აინთო, და ქერა იმავე ენერგიით, როგორითაც საწოლში 
ჩამიხტა, ახლა საწოლიდან გადმოხტა. თან ჯერ კიდევ ნეზვივით კვნესოდა და 
კრუსუნებდა. საწოლზე მივწექი და სიგარეტი გავაბოლე... შარვალს გავხედე, საშინლად 
დაჭმუჭნილი მეჩვენა. რამდენიმე წუთში ქალი ისევ კიმონოში გაეხვია და კვლავაც იმ 
აჟიტირებული ხმით, რომელიც უკვე მეტისმეტად მაღიზიანებდა, მითხრა, თავი ისე 
იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. მე ისევ ჩავალ, დედას დავხედავო. 
თხუთმეტი წუთი გავიდა და, ცოტა არ იყოს, ავნერვიულდი. მაგიდასთან მივედი და იქ 

რომ იდო, ის წერილი წავიკითხე. დიდი არაფერი, ჩვეულებრივი სასიყვარულო წერილი 
იყო. აბაზანის თაროზე ყველა ბოთლი დავათვალიერე. ყველაფერი ჰქონდა, რაც ქალს 
სჭირდება, რომ სასიამოვნო სურნელი ჰქონდეს. გულის სიღრმეში იმედი მქონდა, რომ 
დაბრუნდებოდა და ორმოცდაათი ფრანკისას კიდევ მასიამოვნებდა, მაგრამ თქვენც არ 
მომიკვდეთ  დრო გადიოდა და ჩემი ქერა ლამაზმანი არ ბრუნდებოდა. ამჯერად უკვე 
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სერიოზულად ავღელდი  ეგებ ქვედა სართულზე მართლა კვდება-მეთქი ვინმე... ეტყობა, 
თვითგადარჩენის ინსტინქტი გამიმძაფრდა და სასწრაფოდ ჩაცმა დავიწყე. ქამარს რომ 
ვიკრავდი, უცებ გამახსენდა, ჩემი ასფრანკიანი როგორ ჩადო ჩანთაში და როგორ შეინახა 
ის ჩანთა კარადაში, ზედა თაროზე... კი, ზედა თარო იყო, იმიტომ, რომ ფეხის წვერებზეც კი 
აიწია, ხელი რომ მიეწვდინა. მაშინვე კარადასთან გავჩნდი. ჩანთა ადგილზე დამხვდა. ჩემი 
ასფრანკიანი სარჩულის ატლასის ჯიბეში იდო თავისთვის... ჩანთა ადგილზე დავაბრუნე, 
ფეხსაცმელი და პიჯაკი ჩავიცვი და კიბეზე გამავალი კარი გამოვაღე. სამარისებური 
სიჩუმე იდგა. ნეტავ, სად გაქრა ის ოხერი-მეთქი, ვიფიქრე. ოთახში შემობრუნებული კვლავ 
ჩანთას ვეცი. ჩემი ასი ფრანკიც ამოვიღე და მთელი ის წვრილი ფულიც, იქ რომ დამხვდა. 
მერე კარი გამოვიხურე, ფეხაკრეფით ჩავიარე კიბე, კარში გავედი და სასწრაფოდ გავეცალე 
იქაურობას. კაფე „ბუდონს“ რომ მივუახლოვდი, ვიფიქრე, შევალ და რამეს შევჭამ-მეთქი. 
კაფეში თავშეყრილი მეძავები ერთ საცოდავ სქელოს დასცინოდნენ, თეფშზე დამხობილს 

რომ ჩასძინებოდა. უბედურს ღრმა ძილით ეძინა, ხვრინავდა კიდეც, მაგრამ მისი ყბები 
მუშაობას განაგრძობდნენ. დიდი სიცილხორხოცი იყო ატეხილი. დროდადრო რომელიმე 
დაიძახებდა ხოლმე: „წავიდააა!“ და დანარჩენები დანა-ჩანგლის თეფშებზე რიტმულად 
კაკუნს მოჰყვებოდნენ. სქელო წამით გაახელდა თვალს, აქეთ-იქით უაზროდ გაიხედ-
გამოიხედავდა და ისევ უვარდებოდა თავი. ასფრანკიანი სათუთად შევინახე გულის 
ჯიბეში და წვრილი ფულის გადათვლა დავიწყე. ხმაური თანდათან ძლიერდებოდა და 
ტვინს მირევდა; ვერაფრით ვეღარ ვიხსენებდი, ბებიაქალის დიპლომზე მართლა ეწერა 
“პირველი ხარისხის” თუ არა. ეგ საკითხი ძალიან მაწუხებდა... არა, დედამისი სულ ფეხებ-
ზე მეკიდა; ვფიქრობდი, შეიძლება უკვე გაიფიჩხა კიდეც-მეთქი... ძალიან გამიკვირდებო-
და, თუ რაც მომიყვა, ყველაფერი მართალი იყო. ყოველ შემთხვევაში, ახლა სრულიად 
დაუჯერებელი მეჩვენებოდა... Vite ch é ri... vite, vite !.. და ის მეორე, დამთხვეული? 
„ბატონო ჩემო, თქვენ ისეთი კეთილი სახე გაქვთ!“ ნეტავ, მართლა იმ ოტელში თუ 
ცხოვრობდა, რომელთანაც მიმიყვანა? 
ზაფხულის ბოლოს ფილმორმა თავისთან საცხოვრებლად დამპატიჟა. დიუპლეს მოედან-

თან ახლოს, კავალერიის ბარაკების მიმდებარე ტერიტორიაზე, სტუდიის ტიპის პატარა 
ბინა ეჭირა. ჰავრიდან ჩამოსვლის მერე ერთმანეთს ძალიან ხშირად ვხვდებოდით. 
ფილმორი რომ არა, დღეს შეიძლება ცოცხალიც აღარ ვყოფილიყავი. 

– უბრალოდ, არ ვიცოდი, ის პატარა ბოზანდარა ჯეკი როგორ მომეცილებინა თავიდან, 
თორემ აქამდეც გადმოგიყვანდი, – თავი იმართლა ფილმორმა. 
გამეღიმა. ფილმორს სულ ასე ემართებოდა  მაწანწალა დიაცების მოზიდვის გასაოცარი 

ნიჭი ჰქონდა. ბოლოს ჯეკი მაინც მოიშორა თავიდან და თანაც აიძულა, საკუთარი ნებით 
წასულიყო. 
წვიმების სეზონი იწყებოდა  ატალახებული ქუჩებისა და ნისლიანი დღეების გულისგა-

მაწვრილებელი პერიოდი, როცა დაუსრულებელი წვიმა ყველაფერს ალპობს და 
აუბედურებს. ზამთარში პარიზი დიდი საზიზღარი ადგილია! ამინდი სულს გიღრნის, 
გულს გიჭამს; ისე პარტახდები და იფიტები, როგორც ლაბრადორის სანაპირო. შევნიშნე, 
რომ ფილმორის ბინაში სითბოს ერთადერთი წყარო სტუდიაში დადგმული პატარა 

www.PDF.ChiaturaINFO.GE

www.pdf.chiaturainfo.ge


ღუმელი იყო და ცოტა ავღელდი. მაგრამ სხვაფრივ ბინა საკმაოდ კომფორტული აღმოჩნდა, 
ხედი კი  დიდებული. 
დილაობით ფილმორი ჯიქურ მაღვიძებდა და ათფრანკიანს მიტოვებდა ბალიშზე. 

როგორც კი კარს გაიხურავდა, ეგრევე ძილს ვიბრუნებდი. ზოგჯერ შუადღემდეც ვეგდე 
ლოგინში. საქმე არ მქონდა და თავს მოდუნების უფლებას ვაძლევდი. იმჟამად ჩემი 
ერთადერთი საზრუნავი წიგნის დასრულება იყო, მაგრამ დიდად არ ვჩქარობდი; ვიცოდი, 
რომ მაინც არავინ დამიბეჭდავდა. თუმცა, უნდა ითქვას, ჩემმა ოპუსმა ფილმორზე დიდი 
შთაბეჭდილება მოახდინა. საღამოობით, იღლიაში ამოჩრილი ღვინის ბოთლით რომ 
ბრუნდებოდა, მაშინვე მაგიდისკენ გარბოდა; უნდოდა ენახა, რამდენი გვერდი დავამატე. 
თავიდან ეს ამბავი ძალიან მახალისებდა, მაგრამ მერე, როცა შთაგონებისა და აღმაფრენის 

წყარო შედარებით დამიშრა, ვღიზიანდებოდი, როცა ვხედავდი, როგორ იქექებოდა ჩემს 
ქაღალდებში და როგორ ეძებდა იმ ნაცოდვილარ გვერდებს, რომლებიც დღის 
განმავლობაში როგორმე ან ტვინიდან უნდა გამომეწურა, ან თითიდან გამომეწოვა. თავი 
ისეთივე ჩათლახი მეგონა, როგორსაც შეიფარებდა ხოლმე. მახსენდებოდა, ჯეკიზე რომ 
ამბობდა, ხანდახან ტრაკს მაინც მაძლევდესო... ქალი რომ ვყოფილიყავი, სიხარულით 
მივუშვერდი უკანალს; ეგ ბევრად ადვილი იქნებოდა, ვიდრე ყოველდღიურად მისი 
შემოქმედებითი მადის ახალ-ახალი ნაყოფით დაკმაყოფილება. 
მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ხელს ძალიან მიწყობდა: საჭმელ-სასმელს არ მაკლებდა და, 

დროდადრო, ცეკვებზეც დამათრევდა. ერთი ზანგების დაწესებულება, ოდესის ქუჩაზე, 
განსაკუთრებით მოწონდა. იქ ის ლამაზი მულატი ეგულებოდა, რომელიც ზოგჯერ სახ-
ლშიც კი მოგვყავდა ხოლმე. ერთადერთი ის აწუხებდა, რომ გადაკვრის მოყვარულ ფრანგ 
გოგოს ვერ გადაეყარა ვერაფრით; მისთვის ყველა ფრანგი გოგო ზედმეტად ფხიზლად 
ცხოვრობდა. ფილმორს კი უყვარდა, როცა ჯერ კარგად იქეიფებდა ქალთან ერთად და მერე 
ჩაიგორებდა ლოგინში. ისიც უყვარდა, მხატვრად რომ მოაჩვენებდა ხოლმე თავს. ეს ძნელი 
სულაც არ იყო  სტუდია ერთი მხატვრისგან ჰქონდა ნაქირავები და მალე მთელი კედლები 
სხვენში შენახული მისი სურათებით მოვფინეთ. ერთი დაუსრულებელი ტილოც ვიპოვეთ 
და თვალსაჩინო ადგილას შემოვდგით მოლბერტზე. საუბედუროდ, ყველა ტილო 
სიურრეალისტური იყო და, როგორც წესი, მნახველებზე უსიამოვნო შთაბეჭდილებას 
ტოვებდა. საქმე ფერწერაზე რომ მიდგება, აღმოაჩენ, რომ მეძავს, კონსიერჟსა და მინისტრს 
დაახლოებით ერთნაირი გემოვნება აქვთ. ამიტომ ფილმორისათვის დიდი შვება იყო, როცა 
მარკ სვიფტმა ჩემი პორტრეტის დახატვა განიზრახა და რეგულარულად დაიწყო ჩვენთან 
სიარული. ფილმორს სვიფტზე აბოდებდა, გენიოსიაო, ამბობდა. მართალია, ყველაფერი, 
რასაც ხატავდა, პათოლოგიური სიავის ნიშნით იყო აღბეჭდილი, მაგრამ საგანსაც 
შეიცნობდი და ადამიანსაც. სვიფტის თხოვნით, წვერი მოვუშვი. შენი თავის ფორმა წვერს 
ითხოვსო, მარწმუნებდა. ფანჯარასთან მსვამდა ხოლმე, ეიფელის კოშკის ფონზე  უნდოდა, 
ეიფელის კოშკიც დაეტანა ტილოზე. საბეჭდი მანქანაც უნდა გამოჩნდესო, ამბობდა. იმ 
პერიოდში კრიუგერიც შემოგვირბენდა ხოლმე. გამუდმებით გვიმტკიცებდა, სვიფტს 
ფერწერის არაფერი გაეგებაო; დარღვეული პროპორციები აგიჟებდა. თავად ბუნების 
კანონების მორჩილი იყო, სვიფტს კი ეს კანონები ფეხებზე ეკიდა; საკუთარი აღქმებისა და 
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შთაბეჭდილებების გადმოცემას ცდილობდა. მოკლედ, მოლბერტზე ახლა ჩემი პორტრეტი 
ესვენა და მინისტრიც კი მიხვდებოდა, რომ ტილოზე წვერიანი კაცი იყო გამოსახული. 
სხვათა შორის, კონსიერჟიც ძალიან დაინტერესდა ამ ნამუშევრით; ამბობდა, საოცარი 
მსგავსებააო. უკანა ფონზე წარმოდგენილი ეიფელის კოშკიც ძალიან უხარებდა თვალს. 
დაახლოებით ერთი თვე ასე მშვიდად და სიამტკბილობაში ვიცხოვრეთ. უბანი ძალიან 

მომწონდა, განსაკუთრებით  ღამით, როცა გარემოს უბადრუკობა და მოღუშულობა კიდევ 
უფრო თვალში საცემი ხდებოდა. ქალაქის ეს პატარა უბანი, რომელიც მზის ჩასვლა-
ამოსვლისას, ბინდბუნდში, გასაოცრად მომხიბლავი და მშვიდი გეჩვენებოდა, დაღამების-
თანავე გასაოცრადვე მოღუშულ და ავისმომასწავებელ იერს იძენდა. ბარაკების 
ტერიტორიას ცალ მხარეს გრძელი გალავანი გასდევდა. ამ გალავანს ამოფარებული 
წყვილები წვიმაში ჩუმად კოცნიდნენ ხოლმე ერთმანეთს. მძიმე სანახაობა იყო, როცა 
„სამხედრო საპატიმროს“ კედელს აკრული ქალი და კაცი, მრუმე განათებისა და წვიმის 
ფონზე, ერთმანეთს ისე ჩუმად და შეშინებულები კოცნიდნენ, თითქოს გამოიჭირეს და 
ახლა კუთხეში ჰყავთ მიმწყვდეულებიო. არც ღობის იქით იყო დიდად სალაღობო 
სიტუაცია. წვიმიან დღეებში ფანჯარასთან ვიდექი ხოლმე და იქ მიმდინარე აბსურდულ 
ქმედებებს ისე ვადევნებდი თვალს, თითქოს უცხო პლანეტელთა ცხოვრებას 
ვაკვირდებოდი. ის, რაც იქ ხდებოდა, სრულიად გაუგებარი იყო ჩემთვის. ყველა ქმედება 
მკაცრ განრიგს ემორჩილებოდა, მაგრამ თავად განრიგი პიტალო გიჟის შედგენილს ჰგავდა. 
უბედური კავალერისტები წვიმაში ტალახს ზელდნენ, საყვირებს აჭყვიტინებდნენ, ცხე-
ნებს კაზმავდნენ... ოთხ კედელში! წარმოგიდგენიათ?!.. წარმოსახვითი შეტაკებებიც 
იმართებოდა და ჯარისკაცები (სათამაშო ჯარისკაცუნების კომპლექტს რომ ჰგავდნენ) 
საცოდავად დარბოდნენ აქეთ-იქით. აშკარა იყო, რომ საერთოდ არ აინტერესებდათ, 
როგორ უნდა მოეკლათ ადამიანი, როგორ გაეპრიალებინათ ჩექმები და როგორმოევლოთ 
ცხენებისათვის... უკიდურესად კომიკური მეჩვენებოდა მთელი ეს დადგმული ფაციფუცი. 
როცა საკეთებელი არაფერი იყო და ისვენებდნენ, კიდევ უფრო სულელურად 
გამოიყურებოდნენ: იქექებოდნენ, ჯიბეებში ხელჩაწყობილები უმიზნოდ დაძრწოდნენ და 
ცას უშტერებდნენ თვალს. თუ ოფიცერი ჩამოივლიდა, დეზებს ატკაცუნებდნენ და 
სამხედრო სალამს აძლევდნენ. მოკლედ, პატარა საგიჟეთს მაგონებდა ეს ყველაფერი; 
ცხენებიც კი ბრიყვულად გამოიყურებოდნენ. დროდადრო მძიმე არტილერიასაც 
გამოათრევდნენ ხოლმე და რახრახითა და ჭენებ-ჭენებით ჩაუყვებოდნენ ქუჩას. ხალხი 
ჩერდებოდა, სეირს უყურებდა და კავალერისტების ლამაზ მუნდირებს იწონებდა. ჩემს 
თვალში კი, კარში გამოსული კავალერია ფრონტის ხაზიდან გამოქცეულ მხედრიონს 
ჰგავდა: ჯარისკაცები რაღაცნაირად დათრგუნვილები და ყურებჩამოყრილები 
მეჩვენებოდნენ... თითქოს მუნდირებიც უხეიროდ ეკიდათ ტანზე და უჩვეულოდ 
მოდუნებულები და გულგრილები მიჩაქჩაქებდნენ. 
როცა მზე გამოანათებდა, სიტუაცია რადიკალურად იცვლებოდა  ჯარისკაცებს თვალში 

იმედის სხივი უდგებოდათ, უფრო ლაზათიანად დადიოდნენ მწყობრი ნაბიჯით და 
ენთუზიაზმიც ემატებოდათ. გარშემო ფერებიც მჭახე ხდებოდა და ფრანგებისათვის 
ესოდენ დამახასიათებელი ფუსფუსი იწყებოდა: კუთხის ბისტროში სასმელს წრუპავდნენ 
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და მხიარულად მუსაიფობდნენ; ოფიცრებიც უფრო ადამიანურები ხდებოდნენ და, მე 
ვიტყოდი, უფრო ფრანგულადაც გამოიყურებოდნენ. მზე რომ გამოანათებს, პარიზის 
ნებისმიერი უბანი მშვენიერი ხდება. თუ ახლომახლო ტენტიანი ბისტროცაა, მაგიდები 
ტროტუარებზეა გამოტანილი და ჭიქებში ფერად-ფერადი სასმელი ლიცლიცებს, მაშინ 
ადამიანები ბევრად ადამიანურად გამოიყურებიან; გამოიყურებიან კი არა, ადამიანებად 
იქცევიან ხოლმე; საუკეთესო ადამიანებად მზის ქვეშ  საოცრად მახვილგონიერ, საოცრად 
არხეინ და ლაღ ადამიანებად! პირდაპირ საცოდაობაა და კაცობრიობის წინაშე დიდი 
დანაშაულია ასეთი ადამიანების ბარაკებში შერეკვა, მათი იძულება, სულელური და 
უაზრო ვარჯიშები აკეთონ და მათი სხვადასხვა ჩინის სამხედროებად  რიგითებად, 
სერჟანტებად, პოლკოვნიკებად და ა. შ. დაყოფა. 
როგორც მოგახსენეთ, ყველაფერი ნორმალურად მიდიოდა. დროდადრო კარლიც 

მეწვეოდა ხოლმე ჩემთვის გადმოსალოცი შეკვეთებით; მაგალითად, მოგზაურობაზე 
დასაწერი სტატიებით, რომლების წერაც თავად ძალიან ეზარებოდა. თითო ასეთ სტატიას 
მხოლოდ ორმოცდაათი ფრანკი მოჰქონდა, მაგრამ მაინც მიღირდა, რადგანაც დიდ შრომას 
არ მოითხოვდა  ძველი ნომრები უნდა მენახა და მაშინდელი სტატიები ოდნავ 
გადამეხალისებინა. ასეთ სტატიებს ადამიანები ან უნიტაზზე ჯდომისას კითხულობენ, ან 
მოსაცდელებში დროის გასაყვანად. ამიტომ მთავარი მუდამ კარგი ზედსართავებისა და 
ეპითეტების მოფიქრებაა; დანარჩენი უკვე მხოლოდ თარიღებისა და სტატისტიკის ამბავია. 
თუ მნიშვნელოვანი სტატია იქნებოდა, განყოფილების გამგის ავტორობით იბეჭდებოდა; 
ის განყოფილების გამგე ნამდვილი იდიოტი იყო, ნორმალურად ვერც ერთ ენაზე ვერ 
მეტყველებდა, მაგრამ სტატიების ავკარგიანობას ხვდებოდა. თუ რომელიმე აბზაც თვალში 
მოუვიდოდა, წამსვე იტყოდა: 

– აი,სწორედ ასე მინდა, რომ წერო. მშვენიერია! უფლებას გაძლევ, ციტატები შენს წიგნში 
გამოიყენო. 
მაგ „მშვენიერ“ აბზაცებს მე და კარლი პირდაპირ ენციკლოპედიიდან ან ტურისტული 

გზამკვლევებიდან ვიწერდით ხოლმე. ზოგიერთ მათგანს კარლი მართლაც იყენებდა 
საკუთარ წიგნში, მეტისმეტად სიურრეალისტური იყო და იმიტომ. 
ერთ საღამოსაც სეირნობიდან ვბრუნდები, კარს ვაღებ და ვხედავ, რომ საძინებელი 

ოთახიდან ვიღაც ქალი გამორბის. 
– ესე იგი თქვენ ხართ ის მწერალი, არა? – მეუბნება და ჩემს წვერს ათვალიერებს. – რა 

საშინელი წვერია!.. ასე მგონია, აქ ყველანი შერეკილები ხართ! 
საბანატატებული ფილმორი ქალს კუდში დასდევს. 
– თავადის ქალია! – მეუბნება აღფრთოვანებით და ტუჩებს ისე ილოკავს, თითქოს ეს-ესაა, 

საუკეთესო ხარისხის ხიზილალა გაასინჯესო. 
ფილმორიცა და მისი სტუმარიც გარეთ გასასვლელად იყვნენ გამოპრანჭული. თავიდან 

ვერ მივხვდი, საბანი რა შუაში იყო, მაგრამ მალევე მოვტვინე, რომ ფილმორი აუცილებ-
ლად შეათრევდა თავის სტუმარს საწოლ ოთახში, იქ დასვენებული საამაყო სარეცხის 
კალათის სანახავად. ყოველ ახალ დიაცს, განსაკუთრებით, თუ ფრანგი იყო, აუცილებლად 
აჩვენებდა ხოლმე იმ კალათას, რომელსაც ინგლისურად ეწერა: „არ არის ხელწერილი  არ 
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არის პერანგი!“ ეს იყო ფრაზა ჩინურ სამრეცხაოებზე მოგონილი სულელური ამერიკული 
ანეკდოტიდან, ჰოდა, ფილმორს ერთი სული ჰქონდა, ამ მოწოდების არსი კარგად აეხსნა 
თითოეული მდედრისათვის, ანუ მიეხვედრებინა, რომ თუ არ იქნება ხელწერილი, ანუ 
საქონელი, ვერ მიიღებს პერანგს, ანუ ფულს, მაგრამ ეს ქალი ფრანგი არ იყო; ფილმორმა 
იმთავითვე დამიზუსტა: რუსია და, თანაც, თავადის ასული ბრძანდებაო. 
აფორიაქებული და ამჩატებული დარბოდა აქეთ-იქით, იმ პატარა ბავშვივით, ახალი 

სათამაშო რომ ჩაუვარდება ხელში. 
– ხუთ ენაზე ლაპარაკობს! – მითხრა აღფრთოვანებულმა. 
– ოთხზე, – შეუსწორა თავადის ქალმა. 
– კი ბატონო, ოთხი იყოს... ვერ წარმოიდგენ, როგორი ჭკვიანი გოგონაა! ერთი უნდა 

მოუსმინო. 
თავადის ქალი აშკარად ძალიან ნერვიული ვინმე ბრძანდებოდა  გაუთავებლად იფხანდა 

თეძოებსა და ცხვირს. 
– ნეტავ ვიცოდე, ამ საწოლის თეთრეულის გამოცვლა რატომ წამოიწყო? – მკითხა 

მკვახედ. – მაგით გამაკვირვებს, თუ რა?.. ღმერთმანი, პირდაპირ დიდი ბავშვივითაა, 
უზნეოდ იქცევა. რუსულ რესტორანში წავიყვანე და იქ ზანგივით არ აძიგძიგდა! – აღნიშნა 
თავადის ქალმა და ნათქვამის საილუსტრაციოდ კურტუმო აათამაშა.  თანაც ძალიან 
ხმამაღლა და ძალიან ბევრს ლაპარაკობს... სრულ სისულელეებს გაიძახის! 
თავადის ქალმა ახლა სტუდიას დაუარა; წიგნებსა და ნახატებს ათვალიერებდა ყელმოღე-

რებული; თან გაუთავებლად იფხანდა სხეულის სხვადასხვა ნაწილს. დროდადრო 
საბრძოლო ხომალდს ემსგავსებოდა და აბორდაჟზე გადმოდიოდა. ფილმორი ლაქიასავით 
დასდევდა კუდში, ღვინის ბოთლითა და ჭიქით შეიარაღებული. 

– რა უბედურებაა, ასე კუდში რომ დამყვები?! მაგის გარდა სხვა დასალევი ვერ იშოვე? 
შამპანური არა გაქვს? შამპანური უნდა დავლიო, უნდა დავთვრე, თორემ ნერვები საშინელ 
დღეში მაქვს! 
ფილმორი შეეცადა, რამდენიმე სიტყვა გადმოეჩურჩულებინა ჩემთვის: 
– მსახიობია... კინოვარსკვლავი... საყვარელს მიუტოვებია და ძალიან განიცდის... დღეს 

მაგრად უნდა დავათრო და... 
– მაშინ, ახლავე ავითესები, – ვუპასუხე, მაგრამ თავადის ქალმა იქვე დაიქუხა და ფეხიც 

დააბაკუნა: 
– სხვისი თანდასწრებით ასე ჩურჩული რა ზრდილობაა?! სულ ნუ გადამრევთ ახლა!.. შენ 

კიდე... ჰო ჰო, შენ გეუბნები,  მიმართა ფილმორს,  მეგონა, ჩემს სადმე წაყვანას აპირებდი... 
ამაღამ ძალიან უნდა დავთვრე-მეთქი, ხომ გითხარი? 

– კი, კი, აბა, რა!.. წამიც და გავალთ... უბრალოდ, ერთი ჭიქა მინდა გადავკრა. 
– ნამდვილი ღორივით იქცევი! – შეუღრინა თავადის ქალმა. – მაგრამ მაინც არა გიშავს, 

კარგი ბიჭი ხარ... ოღონდ ბევრს ყბედობ და მანერებიც არ გივარგა! – მერე მომიბრუნდა და 
მეკითხება: – რას იტყვით, ამ ვაჟბატონს ვენდო, რომ ნორმალურად მოიქცევა და 
უკადრებელს არ მაკადრებს? დღეს დათრობას ვაპირებ, მაგრამ არ მინდა, ამით ისარგებ-
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ლოს და შეურაცხყოფა მომაყენოს... ეგებ, აქაც დავბრუნდე... თქვენთან გასაუბრება მსურს. 
თქვენ უფრო ჭკვიანი და საინტერესო მეჩვენებით. 
როცა გადიოდნენ, თავადის ქალმა გულითადად ჩამომართვა ხელი და დამპირდა, ერთ 

საღამოს, როცა ფხიზელი ვიქნები, სადილად გესტუმრებითო. 
– შესანიშნავი აზრია, – ვუთხარი ღიმილით, – თან რომელიმე ბატონიშვილიც წამოიყვა-

ნეთ... თუ ბატონიშვილი არა, გრაფინია მაინც! რომ იცოდეთ, თეთრეულს ყოველ შაბათს 
ვცვლით ხოლმე... 
ფილმორი სტუდიაში დაახლოებით ღამის სამ საათზე შემობანცალდა... ეულად! ოკეანის 

ლაინერივით იყო ანთებული და აღაჟღაჟებული და თანაც ისე ხმაურობდა, როგორც 
ჯოხის ცეცებით მოსიარულე უსინათლო  კაკ-კუკ, ბაკ-ბუკ, ბახ-ბუხ... 

– კიდევ ცოტაც... აი, მოვედიით, საწოლიც აქა ყოფილააა! 
ყველაფერს დილით მოგიყვებიო, მითხრა, ოთახში შევიდა და საწოლის გადასაფარებელი 

მოისროლა. თან ყმუოდა – აუუუ, რაქალია, რა ქალიაო... წუთიც და ისევ გამომეცხადა: 
თავზე ჯერ კიდევ ქუდი ეხურა და ხელში გაბზარული ხელჯოხი ეჭირა. 

– ვიცოდი რა, რომ რაღაც ეგეთი მოხდებოდა!.. ნამდვილი შეშლილია! 
ცოტა ხანს სამზარეულოში იბოდიალა და მერე სტუდიაში დაბრუნდა ანჟუს ბოთლით 

ხელში. იძულებული გავხდი, საწოლში წამოვმჯდარიყავი და მასთან ერთად დამელია 
ფილმორის ნაწყვეტ-ნაწყვეტი ნაბჟუტურების მიხედვით, ყველაფერი შანზელიზედან 
დაწყებულა, სადაც, შინისკენ მომავალს, დასალევად შეუვლია. საღამოობით იქაური 
რესტორნების ტერასები ლოთებით არის ხოლმე სავსე. თავადის ქალი პირდაპირ 
გასასვლელთან მჯდარა და წინ ბლომად ჭიქები ჰქონია დახვავებული. მარტო მჯდარა, 
თავისთვის და ნელ-ნელა ტყვრებოდა. როცა ფილმორმა თვალი მოჰკრა და მიუახლოვდა, 
სასტიკად დავთვერიო, უთქვამს და შეუთავაზებია, გვერდით მომიჯექიო. მერე, სრულიად 
ბუნებრივად და ძველი მეგობარივით, თავისი ამბის მოყოლა დაუწყია, დეტალურად 
დაუფქვავს, როგორ აქცია თურმე ზურგი კინორეჟისორმა, მისმა საყვარელმა, და ამის გამო 
სენაში როგორ გადამხტარა თავის დასახრჩობად... არა, ზუსტად აღარ მახსოვს, რომელი 
ხიდიდან გადავხტი, მაგრამ უამრავი ხალხი კი იყო, წყლიდან რო ამომათრიესო... ეგეთ 
რაღაცებს რატომ მეკითხები, რაში გაინტერესებსო, უთქვამს... მერე ისტერიკული სიცილი 
აუტეხავს. უცინია, უცინია და მერე უცებ მოუთხოვია, აქედან სადმე წამიყვანე 
საცეკვაოდო. ფილმორისთვის დაბნეულობა რომ შეუტყვია, დაუმშვიდებია  ნუ ღელავ, 
ფული მე მაქვსო და ასფრანკიანი დაუძვრია, მაგრამ ასი ფრანკით ბევრს ვერაფერს 
მოახერხებდნენ... მერე უკითხავს, ფული სულ არ გაქვსო? და ამასაც უთქვამს, შინ ჩეკების 
წიგნაკი მეგულებაო. ჰოდა, სტუდიაში გამოქანებულან... მერე, ის იყო, „ხელწერილები და 
პერანგები“ ვაჩვენე, რომ შენც მოხვედიო. გზად შინისაკენ რომელიღაც რესტორანში 
წასახემსებლადაც შეუვლიათ და ქალს მთელი საკვები არყით გულდაგულ ჩაურეცხავს. იქ 
თავის სტიქიაში ყოფილა თურმე  ყველა მორბოდა და ხელზე ჰკოცნიდა, თავადის ქალს 
ვახლავართო... მთვრალი კი იყო, მაგრამ ღირსება წამითაც არ დაუკარგავსო, მეუბნება 
ფილმორი. როცა ვცეკვავდით, სულ იმას დამძახოდა, უკანალს ასე ნუ აქიცინებო. 
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ფილმორს სტუდიაში იმ იმედით წამოუყვანია, ღამით ჩემთან დავტოვებო, მაგრამ რომ 
დაუნახავს, როგორი გონიერი და თანაც გიჟმაჟია, გადაუწყვეტია, ჯობს, მის ოფოფებს 
ანგარიში გავუწიო, გიჟობებში ავყვე და ეგ დიადი მომენტი სამომავლოდ შემოვინახოო. 
ისიც კი უფიქრია, ეგებ ამასობაში, სხვა თავადის ქალიც გამაცნოს და მერე ორივე ჩემთან 
დავასახლოო... მოკლედ, აქედან რომ წასულან, ფილმორი მზად ყოფილა, თუ საჭირო 
იქნებოდა, ამ ქალისთვის რამდენიმე ასეული ფრანკიც კი დაეხარჯა; ბოლოს და ბოლოს, 
თავადები ქუჩაში ხომ არ ეყარა!.. ამჯერად სულ სხვა ადგილას წაუთრევია. იქ, თურმე, 
კიდევ უფრო კარგად იცნობდნენ და ჩეკის განაღდებაც არ გასჭირვებიათ. ყველა ფრაკში 
ყოფილა გამოწყობილი... აბა, წელში ოთხად მოკეცვა და ხელზე ამბორი იქ უნდა გენახა, 
სანამ ოფიციანტი მაგიდისკენ მიგვიძღოდაო. 
შუა ცეკვისას, მოულოდნელად, თავადის ქალი საცეკვაო მოედნიდან გაქცეულა და 

ტირილი მოურთავს. რა დაგემართა, ახლა რაღა დავაშავეო, უკითხავს ფილმორს და 
ხელით, ინსტინქტურად, უკანალი მოუსინჯავს, ისევ ხომ არ ვაქიცინებო. შენ არაფერი 
დაგიშავებია, ნუ ნერვიულობ, კარგი ბიჭი ხარო, დაუმშვიდებია თავადის ქალს, ისევ 
საცეკვაო მოედნისაკენ წაუთრევია და თავდავიწყებით აცეკვებულა. ფილმორს უკითხავს, 
გამაგებინე, რა მოხდა, რატომ ატირდიო. ყურადღებას ნუ მომაქცევ, უბრალოდ, ვიღაც 
დავინახეო, უთქვამს ქალს... მერე უცებ ბრაზი წაკიდებია და აყვირებულა  რა ჯანდაბად 
დამალევინე, ხომ იცი, რომ დავთვრები, ჭკუიდან გადავდივარ ხოლმეო... მერე უკითხავს, 
ჩეკები თუ დაგრჩაო და დაუჩემებია, აქედან სასწრაფოდ უნდა წავიდეთო. ოფიციანტი 
მოუხმია, ჩეკი მიუცია და რაღაც უთქვამს რუსულად. ოფიციანტი რომ წასულა, ფილმორს 
მობრუნებია და ხომ კარგი ჩეკიაო, უკითხავს. მერე, იმპულსურად, ისევ უბრძანებია 
ფილმორისთვის, ქვემოთ ჩადი, გასახდელში, და იქ დამელოდე, ერთგან დავრეკავ და 
ახლავე ჩამოგაკითხავო. 
როცა ოფიციანტს ხურდა მოუტანია, ფილმორი ქვედა სართულზე ჩასულა. თავიდან ნელ-

ნელა დასეირნობდა თურმე დერეფანში; თავისთვის უსტვენდა, ღიღინებდა და ტუჩებს 
ილოკავდა გემრიელი ხიზილალის მოლოდინში. ხუთი წუთი გასულა. მერე  ათი... 
ფილმორი კი ისევ უსტვენდა და დაღიღინებდა. ოცი წუთის მერეღა უეჭვია რაღაც. 
მეგარდერობეს უთქვამს, თქვენი ქალბატონი, რა ხანია, წაბრძანდაო. ფილმორი გარეთ 
გავარდნილა, ლივრეაში გამოწყობილ ზანგს დასძგერებია და უკითხავს, ხომ არ იცი, 
თავადის ქალი სად წაბრძანდაო. ზანგს ღიმილით პირი ყურებამდე გახევია და 
დამტვრეული ინგლისურით მოუხერხებია, მგონი, „კუპოლშიო“. „კუპოლში“, ქვედა 
სართულზე, თავადის ქალი გაშტერებული, ტრანსში ჩავარდნილი უპოვია, კოქტეილის 
ჭიქით ხელში. ფილმორი რომ დაუნახავს, შესცინა, თურმე. აბა, ასე გაქცევა რა წესია, თუ არ 
მოგწონდი, გეთქვა მაინცო, საყვედური უთქვამს ფილმორს. ამაზე თავადის ქალი 
აფეთქებულა, მსახიობობა დაუწყია და დიდი მონოლოგის მერე ცრემლებიც გადმოუღვარ-
ღვარებია. მეც გიჟი ვარ და შენცო, უთქვამს. შენ ჩემი საწოლში შეთრევა გინდა, მე კი არ 
მინდაო, და ისევ იმ თავის კინორეჟისორზე დაუწყია ქაქანი, საცეკვაო მოედანზე დავინახე 
და იმიტომ გამოვიქეცი იქიდანო; მაგის გამო ვყლაპავ აბებს და მაგის გამო ვილეშები 
ყოველღამეო... და თავსაც მაგ არაკაცის გამო ვიხრჩობდიო... მოკლედ, გაუბერია და სულ 
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წვრილად მოუყოლია საკუთარი გიჟობები... მერე, უცებ, ახალი იდეა მოსვლია თავში  
მოდი, ბრიქთოფთან წავიდეთ, იქ ერთი ნაცნობი მეგულებაო!.. იმ ნაცნობს ერთხელ კინოში 
გადაღება შეუთავაზებია მისთვის და ახლაც სწამდა, რომ ხელს გაუმართავდა. 

– ახლა ის მითხარი, ეგ ამბავი რა დაჯდება? – შეფუცხუნებულა ფილმორი. ბევრიო, 
მაშინვე დაურწმუნებია თავადის ქალს. მაგრამ ბრიქთოფთან თუ წამიყვან, მერე შინ 
წამოგყვებიო, ეგეც დაუყოლებია. გულწრფელი იყო და არ დაუმალავს, რომ საცოდავ 
ფილმორს ხუთას ან ექვსას ფრანკში გადაგდებას უპირებდა. მაგრამ ისიც უთქვამს, ამად 
ნამდვილად ვღირვარ, შენ აზრზე არა ხარ, რა მაგარი ქალი ვარ, ჩემნაირი ორი არ დადის 
პარიზშიო! 

– ეგ შენ გგონია ეგრე! – იანკის სისხლს უყივლია ფილმორში. – მე კი მასეთს ვერაფერს 
ვხედავ... საერთოდ არ მგონია, რამედ ღირდე! ერთი დარეხვილი ბოზანდარა ხარ და სხვა 
არაფერი!.. თუ სიმართლე გინდა, მირჩევნია, ორმოცდაათი ფრანკი ვინმე ფრანგ გოგოს 
მივაშავო, სამაგიეროს მაინც შემომთავაზებს რამეს. 
ფრანგი გოგოს ხსენებაზე თავადის ქალი სიბრაზისაგან კედლებზე გასულა: 
– მაგ გომბიოებზე კრინტი არ დაძრა! მეზიზღებიან!.. შტერები არიან!.. მახინჯები!.. 

ვაჭრუკანები!.. ხმა, კრინტი აღარ დაძრა-მეთქი, გეუბნები! 
ცოტა ხანში ისევ დამცხრალა და დამტკბარა. 
– საყვარელო, ვერც კი წარმოიდგენ, გახდილი რა ლამაზი ვარ!.. ნამდვილი საოცრება ვარ, 

– უთქვამს და ძუძუები ხელით შეუთამაშებია. 
მაგრამ ფილმორზე ამას შთაბეჭდილება არ მოუხდენია. 
– ნამდვილი ძუკნა ხარ! შენთვის ასობით ფრანკსაც არ დავინანებდი, მაგრამ გიჟი ყოფილ-

ხარ!.. პირიც კი არ გაქვს დაბანილი და მყრალი სუნი ამოგდის!.. სულ ფეხებზე მკიდია, 
თავადის ქალი ბრძანდები თუ ვიღაც ოხერი... მაგ შენს რუსულ ტრაკს რა თავში ვიხლი?!.. 
წესით, ქუჩაში უნდა ეგდო და შენი დიდგვაროვანი ტრაკით იქ უნდა ვაჭრობდე!.. ნეტავ, 
პატარა ფრანგ გოგოს რითი სჯობიხარ?!.. მე თუ მკითხავ, ახლოსაც ვერ მიხვალ ვერც 
ერთთან!.. შენზე ერთი სუს დახარჯვასაც აღარ ვაპირებ... ამერიკაში უნდა მიეთრეოდე, 
შენნაირი წურბელების ადგილი იქაა! 
თავადის ქალზე თურმე ასეთმა ლანძღვამ საერთოდ არ იმოქმედა. 
– მე მგონი, ცოტა გეშინია ჩემი, – უთქვამს წყნარად. 
– შენი მეშინია? შენი?!  გადარეულა ფილმორი. 
– დიახ, დიახ! პატარა ბიჭი ხარ, უსაქციელო, უზნეო და გაუზრდელი... როცა უკეთ 

გამიცნობ, სხვანაირად აჭიკჭიკდები... რატომ არ გინდა, ცოტა წესიერად მოიქცე? თუ დღეს 
ჩემთან ყოფნა არ გინდა, არა უშავს, ნუ ღელავ... ხვალ ხუთიდან შვიდამდე შევხვდეთ... 
ძალიან მომწონხარ. 

