გლახის ნაამბობი

რა ქნას კარგმა მონარდემა,
დროზედ შაში თუ არ მოვა.
I
მე,სწორედ, ნადირობის ტრფიალს რომ იტყვინ, ისა ვარ. საკვირველად მიყვარს
დაბურულს, ხმაგაკმენდილ ტყეში ხის ძირას ჯდომა და მილეულის გულის-ცემით
ლოდინი ნათვალევის ნადირისა. არის რაღაცა მოუწყინარი სიამოვნება ამ ხალისიან
გართვაშია. თუ გნებავთ, ამასაც კი ვიტყვი, რომ ნადირობა ცოდვაა: ყოველი
სულიერი ღვთის დანაბადია, ყველას აქვს თანაბარი ნება ამ თვალუწვდომელ
ქვეყანაში ცხოვრებისა, მაგრამ რა გაეწყობა?.. ტყუილად კი არ გვარწმუნებს ჩვენი
საღმრთო წერილი, რომ პირველი წერილისისხლი უბოროტო ქვეყანაზედ კაცმა
კაცისა დაანთხიაო. კაცი მოსისხლეა, მეც კაცთაგანი ვარ. ბევრჯერ მინახავს ირემი
დამფრთხალი ძაღლისაგან, ბევრჯერ მინახავს და ბევრჯერ გაუტაცნია ჩემი გონება
მის თავისუფალს სილამაზესა. გადუწყვია რა ზურგზედ თავისი შტოიანი რქები,
მორბის გამალებული, ლამაზი და ამაყი, უკან მოჰყეფს ნაგეში ძაღლი. ძაღლს
მიურბის საწყალი და ზედ კი შეეხლება ხოლმე კაცსა, რომელიუ ამ შეთხვევაში
ძაღლზედ უფრო შეუბრალებელია და დაუნდობელი. შორიდანვე ესმის ირმის ფეხის
ცემა ყურმახვილ მონადირესა; ესმის და მისი მოსისხლე გული ღელდება და
ღელდება მეტის მოუთმენლობის გამო. აი, მოვიდა თოფის მანძილზედა, ფოთლებ და
ბუჩქებ შუა გამოჩნდა მისი დაღონებული, ნაღვლიანი თავი. ძაღლი დაუახლოვდა.
იშვირა ფეხი ირემმა და ისარივით გადმოეშო ბუჩქებზედ. გგონია, აგიქცევს გზას და
მიეცემა საყვარელის ტყის განსაცდელით სავსე თავისუფლებასა, მაგრამ არა,დაუშტვენ. მაშინ უნდა ჰნახოთ, რა მწუხარებით შედგება, რა-რიგ საოცარ
მშვენიერებით მოიღერებს კისერსა, რა გაფეთებით და იმედ-გაწყვეტილად დაიწყებს
ნაღვლიანის თვალების ტრიალს, ყურების ცქვეტას, გაგანიერებულის ნესტოებით
სუნის აღებასა!..ისეთი ლამაზია, ისეთი ნაზია და სინაზესთან ისეთი მიმზიდველი
ამაყიცა, რომა, გგონია, რაც ბუნებისაგან მინიჭებული მადლი აქვსო, სულ ეხლა
შემოიკრიბაო, რომ სიკეთით და თავის სილამაზით მაინც შეაბრალოს თავი
დამალულს მტერსაო!მაგრამ კაცი მაგისთანა გულჩვილი არ არის, რომ მაგით
მოტყუვდეს. რაკი იყნოსა, კაცის სუნი აიღო, ირემმა დააპირა გაქცევა, მაგრამ თოფმა
იგრიალა, და ირემი, აქამდინ ცოცხალი, თავისუფალი და ლაღი, გაირთხო იმ
ბალახზედ, რომლის კალთაშიაც პირველად აახილა თვალი, რომ მიესალმოს
ქვეყანასა და ბოლოს უკანასკნელად დახუჭოს, რომ სამუდამოდ გამოესალმოს. ისინი
იყვნენ ამის აკვნად და ბოლოს საფლავადაც გადაექცნენ. უნდა ჰნახოთ ის ამაყი,
თავისუფალი ნადირი, რა-რიგად უდრტვინველად და მშვიდადა კვდება, მაგრამ
ყოველთვის მის ცრემლმორეულ თვალებში ეს აღმომიკითხავს: ჩემო მკვლელო!
ქვეყანა ღვთისა დიდია და ფართო...რად შეგშურდა, რომ მეც, უბოროტოს და
მშვიდსა, ამ ღვთის მიუწვდომელ ქვეყანაში ერთი მტკაველი ალაგი მეჭირა?..ეს
სიტყვები აღონებდნენ გულს, მინამდინ დედემიწა შეიშრობდა სისხლსა დაღვრილსა
და როცა შეიშრობდა,მეც კი მომაგონდებოდა, რომ ჩვენ თითონ სულიერთა მეუფენი,
ჩვენ თითონ ქმნილებათა გვირგვინნი, ჩვენ თითონ ღვთის სახისანი ერთმანეთს არ

ვუთმობთ იმ ადგილსა,- რაკი მოვიგონებდი, რომ ყოველ კაცის ნაფეხურსა ერთი მუჭა
კაცისავე სისხლი შეუშვრია, მაშინვე დამიდინჯდებოდა გული და გამართლებული
ვიტყოდი: ¨ ისიც კარგია, ჩემო პირუტყვო, რომ აქა ჰკვდები, სადაც დაიბადე. ჩვენ,
კაცები, ხანდისხან მაგ ბედნიერებასაც მოკლებულნი ვართ¨.

II

ჩვენს სოფელს ქვემოდამ ერთი თხუთმეტიოდე ვერსტი რომ გაგევლოთ, კაი
სანადირო ადგილები იყო. რა იქ!..ყველგან, ჩვენს დალოცვილ ქვეყანაში, სადაცგლახისა არ იყოს- ¨ ქრისტე ღმერთს თავისი უხვი კალთა დაუბერტყია¨,ყველგან კაი
ადგილებია. რაც გინდა არის: დაიწყეთ მოხდენილ ირმიდან და გაათავეთ
დარბაისელ გარეულ ღორითა, ან გულისხმიერ დათვითა. ფრინველს ხომ თვლა არ
უნდა. მაგრამ, ჩვენ სოფელს ქვემოდან, რომ ვსთქვი, ის ალაგები მეტად მიყვარდა.
კარგად ვიცოდი იმათი ვითარება და შენიშნული, ნათვალევიც მყვანდა იქ ნადირი.
ორის-სამის დღითწავიდოდი ხოლმე; როცა დამიღამდებოდა, ავბრუნდებოდი ერთ
პატარა სოფელში, სადაც მყვანდა ერთი პატიოსანი გლეხკაცი ნათელ- მირონად.
ღამეს
იქ გავატერებდი და მეორეს დილას, ტრედის-ფრად რომ ინათებდა,
დავეშვებოდი თავ-თავქვე სანადიროდ. ორი თვე აღარ ვყოფილვარ იქითკენ, ბოლოს
მომინდა წასვლა. ერთ მშვენიერს ზაფხულის დილას ვახსენე ღმერთი, ავიღე
ორლულიანი თოფი, დავუძახე ჩემ მეძებარს და წავედი.
იმ ჩემს ნათლიმამის სოფლის სათავეში, ორღობეები რომ იწყებოდა, ზედ
საურმე გზის პირას, იდგა ერთი ძველი საბძელი, გომურზედ მოდგმული. გომურის
ჩასავალში ჩარდახსავით იყო წინ წამოწეული. ამ საბძლის გარეშემო ადამიანის კვალი
არ სჩანდა. ის იყო, მგონია, აყრილის კაცისა, ან ამოწყვეტილისა, თავმინებებული და
პატრონსავით დავიწყებული. რასაკვირველია, ხშირად შემხვედრია ამ საძლისაკენ
ავლა და ჩამოვლა, რადგანაც ზედ გზის პირას იდგა, მაგრამ , აი, რამდენჯერ ამივლია
და ჩამივლია, არც ერთი სულიერი იქ არ დამინახავს. თუ იქნებოდა, ისიც ხანდისხან
ზურგწამხდარი, დაჭლევებული გლეხკაცის ცხენი, რომელიც უილაჯობით შორს ვერ
წასულიყო და საბძლის გარეშემო სჯიჯგნიდა გოლვისაგან გადამხმარს ბალახსა.
ეხლა კი რომ ამოვიარე, ჩემდა გასაკვირველად, დავინახე ერთი კაცი, გომურის
კარებთან მიწოლილი. ეგ არაფერი. დილაზედ ჩამოვიარე, შევიხედე, ის კაცი ისევ-ისე
მწოლიანე დავინახე. საღამოზედ, ჯერ ბინდი არ მოჰრეოდა სინათლესა, ამოვიარე
დის კაცი ისევ-ისე ვნახე. გამიკვირდა უფრო იმიტომ, რომ იმის მეტი იქ არავინ
მოჩანდა. დავაპირე, ამაღამ უთუოდ გამოვკითხავ ჩემ ნათლიმამას ამის ვინაობასმეთქი. ჩემ კითხვაზედ ნათლიმამამ მომიგო:
- რა მოგახსენოთ, შენი ჭირიმე! მაგის ვინაობა აქ არვინ იცის.ეგ ვიღაც გლახა
არის, დავრდომილი და უპატრონო; სნეულია, მოსულა და მანდ შეჰკედლებია, აი, ეს
თუნდ თვე-ნახევარი იქნება.
სულ მარტოდ-მარტო არის?
- რა ვიცი, შენი ჭირიმე! მანდ კი გულშემატკივარი არავინა ჰყავს და.
- მაშ ვინ აცხოვრებს?