– ხვალ არა, ისა კიდე!.. შენი ნახვა აღარ მინდა!.. არასდროს!.. უკვე ყელში ამოხვედი!.. 
ახლა გავალ და კარგ პატარა გოგოს დავითრევ!.. შენ კი ჯანდაბამდეც გზა გქონია! 
ქალს ფილმორისთვის შეუხედავს და დაღლილად გაუღიმია. 
– ამას ახლა ამბობ, იმიტომ, რომ ჩემთან ჯერ არ წოლილხარ... აი, როცა დაწვები, მერე 

ვნახოთ... ვერც წარმოიდგენ, რა ლამაზი სხეული მაქვს. გგონია, ფრანგმა გოგოებმა იციან, 
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კაცს როგორ ესიყვარულონ?.. დამაცადე, ისე გაგაფრენინო, რომ... მართლა ძალიან 
მომწონხარ, მაგრამ ცოტა დახვეწილობა გაკლია... ერთი ციდა ხარ, საყვარელო, მაგრამ ენა 
ძალიან გრძელი გაქვს... 

– არა, ნაღდი გიჟი ხარ, რა! – აღშფოთებულა ფილმორი. – უკანასკნელი ქალი რომ იყო 
დედამიწის ზურგზე, მაშინაც არ მოგეკარებოდი!.. გირჩევნია, სახლში წაეთრიო და პირზე 
წყალი შეისხა! 
ეს მიუხლია, ამდგარა და ისე წამოსულა, მისთვის სასმლის ფულიც არ გადაუხდია. 

რამდენიმე დღეში თავადის ქალი კვლავ გამოკიაფდა ჩვენს ცხოვრებაში. ნამდვილად 
თავადის ქალია, ახლა ამაში ეჭვი აღარ გვეპარება. მაგრამ გონორეა სჭირს... მოკლედ, 
მხიარულად ვცხოვრობთ: ფილმორს ბრონქიტი კლავს, თავადის ქალს  ტრიპერი, მე კი  
ბუასილი. ეს-ესაა, ცარიელი ღვინის ბოთლები ჩავაბარე კუთხის რუსულ სასურსათო 
მაღაზიაში. იმ ექვსი ბოთლიდან ერთი წვეთიც არ დამილევია. სმაც აკრძალული მაქვს, 
ხორცის ჭამაც და ქალთან ყოფნაც... მხოლოდ ხილსა და პარაფინის ზეთზე ვზივარ, რაღაც 
წვეთებს ვსვამ და ადრენალინის მალამოს ვისვამ... მთელ სახლში ერთი სკამი არ არის, ზედ 
გემრიელად რომ ვჯდებოდე. აი, ახლაც, თავადის ქალის წინ ფაშასავით ვზივარ, 
ბალიშებზე. ფაშა!.. ფაშა მის სახელს მაგონებს, მაშა ჰქვია. ჩემთვის მაინცდამაინც არისტოკ-
რატულად არ ჟღერს... და სულ „ცოცხალი ლეშის“ ასოციაციას იწვევს. თავიდან ვიფიქრე, 
ჩვენი „სამაია“ შემაწუხებელი იქნება-მეთქი, მაგრამ შევცდი. მეგონა, მაშა ჩვენთან თუ 
გადმოვიდოდა, მე უნდა ავბარგებულიყავი, სხვა თავშესაფარი მეძებნა, მაგრამ ფილმორმა 
მაგრძნობინა, სანამ ფეხზე დადგება, მხოლოდ მანამდე გავაჩერებო. 
მაშასნაირ ქალზე საუბრისას ეს „ფეხზე დადგომა“ რას ნიშნავდა, კარგად ვერ მივხვდი; 

ფეხზე კი არა, მე მგონი, მთელი ცხოვრება ყირაზე იდგა. ამბობდა, რევოლუციამ 
რუსეთიდან გამოქცევა მაიძულაო, მაგრამ დარწმუნებული ვიყავი, რევოლუცია რომ არ 
მომხდარიყო, სხვა გამოსაქცევ მიზეზს იპოვიდა. მაშას მტკიცედ სწამს, რომ დიდი 
მსახიობია, ჰოდა, ჩვენც არ ვედავებით; ვერ გადავარწმუნებთ და დავას რა აზრი აქვს? 
ფილმორს მაინც ხიბლავს რაღაცით. სამსახურში წასვლის წინ ათ ფრანკს მაგას უგდებს 
ბალიშზე და ათსაც  მე. გვიან საღამოს სამივე რუსულ რესტორანში ჩავდივართ ხოლმე, 
ჩვენ ქვემოთ. ჩვენი უბანი რუსებით არის სავსე და მაშამ სწრაფად მიაგნო, სად 
შეიძლებოდა ფულის სესხება. ბუნებრივია, თავადის ქალისთვის დღეში ათი ფრანკი 
საკმარისი არ არის; ხან ხიზილალა ნებავს და ხან  შამპანური. თანაც გარდერობიც უნდა 
განაახლოს, აბა, ისე კინოში ვინ გადაიღებს? ჯერჯერობით უსაქმოდაა და ცოტა გასივდა 
კიდეც. 
ერთ დილას მაგარი შიში მაჭამა. მე და ფილმორმა ვერაფრით გადავაჩვიეთ თავისი 

პირსახოცის სხვის კაუჭზე დაკიდებას, ჰოდა, პირი რომ დავიბანე და ვიმშრალებდი, 
მაგარი შიში ვჭამე... რომ ვეცი, ამას რატომ აკეთებ-მეთქი, მითხრა, საყვარელო, ადამიანი 
მაგისგან რომ ბრმავდებოდეს, კარგა ხნის დაბრმავებული ვიქნებოდიო. ჰო, კიდევ ეს 
ტუალეტი! ცხადია, სამივე ერთი ტუალეტით ვსარგებლობთ, ამიტომ ვცადე, მისთვის 
მამობრივი დარიგება მიმეცა და სანიტარულ ნორმების დაცვა მესწავლებინა. 
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– ოოოჰ, თუ ასე ძალიან გეშინიათ, კაფეში გადავალ ხოლმე და ეგ იქნება! – მიპასუხა 
ნაწყენი ხმით. ეგ რა საჭიროა, უბრალოდ, უნდა გაფრთხილდე-მეთქი. 

– უი, უი, ჰო... ბოდიში, ბატონო!.. კარგი, მაშინ უნიტაზზე აღარ დავჯდები და ფეხზე 
დამდგარი მოვისაქმებ. 
ეს თავადის ქალი დიდი უკუღმართი ვინმე აღმოჩნდა, ყველაფერს უკუღმა აკეთებს და 

ყველაფერს ყირაზე აყენებს. თავიდან არც ერთს რომ არ გვაძლევდა, თვიურით 
იმართლებდა თავს. მისი წიდოვანება რვა დღეს გაგრძელდა. ვიფიქრეთ, გვატყუებსო, 
მაგრამ შევცდით, რადგან ერთხელაც, ბინის დალაგებას რომ ვცდილობდი, საწოლქვეშ 
სისხლიანი ბამბის ტამპონები აღმოვაჩინე. ძალიან ფეთხუმი დედაკაცია და, როგორც წესი, 
ყველაფერს საწოლქვეშ ჩურთავს: ფორთოხლის ნაფცქვენებს, ჭუჭყიან ტანსაცმელს, 
საცობებს, ცარიელ ბოთლებს, მაკრატელს, ნახმარ პრეზერვატივებს, წიგნებს, ბალიშებს. 
საწოლს ძილის წინ თუ აალაგებს ხოლმე. ძირითადად, ლოგინში ხოხავს და რუსულ 
გაზეთებს კითხულობს. 

– ეს გაზეთები რომ არა, საყვარელო, საერთოდ აღარ ავდგებოდი საწოლიდან, – მითხრა 
ერთხელ. მართალია. არაფერი აინტერესებს იმ რუსული გაზეთების გარდა. მთელი ბინა 
რუსული გაზეთებით არის მოფენილი, ლამის უკანალიც იმ გაზეთებით გამოვიწმინდოთ. 
მის იდიოსინკრაზიებს თუ გავიხსენებ, იმასაც ვიტყვი, რომ მას მერე, რაც თვიური 
დაუმთავრდა, კარგად გამოიძინა და წელის არეში ქონიც ბლომად მოიკიდა, მაინც 
უარობდა ჩვენთან დაწოლას. ახლა იმით იმართლებდა თავს, ქალები მიყვარსო. კაცი რომ 
ავიტანო, კარგი სტიმული მინდაო. გვეხვეწებოდა, სადმე ისეთ ადგილას წამიყვანეთ, 
სადაც ქალების და ძაღლების კოიტუსს ვნახავო... ან კიდევ, უფრო კარგი იქნება, ლედას და 
გედის წერაობას თუ მაყურებინებთო; ფრთების დგაფუნი, თურმე, ძალიან აღაგზნებდა. 
ერთ ღამეს მისი ხუშტურების გადასამოწმებლად მისსავე შემოთავაზებულ ადგილას 

წავყევით, მაგრამ ვიდრე იქაურ მადამს თემას შევუგდებდით, ერთი მთვრალი ინგლისელი 
გამოგველაპარაკა. უკვე ორჯერ ყოფილიყო ზედა სართულზე, მაგრამ მადა ბოლომდე ვერ 
დაეკმაყოფილებინა, ერთხელაც უნდა ვცადოო. ჯიბეში მხოლოდ ოცი ფრანკიღა ჰქონდა 
დარჩენილი და ვინაიდან ფრანგული არ იცოდა, გვთხოვა, ეგებ იმ გოგოსთან შევაჭრებაში 
დამეხმაროთ, თვალი რომ დავადგიო. ის გოგო შავკანიანი აღმოჩნდა, კუნძულ 
მარტინიკიდან. პანტერასავით ლამაზი და აშხვართული ვინმე იყო. ინგლისელის გროშებ-
ზე დასაყოლიებლად ფილმორი გოგოს დაჰპირდა, როგორც კი მორჩები, მერე მე 
ამოგაკითხავო. თავადის ქალი მთელი ამ ხნის მანძილზე ჩუმად იჯდა და ყურს 
გვიგდებდა. მერე უცებ სისხლმა უყივლა, დიდგვაროვნული სიამაყე მოეძალა და თავი 
ძალიან შეურაცხყოფილად იგრძნო. 

– აღგზნება მინდაო, ხომ ამბობდი? ჰოდა, ახლა ზემოთ ამომყევი და მიყურე,  შესთავაზა 
ფილმორმა. 
ფილმორის ყურება არ უნდოდა, მამალი იხვის ყურება უნდოდა. 
– დიდება შენდა, ღმერთო! – გამწარდა ფილმორი. – უკანასკნელი კაცი ვიყო, იხვზე უკეთ 

თუ არ ვწერაობდე! 
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ასე შეყვნენ, შეყვნენ და საქმე იქამდე მივიდა, რომ თავადის ქალის დასაშოშმინებლად 
ერთი გოგო ვიხმეთ და ერთმანეთის საჯგვლემად მივუშვით... როცა ფილმორი შავ 
პანტერასთან ყოფნის მერე ქვემოთ ჩამოვიდა, მისმა თვალებმა მითხრეს, უჩვეულო 
სანახაობის მოწმენი გავხდითო და მეც გული ამიფანცქალდა. ფილმორი მიხვდა, რაც 
მჭირდა და იმასაც მიხვდა, რა ტანჯვა უნდა ყოფილიყო ჩემთვის მთელი ღამე ასე ვირივით 
ჯდომა და სხვების თვალთვალი. უცებ ასფრანკიანი ამიფრიალა ცხვირწინ და მითხრა, 
მგონი ჟიმაობა ჩვენზე მეტად შენ გჭირდებაო... აჰა, ეს გამომართვი და ვინმე აირჩიეო. ამ 
გულუხვმა წინადადებამ უფრო მეტად აღმაფრთოვანა, ვიდრე ფილმორის რომელიმე სხვა 
სიკეთემ (სიკეთე კი იცოცხლე, ბლომად ჰქონდა ჩემთვის გაკეთებული!). ფული ისევე 
უდრტვინველად გამოვართვი, როგორც თავად შემომთავაზა. ცხადია, მაშინვე ზანგზე 
ვანიშნე. ამან თავადის ქალი მთლად გადარია  ნუთუ ამ ცხოველზე მოსაწონი მთელ ამ 
დაწესებულებაში ვერავინ ნახეთო. მტკიცედ მივუგე, ვერა-მეთქი. მართალიც ვიყავი  ის 
შავი გოგო იქაურობის ნამდვილი დედოფალი იყო! თვალს მოჰკრავდი თუ არა, მაშინვე 
ერექცია გეწყებოდა. წყლიანი თვალები ჰქონდა, სპერმაში ამოვლებული. მასზე დიდი 
მოთხოვნილების გამო ცოტა გაბრუებული დადიოდა. სწორ ხაზზე გავლაც აღარ შეეძლო; 
ყოველ შემთხვევაში, მე ასე მომეჩვენა. ზედა სართულისაკენ ვიწრო, დახვეულ კიბეს რომ 
მივუყვებოდით, თავი ვერ შევიკავე, ხელი შევუცურე და შორისზე მოვეფერე. გზა ასე 
ფერებ ფერებაში განვაგრძეთ. ნათელი ღიმილით გამომხედავდა ხოლმე და როცა ზედმეტი 
მომდიოდა, უკანალს ლამაზად ათამაშებდა. 
ნამდვილად კარგი გასეირნება გამოგვივიდა. სამივე ბედნიერად ვგრძნობდით თავს. მაშაც 

კარგ გუნებაზე ბრძანდებოდა. ჰოდა, მეორე დღეს, საღამოხანს, როცა თავისი წილი 
შამპანური გადაკრა, ხიზილალა დააყოლა და საკუთარი ბიოგრაფიის კიდევ ერთი თავი 
გაგვაცნო, ფილმორი ბოლომდე მიაწვა. ეტყობა, გადაწყვიტა, ბოლოს და ბოლოს, მისგან 
კუთვნილი წილი მოეთხოვა. თავად მაშა ბრძოლის გაგრძელებას აღარ აპირებდა. 
ფეხებგაშლილი ეგდო საწოლზე და ფილმორის ღლაბუცს მშვიდად იტანდა. ბოლოს, 
როდესაც საქმე საქმეზე მიდგა და ფილმორი ზემოდან მოექცა, მშვიდად ჩასჩურჩულა, 
გონორეა მჭირსო. ფილმორი გველნაკბენივით წამოვარდა და სამზარეულოში გავარდა. 
მესმოდა, როგორ ეძებდა თავის საყვარელ შავ საპონს, განსაკუთრებულ შემთხვევებში რომ 
იყენებდა ხოლმე. ცოტა ხანში თავზე წამომადგა და მეუბნება: 

– აზრზე ხარ? მაგ ბინძურ დედაკაცს ტრიპერი ჰქონია! 
ძალიან იყო შეშინებული. თავადის ქალი კი წყნარად ხრავდა ვაშლს და რუსული 

გაზეთის შესაკვეთად რეკავდა. მისთვის ეს ჩვეული ამბავი იყო და სულაც არ ღელავდა. 
ამაზე უარესი არაფერი შეგყაროთ ღმერთმაო, ამბობდა ლოგინზე წამოგორებული და ღია 
კარს იქიდან გველაპარაკებოდა. ფილმორი ქალის განწყობამ ცოტა დაამშვიდა. ერთი ჭიქა 
ანჟუ დაისხა და სულმოუთქმელად გადაკრა. ჯერ მხოლოდ ღამის პირველი საათი იყო და 
ცოტა ხანს ასე ვიჭუკჭუკეთ. ეგეთი წვრილმანი ვერ დამაკავებსო, მეუბნებოდა, ცხადია, 
ფრთხილად ვიქნებიო... ერთხელ ჰავრში რომ აიკიდა, ეგეც გაიხსენა; ვერაფრით ვერ 
ვხვდები, როგორ დამემართაო... ზოგჯერ, ძალიან რომ ვთვრები, დაბანა მავიწყდებაო... 
არა, მთლად საშინელი კი არაფერია, მაგრამ მერე რას გამოიწვევს, კაცმა არ იცისო... აღარ 
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უნდოდა პროსტატის ჯირკვლის გაუთავებელი მასაჟების კეთება; ამას ნამდვილად ვეღარ 
გადავიტან, ეგ ამბავი ძალიან არ მსიამოვნებსო, ჩიოდა. სულ პირველად ტრიპერი 
კოლეჯში აუკიდია... ისიც კი ვერ დაუდგენია, მაშინდელმა საყვარელმა აჰკიდა, თუ 
თვითონ აჰკიდა იმ საცოდავს... კოლეჯის კამპუსში ისეთი ამბავი ხდებოდა, მაგის გარკვევა 
ძალიან ძნელი იყოო... თითქმის ყველა სტუდენტი ავად ხდებოდაო... არაფრის აზრზე არ 
ვიყავითო... პროფესორებიც არაფრის აზრზე არ იყვნენო... ერთ პროფესორს იმდენი უქნია, 
რომ თავი დაუკოდინებია, თურმე... ყოველ შემთხვევაში, ასეთი ჭორი გავრცელებულა... 
მოკლედ, მეორე ღამეს მაინც გარისკა; პრეზერვატივით, რა თქმა უნდა. თუ არ 

გასკდებოდა, რისკი მინიმალური იყო. ხაოიანი პრეზერვატივები შეეძინა, ეგენი ყველაზე 
გამძლეაო, მიმტკიცებდა... მაგრამ მაშას ძალიან ვიწრო საშო აღმოაჩნდა და იმ ხაოიანი 
პრეზერვატივით არაფერი გამოუვიდათ... რა ჯანდაბა დაემართა, განსაკუთრებული ზომის 
მე არა მაქვს და რით ვერ შემიშვაო, ჩიოდა ფილმორი. 

– ის ოხერი ხომ შეუშვა, ვინც ეგ ტრიპერი აჰკიდა?.. ეტყობა, იმ ახვარს, თოთო ბავშვის 
ყლე ჰქონდა. 
მოკლედ, არც ერთმა მცდელობამ რომ არ გაუმართლა, ბოლოს ხელი ჩაიქნია. ის ორნი 

ახლა იმ და-ძმას ჰგავდნენ, ერთად რომ წვანან და ინცესტური სიზმრები ესიზმრებათ. 
უცებ მაშამ თქვა: 

– იცით, რუსეთში ძალიან ხშირია, რომ ქალი და კაცი ერთად წვანან, მაგრამ ერთმანეთს 
არ ეკარებიან... შეიძლება, დიდხანს იცხოვრონ ასე, უმწიკვლოდ... მაგრამ ერთი თუ ეცნენ 
ერთმანეთს, მერე ერთმანეთს ვეღარ ააგლეჯ, ჟიმაობენ და ჟიმაობენ, ოცდაოთხი საათი! 
ახლა ფილმორი მთელ ენერგიას მაშას განკურნებაზე ხარჯავს. რატომღაც ჰგონია, რომ 
ასეთი ფრიგიდული გონორეამ გახადა... ღმერთმანი, ძალიან გამკვირვებია! ზოგჯერ რა 
სისულელე აღარ მოუვა ხოლმე თავში კაცს!.. პირადი ჰიგიენის მთელი კომპლექტი უყიდა, 
პერმანგანატით ამარაგებს, სპეციალური შესასხურებლით და ათასი სხვა რამით, რისი 
შეძენაც ერთმა უნგრელმა ექიმმა, უფრო სწორად, აბორტმახერმა ურჩია. როგორც ირკვევა, 
ფილმორის ბოსს ერთი თექვსმეტი წლის გოგო წამოუხევია და ის უნგრელი მაშინ 
გაუცნია... მერე, ერთ მშვენიერ დღეს, დიდი შანკრიც წამოსჯდომია და ისევ იმ უნგრელს 
უწამლია... აი, ასე მეგობრდებიან ადამიანები პარიზში „გენიტოურინალური“ დაძმობილე-
ბით. მოკლედ, მაშა ახლა მკურნალობს, ჩვენი მკაცრი ზედამხედველობით. ამას წინათ 
ტამპონი გაირჭო და ხელმოსაკიდი ძაფი დაკარგა. 

– ღმერთო ღმერთო, ძაფი დავკარგე! ტამპონს ვეღარ ვიღებ, რა ვქნა?! 
– საწოლის ქვეშ შეჩურთავდი, იქ მონახე, – მწარედ გაეხუმრა ფილმორი. 
ბოლოს მაშა ცოტა მიყუჩდა. მაგრამ მალე ისევ აწკმუტუნდა: 
– ვაიმე, სისხლდენა დამეწყო! თვიური ეს-ესაა დამიმთავრდა და ისევ სისხლი მომდის!.. 

ეტყობა, იმ უხარისხო შამპანურის ბრალია, შენ რომ ყიდულობ!.. ალბათ, გინდა, რომ 
მოვკვდე და თავიდან მომიშორო! 
ოთახიდან გაღეღილი კიმონოთი და ლაჯებში ამოჩრილი პირსახოცით გამოვიდა, მაგრამ 

ღირსების გრძნობა, როგორც ყოველთვის, არც ახლა დაუკარგავს. 
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– მთელი ჩემი ცხოვრება აი, ასე ვარ, ნამდვილი ნევრასთენიკი გავხდი... მთელი დღე 
ფორიაქში გადის, ღამით კი უნდა დავთვრე... პარიზში რომ ჩამოვედი, უცოდველი 
ანგელოზი ვიყავი. მხოლოდ ვიიონსა და ბოდლერს ვკითხულობდი. მაგრამ 300 000 
შვეიცარული ფრანკი მედო ბანკში და დროსტარებაზე გადავირიე... იქ, რუსეთში, ძალიან 
მკაცრად მზრდიდნენ და იმიტომ... და რადგან მაშინ უფრო ლამაზიც ვიყავი, ყველა 
მამაკაცი ჩემ ფეხთით ეგდო...  აქ გაჩერდა და მოშვებული ქამარი წელზე მოიჭირა,  ნუ 
იფიქრებთ, რომ ამხელა მუცელი მქონდა... ეს მუცელი იმ შხამის გამო წამომაჯდა, რითაც 
აქ მჭყეპენ... იმ საზიზღარი აპერიტივების გამო, ეს სულელი ფრანგები რომ გიჟდებიან... 
მოკლედ, სწორედ მაშინ გავიცანი ის ჩემი რეჟისორი, რომელსაც ჩემი ფილმში გადაღება 
უნდოდა... მეუბნებოდა, ყველაზე ფანტასტიკური ქალი ხარ ქვეყნადო... უნდოდა, რომ 
ყოველღამე მასთან ვწოლილიყავი... გამოუცდელი და უცოდველი ბავშვი ვიყავი და ერთ 
ღამესაც შემაცდინა. კინოვარსკვლავობაზე ვოცნებობდი... რა ვიცოდი, ის გველი ასეთი 
შხამით თუ იყო სავსე... ჰოდა, ტრიპერიც მაგან ამკიდა... ახლა ვგიჟდები, ისე მინდა, რომ 
ამჯერად ჩემგან გადაედოს! სულ მაგის ბრალია, სენაში თავს რომ ვიხრჩობდი... რა 
გაცინებთ? არ გჯერათ? თუ გინდათ, ახლავე წაგაკითხებთ გაზეთებს... ყველა გაზეთი ჩემი 
სურათებით იყო აჭრელებული... იმ რუსულ გაზეთებს აუცილებლად მოგიტანთ ერთ 
დღეს... ძალიან კარგად წერდნენ ჩემზე... მაგრამ, საყვარელო, ხომ იცი, რომ ჯერ ახალი კაბა 
მჭირდება? იმ კაცს ამ ტურტლიანი ძველმანებით ვერ შევაცდენ... თანაც მკერავის ფულიც 
მმართებს, 12 000 ფრანკი... 
ამის მერე გრძელ ზღაპარს გვიყვება იმ მემკვიდრეობაზე, რომლის მიღებასაც დღემდე 

ცდილობს. ერთი ახალგაზრდა ადვოკატი ჰყოლია, ფრანგი... ეტყობა, ძალიან 
მოკრძალებული ვინმე ყოფილა... ჰოდა, ის ადვოკატი ცდილობდა, მემკვიდრეობის 
დაბრუნებაში დამხმარებოდაო. დროდადრო, თურმე, ას ფრანკსაც აძლევდა სესხად. 
ძალიან ძუნწი ყოფილა, როგორც ყველა ფრანგი. მაგრამ მაშას სილამაზეს დაუშტერებია. 
ჩასციებია, გინდა თუ არა, ჩემთან დაწექიო... ჰოდა, მაშას ისე მობეზრებია მისი 
გაუთავებელი ზუზუნის მოსმენა, რომ ერთხელაც დასთანხმებია... თანაც იმ ას-ასი 
ფრანკის დაკარგვისაც ეშინოდა. 
მაშამ ცოტა ხნით თხრობა შეწყვიტა და ისტერიკული სიცილი აუტყდა. 
– ვაიმე, გვრიტებო, მერე რაც დაემართა, მართლაც კომიკურია... მირეკავს და მეუბნება, 

ახლავე უნდა შეგხვდე, ძალიან სერიოზული საქმე მაქვს შენთანო... მოკლედ, შევხვდი და 
ექიმის დასკვნა მაჩვენა, გონორეაზე, რა თქმა უნდა... ღმერთო! სიცილი ვერ შევიკავე. აბა, 
საიდან უნდა მცოდნოდა, რომ ისევ ავად ვიყავი? ხომ გინდოდა ჩემთან დაწოლა? ჰოდა, მეც 
დაგიწექი-მეთქი... ამან ენა ჩააგდებინა. აი, ეგრეა ეს ცხოვრება... შენ არაფრის აზრზე არა 
ხარ და უცებ – ბაც! ყოფა გეტირება... ისეთი შტერი იყო, რომ შევუყვარდი. მხოლოდ იმას 
მთხოვდა, წესიერად მოიქეცი, ყოველღამე მონპარნასზე ნუ ირბენ დასალევად და 
საწერაოდო. მეუბნებოდა, შენზე ვგიჟდებიო და ჩემს ცოლად შერთვასაც აპირებდა... მერე 
მისმა ოჯახმა გაიგო ჩვენი ამბავი და ინდოჩინეთში უკრეს თავი... 
ამის მერე მაშა პირდაპირ ლესბოსელთან ურთიერთობის ამბავზე გადავიდა. 
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– ძალიან სასაცილოა, გვრიტებო, უნდა მოგიყვეთ, როგორ მომიცუცქდა. ერთ ღამეს 
„ფეტიშში“ ვიყავი და ლიფტში გამეცნო. როგორც ყოველთვის, მაგრად დავთვერი. ერთი 
კაფედან მეორეში დამათრევდა და მაგიდების ქვეშ მეფერებოდა. იმდენი ქნა, ბოლოს 
თავის ბინაში წამათრია და ორას ფრანკად დამეწაფა... უნდოდა, მასთან გადავსულიყავი 
საცხოვრებლად, მაგრამ უარი ვუთხარი. ყოველღამე მის ლოღნას ვერ გავუძლებდი... 
ძალიან მასუსტებდა... თანაც ლესბოსელები ისე ძალიან აღარ მიტაცებდნენ, როგორც უწინ. 
ისევ კაცთან წოლა მერჩივნა, თუმცა ეგ უფრო მტკივნეულია... როცა ძალიან მინდება, თავს 
ვეღარ ვიკავებ და ზედიზედ ვწერაობ  სამჯერ, ოთხჯერ, ხუთჯერ... თრახ, თრახ, თრახ – აი, 
ასე... მერე კი სისხლისაგან ვიცლები და ანემია მეწყება... ახლა ხომ ხვდებით, ზოგჯერ 
ლესბოსელი რატომ მირჩევნია?.. 
სიცივეები რომ დაიწყო, თავადის ქალი ეგრევე გაუჩინარდა. ეტყობა, სტუდიაში 

დამონტაჟებული ციცქნა ნახშირის ღუმელი დიდი ვერაფერი ნუგეში იყო მისთვის. 
საძინებელი მთლად საყინულეს დაემსგავსა, სამზარეულოში კი ფეხსაც ვეღარ შედგამდა 
კაცი. ღუმელს გვერდით თუ მიუჯდებოდი და დიდი ხნით მიეფიცხებოდი, მაშინღა 
იგრძნობდი ცოტა შვებას. ჰოდა, მაშამ, როგორც თავადვე მოგვახსენა, ერთი დაყვერილი 
სკულპტორი იშოვა. რამდენიმე დღეში ჩვენთან დაბრუნება მოუნდა, მაგრამ ფილმორს 
მისი სახელის გაგონებაც აღარ უნდოდა. თავადის ქალი ჩიოდა, ის ცვედანი მთელი ღამე 
მლოშნის და არ მაძინებსო... თანაც ცხელი წყალი არა აქვს და შხაპს ვერ ვიღებო... მაგრამ 
ბოლოს თავადაც გადაიფიქრა ჩვენთან დაბრუნება. 

– შომპოლთან ერთად წოლაც აღარ შემიძლია... როგორი საქმეა, სულ რომ გაშომპოლე-
ბენ?!.. მამათმავლები რომ იყოთ, კიდევ ავიტანდი როგორმე... 
მაშას წასვლის მერე ჩვენმა საღამოებმა იერი იცვალა. ხშირად ღუმელთან ვსხდებოდით, 

არაყს ვურტყამდით და ამერიკულ ცხოვრებას ვიხსენებდით. ამერიკაზე ისე 
ვლაპარაკობდით, თითქოს იქ დაბრუნება აღარასოდეს გვეწერა. ფილმორს ნიუიორკ სითის 
რუკა ჰქონდა და კედელზე გააკრა. ზოგჯერ მთელ საღამოს პარიზისა და ნიუ-იორკის 
შედარებაში ვატარებდით. როგორც წესი, მსჯელობისას ყოველთვის უიტმენი 
გვახსენდებოდა  ის ერთადერთი ღირსეული ადამიანი, რომელიც ამ უკიდეგანო ქვეყანამ 
შვა მთელი თავისი ხანმოკლე ისტორიის მანძილზე. უიტმენი ის სარკე იყო, რომელშიც 
მთელი ამერიკული ცხოვრება აირეკლა  მისი წარსული და მომავალი, დაბადება და 
სიკვდილი. რაც რამ ფასეული იყო ამერიკაში, უიტმენმა აღწერა და სათქმელი აღარც 
არაფერი დაგვიტოვა. მომავალი მანქანებს ეკუთვნის, რობოტებს. უიტმენი ერთადერთი 
ჰუმანური არსება, ერთადერთი სულისა და ხორცისაგან შემდგარი პოეტი იყო; პირველი 
და უკანასკნელი! ფაქტობრივად, დღესდღეობით მისი ამოხსნა შეუძლებელიც კი გახდა. იმ 
ძეგლად იქცა, რომელიც გაუგებარი იეროგლიფებითა და სიმბოლოებით არის შემკული და 
მათი ამომკითხავი კაცი აღარ დადის ქვეყანაზე. ევროპაში მისი სახელის ხსენება ცოტა 
უცნაურიცაა; აქაურობისთვის სრულიად უცხოა ის სულიერი აღმაფრენა, რომელსაც 
უიტმენი უმღეროდა და რომელიც უკვდავყო. ევროპა ხელოვნებით არის დაბიჟვინებული. 
მისი ნიადაგი მიცვალებულთა ძვლებმა გაანოყივრა, მისი მუზეუმები ლამის დაინგრეს 
განძთა სიუხვით... მაგრამ ევროპას არასოდეს ღირსებია ჯანსაღი და თავისუფალი სული, 
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ანუ სხვა სიტყვებით, ის, რასაც ადამიანი ჰქვია. გოეთე, ალბათ, ყველაზე ახლოს დგას ამ 
ყველაფერთან, მაგრამ ისიც, სინამდვილეში, უიტმენთან შედარებით ერთი გაბღენძილი 
არარაობაა. საპატიო მოქალაქე იყო, პედანტი, მოსაბეზრებელი ტიპი; უნივერსალური 
სული, რომელიც გერმანული სასაქონლო ნიშნით, ფრთაგაშლილი არწივით იყო 
დაღდასმული. გოეთეს სიდინჯე, მისი ოლიმპიური სიმშვიდე სხვა არაფერია, თუ არა 
ზეციური ნეტარების ბიურგერული ვარიანტი. გოეთე რაღაცის დასასრულია, უიტმენი კი  
დასაწყისი. 
ასეთი დისკუსიების შემდეგ ზოგჯერ გარეთ გავდიოდი რამდენიმე სვიტერში, 

ფილმორის საშემოდგომო პალტოსა და ამ პალტოზე მოხურულ კაპიუშონიან ლაბადაში 
გამოწყობილი... საზიზღარი, ნესტიანი სიცივე, რომლისგანაც თავს მხოლოდ სპირტიანი 
სასმლით თუ დაიცავს კაცი... ამერიკას უკიდურესობების ქვეყანას ეძახიან. მართალიცაა. იქ 
თერმომეტრი ისეთ ყინვასაც აჩვენებს, რომლის შესახებ აქაურებს არც კი სმენიათ. მაგრამ 
პარიზული სიცივე მაინც სრულიად უცხოა ამერიკისათვის. ეს ფსიქოლოგიური სიცივეა, 
შინაგანი და გარეგანი სიცივეების მომაკვდინებელი შეჯახება. აქ თუ არ მოყინა, არც 
დათბება. ევროპელებმა არა მხოლოდ პირადი სივრცის დაცვა ისწავლეს გალავნებით, 
კედლებით, დარაბებით, ურდულებითა და კლიტეებით, და კიდევ  ყიამყრალი, აუტანელი 
და გაუტანელი კონსიერჟებით, არამედ ხელფეხის შემბოჭავი, შემაწუხებელი და შემტევი 
კლიმატისაგანაც იცავენ თავს; ყინვისა და სიცხისაგან თავდაცვის ტექნიკაც გამოიმუშავეს. 
ამ საქმეში თავი მაქსიმალურად გაიმეცადინეს და გაიძლიერეს. თავდაცვა აქ ყველაზე 
მნიშვნელოვანი სიტყვა გახდა, თავდაცვა და უსაფრთხოება! სულ იმას ჩალიჩობენ, 
როგორმე უკიდურესად კომფორტულად დალპნენ, გარდაიცვალონ და გაიხრწნან. სველ 
ზამთრის ღამეში რუკაზე დახედვა სულაც არ არის საჭირო, რომ მიხვდე, პარიზი რომელ 
განედზეა. უბრალოდ, უნდა იცოდე, რომ ეს ჩრდილოური ქალაქია, ის ავანპოსტია, 
რომელიც ძვლებითა და თავის ქალებით ამოვსებულ ჭაობზე ააგეს. მთელი ბულვარი 
სითბოს ცივი, ელექტრონული იმიტაციითაა გაბდღვრიალებული. თოუტ Tout Va Bien (39. 
ყველაფერი კარგად არის (ფრანგ.).) 
ულტრაიისფერ სხივებში, რომელიც კაფე „დიუპონის“ კლიენტებს განგრენით გარდაც-

ვლილთა გვამებს ამსგავსებს. Tout Va Bien!  ეს ის მოწოდებაა, რომელიც იმ უბედურ 
მათხოვრებს ასაზრდოებს და ათბობს, აღმადაღმა რომ დაწანწალებენ ამ სხივების 
უსასრულო თავსხმაში. სადაც შუქია, იქ ოდნავი სითბოც ეგულებათ. იმითაც კი თბებიან, 
როცა ხედავენ, ჩაკურატებული ნაბიჭვრები ცხელ-ცხელ გროგსა და შავ ყავას როგორ 
ხვრეპენ. სადაც სინათლეა, იქ ტროტუარებზე იყრის ხალხი თავს, ერთმანეთს 
მუჯლუგუნებს ურტყამენ, მცირედ ცხოველურ სითბოს გასცემენ ბინძური საცვლებისა და 
გულისამრევად მყრალი ამონასუნთქის მეშვეობით. ეგებ რვა ან სულაც ათ კვარტალს 
მხიარულების ტალღა მართლაც გადაუვლის ხოლმე, მაგრამ მერე ქუჩები ისევ 
შემაძრწუნებელ, საზიზღარ ღამის სიბნელეში იძირება და ყველაფერი ისეთი უძრავი 
ხდება, როგორიც  წვნიანის ქვაბის კედლებს მიყინული ცხიმი. კვარტლები...მოწყვეტილი, 
მოცუცქნული, „საცალფეხო“ ბინების უზარმაზარი კვარტლები... ყველა ფანჯარა ჩარაზუ-
ლია, ყველა ვიტრინა დამცავ ცხაურშია გამომწყვდეული. კილომეტრებზეა გადაჭიმული 
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ადამიანური საპყრობილეები, რომლებშიც სითბოს პატარა სხივიც კი ვერსაიდან აღწევს. 
ძაღლებიცა და კატებიც შიგნით შეჰყავთ, იადონებთან ერთად... ტარაკნები და ბაღლინჯო-
ებიც უსაფრთხოდ ჩაუკეტავთ თავისთან... Tout Va Bien!. მერე რა, თუ ჯიბეში გროშიც არ 
გიდევს, რას დარდობ, მოგცლია ერთი!.. შენც აიღე და გაზეთებზე დაწექი, ტაძრის კიბეზე 
გაიშალე ლოგინი. ნუ გეშინია, ტაძრის კარი მტკიცედაა ჩარაზული და ორპირი ქარი არ 
დაგიბერავს... ისე, მეტროს კართან დაძინება უფრო კომფორტულია; იქ თანამესაწოლეებიც 
გეყოლება. ხომ დაგინახავს, წვიმიან ღამით უძრავად როგორ ყრიან ლეიბებივით  ქალები, 
კაცები, ტილები... ყველა ერთადაა დახვავებული და გაზეთებს აფარებენ თავს; იმ 
ფურთხსა და ათას სხვა სიბინძურეს გაურბიან, უფეხებოდაც რომ მოსულან მათთან და 
იქაურობა ბარაქიანად მოუფენიათ... აბა, იმათაც გახედე, ხიდებქვეშ და ბაზრის 
ფარდულებთან რომ მიყრილან. რა საზიზღრად გამოიყურებიან იმ გასუფთავებულ, 
ფერად-ფერად ბოსტნეულთან შედარებით, რომლებიც თვალმარგალიტივით გამოუფენი-
ათ და ავ თვალს არ ენახვება! ცხიმით გაპოხილ კაუჭებზე ჩამოკიდებული მკვდარი 
ცხენების, ძროხებისა და ცხვრების ლეშებიც კი უფრო გულმისასვლელია. დიდი-დიდი, 
ხვალ ხომ მაინც შეიჭმება ყველა და მათ შიგნეულსაც რამეში გამოიყენებენ. ეს ამაზრზენი 
მათხოვრები, წვიმაში რომ ყრიან ტომრებივით, რაში უნდა გამოიყენო? ვის რაში 
გამოადგებიან? ხუთიოდე წუთი გეტკინება გული მათი ყურებით და მორჩა! 
ფუ, ჯანდაბა!.. ეს, ალბათ, ის ბნელი აზრებია, ღამით წვიმაში სიარულისას რომ მოუვა 

კაცს თავში გაქრისტიანებიდან ორი ათასი წლის შემდეგ!.. ყოველ შემთხვევაში, ძაღლებს, 
კატებს და ჩიტებს თითქოს არა უშავთ, უზრუნველყოფილი არიან... კონსიერჟის ფანჯარას 
რამდენჯერაც ჩავუვლი და მის წუნკალ მზერას ვიგრძნობ, მაშინვე მიჩნდება 
არანორმალური სურვილი, ქვეყნად ყველა ჩიტი ამოვჟუჟო!.. თურმე, კონსიერჟის გაყინულ 
გულშიც კი მოიძებნება თანაგრძნობის ორიოდ წვეთი, რაც ჩიტების დასაპურებლად 
სავსებით საკმარისია. 
და მაინც, ვერაფრით ვთავისუფლდები იმ შეგრძნებისაგან, რომ რეალურ ცხოვრებასა და 

მასზე წარმოდგენას შორის შემზარავი შეუსაბამობაა და ერთმანეთს სრულიად არ 
ეთვისება. თუმცა, სულ იმას ვცდილობთ, როგორმე ორივე ერთ მსუბუქ საფარქვეშ 
მოვაქციოთ და ალბათ, მომავალშიც ვეცდებით... წარმოდგენები და იდეები ქმედებებთან 
უნდა შეაუღლო. თუ სექსი არ გამოუვათ, თანაცხოვრებას ვერ შეძლებენ. წარმოდგენები 
ცალად, მხოლოდ გონებრივ ვაკუუმში გამოკეტილები, დიდხანს ვერ გაძლებენ. 
ნებისმიერი იდეა ცხოვრებიდან უნდა მომდინარეობდეს და მასთან უნდა იყოს 
დაკავშირებული, თუნდაც ღვიძლის, თირკმლის, საჭმლის მომნელებელი სისტემის იდეა... 
იდეა მხოლოდ იდეად რომ არსებობდეს, მაშინ კოპერნიკი არსებულ მაკროკოსმოსს 
დაანგრევდა და კოლუმბი სარგასოს ზღვაში დაივანებდა. ქოთნის ყვავილების ფანჯრის 
რაფებზე დაწყობა ესთეტიკის იდეაა, მაგრამ მზე და წვიმა თუ არ იქნება, ყვავილების 
გარეთ გადგმას რა აზრი აქვს? 
ფილმორს, მაგალითად, ოქროსთან დაკავშირებით უამრავი იდეა უღრღნის ტვინს. 

თვითონ ამას „ოქროს მითოსს“ ეძახის. მითოსიც მიყვარს და ოქროს იდეაც მომწონს, მაგრამ 
ამით შეპყრობილი არ ვარ. ამიტომაც ვერ გამიგია, რატომ უნდა ჩამოვასხათ მაგალითად, 
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ყვავილის ქოთნები ოქროსაგან... ფილმორი მიმტკიცებს, ფრანგები ოქროს უზარმაზარ 
მარაგებს ინახავენო მიწის ქვეშ, წყალგაუმტარ იზოლატორებში; პატარა ლოკომოტივი 
დღედაღამ დაქრის იქ გაყვანილ გვირაბებსა და დარბაზებშიო. სრულ სიჩუმესა და 
მდუმარებაში, ცელსიუსის ჩვიდმეტნახევარ გრადუსზე ოქროს მარაგის მიძინების იდეა, 
მართალი გითხრათ, ძალიანაც მომწონს... ფილმორი ამბობს, მთელმა ფრანგულმა არმიამ 
46 დღე და კიდევ 37 საათი რომ თვალოს, მაინც ვერ დათვლის საფრანგეთის ბანკის 
სამარხებში შენახულ ოქროს ზოდებსო. იმასაც მიმტკიცებს, სარეზერვო მარაგიც არსებობს 
ოქროს კბილების, სამაჯურების, საქორწინო ბეჭდების და ა. შ. სახითო. რვა დღის საჭმელ-
სასმლის მარაგიც ჰქონიათ... ოქროს სამარხის თავზე მთელი ტბა გაუშენებიათ განძის 
ძლიერფეთქებადი ნივთიერებებისაგან დასაცავად. მოკლედ, იმ ოქროს გაფლანგვის ან 
მოპარვის შანსი არ არისო... შესანიშნავი მითია, ვერაფერს იტყვი!.. როგორ მაინტერესებს, 
ნეტავ რა დაემართება ჩვენს სამყაროს იდეების, ჩაცმადახურვის, ზნეობრიობის ოქროს 
სტანდარტს თუ ავცდებით, რომ აღარაფერი ვთქვათ სიყვარულის ოქროს სტანდარტზე! 
დღევანდლამდე საკუთარ თავთან ჩემი თანამშრომლობა სწორედ ლიტერატურის ოქროს 

სტანდარტიდან გადახვევა იყო. მოკლედ რომ ვთქვა, ჩემი იდეა ემოციების წამოწევა, 
იდუმალი და მთვლემარე იდეების სტრატოსფეროში ადამიანის ქცევის წარმოჩენა 
გახლდათ. მინდოდა, დამეხატა სოკრატემდელი ადამიანი  ნახევრად თხა და ნახევრად 
ტიტანი. კიდევ უფრო კონკრეტულად, მინდოდა მეჩვენებინა, რომ ჩვენი სამყარო ჯვარზე 
მილურსმული აბსტრაქტული იდეის კი არა, ომფალოსის საფუძველზე დგას. აქა-იქ, 
ცხადია, აღიარებული კოლოსების უარყოფამდეც მივიდოდით, უწყლო ოაზისებსაც 
წავაწყდებოდით, სერვანტესის გამჭრიახი მზერის მიღმა დარჩენილ ქარის წისქვილებს 
დავინახავდით... იმ მდინარეებსაც ვიხილავდით, აღმა რომ მიედინებიან და ხუთ ან ექვს 
ძუძუიან დედაკაცებსაც, რომლებსაც ძუძუები ჰორიზონტალურ კი არა, ვერტიკალურ 
პარალელებად გასდევთ ტანზე. 
ოქრო ღამეული სიტყვაა, მიწიერ იდეათა კატეგორიის; მითოსის ელემენტსაც შეიცავს და 

სიზმრად ნანახი ოცნებისასაც. ჩვენ ალქიმიას ვუბრუნდებით, იმ ყალბ ალექსანდრიულ 
სიბრძნეს, რომელმაც გაფუყულ სიმბოლოებს დაუდო სათავე. ჭეშმარიტ სიბრძნეს ძუნწი 
სწავლულები ღრმა სანახებში ჩქმალავენ... ის დღეც მოვა, როცა ცივ განედებთან 
შეჭიდებულებს, სპეციალური ხელსაწყოებით შეიარაღებულებს, ათი ათასი ფუტის 
სიმაღლეზე ასვლა მოგვიწევს, რათა ოქროს პატარა საბადოს აღმოსაჩენად დედამიწის 
წიაღსა და გარდაცვლილთა აჩრდილებთან ტელეპათიური კავშირი დავამყაროთ. 
დამთავრდა კლონდაიკებისა და ბონანზების ეპოქა! საკუთარ ჭიპსა და დედამიწის გულში 
ჩაღრმავება თუ გვინდა, სხვაგვარად გალობა და ზოდიაქოს სხვაგვარად წაკითხვა უნდა 
ვისწავლოთ. მთელი ოქრო, რაც დედამიწამ საიდუმლო ჯიბეებში გადამალა, თავიდან არის 
მოსაპოვებელი; მთელი სიმბოლიზმიც თავიდან უნდა გამოვიწველოთ საკუთარ 
გრძნობათა ორგანოებიდან. მაგრამ ამისათვის ჯერ სათანადო ინსტრუმენტები უნდა 
მოვიძიოთ და დავხვეწოთ. უპირველეს ყოვლისა, უკეთესი თვითმფრინავები უნდა 
ავაგოთ. მაშინ შიშისაგან კი აღარ ჩავისვრით, როცა საჯდომთან ძლიერი ბათქის ხმას 
გავიგონებთ, არამედ მშვიდად დავადგენთ, ეს ბათქი საიდან მოდის. მეორეც, ატმოსფეროს 
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ცივ შრეებს უნდა შევეგუოთ, რომ მერე ცივსისხლიან თევზებად ვიქცეთ და უსაფრთხოდ 
ვიცუროთ გაყინულ ჰაერში. მაშინ ყოველგვარი პატივისცემისა და მოწიწების გრძნობას 
დავკარგავთ, ყოველგვარ რწმენაზე ვიტყვით უარს, არავინ მოგვენატრება, არაფერს 
ვინანებთ, არაფერს მოვინანიებთ, ისტერიკაშიც აღარ ჩავცვივდებით და, რაც მთავარია, 
როგორც ფილიპ დაცი გვარწმუნებს, „მხნეობას შევინარჩუნებთ!“ 
ეს უკვე ტრინიტეს მოედანზე ვერმუტით მოგვრილი ნათელი და მზიანი აზრებია... 

შაბათის ნაშუადღევი და ხელში ნიცშეს საყვარელი წიგნი... ყველაფერი ღვთიურ ლორწოში 
დალივლივებს. სასმელი მწარე, მცენარეულ გემოს მიტოვებს პირში, დიადი დასავლური 
ცივილიზაციის ნალექს, რომელიც ახლა ისევე ლპება, როგორც წმიდანთა ფეხის 
ფრჩხილები... სულ ახლახან ქალებმა ჩამიარეს და ცხვირწინ კურტუმოები ამითამაშეს... 
ზარები წკარუნებს და ავტობუსები ტროტუარებზე ამოდიან, რომ როგორმე ერთმანეთს 
გადაასწრონ... გარსონი მაგიდას ბინძური ტილოთი აპრიალებს, კაფეს მფლობელი კი 
სალარო აპარატს აჟღარუნებს და თვალებში ეშმაკუნები დაურბიან... სახე წაშლილი მაქვს, 
ბოლომდე გალეშილი და გატიალებული ვარ, გონება დამიბნელდა და ყველა იმ უკანალის 
კბენა მინდა, გვერდით რომ ჩამივლის... ჩემ წინ იმ სამრეკლოს ვხედავ, სადაც კუზიანი 
მნათე ზარებს არისხებს და მტრედებს გულს უხეთქავს. იმ წიგნს ვშლი, ნიცშემ საუკეთესო 
გერმანულ წიგნად რომ აღიარა და ვკითხულობ: „ადამიანს ჭკუაც მოემატება და ინტუიცი-
აც გაუმახვილდება; მაგრამ უკეთესი, უფრო ბედნიერი და უფრო გამბედავი ვერ გახდება; 
თუ გახდა კიდეც, ეს მხოლოდ მისი დროებითი მდგომარეობა იქნება და არა  მუდმივი 
თვისება. თვალნათლივ ვხედავ, რომ მალე კაცობრიობა ღვთის თვალში კიდევ უფრო 
დაკნინდება, ყველა იმედს გაუცრუებს მას და გულს საბოლოოდ ააყრევინებს ადამიანთა 
მოდგმაზე. ჰოდა, შემოქმედიც ყოველივეს აღგვის პირისაგან მიწისა, რათა ყველაფერი 
ხელახლა შექმნას. დარწმუნებული ვარ, სწორედ ამ წინასწარ განსაზღვრული სქემით 
მოხდება ყოველივე და ქვეყნიერების დაგეგმილი აღსასრულის დღე და საათიც უკვე 
დადგენილია. მაგრამ მანამდე დიდი დროა და ჯერ კიდევ დიდხანს, ათასწლეულების 
მანძილზე შეგვიძლია თავი შევიქციოთ ამ ბებერ და ცოდვილ მიწაზე ცხოვრებით.“ 
ჩინებულია! თურმე, სულ რაღაც საუკუნის წინ მაინც ყოფილა ვიღაც, ვინც მიხვდა, რომ 

ჩვენი სამყაროს საქმე წასულია, რომ ჩვენი სამყარო მომაკვდავია  ჩვენი დიადი 
დასავლური სამყარო!.. როდესაც ვხედავ საკუთარი ხელით ნაგები საპყრობილეების 
კედლებში გამომწყვდეული ქალებისა და მამაკაცების უსუსურ ფიგურებს, აჩრდილებივით 
გულგრილად და უილაჯოდ რომ დაფარფატებენ აქეთ-იქით და რამდენიმე წამით 
აფარებენ თავს უბადრუკ წუთისოფელს, მაინც მეფიქრება იმ დრამატულ პოტენციაზე, 
რომლიც ჯერ კიდევ ღვივის ამ სუსტ სხეულებში. ნუთუ მართლა ქალები და მამაკაცები 
არიან-მეთქი, ვეკითხები საკუთარ თავს, თუ მხოლოდ მათი უღიმღამო აჩრდილები, ანდა 
ის მარიონეტები, რომლებიც უხილავი ძაფებით იმართებიან? თითქოს თავისუფლად 
მოძრაობენ, მაგრამ წასასვლელი არსად აქვთ. მხოლოდ ერთ სფეროში შეუძლიათ ლაღად 
ნავარდი, მაგრამ არ იციან, ფრთები როგორ გამოიბან. აქამდე არც ერთ მათ ოცნებას არ 
შეუსხამს ფრთები. ჯერ არ შობილა ისეთი მსუბუქი ან ისეთი ლაღი ადამიანი, რომელიც 
გაბედავდა და მიწას მოსწყდებოდა! ის არწივები, რომლებმაც ღონივრად მოიქნიეს 
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ფრთები, მძიმედ დაენარცხენ მიწას. უბრალოდ, გულის რევამდე დაგვახვიეს თავბრუ 
უაზრო ბზრიალტრიალითა და ფრთების ფართქუნით... მომავლის არწივებო, მიწაზე 
დარჩით! ზეცას უკვე მიაკითხეს შესასწავლად და იქ არაფერი დახვდათ... მიწის გულიც 
ცარიელია, იქ მხოლოდ ძვლები და წარსულის ნარჩენებია ჩამარხული. ამიტომ 
დედამიწაზე ყოფნა ჯობია, მიწის ზედაპირს ნუ მოსწყდებით და აქვე იფარფატეთ, ლაღად, 
დარჩენილი რამდენიმე ათასწლეული! 
ღამის სამი საათია და სტუმრად ორი ბოზანდარა გვყავს. იატაკზე ყრიან და მალაყებს 

ჭიმავენ. შიშველი ფილმორი, ჭიქით ხელში, გოგოებს გარშემო უვლის. პაწაწა ღიპი 
რუმბივით გასიებია და ქვასავით გამაგრებია. მთელი ის პერნო, შამპანური, კონიაკი და 
ანჟუ, რომლებითაც დღის სამი საათიდან იტკბარუნებს პირს, ახლა მუცელში უბუყბუყებს; 
ისეთ ხმებს გამოსცემს, როგორც დაძველებული წყალგაყვანილობის მილი. გოგოები 
დროდადრო ღიპზე ყურს ადებენ და მუსიკალური ზარდახშასავით უსმენენ... თავი ახადე 
პატარა კაუჭით, სპეციალურ ნაპრალში მონეტა ჩაუშვი და იმდენჯერ ააჟღერებ, რამდენჯე-
რაც გაგიხარდება!.. როცა ფილმორის კუჭ-ნაწლავში ფერმენტაციით გამოწვეული ბუყბუ-
ყის ახალი სერია იწყება, სამრეკლოს სახურავიდან ფრთხიალ-ფრთხიალით გამოფრენილი 
ღამურების ფრთების ტლაშუნი მესმის და ჩემი ყველა ოცნება წარმოსახვის უკიდეგანო, 
ბინძურ უფსკრულში იძირება. 
გოგოები უკვე გაშიშვლდნენ და მე და ფილმორი ახლა იატაკს ვამოწმებთ, ლამაზ 

ტაკუნებში ხიწვი რომ არ შეესოთ. მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელები არ გაუხდიათ... მაგრამ 
ტაკუნები! ღმერთო, როგორი ტაკუნები აქვთ! გაქუცქუცებული, გაშალაშინებული და 
ზუმფარით გადაპრიალებული; გლუვი, მკვრივი, ბილიარდის ბურთივით და ლაპლაპა, 
კეთროვანის თავივით!.. კედელზე მონას ფოტოსურათი კიდია. მონა ჩრდილო-
აღმოსავლეთით იყურება; იქით, სადაც მწვანე მელნითაა მიწერილი „კრაკოვი“. მისგან 
მარცხნივ დორდონია, წითელი ფანქრით შემოხაზული... უცებ, პირდაპირ ჩემ ცხვირწინ, 
ბილიარდის ბურთის გადაპრიალებულ ზედაპირზე ვიწრო და ხუჭუჭა თმით დაფარული 
გრძივი ნაპრალი ჩნდება... და კისერზე ქალის ფეხების მარწუხებს ვგრძნობ!.. თმით 
დაფარული ნაპრალის დანახვაა და მაშინვე უამრავი მტკივნეული მოგონება და ხატება 
მიცოცხლდება; ეს ის ათასობით ეპიზოდია, რომლებიც თავადვე შევაგროვე (ხან 
შემთხვევისა და ხანაც  დაუღალავი რუდუნების წყალობით), უამრავ დავთარში აღვნუსხე 
და იარლიყიან საქაღალდეებში გადავანაწილე. ფიქრები ისე წამომეშალა, როგორც 
ასფალტში გაჩენილი ბზარიდან ამობუჟღავებული ჭიანჭველები... დედამიწამ ბრუნვა 
შეწყვიტა, დრო გაჩერდა, მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები დაირღვა... მერე წელებიც 
საშინელი სისწრაფით დამცვივდა და ასე გამოშიგნული აბსოლუტს პირისპირ შევეჩეხე... 
პიკასოს დიდი და დანაწევრებული დედები დავინახე, მათი ლაბირინთებში ჩაკარგული 
ლეგენდებითა და ძუძუებზე წასეული ობობებით; უსასრულობაში ბინძურ ლეიბზე 
მწოლიარე მოლი ბლუმი დავინახე, ფეხსადგილის კარზე წითელი ცარცით მიხატული 
მამაკაცის ასო, და ატირებული მადონა... ისტერიკული სიცილი შემომესმა, ნარწყევით 
მოთხვრილი ოთახი დამიდგა თვალწინ, და შავი სხეული ფოსფორის ნათებით განათდა. 
სიცილი ხარხარში გადავიდა, გიჟურ ხარხარში... ნაპრალიც პირში შემცინის, შემცინის 
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თავისი შავი, ფუშფუშა ბაკენბარდებით, და ბილიარდის გადატკიცინებული ბურთი ამ 
სიცილისაგან ოდნავ ნაოჭდება... დიადი როსკიპი და კაცობრიობის მშობელი დედა, 
სისხლში დაბუდებული იფრითით! ამ კრატერს ჩავყურებ, ამ უკვალოდ დაკარგულ და 
გამქრალ სამყაროს, და ზარების რეკვა ჩამესმის... ორ მონაზონს ვხედავ სტანისლასის 
სასახლესთან და მათი საცვლებიდან წამოსული მძაღე კარაქის სუნი მცემს... მანიფესტი, 
რომელიც წვიმის გამო არ დაიბეჭდა; ომი, რომელმაც პლასტიკური ქირურგიის 
განვითარებას მისცა ბიძგი; უელსის პრინცი, რომელიც ქვეყნიდან ქვეყანაში დაფრინავს 
უცნობი ჯარისკაცების საფლავების გვირგვინებით შესამკობად... სამრეკლოდან 
გამოფრთხიალებული ყოველი ღამურა თითო წარუმატებელი წამოწყებაა; ყოველი 
საზეიმო მოძახილი სანგრებიდან ამოხრიალებული განწირულთა კვნესაა... ამ ჩაშავებული, 
პირდაღებული ჭრილობიდან, ამ სიბინძურის ორმოდან, ამ აკვნიდან იმ ბნელი ბრბოებით 
გადავსებული ქალაქებისა, სადაც იდეათა მუსიკა ცხოვრების გაყინულ ქონში იხრჩობა, ამ 
დამხრჩვალი უტოპიებიდან უცებ ის ჯამბაზი მოევლინება ქვეყანას, რომელშიც 
მშვენიერება და სიმახინჯე, ნათელი და ქაოსი გაერთიანებულა. როცა ქვემოთ იყურება, 
თვით სატანაა, და როცა თვალებს ზეცას აღაპყრობს, ცხიმში ამოვლებულ ანგელოზს 
ხედავს  ფრთაშესხმულ ლოკოკინას. 
როცა თვალწინ გადაფურჩქნილ ნაპრალს ჩავყურებ, ტოლობის ნიშანს ვამჩნევ  სამყაროს 

განტოლებას, ნულთან გატოლებულ ქვეყნიერებას, რომელიც უნაშთოდ იყოფა და არანაირ 
კვალს აღარ ტოვებს... ეს ის ნული არ არის, რომელზეც ვან ნორდენი გამორთვისას თავის 
ელექტროსანათს აყენებს ხოლმე; არც ის ნულია, რადაც ილუზიადაკარგული ადამიანი 
შეიძლება გადაიქცეს; ეს, ალბათ, უფრო არაბული ნულია  ის სიმბოლოა, რომელიც 
დასაბამს აძლევს უსასრულო მათემატიკურ სამყაროებს; ის ათვლის წერტილია, რომელიც 
ერთმანეთთან ათანასწორებს ვარსკვლავებს, გაცისკროვნებულ ოცნებებს, ჰაეროვან და 
ფრთამალ ტექნიკას, მსუბუქი მასალისგან დამზადებულ კიდურების პროთეზებს და იმ 
ფეთქებად ნივთიერებებს, რომლებმაც მათი დამზადების საჭიროება წარმოშვა... ამ 
ნაპრალში თავის შეყოფა მინდება; მსურს, რომ შიგნით ვაფახულო თვალები, აქეთ-იქით 
ვაცეცო ბოროტი, მეტალურგიული მზერით... მერე, როცა თვალებს სიბნელეს შევაჩვევ და 
ბოლომდე ავახელ, დოსტოევსკის სიტყვებსაც გავიგონებ; გავიგონებ, წიგნის გვერდებზე 
როგორ ამოიბეჭდებიან დაკვირვების გრძელგრძელ ოქმებად, გიჟურ თვითანალიზებად, იმ 
ქვაკუთხედებად, რომლებზეც ადამიანის ტანჯვაა დაშენებული; ეს ტანჯვა-წამება, 
რომელსაც ახლა მსუბუქად, ხუმრობა-ხუმრობით ვეხები, თანდათან ორღანის ბგერასავით 
გაძლიერდება და ძალას მოიკრებს; იქამდე გაძლიერდება, სანამ გული არ გასკდება და 
აღარაფერი დარჩება, გარდა დამაბრმავებელი, მწველი და გადამბუგავი ნათელისა. მერე ეს 
ნათელი ამოიფრქვევა, შორს გავრცელდება და ვარსკვლავთა გამანაყოფიერებელ სხივებს 
მიმოფანტავს ირგვლივ... ხელოვნების ისტორია, ჩემო კარგებო, დასაბამს სასაკლაოდან 
იღებს! 
მოკლედ, როცა ამ ბოზის მრავალგზის ნახმარსა და გაცვეთილ საშოს ჩავყურებ, ფეხქვეშ 

მომაკვდავ მიწას ვგრძნობ; იმ დაღლილ და ძალაგამოცლილ სამყაროს შევიგრძნობ, 
რომელიც გაუპრიალებიათ და ახლა კეთროვანის თავივით ლაპლაპებს. ვინმე რომ 
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გაბედავდეს და ამ სამყაროზე რასაც ფიქრობს, ყველაფერს იტყოდეს, წამსვე დაკარგავს 
ადგილს მზის ქვეშ. როგორც კი ქვეყნიერებას ადამიანი მოევლინება, ჩვენი სამყარო უმალ 
დაეძგერება მრისხანე მხეცივით და წელში გადატეხს. ჰოდა, წელში გადატეხილი ვეღარ 
ცხოვრობს ამ ჯერ კიდევ ფეხზე მდგომ, მაგრამ ძირგამომპალ სვეტებსა და დამძორებულ 
თანამოძმეთა შორის. ჩვენი სამყარო ის ტყუილია, რომელიც უსაშველო შიშის არამდგრად 
ფუნდამენტზე დგას. საუკუნეში ერთხელაც რომ დაიბადოს გამჭრიახი გონების ადამიანი, 
რომელიც შეეცდება, მსოფლიო ამოაყირავოს და ადამიანთა ახალ მოდგმას მისცეს 
დასაბამი, მთელი მისი სიყვარული, რომლითაც ამქვეყნად მოვიდა, ბოღმად და ბალღამად 
გადაიქცევა, ხოლო თავად  კაცობრიობისათვის მოვლენილ დიდ უბედურებად. თუ 
ქვეყნიერებას ისეთი წიგნი მოევლინება, ბომბის აფეთქებას რომ ჰგავს, ადამიანებს 
შიგნეულს უშანთავს და სულიერ ტკივილს აყენებს, იცოდეთ, რომ ამ წიგნის დამწერი 
ხერხემალში გადატეხილი ჯერ არ იქნება, და რომ გავეშებული სამყაროსაგან მხოლოდ 
სიტყვით იცავს თავს. ეს ის სიტყვაა, რომელიც მოზღვავებულ ტყუილზეც კი ძლიერია, 
წამების ყველა იმ იარაღზე მტკივნეულია, მხდალებმა რომ შექმნეს ნამდვილი 
პიროვნებების თანდაყოლილი ნიჭის ჩასაკლავად. რომელიმე ადამიანს ოდესმე საკუთარი 
გულისნადების თარგმანება რომ შეძლებოდა, რეალური განცდების სიტყვიერად აღწერა 
რომ დაესახა მიზნად, ანუ აღეწერა ის, რაც ჭეშმარიტად ჭეშმარიტია, მაშინ ქვეყნიერება 
ნამდვილად დაიქცეოდა, ნაკუწებად იქცეოდა და ამ ნაგლეჯებად, ატომებად, უმცირეს 
ელემენტებად დაშლილ სამყაროს ვეღარც უზენაესი ძალა, ვერც შემთხვევა და ვერც 
კეთილი ნება ვეღარ შეაკოწიწებდა. 
მას მერე, რაც ბოლო გავეშებული სული იშვა  ბოლო კაცი, რომელმაც იცოდა, რა არის 

ექსტაზი, ოთხასი წელი გავიდა. ამ ოთხასი წლის მანძილზე მუდმივად კნინდებოდა და 
ეცემოდა ადამიანისადმი ინტერესი ხელოვნებაში, აზროვნებაში, ქმედებაში. მსოფლიო 
ნელ-ნელა ნამდვილ დიარეულ ექსკრემენტად იქცა და სიბინძურის ორმოში ჩაიტრაწა; 
მისგან ერთი მშრალი გაკუებაც კი აღარ დარჩა. აბა, დამისახელეთ თუნდაც ერთი 
გამჭრიახი ადამიანი, რომელიც არსებულ მთავრობებს, კანონებს, კოდექსებს, პრინციპებს, 
იდეებს, იდეალებს, სიმბოლოებს და ტაბუებს სცემდეს პატივს! ვინმეს რომ ამოეხსნა 
„ხვრელის“ თუ „ნაპრალის“ საიდუმლო, ანდა ოდნავ მაინც მოეფინა ნათელი იმ იდუმალი 
მოვლენისთვის, რომელსაც „უხამსობა“ ჰქვია, სამყარო არსებობას შეწყვეტდა. მისი სწორედ 
ეს უხამსი, ცივი და დანაწევრებულად ჭვრეტა აძლევს ჩვენს შეშლილ ცივილიზაციას 
კრატერის ფორმას. სწორედ ეგ კრატერია იმ თავდავიწყების უკიდეგანო უფსკრული, 
რომელსაც შემოქმედებითი სულები და კაცობრიობის მშობელი დედები ფეხებშუა 
დაატარებენ. მუდმივად უძღები, შემოქმედებითი სულის ადამიანმა იცის, როგორ 
მოიყვანოს ლაბორატორიის საცდელი ვირთხები ექსტაზის მდგომარეობაში და როგორ 
ააწრიპინოს სიამოვნებისაგან. იცის, რომ გულგრილობის აბჯრის ქვეშ ყოველთვის 
აღმოაჩენ ერთ უშნო ნაპრალს, შეუხორცებელ ჭრილობას, რომელსაც მარილს დააყრი; და 
ისიც იცის, როგორ ჩასწვდეს მის ყველაზე სათუთსა და მგრძნობიარე ადგილებს. მას 
ამისათვის რეზინის ხელთათმანების წამოცმა არ სჭირდება; იცის, რომ ინტელექტიც 
მხოლოდ დამცავი გარსია, ის ფუფხია, რომელიც ჭრილობას იცავს. ამიტომაც არ 

www.PDF.ChiaturaINFO.GE

www.pdf.chiaturainfo.ge


დააყოვნებს, ფუფხს გადააცლის და პირდაპირ მიადგება ღია ჭრილობას, ამ ლპობად და 
უხამს შიშს. მიადგება და დაუფიქრებლად დაარჭობს საჭირო საცობს. ამ დარჭობის 
შედეგად მხოლოდ ჩირქი და სისხლიც რომ დაიბადოს, მაინც იქნება მასში სიცოცხლის 
სუნთქვა. მშრალი, დანაწევრებული კრატერი შეიძლება უხამსადაც გამოიყურებოდეს, 
მაგრამ განა უმოქმედობა უარესი მკრეხელობა არ არის, ვიდრე ყველაზე უწმაწური გინება? 
და ქვეყნად ამ ღია ჭრილობის გარდა არაფერი რომც არ დარჩეს, მსოფლიო მაინც 
გადარჩება, რადგან ეს ჭრილობა გამოიღებს ნაყოფს და სხვას თუ არაფერს, გომბეშოებს, 
ღამურებსა და ქონდრისკაცებს მაინც შობს! 
მთელი სამყარო ორგაზმისას იყრის თავს და ორგაზმში ერთიანდება. ჩვენი დედამიწა 

ერთი მშრალი, ჯანსაღი და საცხოვრებლად კომფორტული პლატო კი არ არის, ბუმბერაზი 
მდედრია ხავერდოვანი სხეულით, რომელიც გახშირებული სუნთქვით სუნთქავს, 
ცახცახებს და იტანჯება აზვირთებული ოკეანის ქვეშ უილაჯოდ გართხმული. შიშველი და 
ამძუვნებული დატკარცალებს ღრუბლებში, იასამნისფრად აკიაფებული ვარსკვლავების 
ფონზე, და მთელი მისი ტანი, ბარაქიანი ძუძუებიდან მკვრივ ბაყვებამდე, ჯოჯოხეთურ 
ცეცხლშია გახვეული. გიჟივით დაქრის წლებსა და საუკუნეებში და მთელი სხეულით 
თრთის დაუსრულებელი კონვულსიებისაგან. გაშმაგების პაროქსიზმში ციდან აბლაბუ-
დებს გლეჯს და მისი საკუთარ ორბიტაზე დაბრუნება ვულკანური ბიძგებით მთავრდება... 
ხანაც მიყუჩდება და იმ შველს ემსგავსება, ხაფანგში რომ მოხვედრილა, ახლა შიშისაგან 
გაფართოებული თვალებით რომ წევს და გულისფანცქალით ელოდება მონადირის 
საყვირისა და ძაღლების წკავწკავის ავისმომასწავებელ ხმას. სიყვარული, სიძულვილი, 
სასოწარკვეთილება, სიბრალული, აღშფოთება და ზიზღი  ეს ყოველივე არაფერია 
პლანეტების წერაობის ფონზე. განა ისეთი რა არის ომები, ავადმყოფობები, კატასტროფები 
და ძალმომრეობა, თუკი ღამეს უამრავი გავარვარებული მზის ექსტაზი მოაქვს? ჩვენი 
ღამეული სიზმრებიც ხომ მხოლოდ მეხსიერებაში დალექილი იდუმალი წუთების 
დაუსრულებელი ბზრიალტრიალი და თანავარსკვლავედთა ციაგია. აღფრთოვანების 
შეტევები რომ ემართებოდა, მონა ზოგჯერ მეტყოდა ხოლმე, მართლაც დიადი ადამიანი 
ხარო... და მიუხედავად იმისა, რომ მიმატოვა, სასიკვდილოდ გამიმეტა და ამ ბნელი 
ქვესკნელის პირას დამაგდო, მისი სიტყვები ახლაც ჩამესმის და გზას მინათებს... 
ბრბოში ჩავიკარგე, ბზუილა სინათლეებმა თავბრუ დამახვიეს, იმ ნულად ვიქეცი, 

რომელმაც საკუთარი თვალით ნახა, როგორ დაკნინდა მის გარშემო მთელი სამყარო და 
როგორ გადაიქცა უღიმღამო, უკბილო ხუმრობად. ჩემ გვერდით ჩამვლელი კაცები და 
ქალები გოგირდში იწვოდნენ, კალციუმის ლივრეებში გამოწყობილი კარისკაცები 
ჯოჯოხეთის კარიბჭეს მიღებდნენ. დიდება ყავარჯნებით ძლივს დადიოდა, და 
ცათამბრჯენების სიმაღლით დამდაბლებულს, მანქანადანადგარები ღეჭდნენ წვეტიანი, 
მექანიკური კბილებით. მაღალი შენობების ტყეში მივიკვლევდი გზას ცივი მდინარისაკენ 
და ვხედავდი, რაკეტებად ატყორცნილი სინათლეები როგორ ესობოდნენ 
გაძვალტყავებულ ჩონჩხს ნეკნებს შუა. თუ მართლაც დიადი ადამიანი ვიყავი, მაშინ ამ 
მონური ჭკუასუსტობის მიზეზი რაღა იყო? კაცი ვიყავი, სულისა და ხორცისგან შემდგარი, 
და ჩემს გულს ფოლადის კარიბჭე არ იცავდა. ექსტაზსაც განვიცდიდი და მცხუნვარე 
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ნაპერწკლებითაც ვიდაღებოდი. ეკვატორს ვუგალობდი, მის მეწამულისფრად 
შეღინღლულ ფეხებს და კუნძულებს, თვალთახედვის არიდან რომ მეკარგებოდნენ. მაგრამ 
ჩემი გალობა არავის ესმოდა. ნასროლი ტყვია წყნარი ოკეანის გაღმა სივრცეში 
მიფრინავდა, რადგან დედამიწა მრგვალია და მტრედები თავდაყირა ფრენენ... 
მონა ჩემ პირდაპირ იჯდა, მაგიდასთან, და ვხედავდი, როგორი დარდი ჩასდგომოდა 

თვალებში. სევდა ისე ჩაზრდოდა სულში, რომ ნისკარტით ხერხემალს უხვრეტდა; 
უსასრულო სიბრალულის შეგრძნებისაგან ძვლის ტვინი დაურბილდა და წყალწყალა 
გაუხდა... თავადაც ისეთი მსუბუქი და წყალწყალა გახდა, როგორც მკვდარ ზღვაში 
მოტივტივე გვამი. თითებიდან კაეშნის სისხლი სდიოდა, და ის სისხლი ფურთხებად 
დედდებოდა... 
ნესტიან გარიჟრაჟს ზარების რეკვა მოჰყვა, და ის ზარები ჩემს ნერვებზე ათამაშდნენ. 

მათი რკინის ენები გულში მიძვრებოდნენ და იქ რეკდნენ გამალებით. უცნაური რეკვა 
იყო... მაგრამ გასკდომის პირას მისული ქალის სხეული კიდევ უფრო უცნაური მეჩვენა  ის 
ქალი ღამედ იქცა და მისი სიტყვები ლეიბს მატლებად წაესივნენ. ეკვატორზე 
მივიკვლევდი გზას და მწვანედრუნჩიანი აფთრების ხითხითი მესმოდა. აბრეშუმკუდიანი 
ტურაც დავინახე, იაგუარიც და ლაქებიანი ავაზაც, ედემის ბაღში რომ დარჩენოდათ. მერე 
ქალის ნაღველი დიდ ლაქად ისე გაიდღაბნა, როგორც ჩემკენ მომავალი ჯავშნოსნის 
ცხვირი, და როცა მძიმედ და ნელ-ნელა დაიწყო ფსკერზე ჩაძირვა, წყალი ყურებში 
ჩამივიდა. მაინც გავიგონე, როგორ უჩუმრად გამოცოცდნენ ზარბაზნები ჯავშნოსნის 
ფერდებიდან და როგორ დაიწყეს ჭურვების ამონერწყვა; ცა გამრუდდა და ვარსკვლავები 
ეგრევე ჩაქრნენ. 
ვხედავდი შავ ოკეანეს, სისხლისგან რომ იცლებოდა, და მოწყენილ ვარსკვლავებს, 

რომლებიც ათქვირებულ ხორცებს შობდნენ... ჩიტები აქეთ-იქით გიჟებივით აწყდებოდნენ, 
როცა ციდან სასწორი და მართლმსაჯულების თვალახვეული გამოსახულება დაეშვა. ის, 
რაც აქ არის აღწერილი, უხილავი ფეხებით მიმოდის მკვდარ სფეროებში. და ყველაფერი, 
რაც დათხრილი თვალების ცარიელმა ფოსოებმა დაინახეს, ისე გიჟურად ყვავის, როგორც 
გაზაფხულის ლორთქო ბალახი... მერე სიცარიელიდან უსასრულობის ნიშანი ამოვიდა; 
აღმავალ სპირალებს ქვემოთ ნელნელა დაინთქა ხახადაღებული ქვესკნელი; ცამ და 
დედამიწამ რიცხვებს პოემაში მოუყარეს თავი, სისხლითა და ხორცით დაწერილ პოემაში, 
რომელიც ფოლადსა და გრანიტზე უფრო მტკიცეა. უსასრულო წყვდიადში დედამიწა 
უცნობი სამყაროებისაკენ გაბზრიალდა... 
ამ დილას ღრმა ძილიდან შვების წყევლაკრულვით, ენაზე მომდგარი აბდაუბდით 

გამოღვიძებული ლოცვასავით ვიმეორებდი „Fay ce que vouldras!.. fay ce que vouldras!“ (40. 
რაც გინდა, ის აკეთე (ძვ. ფრანგ.).)  ნებისმიერი რამ აკეთე, ოღონდ კი სიხარული 
მოგგვაროს. რაც გსურდეს, ის აკეთე, ოღონდ კი ექსტაზით დასრულდეს. გულში ამ 
სიტყვებს რომ ვიმეორებდი, თავში ათასი რამ მომდიოდა: სამხიარულო, სატირალი, 
ჭკუიდან შესაშლელი: თხა და მგელი, ობობა, კიბორჩხალა, ფრთაგაშლილი სიფილისი, 
ცხრაკლიტულიანი საშვილოსნო, რომლის კარიც მუდამ ფართოდაა გაღებული და მზადაა, 
როგორც სამარხმა გვამები, ისე შეიკედლოს ყოველივე  ჟინი, დანაშაული, წმინდანობა, 
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მათი ცხოვრება, ვინც მე მიყვარს, მათივე მარცხი, მათ მიერ დაგდებული სიტყვა, ის 
სათქმელი, რომელიც ვეღარ დაასრულეს, ის სიკეთე, რომელიც დათესეს, და მათივე სიავე, 
დარდი, კონფლიქტები, გაბოროტება და მუდმივი საკამათო, რომელსაც დასაბამი მისცეს. 
და, რაც მთავარია, ექსტაზი, მათ მიერ გამოწვეული თავდავიწყება. 
ამ ყველაფერს  ჩემი უწინდელი კერპების გამოსახულებებს  ვხედავ და თვალზე ცრემლი 

მადგება; რამდენი წინაღობა, რამდენი უწესობა, რამდენი ძალმომრეობა და, რაც მთავარია, 
სიძულვილი მოიტანეს მათ. როცა სიმახინჯისადმი მათ ლტოლვაზე, მათ არჩეულ 
საზარელ სტილსა და მათი ნამუშევრების უსახურობაზე ვფიქრობ, კიდევ, მთელ იმ ქაოსსა 
და დაბნეულობაზე, რომელშიც იძირებიან, იმ წინაღობებზე, რომლებიც საკუთარ თავს 
აღუმართეს, ეგზალტაციას განვიცდი. ყველა თავის საკუთარგანავალში ამოითხვარა, 
ყველა, ვინც გადაამლაშა და ზედმეტი მოინდომა. ეს ისე ცხადია, რომ ლამის შევძახო: 
„მითხარით, ვინ გადაამლაშა და გეტყვით, ვინ არის დიადი!“ ის, რასაც გადამლაშებას და 
გადაჭარბებას ეძახიან, ჩემთვის საზრდოა, დამანაყრებელი ხორცია, ბრძოლის უტყუარი 
ნიშანია, თავადაც ბრძოლაა, მთელი თავისი არსით; ის აურა და გარემოა, რომელშიც 
ბობოქარი და უძღები სული ტრიალებს. და თუ მაჩვენებთ იმ ადამიანს, რომელმაც შეძლო, 
სრულყოფილად გამოევლინა საკუთარი თავი, არ ვიტყვი, რომ ის დიადი არ არის; 
უბრალოდ, ვიტყვი, რომ სულაც არ მიზიდავს... მე იმ თვისებებს ვსაკლისობ, გულს რომ 
აგისუყებს. როცა ვფიქრობ, რომ ნამდვილმა ხელოვანმა არსებული ფასეულობების 
დანგრევა უნდა დაისახოს მიზნად, მის გარშემო გამეფებული ქაოსი საკუთარი სქემით 
უნდა მოაწესრიგოს, სიცოცხლის ჟინი უნდა დათესოს ირგვლივ და ისეთი დუღილი 
გამოიწვიოს, რომ გამოთავისუფლებული ემოციებით გარდაცვლილები მკვდრეთით 
აღადგინოს, სწორედ მაშინ გავრბივარ, სიხარულით, არასრულყოფილი ტიპებისა და 
დიადებისაკენ, მათი დაბნეულობით ვიკვებები, მათი ენის ბორძიკი და ბლუყუნი ზეციურ 
ჰანგად ჩამესმის ყურში. ლამაზად დალაქავებულ გვერდებში ახლა ხელის შეშლის, 
შეწყვეტინების, სიმხდალის, ცრუპენტელობის, ქურდობის, ვანდალიზმის და საგაზეთო 
მიმომხილველების ჭუჭყიანი ფეხების ნაკვალევს ვხედავ. მათ უკიდურესად დაჭიმულ, 
ლირიკულ სახმო სიმებში საჭის დატრიალების და სათანადო სიჩქარის აკრეფის 
გამწარებულ მცდელობას ვამჩნევ. 
ვიცი, რომ ყოველდღიური საზრუნავისა და ხელის შეშლის უკან არაფრის მაქნისთა და 

უნიათოთა იაფფასიანი, მაგრამ თვალში საცემი სიავე დგას, ცხოვრების დამანგრეველი 
ძალის სიმბოლო... ის, ვისაც შეუძლია, საკუთარი წესრიგი დაამყაროს, ვინც ვნებებსა და 
უთანხმოებას სთესს, რადგან ჟინითაა აღტყინებული და გაჟღენთილი, კვლავ და კვლავ 
კოცონსა და სახრჩობელაზე აღმოჩნდება. ვხედავ, რომ მისი ქმედებებისა და ძალისხმევის, 
მისი კეთილშობილების მიღმა ამ ყოველივეს უაზრობა აფარებს თავს; რომ ის არა მხოლოდ 
დიადია, არამედ  აბსურდულიც. 
ერთ დროს მეგონა, რომ ადამიანურობა ის ყველაზე მაღალი მიზანი იყო, რომლისთვისაც 