- ქვეყანა. ამ გზაზედ ხალხის ფეხი არ მისწყდება. ამვლელ-ჩამვლელი აო
დაილევა:ერთი ღვთის კაცი იქნებავინმე და მიუგდებს ორიოდ ლუკმა პურსა. ისიც
მეტს არაფერსა ჰთხოულობს, ცარიელ პურითაც იოლად მიდის.
- აქაური ხომ არ არის?
- რასა ბრძანებთ!..აქაური რომ იყოს, ისე როგორ გაუწყრებოდა ღმერთი, რომ
თავისიანი არ მიეცა. არა აქაური არ გახლავთ.
- შენ გილაპარაკნია იმ კაცთან?
- რატომ? მილაპარაკნია.
- თავის აფალი არა უთქვამს-რა?
- არა. მაგრამ კაი სიტყვის კაცი კი ყოფილა უბედური.
- იქნება შენ თითონ არ გამოგიკითხავს?
- როგორ არ გამომიკითხავს. ¨ მეო, - ერთხელ მითხრა, - ერთი დავიწყებული
კაცი ვარ, რად გინდა ჩემი ვინაობა? შემომხედე, ჩემო ძმობილო, და
მიცანიო¨.სხვა არაფერი უთქვამს თავის თავზედ. ინც აღარა გამომიკათხავს-რა
მასუკან. მგონი, თავს იმალავს.
მე გამაოცა ამანა. მე ბუნებითაც ცნობისმოყვარე ვიყავ და ეხლა, ამ
ნათლიმამისნაწყვეტმა სიტყვებმა როგორ აღმიძრეს გული იმ კაცის ამბავის
შესატყობრად. რაუნდა ჰქონოდა თავის დასამალავი?-ვფიქრობდი გულში.
გავიზრახე, რომ თითონ გლახას, რაც უნდა დაემართოს, გამოვათქმევინო თავის
ვინაობა.
ერთხელ ტყუილ უბრალოდ ნათრევ-ნახეტი, დაღლილი და ხელცარიელი
მოვდიოდი ჩემ ნათლიმამისაკენ. ჯერ მზე ისევ მაღლა იყო, კალოს ხარის გამოშვების
დრო იქნებოდა. ის უბედური კაცი, ისევ ისე მწოლიარე, იმავე ადგილას დავინახე.
ვეღარ მომითმინა გულმა, ვსთქვი, რაც უნდა იყოს, მივალ, იქნება ვათქმევინო რამე:
მაინც ცოტად დაღლილი ვარ, ნათლიმამის სახლამდინაც კაი მანძილი იყო კიდევ.
სხვა არა იყოს-რა, ქარს მაინც ამოვაღებინებდი დაღლილ მუხლებსა. მივედი, ¨
გამარჯვება¨ ვუთხარი.
ღმერთმა გადღეგრძელოთ,- მიპასუხა იმან სულის ხმითა და წამოიწია
პატივსაცემლად, რადგანაც თავადის-შვილი ვეგონე.
მე შევნიშნე, რომ ამ წამოწევამ ძალიან შეაწუხა, თითქო ტკივილები აეშალნენო, ისე
მტკივნეულად შეიკრიბა წარბები და დაეღმიჭა გაყვითლებული სახე.ის იყო
სრულიად დათენთილი სნეულებისაგან. ყვითელი სახე, შიგ-და-შიგ ტყლაპსავით
ჩაჩნეული, შეშუპებული ჰქონდა, როგორც წყალმაკის მქონესა, თმა და მოზრდილი
ჭაღარა წვერი ჭუჭყისაგან ისე გასქელებოდა, თითქო იმის თმას თავის დღეში არც
წყალი მოჰხვედრიაო და არც სავარცხელი. რუსის ფარაჯის ნაგლეჯებში იყო
გახვეული ის უბედური, ქვეშ ეშალა ლეკურ ნაბდის ნაგლეჯი. გვერდთ ედგა ერთი
პირმოტეხილი ლიტრა,იქავ ეგდო რუსული სხვილი ტილოს თოფრაკი და ერთი
მოზრდილი კომბალი დეგ ერთგული და უმუხანათო თანამგზავრი ყოველის
ებედურისა. ძალიან გაქელილი სჩანდა დაუნდობელ ცხოვრებისაგან, მაგრამ იმასში
რაღაცა იყო იმისთანა, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ცხოვრების ქარიშხალსა ჯერ
კიდევ არ გაუქრია მისის სულის სიცხოვლე და სიძლიერე. მისი დაღლილი და არუგონო თვალები, პირქუშად და შეწუხებულად მაყურებელნი, სავსენი იყვნენ
სიმტკიცითა და ღონითა; ეტყობოდათ ზედ, რომ ამათ პატრონს ბევრი ცეცხლი
უნახავს, ბევრი ავდარი შესწრებია და გამოუვლია, მაგრამ არც ცეცხლს და არც
ავდარსა ისე არ მოუკლავთ, როგორც შეეძლოთ. საზიზღარი სანახაობა ჰქონდა, მინდა

ვსთქვა, საცოდავიცა, მაგრამ ამის თვალების სიამაყეს ვერ ვაკადრებ მაგას. დიდრონი,
შიშველი ფეხები საცოდავად ასიებოდნენ, დახეთქილ წყლულიდამ ჩირქი სდიოდა.
ღმერთო, შეგცოდე, ეს რომ დავინახე, თვალი მოვარიდე, ისე მეზიზღა.
- გეზიზღები განა შე კაი კაცო!-მკითხა დაგვემილის ხმით,მაგრამ მე ის ხმა
გამკიცხავ ხმად მეჩვენა. მე შევხედე და ერთი მწუხარე, თუ მძულვარე ჩემი
შემარცხვენელი ღიმილი დამხვდა იმის სახეზედა. მე შემრცხვა და მაშინვე
თავი დავხარე, ვერ გავუძელი იმის თვალების მკაცრს მეტყველებას.
ვგრძნობდი, რომ ჩემის სულმოკლეობის სირცხვილმა სახეზედ ცეცხლი
მომიკიდა ამ კაცის თამამ კითხვაზედ. მე პასუხი არ მივე, და ან რა უნდა
მეთქვა?
- მართალი ბრძანდები,- განაგრძელა იმ უბედურმა, თითქო მე შევეცოდეო, ჩემს
დასამშვიდებლად,-მართალი ბრძანდები! ცოცხალ კაცს მატლი მეხვევა!..
თითონ მე მეზიზღება ჩემითავი, შენი რა საკვირველია!
ამან ვერ დამიშოშმინა სულმოკლე გული, თუმცა, თითქო უგუნური ქცევა ჩემი
თითონვე გამიმართლაო. მაგრამ ვაი იმ გამართლებასა!..გული უფრო ამემღვრა, მე იმ
წამს ჩემი თავი შემძულდა, რას ბრძანებთ?.. ჩემს წინ ნახევარმკვდარი კაცი იდო, ეგრე
უნუგეშოდ დარჩომილი.იმას ისე ეჭირებოდა გულმტკივნეული ქცევა და თბილი
სიტყვა, მე კი მხეცურად თვალი მოვარიდე და შევიზიზღე, მოდი აქა და თავი
გაიმართლე! უნდა წამოვმდგარიყავი და ბოდიშით შემენანა ჩემი მხეცური ქცევა,
მაშინ გავმართლებოდი, მაგრამ სულის ღონე ჩემი ამ პატიოსნურ საქმისათვის
უძლური კაცი, იქნება!..
- მე ეს ოთხი თვეა, რომ ასე ვარ,-დაიწყოკიდევ,- დამიგდო ავადმყოფობამ და ამ
დღემდინ მიმიყვანა.ესე უპატრონოდ ამ დაქცეულ ჩარდახის ქვეშ ამომდის
სული. ამოდენა დედამიწის ზურგზედ დამტირებელი არა მყავს. სიკვდილსაც
ისე დავავიწყდი, როგორც კაცსა: ველი და არ მოდის. ისიც კაცსავით კეთილი
ყოფილა: როცა გიჭირს, მაშინ გემალება. ნუ მოვა... მე უფალმა იმოდენა ღონე
კიდევ შემარჩინა, რომ ბედს ბოლომდინ, საფლავის კარებამდინ მივიტან. ეს
კია რომ, სადაური სადა ვკვდები!..
¨ ვა, სოფელო, რაშიგან ხარ,
რას გვაბრუნებ, რა ზნე გჭირსა?
ყოვლიმც შენი მონდობილი
ნიადაგმცა ჩემებრ სტირსა!
სადაურსა სად წაიყვან,
სად აღუფხვრი სადიდ ძირსა,
მაგრამ ღმერთი არ გასწირავს
კაცსა შენგან განაწირსა!¨
-მართალი უთქვამს ამის მთქმელსა, შენი ჭირიმე! თუ ქვეყანამ პირი უკუმარიდა
და არ შემიკედლა, ღვთის კალთა ხომ ფართოა!..
ეს რომ,სთქვა, ღმერთს შეჰხედა. მე აბა წარმოიდგინეთ, რა-რიგად
გამიკვირდებოდა ძონძებში გახვეულის გლახისაგანეს ¨ვეფხიატყაოსნის¨
სიტყვები!... ბარაქალა იმ კაცის მეტყველებას, რომლის სიტყვები ამისთანა
უნუგეშოსაც ანუგეშებს საფლავის კარამდინა!მშვიდობა ძლიერსა სულსა შენსა,
უკვდავო რუსთაველო!
რა ვქნა?- ვთქვი ჩემს გულში,- ეს კაცი ის არ უნდა ყოფილიყო, რაც ეხლა
არის. ცნობისმოყვარეობა ჩემი წრეს გასცილდა, მერე იმანაც სიტყვა თითონვე ისე

გამიგრძელა, რომ იმედი მომეცა გამომეთქმევინებინა რამე. მინდოდა მეკითხა,
მაგრამ ვერ გავბედე: შევატყვე, რომ დიდი ხნის ცნობილმა ქარმა უეცრად
მოჰბერა გამოვლილი სევდა. ჯერ ვამჯობინე, სევდის ღრუბელი გადეყარა, მერე
მეკითხნა ვინაობა. ბოლოს ისევ ჩემსკენ მობრუნდა და დიდხანს დამაცქერა შავი
თვალები. მე ისე მეჩვენა, ვითომც სახის მეტყველება შესცვლოდა. ეხლა კი დრო
იყო, მგონი, დამეწყო საუბარი, მაგრამ ვიფიქრე, როგორ მოვაყოლო, და ვერა
მოვაგვარე-რა. ხომ ესეა ეს ოხერი, როცა გიჭირს, ხერხიც მაშინ გეკარგება და
ღონეცა. ბოლოს ვთქვი: დავიწყებ, ჯანი გამვარდეს, თუ უხერხოდ მომივა,
- შენ, ძმობილო,- ვუთხარი მონაწილეობით, - აქაური არ უნდა იყო, თორემ
თავისიანი, როგორ დაგელეოდა?
- მართალი ბრძანებაა, -მიპასუხა იმან,- მე აქაური არა ვარ, ჩემი ქვეყანა აქედამ
შორს არის, მაგრამ იქაც რომ ვყოფილიყავი, ესე ოხრად ამომივიდოდა სული,
იმიტომ, რომ იქაც ასე აღარავინა მყავს, როგორც აქა.
- დიდი ხანია, რაც ამ მხარესა ხარ?
- კარგა ხანია, რაც ამ მხარესა ხარ?
- კარგა ხანია, ბატონო! აი, ხუთი წელიწადი უნდა შესრულდეს ამ
შემოდგომაზედ, თუ მანამდინ დამცალდა. დიაღ!.. ხუთი წელიწადი იქნება,
რაც სამუდამოდ დამაკარგვინეს ჩემი მიწა-წყალი. თუნდა რომ მევაპატიო,
ღმერთი მაინც მოკჰკითხავს, ვინც ეგ სიკეთე მიყო.
- როგორ თუ დაგაკარგვინეს!.. განა ძალადა ხარ გამოგდებული?
- ეგ რომ გითხრათ, მითამ ჩემი ამბავი მიამბნია.
- თუნდ რომ მიამბო, რა დასაძრახია?
- არა, განა მაგას მოგახსენებთ, მაგრამ მე არ მინდოდა ჩემი ამბავი ვისთვისმე
მეთქო.
ეს ისეთნაირად სთქვა, რომ მე იმედი მომეცა დაწვრილებით თქმევისა, თუ რომ
ცოტად მაინც ძალას კიდევ დავატანდი.
- რატომ არ გინდა?რისა გეშინიან?
- ჰმ, - ჩაიცინა დ გლახამა, -რისა უნდა მეშინოდეს?..
- მაშ რა გაბრკოლებს? სთქვი, თუ ღმერთი გწამს, -დავერიჯე მე, რომ ვერა
გავხდი-რა, -რა წამსაც დაგინახე, ღმერთია მოწამე, გული შენკენ მომიბრუნდა,
თუმცა...
- თუმცა რა?
- არაფერი... მე მინდოდა მეთქვა, რომ შეგატყე, წუთის სოფლისაგან
დაჩაგრული ხარ, გულნაკლულად ნუ გამიშვებ...
- ვინა ვარ?... მომიგო მან და შედგა, თითქო თქმა არ უნდაო.