კაცს აუცილებლად უნდა მიეღწია. ახლა კი ვხედავ, რომ ადამიანურობის არსი მხოლოდ 
ჩემი განადგურება იქნებოდა. დღეს ამაყად შემიძლია ვთქვა, რომ არაადამიანი ვარ, რომ 
არც ხალხს ვეკუთვნი, არც მთავრობას და საერთოც არაფერი მაქვს კრედოებსა და 
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პრინციპებთან... ადამიანურობის დაჟანგებულ და ჭრიალა მექანიზმთან არაფერი 
მაკავშირებს, მხოლოდ და მხოლოდ მიწის კუთვნილება ვარ... ამას ვაღიარებ, საკუთარ 
სასთუმალზე მისვენებული, და ვგრძნობ, როგორ მეზრდება რქები საფეთქლებთან. ვხედავ 
ხერხემალში გადატეხილ ყველა ჩემს წინამორბედს როგორ გაუმართავს ფერხული ჩემი 
საწოლის გარშემო, როგორ მამშვიდებენ, როგორ მიბიძგებენ, როგორ მამათრახებენ ორკაპი 
ენებით, როგორ იკრიჭებიან და როგორ ავად შემომცქერიან თავისქალად ქცეული 
სახეებით. არაადამიანი ვარ! ამას შეშლილი სიცილით ვამბობ, და გავიმეორებ, თუნდაც 
უეცრად ნიანგების წვიმამ დაუშვას. ჩემი სიტყვების მიღმა მთელი ის სიცილი, ღრეჭა და 
ყველა ის პირდაფჩენილი თავის ქალაა, რომლებიც მკვდარია და დიდი ხანია, ასე 
იკრიჭება. ზოგს ყბა ამოვარდნია და იმიტომ იცინის, სხვები უბრალოდ იცინიან, რადგან 
წინასწარ იციან, რა შედეგამდეც მიგვიყვანს, რაც ჩვენს თავს ხდება. ყველაზე თვალნათლივ 
ჩემს საკუთარ თავის ქალას ვხედავ, ჩემსავე ჩონჩხს, ქარში რომ ცეკვავს, ჩემი დამპალი 
ენიდან გამოღოღებულ გველებს და იმ ხელნაწერებს, ექსტაზმა რომ დამაწერინა და ახლა 
ექსკრემენტებით არის დალაქავებული. მეც ვუერთდები დამპალ და აქოთებულ ლორწოს, 
იმ ექსკრემენტებს, იმ სიგიჟეს, იმ ექსტაზს, რომელიც ადამიანის ხორცის უკიდეგანო ქვენა 
სამარხებში მიედინება და იქ ბუდობს. 
მთელი ეს მოულოდნელი და არასახარბიელო ნასმურობის ბოდვა, რომელსაც ახლა 

პირიდან ვანთხევ, ყველა იმ ახალშობილის ტვინში გაივლის, რომელიც ადამიანთა 
მოდგმის ისტორიის უძირო ჭურჭელში იშვება. მაგრამ ადამიანთა მოდგმასთან ერთად, 
ერთი განსხვავებული, არაადამიანთა მოდგმაც არსებობს ამ ქვეყანაზე; ეს ხელოვანთა 
მოდგმაა. ეს მოდგმა, უჩინარი იმპულსებით მართული, ადამიანთა უსიცოცხლო მასას 
იღებს, საკუთარი ცეცხლითა და შფოთვით ათბობს და უმსა და გაუღვივებელ ცომს პურად 
გადააქცევს, პურს კი  ღვინოდ, ღვინოს  სიმღერად, იმ გადამდებ გალობად, რომელიც 
უსიცოცხლო კომპოსტისა და ინერტული ნალექისგანაა შეთითხნილი. ვხედავ, ეს 
განსაკუთრებული ჯილაგი როგორ იქექება სამყაროში, როგორ თავდაყირა აყენებს 
ყველაფერს, როგორ დაძრწის ცრემლსა და სისხლში და როგორ იშვერს ხელებს 
სიცარიელეში ღმერთისაკენ, რომელსაც ვერასდროს მისწვდება. ჰოდა, მაშინ იწყებენ ამ 
მოდგმის არაადამიანები თავზე თმის გლეჯას, წელებზე ფეხის დადგმას, რომ რადაც უნდა 
დაუჯდეთ, შეიცნონ და მისწვდნენ იმას, რაც შეუცნობადი და მიუწვდომელია... 
გაცოფებული მხეცებივით ღრიალებენ, რაც გზად შეხვდებათ, ყველაფერს ბდღვნიან და 
გლეჯენ, ოღონდ კი ის ურჩხული დააპურონ, მათ გულღვიძლსა და ნაწლავებს რომ ხრავს. 
სხვა გზა არცა აქვთ... კაცი თუ ამ ჯილაგისაა, მაღლობზე უნდა იდგეს და აბდაუბდით 
გამოტენილი პირით საკუთარი შიგნეული ღეჭოს; მისთვისეს ჩვეულებრივი ამბავი, 
ბუნებრივი მდგომარეობაა. ის, რაც ასეთი შემაძრწუნებელი არ არის, ის, რაც ასეთი 
ამაზრზენი არ ჩანს და ამიტომ არც გწამლავს, არც გაგიჟებს, სასიკვდილოდაც არ გიმეტებს, 
არც არის ხელოვნება! სიყალბეა! სამაგიეროდ, უფრო ადამიანურია, უსიცოცხლო 
სიცოცხლის კუთვნილებაა. მაგალითად, სტავროგინზე რომ ვფიქრობ, რაღაც ზეადამიანურ 
ურჩხულს ვხედავ, რომელიც მაღლობზე დგას და თავის დაგლეჯილ ჯიგარს ჩვენკენ 
აფურთხებს. სტავროგინი დოსტოევსკი იყო, დოსტოევსკი კი ყველა იმ წინააღმდეგობრი-
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ობის ჯამია, რომლებიც ან დაადამბლავებს ადამიანს, ან უმაღლეს მწვერვალებამდე 
აიყვანს. დოსტოევსკისთვის არ არსებობდა ისეთი სიმდაბლე, რომელსაც ვერ ჩასწვდებოდა 
და არც ისეთი სიმაღლე, რომელსაც ვერ შესწვდებოდა. მთელი გამა ჩაარაკრაკა  
ზენაარიდან ქვესკნელამდე. სამწუხაროა, რომ ალბათ, ვეღარასოდეს ვიხილავთ ადამიანს, 
რომელიც იდუმალების ცენტრში მოხვდება და იქიდან უკუნეთის ღრმა უფსკრულსა და 
უსასრულობას ნათელს მოჰფენს. 
დღეს უკვე ვიცი, საიდანაც მოვდივარ. საკუთარი ჰოროსკოპისა და გენეალოგიური ხის 

შესწავლა არ მჭირდება. ვარსკვლავები ჩემზე რას ამბობენ და სისხლში რა მირევია, 
წარმოდგენა არა მაქვს. ის კი ვიცი, რომ ჩემი ჯიშისა და ჯილაგის მითიური ფუძემდებლე-
ბის შთამომავალი ვარ  იმ კაცის შთამომავალი, ნაკურთხი წყლით სავსე ბოთლი რომ მიაქვს 
ტუჩებთან; იმ ავაზაკის, საჯაროდ რომ სჯიან ბაზრის მოედანზე; იმ გულუბრყვილოსი, 
პირველად რომ აღმოაჩინა, რომ ყველა გვამი ყარს; იმ დამთხვეულის, ელვით ხელში რომ 
ცეკვავს; იმ ბერის, ანაფორაწამოხდილი სამყაროს თავზე რომ აფსამს, იმ ფანატიკოსის, 
ყველა წიგნთსაცავი რომ გადააბრუნა სიტყვის ძიებაში  ყველა მათგანმა ჩემში მოიყარა 
თავი, მათი წყალობით ავიბურდე და მათივე წყალობით ჩავვარდი ექსტაზში. და თუ 
არაადამიანად გადავიქეცი, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩემი სამყარო ადამიანურობის 
საზღვრებს გასცდა; ნამდვილად გასცდა, რადგან ადამიანურობა მოსაწყენი და დამამცირე-
ბელია, მხოლოდ ხუთი გრძნობით, ზნეობრივი და სამართლებრივი კოდექსებით და 
გაცვეთილი თეორიებითა და იზმებით არის შემოფარგლული. ვაზის ნაჟურს ვისხამ ხახაში 
და სიბრძნეს ვპოულობ, თუმცა ჩემს სიბრძნეს ვაზთან არაფერი აქვს საერთო. ღვინო კი არა, 
სულ სხვა რამ მათრობს და სხვა რამ მწამლავს... 
მინდა, იმ მაღალ, გამოფიტულ მთაგრეხილებს ავუქციო გვერდი, სადაც წყურვილით, 

შიმშილითა და სიცივით კვდება კაცი; იმ ძველ და „დროისმიღმიერ“ ისტორიას, დროისა 
და სივრცის იმ აბსოლუტს ავცდე, სადაც არც ადამიანი არსებობს, არც ცხოველი და არც 
მცენარე; სადაც კაცი მარტოობისგან ჭკუიდან იშლება; სადაც სამეტყველო ენა მხოლოდ 
ცარიელი სიტყვებია; სადაც ყველაფერი მოშლილია, მონჯღრეულია, მოფამფალებული და 
დროიდან ამოვარდნილი. კაცებისა და ქალების სამყაროში მინდა შევიდე, იმ ხეების 
სამყაროში, რომლებიც არ საუბრობენ (ამქვეყნად საუბარი ისედაც საკმარისზე მეტი 
გვესმის!), იმ მდინარეების სამყაროში, ერთი ადგილიდან მეორეზე რომ გადავყავართ; არა 
ლეგენდარული, არამედ რეალური მდინარეების, რომლებიც სხვა კაცებსა და ქალებთან, 
სხვა არქიტექტურასთან, სხვა რელიგიასთან, მცენარეებსა და ცხოველებთან 
დაგვაკავშირებენ; იმ მდინარეების, რომლებზეც გემები და ნავები დაცურავენ, რომელშიც 
ხალხი იხრჩობა; იხრჩობა არა მითებში, ლეგენდებში, წიგნებსა და მტვერში, არამედ 
კონკრეტულ ადგილას, კონკრეტულ დროს და ისტორიის კონკრეტულ მონაკვეთში; იმ 
მდინარეების, რომლებიც შექსპირისა და დანტეს ოკეანეებად გადაიქცევიან და წარსულის 
სიცარიელეში არ დაინთქმებიან. დიახაც, ოკეანეებად! დაე, რაც შეიძლება მეტი ოკეანე 
გაჩნდეს, ახალი ოკეანეები, წარსულს რომ დაფარავენ, ახალ გეოლოგიურ წარმონაქმნებსა 
და ახალ ტოპოგრაფიულ ხედვას  უცნაურ, შიშის მომგვრელ კონტინენტებს  რომ მისცემენ 
დასაბამს; ოკეანეები, რომლებიც შთანთქავენ და ამავე დროს, ინარჩუნებენ; რომლებშიც 
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გავცურავთ ახალი აღმოჩენებისა და ახალი ჰორიზონტებისაკენ. დაე იმრავლოს 
ოკეანეებმა, გადატრიალებებმა, ომებმა, მასობრივმა განადგურებამ. დაე გვქონდეს კაცებისა 
და ქალების სამყარო, ფეხებშუა მოქცეული დინამოებით; ბუნებრივი გახელების, ვნებების, 
ქმედებების, დრამების, ოცნებების, სიგიჟის სამყარო; ის სამყარო, რომლის შედეგიც 
ექსტაზია და არა  გამხმარი კურკლი!.. მჯერა, რომ ახლა წიგნები უფრო მეტად გვჭირდება, 
ვიდრე ოდესმე, თუნდაც ამ წიგნებში მხოლოდ ერთი გვერდი იყოს შედევრი. უნდა 
ვეძიოთ ფრაგმენტები, ნაფოტები, ფეხის ფრჩხილები, ნებისმიერი რამ, რაშიც მადანი 
გვეგულება, რაც სულსა და ხორცს გამოაცოცხლებს. შესაძლოა, ყველა და ყველაფერი უკვე 
განწირულია და არაფრის იმედი აღარ უნდა გვქონდეს. თუ ასეა, მით უფრო უნდა 
გავერთიანდეთ და ერთად ვიხრიალოთ აგონიური ხრიალით, იმ ხრიალითა და კვნესით, 
რომელიც გარემოს აყრუებს და თავზარდამცემია; პროტესტის ნიშნად უნდა აღვიმაღლოთ 
ხმა, გიჟებივით ავყვირდეთ სამკვდრო-სასიცოცხლო შეტევაზე წასვლის წინ. ჯანდაბამდე 
გზა ჰქონია ყოველგვარ წუწუნს, ყველა სამგლოვიარო გალობასა და ტირილს! ფეხებზე 
დავიკიდოთ ავტობიოგრაფიები, ისტორიები, მუზეუმები და ბიბლიოთეკები! დაე, 
მიცვალებულებმა მიხედონ მიცვალებულებს! ცოცხლებმა კი კრატერის პირას დავუაროთ 
დავლური. ეს ჩვენი ბოლო, სიკვდილისწინა ცეკვა იქნება, მაგრამ ცეკვა იქნება!  

„მიყვარს ყველაფერი, რაც მოჩქეფს“, – თქვა ჩვენი დროის დიადმაუსინათლომ, მილტონ-
მა. დღეს დილას, როცა სიხარულის ყვირილით გამომეღვიძა, სწორედ მასზე ვფიქრობდი. 
მის მდინარეებსა და ხეებზე ვფიქრობდი, და მთელ იმ უსინათლო, ბნელ, ღამეულ 
სამყაროზე, რომელსაც იკვლევს. დიახ, ვთქვი ჩემთვის, მეც მიყვარსმეთქი ყველაფერი, რაც 
მოჩქეფს – მდინარეები, წვიმის წყალი, ლავა, სპერმა, სისხლი, ნაღველი, სიტყვები, 
ფრაზები. სანაყოფე წყლებიც მიყვარს, თირკმელებიც, თავის კენჭებიანად, ქვიშიანად თუ 
რა ჯანდაბაც არის; ქაფქაფა შარდიც მიყვარს და უსასრულოდ მდოვრედ მიმდინარე და 
მჟონავი სიფილისიც; ისტერიკაში წამოძახებული სიტყვების ნაკადიც მიყვარს, ფრაზებიც, 
რომლებიც ფაღარათივით მოჩქეფს პირიდან და სულის ყველა დაავადებული ასპექტი 
გამოაქვს სააშკარაოზე. ისეთი დიადი მდინარეებიც მიყვარს, როგორიც ამაზონი და 
ორინოკოა, სადაც მორავაჟინივით შლეგი ადამიანები ოცნებებსა და ლეგენდებში 
დაცურავენ ღია ნავით და მდინარის ყრუ შესართავთან იხრჩობიან. ყველაფერი მიყვარს, 
რაც მოჩქეფს, მენსტრუალური სისხლის ჩათვლით, რომელიც გაუნაყოფიერებელ 
კვერცხუჯრედებსა და უქმად დათხეულ სპერმას იშორებს თავიდან; მიყვარს ხელნაწერე-
ბი, რომლებიც სიტყვებად იღვრებიან, წმინდა წერილებად, ეზოთერიკულ შინაარსებად, 
უხამსობებად, მრავალაზროვან თუ ერთაზროვან ტექსტებად... მიყვარს ყველაფერი, რაც 
ჩქეფს, რაც დროსა და გარდაქმნას გულისხმობს, რასაც იმ საწყისამდე მივყავართ, 
რომელსაც დასასრული არა აქვს  წინასწარმეტყველთა ძალმომრეობა, უხამსობა, რომელიც 
ექსტაზით სრულდება, ფანატიკოსთა სიბრძნე, მღვდელი, თავის გაჭიმული ლიტანიობით, 
ბოზის უწმაწური მეტყველება, ფურთხი, რომელიც გამდინარე წყალს მიაქვს, ქალის რძე 
და საშვილოსნოს მომწარო თაფლი – ყველაფერი, რაც ჩქეფს, მოჟონავს და დნება, ხსნის ან 
თავად იხსნება; მიყვარს მთელი ის ჩირქი და სიბინძურე, რომელიც გამოირწყვება, 
დაიწმინდება და საკუთარ არსს ივიწყებს სივდილისა და გახრწნისაკენ მიმავალ გრძელ 
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გზაზე. მინდა, დაუსრულებლად ვიცურო და დროს შევუერთდე იმქვეყნიურობის დიადი 
სურათის ამქვეყნიურ დღევანდელობასთან შეჯერებით... ვა, რა სულელური, რა მომაკვდი-
ნებელი სურვილია! სიტყვიერი ყაბზობისა და გონებრივი დამბლის შედეგი! 
შობის დილა თენდებოდა, როცა რიუ დ’ოდესადან შინ დავბრუნდით და სატელეფონო 

კომპანიის ერთი-ორი ზანგი თანამშრომელი ქალიც თან წამოვიყვანეთ. ღუმელი 
ჩამქრალიყო და თანაც ისეთი დაღლილები ვიყავით, რომ ტანსაცმლიანად შევწექით 
საწოლებში. როგორც კი ზემოდან მოვექეცი, ჩემი ქალი, რომელსაც მთელი საღამო 
სანადიროდ გამზადებული ლეოპარდივით ეჭირა თავი, ღრმა ძილს მიეცა. ცოტახანს არ 
მოვეშვი და მის უგრძნობ სხეულზე იმ მაშველივით ვიმუშავე, დამახრჩვალს ხელოვნურ 
სუნთქვას რომ უტარებს და გულის კუნთის მასაჟს უკეთებს. ბოლოს შევეშვი და მეც 
ტკბილად ჩამეძინა. 
მთელი დღესასწაულების პერიოდი დილა-საღამოს და შუადღისას შამპანურის სმაში 

გავატარეთ  ყველაზე იაფი და საუკეთესო შამპანურის. დამდეგი ახალი წლისთვის 
დიჟონში უნდა გავმგზავრებულიყავი, სადაც ფრანკოამერიკულ გაცვლით პროგრამაში 
ინგლისური ენის პროფესორის ტრივიალური თანამდებობა შემომთავაზეს. პროგრამა 
დაძმობილებულ რესპუბლიკებს შორის ურთიერთგაგებისა და კეთილგანწყობის 
გაღვივებას ისახავდა მიზნად. ფილმორი უფრო აღაფრთოვანა ამ წინადადებამ, ვიდრე მე. 
ბუნებრივია, ასეც უნდა ყოფილიყო. ჩემთვის ეს მხოლოდ ერთი განსაწმენდლიდან 
მეორეში გადასვლას ნიშნავდა  არანაირი პერსპექტივა არ მქონდა, ხელფასსაც კი არ 
გადამიხდიდნენ. იმითაც კმაყოფილი უნდა ვყოფილიყავი, რომ ფრანკოამერიკული 
მეგობრობის „ახალი აღთქმის“ გავრცელების ბედნიერება მხვდა წილად. მოკლედ, ეს 
მდიდარი ოჯახის მოცლილი ვაჟისათვის ზედგამოჭრილი საქმე იყო. 
ჩემი გამგზავრების წინა ღამეს შესანიშნავი დრო გავატარეთ. განთიადისას თოვა დაიწყო. 

ერთი უბნიდან მეორეში გადავდიოდით და მე პარიზს ვემშვიდობებოდი. სენ დომინიკის 
ქუჩას რომ მივუყვებოდით, წმინდა კლოტილდას ეკლესიას მივადექით. დილის მესაზე 
დასასწრებად უკვე ბლომად ხალხს მოეყარა თავი. ფილმორი, რომელიც ჯერ ისევ 
მთვრალი იყო, ამიტყდა, მესას ჩვენც დავესწროთო. 

– უბრალოდ, ცოტა გავერთობით! – იმართლა თავი. 
ეს აზრი არ მომეწონა... ჯერ ერთი იმიტომ, რომ მესას მანამდე არასდროს დავსწრებივარ, 

მეორეც იმიტომ, რომ საშინლად გამოვიყურებოდი და თავსაც ცუდად ვგრძნობდი. 
ფილმორიც ვერ იყო ფორმაში; მგონი, ჩემზე უარესადაც კი იყო შელახული  დიდი, 
დეფორმირებული ქუდი გვერდზე მოქცეოდა და პალტო ბოლო დროსტარების ადგილი-
დან წამოყოლილ ნახერხში ჰქონდა ამოგანგლული. მოკლედ, ეკლესიაში შებოდიალდა. 
ვიფიქრე, ჯანდაბას, დიდიდიდი, კინწისკვრით გამოგვყარონ-მეთქი. 
იმან, რაც იქ დავინახე, ისე განმაცვიფრა, რომ ყოველგვარი უხერხულობის გრძნობა 

გამიქრა. ფილმორს კუდში მივდევდი, სახელოზე ჩაფრენილი, და ვცდილობდი, მრუმე 
განათებისთვის როგორმე თვალი შემეჩვია. უცებ ჩემს ყურს უცნაური, არაამქვეყნიური ხმა 
მისწვდა  რაღაც მოგუდული, ცივი ქვის კედლებიდან არეკლილი ყრუ ბზუილი შემომესმა. 
ისეთი გრძნობა დამეუფლა, თითქოს ეს ხმა იმ უზარმაზარი, ბნელი აკლდამიდან 

www.PDF.ChiaturaINFO.GE

www.pdf.chiaturainfo.ge


მოისმოდა, რომელშიც უწყვეტად შედი-გამოდიოდნენ ძაძით მოსილი ჭირისუფლები... 
მომეჩვენა, რომ იმქვეყნად გასამგზავრებელი პუნქტის მოსაცდელ ოთახში ამოვყავით 
თავი... აკლდამის სიღრმისკენ რომ მივიკვლევდით გზას, ვიგრძენი, გარშემო საშინელი 
სიცივე იდგა და მივხვდი, რომ ეს უცნაური ბზუილი სამგლოვიარო გალობისმაგვარი რამ 
უნდა ყოფილიყო. მალე აკლდამაში თავშეყრილ ადამიანთა თავებსაც მოვკარი თვალი  
ბნელ და ცივ სარდაფში დახვავებული მილიონობით ყვავილოვანი კომბოსტო მომაგონეს. 
სუდარებში გამოხვეული ადამიანები მათხოვრების იმ უაზრო და უიმედო მზერით 
გაჰყურებდნენ სივრცეს, ტრანსში ჩაცვენილები გაშვერილი ხელით მოწყალებას რომ 
ითხოვენ და რაღაცას გაუგებრად ლუღლუღებენ. 
რაღაც ამგვარი რომ არსებობდა, ვიცოდი... ისევე, როგორც ვიცოდი, რომ არსებობდა 

საქონლის სასაკლაოები, მორგები და გვამის გასაკვეთი პათანატომიური კაბინეტები. 
მაგრამ, ინსტინქტურად, ყოველთვის ვარიდებდი თავს ასეთ ადგილებს. ქუჩაში ხშირად 
დამინახავს მოძღვარი, პატარა წიგნით ხელში თავისთვის რომ პუტუნებდა რაღაცას და 
ლოცვებს იზეპირებდა. რა უცნაურია-მეთქი, მიფიქრია, მაგრამ სულ ეს იყო... ქუჩაში ათას 
უცნაურობას დაინახავს კაცი, რომელთაგან მოძღვარი, ალბათ, ყველაზე თვალში საცემია. 
თუმცა, თითქმის ორი ათასი წელია, ამას ვხედავთ... მაგრამ ქუჩაში დანახული მოძღვარი 
ერთია და იმ სამყაროში მოხვედრა, რომელშიც მოძღვარი საქმიანობს  მეორე; ეს უკვე სულ 
სხვა შეგრძნებაა! 
მალე ამ უცნაურმა ბზუილმა და არაამქვეყნიურმა ჰანგებმა ჩემთვის კონკრეტული აზრი 

შეიძინა და შელოცვილივით გავშტერდი... მთელ მსოფლიოში, სადაც ასეთი მრუმე შუქით 
განათებული აკლდამებია აგებული, ასეთი ვითარება დახვდება კაცს  სიცივე, მბჟუტავი 
სანთლების შუქი, მოგუდული ბზუილი და გალობა... მთელ კათოლიკურ სამყაროში, დღის 
გარკვეულ მონაკვეთში, შავით მოსილი ადამიანები საკურთხეველთან იჩოქებენ და 
უსმენენ მათ წინაშე მდგომ მოძღვარს, რომელიც წიგნიდან მათთვის გაუგებარ ენაზე 
რაღაცას უკითხავთ... ეს ენა ნაცნობიც რომ იყოს, ნათქვამის აზრს მაინც ვერ ჩასწვდებიან... 
აი, ასე ლოცულობენ... ლოცავენ დამსწრეთ, ლოცავენ ქვეყანას, ლოცავენ მონარქებს, 
ლოცავენ ცეცხლსასროლ იარაღს, საბრძოლო გემებს, საბრძოლო ამუნიციასა და 
ხელყუმბარებს... მოძღვარს ღვთის ანგელოზებივით გამოწყობილი პატარა ბიჭების გუნდი 
ახვევია გარს და ალტითა და სოპრანოთი გალობენ... კაბებში გამოწყობილი უცოდველი 
კრავები, ისეთივე უსქესოები, როგორიც თავად მოძღვარი, რომელიც, როგორც წესი, 
ბრტყელტერფიანობითა და სიბეცით იტანჯება... სუსპენზორის არტახებში გამოკრული 
სექსი, მინორული ჰანგების ფონზე!.. 
ვცდილობდი, გულთან ახლოს მიმეტანა და კარგად გამეაზრებინა ეს საოცრად 

გამაოგნებელი და ამაღელვებელი მომენტი... მთელ კათოლიკურ სამყაროში-მეთქი, 
ვფიქრობდი ჩემთვის, მთელ კათოლიკურ სამყაროში ასე ხდება... საოცარია!.. დარსა და 
ავდარში, წვიმასა და მზეში, სეტყვაში, თოვლში, ჭექა-ქუხილში, თოვლჭყაპში, ომის და 
საყოველთაო შიმშილისა თუ შავი ჭირის ეპიდემიის მძვინვარებისას, ყოველთვის ასე 
ხდება და მომავალშიც ასე მოხდება  ცივი აკლდამა, ლოცვების პუტუნი და პატარა 
მოგალობე ანგელოზები... გასასვლელთან ყუთსაც დაგახვედრებენ, შესაწირი რომ ჩაყარო 
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და მადლი მოისხა. ღმერთმა დალოცოს ქვეყანა და მისი მმართველი, მისი საბრძოლო 
გემები და ფეთქებადი ნივთიერებები, ტანკები და თვითმფრინავები, რათა მშრომელმა 
ხალხმა ძალა მოიკრიბოს  უკეთ დაკლას ცხენები, ძროხები და ცხვრები; უკეთ გამოადნოს 
ფოლადი, ჭედოს რკინა; უკეთ დააკეროს ღილები სხვათა შარვლებს; გაყიდოს სტაფილო, 
საკერავი მანქანები, ავტომობილები; გაანადგუროს მავნებლები, გამოასუფთავოს თავლები, 
ჩამოტვირთოს ტვირთი, გახეხოს ფეხსადგილი, დაწეროს საგაზეთო სტატიები და ყუა 
მოახიოს მეტროს ბილეთს!.. მოკლედ, ძალა რომ მოიკრიბოს, რაც შეიძლება მეტი ძალა!.. 
მთელი ეს პუტუნი და ფეხზე ბებერების გაჩენა იმას ემსახურება, რომ ცოტა ძალა 
შეგვემატოს! 
მე და ფილმორი ერთი ადგილიდან მეორეზე გადავდიოდით და, ღამეული მოლხენის 

შემდეგ უკვე საკმაოდ დაწმენდილი გონებითა და თვალით, სიტუაციას ყოველი კუთხით 
ვზვერავდით. ეტყობა, ყველასაგან გამოვირჩეოდით და საკმაოდ თვალშისაცემებიც 
ვიყავით, რადგან პალტოს აწეული საყელოებით დავბოდიალებდით, პირჯვარი ერთხელაც 
არ გადაგვისახავს და არც ლოცვა წარმოგვითქვამს პირის ცმაცუნით; მხოლოდ ერთ-ორ 
იქედნურ ფრაზას თუ გადავუჩურჩულებდით ხოლმე ერთმანეთს. ეგებ მშვიდობიანადაც 
დამთავრებულიყო ყველაფერი, შუა ცერემონიალის დროს ფილმორს ზედ საკურთხეველ-
თან გავლა რომ არ მოენდომებინა. გასასვლელს ეძებდა და ეტყობა, იფიქრა, ვიდრე წავალ, 
ერთი კარგად შევათვალიერო, შიგნით რა ხდებაო. მოკლედ, მთელი გზა დაუბრკოლებ-
ლად გავიარეთ და იქით დავიძარით, საიდანაც მზის სხივი შემოდიოდა. ჩვენი ჭკუით, ეს 
გასასვლელის მიმანიშნებელი უტყუარი ნიშანი უნდა ყოფილიყო. უცებ სიბნელეს 
მოძღვარი გამოეყო და გზა გადაგვიღობა. აქ რა გესაქმებათ და საით გაგიწევიათო, გვკითხა. 
საკმაოდ ზრდილობიანად ავუხსენით, რომ გასასვლელს ვეძებდით, მაგრამ სიტყვა 
„გასასვლელი“, დაბნეულობისაგან, რატომღაც ინგლისურად ვუთხარით  exit!! მოძღვარს 
აღარაფერი უკითხავს, პირდაპირ ქეჩოში გვწვდა ორივეს, უკანა კართან მიგვათრია და 
კინწისკვრით მოგვისროლა მზის ნათელში. ეს ისე მოულოდნელად მოხდა, რომ სინათლემ 
თვალი მოგვჭრა და წამით ორივე სულელებივით ვაფახულებდით თვალებს. მერე 
ინსტინქტურად მოვტრიალდით და მოძღვარს გავხედეთ. მთლად გაფითრებული და 
გაცოფებული ჯერ კიდევ კართან იდგა და თვალებს გვიბრიალებდა. მოგვიანებით, ეს 
ეპიზოდი რომ გამახსენდა, მოძღვარზე არ გავბრაზებულვარ, მისი აღშფოთება სრულიად 
გასაგები იყო ჩემთვის. მაგრამ იმ წუთას, გავეშებული, გრძელ ანაფორაში, თავზე 
სასაცილოდ დაკოსებული პატარა ქუდით რომ დავინახეთ, ორივეს სიცილი აგვიტყდა. 
ალბათ, ერთი წუთი მაინც ვიდექით ასე და პირდაპირ სახეში შევცინოდით საწყალს. უცებ 
მოძღვარი ადგილს მოსწყდა და მუშტების ქნევით ჩამოირბინა კიბე. მივხვდი, რომ ისეთი 
გამწარებული იყო, რაღაც საშინელ ხიფათს გადაგვყრიდა და ფილმორს ვუთხარი, 
მოვუსვათ-მეთქი. ფილმორი გამიჯიქდა, არსადაც არ გავიქცევი, რატომ უნდა გავიქცეო... 
მაგრამ მსჯელობა აღარ დავაცადე, სახელოში ვწვდი და სულ სირბილსირბილით წამოვიყ-
ვანე. გზად, დიჟონისკენ, ამ ეპიზოდს რომ ვიხსენებდი და მეცინებოდა, ერთი მსგავსი 
ინციდენტიც გამახსენდა... ის ამბავი ფლორიდაში სტუმრობისას შემემთხვა. იმ 
ავადსახსენებელი არეულობის დროს მოედანზე, ათასობით სხვა ადამიანთან ერთად, 
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პროტესტის ნიშნად მეც ჩავიხადე და მაშინვე დამიჭირეს. თავიდან გავექეცი, მაგრამ მერე 
მე და ჩემი მეგობარი ვიწრო ქუჩაზე მოგვიმწყვდიეს და ისევ აგვიყვანეს... ჯეკსონვილი, 
სადაც ექვსი კვირით გაგვასახლეს, ოკუპირებულ ქალაქს ჰგავდა. თუკი ქვეყნად სადმე 
მაწანწალა არსებობდა (და ისინიც, რომლებიც იქ მოხვედრამდე ჯერ კიდევ არ იყვნენ 
მაწანწალები), ყველა ამ ქალაქში იყო ჩამოთესლილი. სათნოების სახლები, სახანძროები, 
პოლიციის სადგურები, სასტუმროები, დასაქირავებელი ბინები  ყველაფერი ხალხით იყო 
გადატენილი. ყველა შენობას ეწერა, ადგილები აღარ გვაქვსო. ადგილობრივი 
მაცხოვრებლები ისე იყვნენ გაბეზრებულები და გაავებულები, გეგონებოდა, გულქვაობის 
მუზარადი გადაიცვეს და არაფერი და არავინ ენაღვლებათო. ისევ და ისევ საჭმლის 
პრობლემა გვაწუხებდა; საჭმლის და ღამის გასათევი ადგილის. ხილი მატარებლებით 
მოჰქონდათ  ფორთოხალი, გრეიპფრუტი და ნაირნაირი სხვა წვნიანი ნაყოფი  ჰოდა, 
საწყობებს ჩამოვუვლიდით ხოლმე იმ იმედით, რომ ეგებ დამპალი ხილით მაინც 
ამოგვევსო კუჭი... მაგრამ ნურას უკაცრავად, ეგეც კი დეფიციტი აღმოჩნდა.  
ერთ საღამოს, უკვე სრულიად სასოწარკვეთილმა, ჩემი მეგობარი ჯო სინაგოგაში 

წავათრიე. სინაგოგა ყოფილი მონასტრის შენობაში იყო და, რატომღაც, იქაური რაბინი 
თვალში მომივიდა. თან მისი ხმამაღალი და დაუსრულებელი ყიყინიც მომწონდა. როგორც 
კი ლოცვა დასრულდა, რაბინის მისაღებისაკენ გავემართე და მასთან აუდიენცია 
მოვითხოვე. საკმაოდ კარგად მიმიღო, მაგრამ სათქმელი რომ ვუთხარი, უცებ ისე 
დაფეთდა, თითქოს ვთხოვდი, სინაგოგა მომაქირავე-მეთქი. არადა, ცოტაოდენი 
მოწყალების გაღება ვთხოვე, ჩემი და ჩემი მეგობრის სახელით. მერე, სრულიად უაზროდ 
და მოულოდნელად მკითხა, ხომ ებრალები ხართო. რომ ვუპასუხე, არა-მეთქი, კინაღამ 
გაგიჟდა  აბა, რა ჯანდაბამ მოგიყვანა ებრაელთა წინამძღვართანო. მე გულუბრყვილოდ და 
გულწრფელად მივუგე, ებრაელების ყოველთვის უფრო მწამდა, ვიდრე წარმართების-
მეთქი, მაგრამ ჩემმა ქათინაურმა მასზე არანაირი შთაბეჭდილება არ მოახდინა. მოკლედ, 
ჩემი თავიდან მოშორების მიზნით, სათნოების სახლთან საშუამდგომლო წერილი 
დამიჯღაბნა და მითხრა, ასეთ დროს მათ უნდა მიაკითხოო. მერე მკაცრად მაქცია ზურგი 
და საკუთარ სამწყსოსთან შესახვედრად გაეშურა. 
სათნოების სახლში, ცხადია, ვერაფერი შემოგვთავაზეს. გვითხრეს, თითოს ოცდახუთი 

ცენტი თუ გაქვთ, ერთი ღამით ლეიბებს მოგაქირავებთო. მაგრამ კაპიკი ფული არ გვქონდა 
და ღამის გასათევად ისევ პარკის სკამებს მივაშურეთ. დილით, მძინარეებს, პოლიციელი 
დაგვადგა თავზე და ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე ხელჯოხი ისე დაგვცხო, 
გიჟებივით წამოვცვივდით და ხტუნაობა დავიწყეთ. ისე გავმწარდი და თავი ისე 
დამცირებულად ვიგრძენი, როცა იმ ცალტვინამ უკანალი აგვიჭრელა, რომ მზად ვიყავი, 
ადგილობრივი მერიის შენობა ამეფეთქებინა! 
მეორე დილას, ალბათ, იმიტომ, რომ კიდევ უფრო დამცირებულად გვეგრძო თავი, 

მოვწესრიგდით და ახლა კათოლიკე მღვდელს მივუკაკუნეთ კარზე. ამჯერად ჩემი 
მეგობარი მივუშვი მასთან, რადგან ირლანდიელი იყო, ანგელოზის ცისფერი თვალები 
ჰქონდა და ცრემლსაც დროულად და ადვილად იგუბებდა ხოლმე. კარი შავებში ჩაცმულმა 
მონაზონმა გაგვიღო, მაგრამ შიგნით არ შეგვიპატიჟა. უფრო სწორად, ვესტიბიულში 
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დაგვაყენა, სანამ წავიდოდა და ღირს მამას მოუხმობდა. რამდენიმე წუთში ლოკომოტივი-
ვით აქოშინებული ღირსი მამაც გვეახლა და მაშინვე დაინტერესდა, ამ დილაადრიან 
რატომ მაწუხებთო. გულუბრყვილოდ მივუგეთ, რომ საჭმელ-სასმელი და ღამის გასათევი 
ადგილი გვჭირდებოდა. აქ საიდან ჩამობრძანებულხართო, გვკითხა, და როცა გაიგო, რომ 
ნიუ-იორკელები ვიყავით, საიდანაც ჩამობრძანებულხართ, იქვე დაბრუნდითო, გვიპასუხა 
და კარი ცხვირწინ მოგვიჯახუნა. 
ერთი საათის მერე, ქუჩას საცოდავად რომ მივუყვებოდით გზააბნეული ცხვრებივით, 

ისევ მის სახლს ჩავუარეთ. ღმერთმანი, კინაღამ გავგიჟდით, როცა გვერდით შესანიშნავმა 
ლიმუზინმა ჩაგვიქროლა და იმ ლიმუზინში ღირსი მამა დავლანდეთ. საჭესთან იჯდა და 
ძვირფას სიგარას აბოლებდა! მანქანით რომ გაგვისწორდა, ერთი ისეთი შემოგვაბოლა 
ფანჯრიდან, თითქოს გვეუბნებოდა, თქვენ მეტის ღირსები არა ხართო... მაგარი ლიმუზინი 
იყო, უკან ორი სათადარიგო ბორბლით. არ ვიცი, ანაფორა ეცვა თუ არა, მაგრამ 
ყელმოღერებული კი იჯდა და, სულ მცირე, ორმოცდაათცენტიან მსუქან სიგარას 
აბოლებდა... არომატით მივხვდი. 
დიჟონისაკენ მიმავალი სულ წარსულს ვიხსენებდი; ვიხსენებდი იმას, რისი თქმაც და 

გაკეთებაც შემეძლო ან მინდოდა, როცა დამცირებული და გამათხოვრებული ლუკმაპურს 
ვითხოვდი, მაგრამ არც ვთქვი და არც გავაკეთე. სრულიად ფხიზელი ვიყავი, მაგრამ ძველი 
დამცირება და წყენა მაინც ლოდივით მაწვებოდა გულზე. ისევ მტკიოდა იმ პოლიციელის 
გაჯოხილი ადგილი, თუმცა მთელი იმდღევანდელი ინციდენტი, საბოლოოდ, ერთი 
პატარა „ცეკვისა და ხტუნვის გაკვეთილი“ გამოვიდა და სხვა არაფერი. ცხოვრებაში სად 
აღარ ვიწანწალე  შტატებიც სათითაოდ შემოვიარე, კანადაშიც გადავედი და მექსიკაშიც. 
ყველგან ერთსა და იმავე ამბავს ვაწყდებოდი  გშია? მაშინ კეთილი ინებე და ჩაერთე 
შრომის ფერხულში! თანაც ეცადე, ფეხი არ აგერიოს... ეს ჩვენი მიწა ყველგან ერთი რუხი 
უდაბნოა, ქვითკირით და რკინით ნაქსოვი ხალიჩა... მთელი მსოფლიო ერთ დიდ 
საწარმოდ იქცა! მნიშვნელობა არა აქვს, რას აწარმოებ  ჭანჭიკებს, ეკლიან მავთულს, თუ 
ძაღლების საჭმელს; ბალახის საკრეჭს, ტანკებს თუ ფეთქებად ნივთიერებებს; მომწამლავ 
გაზებს თუ სარეცხ საპონს; კბილის პასტას თუ ყოველდღიურ გაზეთს; მოსწავლეებს 
ასწავლი, თუ მრევლს მოძღვრავ; ბიბლიოთეკაში მუშაობ თუ მუზეუმში  მთავარია, სულ 
წინ წინ იარო! წინისაააკენ! ერთი, ორი!.. დრო აღარ იცდის, ნაყოფი უკვე საშვილოსნოს 
ყელს მოსდგომია და არც არაფერია, მშობიარობა რომ გააადვილოს; საშინელი, 
მტკივნეული და მშრალი მშობიარობა! ნაყოფი გალურსულია  არც ყვირის, არც ტირის... 
Salut au monde! (41. სალამი, ქვეყნიერებავ! (ფრანგ.))  უოლტ უიტმენის პოემა სალუტის 
ოცდაერთი გასროლა! ოცდაერთი დაქუხება უკანა ტანიდან...  