III

-

მე, სწორედ მოგახსენოთ,- დაიწყო ხელახლად გლახამა, -ჩემს ვინაობას არ
გეტყოდი, თუ ჩემი აღსასრული არ მოახლოვებულიყოს. ვიცი დ ჩემი დღე
დათვლილია. თუმცა ძალიან კი მეძნელება თქმა, მაგრამ რა გაეწყობა? გულში
გაიღვიძა კიდევაც ძველებურმა საქმემა და ეხლა რაღა დროს დამალვაა?

-

გინდა ეგ არ იყოს, ეხლა არაფრისა მეშინიან, თუმცა გამცე კიდეც. მე
როდესღაც ვფიქრობდი ჩემის ვინაობის დამალვასა, როცა სიცოცხლე ტკბილი
იყო ჩემთვისაც,როცა იმედი მქონდა, რომ ქვეყანაზედ მეც, როგორც იქნებოდა
შრომით თუ ოფლით ვიყიდდი ლუკმა პურსა და ისე დალევდი წუთისსოფლის დღესა. ეხლა კი, როცა სიცოცხლე ბალღამსავით გამიმწარდა და ის
ერთად-ერთი,ჩემსავით ობოლი იმედი წამართო ჟამთა ვითარებამა, ეხლა მე
ფიქრი აღარაფრისა არა მაქვს. გეტყვი ყოველ ჩემს გარდასავალს და დაე
ღმერთმა ეს აღსარებად მიმითვალოს, თუ რამ შევცოდე და მონანიება ვერ
მოვასწარ,- შემინდოს. მე ვარ ნაყაჩაღევი. ჩემი თავი ერთ დროს წმინდაგიორგისჯვარად იყო დაფასებული, მაგრამ, ხომ მხედავთ, შესყიდულმა
ტყვიამ აქამდისინ ვერ მიპოვა. მე მართალია, ვიყავ ერთ დროს კაი
მსხვერპლი, ხელმარჯვე ბიჭი, ძალი და ღონე ყველაფერში შემწევდა, მაგრამ,
ღთვის წინაშე ვაღიარებ, მე საყაჩაღო კაცი არ ვიყავი. იქ ასეთი გული უნდა,
რომ დედას კალთაში შვილი მოუკლა და ხელი არ აგიკანკალდეს. მე იმისთანა
არ ვიყავ: გული მორბილებული მქონდა პატარაობითვე, მე ყმაწვილობითვე
სხვა მზემ დამკრა და სხვარიგად გამითბო გული; მაგრამ ჟამმა მიმუხთლადა
კაცმა არ მიპატივა, მეც დავკარ ფეხი და გავვარდი ყაჩაღად.
მე კახელი არ გახლავარ, -მოჰყვა კვლავ მცირე ჩაფიქრების შემდეგ. დ ჩემი
მიწა-წყალი, როგორც მოგახსენეთ, აქედამ შორს არის, და ვაი რომ ჩემ
სიცოცხლეშიიმ მიწას ვეღარ ვინახულებ და იმ წყალს ვეღარ დავეწაფები!..
შვიდის წლიდგან მოკიდებული ოც წლამდინ ჩემის განთიადის დღენი
ბატონის სახლში დამიღამებია. ის ღმერთმა იცის-ცაშიდა დედამიწაზედ
დმე,რაც მე იქ გულმტკივნეულად მიწევია უღელი; მაგრამ დამნახავი ვინ
იყო, მაღალის ღმერთის მეტი?თავდაპირველადვე ამადევნეს ჩემოდენა
ბატონის შვილსა, დათიკოს. კაი მოგეცათ, კაი ბავშვი ის იყო პატარაობისას.
ჩემი წყენა ბატონის სახლში არავის შეეძლო: დათიკოს რომ ვუყვარდი,
ყველას იმისი რიდი ჰქონდა. დათიკო, როგორც მოგეხსენებათ მამის-ერთა
ბავშვის ამბავი. მეტი გაზვიადებულირამ იყო,განებიერებული, ერთს
ალიაქოთს ასტეხდა ხოლმე, რომ ჩემთვის ეწყენინებინათ რამე.მე, სწორედ
მოგახსენოთ, ძალიან შევიჩვიე ჩვენი პატარა ბატონი, იმანაც შემიჩვია, ასე რომ
ბოლოს ეს შეჩვევა მე სიყვარულად გადამექცა. ყმაწვილის გული, შენი
ჭირიმე, ადრეულა ყვავილსა ჰგავს: მზე დაჰხედავს თუ არა, გაიშლება, ის კი
აღარ იცის,რომ ზამთრის სუსხი კიდევ მოასწრობს ნამდვილ გაზაფხულამდე
და დააჭკნობს. მე რა ვიცოდი? პირველად ბატონის სახლში გათბა და
სითბომვე ბოლო მომიღო. თუნდ ეგ არ იყოს, შინისაკენ მე გული არ
მიმიწევდა.აქ ასეთი სულთამხუთავი დედინაცვალი მჰჯდა, რომ, როცა კი
მოვიგონებდი, ჟრჟოლას მომგვრიდა მარიამობისთვის ციებასავით, ბატონთან
კი განებივრებულ ვიყავ ბატონის შვილსავით. დათიკოს ვუყვარდი და მეც
მიყვარდა. მაშინ რა ვიცოდი სულელმა, რომ უფროს-უმცროსობაში
სიყვარული სიზმარია? რა ვიცოდი, რომა ბატონ-ყმობის შუა სიყვარულის
ხიდი არ გაიდება? ეგრე ყოფილა ქვეყანაზედა, ცალს თურმე ცალმა უნდა
უცალოს!.. ეს რომ მცოდნოდა, ღმერთსა ვფიცავ და ჩემ მამა-პაპის სალოცავსა,
გულში ნაღველას ჩავიწურავდი და იმის სიყვარულს კი იქ არ გავიტარებდი.
მაშინ რა ვიცოდი?..

თოთხმეტის წლისა შევიქენით ბატონი და ყმა, როცა ქალაქში
სასწავლებლად დათიკოს გაგზავნა დიდია ბატონმა დააპირა. მეც,
რასაკვირსელია, თან უნდა გავყოლოდი. მამა-ჩემმა რომ შეიტყო ესა, იახლა
ბატონს და ჩემი თავი სთხოვა. ხომ მოგეხსენებათ: გლეხკაცისათვის თოთხმეტის
წლის ბიჭი ოჯახობაში განძი არის. თუ ბიჭი პატარა მადლიანია, ამ ხანში კარგად
შეიძლებს გლეხკაცის ჭირის და ლხინის განახევრებასა. თუედ ეგ არ იყოს, მამაჩემს პირველ ცოლიდამ მარტო მე დავრჩი, და მგონია, ვეძნელებოდი, არ
ვემეტებოდი შორს გასაგზავნად.
დიდი ბატონი დ ღმერთმა აცხონოს დ მეტი კაცი იყო. ჩემი დათიკოსთან
მოშორებაც ეძნელებოდა და მამა-ჩემიც ეცოდებოდა. ის დალოცვილი მე
მომიბრუნდა და მიბრძანა:გაბრუშკი! თუ არ გინდა დათიკოსთან წაევლა, აქ
დარჩი მამა-შენთან, მე ძალას არ დაგატან. ვიცი, ამას დათიკო იწყენს, მაგრამ რა
ვუყოთ: შვილი მამისა არის. ამისთანა კეთილი იყო ის კურთხეული! ბატონის
კაცისშვილი მამისა კი არ არის, ბატონისაა, მაგრამ ის კურთხეულის შვილი სხვა
გულის პატრონი იყო...
მე ალმური ამივიდა სახეზედა, ბატონი თითქმის მამა ჩემს მოურბილდა და,
ვაი თუ აქ დამაგდოს მეთქი. ის კი არ იცოდნენ: სე დათიკოსთან სიკვდილი
მერჩივნა ჩემ დედინაცვალთან ასის წლის ცხოვრებასა. გული მეტკინა, მახსოვს
თვალებში ცრემლიც მომერია. ვსთქვი ჩემ გულში: გამიწყრა ღმერთი, ისევ
ჩამაგდესიმ ქაჯის ხელშია მაგრამ, ღმერთმა უშველოს, დათიკომ დამიხსნა
ცეცხლისაგან. ის თავდაპირველადვე ერთი ამაყი, თვით-რჯული ბავშვი იყო,
რასაც იტყოდა, მოკვდებოდა და თავის ქეიფზედ კი გაივლიდა. მე
რომდავჩუმდი, დიდ ბატონს ის მიუბრუნდა და თამამად უ ხრა: თუ გაბრუშკას
არ გამატანთ, მე ქალაქში წამსვლელი არა ვარ. გაჯიუტდა ეს ყმაწვილი, ზედ
გადააკვდნენ და ვერ გადაათქმევინეს ნათქვამი. რა ექნა დიდ ბატონსა? მამიჩემისაც ეხათრებოდადა თავის შვილის ამბავიც იცოდა. ბოლოს,რომ ვერა გააწყორა, ბატონმა ისევ ჩემი მამის წყენა ირჩია და უთხრა თავისებურად,
გულმტკივნეულად: ხომ ხედავ, ჩემი დათო, დათიკო ისე შეჰჩევია შენს შვილს,
რომ მოშორება ეძნელება. დაე, წავიდნენ კარგია, რომ პატარაობითვე ბატონი და
ყმა ერთმანეთს შეეჩვივნენ: ყმისათვის ბატონთან შეზრდილობა დიდი ზურგია.
ნუ დაუშლი, თუ ღმერთი გწამს, დაე უყვარდეთ ერთმანეთი.
მამა-ჩემსა ვერაფრად ეჭაშნიკა ეს ნაუბარი ბატონისა;უგემურად გაიქნია თავი
დი ისე გაჯავრებული და გულაყრილი წავიდა, რომ, როცა ქალაქს მივდიოდი,
არც-კი მინახულა. ეგ, გითხრათ ჩემი გულქვაობის ამბავი, სულაც არ
შევიმჩნიემაშინ. ბოლოს კი ბევრი ვინანე. ის-ის იყო, მამა-ჩემი თვალითვეღარა
ვნახე: იმავ წელიწადს ამოიჭამა წუთის- სოფელმა, და მე ისე, მშობლისაგან
შეუნდობარი, უთვისტომოდ, ობლად, მარტოდ-მარტო დავრჩი ამ ტიალ
ქვეყანაზედა. ამ თვალმიუწვდომედ დედამიწის ზურგზედ ერთი დათიკოღა
დამრჩა. მე იმაზედ დავლიე ობოლის გულის სიყვარული..
ჩავედით ქალაქში. ჩვენ დაგვაყენეს დიდ ბატონის ნათლიდედასთან. ის იყო
ერთი ღარიბი, ქვრივ-ოხერი, ხნიერი დედაკაცი. ერთი ვაჟიშვილი ჰყოლოდა
თურმე და ისიც შეჰშურებოდა იმისთვის ბედსა და წაერთმივა საწყლისათვის.
ორ-ოთახიანი სახლი ჰქონდა მტკვრის პირას. მე რომ მივათვალ-მოვათვალიერე
იქაურობა, ვთქვი ჩემს გულში: აქ, მგონი, ჩვენ კუჭს ვერ გავიძღობთ-მეთქი. მერე
დათიკოსაც ვუთხარი ეგა, იმან გამიცინა და მითხრა:თორმეტითუმანი უნდა

ვაძლიოთ წელიწადში და წლის სამყოფი პური და ღვინო, როგორ შეუძლიან
მშივრები დაგვყაროსო? მართალი უნდა სთქვას კაცმა, ის დალოცვილი ისე
გვინახავდა, როგორც საკუთარ შვილებსა. ღმერთმამშვიდობა მისცეს მის სულს..
დათიკო ყოველ დილით სკოლაში მიდიოდა, სადილად შინ მივიდოდა,
სადილს-უკან წაივდოდა, ზარების დარეკვის დროს ისევ შინ დაბრუნდებოდა.
საწყალს რაღაცა რუსული ტანისამოსი ჩააცვეს. ძალიან ითაკილა პირველში, ასე
რომ ერთხელ შემომტირა კიდენაც. მაგრამ,ხომ მოგეხსენებათ კაცის ამბავი,ყველაფერს მალე შეეჩვევა; ისიც შეეჩვია. მე ბევრი საქმე არა მქონდა. რაკი
დათიკოს სკოლაში გავისტუმრებდი და სახლს დავგვიდი, მთელი დღე ისე გულხელ-დაკრებილი ვიჯექი. ხანდისხან იქნება ბაზარში გავეგზავნე დედაბერსა
მწვანილის სასყიდლად, სხვას ყველაფერს თითონაჰყიდულობდა. მეც, რაკიჩემს
საქმეს ბოლოს მოვუღებდი, ავიღებდი თავს და ქუჩის პირას ქვეზედ
ჩამოვჯდებოდი, თვალებს ავაყოლებდი ამვლელს და ჩამვლელს, როგორც
მოგეხსენებათ უსაქმო კაცის ამბავი. ჩვენის ქუჩიდამ ერთი ვიწროქუჩა
აუბრუნდებოდა, და იქავ ერთი პატარა საყდარი იდგა: იმის დასწვრივ, ჩვენკენ,
ამ ორ ქუჩის კუთხეში ერთი უშველებელი, დიდი ალაყაფის-კარებიანი სომხის
სახლიიყო. იქ ხშირად მინახავს ერთი მოზრდილი იმერლის ბიჭი; უფროსაღამოს
ხნობით გამოდიოდა, დაჯდებოდა კარების დირეზედ და სულ რაღაცას
ხელნაწერსა კითხულობდა. მე ძალიან გამაიკვირდა, ვინ ბიჭი-მეთქი, და ვინ
წიგნის კითხვა,, მე მაშინ ბრიყვსა, წიგნი მარტო სათავადო ხნლობა მეგონა.
თურმე, ნუ იტყვით, ჩვენისთანა საწყალ კაცის შეფერებაც სცოდნია. ღმერთო
მაღალო! სადაღ კი შენი მადლიანი ხელი ურევია, იქ ყველაფერი საყოველთაო
ყოფილა!
ერთხელ კვირა-დღე იყო. დათიკო სადღაც წავიდა და საღამომდინ შინ არ
შემოუხედნია. იმან როგორღაც ორიოდთვეს შემდეგ ხშირად დაიწყო გარე- გარე
სიარული და ხანდისხან მამლის ყივილამდინაც არ შემოვიდოდა შინ. მგონი,
მაშინ იმას სწავლაზედ გული აცრუებული ჰქონდა. კვირა-დღე იყო, როგორც
მოგახსენეთ. მე მაშინ საქმე არა მქონდა-რა, გამოვედი ქუჩაში. ჯერ ჩვენ საყდარში
წირვა არ გამოსულიყო. გავედი თუ არა, ის იმერლის ბიჭი წიგნით ხელში იქავ
დამხვდა, საცა უწინ ვხედავდიხოლმე; მეც აქეთ ქუჩის პირას ქვაზედ ჩამოვჯექ
და დავუწყე ცქერა. ის ბიჭი თვალაუღებლივ კითხულობდა; ხან ჩაიცინებდა, ხან
ისევ გაუცინებლივ დასცქეროდა მუხლებზედ გადაშლილ ნაწერსა. მე გულმა
ვეღარ მომითმინა, მივედი იმასთან და გამარჯვება ვუთხარი. იმანაც
რასაკვირველია, სალამი მამცა.
-შენი სახელი, ძმობილო? დმკითხა იმან.
- გაბრიელ. შენი? დეხლა მე ვკითხე.
- გლახუკა.
- სადაური ხარ ?
- რაჭველი. შენა.
მეც ვუთხარი, სადაურიცა ვარ.
- რაჭველი? მაშ მოჯამაგირედ იდგები?-დავუმატე მე.
- დიაღ, სომეხთან ვდგევარ. შენა?
- მე? ბატონის შვილს ვახლავარ.
- აი, ყმაწვილი რომ დაიარება, იმას?
- იმას.

დიდი ხანია ქალაქში ხარ?
კარგა ხანია.შენა?
მე, თუნდა ორი წელიწადია, აქა ვარ.
მეც, ერთი წელიწადი იქნება,აქა ვარ და რატომ ადრევ არ მინახვიხარ?
აქ არ ვიყავი, ჩემი აღა კარგა ხანი იყო კახეთშიდა თან ვახლდი. ეხლახან
ჩამოვედით, ორი თვე არ იქნება ჯერ კიდენ.
- კიდეც იმიტომ. ეგ რა არის? დ ვკითხე და დავანახვე წიგნი.
- ზღაპრების წიგნია, ჩემო ძმაო! საქმე არა მაქვს და გულს ამაში ვართობ.
- აბა თუ ღმერთი გწამს, წაიკითხე, მეც გავიგონო,-ვუთხარი მე ხვეწნითა.
დამიჯერა იმ კაი კაცმა და დაიწყო ისეთნაირადკითხვა, რომ, ღმერთო შეგცოდე,
შური მომერივა. ეგ კიდევ არაფერი: ყური ვუგდე და ის, რასაც კითხულობდა,
თითქო მეცნო, თითქო სადღაც უწინაც გამეგონოს. გადააბრუნა ახლა სხვა
გვერდი, ახლა სხვა წაიკითხა, ის კი სწორედ ჩვენ სოფელში გამეგონა. არ ვიცი
რად, მაგრამ გული კი სიხარულით გადამიტრიალდა. ¨ დალახვრა ღმერთმა¨,წამოვიძახე უცებ,- ჩვენი გლეხური ზღაპარი აქ სად მოსულა?..¨ დიაღ, ჩვენი
მდაბიო ზღაპარი გახლავთ. იმერლის ბიჭმა ჩაიცინა ჩემ სიტყვაზედა.
- ეგრეა, ჩემო გაბრიელ! დმითხრა გლახუკამ,- წიგნი იმისთანა რამ არის,რომ
თქვენის სოფლის ამბავს ქალაქში ჩამოიტანს,ქალაქისას დ სოფელში წაიღებს;
სად კაცს კაცთან გაალაპარაკებს.
- მართალი ყოფილა, როგორცა ვხედავ,- ვუთხარი მე, - მაგრამ... ჩვენი
ზღაპარი!.. აი, დალახვრა ღმერთმა, წიგნში ჩაწერილა! აბა ერთი კიდევ
წაიკითხე.
კიდევაც წამიკითხა იმ დალოცვილის შვილმა. რა გავაგრძელო, იმ წიგნმა თავი
შემაყვარა.ისე ჩემ სიცოცხლეში არა მინატრია-რა,როგორც იმ დღეს წიგნის
კითხვა მე ვინატრე: მშურდა, გეტყვით ჩემ გულის სიძუნწეს, რომ ის ისე თამამად
კითხულობდა, მე კიისე უხეიროდ დავეხეტებოდი. ბოლოს, გულის წადილს რომ
ვეღარ გავუძელ, მივვარდი ზედ გლახუკას და დავეღრიჯე:
- თუ ღმერთი გწამს, მოდი, ერთი მადლიანი საქმე ჰქენ და წიგნი მასწავლე. მე
ერთი ობოლი ბიჭი ვარ, თუ მე ვერ გადავიხდი სამაგიეროს, ღმერთი ხომ
დიდია!..
რას ბრძანებთ?.. მაინც ისე უსაქმოდ ვაღამებდი ჩემს დღეს. მე რომ მაშინ წიგნი
მცოდნოდა და ის ზღაპრები მეკითხნა, ჩემს ბედს ძაღლიც არ დაჰყეფდა.
- მართლა გულითა ხარ მოწადინებული? დ მკითხა გდახუკამ.
- რას ამბობ? მოწადინებულიო!.. ზედ დავაკვდები, შენ ოღონდ ეგ სამადლო
საქმე მიყავ! - ვუპასუხე გიჟსავით.
- მაშ თუ აგრეა დ ადვილია.
- ვაცხოვნე მამა-შენი!.. დშევყვირე გახარებულმა,- მადლიანი ბიჭი ყოფილხარ.
- ნუ გგონია, რომ მე გასწავლი. მე არ დაგზარდები, მაგრამ ხომ იცი, ძმაო,
მოცლა არა მაქვს, მე კაი ოსტატს გიშოვნი.
ფერი მეცვალა, ეს რომ მითხრა. როგორც თავმოწონებული ფარშავანგი ჰხარობს
მინამ თავის შავ ფეხებს დაინახავს, როცა კი ძირს დაიხედავს და თვალს
მოჰკრავს, მაშინვე ფრთებს დაღონებული ჩამოჰყრის, - ისე ამ სიტყვებზედ ჩემმა
ჯერ წახალისებულმა გულმა ჩამოჰყარა ფრთები.
-