„როგორც მსიამოვნებს, ისე ვატარებ ქუდს  შინაც და გარეთაც!“ – ამბობს უოლტი. 
]უოლტის ეპოქაში თავის სარგო ქუდს კიდევ იშოვიდა კაცი; მაგრამ ეს მაშინ, იმ ეპოქაში. 
ახლა თავზე ქუდი რომ მოირგო, ელექტრონულ სკამზე უნდა დაჯდე. იქ თავს 
გადაგპარსავენ და რკინის ქუდს ჩამოგაცვამენ. ცოტა გიჭერს, არა? ეგ არაფერი. მთავარია, 
მჭიდროდ გაზის თავზე და არ მოგძვრება... უცხო ქვეყანაში უნდა იცხოვრო, მაგალითად, 
ისეთში, როგორიც საფრანგეთია, და იმ მერიდიანზე უნდა ისეირნო, რომელიც სიცოცხლის 
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ნახევარსფეროს სიკვდილის ნახევარსფეროსაგან ყოფს და მაშინ მიხვდები, როგორი 
უსასრულო ჰორიზონტები გეშლება თვალწინ. ელექტრონული სხეული! დემოკრატიული 
სული! წყალდიდობა! დედაო ღვთისა, წმიდაო მარიამ, რას ნიშნავს მთელი ეს გაუგებრო-
ბა?!.. მიწა გამოშრა და დასკდა. ქალები და კაცები ისე იკრიბებიან, როგორც მტაცებელი 
ფრინველები მძორის სუნზე, რათა იქვე შეწყვილდნენ და მერე სხვადასხვა მხარეს 
გაფრინდნენ. ის მძორიჭამიები გავხდით, ციდან ქვასავით რომ ეშვებიან... ცარიელ 
კლანჭებად და ნისკარტებად ვიქეცით... დიდ, მძორზე დაგეშილ საჭმლის მომნელებელ 
სისტემად... სულ წინ წინ იარ! შეუბრკოლებლად, შეუბრალებლად, თანაგრძნობის გარეშე, 
პატიების გარეშე! ნურვინ გიყვარან! შეწყალებას ნუ ითხოვ და ნურც შენ შეიწყალებ! 
მხოლოდ აწარმოე! აკეთე საბრძოლო გემები, მომწამლავი გაზები, ასაფეთქებელი 
ნივთიერებები! ამრავლე გონოკოკები, სტრეპტოკოკები, ბომბდამშენები, ვიდრე მთელი ეს 
დაგუბებული უბედურება არ იფეთქებს და პატარ-პატარა ნაწილაკებად არ დაიშლება 
დედამიწასთან ერთად!.. ფეხი ჩამოვდგი თუ არა დიჟონის სადგურზე, მაშინვე მივხვდი, 
რომ საბედისწერო შეცდომა დავუშვი. ლიცეუმი სადგურიდან ოდნავ მოშორებით იყო, 
ჰოდა, ზამთრის ბურუსში სულ ხელის ცეცებით, ჩოჩვა*ჩოჩვით გავიკვლიე გზა 
დანიშნულების ადგილისაკენ. 
მსუბუქად ბარდნიდა, ხეებს ყინულის ლოლუები ეკიდა და გაყინულ მერქანს ბრჭყვიალი 

გაუდიოდა. ორ უზარმაზარ, ცუდად განათებული მოსაცდელი ოთახის მსგავს, უკაცრიელ 
კაფეს ჩავუარე... მოკლედ, გარშემო დამუნჯებული და უკაცრიელი უღიმღამობა 
გამეფებულიყო... უიმედო, გაყინული ჭის წყლის ამარა დარჩენილი ქალაქი, რომელიც 
ათასობით კასრ, ქილა, ბოთლ, ტოლჩა, სურა თუ ხელადა მდოგვს აწარმოებდა!.. ლიცეუმის 
დანახვამ მთლად თავზარი დამცა. შესასვლელთან კარგა ხანს შევყოვნდი  ვერ გამეგო, 
შევსულიყავი, თუ თავქუდმოგლეჯილს უკან გამომექუსლა... მაგრამ უკანა გზის ბილეთის 
ფული არ მქონდა და ბევრი ფიქრი რაღა საჭირო იყო? წამით ისიც კი ვიფიქრე, 
ფილმორთან ტელეგრამა ხომ არ ვაფრინო-მეთქი, მაგრამ მაშინ რამე საფუძვლიანი 
მიზეზიც უნდა მომეფიქრებინა. ბოლოს გადავწყვიტე, თვალებს დავხუჭავ და ისე შევალ-
მეთქი. 
აღმოჩნდა, რომ ბ-ნ ლიცეუმის დირექტორს დასვენების დღე ჰქონოდა. ამიტომ იმ 

კუზიანმა, რომელიც ლიცეუმში შემომეგება, ბ-ნ ინსპექტორს მიმგვარა. კუზიანს უკან 
მივყვებოდი და გაოცებული ვაკვირდებოდი, როგორ უცნაურად მიკელანობდა კოჭლი 
ფეხით. თითო ეგეთ ურჩხულს ევროპის ყველა ბნელით მოცულ ტაძარში ნახავ. ბ-ნი 
ინსპექტორის კაბინეტი ძალიან დიდი და ძალიან ცარიელი ოთახი აღმოჩნდა. მაგარ სკამზე 
დავჯექი და ვიცდიდი, სანამ კუზიანი მთელ შენობაში მის მოსაძებნად დაჩლახუნობდა. 
ლამის შინ ვიგრძენი თავი  მთელი ეს გარემო შეერთებული შტატების იმ საქველმოქმედო 
ბიუროს მაგონებდა, სადაც საათობით ვეგდე ხოლმე საჭმლით პირგამოტენილი რომელიმე 
ნაბიჭვრის მოლოდინში, მასთან გასაუბრება რომ გამევლო. უცებ კარი გაიღო და ბნი 
ინსპექტორი ოთახში აჩქარებული ნაბიჯით შემოხუსხუსდა. მის დანახვაზე სიცილი ძლივს 
შევიკავე  ზუსტად ბორისის ხალათივით ფართხუნა ხალათი ეცვა, თავზე წაწვეტებული 
ჩაჩი ეხურა და შუბლზე ერთი პატარა თმის ხვეული ფურთხით ჰქონდა მიწებებული. 
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ვიფიქრე, სმერდიაკოვი, ალბათ, ზუსტად ასე გამოიყურებოდა-მეთქი. ამ საქმიანმა, 
მოღუშულმა და კაფანდარა კაცმა, რომელმაც ფოცხვერის გაალმასებული მზერა 
შემომანათა, მისასალმებელ სიტყვებზე დრო არ დაკარგა, პირდაპირ მომაჩეჩა პედანტური 
კალიგრაფიით დაწერილი სტუდენტთა სიები, სამუშაო ცხრილი თუ სხვა საჭირო 
ქაღალდები, ამიხსნა, რამდენი ნახშირის და შეშის მოხმარების უფლება მქონდა და იქვე 
დააყოლა, თავისუფალ დროს, რაც გენებოთ, ის აკეთეთო. ეს ბოლო ფრაზა ერთადერთი 
სასიამოვნო რამ იყო, რაც პირიდან ამოუშვა; იმდენად სასიამოვნო, რომ სასწრაფოდ 
დავლოცე გულში საფრანგეთის არმია, ფლოტი, საგანმანათლებლო სისტემა, ბისტროები 
და ათასი სხვა ახვრობა. საქაღალდე დაკეცა, პატარა ზარი გააწკარუნა და კუზიანი 
მომენტალურად ადგილზე გაჩნდა, რომ ახლა ბ-ნ სამნეო ნაწილის გამგესთან წავეყვანე. ბნ 
სამნეო ნაწილის 
გამგესთან სრულიად სხვა ატმოსფერო სუფევდა  იქაურობა ტვირთის შესანახ საწყობს 

წააგავდა, კედლებზე გაკრული ბეჭდიანი ქაღალდებითა თუ ქვითრებით და 
დაძმარებულსახიანი კლერკებით, რომლებიც დამტვრეული კალმებით გაუთავებლად 
წერდნენ რაღაცას უზარმაზარ საბუღალტრო დავთრებში. იქ ჩემი წილი ნახშირი და შეშა 
მომიზომეს და მე და კუზიანმა ურიკა საერთო საცხოვრებლის ფლიგელისაკენ გავაგორეთ. 
ოთახი ზედა სართულზე მომცეს. სიტუაცია თანდათან იუმორისტულ ელფერს იძენდა. 
ამის მერე კიდევ რა მელოდა, წარმოდგენა არ მქონდა. ალბათ, საფურთხებელი ურნა-
მეთქი, ვფიქრობდი... ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს საბრძოლო კამპანია იგეგმებოდა 
და მე ამ კამპანიაში მონაწილე ჯარისკაცივით მამზადებდნენ. ერთადერთი, საველე 
ზურგჩანთა, იარაღი და მათარაღა მაკლდა. 
ჩემი ოთახი საკმაოდ დიდი აღმოჩნდა. ოთახში პატარა თუნუქის ღუმელი იდგა, გრძელი, 

გარეთ გამავალი საკვამურით, რომელიც ზედ ჩემი საწოლის თავზე მართ კუთხეს ქმნიდა. 
კართან ნახშირისა და შეშის შესანახი დიდი რკინის კიდობანი დაედგათ. ფანჯრები ეზოში 
ჩამწკრივებული პაწაწა ქვის სახლების რიგს გადაჰყურებდა. ამ სახლებში მეპურე, ყასაბი, 
მესურსათე, მეწაღე და ა.შ. ცხოვრობდნენ  ერთიმეორეზე უფრო გამოთაყვანებული 
მუტრუკები. სახლებს მიღმა, მთებზე გადაჭიმულ რკინიგზის ლიანდაგს გავხედე, სადაც 
მატარებელი მიიზლაზნებოდა და ორთქლმავალი ისტერიკული, სამგლოვიარო 
შეცხადებით კიოდა. 
კუზიანმა ღუმელი რომ აანთო, კვების საკითხთან დაკავშირებული კითხვები დავუსვი. 

გავარკვიე, რომ სადილობამდე ჯერ კიდევ ადრე იყო. ჰოდა, საწოლზე მივეგდე, პირდაპირ 
პალტოთი, და საბანიც წავიხურე. საწოლთან დანჯღრეული მაგიდა იდგა, რომლის ქვეშაც 
ღამის ქოთანი შეედგათ. მაგიდაზე მაღვიძარა შემოვდე და წამების ისარს მივაჩერდი. 
ოთახის შორეულ ბოლოს ქუჩიდან შემოსული იასამნისფერი სინათლის სხივი ეცემოდა. 
ქუჩაში მორახრახე სატვირთოების ხმაურს ვუსმენდი და უაზროდ გავყურებდი ზედ ჩემს 
თავზე მართი კუთხით მოხრილ საკვამურის მილს. მილის სახსარი მავთულებით 
გაემაგრებინათ. ნახშირის შესანახმა კიდობანმა დამაინტერესა. არასდროს მეცხოვრა იმ 
ოთახში, სადაც ასეთი კიდობანი იდგა... ცეცხლიც არასდროს გამეჩაღებინა ღუმელში და 
არც ბავშვებისათვის მესწავლებინა ოდესმე... სხვათა შორის, არც უსასყიდლოდ მემუშავა 
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სადმე... მივხვდი, რომ თან სრულიად თავისუფალი ვიყავი და თან  ხელფეხშეკრული... 
ზუსტად ისევე, როგორც არჩევნებისას, როცა ყველა ოინბაზის გვარი უკვე დატანილია 
ბიულეტენზე და გთხოვენ, გინდა თუ არა, საჭირო კანდიდატურა შემოხაზეო... დღიური 
მუშასავით ვგრძნობდი თავს, ნებისმიერი საქმის გაკეთება რომ შეიძლება დაავალონ; 
კიდევ მონადირესავით, მაწანწალასავით, გალერებზე მომუშავე მონასავით, პედაგოგივით, 
ჭიაყელასავით და ტილივით... თავისუფალი კაცი ვიყავი, ფეხებზე დადებული ხუნდებით; 
კვების ტალონით აღჭურვილი დემოკრატი, რომელსაც არც თავის ნებაზე მოქმედების 
უფლება აქვს და არც სიტყვა ეთქმის. მოკლედ, ფიცარზე მილურსმული მედუზასავით 
ვგრძნობდი თავს. რაც მთავარია, შიმშილსაც ვგრძნობდი... საათის ისრები უსაშველოდ 
ნელა მოძრაობდა. კიდევ ათი წუთიც უნდა მომეკლა როგორმე... ოთახში ჩრდილები 
თანდათან ჩამუქდა. აუტანელი სიჩუმე ჩამოწვა  დაძაბული სიჩუმე, რომელიც ნერვებს 
მაგლეჯდა. თოვლის პატარა ქულები ფანჯრის რაფებს ჩაფრენოდნენ. შორს ორთქმავალმა 
ერთი საზარლად შეჰკივლა და მერე ხმა გაკმინდა. ისევ სამარისებური სიჩუმე ჩამოწვა. 
ღუმელი გავარვარდა, მაგრამ ოთახს მაინც არ ათბობდა. შემეშინდა, არ ჩამეძინოს და 
სადილი არ გამოვტოვო-მეთქი. ეს იმას ნიშნავდა, რომ მთელი ღამე თეთრად უნდა 
გამეთენებინა, მშიერი კუჭით... 
სადილის მაუწყებელი ზარის დარეკვას ერთი წუთი აკლდა, რომ გიჟივით წამოვფრინდი, 

კარი ჩავკეტე და ეზოში გავვარდი. იქ მთლად დავიბენი და გზაკვალი ამერია. ხან ერთ 
შენობაში შევბოდიალდებოდი და ხან  მეორეში, გაუთავებლად ავდიოდი და ჩამოვდიოდი 
რაღაც კიბეებზე, მაგრამ სასადილოს ვერ ვპოულობდი... მოსწავლეების კოლონამ ჩამიარა, 
ღმერთმა უწყის, საით ეჭირათ გეზი. ჯაჭვით ერთმანეთზე გადაბმული მონებივით 
მიდიოდნენ, მონების ზედამხედველის მეთაურობით... ბოლოს ერთ ჩემკენ მომავალ 
ენერგიულ ტიპს მოვკარი თვალი. შევაჩერე და ვკითხე, სასადილო საით არის-მეთქი. ის 
კაცი ბ-ნი დირექტორი აღმოჩნდა და ძალიან გაიხარა, რომ შემხვდა. მაშინვე გამომკითხა, 
კარგად თუ მოეწყვეთ და კიდევ რამეში ხომ არ დაგეხმაროთო. ვუთხარი, ყველაფერი 
რიგზეა, ერთია, სიცივეა-მეთქი. მითხრა, ასეთი სიცივე ნამდვილად უჩვეულოა აქაურო-
ბისთვისო. გაუთავებლად თოვს და ზოგჯერ ბურუსიც ჩამოწვება ხოლმეო... ღმერთმანი, ეგ 
ყველაფერი საკმაოდ უსიამოვნოაო, დამეთანხმა. თან მესაუბრებოდა და თან ხელკავით 
სასადილოსაკენ მივყავდი. ძალიან სასიამოვნო კაცის შთაბეჭდილება დატოვა; ისიც კი 
ვიფიქრე, ალბათ, ვიმეგობრებთ-მეთქი. საღამოობით, აუტანლად ცივი ღამეების დროს, 
ალბათ, თავის ოთახშიც მიმიწვევს და ცხელ გროგს მომიმზადებს-მეთქი... მოკლედ, ათასი 
ასეთი ლამაზი სცენა წარმოვიდგინე იმ რამდენიმე წუთის განმავლობაში, სასადილომდე 
მისასვლელად რომ დაგვჭირდა. მერე ბ-ნმა დირექტორმა უცებ ქუდი მოიხადა და 
გამომეთხოვა. ამ ჟესტმა მთლად გამაგიჟა! ისე გამაოგნა, რომ ქუდი მეც წამოვუწიე. 
როგორც მერე მივხვდი, ეს აქ ჩვეულებრივი ჟესტი იყო. როგორც კი პროფესორს, ან 
თუნდაც სამნეო ნაწილის გამგეს ჩაუვლიდი, ქუდი აუცილებლად უნდა მოგეშვლიპა; 
დღეში ასჯერ რომ გადაყროდი, ასჯერვე იგივე უნდა გექნა. მოკლედ, ქუდის მოხდით 
უნდა მისალმებოდი, მაშინაც კი, როცა შენი ქუდი საკმაოდ შელახული დაჩრჩილნაჭამი 
იყო. ურთიერთპატივისცემას ასე გამოხატავდნენ. 
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ასე იყო თუ ისე, სანუკვარ სასადილოს მივაგენი. ისტსაიდის საავადმყოფოს ჰგავდა  
თეთრი კაფელით მოპირკეთებული კედლებით, ჭერიდან ჭაღის ნაცვლად ჩამოკონწიალე-
ბული შიშველი ნათურებით, მარმარილოს მაგიდებითა და, რა თქმა უნდა, თუნუქის 
უზარმაზარი ღუმლით, რომელსაც ულაზათოდ მოხრილი საკვამური აგვირგვინებდა. 
სადილი ჯერ არ მოეტანათ. სასადილოს კუთხეში ახალგაზრდებს მოეყარათ თავი და 
რაღაცაზე გამალებით მსჯელობდნენ. მივუახლოვდი და გავეცანი. ძალიან გულღიად 
მიმიღეს; მე ვიტყოდი, ზედმეტად გულღიადაც. მართალი გითხრათ, ვერც კი მივხვდი, 
უნდა გამხარებოდა ეს ამბავი, თუ არა. სასადილოში სულ ახალ-ახალი ხალხი შემოდიოდა 
და ყველა მათგანს სათითაოდ მაცნობდნენ. მერე უცებ ჭიქები შეივსეს, წრეში მომიქციეს 
და ამღერდნენ: 

 
ერთ საღამოსაც მომეძალა სურვილი ავი, 
ჩამოხრჩობილი დამექინძა კუპრივით შავი! 
ის სალახანა თოკზე ლაღად რომ ირწეოდა, 
ისე მომწონდა, თვალზე ცრემლიც კი მერეოდა! 
 
ზევსია მოწმე, გავათენე ღამე ხტუნვაში, 
მაგრამ ვერ შევწვდი, შევირცხვინე, ძმებო, ულვაში... 
ვიწროს ქინძავ და  გეყვლიფება ყლე და ყვერები, 
ფართოს ქინძავ და  სად შეყავი, თვითონ ვერ ხვდები! 
 
ჩუკენობა კი მეტისმეტად მოსაწყენია, 
მით უფრო, ძმებო, მარჯვენაც თუ მხოლოდ შენია. 
ვერ მიუდგები ვერც უცოდველ, ტურფა ქალწულებს... 
ზევსია მოწმე, ზოგჯერ ბედიც აგითვალწუნებს! 
 
სიმღერა რომ დაასრულეს, კვაზიმოდომ, სადილი მოდისო, გამოაცხადა. ძალიან 

მხიარული ხალხი აღმოჩნდა les surveillants (42. ზედამხედველები (ფრანგ.)).. ერთ-ერთი 
მათგანი, სახელად კროა, ღორივით აბოყინებდა და სუფრასთან დაჯდომის წინ ერთი 
მაგარსაც გააკუებდა ხოლმე. თურმე, ზედიზედ ოცდაათჯერ გაკუებაც შეეძლო, რაც, მისი 
მეგობრების თქმით, ადგილობრივი რეკორდი იყო. მეორე, ჯირკივით ჩასკვნილი ბიჭი, 
რომელსაც ბატონ პრინცს ეძახდნენ, იმით გამოირჩეოდა, რომ საღამოობით, ქალაქის 
ცენტრში რომ მიბრძანდებოდა, აუცილებლად სმოკინგს იცვამდა, თურმე. ახალგაზრდა 
გოგოსავით ნაზი კანი და სისხლსავსე სახე ჰქონდა, კითხვით კი ერთ სტრიქონსაც 
არასდროს კითხულობდა. მის მეზობლად პატარა პოლი იჯდა, რომელიც ერთთავად 
გოგოებზე ფიქრობდა. თურმე ყოველ ცისმარე იფიცებოდა, „à partir de jeudi je ne parlerai 
plus de femmes..“ (43. ხუთშაბათიდან კრინტსაც აღარ დავძრავ ქალებზე (ფრანგ.).) ის და 
პრინცი განუყრელი მეგობრები იყვნენ. ერთიც, პასელო, გათახსირებული ახალგაზრდა, 
სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი, მუდმივად ფულს სესხულობდა ყველასაგან და 
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გაბმით რონსარზე, ვიიონსა და რაბლეზე ყბედობდა. ჩემ წინ მოლესი იჯდა, აგიტატორი 
და ახალგაზრდების კურატორი. ხორცს რომ მოგვიტანდნენ, ყოველთვის თავიდან 
აწონინებდა, რამდენიმე გრამს ხომ არ გვაკლებენო. ლაზარეთში პატარა ოთახი ეჭირა. ბ-ნი 
სამნეო ნაწილის გამგე მისი მოსისხლე მტერი იყო, თუმცა, ეგ ბატონი ყველას მტერი იყო 
და ყველას სძულდა. მოლესი „ტვინიკოსასთან“ მეგობრობდა, ერთ მოღუშულ კაცთან, 
რომელსაც პროფილი ქორისას მიუგავდა; ძალიან ხელმომჭირნე ვინმე იყო, ყოველ კაპიკს 
დაჰკანკალებდა და ფულს პროცენტებით ასესხებდა. დიურერის გრავიურას მაგონებდა  იმ 
ყველა მოღუშული, მწუხარე, მჟავე, მოსაწყენი, ავი, უბედური და უიღბლო სახის დემონთა 
ერთიანობას, რომლებიც შუასაუკუნეების გერმანელ რაინდთა პანთეონს ქმნიდნენ. 
ნაღდად ებრაელი იქნებოდა... ასე იყო თუ ისე, ჩემი იქ ჩასვლიდან რამდენიმე დღეში 
მანქანა დაეჯახა და მოკვდა, ჰოდა, მისგან პროცენტით ნასესხები ოცდასამი ფრანკიც 
შემრჩა. ჩემ გვერდით მჯდომი რენოს ჩათვლით, ნელ-ნელა ყველა მიმავიწყდა; ისინი იმ 
რუხ ადამიანთა გილდიას მიეკუთვნებოდნენ, რომლებიც ინჟინრები, არქიტექტორები, 
დანტისტები, ფარმაცევტები, მასწავლებლები და ა. შ. ხდებიან ხოლმე. იმ 
სოფლელებისგანაც არაფრით განსხვავდებოდნენ, რომლებზეც მოგვიანებით ფეხების 
შეწმენდას აპირებდნენ. ნულები იყვნენ, ამ სიტყვის ყველა გაგებით; ის არარაობები, 
რომლებიც მოგვიანებით ქალაქის რესპექტაბელურ და სამარცხვინო მოქალაქეთა ბირთვს 
შექმნიდნენ. თავდახრილები იღეჭებოდნენ და პირველები ითხოვდნენ დამატებას. ღრმა 
ძილით ეძინათ და არაფერზე წუწუნებდნენ. არც მხიარულები იყვნენ და არც 
ნაღვლიანები; გულგრილი ტიპები იყვნენ, რომლებსაც დანტემ ჯოჯოხეთის კარიბჭესთან 
მიუჩინა ადგილი. 
სადილის მერე თანამშრომლებს ქალაქში გავლა ჰქონდათ წესად. ლიცეუმში მხოლოდ 

საძინებლების მორიგეები რჩებოდნენ. ქალაქის ცენტრში უამრავი მოსაწყენი და ცარიელი 
კაფე იყო, სადაც მიძინებული დიჟონელი ნოქრები კარტის სათამაშოდ და მუსიკის 
მოსასმენად იკრიბებოდნენ. ამ კაფეების ერთადერთი ღირსება იქ გამეფებული სითბო და 
კომფორტული სკამები იყო. დაუსაქმებელი მეძავები ერთი კათხა ლუდისა და ერთი ჭიქა 
ყავის ხათრით სიამოვნებით მოგისკუპდებოდნენ მაგიდასთან და ტკბილ საუბარს 
გაგიბამდნენ. აი, მუსიკა კი ნამდვილად აუტანელი იყო. ზამთრის საღამოს ისეთ ბინძურ 
სოროში, როგორიც დიჟონია, ფრანგული ორკესტრის მოსმენაზე საშინელს ვერაფერს 
მოიფიქრებს კაცი; განსაკუთრებით, თუ ეს ერთერთი, ძალიან მოსაწყენი ქალების 
ორკესტრია. ორკესტრი კი არ უკრავდა, არამედ ხეხავდა, აკუებდა და აცუებდა, მაგრამ 
ალგებრული სიზუსტით დაცული ტაქტით. ეს ყველაფერი ისე მონოტონურად, 
მექანიკურად და ძალდატანებით ხდებოდა, თითქოს კბილის პასტის ბოლო წვეთებს 
წურავდენ ლითონის კონტეინერიდან. საათში რამდენიმე ფრანკის ასაღებად 
ორკესტრანტებს როგორმე უნდა ჩაერიხინებინათ ცხვირწინ გადაშლილი პარტიტურა, სხვა 
დანარჩენი ყველას ფეხებზე ეკიდა. ძალიან საწყენი იყო ეს ყველაფერი... ისეთივე საწყენი, 
როგორიც, ალბათ, ის იქნებოდა, მოხუც ევკლიდეს ციანწყალბადმჟავა რომ გადაეკრა. 
იდეათა სამყაროში ისე მძლავრად გაბატონდა მექანიკური აზროვნება, რომ ქვეყნად არავის 
და აღარაფერს ძალუძს მუსიკის შექმნა; არაფერს, გარდა იმ აკორდეონისა, რომელსაც 
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სტვენასტვენით აღმოხდება ხოლმე ეთერის ნაკუწებად დამფლეთი და დამაბინძურებელი 
ბგერა. დიჟონში მუსიკაზე საუბარი იგივეა, რაც სიკვდილმისჯილთა კამერაში შამპანურის 
დალევის იშტაზე მოსვლა... არა, იქაური მუსიკა ყველაზე ნაკლებად მაღელვებდა; 
ქალებზეც კი შევწყვიტე ფიქრი, ისეთი მოღუშული, მოსაწყენი, უსიხარულო და რუხი 
გარემო სუფევდა ირგვლივ.  
ქალაქში პირველი გასვლის შემდეგ ლიცეუმში რომ ვბრუნდებოდი, ერთ*ერთ კაფეზე 

წარწერა შევნიშნე „გარგანტუადან“. კაფეში მორგივით ციოდა და სამარისებური სიჩუმე 
იდგა... და მაინც  სულ წინ წინ იარ, მეგობარო! 
უამრავი დრო მქონდა და გროში არ გამაჩნდა. დღეში ერთი-ორი საათი უნდა მესაუბრა 

ინგლისურად მოსწავლეებთან და სულ ეგ იყო. თანაც ვერ გამეგო, ამ პატარა ნაბიჭვრებს ეს 
ინგლისური რა ჯანდაბად უნდოდათ. ძალიან მეცოდებოდნენ, ძალიან! სულ ის 
მახსენდებოდა, რამდენი დრო დამაკარგვინეს ბავშვობაში ვირგილიუსის კითხვაზე, 
რომელიც მაშინ სულაც არ მესმოდა, ისევე, როგორც ისეთი უაზრობის კითხვაზე, 
როგორიც „ჰერმანი და დოროთეა“ იყო... რა სიგიჟეა! პურის ცარიელი კალათით სწავლების 
მეთოდიკა! კარლიც მახსენდებოდა, მთელ „ფაუსტს“ ზეპირად რომ არაკრაკებდა და ისე 
არაფერს დაწერდა, თავისი ღმერთი, უკვდავი და უხრწნელი გოეთე არ მოეშველიებინა. და 
რა მერე? იმის ჭკუაც არ ეყო, ერთი მდიდარი დედაკაცი დაეთრია და ერთი ხელი საცვალი 
მაინც ეყიდინებინა მისთვის. წარსულით ასეთი გატაცება, ჩემი აზრით, ის უხამსობაა, 
რომელიც პურის გრძელი რიგებითა და რეზერვისტების გამოძახებით სრულდება ხოლმე... 
უხამსობაა ეს სულიერი რეკეტი, რომელიც იდიოტს საშუალებას აძლევს, ნაკურთხი წყალი 
ძლიერფეთქებად ნივთიერებებს აპკუროს. ჩემი აზრით, კლასიკით გაჭყეპილი ყველა 
ადამიანი საფრთხეს წარმოადგენს კაცთა მოდგმისთვის. მოკლედ, როგორც მესმოდა, 
ფრანკოამერიკული მეგობრობის „ახალი აღთქმის“ გასავრცელებლად მიხმეს  იმ ცოცხალი 
ლეშის ემისრად, რომელმაც მარჯვნივ და მარცხნივ ყველა დაძარცვა, ენით გამოუთქმელი 
ტანჯვა მოუტანა და ახლა სურდა, მსოფლიოში სიმშვიდე დაემყარებინა. ფუ, მაგის!.. არა, 
მაინც რა უნდოდათ, რაზე უნდა მელაპარაკა? „ბალახის ფოთლებზე“? დამოუკიდებლობის 
დეკლარაციაზე? ბოლოდროინდელი ამერიკული ბანდების შეტაკებებზე? მაინც რა 
ჯანდაბაზე-მეთქი, ვფიქრობდი... 
გამოგიტყდებით, ასეთი რამეები საერთოდ არ მიხსენებია. გაკვეთილი პირდაპირ 

სიყვარულის ფიზიოლოგიაზე საუბრით დავიწყე; კლასს მოვუყევი, როგორ სიყვარულობენ 
სპილოები... უნდა ითქვას, რომ ბავშვები გაგიჟდნენ. პირველი გაკვეთილის მერე ტევა აღარ 
იყო აუდიტორიაში, ჩემი სახელი ცეცხლივით მოედო მთელ ლიცეუმს, მოსწავლეები 
აუდიტორიას აღარ ტოვებდნენ, კართან მელოდებოდნენ. ერთმანეთს შესანიშნავად 
შევეწყვეთ. ყველაფერს მე მეკითხებოდნენ. ისეთი გრძნობა მქონდა, რომ აქამდე არასოდეს 
არაფერი უსწავლიათ. მეც არ ვეწინააღმდეგებოდი. პირიქით, უფრო მეტი და უფრო თამამი 
კითხვების დასმისკენ მოვუწოდებდი. ნებისმიერი კითხვა დამისვით! – აი, ეს იყო ჩემი 
მოწოდება. მე აქ თავისუფალი სულების სამეფოს სრულუფლებიანი წარმომადგენელი ვარ; 
აქ იმისთვის ჩამოვედი, რომ წარმოსახვის უნარი გაგიღვივოთ-მეთქი, ვეუბნებოდი. 
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„რაღაც თვალსაზრისით, – ამბობდა ერთი ცნობილი ასტრონომი, – მატერიალური 
სამყარო თითქოს იკარგება, უკვე მონაყოლი ამბავივით; ისე ქრება, როგორც ზმანება...“ ეს 
არის საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც პურის ცარიელი კალათით სწავლების მეთოდიკას 
უდევს საფუძვლად. მაგრამ მე ამის არ მჯერა. მე საერთოდაც არ მჯერა, რომ ეს ახვრები 
ოდესმე დაგვაპურებენ. 
გაკვეთილებს შორის, თუ წასაკითხი არაფერი მქონდა, ზემოთ ავდიოდი და კლასის 

დამრიგებლებს ვესაუბრებოდი. წარმოუდგენლად უმეცრები იყვნენ, განსაკუთრებით  
ხელოვნების სფეროში. თითქმის ისევე არ იყვნენ არაფრის აზრზე, როგორც მათი 
მოსწავლეები. ისეთი გრძნობა მქონდა, რომ პატარა კერძო საგიჟეთში მოვხვდი და იქიდან 
გამოსვლა არასოდეს მეღირსებოდა. თაღებქვეშ დავსეირნობდი და ჩუმად 
ვუთვალთვალებდი მწყობრი ნაბიჯით მოსიარულე ბავშვებს, რომლებსაც ხელში 
გაურეცხავი ჭიქები ეჭირათ შიგ ჩამბალი უზარმაზარი პურის ყუებით. გამუდმებით 
მშიოდა. საუზმე ისეთ დროს იყო, როცა ჯერ კიდევ ბნელოდა და საწოლსაც, ის-ის იყო, 
გავათბობდი ხოლმე. ჰოდა, ვერაფრით ვდგებოდი... თანაც საუზმეზე მხოლოდ 
უზარმაზარ კათხებში ჩასხმული მოლურჯო ყავა და უკარაქო პური იყო... სამხარზე  
ლობიოს ან ბარდის წვნიანი, მადის მოსაგვრელად ჩაყრილი ხორცის ნაკუწებით. 
მემონტაჟეებისა და კალატოზების შესაფერი საჭმელი! ღვინოც კი არ დაილეოდა. 
ყველაფერი ან წყალში იყო გაზავებული, ან შებოლილი. მოკლედ, ცარიელი კალორიები 
იყო, კერძი კი არა. ჩვენი კვების საკითხი ბ-ნ სამნეო ნაწილის უფროსს ეხებოდა, ყოველ 
შემთხვევაში, ასე ამბობდნენ. ფულს იმაში უხდიდნენ, შიმშილით რომ არ დავეხოცეთ. 
სულ ფეხებზე ეკიდა, ბუასილი გვჭირდა თუ ჩირქიან მუწუკებს გვაყრიდა; სუსტი კუჭ-
ნაწლავი გვქონდა, თუ მგლის საჭმლის მომნელებელი სისტემა. ან რატომ არ უნდა 
ჰკიდებოდა ფეხებზე? მისთვის მთავარი ის იყო, რომ გარკვეული რაოდენობის საკვები 
სათანადო რაოდენობის კილოვატ ენერგიას გვაძლევდა. ყველაფერი ცხენის ძალაზე 
იანგარიშებოდა, ყველაფერი დეტალურად იყო დათვლილი იმ მსუქან საბუღალტრო 
დავთრებში, კლერკები დღედაღამ რომ ავსებდნენ  დებეტი და კრედიტი, შუაში 
გავლებული წითელი ფანქრის გამყოფი ზოლით. მშიერი კუჭით ეზოში დაუსრულებლად 
წანწალმა ჭკუიდან შემშალა. შარლ შლეგივით ვიყავი, ოღონდ ოდეტ შანდივერიც არ 
მყავდა, კარტი რომ მაინც გვეთამაშა. სიგარეტს ლიცეუმის მოსწავლეებს ვართმევდი და 
ხშირად, გაკვეთილებზე, მათთან ერთად გამხმარ პურის ნატეხსაც ვლოღნიდი. ღუმელი 
მუდმივად მიქრებოდა და ბოლოს ცეცხლის გასაჩაღებელი ფიჩხიც აღარ დამრჩა. 
კლერკებისათვის ზედმეტი შეშის გამოტყუებას ეშმაკთან მოლაპარაკება მერჩივნა. ბოლოს 
ისე გავმწარდი, რომ ქუჩაში გავდიოდი და არაბივით იქ ვაგროვებდი ცოტაოდენ ფიჩხს... 
თანაც მიკვირდა, დიჟონის ქუჩებში რა ცოტა ფიჩხი ყრია-მეთქი... სამაგიეროდ, ამ 
შემგროვებლური ექსპედიციების წყალობით, უცნაურ ადგილებსაც მივაკვლიე ქალაქის 
შემოგარენში. მაგალითად, ვიპოვე ქუჩა, რომელსაც ალბათ, უკვე გარდაცვლილი 
მუსიკოსის, ვინმე მ. პაპიიონის სახელი ერქვა და სადაც უამრავი საროსკიპო იყო. 
გარეუბნებში ბევრად უფრო მხიარული სიტუაცია სუფევდა: ყველგან საჭმლისა და ახლად 
გარეცხილი თეთრეულის სუნი ტრიალებდა. დროდადრო ადგილობრივი იდიოტების 
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მზერასაც ვიჭერდი, ფანჯრებზე რომ იყვნენ აკრული. სხვათა შორის, გარეუბნელები იმ 
ცენტრის მაცხოვრებლებზე ბევრად შეძლებულებიც იყვნენ, ყოველდღე რომ მხვდებოდნენ 
ცენტრალურ მაღაზიებში ბოდიალისას. მაღაზიებში კი ხშირად შევდიოდი... გათბობის 
მიზნით, რა თქმა უნდა. მგონი, ისინიც იმავე მიზნით შემოივლიდნენ ხოლმე. თანაც 
ფიქრობდნენ, ეგებ ვინმემ ყავა გვიყიდოსო. სიცივისა და მარტოობისაგან მთლად ჭკუიდან 
დაძრულებს ჰგავდნენ. საერთოდ, მთელი ქალაქი საღამოხანს, როცა სიბნელე 
ჩამოწვებოდა, გიჟურ იერს იღებდა. მეორედ მოსვლამდე ყოველ ხუთშაბათს ქალაქის 
ცენტრალურ ქუჩაზე სანთლით რომ გევლო, ერთ შეძლებულ ადამიანსაც ვერ იპოვიდი. 
სამოცი ან შესაძლოა, სამოცდაათი ათასი ადამიანი შალის ნიფხვებით დადიოდა, არც 
წასასვლელი ჰქონდათ სადმე და არც ის იცოდნენ, რა ჯანდაბა ეკეთებინათ. მხოლოდ 
მდოგვის ტიტყნა და ქალთა ორკესტრების მიერ უნიათოდ დაკრული „მხიარული ქვრივი“; 
სასტუმროებში ვერცხლის სერვიზები; ჰერცოგთა სასახლეები, რომლებიც ნელ-ნელა, ქვა-
ქვა და ფლიგელ-ფლიგელ ინგრეოდა და ლპებოდა; ყინვისაგან აჭრიალებული ხეები; ხის 
ქოშების გამუდმებული რაკარუკი; უნივერსიტეტი, რომელიც გოეთეს გარდაცვალების თუ 
დაბადების თარიღს აღნიშნავდა, ახლა აღარც კი მახსოვს, რომელი იყო; ალბათ, უფრო 
გარდაცვალების, ძირითადად, მაგას აღნიშნავენ ხოლმე. რომელიც უნდა ყოფილიყო, მაინც 
იდიოტური წამოწყება იქნებოდა  ასეთ ღონისძიებებზე ყველა ამთქნარებს და იზმორება. 
ლიცეუმის კარს როგორც კი მივუახლოვდებოდი, უსასრულო უაზრობის შეგრძნება 
მიპყრობდა. გარედან მოღუშული და მიტოვებული შენობის შთაბეჭდილებას ტოვებდა, 
შიგნიდან  მიტოვებულის და მოღუშულის. ჰაერიც კი უნაყოფობით, წიგნებში ჩაკირული 
მეცნიერების ბურუსით, წარსულის შლამითა და ნეშომპალით იყო გაჟღენთილი. შიდა 
ეზოში ჩამწკრივებული საკლასო ოთახები პატარა ფარდულებს ჰგავდა, ზუსტად ისეთებს, 
უწინ ჩრდილოეთის ტყეებში რომ დგამდნენ მეტყევეებისთვის. შიგნით პედაგოგები 
ყვირილით ხმას იმუშავებდნენ. დაფაზე ის აბრადაკაბრა ეწერა, რომლის დავიწყებასაც 
რესპუბლიკის მომავალი მოქალაქეები, ალბათ, მთელი ცხოვრება ვერ მოახერხებდნენ. 
ათასში ერთხელ მშობელთა კრებებიც იმართებოდა დიდ მისაღებ ოთახში, რომელშიც 
უხსოვარი დროის გმირების  მოლიერის, რასინის, კორნელის, ვოლტერის და სხვათა და 
სხვათა ბიუსტები ესვენა  ყველა იმ საფრთხობელას ბიუსტი, რომლებსაც მინისტრები 
პირზექაფმოდებულები იშველიებენ ხოლმე (მათ შორის, ცხადია, არც ვიიონის ბიუსტი 
იყო, არც რაბლესი და არც რემბოსი!). მოკლედ, სწორედ ამ დარბაზში იკრიბებოდნენ 
მშობლები და ის ფიტულები, რომლებსაც სახელმწიფო მათი შვილების გამოსათაყვანებ-
ლად ქირაობდა. დროდადრო ამ კრებებს ბავშვებსაც ასწრებდნენ, პატარა მზესუმზირებს, 
რომლებსაც მალე გადარგავდნენ სანერგიდან მუნიციპალიტეტის გაშენებულ გაზონებზე. 
ზოგიერთი მათგანი კაუჩუკის ფიკუსს უფრო მაგონებდა, პატარა ჩვრით ადვილად რომ 
გადაუწმენდ დამტვერილ ფოთლებს. საღამოობით მხიარულად გარბოდნენ საძინებლების-
კენ, რომ მეორე მშვენიერი დღის დადგომას ადრიანად შეხვედროდნენ; იმ საძინებლებისა-
კენ, სადაც წითელი ნათურები ენთო, სადაც ზარს სახანძრო განგაშის მსგავსი ხმა ჰქონდა, 
სადაც ის ბილიკები იტკეპნებოდა, რომლებითაც განათლების გზაზე უნდა გასულიყვნენ. 
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ახლა კიდევ, ეს პროფესორები! პირველ დღეებში იმდენად მაინც დავუახლოვდი, რომ 
შეხვედრისას ხელს ვართმევდი და, რა თქმა უნდა, ქუდსაც ვუხდიდი, თაღებქვეშ თუ 
გადავეყრებოდი. მაგრამ გულითად საუბრებამდე და საღამოობით ერთად დალევამდე 
საქმე არ მისულა. ეგ ამბავი, პრაქტიკულად, სრულიად წარმოუდგენელი იყო. მათი 
უმრავლესობა ძალიან შეშინებული ჩანდა. ასე იყო თუ ისე, მე სხვა იერარქიულ 
საფეხურზე ვიდექი. მათთან საერთო არაფერი მქონდა. მათი დანახვაც კი ისე 
მაღიზიანებდა, რომ გულში სულ ვაგინებდი, როცა კი ჩემკენ გამოემართებოდნენ. ვიდექი 
ხოლმე ჩემთვის, თაღის ბოძს მიყრდნობილი, და სიგარეტს ვეწეოდი. ჩემკენ მომავალი 
გამოყეყეჩებული პროფესორი როგორც კი მომიახლოვდებოდა, ერთს მაგრად 
მივაბოლებდი და ქუდს სწრაფი მოძრაობით მოვიშვლეპდი. ისიც კი მეზარებოდა, 
გამარჯობა მეთქვა და მშვიდობიანი დღე მესურვებინა მათთვის. ჩემთვის კბილებში 
გამოვცრიდი ხოლმე, ერთი შენი სულელი დედაც-მეთქი, და სულ ეგ იყო. 
ჩამოსვლიდან ერთი კვირის შემდეგ უკვე მეგონა, რომ მთელი ცხოვრება ამ სოროში 