ეჰ, ძმობილო! - ვუთხარი გულნატკენად დ შენშიაც მოვსტყუვდი. ოსტატს კაი
გაძღოლაც უნდა, მე ცალი ფულიც არა მაქვს თვალზედ მივიკრა. ვხედავ, რომ
ტყუილ დ უბრალოდ წახალისდა ჩემი წადილი.
იმან გამიცინა და მითხრა:
-აჩქარებული კაცი ყოფილხარ, თოფის წამალსავით ჰფეთქავ. განა მე არ ვიცი, შე
კაი კაცო, რომ მე და შენისთანა კაცს საოსტატო ფული არ ექნება? მე იმისთანა
ოსტატს გიშოვნი, რომ უფულოდ გასწავლოს.
-გულს მირბილებ განა? დვკითხე უჯერობით.
-დამიჯერე, მართალს გეუბნები.
- მართალს?!
- ჰო, ისეთი კაცი გიშოვნო, ძმასავით მოგეხმაროს.
- ბიჭოს!.. მაშ ღვთის კაცი ყოფილა!..
- შენ არა სტყუი. სწორედ ღვთის მსახური კაცია. მეც იმან მასწავლა, ღმერთმა
გადაუხადოს სამაგიერო.
- არა,- დამაცა: როგორ თუ ღვთის მსახურია, სამღვდელოა?
- სწორედ. შენ ხომ ამბობ -ფულიო, ფული კი არა, სანთლით ეძებს შენისთანა
მოწადინესა, რომ წიგნი ასწავლოს. ვისაც არ უნდა,იმდენს ეჩიჩინება, იმდენს
ეჩიჩინება, რომ ძალად ანდომებს. მეც ისე მნახა ერთხელ ქუჩაში. დაილოცა ის
დღე, ჩემთვისკაი დღე იყო... დამიწყო დალოცვილმა ლაპარაკი: სადაური
ხარო, აქ რას აკეთებო? მეც ყოველისფერი მოვახსენე. რა გავაგრძელო, ისე
მოინადირა ჩემი გული ტკბილის სიტყვით, ისე შემიჩვია, რომ, ბოლოს.
წიგნის სწავლებაც დამიწყო. რა მე?..ათიოდ პატარა ბიჭები, ამ ჩვენს უბანში
მოგროვილები, იმასთან დადიან და სწავლობენ. როგორც შენ, ისე იმან
იმათგან გროში არ იციცს. მე ერთხელ, ჯამაგირი რომ ავიღე, მინდოდა
მიმერთმივა ორი მანეთი იმ დალოცვისათვის, მაგრამ, თუმცა არ გამიწყრა,
მიწყინა კი.
- მამა გყავს? დმკითხა მე.
- არა, შენი ჭირიმე!
- დედა?
- გახლავთ.
- ვინ ინხავს?
- მე, შენი ჭირიმე! ჩემს მეტი არავინა ჰყავს.
- მაშ ეგ ფული დედა-შენს შეუნახე, -მიბრძანა თავისებურად გულთბილად, შენ რა გაქვს, მე რა უნდა მამცე?
- დედა-ჩემს თავისი წილი გავუგზავნე და ეს გადავანარჩუნე, რომ
თქვენლოცვაში მომიხსენიოთ.
- ლოცვა არც ფულზედ და არც ფულით არ იყიდება.
- საყდრის და ღვთის სადიდებლად მაინც მიიღეთ, შენი ჭირიმე!
- ღმერთი, ჩემო ძმაო, მარტო კარგის საქმით იდიდება და არა ფულითა.
- მიწყრებით, შენი ჭირიმე!
- არა, მე მართალს გეუბნები.
- მაშ რა ვქნა,მიბრძანე
- შენთვის შეინახე: თუ მეტია შენთვის, იმას მიეცი, ვინც მე და შენზედ უფრო
ღარიბია, მაგას უფრო მოგიწონებს ღმერთი. აგერ, ამ თქვენის ქუჩის ბოლოს,
-

ერთი ღარიბი სახლობა არის, პურის შოვნის ილაჯი არა აქვთ, მე და შენ კი
ყოველ დდღე მაძღრები ვართ...
ეს ისეთნაირად მითხრა, რომ არ დაიჯერებ, მაშინვე გამოვტრიალდი, ვაპოვნე ის
სახლობა და იმისთვის გადადებული ორი მანეთი იმათ მივართვი. აი, რა
მადლიანი კაცია!.. ნეტა თითონ ჰქონდეს რამე მაინცა! ღვთის განაჩენი არა
აბადია-რა, დღე-დღეურად ძლივა სცხოვრობს. მაგრამ სულ ტყუილი ყოფილა,
კაცს რაკი ღვთის მადლი ჩაესახება გულში, მდიდარია თუ ღარიბი, მაინც
მადლის გზაზე წავა. მაგ კაცის ამბავი რომ გიამბო, არ დაიჯერებ, იმისთანა რამ
არის. საცა კი სიკეთეა ამ უბანში, იმისი მადლიანი ხელიც იქ ურევია. დაილოცა
ღვთის სამართალი, რომ მე და შენისთანა თავმინებებულ კაცს მაგისთანა
პატრონს გვაჩენს ხოლმე!.. მე თუ კაცი ვარ, ეგ იმისი უნარია, ღმერთმა
გადაუხადოს! ტყუილად კი არ არის ნათქვამი: ჩვენისთანა კაცის ვალისა
ღმერთია მზღველიო. აგერ თითონაც გამობრძანდა, - დაატანა გდახუკამ და
მიმახედა საყდრისაკენ.
წირვა გამოსულიყო, თეთრ-ჩადრიანი დედა დკაცები თეთრად მოედვნენ
ქუჩას; კაცები კი, როგორც მოგეხსენებათ ჩვენი ადათი, ჯგუფად შეგროვდნენ
საყდრის დერეფნის წინ და დაიწყეს თავისებურად ყაყანი. იმათში შეერია ერთი
მაღალტანიანი, ახალგაზრდა მღვდელი.
- ის არის ? დვკითხე გლახუკას, თვალი კი იმ მღვდელისაკენ დამრჩა.
- აბა, ის არის ძმაო,წამო, კურთხევა ვსთხოვოთ.

IV
პასუხის თქმააღარ დამაცალა, წამოდგა და წავიდა საყდრისაკენ. მეც თან
ავედევნე. მივედით. ის მღვდელი შუაში იდგა, ხალხი ბუზსავით ირევოდა იმის
გარშემო. ზოგს ის ელაპარაკებოდა, ზოგიც დაუზარებლად პასუხს აძლევდა,
ზოგი გაეხუმრებოდა, ზოგს თითონაც გახუმრებოდა, და მაშინ უნდა გენახათ
გულიანი ხარხარი ერისა.ზოგი კიდევ სუდგანაბული შესცქეროდა, თითქო
დაჯერებულიაო, იმის პირიდამ ოქრო გადმოვარდება, და შიშობს,ხელიდამ არ
წამივიდესო. ბევრი სიკეთე უნდა დაეთესოს კაცსა, რომელსაც ეგრე სიყვარულით
გარს არტყია ხალხი! კაციც ის არის, შენი ჭირიმე, და ქუდიც იმასა ჰხურავს.
ალბათ კაი კაცსაც თაფლი აცხია,რომ დიდი და პატარა ბუზსავით ზედ ეხვვევა!..
დედამიწის ზურგს ბევრი არ უტარებია იმისთანა.
სწორედ კაცს რომ წყალი მოსწყურდება, ისე მომწყურდა იმის სიტყვების
გაგება. გადავიხარე თავი, რომ დამენახა და გამეგო რამე. წინ ედგა ერთი პატარა
ბიჭი თავჩაღუნული.
- ყველა, ყველა და, შენ რატომ ჩემთან აღარ დადიხარ? - უბრძანა მღვდელმა,მოგწყინდა განა, შე ცუღლუტო,წიგნის კითხვა?
- მე რა ვიცი? დ უთხრა ბიჭმა,- მამა-ჩემი არ მიშვებს.- მღვდელი თითქო
შეკრთაო, ისე ეწყინა ეს პასუხი.
- რატომ არ გიწვებს?
- გეყოფა, რაც ისწავლეო, - მეუბნება.
- აქ ხომ არ არის მამა -შენი ?

- აი, იქითა ზის.
- აბა, აქ დაუძახე.
პატარა ბიჭი ციბრუტივით მოტრიალდა და გაიქცა მამის დასაძახებლად.
- ვერ უყურებთ პეტრეს!..სთქვა თავის-თავად მღვდელმა და ჩაფიქრდა...
- ეგ არის და!.. დდაიძახა ვიღაცამ,-ავი ძაღლი არც თითონა სჭამს, არც სხვას
აჭმევსო.
ხალხმა გაიცინა, მღვდელსაც ღიმილი მოერივა, მაგრამ მარდად შეიკავა სიცილი.
- მამას არ უსწავლია და პაპას, შვილს რად ასწავლის? დსთქვა მეორემ,
შეჩვეული ჭირი ურჩევნია მაგისთანა თავხედს კაცსა შეუჩვევარ ლხინსა.
- გონიერსა მწვრთნელი უყვარს, უგუნურსა გულსა ჰგმირდესო, -მაგისთანა
კაცზედ არის ნათქვამი, -წამოიძახა მესამემ.
იქნება კიდევ ბევრი ელაზღანდარათ, რომ თითონ პეტრე არ მოსწრებოდათ.
- კაცო!- უბრძანა მღვდელმა, მართალია, შენ შვილს შენ უშლი სწავლასა?
- მართალიგახლავთ.რა მაგის საქმეა? არა შჰჯდა მწყერი ხესა, არა იყო გვარი
მისი, შენი ჭირიმე! დუპასუხათამამად პეტრემ.
- როგორ თუ არ იყო გვარი მისი?
- ესე, შენი ჭირიმე! ჩვენ გლეხკაცებს გვეძახიან, დღე-და-ღამოფლი უნდა
ვიწუროთ და პური ისე ვჭამოთ. ღმერთს ეგრე უბრძანებია:¨ ოფლითა
თქვენითა მოიპოვეთ პური თქვენიო:.ეს ღვთის ბრძანება მარტო ჩვენ
დაგვაწვა კისერზედ და ვეწევით კიდეც. წიგნი რა ჩვენი საქმეა? ის ჩვენ
დამშეულ კუჭს ვერ გაგვიძღობს. ჩვენი წიგნი დედამიწაა, ვენაცვალე იმის
მადლს! როცა დედამიწის მწვანე ხავერდსავით ჯეჯილის ყდა გადაეკვრება,
მაშინ იმაზედა ვკითხულობთ ჩვენს ბედსაცა. ჩვენი კალამი დაუღალავი
გუთანია, მელანი კიდევ გულ-ღვიძლიდამ გამოწურული ჩვენი ოფლია.
ამოვაწებთ ოფლში გუთანსა, გადვუხსნით ხოლმე დედამიწას მადლიან
გულსა.ჩავაყრით შიგ თესლსა, როცა დრო მოვა დ მივალთ- და ის
დალოცვილი მიწა თავის დღეში არ დაიღლება, ისე არ გაძუნწდება, რომ
მიბარებული ერთი-ორად მაინც არ დაგვიბრუნოს. ტყუილად კი არ ეძახიან
მიწას:¨ დედაო¨,ის გვაწოვებს ჩვენ ძუძუსა, იმას დავხარით დღე-და-ღამ, ჩვენ
იქამდინ ხელი არ მიგვიწვდება...გაგიბედავთ, შენი ჭირიმე, და გეტყვით, ჯერ
კუჭი უნდა გავიძღოთ, კუჭი!.. ჩვენი თავდაპირველი გულის-ტკივილი ეს
არის!...
- მართალს ამბობს, მე და ჩემმა ღმერთმა,- გაიხმაურა ხალხმა, რომელიც წუთის
წინად ისე თავხედად დასცინოდა პეტრესა.
- რას ბრძანებთ?..წამოიძახა ხალხის ხმით გულგაკეთებულმა პეტრემ,-წელში
ვერ გავსწორებულვართ, პირუტყვსავით მაღლა ვერ აგვიხედნია, სულ
დედამიწას დავყურებთ, თითქო ჩვენი ბედი იქ დაკარგულა და ვეძებთო, ვინ
ჩვენ და ვინ წიგნი!..
- მე მესმის, ჭკვიანო პეტრევ, შენი გულის ვითარება,- უბრძანა დაღონებით
მღვდელმა,- მე მოზიარე ვარ შენის გულის-ტკივილისა!...შენ გუთანი
გირჩევნია წიგნსა, იმიტომ რომ შენ გუთანი დღეს პურს გაჭმევს.
- მართალი ბრძანებაა, შენი ჭირიმე,-მიუგო პეტრემ.
- ეხლა შენ ერთი ეს მითხარ: რომ არ გცოდნოდა, რომ ცეცხლში რკინა
რბილდება, საიდამ გააკეთებდი ბარს-საკვეთს, ცულსა, ეჩოსა, რომლითაც
გუთნის ხესა სთლი?რომ არ გცოდნოდა, რომ ეგრე გამოყვანა გუთანსა, რით

მოხნავდი მიწასა? რომ არ გცოდნოდა, რომელ მიწას როგორ უნდა მოხვნა,ღრმა ჩაშვება ბარ-საკვეთისა, თუ თხლად,- რა გეშველებოდა?
- შენი მტერი იქნებოდა, მე ვიქნებოდი.
- საიდამ იცი ეს ყველაფერი?
- როგორ თუ სადამ? ..მამა-პაპით, შენი ჭირიმე! მადლობა ღსერთსა, თვალი
მქონია-მინახავს,
ყური
მქონია-მსმენია.
გულისყური
მქონია
დმივხვედრილვარ, ხსოვნა მქონია, გონებაში ჩამრსენია.
- რაც გინახავს, გსმენია, მიხვედრილხარ, გონებაში ჩაგრჩენია,- ამას სულ
ერთიანად რას ეძახი?
პეტრე ჯერ ჩაფიქრდა, თითქო არ იცის რა სთქვასო, მერე კი ისე ჭოჭმანობით
წამოიძახა:
- რა ვიცი, შენი ჭირიმე, რას ვეძახი.
- მაინც?
- ჩემ გამოცდილებას, ჭირნახულობას, ჩემ ცოდნასა, შენი ჭირიმე!
- კუჭს გიძღობს ეგ შენი ცოდნა?
- მაგას რაღა პასუხი უნდა, შენი კვნესამე? თითონ შენ კარგად იცი, რომ
უმაგისოდ წყალში გადასაგდები ვიქნებოდი.
- ეხლა ერთი ეს მითხარ კიდევ: რამდენი შენზედ უფრო მცოდნე კაცია
ქვეყანაზედ?
- რა ვიცი, შე დალოცვილო? მგონი, თავზედ იმოდენი ბალანიც არა მქონდეს:
მჯობს მჯობი არ დაელევა.
- იმ მცოდნე კაცების ჭირნახულობა, გამოცდილება, ცოდნა რომ შენსას ზედ
დაემატოს,- კარგი არ იქნება? უფრო ადვილად არ გაიძღობ კუჭს, უფრო ცოტა
ოფლით ბევრს არ მოიმკი?
- ღვთის წყალობა გქონდეს, რომ კარგი ის იქნება, მაგრამ ხათაბალა ეს არის,
რომ თვალი იმათამდინ არ მიმიწვდება და ყური. საიდამ სადაო, წმინდაო
საბაო: ამოდენა დედამიწის ზურგზე სად ვეძებო მე ისინი, რომ გამოვკითხო
რამე?
- მე რომ გაჩვენო იმისთანა რამ, რომ მთელის ქვეყნის ოსტატობა, ჭკვიან
კაცთაგან გინდა, შორიდამვე გაგალაპარაკო,- რას იტყვი?
- იმას ვიტყვი, რასაც მთელი ქვეყანა ამბობს: ეგ ხომ მისნობა იქნება.
- აბა მაგისთანა მისანია წიგნი.
მე რომ ეს გავიგონე, სწორედ მოგახსენოთ, თავიდამ ფეხებამდინ ჟრჟოლამ
გამიარა, არ ვიცი კი რად. ეს კივიცი, რომ ჩემ დგარდა სხვასაც ეგ დაემართა:
ხალხს, თითქო მზემ დაჰკრაო, სახე გაუნათლდა. პეტრე კი ისე სახტად
თვალებდაჭყეტილი დარჩა, თითქო თავბრუ დაესხაო. ისე ატაცებულსავით
დიდხანს იქნებოდა, რომ მღვდლის სიტყვებს არ გამოეფხიზლებინათ.
- ეხლა რას იტყვი, წიგნი გიშველის რასმეს, თუ არა?
- ნება მომეცი, -უთხრა გულამომჯდარმა პეტრემ,- ეგ მუხლები გადაგიკოცეო.
ჩემი ტუჩები ბევრჯერ მიჰკარებია სხვის მუხლსა და შენისთანას კი არც
ერთხელ.
მღვდელმა არ მიუშვა მუხლებამდინ. მაშინ პეტრემ პირნათლად შეჰხედა და
გონება- გახარებულმა წამოიძახა:
-დაილოცა შენის ენის პირწყლიანობა!.. ღმერთი მაღლიდამ გვიყურებს, შე
ღვთისაგან კურთხეულო ადამიანო, რომ მე სულის წაწყმედისაგან დამიხსენ.

წეღან გელაპარაკებოდი ბრმა; შვილის ცოდვაში ვდგებოდი, ეხლა, შენის
მადლიანის ეგით თვალხილული, გეუბნები: ის მამა შვილის დამღუპავი
ყოფილა, რომელსაც შენისთანა ღვთის კაცი გამოუჩნდება შვილის
გასაწურთვნელად და არ გააწურთვნინებს. ნუ შეჯდება მწყერი ხესა, ნუ იქნება
გვარი მისი,ჩემმა შვილმა კი წიგნი უნდა იცოდეს, შენი ჭირიმე!..მომეცი ხელი,
შენი კვნესა მე!..ერთი გემთხვიო!..
გულმოლბობილი პეტრე მივარდა ხელზედ საკოცნელად, მღვდელმა აკურთხა
და არ ამთხვევინაკი.
-მაშ დამილოცე მაინც მამის-ერთა შვილი!- უთხრა პეტრემ და შვილი წინ
წამოაყენა. მღვდელმააკურთხა ის ბავშაი და თავზედ აკოცა გაღიმებულმა.
-შვილო! ეს დღე დაიხსომე,- უთხრა შვილსა პეტრემ,-ეს დღე მე და შენთვის
მზიანი დღეა.
მღვდელი აირია, ვნახე, რომ მოენამა თვალებიცა. უეცრად მოაშორა თვალი
გულამომჯდარ პეტრეს და იმის თავჩაღუნულ შვილსა, თითქო თავის გულის
მადლიანობა უნდა დაუმალოს მამასაც და შვილსაცაო. მღვდელი რომ
მიტრიალდა, ერთ ვიღაცა დროულ კაცს თვალი შეასწორო და უთხრა:
- ზაქარიავ! არა გრცხვენიან, კაცო, რომ ძმასავით ვერ მოთავსებულხარ,
ძმასთან!.. ვინც შეიტყობს, რას იტყვის? სირცხვილია,სირცხვილი! თავზედ
ერთი ბეწვიც აღარა გვაქვს შავი და მაგისთანა საქმეებს კი სჩადი.
- რა ვქნა, შენი ჭირიმე? დუპასუხა იმან ცოტად შერცხვენილმა,-განა რომ
მრცხვენიან, მაგრამ ერთი აჯამი რამ არის, მოუსვენარი. ღმერთია მოწამე, მე
უბრალო ვარ.
- ნუ ჰცრუობ მაგ დროული კაცი, ცოდვაა!.. დღეს არ გეუბნებოდით საყდარში,
რომ ქრისტე-ღმერთმა მტრის სიყვარულიც ბრძანა, და შენ კი, მტერი კი არა,
ღვიძლი ძმა ამოგიძულებია. სირცხვილია!.. უშვილო კაცი ხარ, დროული...
თუ კაცისა არა გრცხვენიან, ღმერთი ხომ ყველასა ჰხედავს, რა პირით
შეხვდები?
- აბეზარსა ვარ მოსული, ამ საყდრის მადლმა და შენი რისხვა არა მაქვს! ძმარს
მაწურებს ცხვირში! სხვა არა იყოს-რა, უფროსი ძმა ვარ...
- მე არ ვიცი! თქვენ! ორივ მტყუანები ხართ ღმერთთანაც და კაცთანაც,
იმიტომ, რომ ძმები ხართ და ჰჩხუბობთ კი. ამ ხალხათან გეუბნებით შენცა და
შენს ძმასაცა: თუ ერთი-ერთმანეთის პატივი არ გექნებათ, საყდარში აღარ
შემოგიშვებთ.
ეს რომ სთქვა, აკურთხა ყველანი და გამოემართა შინისაკენ. გამობრუნებაში წინ
შეეხალა გლახუკა.
- ოჰ, გლახუკას გაუმარჯოს, ჩემს გლახუკას! დ შემოსცინა მღვდელმა,- რასა იქ
და როგორა ხარ?
- გახლავარ, შენი ჭირიმე, შენის ლოცვით და კურთხევით,- მიუგო გლახუკამ
და ქუდმოშვლეპილმა კურთხევა ჩამოართვა.
აკურთხა თუ არა, გადასდო მხარზედ ხელი და ისე ხელგადაჭდობილი
წამოვიდა. მე ბევრი რამ გამიკვირდა იმ დღეს დი ისე კი არა გამკვირვებია დრა.
აბა, გლახუკა ვინ იყო? ერთი უბრალო მოსამსახურე- და მაინც კი მღვდელმა არ
ითაკილა და ხელი გადასდო. მაშინ მე რა ვიყავ, მაგრამ ამისთანა თავდაბლობამ
ჩემი გული მოინადირა. მეც იმათ უკან ავედევნე.
- სადა ხარ, რომ აღარა ჰჩანდი? დ ჰკითხავდა მღვდელი.