გავატარე. საზარელი და გაუსაძლისი კოშმარი იყო, რომლისგანაც ვერაფრით ვთავისუფ-
ლდებოდი. ამაზე ფიქრს რომ ვიწყებდი, მაშინვე კომაში ვვარდებოდი. 
მოსაღამოვდებოდა თუ არა, ადამიანები ვირთხებივით გარბოდნენ საკუთარი სოროების-

კენ ბურუსით გაფერმკრთალებული განათებით თითქმის გაუნათებელი ქუჩებით. 
გაყინულ ხეებს ლოლუები გაალმასებული მტაცებლების იერს აძლევდნენ. ამ ყველაფერზე 
ათასჯერ მაინც დავფიქრებულვარ, თუ მეტჯერ არა. სადგურიდან ლიცეუმამდე 
მისასვლელი გზა უსწორმასწორო კედლებიან კორიდორს წააგავდა, დაბზარულსა და 
დახეთქილს. ნამდვილი მიცვალებულთა კორიდორი იყო, მახინჯ სხეულთა და სულთა 
განსასვენებელი სავანე. თავად ლიცეუმის შენობა თითქოს ნამქერიდან ამოზრდილიყო. 
ამოყირავებულ მთას ჰგავდა, მწვერვალით ღრმად ჩასობილს მიწის იმ ცენტრში, სადაც 
ღმერთი ან სატანა გიჟის პერანგში გამოკრულები მუშაობდნენ და იმ სამოთხისათვის 
აფხვიერებდნენ ნიადაგს, რომელიც მუდამ აუხდენელ ოცნებად დარჩებოდა. არც კი 
მახსოვს, მზემ ერთხელ მაინც თუ გამოანათა. საერთოდ არაფერი მახსოვს ცივი და 
ჭუჭყიანი ნისლის გარდა, რომელიც იმ გაყინული ჭაობებიდან მოდიოდა, რკინიგზის 
გასწვრივ, მკვდრისფერი მთების ძირში რომ იყო. სადგურის ახლოს ერთი არხი ჩანდა, ან 
ეგებ მდინარეც, რომელიც ჩაყვითლებული ცის ქვეშ გართხმულიყო, ნაპირზე 
ჩამწკრივებული ქოხმახებით. სადღაც ახლოს ბარაკებიც უნდა ყოფილიყო, სადაც 
ჩინელები სახლობდნენ, რადგან დროდადრო პატარა ყვიციან ადამიანებსაც ვხედავდი, 
ოპიუმისაგან გათარანებული სიფათებით. ტანსაცმელი ისე ეკიდათ ტანზე, რომ ყვითლად 
შეღებილ და ძველმანებში გამოხვეულ ჩონჩხებს ჰგავდნენ. მთელი იმ დაწყევლილი 
ადგილის შუასაუკუნეობრივი იერი რაღაცნაირად იჩხვლიტებოდა და მოსვენებას არ 
გაძლევდა; აქეთ-იქით იგრიხებოდა ტკივილიანი კვნესით, წვიმისა და გამდინარე წყლის 
იმ არხებიდან და მილებიდან გესხმოდა თავს, რომლებიც კისერმოგრეხილი სიკვდილმის-
ჯილებივით ეკიდნენ შენობების კედლებზე. რომ დავდიოდი, სულ უკან-უკან 
ვიყურებოდი, კიბორჩხალასავით. მეშინოდა, სენმიშელის ეკლესიის ფასადზე აკრული 
ზორბა ურჩხულები უკან ხომ არ მომდევენ-მეთქი. ღამით ეკლესიის მთელი ფასადი 
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ალბომივით მეშლებოდა თვალწინ და პირისპირ მტოვებდა გაზეთის ფურცლებზე 
დაბეჭდილ საშინელებებთან. როცა სინათლე ქრებოდა, გამოსახულებები ფერმკრთალდე-
ბოდა და მკვდარ სიტყვებს ემსგავსებოდა, ფასადი კი საოცარი დიდებულებით 
ბრწყინავდა. ძველი, დაღუდუდებული წინა ნაწილის თითოეულ ღრიჭოში ქარი 
სისინებდა და ნანგრევებად ქცეულ, ყინვისაგან გასიპულ გალავანს ნისლი და ბურუსი 
დორბლივით გადმოეკიდებოდა. 
აქ, ამ ეკლესიასთან, თითქოს ყველაფერი ადგილიდან იყო დაძრული ან ზურგშექცევით 

იდგა. გეგონებოდა, საუკუნეთა პროგრესმა, თოვლმა და წვიმამ თავად ეკლესიაც მოგრიხა 
და საძირკველზე უკუღმა შემოატრიალაო. ეკლესია მოედანზე ისე იდო, როგორც ქარში 
დაგდებული ჯორის ლეში. რიუ მონედან ნამქერი შეშლილი, თმაგაწეწილი ბებერივით 
გამოვარდებოდა ხოლმე და იქვე ამოზიდულ იმ თეთრ ბოძებს შემოურბენდა, რომლებიც 
ომნიბუსებს და მსუბუქ მანქანებს გზას უღობავდა. ამ მიდამოებში, საღამოობით, ბატონ 
რენოს ვაწყდებოდი. მსუნაგი ბერივით კაპიუშონიან მოსასხამში გამოხვეული, 
მეთექვსმეტე საუკუნის ენაზე მიწყებდა საუბარს. მასთან ერთად გავლა თუ მომიწევდა, 
მთვარე ბუშტივით სკდებოდა და მოჩვარული ვარდებოდა დალაქავებული ციდან, და მეც 
ტრანსცენდენტალურ სამყაროში ვიძირებოდი. სრულიად განსხვავებული მეტყველება 
ჰქონდა, ჩირივით მშრალი, ბრანდენბურგული მძიმე ძირებით. გოეთეთი და ფიხტეთი 
დატვირთული მომეგებებოდა ხოლმე და დაბალი ბანით იმეორებდა იმ სიტყვებს, 
რომლებიც მოედნის ქარიან კუთხეებს შარშანწინდელი მეხივით ეცემოდა... იუკატანელნო, 
ზანზიბარელნო და სხვებო და სხვებო, რამე მისაშველეთ, ამ კაცივით რომ არ დავემსგავსო 
ღორის აშმორებული ტყავისაგან შეკერილ გუდას! ჩრდილოეთი ჯიქურ მაწვება, ყოველი 
მხრიდან შემომეჯარა ყინულოვანი ფიორდებით, აისბერგების ცისფერი და ბასრი 
შვერილებით, გიჟური ციაგით, სამგლოვიარო ქრისტიანული საგალობლებით, რომლებიც 
ეტნადან ეგეოსამდე გაისმის. ყველაფერს ყინულის ფენა გადაეკრა, ტვინიც გაყინული და 
გაქვავებულია და წმინდანთა გამოსახულებები ჭორების მელანქოლიურ ნაღველში 
იხრჩობიან. მთლად გავსპეტაკდიდა შალი მმოსავს, შალში გამახვიეს, არტახებში 
მომაქციეს, ფრთები შემიკვეცეს, მაგრამ ჩემი ბრალი არ არის. ძვლამდე გამხეხეს, 
გამათეთრეს, ტუტედ მაქციეს ზაფრანისფერი თითებით. აჰა, ბატონო, თეთრი ვარ უკვე, 
გავუფერულდი, მაგრამ მაინც არ მიზიდავს თქვენი სწავლება, იმიტომ, რომ კათოლიკური 
გული არ მიძგერს! თეთრი და დაუნდობელი გავხდი, როგორც ის კაცი, ელბადან რომ 
გამოცურა. ზღვასა და ცას გავყურებ; იმას გავყურებ, რაც გაუგებარია, რაც ახლა სიშორით 
არის ჩემთვის ახლობელი. 
ქარი ფეხებქვეშ თოვლს მიპენტავს, სახეს მიკაწრავს, ფერდებში მირტყამს, ხელებზე 

მკბენს, მსუსხავს და მნესტრავს... მერე უეცრად მიფრინავს და ახლა ზემოდან მატყდება 
მეხად, თავში მიბრაგუნებს, თმას მიწეწავს და მაგლეჯს. არც მზეა სადმე, არც ზღვის 
მოქცევის ხმაური, არც ტალღების დგაფუნი. მხოლოდ ჩრდილოეთის ცივი ქარი  ბასრი, 
ისარივით გამჭოლი, გამთოშავი, ავის მოსურნე, ძუნწი, გამანადგურებელი, დამბლის 
დამცემი... ქუჩები განზე გამირბიან, იდაყვებზე იწევიან და სხვა მხარეს იხრებიან. ისე 
მემალებიან, თვალსაც ვერ წავასწრებ ხოლმე. ზოგიც კოჭლობით მიიჩქარის, რომ 
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ცხაურებიან ლუკებში ჩაირეცხოს, დამაბნიოს, ეკლესია ზურგით შემომიბრუნოს, 
ქანდაკებები დაბრიცოს, ძეგლებს მხარი აუქციოს, ხეები მოთხაროს, ბალახი გაახმოს და 
ნაზი სურნელი ამოწოვოს მიწას. ფოთლებს რუხი ფერი ადევთ; ვერანაირი ცვარ-ნამით 
ვეღარ მოფერიანდებიან. მთვარეც ვერასდროს გაამხნევებს უფოთლო ხეებს. აქ წელიწადის 
დროები აღარ იცვლება. ხეები უკვე დაიღალნენ, დანებდნენ, დახმნენ. ლიანდაგებზე 
წელში მოხრილი ვაგონეტები ძლივს მიღოღავენ, ჭრიალ-ჭრიალით. თეთრით მოსილი 
ქედების ძირას მთლად გაფითრებულ, უხერხემლო დიჟონს ზამთრის ძილით სძინავს. 
ღამე გარეთ კაციშვილს ვერ ნახავ იმ დაუდგრომელი სულების გარდა, სამხრეთისაკენ, 
საფირონისფერი სივრცეებისაკენ რომ ისწრაფვიან. მეც ფეხზე ვარ, მოჩვენებასავით 
დავფარფატებ, თეთრი კაცი, რომელიც ამ სასაკლაოს გეომეტრიის ცივმა სიხალასემ 
დააშინა. ვინა ვარ? აქ რას დავეძებ? ადამიანური სიავის ორ კედელს შუა გავეჩხირე, პატარა 
თეთრი ფიგურა, რომელიც თოვლში მიიკვლევს გზას, სიცივის ტბაში იძირება და თავზე 
ძვლების გროვა ეყრება... ცივ განედებზე დავივანე, დედამიწა თავის ბნელსა და იდუმალ 
კორიდორებში ჩემი ნაბიჯების ხმას მშვენივრად ცნობს, ხედავს, რომ გზა-კვალი ამერია, 
ფრთებიც დამაჭრეს, ვოხრავ და ვკანკალებ... მესმის, როგორ ყიდიან განათლებას, როგორ 
ცდილობენ შელახული ქანდაკებები ზევით აბობღებას, როგორ მოწვეთავს ღამურების 
ლორწო მაღლიდან და როგორ ტყაპანით ეწვეთება მუყაოსაგან დამზადებულ ოქროსფერ 
ფრთებს. მესმის მატარებლების შეჯახების ხმა, ჯაჭვების ჟღარუნი, ლოკომოტივების 
ფშვინვა, ქშენა, ხველება და მოფსმა. კამკამა ნისლს ჩემთან ყველა ხმა მოაქვს, თანაც ექოთი 
გაორმაგებული. მკვდარ წერტილში, დიჟონს ქვემოთ, ჰიპერბოლური რეგიონების ქვეშ, 
ღმერთი აიაქსია დოლაბის ქვაზე მიბმული. ზეთისხილი იწნეხება, მწვანე ჭაობის წყალი 
ცოცხლდება ბაყაყების ყიყინით. ნისლის და თოვლის, ცივი განედების, დაძაბული 
მეცადინეობების, მოლურჯო ყავის, ხმელა პურის, ბარდის წვნიანის, ღორის ქონით 
გაპოხილი ლობიოს, გამხმარი ყველის, ნახევრად უმი სალაფავის და საზარელი ღვინის 
გამო, ამ კატორღაში მყოფი ყველა პატიმარი ყაბზობით იტანჯება. და სწორედ მაშინ, როცა 
ქაქით პირამდე ვივსებით, საპირფარეშოს მილებიც იყინება. განავლის პირამიდები 
დღითიდღე იზრდება, ჭიანჭველების ბუდესავით, და ყინვისაგან მთლად ქვავდება. 
ხუთშაბათობით ფეხათრეული კვაზიმოდო მოდის. ურიკით, ნიჩბებითა და ჯაგრისებით 
შეიარაღებული საპირფარეშოს მიადგება და გაყინული პირამიდებისაგან ათავისუფლებს. 
კორიდორები ტუალეტის ქაღალდებითაა მოფენილი. გაწებილი ნაკუწები ფეხსაცმლის 
ლანჩებზე ისე გვეკრობა, როგორც ბუზები სპეციალურ წებოვან ქაღალდს. ოდნავ რომ 
მოთბება, განავლის სუნი აქედან ორმოცი მილით დაშორებულ უინჩესტერსაც კი 
მისწვდება ალბათ. სითბოში გაღვივებულ განავალს დილაობით თავზე კბილის 
ჯაგრისებით შეიარაღებულები ვადგებით და სიმყრალისაგან თავბრუ გვეხვევა. ვდგავართ 
ასე, წითელი ფლანელის პერანგებში გამოწყობილები და ფეხსალაგის ხვრელში 
ჩაფურთხების საკუთარ რიგს ველოდებით. 
ასეთ დროს ვერდის ოპერა „ტრუბადურიდან“ ერთ-ერთი გუნდის პარტია მიდგება 

ხოლმე თვალწინ, ოღონდ ჩვენს გუნდს აჭიმებიც ამშვენებს. ღამით თუ მომიარა მუცელმა, 
ეგრევე ბ-ნი რევიზორის ტუალეტში გავრბივარ, შემოსასვლელთან. მართალია, წყალი არც 
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მის ტუალეტში მოდის, მაგრამ დაჯდომის სიამოვნება მაინც მაქვს. ჩვენი უნიტაზები ხომ 
ყოველთვის სისხლითაა მოთხვრილი. ჰოდა, პატივისცემის ნიშნად, პატარა ძღვენს 
დავუტოვებ ხოლმე დილისათვის. 
დღის ბოლოს, ყოველ საღამოს, ღამის კომენდანტი შემომივლის ხოლმე წასაჭორავებლად. 

ეს ერთადერთი ადამიანია მთელ ორგანიზაციაში, ვის მიმართაც ოდნავ ახლობლობას 
ვგრძნობ. კაცმა რომ თქვას, არაფერს არ წარმოადგენს. ღამღამობით ფანრით დაწანწალებს 
და გასაღებების აცმას დააჩხრიალებს. შემოვლაზე ყოველღამე დადის, განუხრელად და 
შეუპოვრად. იმ დროისათვის, როცა ცოტაოდენ მოხდილ ყველს გვირიგებენ, აუცილებლად 
შემომირბენს ხოლმე ერთი ჭიქა ღვინის გადასაკრავად. კარში დადგება გამოწვდილი 
თათით, აბურძგნილი, მასტიფივით უხეში თმით, აწითლებული ლოყებითა და 
დათოვლილი ულვაშებით, ერთ-ორ სიტყვას წაიბლუყუნებს და კვაზიმოდოც მაშინვე 
მოურბენინებს ერთ ბოთლ ღვინოს. მერე, გაჯგიმული, თავს უკან გადაიგდებს და ჭიქას 
სულმოუთქმელად, მაგრამ ნელ-ნელა გამოცლის. ისეთი გრძნობა მეუფლება, თითქოს 
ძოწის თვლებს ყლაპავს და სადაცაა, ყელზე დაადგება. ამას რომ ვხედავ, ტანში 
მბურძგლავს. თითქოს ჭიქის ძირზე დალექილ ადამიანურ თანაგრძნობას სვამს ბოლომდე; 
თითქოს ქვეყნად არსებული მთელი სიყვარული და ურთიერთგაგება ასე, 
სულმოუთქმელად შეიძლება გადაჰკრა, რათა დააგროვო, შენში დარჩეს, ყოველდღიურად 
შეაჯერო საკუთარ სისხლთან. ამით, თითქოს, პატარა კურდღელზე უფრო მნიშვნელოვანი 
ხდება. სინამდვილეში მისი ფასი დაახლოებით იგივეა, რაც იმ ერთი ფიორი მარილის თუ 
ერთი ღერი ქინძისა, რომელსაც ორაგულის შესაკაზმად იყენებენ; მოკლედ, მოსიარულე 
ქინძია და ეს მშვენივრად იცის. გადაკვრის მერე აქეთ-იქით რომ გაიხედავს და გაგიღიმებს, 
სამყარო ნაწილებად იმსხვრევა; უფსკრულიდან ამოსროლილი ღიმილია  თითქოს მთელი 
აქოთებული ცივილიზაცია იმ უფსკრულის ფსკერზე გაჩენილი ჭაობია, რომელსაც თავზე 
ეს ღიმილი მირაჟივით დასთამაშებს. 
ეს ის ღიმილია, რომელიც პირველი მომეგება ღამის სეირნობიდან დაბრუნებულს. 

მახსოვს, ერთ-ერთ ღამეს, როცა ლიცეუმის ალაყაფთან ვიდექი და ველოდი, ეს საცოდავი 
როდის დაასრულებდა შემოვლას, ძალიან კარგად ვიგრძენი თავი. ისეთი სიმშვიდე 
დამეუფლა, მზად ვიყავი, მთელი ცხოვრება ამ კაცის ლოდინში გამეტარებინა. მგონი, 
დაახლოებით ნახევარი საათი ვუცადე, სანამ კარს შემოაღებდა. გარემოს მშვიდად 
ვათვალიერებდი, ხარბად ვიწოვდი ყველაფერს, რითაც თვალს ვახარებდი. მკვდარ ხეს 
ვხედავდი სკოლის წინ, მავთულივით დაგრეხილი ტოტებით; სახლის სახურავებს, 
რომლებიც ღამით ფერს იცვლიდნენ და უფრო თვალნათლივ იკვეთებოდნენ; იმ 
მატარებლის ხმას ვუსმენდი, ციმბირის უსაზღვრო სივრცეებისაკენ რომ მიიჩქაროდა. 
უტრილოს დახატულ ალაყაფებს, ცას და ლიანდაგს გავცქეროდი. უცებ სიცარიელიდან 
შეყვარებულთა წყვილმაც ამოყვინთა; ყოველ ორ მეტრში ჩერდებოდნენ და ერთმანეთს 
ეხუტებოდნენ. და როცა თვალთახედვის არიდან დამეკარგნენ, მათი ნაბიჯების ხმას 
ვაყურადებდი  ჩერდებოდნენ და ერთ წამში ისევ ნელი ნაბიჯით იძვროდნენ ადგილიდან. 
მოაჯირს რომ ეყუდებოდნენ, მათი სხეულების რკინაზე მიკვრის ხმაც მესმოდა; მათი 
ფეხსაცმელების ჭრიალიც, როცა ერთმანეთს ეხუტებოდნენ და კუნთები ეძაბებოდათ. 
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ქალაქის მიხვეულ-მოხვეულ ქუჩებზე მისეირნობდნენ, არხისკენ, რომელშიც კუპრივით 
შავი წყალი ჩაყინულიყო. ეს წყვილი იშვიათი მოვლენა იყო; ალბათ, მთელ დიჟონში სხვა 
შეყვარებული ქალი და მამაკაცი არსად მოიპოვებოდა. 
ამასობაში ბერიკაცი შემოვლაზე დადიოდა. მისი გასაღებების წკარუნი მესმოდა, მისი 

ფეხების ფრატუნი, მისი მონოტონური ნაბიჯების ხმა. ბოლოს გავიგონე, დიდ სადარბაზო 
კარსაც რომ მიადგა... უზარმაზარი კარი იყო, ძველი ციხესიმაგრის კარიბჭე, რომელსაც 
უბრალოდ, წინ თხრილი ამოუვსეს. გავიგონე, როგორ გააჭრიალა ურდული მტკიცე 
ხელით და ცივი გონებით. კარიბჭე რომ გაიღო, ზედ მოხუცის თავზე აკიაფებული 
თანავარსკვლავედი მომხვდა თვალში  სამრეკლოს გვირგვინივით წამოსდგომოდა. 
ყველა კარი ჩაირაზა, ყველა კელია ჩაიკეტა; სამკითხველოც, თავის უამრავი წიგნით. ღამე 

ცას ისე გამოეკიდა, როგორც დასარტყმელად შემართული მახვილი, წყალწაღებული 
ლოთივით მთვრალი და გაბასრული. აი-მეთქი, ვიფიქრე, სიცარიელის უკიდეგანობა. 
სამრეკლოს თავზე თანავარსკვლავედი ეპისკოპოსის მიტრასავით კიაფობდა. ზამთრის 
თვეებში გუმბათივით წამოადგებოდა ხოლმე ციხე-სიმაგრეს. მოციმციმე ცარგვალი იმ 
მახვილების მომტვრეულ წვერებს ჰგავდა, მუჭით რომ შეეგროვებინა ვიღაცას და ბნელ 
სიცარიელეში გაებნია. მოხუცი გზის ბოლომდე გამომყვა. ბოლო ალაყაფიც უხმაუროდ 
ჩაკეტა. რომ დავემშვიდობე, ისევ იმ სასოწარკვეთილი, გამწარებული ღიმილით გამიღიმა. 
მეტეორების გადაფრენას ჰგავდა ის ღიმილი, რომელიღაც დაკარგული სამყაროს თავზე. 
მერე დავინახე, როგორ შედგა სასადილოში, როგორ გადაიგდო თავი უკან და როგორ 
ჩაიყარა ყელში ძოწის თვლები. ასე მეგონა, მთელი ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო ამ კაცის 
ჯიგარში ჩაიმარხა-მეთქი  ფორთოხლის პლანტაციები, კვიპაროსების ხეივნები, ფრთოსანი 
ქანდაკებები, ხის სამლოცველოები, ლურჯი ზღვა, გაშეშებული ნიღბები, მისტიკური 
ციფრები, მითიური ფრინველები, საფირონისფერი ცა, არწივები, მზიანი ყურეები, ბრმა 
მგოსნები, წვეროსანი გმირები... ეს ყველაფერი ერთბაშად დაინთქა. ჩრდილოეთიდან 
ჩამოწოლილმა ზვავმა ჩაიტანა. სამარადისოდ ჩაიმარხა. მხოლოდ ხსოვნა და გიჟური 
იმედიღა დარჩა. 
სულ ერთი წამით შევყოვნდი ქვებით მოკირწყლულ საეტლე გზაზე. უკანასკნელად 

შევავლე თვალი ბურუსის სუდარას, ამ ყველაფრის ენით გამოუთქმელ, სუნთქვის 
შემკვრელ სიცარიელეს. მერე სწრაფად გავუყევი კედლის გასწვრივ მიმავალ ბილიკს, 
სვეტებსა და თაღებს ჩავუარე, ერთი ფლიგელიდან მეორისაკენ გადაჭიმულ რკინის 
კიბეებს ავუყევი... ყველაფერი მტკიცედ იყო ჩარაზული ზამთრის ძილისთვის. 
საძინებლებისაკენ მიმავალი თაღი ვიპოვე. შეჭირხლული, ბნელი ფანჯრებიდან 
ავადმყოფურად ფერმკრთალი შუქი გამოდიოდა. საღებავი ყველგან აქერცლილი იყო, 
კედლები  დახვრეტილი. კიბის თავზე ჭოჭი იდგა. ბოლო ფრთაც ავიარე, სიბნელეში, 
ხელის ცეცებით. შიშისაგან ოფლმაც კი დამასხა. კორიდორიც სრულიად უკაცრიელი და 
ჩაბნელებული დამხვდა, კედელს ხელით გავუყევი და კარის საკეტებიც ხელით მოვძებნე. 
სახელურს რომ ვატრიალებდი, შიშით გული მისკდებოდა. მეჩვენებოდა, რომ ვიღაც 
ქეჩოში წამავლებდა ხელს და სადღაც წამათრევდა. ოთახში შევედი და კარი სასწრაფოდ 
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დავკეტე. ვიფიქრე, ნამდვილ სასწაულს ჩავდივარ-მეთქი ყოველღამე! სასწაულია, აბა, რა, 
რომ ოთახამდე უვნებლად ვაღწევ და გზაში გოგრას ცულით შუაზე არ მიპობენ. 
მესმოდა, კორიდორში ვირთხები როგორ დაშლიგინებდნენ და ჩემ თავზე, სხვენში, 

როგორ ღრნიდნენ რაღაცას... ნათურა მომწვანო-მოყვითალო შუქს გამოსცემდა და ოთახში, 
რომელიც არასოდეს ნიავდებოდა, გულისამრევად მოტკბო სუნი იდგა. კუთხეში 
ქვანახშირის სკივრი იყო; ზუსტად ისევე იდგა, როგორც დავტოვე. ღუმელში ცეცხლი 
ჩამქრალიყო. გამაყრუებელი სიჩუმე ნიაგარის ჩანჩქერივით მიხვრეტდა ყურებს. სრულიად 
მარტო ვიყავი ჩემს ვეება, ცარიელ შიშთან, სევდასთან, მძიმე ფიქრებთან. ამ ოთახში ჩემი, 
ჩემი ფიქრებისა და შიშის მეტი არავინ და არაფერი იყო. აქ შემეძლო ყველაზე საოცარ 
რამეებზე მეფიქრა, მეცეკვა, მეფურთხებინა, დავმანჭულიყავი, მეგინა, მეყმუვლა  
კაციშვილი ვერაფერს გაიგებდა და ვერ გაიგონებდა. იმის წარმოდგენა, რომ სრულიად 
მარტო ვიყავი, ჭკუიდან მშლიდა. ეს ყველაფერი მშობიარობას ჰგავდა, ჭიპლარი უკვე 
გადაჭრილი იყო, მომყოლი  გამოძევებული... სიშიშვლე და საოცარი სიცარიელე. 
ღვთიური მადლი და აგონია, ორივე ერთად. უამრავი თავისუფალი დრო... ყოველი წუთი 
მძიმე ტვირთად მაწვებოდა მხრებზე, მახრჩობდა უდაბნოებით, ზღვებით, ტბებით, 
ოკეანეებით. დრო ისე მცელავდა, როგორც ყასბის ნაჯახი... არარა... სიცარიელე... სამყარო... 
მე და არამე... უმაჰარუმუმა... ყველაფერს თავისი სახელი უნდა დაერქვას. ყველაფერი 
უნდა ისწავლო, მოსინჯო, იგრძნო და გამოსცადო... ისე მოიქეცი, როგორც გენებოს, 
საყვარელო. 
სიჩუმე ვულკანივით იფრქვეოდა. პირდაპირ იღვრებოდა გაფითრებული მთების 

კალთებიდან დიდი მეტალურგიული რეგიონისკენ. ლოკომოტივებს ნაწარმი სავაჭრო 
ცენტრებისაკენ მიჰქონდათ. გარშემო მიწა შლამით, ფერფლით და წითელი ჟანგით იყო 
დაფარული. სატვირთო ვაგონები, თევზის ხონჩები, დაგრაგნილი რკინა, მავთულხლარ-
თები, ზეწრები, მეტალის ფირფიტები, დაშლილი აპარატურის ნაწილები, რგოლები, 
ნაფოტები, ქვითკირის კონტეინერები, ნედლეული  ყველაფერი ოთხმოცმილიმეტრიანი 
ბორბლებით ჩაუვლიდა ანგლონორმანდიული არქიტექტურის შესანიშნავ ძეგლებს; 
ფეხით მოსიარულე ხალხს; ორთქლმავლებს და მამათმავლებს; ღორების გამოფენასა და 
ფოლადის ზოდებს; დინამოებსა და ტრანსფორმატორებს; ფოლადის საწრთობ პირღია 
ღუმელებს... იქაურ მაცხოვრებლებს, პალმებს, მინის ბლოკებს, ვირებს  ყველას და 
ყველაფერს, რაც ხეივნებში იყო გამოფენილი... ბრაზილიის მოედანთან ბაცი იასამნისფერი 
თვალი ბჟუტავდა. 
მეხსიერების სანახებში ყველა იმ ქალმაც წამოყო თავი, ვისაც ვიცნობდი. თითქოს ის 

ჯაჭვი იყო, რომელიც ტანჯვაწამებით გამოვჭედე. ამ ჯაჭვის ყველა რგოლი ერთმანეთს 
ებმოდა... ცხოვრების შიში... დაბადების უსაშველო შიში. საშვილოსნოს ყელი კი მუდამ 
ღიაა... უზომო შიში და მონატრება... მივხვდი, რომ სამოთხის მონატრება უკვე სისხლში 
გვაქვს. ირაციონალურის მონატრება. მხოლოდ და მხოლოდ ირაციონალურის... 
ყველაფერი ჭიპიდან დაიწყო. ჭიპლარს გადაგიჭრიან, უკან ერთი-ორს მოგცხებენ და 
მორჩა! უკვე მოხვედი, ამქვეყნად დინებას მიჰყვები უსაჭო გემივით. ჯერ ვარსკვლავებს 
გაჰყურებ, მერე საკუთარ ჭიპს ჩაჰყურებ. თვალებად ხარ ქცეული. თვალი ყველგან გაქვს  
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იღლიებში, პირში, თმაში, ფეხისგულებზე. და რაც შორია, ახლობელი ხდება, რაც ახლოსაა  
შორეული. ყველაფერი ყირაზე დგება, ამოტრიალებულია. მუდმივი მოძრაობა, კანის 
გამოცვლა, წაღმა-უკუღმა ტრიალი. ასე ტრიალებ მრავალი წელი, ვიდრე ბოლოს უძრავ 
ცენტრში, მკვდარ წერტილში არ ამოყოფ თავს. იქ უკვე ნელ-ნელა იხრწნები, ნაწილ-ნაწილ 
იშლები... ერთადერთი, სახელი რჩება შენგან. 
იმ საშინელი კატორღიდან მხოლოდ გაზაფხულზეღა მოვახერხე თავის დახსნა და ისიც  

ბედნიერი შემთხვევის წყალობით. კარლმა შემატყობინა, „ზედა სართულზე“ ვაკანსია 
გაჩნდა და თუ თანახმა ხარ, რომ მუშაობა დაიწყო, გზის ფულს მე გამოგიგზავნიო. 
სასწრაფოდ ვუპასუხე, თანახმა ვარ-მეთქი და როგორც კი ფული ჩამომივიდა, სადგურში 
გავვარდი. ბ-ნი დირექტორისა და დანარჩენებისთვის სიტყვაც არ მითქვამს; როგორც 
იტყვიან, „ფრანგულად“ დავტოვე იქაურობა. 
პარიზში ჩამოსვლისთანავე კარლის სასტუმროში წავედი. კარი სრულიად შიშველმა 

გამიღო. უქმე დღე, უფრო სწორად, ღამე ჰქონოდა და, როგორც ყოველთვის, ქალი ჰყავდა. 
ყურადღებას ნუ მიაქცევ, სძინავსო, მითხრა. ქალი თუ გინდა, შემიძლია გადმოგილოცო, 
ცუდი ნაღდად არ არისო, ესეც შემომთავაზა და საკუთარი სიტყვების დასტურად საბანი 
გადახადა. სიმართლე ითქვას, ქალის თავი ნაღდად არ მქონდა, ძალიან აფორიაქებული 
ვიყავი. ციხიდან გამოქცეული კაცის განწყობა მქონდა  მინდოდა, რაც შეიძლება მეტი რამ 
მენახა და გამეგო. სადგურიდან კარლის სასტუმრომდე გზა ისე გაიწელა, როგორც ღამის 
კოშმარი; ასე მეგონა, მრავალი წელია, პარიზში აღარ ვყოფილვარ-მეთქი. 
სანამ არ დავჯექი, ოთახს თვალი კარგად არ შევავლე და ცოტა გონს არ მოვედი, ვერც კი 

მივხვდი, რომ ისევ პარიზში ვიყავი. ოთახი აშკარად მეცნო, ნამდვილად კარლის ოთახი 
იყო  ციყვის გალიისა და ფუნის ფარდულის ერთგვარი ნაზავი. მაგიდაზე, როგორც 
ყოველთვის, მისი საბეჭდი მანქანის ადგილი აღარ დარჩენილიყო. ქალი ჰყავდა თუ არ 
ჰყავდა, ოთახი მაინც ასეთი არეული ჰქონდა: „ფაუსტის“ მოვარაყებულ გამოცემაზე 
ზემოდან გადაშლილი ლექსიკონი, სათუთუნე, ბერეტი, ერთი ბოთლი წითელი ღვინო, 
წერილები, ხელნაწერები, ძველი გაზეთები, აკვარელის საღებავები, ჩაიდანი, კბილის 
საჩიჩქნი წკირები, ინგლისური მარილი, ჭუჭყიანი წინდები, პრეზერვატივები და ათასი 
სხვა რამ დაეხვავებინა. ბიდეში კი ფორთოხლის ქერქი და ლორის ბუტერბროდის 
ნარჩენები ეყარა. 

– კარადაში ცოტა საჭმელი უნდა იყოს. წაიხემსე, სანამ მე ნემსს დავირჭობ. 
კარადაში ერთი ბუტერბროდი და ყველის მოკბეჩილი ნაჭერი დამხვდა. სანამ მე 

გემრიელად ვილუკმებოდი და წითელ ღვინოს ვწრუპავდი, კარლი საწოლზე ჩამოჯდა და 
ბლომად არგიროლი შეიშხაპუნა. 

– შენი წერილი გოეთეზე ძალიან მომეწონა, – მითხრა კარლმა და ასო ბინძური საცვლით 
გაიწმინდა, – მაგ წერილზე პასუხს ახლავე წაგაკითხებ. ჩემს წიგნში ვაპირებ ჩართვას... 
შენი უბედურება ის არის, რომ გერმანელი არა ხარ. გოეთე კარგად რომ გაიგო, გერმანელი 
უნდა იყო. ახლა მაგის ახსნას არ დაგიწყებ. ჩემს წიგნში დავწერ და იქ წაიკითხავ... სხვათა 
შორის, ახალი ქალი გავიჩინე... არა, ეს არა. ეს შტერია... სხვა. ყოველ შემთხვევაში, წინა 
კვირამდე ნაღდად მყავდა... ახლა აღარ ვიცი, დამიბრუნდება თუ არა. შენ სანამ წასული 

www.PDF.ChiaturaINFO.GE

www.pdf.chiaturainfo.ge


იყავი, ჩემთან ცხოვრობდა. მერე მისი მშობლები დაგვეცნენ და წამართვეს. გაიძახოდნენ, 
ჯერ მხოლოდ თხუთმეტი წლისააო... აზრზე ხარ?! შიშისაგან კინაღამ ჩავისვარე. 
სიცილი ამივარდა. ასეთ გაუგებრობაში გახვევა კარლის სტილი იყო. 
– ნეტავ, რა გაცინებს? შეიძლება ეგეთი რამისათვის ციხეშიც კი მიკრან თავი! ჩემი ბედი, 

რომ არ დაორსულებულა... ისე, ეგეც ძალიან მიკვირს, იმიტომ რომ თავს საერთოდ არ 
იცავდა... თუ იცი, რამ გადამარჩინა? ყოველ შემთხვევაში, მე მგონია, რომ გადამარჩინა  
„ფაუსტმა“. ჰო, ჰო, ნაღდად! მამამისმა თვალი მოჰკრა, მაგიდაზე რომ მქონდა გადაშლილი 
და მკითხა, გერმანული თუ იციო. მერე ცოტა ვილაპარაკეთ იქითური, აქეთური და ჩემს 
წიგნებსაც დაუარა. შექსპირიც გადაშლილი მქონდა. მოკლედ, ამ ყველაფერმა დიდი 
შთაბეჭდილება მოახდინა მასზე. მითხრა, სერიოზული ყმაწვილი ჩანხართო. 

– თვითონ გოგომ რაო? 
– რა რაო, ძალიან იყო შეშინებული... რა არის, იცი, ჩემთან რომ გადმოვიდა საცხოვრებ-

ლად, პატარა საათი ეკეთა. მთელ იმ არეულობაში ვერაფრით ვიპოვეთ. ჰოდა, დედამისი 
აკივლდა, თუ ვერ იპოვით, პოლიციაში დავრეკავო. ხომ ხედავ, ოთახში რა ხდება? 
ყველაფერი გადავატრიალე და ის ოხერი საათი ვერ ვიპოვე! დედამისი მთლად გადაირია... 
მაგრამ, მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც მომეწონა. შვილს ბევრად ჯობია... მოიცა, ახლა იმ 
წერილს გაჩვენებ, რომელსაც დედას ვწერ... მგონი, შეყვარებული ვარ მაგ ქალზე... 

– ვერ გავიგე, ესე იგი დედა შეგიყვარდა?! 
– ჰო. რა ვერ გაიგე? ჯერ დედა რომ მენახა, შვილს ზედაც არ შევაფურთხებდი... თანაც, 

საიდან უნდა მცოდნოდა, რომ მხოლოდ თხუთმეტისაა? ქალს საწოლში რომ იწვენ, ასაკს 
ნაღდად არ ეკითხები. 

– მოიცა მოიცა, ჯო, მომისმინე... რაღაც უცნაურ ამბავს მიყვები... მეკაიფები, არა? 
– კარგი რა, გეკაიფები არა, ისა... აჰა, ნახე! – მეუბნება კარლი და აკვარელით შესრულე-

ბულ ბავშვურ ნახატებს მიწვდის.  აი, რეებს ხატავდა! ლამაზ ბავშვურ ნატურმორტებს  
დანა და პურის ბატონი, მაგიდა და ჩაიდანი... თანაც არასწორი პერსპექტივით... 
უბრალოდ, შეყვარებული იყო ჩემზე, პატარა ბავშვივით... ისიც კი უნდა შემეხსენებინა, 
კბილები გაეხეხა, თან  ქუდიც შემესწორებინა თავზე... ესეც ნახე, ჯოხიანი შაქარყინულე-
ბი... ყოველდღე ვყიდულობდი მისთვის ამ შაქარყინულებს, სიგიჟემდე უყვარს. 

– მშობლები რომ დაინახა, რა ქნა? ამბავი არ აწია? 
– ცოტა იზლუქუნა და ეგ იყო, სხვა რა უნდა ექნა? არასრულწლოვანია... პირობა 

დამადებინეს, არც არასოდეს შეხვდე და აღარც წერილი მისწეროო. ახლა სწორედ ეგ 
მაინტერესებს, თვითონ თუ გაძლებს უჩემოდ. ქალწულობა მე დავაკარგვინე. ეგ უკაცოდ 
დიდხანს ვეღარ გაჩერდება. აქ სანამ იყო, ოცდაოთხი საათი წერაობა უნდოდა, სიქა 
გამაძრო, რა... 
ამასობაში იმან, რომელსაც ახლა კარლის საწოლში ეძინა, გაიღვიძა და თვალები 

მოიფშვნიტა. ისიც ძალიან ახალგაზრდა მომეჩვენა. ცუდი შესახედავი ნაღდად არ იყო, 
მაგრამ შტერზე შტერი ჩანდა. ეგრევე ის იკითხა, რაზე ლაპარაკობთო. 

– ამავე სასტუმროში ცხოვრობს, მესამე სართულზე, – მეუბნება კარლი, – მაგასთან ყოფნა 
თუ გინდა, ახლავე ჩაგიწყობ საქმეს. 
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არ ვიცოდი, მინდოდა თუ არა, მაგრამ როცა კარლი ისევ ეცა, მივხვდი, რომ მინდოდა. 
ვკითხე, ძალიან დაღლილი ხომ არა ხარ-მეთქი. სულელური შეკითხვა იყო. ბოზები არ 
იღლებიან. ზოგი ტკბილ ძილსაც კი ეძლევა, სანამ ქინძავენ. მოკლედ, ბოლოს გადაწყდა, 
რომ იმ გოგოს გავყვებოდი და ღამის გასათევი ადგილის ფულიც დაიზოგებოდა. 
დილით პატარა პარკში გამავალი ოთახი ვიქირავე. იმ პარკში აფიშების გამკვრელები 

საუზმობდნენ ხოლმე. შუადღისას კარლს შევუარე და საჭმელად წავედით. სანამ მე 
დიჟონში ვიყავი, კარლსა და ვან ნორდენს „კუპოლში“ საუზმობა შემოეღოთ წესად.  