- ეს თვე-ნახევარია, რაც გიახელი,- უპასუხა გლახუკამ,- თორემ აქამდინ აღას
ვახლდი კახეთშია.
- ერთხელ მაინც როგორ არ მინახულე, ბიჭო! ერთ დროს მე და შენ ხომ
მეგობრები
ვიყავით,
პური
ერთად
გაგვიტეხია,
ერთ
ჭერ-ქვეშ
დაგვიხველებია, სხვა არა იყოს-რა.
- თქვენმა მადლმა, მოცლა არა მაქვს. ამოდენა სახლი და სასალის ავეჯეულობა
ეხლა მარტო მეღა მაბარია, ჩემ მეტი აღარავინ ჰყავთ, სულ ყველანი
დაითხოვეს, თორემ როგორ არ გიახლებოდით: თქვენზედ უკეთესს ვისა
ვნახავ?
- ნგა სჯობია ჩემ ნახვასა, ჩემო გლახავ! შენს საქმეზედ იყავ ბეჯითი,
გულმოდგინე, ერთგული, რომ ღმერთიც მადლობელი იყოს და კაციც: რასაც
ვიკისრებთ, ის უნდა ავასრულოთ კიდეც. ლუკმა მაშინ არის ტკბილი, როცა
კაი კაცობით არის ნაშოვნი. ჩემი ნახვა, ძმავ, ისე საჭირო არ არის: არა კაცი
ამოდენა სიკეთეს არ მოგცემს, რამოდენასაც შენის ვალის ასრულება.
ამ ლაპარაკში რომ იყვნენ, ქუჩას ჩამოსცილდნენ. არ ვიცი, ჩემის ფეხის ხმაურობა
გაიგო, თუ არა, შემომხედა და, რომ დამინახა უკან მივდევ, მკითხა:
- რაო, ძმობილო, ჩემთან საქმე არა გაქვს?
- არა, შენი ჭირიმე! გლახუკას მოვდევ.
- მე მეგონა, ჩემთან გინდა რამე, მითხრა ესა და წავიდა ისევ დისე
ხელგადაჭდობილი.
მე დავშორდი. გდახუკამ რაღაც ლაპარაკი დაუწყო. მე არაფერი აღარ მესმოდა,
ისე შორს ვიყავ. მინამ გლახუკა გაათავებდა სიტყვას, მღვდელი შედგა და
ორიდჯერ თავის მადლიანის თვალით შემომხედა. მაშინვე მივხვდი, რომ
ჩემზედ ლაპარაკობდნენდა, სწორედ გითხრათ, გული ამიტოკდა, თითქო ამ
ლაპარაკით ჩემი ბედისწერა სწყდებოდა. იმ დალოცვილმა ხელი დამიქნივა. მე
ვიშვლიპე ქუდი და, როგორც სალდათი უფროსს, ისე ქუდმოხდილი გამოვეჭიმე.
იმან თავის ხელით ქუდი თავზედ დამხურა. მაშინ კი თვალი გავუსწორე. რა
გითხრათ, რა კაცი დავინახე ჩემ წინ!..ხატებს რომ ჰხატავენ, ის იყო! მადლით,
მადლით იყვნენ სავსენი იმის ჩაფიქრებული თვალები! დიდი მადლი უნდა
უტრიალებდეს კაცს გულში, რომ ისე გამოსცეს, გამოატანოს თვალებს, როგორც
იმის თვალებისათვის გამოეცა და გამოეტანა. არ ვიცი, ჩაგონებული რომ ვიყავ,
იმისთვის მეჩვენა ის კაცი ხატად, თუ რა, ეს კი ვიცი, რომ აქამდინაც გულში ისე
ჩამრჩა ჩასახული, როგორც პირველადა ვნახე. წამოსადეგი კაცი იყო, გამხდარი
სახე ცოტა ფერმკრთალი ჰქონდა. ნაღველს ცოტაოდნად ხელი გაეკრა, როგორც
ემჩნევა ხოლმე მუდამ ზრუნვის ნაჩვევსა და სხვის გულის შემატკივარსა.
შავი წვერი ჯერ არ ჩამოზრდოდა, ისე ახალგაზრდად მეჩვენა. თავიდან
ფეხებამდინ ისეთი სანახაობა ჰქონდა,რომ, როგორც მზე მზეუჭვრიტისა, კაცის
გულს ერთის ნახვითვე თავისაკენ მიიბრუნებდა.
- შენ წიგნის სწავლა გინდა, ძმობილო? დ მიბრძანა დალოცვილმა,- თუ ეგ
გულში გედო, წეღან რომ გკითხე, რატომ არ მითხარ? რად დამიმალე გულის
წადილი? გულდახურული ჰყოფილხარ. ხომ იცოდი გლახუკასაგან,რომ მე
წიგნს ვასწავლი ხოლმე შენისთანა კაი კაცსა.
ეს რომ მითხრა, გამიღიმა, მომავლო თავზედ ხელი და მოცინარემ გამიქნივა
თავი. მე ჩავღუნე მორცხვობით თავი და ვერა ვუთხარი-რა.

თავი რას ჩაღუნე? მარტო პირუტყვიიყურება დაბლა, კაცმა კი უნდა ცას
უყუროს. თითქო ჩემი შეგრცხვაო...აბა შემომხედე, მეც შენისთანა კაცი ვარ.
მომავლო ნიკაპზედ ხელი, თავი მაღლა ამიწია და ზედ დაატანა:
- ხუმრობა-გაშვებით, თუ მოწადინებული ხარ წიგნისთვის, მე ოსტატი და შენ
შეგირდი. ჰა, შენ ოას იტყვი ამაზედ?
- რა მეთქმის, შენი ჭირიმე, მადლობის მეტი? დძლივ ძლივ გავუბედე თქმა.
- მადლობა მერე იყოს. შენი სახელი?
- გაბრიელ.
- მაშ იცი, რას გეტყვი გაბრიელ? როცა შინაურ საქმეს ბოლო მოუღო, გლახუკას
უ ხარ და ეგ მოგიყვანს ჩემთან.ასე კი მოახერხე, არც შინ მოსცდე საქმეს და
არც გარეთ, რომ შენმა წიგნის სწავლებამა შინაურ საქმეს არ დაუშალოს.
- შინაურ საქმეს!..თუედ რომ მოვცდე, რა ცუდ საქმისთვის მოვცდები?
- მაგას ვინ ამბობს, ჩემო ძმაო? მაგამ ის კი სჯობს, რომ არც სწვადი დასწო და
არც შამფური; ერთი საქმე გააკეთო და მეორე კი გააფუჭო, ეგ ცუდია. შენ ხომ
ბატონის კაცი ხარ?
- ყმა გახლავარ.
მღვდელმა უგემურად გაიქნია თავი, თითო შეწუხდაო.
- რაც უნდა იყოს, მე და შენ კაცები ვართ, ღვთის შვილები,- მითხრა პატარა ხანს
უკან,- იარე ჩემთან, აი აქვე ვდგევარ. შენ ოღონდ იბეჯითე, ნურც წიგნზედ
ინაღვლი, ნურც არაფერზედ,ყველაფერი გექნება. შენ ასეთი ბიჭი სჩანხარ,
რომ ორ სამ თვეზედ გლახუკასაც გამოეჯიბრები წიგნშია.
მე გამეცინა.
- რას იცინი? არა გჯერა თუ? კაცმა რომ მოინდომოს, კლდეს გაარღვევსო, ხომ
გაგიგონია?
- კლდის გამრღვევ კაცს სხვა ფერიც აძევს, შენი ჭირიმე!
- იმ ფერისა იქნება შენც გაცხია:ყველას ღვთის სული გვიდგა, ჩემო ძმაო!
- ღმერთმა ქნას, მეც ეგ მინდა, ნეტავი მეცხოს!
- აი, ეს ბურთი და ეს მოედანი, ვცადოთ:ცდა ბედის მონახევრეაო.
- მე უარზედ არ ვდგევარ, ვცდი თუნდა კლდემ ქვეშ მომიტანოს.
ეს რომ ვუთხარი, თვალი თვალში გამიყარა, თითქო ჩემი სიტყვა გულს
მოჰხვდაო, მერე სახე გაუნათლდა და მითხრა:
- ე! თუ ეგრეა, მაგისთანა გულმაგარსა ვერაფერი ვერ მოგიტანს ქვეშ, თუ
მოგიტანს, აუდგები ფეხზედ. აკი გითხარ, კაი ბიჭი ხარ მეთქი. შენისთანა
შეგირდი ოსტატის სიხარულია, მაშ მე და შენ დავძმობილდებით, ჩემო
გაბრიელ!
რომ გითხრათ, რომ ამ სიტყვებმა მუხლები მომიდრიკეს, მომანდომეს იმის
მუხლებზედ მოხვევა,- არ დაიჯერებთ. ეს ასე კი იყო,მაგრამ ამ ღვთის კაცმა
მარდად დამცა ხელი მხარშია და ისე ღონივრად ამზიდა ერთ ფეხზედ
ჩამოჩოქილი, რომ როგორც ლურსმანი, ისე დამაყენა ფეხზედ. არ იყო, რომ ცოტა
ნათაკილევსავით არ მითხრა:
- ეგ მეორედ აღარა ქნა, ცოდვაა!.. მაგისთანა თაყვანი მარტო ღმერთს
შეჰფერის!..
- ჩემი ღმერთი შენა ხარ! დდავუძახე მე აღტაცებულმა.
- აგე, შენი ღმერთი სად არის,- მაჩვენა ცაზედ,-მე იმისი ცოდვილი მსახური
ვარ, შე გულფიცხო.
-