– კი, მაგრამ რატომ მაინცდამაინც „კუპოლში“? – ვიკითხე გაკვირვებულმა. 
– „კუპოლში“ რატომ? იმიტომ, რომ იქ შვრიის ფაფას გაჭმევენ და მოგეხსენება, კუჭ-

ნაწლავისათვის მისწრებაა, საათივით აგიწყობს. 
– მივხვდი, – ვუპასუხე გაგებით. 
მოკლედ, ახლა ყველაფერი ძველებურადაა. მე, კარლი და ვან ნორდენი სამსახურშიც 

ერთად მივდივართ და იქიდანაც ერთად მოვდივართ. პატარ-პატარა კინკლაობები და 
ინტრიგებიც გრძელდება. ვან ნორდენი კვლავაც თავისას უბერავს მუტელებსა და იმაზე, 
რომ ორგანიზმი მთელი ამ დაგროვილი სიბინძურისაგან უნდა გაითავისუფლოს. მაგრამ 
ახლა ახალი გატაცება აქვს. აღმოაჩინა, რომ თურმე მასტურბირება ბევრად სჯობია 
დღედაღამ ბოზების დევნას. ეს აღმოჩენა რომ გამიზიარა, პირი დავაღე. ვერაფრით ვერ 
წარმომედგინა, რომ ვან ნორდენისნაირი ტიპი ჩუკენობით დაკმაყოფილდებოდა! კიდევ 
უფრო მაშინ გავოცდი, როცა გამანდო, ამას როგორ აკეთებდა. ახალ მეთოდს მივაგენიო, 
მითხრა  ვაშლი უნდა აიღო, გული ამოჭრა და შიგნით რამე კრემი წაუსვა, ეგრე უფრო 
დიდხანს ძლებსო. მაგარი რამეა, აუცილებლად უნდა სინჯოო... თავიდან მაგრა 
გაგიტყდება, შეიძლება გააფრინო კიდეცო, მაგრამ მერე გაგისწორდება, რადგანაც უფრო 
იაფადაც გამოხვალ და დროსაც დაზოგავო. 

– რა მაგის პასუხია და, თუ იცი, შენი ძმაკაცი ფილმორი საავადმყოფოში რომ წევს? – უცებ 
შეცვალა თემა ვან ნორდენმა. – მგონი, გაუფრენია... ყოველ შემთხვევაში, მაგის გოგომ ასე 
მითხრა. შენ სანამ აქ არ იყავი, ერთი ფრანგი გოგო გაიჩინა. სულ ჩხუბობდნენ. მთასავით 
დედაკაცია, ჯანიანი და ველური. მეც სიამოვნებით დავიჭერდი მაგასთან საქმეს, იმის რომ 
არ მეშინოდეს, რომ ერთხელაც თვალებს დამთხრის. საწყალი ფილმორი სულ დაკაწრული 
სახითა და ხელებით დადიოდა. ის დედაკაცი ახლა მაგარი შელახული მეჩვენება. ფრანგი 
ბოზების ამბავი არ იცი? კაცი თუ შეუყვარდათ, გათავებული ამბავია, თავფეხიანად 
გრძნობაში უნდა გადაეშვან. 
ეტყობა, სანამ წასული ვიყავი, პარიზში დიდი ამბები დატრიალებულა. ფილმორის 

ამბავმა ძალიან დამანაღვლიანა. მისგან ბევრი სიკეთე მახსოვდა. ვან ნორდენს რომ 
დავშორდი, ავტობუსს შევახტი და პირდაპირ საავადმყოფოში გავქანდი. 
ალბათ, ექიმები ჯერ არ იყვნენ დარწმუნებული, ფილმორმა საბოლოოდ აუშვა აფრები 

თუ არა, რადგან ზედა სართულზე დამხვდა, ცალკე პალატაში, განსაკუთრებული 
ზედამხედველობის გარეშე; ჯერ ჩვეულებრივი პაციენტივით თავისუფლად იქცეოდა. მე 
რომ მივედი, აბაზანიდან ახალი გამოსული იყო. რომ დამინახა, ბავშვივით ატირდა.  
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– ყველაფერი დამთავრდა, – მომახალა პირდაპირ, – მეუბნებიან, გაგიჟდიო, მგონი, 
სიფილისიც მჭირს... და განდიდების მანიაც... 
ეს თქვა და საწოლზე გადაწვა. ჩუმად აქვითნდა. ტირილით რომ გული იჯერა, თავი 

წამოსწია და გამიღიმა, ახალგაღვიძებულ ჩიტს ჰგავდა. 
– ასეთ ძვირიან პალატაში რატომ დამაწვინეს? საერთო პალატაში ან საგიჟეთში რატომ არ 

ვარ? ამ პალატის ფული არა მაქვს, სულ ხუთასი დოლარიღა დამრჩა. 
– ჰოდა, იმიტომაც წევხარ აქ. როგორც კი ფული გაგითავდება, აქ აღარ გაგაჩერებენ, 

მაშინვე გადაგიყვანენ, ნუ გეშინია. 
ეტყობა, ჩემმა ნათქვამმა ფილმორზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. სიტყვა დამთავრე-

ბული არ მქონდა, რომ სასწრაფოდ მომცა ოქროს საათი თავისი ჯაჭვით, ჰალსტუხის 
ძვირფასი ქინძისთავი და საფულე. 

– აჰა, შემინახე, თორემ აქ არაფერს შემარჩენენ... 
მერე უცებ ძალიან უცნაურად, არაჯანსაღად ახარხარდა. ისე ახარხარდა, ჯანმრთელიც 

რომ ყოფილიყო, იფიქრებდი, ახლა გაგიჟდაო. 
– ვიცი, ნამდვილად გიჟი გეგონები, მაგრამ მინდა დანაშაული გამოვისყიდო... მოკლედ, 

უნდა შევირთო, გამიგე?.. მე ხომ არ ვიცოდი, ტრიპერი რომ მჭირდა, ჰოდა, ავკიდე, გესმის? 
თანაც ორსულადაა ჩემგან... მოკლედ, ახლა შევირთავ და დანაშაულს ამით მაინც 
გამოვისყიდი... ექიმი მეუბნება, ჯერ გამოჯანმრთელდი და ქორწინებაზე მერე იფიქრეო, 
მაგრამ ვიცი, რომ ვერასოდეს მოვრჩები... ეს უკვე დასასრულია! 
მის უცნაურ ლაპარაკზე მეც სიცილი ამიტყდა. ვერ გამეგო, რას ბოდავდა, მაგრამ 

დავპირდი, შენს სატრფოს ვნახავ და ყველაფერს ავუხსნი-მეთქი. მთხოვა, კარგად 
მიმიხედე, ყველაფერში დაეხმარე, შენი იმედი მაქვს და აბა, შენ იციო. რომ დამემშვიდები-
ნა, დავპირდი, ცდას არ დავაკლებ-მეთქი. სიმართლე ითქვას, მაინცადამაინც დაძრული 
სულაც არ მომეჩვენა. ჩვეულებრივი ანგლოსაქსონური ავადმყოფობა შეჰყროდა – 
სინდისის ქენჯნის მწვავე შეტევა. მისი „საცოლის“ გაცნობა ძალიან მინდოდა და საერთოდ, 
მაინტერესებდა, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. 
მეორე დღესვე ვიპოვე. ლათინურ კვარტალში ცხოვრობდა. როცა ვუთხარი, ვინ ვიყავი, 

მაშინვე სიმპათიითა და ნდობით განიმსჭვალა ჩემ მიმართ. ჟინეტი ერქვა. ზორბა, ჯანიანი 
გლეხის ტიპი აღმოჩნდა, აი, ისეთი, წინა კბილები ნახევრად მოცვეთილი რომ აქვთ ხოლმე. 
სიცოცხლით სავსე იყო და თვალებში გიჟური ცეცხლი უელავდა. თავიდან გული ძალიან 
აუჩუყდა და ატირდა, მაგრამ როცა გაიგო, რომ მისი ჟოჟოს (ფილმორს ასე ეძახდა) ახლო 
მეგობარი ვიყავი, ქვედა სართულზე ჩაირბინა, ორი ბოთლი თეთრი ღვინო ამოიტანა და 
მთხოვა, სადილად დარჩიო. ღვინო ხან ამხიარულებდა, ხან გრძნობებს აუშლიდა. 
კითხვების დასმა საერთოდ არ მჭირდებოდა  გაუჩერებლად ლაპარაკობდა. ყველაზე 
მეტად ის აინტერესებდა, ფილმორს საავადმყოფოდან გამოსვლის შემდეგ სამსახურში თუ 
დააბრუნებდნენ. მითხრა, შეძლებული მშობლები მყავს, მაგრამ მათთან ურთიერთობა 
ძალიან გამიფუჭდა, ჩემი ცხოვრების წესი არ მოსწონთო. თურმე ფილმორიც არ 
მოსწონდათ  ცუდად არის აღზრდილი და თანაც, ამერიკელიაო. მერე უნდოდა, 
დამერწმუნებინა, რომ ფილმორი საავადმყოფოდან გამოსვლის მერე ძველ სამსახურში 
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დაბრუნდებოდა. მეც ავდექი და დავარწმუნე. მერე მევედრა, მითხარი, მართლა მიპირებს 
ცოლად შერთვას თუ არაო, რადგან ახლა, დაავადებულს, თან  მუცელში ბავშვით, არავინ 
შემირთავს, განსაკუთრებით კი  ფრანგიო. ყველაფერი მესმის, ცხადია, შეგირთავს-მეთქი, 
ვუთხარი. მართლაც ყველაფერი მესმოდა, გარდა იმისა, ფილმორი ამ ამბავში როგორ 
გაეხვია. თუმცა, ამაზე მერე. ჩემი ამოცანა ჟინეტის დაწყნარება იყო, ჰოდა, ამოცანას 
ბრწყინვალედ გავართვი თავი. ვუთხარი, ყველაფერი კარგად იქნება-მეთქი, ბავშვსაც მე 
მოგინათლავთ-მეთქი და რაღაც მაგდაგვარები. ძალიან მიკვირდა, რომ იმ ბავშვის გაჩენა 
უნდოდა, რომელიც შესაძლოა, ბრმაც კი ყოფილიყო. ამაზეც დელიკატურად გადავუკარი 
სიტყვა. 

– არ მენაღვლება, მთავარია, რომ ჟოჟოს შვილი იქნება. 
– ბრმაც რომ იყოს, არ გენაღვლება? 
– Mon Dieu, ne dites pas ç a!! (44. ღმერთო ჩემო, ამას ნუ ამბობთ! (ფრანგ.).) ატირდა ჟინეტი. 

 Ne dites pas ç a! 
მე კი ვფიქრობდი, რომ აუცილებლად უნდა მეთქვა მისთვის სიმართლე. თევზივით 

დააფჩინა პირი, აბღავლდა და ჭიქას დასწვდა. რამდენიმე წუთში კი ისევ აკისკისდა. 
მიყვებოდა, როგორ ჩხუბობდნენ ის და ფილმორი საწოლში. მოსწონდა, რომ ვურტყამდი, 
ნამდვილი ველურიაო, მიმტკიცებდა. 
ის იყო, სადილად დავსხედით, რომ ჟინეტის მეგობარმაც შემოგვიარა  პატარა მეძავმა, 

რომელიც კორიდორის ბოლოში ცხოვრობდა. ჟინეტმა მაშინვე ახალი ბოთლის საყიდლად 
გამიშვა. სანამ დავბრუნდებოდი, ეტყობა, ყველაფერი განიხილეს. მეგობარს, სახელად 
ივეტს, თავი ისე ეჭირა, თითქოს პოლიციაში მუშაობდა რაღაც უმნიშვნელო თანამდებობა-
ზე. ყოველ შემთხვევაში, მაგრძნობინებდა, რომ ყველაფრის საქმის კურსში იყო. მივხვდი, 
უბრალოდ, ბოზი იყო, რომელსაც პოლიციელობა უნდოდა და პოლიციურ თემებზე 
ლაპარაკი მოსწონდა. სადილობისას ორივე მთხოვდა, „ბალ მიუზეტში“ წაგვიყვანეო. 
გართობა და ცეკვა უნდოდათ. თურმე ჟინეტი ძალიან ეულად გრძნობდა თავს, ვიდრე მისი 
ჟოჟო საავადმყოფოში იწვა. უარი ვუთხარი, სამსახურში ვარ-მეთქი წასასვლელი. მაგრამ 
დავპირდი, როგორც კი თავისუფალი საღამო გამომიჩნდება, აუცილებლად წაგიყვანთ-
მეთქი. ცხადია, ისიც ურცხვად გამოვუცხადე, კაპიკი ფული არა მაქვს-მეთქი. ჟინეტს ჩემმა 
სიტყვებმა მეხი დასცა, მაგრამ მაინც მითხრა, ამას ჩემთვის არსებითი მნიშვნელობა არა 
აქვსო. მერე, საკუთარი დიდსულოვნების დასტურად, ისიც კი შემომთავაზა, სამსახურში 
ტაქსით წაგიყვანო. ჩემი ჟოჟოს მეგობარი ჩემი მეგობარიაო, ამბობდა. „მეგობარი“... შენს 
ჟოჟოს რამე თუ დაემართა, წამსვე ჩემთან მოირბენ-მეთქი, ვიფიქრე, ჰოდა, მაშინ გაჩვენებ, 
როგორი მეგობრობა ვიცი-მეთქი. ძალიან თავაზიანად ვეპყრობოდი. რედაქციას რომ 
მივუახლოვდით, ჟინეტმა და ივეტმა შემომთავაზეს, თითო ჭიქა პერნო გადავკრათ, სანამ 
სამსახურში შეხვალო. უარი არ მითქვამს. ივეტმა  ეგებ სამსახურის მერე შემოგიარო, 
შენთვის ბევრი საინტერესო რამ მაქვს სათქმელიო. უარის თქმა ისე მოვახერხე, რომ არ 
გამენაწყენებინა, მაგრამ, სამწუხაროდ, მოვლბი და მისამართი მაინც გამომტყუა. 
სამწუხაროდ-მეთქი, ვამბობ, მაგრამ, რომ ვუფიქრდები, ახლა მიხარია კიდეც, ასე რომ 

მოხდა, რადგან მეორე დღიდანვე ახალი ამბების სერიალი დაიწყო. დილით ჯერ კიდევ 
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ვიწექი, როცა ორივე ქალი თავზე დამადგა და მომახსენეს, ჟოჟო პარიზის მახლობლად, 
ერთ პატარა შატოში გადაიყვანესო. ის „შატო“ სინამდვილეში ფსიქიატრიული დისპანსერი 
აღმოჩნდა. ახლავე ჩაიცვი და წავიდეთო, მთხოვეს. ძალიან დაზაფრულები იყვნენ. 
მარტო, ალბათ, ნამდვილად წავიდოდი, მაგრამ ამ ქალებთან ერთად წასვლა არ მინდოდა. 

დრო რომ გამეყვანა და რამე კარგი მიზეზი მომეფიქრებინა, ვთხოვე, ქვემოთ დამელოდეთ-
მეთქი, მაგრამ ქალები ოთახიდან არ გავიდნენ და, ვითომ არაფერიაო, მიყურებდნენ, სანამ 
ვიცვამდი და ხელპირს ვიბანდი. ამასობაში კარლმაც შემომიარა. სასწრაფოდ ინგლისურზე 
გადავედი და ორი სიტყვით ავუხსენი საქმის ვითარება. მოკლედ, ქალებს ვუთხარით, რომ 
სასწრაფო სამუშაო გამომიჩნდა და ვერაფრით ვერ გავყვებოდი. მერე, ჩვენი საქციელის 
გამოსასწორებლად, ღვინო მოვარბენინეთ და ივეტსა და ჟინეტს პორნოგრაფიული 
ნახატებით სავსე ალბომი დავათვალიერებინეთ. ამ დროისათვის ივეტს „შატოში“ წასვლის 
ყოველგვარი სურვილი გაუქრა, კარლს „დაუმეგობრდა“ და ბოლოს ყველაფერი იმით 
დამთავრდა, რომ კარლმა განაცხადა, ქალებს მე გავყვებიო. 
მაინტერესებს, ფილმორი როგორ გამოიყურება იმ გიჟების გარემოცვაში და თანაც ვნახავ, 

ეგეთი დაწესებულებები შიგნით როგორიაო. მოკლედ, იქ სამივე ერთად გაემგზავრა, ცოტა 
არ იყოს, შეჟუჟუნებულები და იმედით აღსავსენი. 

„შატოში“ ერთხელაც არ მივსულვარ ფილმორის სანახავად; არც იყო საჭირო, რადგან 
ჟინეტი სისტემატურად აკითხავდა და დეტალურ ანგარიშს მაბარებდა. მისი თქმით, 
ექიმებს ეჭვი არ ეპარებოდათ, რომ რამდენიმე თვეში ფეხზე დააყენებდნენ. თურმე 
თვლიდნენ, რომ ალკოჰოლური ინტოქსიკაცია ჰქონდა. ცხადია, გონორეაც სჭირდა, მაგრამ 
სიფილისი არ დაუდასტურდა. ეს უკვე დიდი შვება იყო. პირველ ყოვლისა, კუჭნაწლავი 
კარგად ამოურეცხეს და მთელი ორგანიზმი საფუძვლიანად გაუწმინდეს. მისი ფსიქიკური 
მდგომარეობითაც სერიოზულად დაინტერესდნენ და გზადაგზა კბილებიც სათითაოდ 
დააძრეს. ბოლოს, როცა პირში ერთი კბილიც აღარ დარჩა, ექიმები დარწმუნდნენ, რომ 
გამოჯანმრთელების გზას დაადგა. მაგრამ ფილმორი თავს უკეთ არ გრძნობდა; პირიქით, 
უფრო და უფრო დეპრესიული ხდებოდა. ბოლოს თმაც დასცვივდა და პარანოიის 
ნიშნებიც გამოეკვეთა  ექიმებს ყველა მომაკვდინებელ ცოდვაში სდებდა ბრალს და 
ეკითხებოდა, რის საფუძველზე გამომკეტეთ ამ საგიჟეთშიო. დეპრესიული პერიოდების 
შემდეგ უცებ საოცრად ენერგიული ხდებოდა და იმუქრებოდა, ამ თქვენს „შატოს“ 
ავაფეთქებ, აქედან თუ არ გამიშვებთო. ჟინეტისათვის ყველაზე მძიმე ის იყო, რომ მის 
ცოლად შერთვაზე საერთოდ აღარ ფიქრობდა. პირდაპირ ეუბნებოდა, არ შეგირთავ და 
იმდენად შტერი თუ ხარ, რომ მაგ ბავშვის გაჩენა მაინც გინდა, თავში ქვა გიხლია, გააჩინე 
და მერე შენ თვითონ მიხედეო. 
ექიმებს ეს ამბავი კარგად ენიშნათ  გონზე მოდისო, ამბობდნენ. ჟინეტს კი პირიქით, 

მიაჩნდა, რომ ფილმორმა საბოლოოდ გააფრინა, მაგრამ მაინც ლოცულობდა მისთვის, ეგებ 
დროზე გამოუშვან საგიჟეთიდან, რომ სოფელში წავიყვანოო. იქ, სიმშვიდესა და 
სიწყნარეში, უცებ გამოვა მდგომარეობიდანო. ამასობაში, ჟინეტის მშობლებიც 
ჩამობრძანდნენ პარიზში და გადაწყვიტეს, მომავალი სიძე საგიჟეთში მოენახულებინათ. 
ეტყობა, სოფლური ეშმაკობით მოტვინეს, რომ სულ უქმრობას, ჯობდა, მათ ქალიშვილს 
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შეშლილი ქმარი ჰყოლოდა. მამა ფიქრობდა, ფილმორს ფერმაში რამე საქმეს გამოვუძებნი, 
ცუდი ყმაწვილი სულაც არ ჩანსო. როცა ჟინეტმა ისიც მოახსენა, რომ ფილმორი 
შეძლებული ოჯახიდან იყო, კიდევ უფრო გულისხმიერი გახდა. 
ერთხანს ყველაფერი მოგვარდა. ჟინეტი ცოტა ხნით სოფელში, მშობლებთან გადავიდა 

საცხოვრებლად, ივეტი რეგულარულად დადიოდა კარლთან, ეგონა, კარლი გაზეთის 
მთავარი რედაქტორი იყო და თანდათან უფრო გულწრფელი ხდებოდა. ბოლოს ისიც კი 
გვითხრა, ეგ თქვენი ჟინეტი ერთი ჩვეულებრივი ბოზი და სისხლის მწოველი წურბელააო; 
თავის დღეში ორსულად არ ყოფილა და არც ახლააო. მე და კარლს ეჭვი არ გვეპარებოდა, 
რომ ბოლო ბრალდების გარდა, ყველაფერი, რაც გვითხრა, სიმართლე იყო – მთლად 
დარწმუნებული არ ვიყავით, რომ ჟინეტი ორსულად არ იყო. 

– აბა, ამხელა მუცელი როგორ წამოაჯდა? 
– რა ვიცი, რა გითხრა, – გაიცინა ივეტმა, – ეგებ ველოსიპედის დგუშს ხმარობს... მართლა, 

მართლა, ხუმრობა იქით იყოს და, ორსულად ნამდვილად არ არის. მუცელი უფრო სმისგან 
გაუსივდა. ეგ თქვენი ჟინეტი ხარივით ურტყამს, არ იცოდით? სოფლიდან რომ 
დაბრუნდება, თქვენ მაშინ ნახეთ, რა გასივებული იქნება. მამამისიც ლოთია და თვითონაც. 
ტრიპერი ნაღდად სჭირს, მაგრამ ორსულად არ არის. 

– აბა, ფილმორზე გათხოვება რატომ უნდა? ასე ძალიან უყვარს? 
– უყვარს? კარგი, რა, ნუ მაცინებთ! ჟინეტს გული ვინ მისცა, ვინმე რომ უყვარდეს? 

უბრალოდ, პატრონის შოვნა უნდა. ფრანგი მაგას არ შეირთავს და... სხვათა შორის, 
პოლიციაშიც არის აღრიცხვაზე. მაგ თქვენმა ფილმორმა საერთოდ არაფერი იცის მაგ 
გოგოზე და არც არასოდეს მოინდომებს ცნობების შეგროვებას, ჰოდა, ჟინეტი იმიტომაც 
ჩააფრინდა, რომ შტერია. მშობლებიც აუმხედრდნენ, მათთვის ეგეთი შვილი 
შემარცხვენელი და თავის მომჭრელია, მაგრამ მდიდარ ამერიკელს თუ გაჰყვება ცოლად, 
მაშინ იცოცხლე, ყველაფერი მოწესრიგდება... არა, მართლა გგონიათ, რომ ოდნავ მაინც 
უყვარს ის უბედური? რა ცუდად იცნობთ! სასტუმროში ერთად რომ ცხოვრობდნენ, 
ფილმორი სამსახურში წავიდოდა თუ არა, ეგრევე კაცებს მორეკავდა ხოლმე. ამბობდა 
ძუნწია და საკმარის ფულს არ მაძლევსო. ის ქურქი რომ ეცვა, ფილმორს უთხრა, 
მშობლებმა მიყიდესო, არა? ვაი, ეგ ბრიყვი კაცი, ეგა! შინ რომ იყო, მაშინაც სხვა კაცს 
უწვებოდა, ქვედა სართულზე იღებდა ნომერს და ისე. ჩემი თვალით მინახავს. თან რა კაცი 
იყო?  მომაკვდავი ბებრუცუნა, არაფრის თავი რომ აღარა აქვს, ჰოდა, ბღლარძუნის მეტს 
ვერც ვერაფერს უშვრებოდა. 
ფილმორი „შატოდან“ გამოწერის შემდეგ პარიზში რომ დაბრუნდებოდა, ცხადია, 

ყველაფერს მოვუყვებოდი, მაგრამ სანამ ავად იყო, არ მინდოდა, ივეტის მონაჭორით 
მისთვის ნერვები ამეშალა. სამწუხაროდ, „შატოდან“ პირდაპირ სოფელში გააქანეს, 
ჟინეტის მშობლების სახლში. იქ აიძულეს, ნიშნობის ამბავი საჯაროდ გამოეცხადებინა. 
ადგილობრივ გაზეთებში მომავალ ქორწინებაზე ოფიციალურად განაცხადეს და 
მეგობრებისა და ნათესავებისათვის დიდი წვეულება გამართეს. ფილმორი გიჟის 
რეპუტაციას სათავისოდ იყენებდა და ათას სისულელეს სჩადიოდა. მაგალითად, 
სასიმამროს მანქანაში დაუკითხავად ჯდებოდა და უაზროდ დააქროლებდა გზებზე. 
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რომელიმე ქალაქი თუ მოუვიდოდა თვალში, ცოტა ხნით იქ რჩებოდა საცხოვრებლად, 
სანამ ჟინეტი არ მიაგნებდა და უკან არ წამოათრევდა. ზოგჯერ სასიმამროსთან ერთად 
ვითომ სათევზაოდ გაემგზავრებოდა და რამდენიმე დღით იკარგებოდნენ. ძალიან 
გაღიზიანებული და ახირებული გახდა, პატარა გაფუჭებული ბავშვივით უზნეოდ 
იქცეოდა. უნდოდა, საკუთარი მდგომარეობიდან მაქსიმალური სარგებელი გამოეწურა. 
პარიზში განახლებული გარდერობით და ფულით დატენილიჯიბეებით დაბრუნდა. 
სოფელში მზე მოჰკიდებოდა და სახეზე სრულიად ჯანსაღი და კმაყოფილი იერი 
დასდებოდა. თითქოს ჭკუაზე მოსულიც მეჩვენა, მაგრამ როგორც კი ჟინეტის გარეშე 
დავრჩით, მაშინვე გული გადამიშალა. სამსახური, ცხადია, აღარ ჰქონდა და ფულიც 
გაუთავდა. ერთი თვის მერე უღელი უნდა დაედგა, მანამდე კი ჟინეტის მშობლები 
უკუჭავდნენ ჯიბეში მაყუთს. 

– როცა ბოლომდე მომიგდებენ ხელში, მათი ყურმოჭრილი მონა გავხდები. მამამისი 
საკანცელარიო მაღაზიის ყიდვას აპირებს ჩემთვის. ჟინეტი კლიენტებს მოემსახურება, 
ფულსაც თვითონ აიღებს, მე კი სადღაც უკანა ოთახში უნდა ვეგდო და ვწერო, თუ რაღაც 
მაგდაგვარი... შეგიძლია, წარმომიდგინო მთელი ცხოვრება მაღაზიის უკანა ოთახში 
დამწყვდეული? ჟინეტი ფიქრობს, ბრწყინვალე აზრიაო, ფულთან საქმის დაჭერა ძალიან 
უყვარს. მე კი, გეფიცები, „შატოში“ დაბრუნება მირჩევნია ეგეთ ცხოვრებას! 
ჟინეტთან თავი ისე ეჭირა, ვითომ ცხოვრებით კმაყოფილი იყო. ვცდილობდი, დამერწმუ-

ნებინა, რომ ამერიკაში დაბრუნებულიყო, მაგრამ ამის გაგონებაც არ სურდა  ღირსების 
ამბავია, წერა-კითხვის უცოდინარმა გლეხუჭებმა საფრანგეთიდან როგორ უნდა 
გამაძევონო. ფიქრობდა, ცოტა ხანს სადმე დავეთესები, მივწვები და მერე რომელიმე 
გარეუბანში დავსახლდები, სადაც ჟინეტს ვერ გადავეყრებიო. მაგრამ მალევე მივხვდით, 
რომ ეს შეუძლებელი იქნებოდა. საფრანგეთში ისე ვერ დაიმალებოდი, როგორც ამერიკაში. 

– ეგებ ცოტა ხნით ბელგიაში წახვიდე? 
– მერე იქ თავი როგორ გავიტანო? ხომ იცი, რომ ამ ოხერ ქვეყნებში სამუშაო უფლებით 

უნდა ჩახვიდე. 
– მაშინ, ეგებ შეირთო და მერე გაეყარო? 
– ამასობაში ბავშვიც გაჩნდება და მერე ვინ მიხედავს? 
– რა იცი, რომ გაჩნდება? – ფრთხილად შევაპარე და გადავწყვიტე, ყველაფერი მეთქვა 

მისთვის. 
– როგორ თუ რა ვიცი? – გაიკვირვა ფილმორმა და ვერ მიხვდა, რისი თქმა მინდოდა. 
მოკლედ, გადმოვულაგე, რაც ივეტმა მითხრა. ძალიან დაბნეული მისმენდა, მაგრამ მერე 

გამოერკვა და გამაწყვეტინა: 
– არ გინდა, რა, იმ წაკლა ივეტის ნაბჟუტურებს ნუ აყვები... მე თვითონ ვიგრძენი, მუ-

ცელში როგორ იძრა... იცი, შენთვის არ მითქვამს, მაგრამ ვიდრე საავადმყოფოში მოვხვდე-
ბოდი, ორივეზე მე ვზრუნავდი, ივეტსაც ვაძლევდი ხოლმე ცოტ-ცოტას. მერე ბირჟაზე 
რაღაც მოხდა და მეც დამერხა. ვიფიქრე, მათზე უკვე საკმარისად ვიზრუნე და ახლა დროა, 
საკუთარ თავს მივხედო-მეთქი. ივეტი ამაზე დაიბოღმა და ჟინეტს უთხრა, მაგას 
ვაყურებინებ სეირსო... არა, ნეტავ მართლა ეგრე იყოს, მაშინ თავს ადვილად 
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დავიძვრენდი... ახლა ხაფანგში ვარ მომწყვდეული. დავპირდი, შეგირთავ-მეთქი და უნდა 
შევირთო. არ ვიცი, მერე რა იქნება, მაგრამ ახლა ყვერებით ვყავარ დათრეული. 
ფილმორი და ჟინეტი ჩემს სასტუმროში დასახლდნენ და იძულებული ვიყავი, დღეში 

რამდენჯერმე შევხვედროდი. მახსოვს, ერთხელ, საუზმის შემდეგ, ედგარ კინეს ბულვარის 
კუთხეში რომ კაფეა, იქ გადავინაცვლეთ. თითქოს ყველაფერი კარგად იყო. კუთხის 
მაგიდას მივუსხედით, სარკესთან ზურგით. ჟინეტს, ეტყობა, ჟინმა მოუარა და საჯაროდ 
დაუწყო ფილმორს ხვევნა-კოცნა. თუმცა, ფრანგებს ეგ ამბავი სულაც არ უკვირდათ... ის 
იყო, ერთმანეთს ხელი უშვეს, რომ ფილმორმა რაღაც თქვა ჟინეტის მშობლებზე. ჟინეტს 
მოეჩვენა, რომ ფილმორმა ამით შეურაცხყოფა მიაყენა მათ და მთლად აილეწა. 
ვცდილობდით, დაგვემშვიდებინა და ვუხსნიდით, რომ სწორად ვერ გაიგო ფილმორის 

ნათქვამი. ფილმორმა ინგლისურად გადმომიჩურჩულა, რამენაირად მოთაფლეო. ჟინეტი 
ახლა ამაზე გადაირია  გადაწყვიტა, რომ დავცინოდით და გაცოფდა. მე ცოტა ხმას ავუწიე 
და ამან უარესად გაახელა. ფილმორი ცდილობდა, დაემშვიდებინა, ძალიან ემოციური ხარ, 
ძვირფასოო, უთხრა და ხელი ასწია, რომ ლოყაზე მოფერებოდა. ჟინეტს ეგონა, სილა უნდა 
გამაწნასო და ყვრიმალში ერთი მაგრად სთხლიშა გლეხური მუშტი. ფილმორი მოულოდ-
ნელობისაგან გაშეშდა, მერე გაფითრდა, ადგა და ისეთი მოსდო, კინაღამ სკამიდან 
გადააგდო. ეგეც შენ, ეგებ ახლა მაინც ისწავლო ხალხში მოქცევაო, გამოსცრა თავისი 
დამტვრეული ფრანგულით. სამარისებური სიჩუმე ჩამოწვა. მერე მოულოდნელად ჟინეტმა 
ჭიქას წამოავლო ხელი და პირდაპირ თავში გაუქანა. ჭიქა სარკეს მოხვდა. ფილმორმა ერთი 
ხელი კი გაუკავა, მაგრამ მეორით ყავის ჭიქას დასწვდა და იატაკზე მოისროლა. მოკლედ, 
ძლივს ვაკავებდით. ამასობაში კაფეს მეპატრონემაც მოირბინა და ახლავე წაეთრიეთ 
აქედან, თქვე მაწანწალებოო, გვიყვირა. დიახაც, მაწანწალები არიანო, აწივლდა ჟინეტი, 
ბინძური უცხოელები! ბანდიტები! განგსტერები! ორსულ ქალს ურტყამენო!.. ახლა უკვე 
მთელი კაფე ჩვენკენ გამოიქაჩა. რას ჰქვია, საცოდავ ფრანგ გოგოს ორი ამერიკელი 
ბანდიტი ჩაგრავს, ორი განგსტერიო!.. უკვე იმაზე ვფიქრობდი, აქედან ისე როგორ 
გავასწროთ, თავ-ყბა არ გაგვიერთიანონ-მეთქი. ფილმორიც დაფრთხა და ენა მორჩილად 
ჩაიგდო მუცელში. ჟინეტი კარში გავარდა და გავეშებულ ფრანგებს შეგვატოვა, მაგრამ 
კართან შემობრუნდა, მუშტი მოგვიღერა და იყვირა: 

– მე შენ გაჩვენებ სეირს, შე ნაძირალა! ვერც ერთი უცხოელი ვერ გაბედავს პატიოსან 
ფრანგ ქალთან ასე მოქცევას! ვერა-მეთქი! ვერ ეღირსებით! 
ამის გამგონე კაფეს მეპატრონემ, რომელსაც უკვე ანგარიშიც გავუსწორეთ და მიყენებული 

ზარალიც ავუნაზღაურეთ, გადაწყვიტა, რაინდობა გამოეჩინა და საფრანგეთის მშვენიერი 
სქესის მშვენიერ წარმომადგენელს გამოსარჩლებოდა. ფეხებში მოგვაფურთხა, ქეჩოში 
დაგვწვდა და კაფედან მოგვისროლა. თან ყვიროდა, აქედან მოუსვით, თქვე ბოზის 
გაგდებულებო თქვენაო, თუ რაღაც ამდაგვარს. 
ქუჩაში რომ აღმოვჩნდით და მივხვდი, აღარავინ არაფერს გვერჩოდა, სიცილი ამივარდა. 

ვფიქრობდი, რა სეირი იქნება, ახლა სასამართლოში რომ ვუჩივლოთ-მეთქი. ივეტის 
ჩვენება და ფილმორის მონაყოლი ნამდვილად იმოქმედებდა მოსამართლეზე. ფრანგებს 
იუმორის გრძნობა საკმარისად აქვთ, ეგებ მოსამართლემ ეს უბედური ამ ქალის 
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კლანჭებიდან როგორმე დაიხსნას და მისი შერთვის აუცილებლობისაგან გაათავისუფლოს-
მეთქი. 
ამასობაში ჟინეტი ქუჩის მეორე მხარეს გადავიდა. იქიდან კვლავ მუშტს გვიღერებდა და 

კიოდა. ხალხი ჩერდებოდა და უსმენდა, რომ რომელიმე მხარის გულშემატკივართა 
გუნდში ჩამდგარიყო  როგორც ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე ქუჩის აყალმაყალში. ფილმორი 
დაიბნა, აღარ იცოდა, უნდა გასცლოდა თუ პირიქით  მასთან მისულიყო და 
დაემშვიდებინა. შუა ქუჩაში იდგა, ხელებს იქნევდა და ცდილობდა, როგორმე სიტყვა 
ჩაეგდო, მაგრამ ჟინეტი თავისას აწვებოდა, განგსტერსა და არამზადას ეძახდა და 
ემუქრებოდა, კიდევ ბევრჯერ გამიხსენებო. ბოლოს ფილმორმა მაინც გადაწყვიტა, 
ჟინეტთან მისულიყო. ჟინეტს შეეშინდა, ისევ არ დამარტყასო და სირბილით გაუყვა ქუჩას. 
ფილმორი ჩემთან მობრუნდა და მითხრა, მოდი, წყნარად გავყვეთ უკანო. მოკლედ, 
წავედით და უსაქმურების მთელი შლეიფიც გავიყოლეთ. დროდადრო ჟინეტი ჩერდებოდა 
და მუშტებს გვიღერებდა. მისი დაწევა არ გვიცდია, უბრალოდ, ნელა მივყვებოდით უკან 
და გვაინტერესებდა, სადამდე მივიდოდა საქმე. ბოლოს ჟინეტმა ნაბიჯს უკლო და ქუჩის 
ჩვენ მხარესაც გადმოვიდა. ალბათ, დაწყნარდა. ჩვენ შორის მანძილი თანდათან 
მცირდებოდა, უკან თორმეტიოდე ადამიანიღა მოგვყვებოდა, დანარჩენებმა ინტერესი 
დაკარგეს და თავის გზას დაადგნენ. ჟინეტი კუთხეში შეჩერდა. ფილმორმა მითხრა, მარტო 
დაველაპარაკები, ვიცი, ასეთ დროს როგორ უნდა მოვიქცეო. როცა ჟინეტს მივუახლოვ-
დით, ცრემლები ღაპა-ღუპით ჩამოსდიოდა, მაგრამ ვერაფრით ვხვდებოდი, რას 
გვიპირებდა. ცოტა გამიკვირდა, როცა ფილმორმა ნაწყენი ტონით უთხრა: 

– გგონია, კარგად მოიქეცი? რატომ მოიქეცი ასე საშინლად? 
ჟინეტი უცებ კისერზე ჩამოეკიდა, მკერდზე დაადო თავი და პატარა ბავშვივით 

აქვითინდა. თან ათას საალერსო სახელს ეძახდა. მერე უცებ მომიბრუნდა და მეუბნება: 
– ხომ დაინახე, როგორ დამარტყა? ქალთან ასე მოქცევა შეიძლება? 
ის იყო, ვაპირებდი, კი-მეთქი, მეპასუხა, რომ ფილმორმა ხელი დაუჭირა და მკაცრად 

უთხრა: 
– გეყოფა ახლა ეგ ტინგიცობა, თორემ ისევ მიიღებ, პირდაპირ აქვე, ქუჩაში. 
წამით მეგონა, რომ ყველაფერი თავიდან დაიწყებოდა. ჟინეტის თვალებში სიავის ნაპერ-

წკალი გაკრთა, მაგრამ თავი შეიკავა, ეტყობა, მაინც შეშინდა. მაგრამ მერე, როცა ისევ 
დავსხედით კაფეში, ფილმორი მშვიდი მრისხანებით გააფრთხილა, რომ საქმე ამით არ 
დამთავრდა, და რომ დანარჩენს მოგვიანებით ეტყოდა... ეგებ სულაც იმავე საღამოს. 
სიტყვა არ გაუტეხია. მეორე დღეს ფილმორს ხელები და სახე სულ ნაკაწრებით ჰქონდა 
დაფარული. მისი თქმით, ჟინეტმა დაწოლა აცალა, კარადას მიუახლოვდა, მთელი მისი 
ტანსაცმელი გადმოყარა და ნელ-ნელა დაუწყო დახევა. ასეთი რამ, თურმე, ადრეც 
მომხდარა, მაგრამ რადგან მერე ჟინეტი გახეულ ადგილებს უკემსავდა, ფილმორს ამ 
აქციისთვის ყურადღება არ მიუქცევია. ჰოდა, სწორედ ამას გაუმწარებია. სცემია და 
ფრჩხილებით დაუკაწრავს, თანაც საკმაოდ სერიოზულად. ორსულად რომ იყო, ერთგვარი 
პრივილეგიით სარგებლობდა. 
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საბრალო ფილმორს სასაცილოდ ნამდვილად აღარ ჰქონდა საქმე. ამ დიაცს აშკარად 
საშინელ დღეში ჰყავდა. როცა ფილმორი გაქცევით ემუქრებოდა, ჟინეტი აქეთ აშინებდა, 
მოგკლავო, თანაც ისეთი ტონით ეუბნებოდა ამას, ნაღდად გამკეთებელი იყო. 

– ამერიკაში თუ გაიქცევი, იცოდე, უკან გამოგყვები და მიწიდან ამოგიღებ! მე ვერ 
დამემალები! ფრანგმა ქალებმა იციან სამაგიეროს გადახდა! 
მათი ბრძოლა, თითოეული მხარის ცვალებადი უპირატესობით, რამდენიმე კვირა 

გაგრძელდა. ვცდილობდი, მათთვის თავი ამერიდებინა. ეს ყველაფერი ყელში ამომივიდა 
და ორივე უკვე გულს მირევდა. 
ზაფხულის ერთ მშვენიერ დღეს ბანკთან ჩავიარე და უცებ იქიდან გამოსულ ფილმორს 

მოვკარი თვალი. მივესალმე და სრულიად გასაგები ინტერესით ვკითხე, როგორ მიდის 
შენი საქმე-მეთქი. ფილმორმა სცადა, ზუსტი პასუხისათვის თავი აერიდებინა, თუმცა 
აშკარად სასოწარკვეთილი ჩანდა. 

– ბანკში წამოსვლის უფლება მომცა, – მიპასუხა აკანკალებული ხმით, – სულ ნახევარი 
საათი მაქვს დრო, მეტი არა... ყოველ ნაბიჯს მიკონტროლებს,  ეს მითხრა და სახელოზე ისე 
ჩამაფრინდა, თითქოს იმ ადგილიდან ჩემი სხვაგან წაყვანა უნდოდა. 

– აღარ ვიცი, რა ვქნა... შენ უნდა მიშველო, მე თვითონ ვერაფერს ვახერხებ. აზრებსაც კი 
ვერ ვუყრი თავს. ცოტა ხნით მაინც რომ შევძლო მისგან თავის დახსნა, გონს მოვიდოდი. 
მაგრამ წამითაც არ მიშვებს არსად. მხოლოდ ბანკში წამოსვლის უფლება მომცა ფულის 
ასაღებად... მაგრამ მაინც გამოვისეირნებ შენთან ერთად ცოტას და მერე გავიქცევი, 
სადილი უკვე მზად ექნება. 
ფილმორს რომ ვუსმენდი, მივხვდი, მართლა ვინმეს უნდა გამოეხსნა ამ საშინელი 

ხაფანგიდან. სრულიად უსუსური მომეჩვენა, იმ პატარა ბავშვივით საცოდავი, ყოველდღე 
რომ სცემენ და უკვე აღარ იცის, რა ქნას, მხოლოდ კანკალებს და მუხლებზე ხოხავს. როცა 
რივოლის გრძელ პასაჟში შევედით, ფილმორმა გაავებული ანტიფრანგული ტირადა 
წარმოთქვა: 

– ადრე ამათზე ვგიჟდებოდი, მაგრამ ეს ყველაფერი მხოლოდ ლიტერატურა აღმოჩნდა... 
ახლა ვიცი, ვინც ბრძანდებიან  ბოროტები და ვაჭრუკანები!.. თავიდან ყველაფერი 
მშვენიერი გეჩვენება, იმიტომ, რომ უზომო თავისუფლების გრძნობა გიჩნდება. მერე, 
თანდათან, ყველაფერი თავზე გემხობა და ხვდები, რომ უბრალოდ, იბრიდები... აქ არც 
სიყვარული იციან, არც თანაგრძნობა, არც მეგობრობა... მხოლოდ საკუთარ თავზე 
ფიქრობენ, საოცრად ეგოისტები არიან, ყველაზე ეგოისტი ხალხია დედამიწის ზურგზე! 
ფულის გარდა არაფერი აინტერესებთ. ფული! ფული! ფული!.. სულ ფულს გაიძახიან ეს 
„რესპექტაბელური“ ბურჟუები. ეგ მაგიჟებს!.. როცა ვხედავ, პერანგებს როგორ მიკემსავს, 
მზად ვარ, თავი წავაცალო!.. სულ რაღაცას კემსავს, სულ ეკონომიას ეწევა, ფულს ზოგავს, 
ზედ აზის!.. ეკონომიურად ხარჯე! გონივრულად ხარჯე!  მთელი დღე ეს მესმის, ყველგან 
და გაბმით!.. არ მინდა, გონივრულად ვხარჯო! მძულს ასეთი ცხოვრება!.. მინდა, რომ 
ფული ვფლანგო და სიამოვნება მივიღო... მინდა, რამე ვაკეთო. არ მინდა მთელი დღე 
კაფეში გდება და ლაზღანდარობა... ღმერთო! შეიძლება ამერიკელები იდეალურები არა 
ვართ, მაგრამ ენთუზიაზმი მაინც გვაქვს... ჯობია, რამე აკეთო და შეცდომებიც დაუშვა, 

www.PDF.ChiaturaINFO.GE

www.pdf.chiaturainfo.ge


ვიდრე საერთოდ არაფერი აკეთო... მირჩევნია, მაწანწალა ვიყო ამერიკაში, ვიდრე აქ 
უდარდელად და უაზროდ ვიჯდე კაფეებში... შეიძლება იმიტომ, რომ იანკი ვარ, ნიუ-
ინგლანდში დავიბადე და იქაური ჩვევები ძვალსა და რბილში მაქვს გამჯდარი. 
ევროპელად ასე უცებ ვერ ვიქცევი... სისხლში რაღაც სხვა მირევია, რაც ევროპელებისაგან 
განმასხვავებს... ალბათ, კლიმატიც და ყველაფერი... ჩვენ სხვა თვალით ვუყურებთ 
ყველაფერს. ჰოდა, რაც უნდა გვიყვარდეს ეს ფრანგები, საკუთარ თავს მაინც ვერ 
გადავახტებით, ვერ გავექცევით; ამერიკელები ვართ და ამერიკელებად დავრჩებით... კი, 
ის პურიტანი იდიოტები მართლაც მძულს, მთელი სულითა და გულით მძულს, მაგრამ 
მაინც ერთ-ერთი იმათგანი ვარ, ჩემიანები არიან... აქაურობა კი მეზიზღება, გულს მირევს!..  
მთელი გზა ასე ილანძღებოდა. მე სიტყვაც არ მითქვამს. მინდოდა, ბოლომდე დაენთხია 

ბოღმა და ცოტა გულზე მოშვებოდა. მაგრამ ჩემთვის ვფიქრობდი, რა უცნაურია, რომ იგივე 
კაცი ერთი წლის წინ გორილასავით იცემდა მჯიღს მკერდში და გაიძახოდა, ეს რა 
მშვენიერი ამინდია! რა საუცხოო ქვეყანაა და რა შესანიშნავი ხალხიაო!.. შემთხვევით 
რომელიმე ამერიკელს რომ გადაჰყროდა და აქაურობის აუგი მოესმინა, ცხვირ-პირს 
დაამტვრევდა... ერთი წლის წინ საფრანგეთისთვის თავს დაუფიქრებლად გასწირავდა. 
უცხო ცის ქვეშ ასეთი ბედნიერი და უცხო ქვეყანაზე ასე შეყვარებული ადამიანი მეორე არ 
მინახავს... თითქოს არაბუნებრივიც კი მეჩვენებოდა... როცა საფრანგეთს ახსენებდა, 
ქალებს, ღვინოს, ფულით სავსე ჯიბეს და თავისუფლებას გულისხმობდა, უზნეობის 
თავისუფლებას, სულიერ არდადეგებს. მერე, როცა დროსტარება მობეზრდა, როცა მისი 
„ფანჩატური“ ქარმა წაიღო და ცა დაინახა, მიხვდა, რომ ცირკში კი არ იმყოფებოდა, 
არენაზე იდგა, ისევე, როგორც სხვაგან. მაგრამ ეს არენა, ალბათ, უფრო სასტიკი იყო. ადრე 
დიდებულ საფრანგეთსა და თავისუფლებაზე რომ გაჰკიოდა, ხშირად მიფიქრია, ნეტავ ეს 
აქაურმა მუშამ რომ მოისმინოს, თუ გაიგებს-მეთქი, ფილმორი რას გულისხმობს... არც არის 
გასაკვირი, ყველანი გიჟები რომ ვგონივართ. მათთვის გიჟები ვართ  უზნეო და 
ჩამოუყალიბებელი ბავშვები, ანდა მარაზმში გადავარდნილი ბებრები. ჩვენთვის აქაური 
ცხოვრება იაფფასიან მაღაზიაში შეძენილი ბულვარული რომანია. ჩვენი წარმოდგენა 
გასაოცარ ევროპულ თავისუფლებაზე მხოლოდ ილუზიაა... არა, ილუზია რაღაცას მაინც 
ნიშნავს, ამიტომ „ილუზია“ სწორი სიტყვა არ არის... ეს უფრო, ალბათ, შეცდომაა... ჰო, 
რაღაცის არასწორი ინტერპრეტაცია უფრო გამოდის... ველური ცხენების იმ ჯოგს ვგავართ, 
თვალები რომ აუკრეს, გარემოს ნაწილობრივ ხედავენ და აღვირი არ იციან, რა არის... 
ლაღად და თავის ჭკუაზე რომ დაჭენაობენ უფსკრულის პირას... იქით გაიქეცი, სადაც 
ძალას არავინ გატანს, არავინ გხედნის! მიდი, მიდი, რა მნიშვნელობა აქვს, საით 
გაიგელვებ; მთავარია, გაიგელვო, პირზე დუჟმორეულმა... ალილუია იძახო! ალილუია! 
ალილუია!.. და რატომ? კაცმა არ იცის... ალბათ, სისხლი გეწამლება, ალბათ, ამინდიც 
მოქმედებს, და ალბათ, ათასი სხვა ოხრობაც. ეს დასასრულისკენ ინსტინქტური 
სწრაფვაცაა... მთელს მსოფლიოს თავზე ვიმხობთ, უფსკრულისაკენ ვექაჩებით... ბედის 
წიგნში ასე გვიწერია, ალბათ, ესაა ჩვენი დანიშნულება, დანარჩენი ყველაფერი სისულე-
ლეა... 
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პალერუაიალთან შევთავაზე, შევიდეთ და ცოტა დავლიოთ-მეთქი. ფილმორი 
ჭოჭმანობდა. მივხვდი, რომ ჟინეტზე, მის სადილსა და მოსალოდნელ დავიდარაბაზე 
ფიქრობდა. 

– ცოტა ხანსმაინც შეეშვი მაგ დედაკაცზე ფიქრს, ამის დედაც! რამე შევუკვეთოთ და ერ-
თად დავლიოთ! ნუ გეშინია, როგორმე გიხსნი ამ იდიოტური სიტუაციიდან, – ვუთხარი 
ფილმორს და ორი ორმაგი ვისკი შევუკვეთე. 
ვისკის დანახვაზე ფილმორმა ბედნიერი ბავშვივით შემომცინა. 
– დალიე და კიდევ შევუკვეთოთ. არ გავნებს, ნუ გეშინია; დაივიწყე ყველაფერი, რაც 

ექიმებმა გითხრეს. შენ ახლა ვისკი გჭირდება. ბოლომდე გამოცალე... გეყოფა ამდენი თავის 
გაგიჟება... გამოტყდი, ახლა ყველაზე მეტად რისი გაკეთება გინდა? მიდი, თქვი! 
უცებ ცრემლი წასკდა და ამოღერღა: 
– შინ მინდა წასვლა, ჩემიანებთან... მინდა, რომ გარშემო ყველა ინგლისურად ლაპარაკობ-

დეს! 
ცრემლები ლოყებზე უკვე ღვარად ჩამოსდიოდა და აღარც იწმენდდა. ყველაფერი, რაც 

გულში დაუგროვდა, ახლა გადმოუშვა. კარგია-მეთქი, ვფიქრობდი; ეს უკვე ნამდვილი 
განწმენდაა. რა კარგია, როცა თავს უფლებას აძლევ, ერთი დღით მაინც გამოიჩინო 
სიმხდალე და ამის არ შეგრცხვეს. დიდებულია! ნებელობადაკარგულ ფილმორს რომ 
ვუყურებდი, უცებ ვიგრძენი, რომ ჩემთვის არაფერი იყო შეუძლებელი. გულადი და 
მტკიცე ვიყავი... თავში ათასი მზაკვრული იდეა მიტრიალებდა. 

– მომისმინე, თუ რასაც ახლა ამბობ, სიმართლეა, ეგებ მართლაც წასულიყავი აქედან?.. 
შენს ადგილას იცი, რას ვიზამდი? დღესვე წავიდოდი! მართლა, მართლა... ახლავე 
გავემგზავრებოდი, იმ დედაკაცთან დამშვიდობების გარეშე... იცოდე, ეს შენი ერთადერთი 
შანსია! ერთხელაც რომ გნახოს, ფეხს აღარ გაგადგმევინებს გარეთ, შენც ხომ მშვენივრად 
იცი... 
გარსონმა თითო ვისკი კიდევ მოგვიტანა. ვხედავდი, როგორი სასოწარკვეთილი ეძგერა 

ფილმორი ჭიქას. მის თვალებში პატარა იმედის სხივიც აკიაფდა, ჯერ კიდევ შორეული 
იმედის, წარმოუდგენელი რაღაცის... ეგებ ისიც კი წარმოიდგინა, ცურვა-ცურვით როგორ 
მიაპობდა ოკეანეს... მე კი ეს ოპერაცია სულაც არ მეჩვენებოდა შეუძლებელი. გონებაში 
ყველაფერი დამილაგდა  პირველი ნაბიჯიდან ბოლო ნაბიჯამდე. 

– ბანკში ვისი ფულია, მამამისის თუ შენი? 
– ჩემი,  წამოიძახა ფილმორმა,  დედაჩემმა გამომიგზავნა. მაგის აყროლებული ფული რა 

ჯანდაბად მინდა?! 
– ჰოდა, ძალიანაც კარგი!.. ახლა ყურადღებით მომისმინე. ტაქსი გავაჩეროთ და ბანკში 

წავიდეთ. მთელი ფული გამოიტანე. მერე ბრიტანეთის საკონსულოში წავიდეთ და ვიზა 
ავიღოთ. დღესვე მოახტი შუადღის მატარებელს და ლონდონისაკენ გაუბერე, იქიდან კი 
პირველივე გემზე ადი და ჰაიდა ამერიკაში! ასეთი კომბინაციის შემთხვევაში ჟინეტი ვერ 
მოგაგნებს. თუ გამოგეკიდება კიდეც, თავში არ მოუვა, რომ ლონდონის გავლით ეთესები  
ჯერ ჰავრში ჩავა, მერე შერბურში... და კიდევ, აი, რას გეტყვი  შენს ნივთებზე ნუ იდარდებ, 
მაგას დარჩეს, ჯანდაბას. თავისი ფრანგული ფსიქოლოგიით, ვერ წარმოიდგენს, რომ 
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ადამიანი საკუთარი ბარგის გარეშე წავიდა სადღაც... ფრანგი ამას ვერასოდეს ჩაიდენს, თუ 
შენსავით შერეკილი არ არის. 

– მართალი ხარ, – წამოიძახა ფილმორმა, – მე თვითონ როგორ ვერ მოვისაზრე! ბოლოს და 
ბოლოს, მერე გამომიგზავნი, თუ მოგცემს, რა თქმა უნდა... თუმცა, ახლა ეგ არ არის 
მთავარი!.. მაგრამ, ღმერთო, ქუდიც კი არა მაქვს თან! 

– ქუდი რა ჯანდაბად გინდა? ლონდონში ყველაფერს იყიდი, რაც საჭიროა. ახლა კი 
წავიდეთ, გავიგოთ, მატარებელი როდის გადის. 

– მომისმინე,  მითხრა ფილმორმა და საფულე ამოიღო,  აი, გამომართვი და ყველაფერი 
შენ გაარკვიე, მე თავი არ მაქვს... თავბრუ მეხვევა. 
საფულე გამოვართვი და ბანკში აღებული ასიგნაციები მაგიდაზე გავშალე. ტროტუართან 

ტაქსი იდგა და იმ ტაქსიში ჩავსხედით. მატარებელი ჩრდილოეთის სადგურიდან 
გადიოდა, დაახლოებით ოთხ საათზე. გონებაში დროის გამოანგარიშება დავიწყე  ბანკი, 
საკონსულო, „ამერიკან ექსპრესი“, სადგური... შესანიშნავია, ყველაფერს ვასწრებდით! 

– ოღონდ ახლა არ მოდუნდე! მთავარია, მშვიდად იყო... ამის დედაც ვატირე, წარმოიდგი-
ნე, რომ რამდენიმე საათში უკვე ლამანშის იქითა მხარეს იქნები! დღეს საღამოს უკვე 
ლონდონში ისეირნებ და მხოლოდ ინგლისურ საუბარს მოისმენ, ხვალ კი ოკეანეში 
შეცურავ და ყველაფერს ფეხებზე დაიკიდებ... ნიუ-იორკში რომ ჩახვალ, აღარაფერი 
გემახსოვრება, ცუდი სიზმარივით დაგავიწყდება ყველაფერი! 
ფილმორი საოცრად აღელდა. ფეხებს კონვულსიურად შლიდა და ხრიდა, თითქოს 

პირდაპირ ტაქსიდან აპირებდა გაქცევას. ბანკში ხელები ისე უკანკალებდა, რომ ძლივს 
მოაწერა ხელი საბუთებს. მე ამას მის ნაცვლად ნამდვილად ვერ გავაკეთებდი... მაგრამ, თუ 
საჭირო იქნებოდა, მზად ვიყავი, ქოთანზეც დამესვა პატარა ბავშვივით და უკანაც 
გამომეწმინდა მისთვის!.. მტკიცედ მქონდა გადაწყვეტილი, როგორმე აქედან გამეშვა; იმ 
შემთხვევაშიც კი, თუ ამისთვის მისი ჯაყვასავით დაკეცვა და ჩემოდანში ჩაჩურთვა 
დამჭირდებოდა. 
ინგლისის საკონსულოში ორ საათამდე შესვენება იყო. დროის გაყვანის მიზნით 

ფილმორს შევთავაზე, სადმე წავიხემსოთ-მეთქი. ფილმორს, ცხადია, არ შიოდა. თითო 
სენდვიჩზე გადავიაროთო, მითხრა. აბა, ეგეთები არ იყოს-მეთქი, ვუთხარი. კარგი სუფრა 
უნდა გაგიშალო-მეთქი. ეს უკანასკნელი სადილი იქნება, რომელსაც საფრანგეთის მიწაზე 
მიირთმევ და ვინ იცის, ასეთი პრივილეგია კიდევ როდის გექნება-მეთქი. ერთ პატარა, 
მყუდრო რესტორანში შევათრიე და ბლომად საჭმელ-სასმელი შევუკვეთე. საუკეთესო 
ღვინოც მოვატანინე  ფასსა და გემოს არ დავეძებდი. მთელი მისი ფული ჯიბეში მედო  
ერთი ბღუჯა ფული, როგორც მაშინ მეჩვენებოდა. ცხადია, ამდენი ფული ერთად ხელში 
პირველად მეჭირა. ერთი სიამოვნება იყო, ათასფრანკიანის დახურდავება რომ მომიწევდა. 
შუქზეც კი გავხედე. ძალიან ლამაზი ფული იყო! ერთ-ერთი ის ატრიბუტი, რასაც ფრანგები 
უმაღლეს დონეზე აკეთებენ  მხატვრულად და მაღალი გემოვნებით შესრულებული 
დიზაინით. ალბათ, იმიტომ, რომ ფულის სიმბოლოც კი სიგიჟემდე უყვართ. სადილობას 
რომ მოვრჩით, კაფეში გადავინაცვლეთ ყავის დასალევად; რატომაც არა-მეთქი, 
ვფიქრობდი. იქ მეორე კუპიურა დავახურდავე, ხუთასფრანკიანი. სულ ახალთახალი, 
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ტკიცინა ფული იყო. ოფიციანტმა ხურდად ბინძური წვრილი კუპიურები დამიბრუნა, 
დაჭმუჭნილი და სკოჩით გადაწებებული. ხუთ და ათფრანკიანების მთელი დასტა 
დამიგროვდა და უამრავი ხურდა. აღარ ვიცოდი, რომელ ჯიბეში ჩამეტენა. ხურდის 
სიმძიმისა და კუპიურების სქელი დასტებისაგან შარვლის ჯიბეები გახევაზე მქონდა. თავს 
უხერხულადაც კი ვგრძნობდი, ამდენ ფულს საჯაროდ რომ ვაფრიალებდი, ვინმეს 
ბანდიტები არ ვეგონოთ-მეთქი. „ამერიკან ექსპრესში“ რომ მივედით, დრო თითქმის აღარ 
გვქონდა. ინგლისელებთან, რომლებიც ინგლისურად დინჯად ირჯებოდნენ, უკვე 
ეკლებზე ვისხედით, აქ კი ყველა ისე მოძრაობდა, გეგონებოდა, გორგოლაჭები უკეთიათო. 
ისე ჩქარობდნენ, რომ ორორჯერ გვიწევდა თითო ბლანკის შევსება. ბოლოს, როცა უკვე 
ყველა საბუთი აკინძეს, აღმოჩნდა, რომ ფილმორმა ხელი არასწორ ადგილას მოაწერა და 
ყველაფერი თავიდან საკეთებელი გაგვიხდა. თავზე დავადექი. ცალი თვალი საათზე 
მეჭირა, მეორით  ყოველ დაწერილ სტრიქონს ვაკონტროლებდი. ფულის გადაცემა ძალიან 
მტკივნეული აღმოჩნდა ჩემთვის. მთლიანი თანხის გადახურდავება, ღვთის მადლით, 
საჭირო არ იყო, მაგრამ დიდი ნაწილის შელევა მაინც მომიხდა. ახლა დაახლოებით ორი 
ათას ხუთასი ფრანკი მედო ჯიბეში. დაახლოებით-მეთქი, ვამბობ, რადგან უკვე ფრანკებით 
აღარ ვანგარიშობდი. ათასი იყო თუ ორი ათასი, უკვე ფეხებზე მეკიდა. ფილმორი კი ამ 
ტრანზაქციის დროს სრულიად გაბრუებული ბრძანდებოდა. აზრზე არ იყო, ფული 
რამდენი ჰქონდა. მხოლოდ ის იცოდა, რომ რაღაც თანხა ჟინეტისათვის უნდა გადაედო, 
მაგრამ ჯერ ვერ გადაეწყვიტა, რამდენი. ამას გზაში მოვიფიქრებდით. ფორიაქისაგან 
მთელი ფულის გადახურდავება დაგვავიწყდა. მაგრამ უკვე ტაქსიში ვისხედით და წუთს 
ვეღარ დავკარგავდით. უბრალოდ, უნდა გვენახა, რამდენი გვქონდა. მოკლედ, დარჩენილი 
ფული ამოვყარეთ, ნაწილი ძირს დაგვიცვივდა, ზოგიც  სკამზე მოვფანტეთ. შავი დღე 
დაგვადგა  ჩვენს ხელთ ფრანგული ფულიც იყო, ამერიკულიც და ინგლისურიც... და კიდევ 
ამდენი ხურდა!.. მინდოდა, ხურდა მომეხვეტა და ფანჯრიდან გადამეყარა, საქმის 
გაიოლების მიზნით... ბოლოს ფული მაინც გავყავით. ფილმორს ინგლისური და 
ამერიკული ფული ეჭირა, მე  ფრანგული. ახლა ის უნდა მოგვეფიქრებინა, ჟინეტისათვის 
რამდენი მიგვეცა და რა უნდა მეთქვა. ფილმორი რაღაც სისულელეს ბოდავდა  უთხარი, 
რომ მისთვის გულის ტკენას არ ვაპირებდიო და ასე შემდეგ. ძლივს გავაჩუმე; ვუთხარი, 
მაგაზე ნუ ფიქრობ, მე თვითონ მოვიფიქრებ, ჟინეტს რა ვუთხრა, შენ, მთავარია, ის 
გადაწყვიტო, რამდენს უტოვებ-მეთქი... და საერთოდ, ვერ გამიგია, რატომ უნდა 
დაუტოვო-მეთქი. 
ამაზე ისე გამწარდა, თითქოს უკან ბომბი შევუკეთე. უწინდელზე უარესად აქვითინდა. 

ისეთ დღეში ჩავარდა, ვიფიქრე, ხელში არ ჩამაკვდეს-მეთქი. არც დავფიქრებულვარ, ისე 
ვუთხარი  კარგი, მოდი, ეს ფრანგული ფული სულ მივცეთ, კარგა ხანს ეყოფა-მეთქი. 
რამდენიაო, მკითხა საცოდავად. არ ვიცი, დაახლოებით ორი ათასი ფრანკი, გაცილებით 
მეტი, ვიდრე ეგ შენი ჟინეტი იმსახურებსმეთქი. 

– ღმერთო ჩემო, ამას ნუ ამბობ! – შემომევედრა ფილმორი. – ბოლოს და ბოლოს, ძალიან 
ცუდად ვექცევი იმ საწყალს. ახლა მშობლები უკან აღარ მიუშვებენ... არა, მთელი ფული 
მაგას მიეცი, გესმის? მთელი! 
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ცხვირსახოცი დააძრო, რომ ცრემლი მოეწმინდა. 
– თავს ვეღარ ვიკავებ, ეს ჩემთვის მეტისმეტია... 
ამაზე არაფერი მითქვამს. უცებ ფილმორი ისე დაიძაგრა, მეგონა, კრუნჩხვა ეწყება-მეთქი, 

და აყვირდა: 
– არა, არა, უკან უნდა დავბრუნდე... რაც უნდა, ის მიქნას! მაგან რომ თავს რამე აუტეხოს, 

ვერასოდეს მოვინელებ, იცოდე! 
ამან მთლად ბოლო მომიღო. 
– ღმერთო! – დავუღრიალე. – ამას ვერ იზამ! გესმის? უკვე ძალიან გვიანაა... შენ ახლა 

მატარებელში ჩაჯდები, მე კი პირდაპირ მასთან წავალ. თუ იგრძნო, რომ ეთესებოდი, 
ცოცხლად გაგაძრობს ტყავს, არ იცი?! უკან დაბრუნებაზე არც იფიქრო, მაგის ვარიანტი არ 
არსებობს! 
მაინც რა უნდა მომხდარიყო? რის ეშინოდა ამ საცოდავ ფილმორს? თავს მოიკლავდა? არა, 

ჟინეტი არა! 
სადგურს რომ მივუახლოვდით, მატარებლის გასვლამდე კიდევ თორმეტი წუთი იყო 

დარჩენილი. ჯერჯერობით ვერ ვემშვიდობებოდი. მეშინოდა, რომ ბოლო წუთს 
გადაიფიქრებდა და მატარებლიდან ჩამოხტებოდა. ნებისმიერი რამ შეიძლებოდა 
აღმოჩენილიყო ის ხავსი, რომელსაც მოეჭიდებოდა და იმ დედაკაცს დაუბრუნდებოდა... 
ჰოდა, ავდექი და ბარში შევათრიე. 

– ახლა პერნო უნდა გადაუშვა, შენი ბოლო პერნო, მე დაგპატიჟებ, შენივე მაყუთით. 
ამ ნათქვამმა, ცოტა არ იყოს, დააეჭვა; ფეხმოტეხილი ძაღლივით საცოდავად შემომხედა 

და მითხრა: 
– ვიცი, რომ შენთვის ამ ფულის ნდობა არ შეიძლება, მაგრამ... მაგრამ... კარგი, რაც გინდა, 

ის ქენი, ოღონდ არ მინდა, თავი მოიკლას! 
– თავი მოიკლასო? მაგან? ძალიან დიდი წარმოდგენა გქონია საკუთარ თავზე!.. ფულს რაც 

შეეხება, მართალია, ძალიან არ მინდა, მაგას რამე დარჩეს, მაგრამ გპირდები, როგორც კი 
გაგისტუმრებ, წამსვე წავალ და ტელეგრაფით გავუგზავნი, – დავამშვიდე ფილმორი. მერე 
იქვე ღია ბარათების სტენდს მოვკარი თვალი, ერთი ბარათი ავიღე და ვაიძულე, რამდენიმე 
სიტყვა დაეწერა. 

– მისწერე, რომ გიყვარს, და როგორც კი ამერიკაში ჩახვალ, შეეხმიანები. მაგ ბარათს 
ფოსტით გავუგზავნი და საღამოს ვეწვევი კიდეც... ნუ გეშინია, ყველაფერი კარგად იქნება. 
ამ სიტყვებით სადგურისაკენ წავედით. მატარებლის გასვლას ორი წუთი აკლდა. 

მივხვდი, რომ საშიშროებამ გადაიარა. პერონზე გასასვლელთან, სადაც მგზავრები და 
გამცილებლები ერთმანეთს ეთხოვებოდნენ, მხარზე ხელი დავკარი და მატარებელზე 
მივუთითე. ხელი აღარ ჩამომირთმევია, გული რომ არ აჩუყებოდა, უბრალოდ, ვუთხარი, 
იჩქარე, სადაცაა, გავა-მეთქი. მერე მოვტრიალდი და გავეცალე. უკან აღარ მიმიხედავს, 
აღარ შემიმოწმებია, მატარებელში ავიდა თუ არა... მეშინოდა. 
სანამ ფილმორს ველოლიავებოდი, არ დავფიქრებულვარ, მისი წასვლის შემდეგ რა უნდა 

მექნა... მშვიდად რომ გამეშვა, ათას რამეს დავპირდი... რაც შეეხებოდა ჟინეტთან პირისპირ 
შეხვედრას, იმ დედაკაცის ფილმორზე ნაკლებად არც მე მეშინოდა... უცებ ძალიან 
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დავიბენი და ავირიე. ყველაფერი ისე სწრაფად მოხდა, რომ მთელი სიტუაციის 
დეტალურად გააზრება შეუძლებელი იყო. სადგურიდან სასიამოვნოდ გაბრუებული 
წამოვედი, ღია ბარათით ხელში. ლამპიონს მივეყუდე და ბარათი გადავიკითხე. იდიოტუ-
რი ტექსტი იყო... რომ დავრწმუნებულიყავი, ეს ყველაფერი სიზმარი არ იყო, კიდევ 
ერთხელ წავიკითხე. მერე დავხიე და ურნაში ჩავყარე... თან მივიხედ-მოვიხედე, თითქოს 
მეშინოდა, რომ ჟინეტი ტომაჰავკით დამეცემოდა და თავს გამიხეთქდა... დავრწმუნდი, 
რომ მდევარი არ მყავდა და პირდაპირ ლაფაიეტის მოედნისაკენ წავედი. 
როგორც უკვე აღვნიშნე, მშვენიერი დღე იყო. ღრუბლის პატარა ქულებს ქარი 

მიაცურებდა ცაზე. კაფეების ტენტები ფრიალებდა. პარიზი ასეთი მშვენიერი არასდროს 
მომჩვენებია; ლამის შემეცოდა საწყალი ფილმორი, ასე ტომარასავით რომ ჩავდე 
მატარებელში. ლაფაიეტის მოედანზე ეკლესიასთან ჩამოვჯექი და საათის კოშკურას 
გავხედე. არქიტექტურის შედევრი ნაღდად არ იყო, მაგრამ საათის ცისფერი ციფერბლატი 
ყოველთვის მომწონდა. დღეს უფრო ლურჯიც კი მომეჩვენა. თვალი ვეღარ მოვწყვიტე. თუ 
ფილმორი არ გააფრენდა და წვრილად არ მოსწერდა ჟინეტს, რა მოხდა, საერთოდ არ იყო 
საჭირო, იმ დედაკაცს ფილმორის გამგზავრების დეტალები სცოდნოდა... კიდეც რომ 
გაეგო, ფილმორმა ორი ათას ხუთასი ფრანკი რომ დაუტოვა, ვერაფერს დამიმტკიცებდა... 
ვეტყოდი, ეს ყველაფერი გამოიგონა-მეთქი... ადამიანი, რომელიც ისე აფრენს, რომ 
ამერიკაში უქუდოდ მიემგზავრება, თავისუფლად შეთხზავს ორი ათას ხუთასი ფრანკის 
ლეგენდასაც და ბევრ სხვა რამესაც... მაინც რამდენი დაუტოვა-მეთქი, გავიფიქრე... 
ჯიბეები ფულით მქონდა დატენილი. ამოვიღე და ყურადღებით დავთვალე. ორი ათას 
რვაას სამოცდათხუთმეტი ფრანკი და ოცდათხუთმეტი სანტიმი იყო. გაცილებით მეტი 
აღმოჩნდა, ვიდრე მეგონა... სამოცდათხუთმეტი ფრანკი და ხურდა უნდა მომეშორებინა. 
მრგვალი თანხის დატოვება მერჩივნა, ორი ათას რვაასი ფრანკის... ზუსტად ამ დროს 
დავინახე, რომ ტაქსი გაჩერდა და იქიდან ქალი გადმოვიდა, თეთრი პუდელით. პუდელმა 
ზედ აბრეშუმის კაბაზე მიაფსა. ძაღლის ტაქსით გასეირნების იდეამ მთლად მომშალა. 
ტაქსის მოვუხმე, ჩავჯექი და მძღოლს ვუთხარი, ბულონის ტყეში წავიდეთ-მეთქი. 
მძღოლმა მკითხა, ტყეში რა ადგილი გნებავთო. ვუპასუხე, სულერთია, უბრალოდ, 
გამასეირნე, თანაც ნუ იჩქარებ, დრო ბევრი მაქვს-მეთქი. მოკლედ, სავარძელზე მივესვენე 
და მშვიდად ვუყურებდი, ჩემ თვალწინ როგორ ჩაიარეს სახლებმა, წვეტიანმა სახურავებმა, 
საკვამურებმა, შეღებილმა კედლებმა, ქუჩის საპირფარეშოებმა და ქალაქის ყველა სხვა 
არტერიამ. „რონპუენს“ რომ მივუახლოვდით, გადავწყვიტე, ტაქსიდან გადმოვსულიყავი 
და იქაურ საპირფარეშოში მომესაქმებინა. თანაც არც ის იყო გამორიცხული, იქ ვინმე 
დამეთრია. მძღოლს ვთხოვე, გააჩერე და აქ დამიცადე-მეთქი. მანქანა ცხოვრებაში 
პირველად მელოდებოდა, სანამ ბუნებრივ მოთხოვნილებას ვიკმაყოფილებდი. ნეტავ, რა 
დამიჯდება-მეთქი, ვფიქრობდი. ალბათ, ბევრი არაფერი. იმ თანხით, რომელიც ჯიბეში 
მედო, ორ მანქანასაც კი ვალოდინებდი. 
ირგვლივ მიმოვიხედე, მაგრამ საყურადღებო ვერავინ შევნიშნე. რამე ახალი და უხმარი 

მინდოდა  ალბათ, ქალი ალიასკიდან ან ვირჯინის კუნძულებიდან... სუფთა, ქორფა 
პროდუქტი, ბუნებრივი არომატით. ცხადია, ამგვარი ვერაფერი დავინახე. მაინცდამაინც 
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იმედგაცრუებული არ დავრჩენილვარ... არც მენაღვლებოდა, ვიპოვიდი თუ არა... 
ცხოვრებაში მთავარია, კაცი არ აფორიაქდეს და ყველაფერითავისით მოვა, თავის დროზე. 
ტრიუმფალურ თაღს ჩავუარე. თითო-ოროლა ტურისტი უცნობი ჯარისკაცის ნეშტთან 
დაბორიალებდა... ბულონის ტყეში მდიდარ ძუკნებს ვათვალიერებდი, ლიმუზინებით რომ 
დაგრიალებდნენ აქეთ-იქით. ისე მიქროდნენ, გეგონებოდა, კონკრეტული ადგილისაკენ 
მიიჩქარიანო. ცხადია, ამას იმიტომ აკეთებდნენ, რომ სერიოზული და მნიშვნელოვანი 
ქალების იერი მიეღოთ, ყველასათვის შეეხარბებინათ, ნახეთ, ჩვენი „როლსროისები“ 
როგორ რბილად და ხავერდოვნად დასრიალებენო... ვუყურებდი და ვგრძნობდი, რომ 
ჩემში ემოციები იმ „როლსროისებზე“ უფრო რბილად და ხავერდოვნად ენაცვლებოდა 
ერთმანეთს... ძალიან რბილად და ხავერდოვნად... ტვინის ქერქისა და ხერხემლის სრული 
ხავერდოვნება... და ხავერდოვანი, გაპოხილი სიმძიმის ცენტრი... ჰო, რა იყო? განა 
არაჩვეულებრივი არ არის, როცა საათნახევარი ჯიბეში ფული გიდევს და ისე ფლანგავ, 
როგორც მთვრალი მეზღვაური? ისეთი გრძნობა გეუფლება, თითქოს მთელი სამყარო 
შენია. ყველაზე კარგი კი ის არის, რომ არ იცი, ეს ფული სად წაიღო... შეგიძლია მშვიდად 
მიესვენო სკამის საზურგეს და მოვლენები თავის ნებაზე მიუშვა... ანდა, შეგიძლია დაჯდე, 
ქარს აწეწინო თმა, მშვიდად წრუპო სასმელი და ოფიციანტსაც ბლომად აჩუქო... მერე ადგე 
და ისეთი ნაბიჯით გახვიდე, თითქოს ეს შენთვის ჩვეული, ყოველდღიური მდგომარეობა 
იყოს... მაგრამ რევოლუციას ვერ მოაწყობ, მთელ სიბინძურეს ერთი ხელის დაკვრით ვერ 
ამოირეცხავ ჯიგრიდან. პორტდ’ოტეის რომ მივუახლოვდით, მძღოლს ვუთხარი, 
მდინარესთან მიმიყვანე-მეთქი. სერვის ხიდთან გადმოვედი და სანაპიროს ვიადუკისაკენ 
გავუყევი. იქ მდინარე ვიწროვდება და ხეები პირდაპირ ნაპირთან იზრდებიან. წყალი 
მწვანე და მინასავით პრიალა იყო, განსაკუთრებით  გაღმა ნაპირთან. დროდადრო კარჭაპი 
ჩაივლიდა. შემოტმასნილ საცურაო კოსტიუმებში გამოწყობილი მობანავეები ბალახში 
იდგნენ და მზეს ეფიცხებოდნენ. ყველაფერი ძალიან ახლოს იყო, ჩქეფდა და მოძრაობდა 
კაშკაშა სინათლეში. ლუდხანას რომ ჩავუარე, მაგიდასთან ველოსიპედისტების ჯგუფი 
შევნიშნე. იქვე ახლოს ჩამოვჯექი და ერთი კათხა ლუდი შევუკვეთე. მათ საუბარს 
მივაყურადე და უცებ ჟინეტი გამახსენდა. თვალნათლივ წარმოვიდგინე, როგორ სცემდა 
გამწარებული ბოლთას ოთახში, როგორ იგლეჯდა თმას და როგორ ყმუოდა და წკავწკავებ-
და თავისებურად, ველური ცხოველივით. საკიდზე ფილმორის ქუდიც დავინახე... 
ვიფიქრე, ნეტავ ფილმორის ტანსაცმელი თუ მომერგება-მეთქი. მისი რეგლანი პალტო 
განსაკუთრებით მომწონდა... 
ახლა ფილმორი უკვე შორს იყო. ცოტა ხანში გემზეც ავიდოდა... ინგლისურიო! 

ინგლისური ლაპარაკის მოსმენა უნდოდა... რა უცნაური სურვილია! უცებ მივხვდი, რომ 
თუ მოვინდომებდი, მეც შემეძლო ამერიკაში დაბრუნება. ასეთი შანსი პირველად 
მეძლეოდა!.. საკუთარ თავს ვეკითხებოდი, წასვლა გინდა-მეთქი?.. მაგრამ ვერ 
ვპასუხობდი. ფიქრით იმ დროს დავუბრუნდი, როცა ოკეანეში შევცურე, ქვეყნიერების 
მეორე მხარეს, და უკანასკნელად გავხედე იქაურ ნაპირს... ცათამბჯენები დავინახე, 
თოვლის ფანტელებში გახვეული ცათამბჯენები... დავინახე, შუქი ნეკნებს შუა როგორ 
ესობოდა... მერე მთელი ქალაქი გადამეშალა თვალწინ  ჰარლემიდან ბატერიმდე, 
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ჭიანჭველებით მოფენილი ქუჩები, 
ხალხი... მერე ჩემი ცოლი გამახსენდა
თვალწინ გაელვებულმა სურათებმა
ნელ-ნელა უხვევდა, ბორცვების გარემოცვაში
წარსული ჰქონდა... რაც უნდა შორეული
გარეშე მაინც ვერ დაინახავდი... 
აბდღვრიალებული, მზის შუქით 
ყოფილიყავი, ამ ყველაფრისთვის 
მიდუდუნებდა, რომ არც კი გაწუხებდა
ყოველთვის ადგილზეა, მშვიდი 
არტერიას ჰგავს... ვიჯექი ამ სიმშვიდეში
მწვერვალზე ავედი, საიდანაც, ბოლოს
აუღელვებლად მიმოხედვას და თვალწინ
შეცნობას. 
ადამიანთა მოდგმა ყველაზე უცნაური

არსებები გეჩვენებიან, ახლოდან  
სივრცე სჭირდებათ და ეს სივრცე
ვგრძნობ, ეს მდინარე ჩემში როგორ
ძველთაძველი, ბებერი ნაპირებით
ერთგულ მცველებად შემორტყმიან

 

 

 

, სწრაფი მატარებლები, თეატრიდან ჯგროდ
გამახსენდა... ნეტავ, სად არის? რას აკეთებს

სურათებმა უცებ საოცარი სიმშვიდე მომგვარა. აქ
გარემოცვაში ის მიწა იყო, რომელსაც საოცრად

შორეული წარსული წარმოგედგინა, ამ მიწას
... ღმერთო! ჩემ თვალწინ ახლა ისეთი
 გამთბარი სიმშვიდე ლივლივებდა, 
 თვალის არიდება მოგენდომებინა! სენა

გაწუხებდა, საკუთარი არსებობით თავს არ გაბეზრებდა
 და უდრტვინველი … ადამიანის სხეულის

სიმშვიდეში და მეჩვენებოდა, რომ ძალიან
ბოლოს და ბოლოს, ცოტა ხნით მაინც
თვალწინ გადაშლილი ლანდშაფტის

უცნაური ფლორა და ფაუნაა. შორიდან
 მახინჯები და ავები. ამ არსებებს ყველაფერზე

სივრცე მათთვის დროზე მნიშვნელოვანია
როგორ მოედინება  თავისი წარსულით

ნაპირებით, თავისი ცვალებადი კლიმატით... პატარა
შემორტყმიან გარშემო. ის გეზს არასოდეს შეიცვლის

ჯგროდ გამოსული 
აკეთებს? რა დაემართა? 

აქ, სადაც მდინარე 
საოცრად მდიდარი 
მიწას ადამიანების 

ისეთი ოქროსფრად 
, რომ გიჟი უნდა 
სენა ისე მშვიდად 
გაბეზრებდა... სენა 
სხეულის მთავარ 

ძალიან მაღალი მთის 
მაინც მოვახერხებდი 

ლანდშაფტის არსის სრულად 

შორიდან უმნიშვნელო 
ყველაფერზე მეტად 

მნიშვნელოვანია... მზე ჩადის... 
წარსულით, თავისი 

პატარა ბორცვები 
შეიცვლის. 

www.PDF.ChiaturaINFO.GE

www.pdf.chiaturainfo.ge
User
Typewritten text
www.PDF.ChiaturaINFO.GE