მე სულელმა არ ვიცოდი მაშინ იმისთანა კაცის ყადრი. ბატონი რომ სადილიდამ
ჩამორჩომილ ნესვის ქერქს მომიგდებდა, მაშინვე მუხლზედ საკოცნელად
კინწისკვრით წამაბარბაცებდნენ, ამან კი ობოლს, ოხერს ძმობა დამიპირა,
ყმასთან არ ითაკილა ძმობა, ყმასთანა , რომელსაც, როცა კი ბატონი მოიწადინებს,
ქოფაკს ძაღლზედაც გასცვლის. მოდი და ნუ მომდრეკდი იმის წინ მუხლსა. მე
მახსოვს დიდი ბატონი, ხომ კაი კაცი იყო, მაგრამ მაინც გული მოეფხანებოდა,
როცა მე მუხლზედ ვაკოცებდი ხოლმე. მე მეგონა, ამასაც ამით ვაამებ, ის კი არა
თუ მიწყინა და ჩემს რეგვენობას აპატივა...მაშინ მიკვირდა ეგრეთი ქცევა
მღვდელისა, ახლა კი მესმის!.. თურმე კაი კაცს თავისი გულივე მადლს უხდის;
მაშინ ეგ რა ვიცოდი? რა კაცი იყო!.. არა, მე ეხლა რომ მაგონდება იმისი საქმეები,
მგონია, რომ ციდამ იყო ჩამოსული, რომ კაცს ქვეყანაზედ აჩვენოს კაცობა. ვაი,
რომ ბედმა ქვეშ მომიტანა იმისგან წახალისებული თავმომწონე ბიჭი და აი,
ვეღარ წამოვუდექი, თორემ ვინ იცის? იქნება მეც შემძლებოდა კაი კაცობა...
გული თოფის-წამალსავით მიფეთქდა, გონება მიხურდა, რაღაც ღონე მომეცა
და ატაცებულსავით შევძახე:
- შენ ღვთის მსახური იყავ და მე კი შენი ვიქნები. ჩემი მადლობა ეგ იქნება,
სხვა-რიგად მე გადახდა არ შემიძლიან.
- აგე, მადლობის მთქმელი სად არის, -მანიშნა ცისკენ,-ის ეხლა იქიდან ორივეს
დაგვყურებს...
- და შენს სიკეთეს თავის გულის ფიცარზედა სწერს,-ვუთხარი მე და
გადავწყვიტე სიტყვა. ეს ჩემი სიტყვა თითქო გაუკვირდა, გაოცებით შეხედა
გლახუკასა, გლახუკას კიდევ პირი დაეღო და გაშტერებით გვიყურებდა.
- ცეცხლი ყოფილა შენი გული,-მითხრა პატარა ხანს უკან მღვდელმა,-ყური
მომიგდე, დღეს შენ დაგჭირდი, ხვალ თუ ზეგ შენ მე დამჭირდები, ¨ სოფელი
ასე მქმნელია¨, დრო მოგვივა, გავსწორდებით, ხომ გაგიგონია: მთა მთას არ
მოხვდება, კაცი კი კაცსაო. არა გლახუკავ?
- მართალი ბრძანებაა,- უთხრა გლახუკამ.
- ჰმ, - ჩავიცინე მე, - გულს მირბილებ, ბატონო, მე მიგიხვდი. შენისთანა კაცს
იმისთანა რა გაგიჭირდება, რომ ჩემისთანას შველა შეეძლოს?
- მითომ რატომაო?..ტაბაკი ხომ რა არის, უბრალო ჩხირია, იმ ვეება ურემში არც
კი სჩანს, უმისოდ კი ურემს ვერ შეაბამ. ეგრეა ყველაფერი, ჩემო ძმაო, დიდი
და პატარა ერთი ერთმანეთისთვის საჭირონი ვართ, თუ დღეს არა, ხვალე
მაინცა. არა შემიძლიან-რაო?.. კაი კაცობა არ შეგიძლიან?.. მაშ შენ დამიჯერე,
წადილი იყოს, თორემ შეძლება ყოველთვის იქნება. აი, ვთქვათ, შენ რომ წიგნს
ისწავლი, - დაჯერებული ვარ, რომ მალეც ისწავლი, - შენც მონახე შენისთანა
კაი ბიჭი და იმასაც ასწავლე, ვალს მაგით მოიშორებ, ვითომ იმსთვისაც მე
მისწავლებია და მე მიქნია სიკეთე. მეტი რა მინდა, რომ ჩემი სახელი ლოცვით
მოვახსენიებიო შენისთანა კაი კაცსა. ბევრჯერ იქნება, ჩემო გაბრიელ,
შეგირდი შენ რომ დაგლოცავს, მეც მომიგონებს:¨ ღმერთმა აცხონოს შენი
მასწავლებელიო¨. ის ლოცვა საიქიოს წინ გამიძღვება, ღმერთამდინ აქედამვე
გზას გამინათებს. მე ეგ მეყოფა, შენც შენს ვალს მოიშორებ. მერე რა-რიგად?
ისე, ნეტავი, ყველამ მოიშოროს! არა შემიძლიან-რაო?ღმერთს შენთვის გონება,
გული მოუცია, ავარჯიშე, მინამ სიცოცხლე შეგწევს.გონება დგზას
გაგინათლებს, გული დგაგითბობს,ღმერთი
ძლიერია...ყველას გულში,ბატონია თუ ყმა, მე ვარ თუ შენა,- ღვთისაგან ანთებული ცეცხლი ანთია; ის

ცეცხლი არ უნდა გავაქროთ, თუ რომ გვინდა პირნათლად შევეყაროთ ჩვენ
გამჩენსა. ის ცეცხლი მეც, შენც და სხვასაცა

XII
ამით გაათავა გლახამ თავისი ნაამბობი. შუაღამე გადასული იყო. მე გამოვეთხოვე
იმ საცოდავს კაცსა და იმის ამბისაგან გუნებაარეული წამოვედი ჩემი
ნათლიმამისაკენ.
მეორე დილას მღვდელი ვიკითხე, რომ ის უპატრონო კაცი მეზიარებინა და იმისი
უკანასკნელი ნატვრა ამით ამესრულებინა. მერე იქნება დამეყოლია როგორმე და ჩემს
ნათლიმამასთან ამომეყვანა. ჩემმა ნათლიმამამ მითხრა, რომ არა მგონია მღვდელი
ეხლა შენ გამოგყვესო: ქალაქიდამ ახალი ბლაღოჩინი დაუნიშნავთ, წუხელის
მღვდელსა სწვევია და მღვდელი ვერ მოიცლისო. სწორედ ჩემდა გასაოცრად ეგრეც
მოჰხდა: მღვდელს შემოეთვალა, რომ არა მცალიანო. დიდად მეწყინა და დიდად
გამიკვირდა ამისთანა პასუხი. მე თვითონ წავედი მღვდელთან, პირდაპირ
ბლაღოჩინთან შევედი, ვუამბე ჩემის მოსვლის მიზეზი და მღვდლის პასუხი
შევატყობინე. ბლაღოჩინი საშინლად გაწყრა და ძლიერ დასტუქსა ის უგულო
მღვდელი მაშინვე მოითხოვა სანაწილე, გამომყვა მე, მღვდელი და დიაკვანიც თან
გამოიყოლია.
ჯერ კიდევ ადრე იყო, რომ გლახასთან ჩავედით. ის საწყალი იმ ერთს ღამეს
სრულიად გამოცვლილიყო. ასეთი ფერი და სისუსტე ეტყობოდა, თითქო იმისი
სიცოცხლე ბეწვზედა ჰკიდიაო.
რა წამსაც გლახამ ბლაღოჩინი დაინახა, თვალები ცეცხლსავით ისევ სიცოცხლით
აენთო; რაღაც იოცა და ისეთნაირად დააკვირდა ბლაღოჩინსა, თითქო რაღასაც
იგონებსო, თითქო სჯერა კიდეც და არცა სჯერა ის, რასაც თვალით ჰხედავდა. ორჯერ
თუ სამჯერ თვალები მოიფშვნიტა, თითქო რაღაცა უშლის ხილვასა და კარგად ვერა
ჰხედავსო, და ისევ იმავ გაოცებით ბლაღოჩინს გარინდებულმა მზერა დაუწყო. მერე,
თითქო ეშმაკის გაფრთხობა უნდაო, პირდვრისწერას მოჰყვა და თვალი უფრო და
უფრო დააცქერა ბლაღოჩინსა. მე გამიკვირდა ეს ამბავი. ვთქვი ჩემს გულში: ამ კაცს ეს
რა ემართება-მეთქი.
- კურთხევა უფლისა შენზედა, ჩემო ძმობილო!- უთხრა ბლაღოჩინმა. - მე,
მღვდელი, მოვსულვარ, რომ წმიდა ზიარება მიგაღებინო ქრისტიანს კაცსა. რა
გიკვირს, რომ ეგრე გაშტერებული მიყურებ?
- მაშ შენ მოჩვენება არა ხარ? - შეჰკივლა გლახამ.
- არა.
- მღვდელოს!.. დაიბღავლა საცოდავად გლახამა, - არ გებრალები შენი გაბრიელ?!
ბლაღოჩინი თავზარდაცემულსავით წაბარბაცდა. მე მივაშველე ხელი და
შევიმაგრე.
- მადლი უფალსა, მადლი... - დაიწყო გლახამ, ეხლა კი დაწყნარებით, მაგრამ
მხიარულად, - ჩემი სული თურმე შენ გლოდნებია, ეხლა ნუგეშით და იმედით
მოვკვდები... მაზიარე, შენი ჭირიმე, შენის მადლიანის ხელით. შენგან ანთებული
სანთელი შენ ხელში უნდა გავქრე. ცოტა-ღა მაქვს სიცოცხლე, მაზიარე.
-გაბრიელ!.
-მე ვარ, მე!. გააწყვეტინა ბლაღოჩინს სიტყვა, - და შენც ისა ხარ, ვისიც
მოლოდინი ჩემს სულსა ჰქონია. ვენაცვალე შენს მადლსა!. მაზიარე, შენ გენაცვალოს
ჩემი თავი, სიკვდილი მერევა.

- რამ მოგიყვანა ამ დღემდინ? - ჰკითხა შეწუხებულად ბლაროჩინმა.
- იმ ცეცხლმა, რომელიც ყოველს ღვთისაგან გულში გვინთია, როგორც შენ
ერთხელ მიბძანე. მე ესე მგონია და სხვისა კი არ ვიცი, მაზიარე, შენი ჭირიმე!
ბლაღოჩინი საცოდავად გახდა: გაფითრდა, ნაცრისფერი დაედო სახეზედ, ენა
ჩაუვარდა, სიტყვა მოეჭრა, თითქო თითონ იყო ამას საცოდაობის მიზეზიო. ხმა ვეღარ
გასცა გლახას, ხმა! არეულმა დაიწყო ზიარებისთვის მზადება.
- აღსარების თქმას სულთამხუთავი აღარ დამაცლის, - უთხრა გლახამ, - შემინანია
ყოველიფერი, უაღსარებოდ შემინდე და მაპატივე და ისე მაღირსე ზიარება.
- შემინდვიხარ.
- რვა კაცი გამიძარცვავსს.
- შემინდვიხარ.
- კაცი მომიკლავს.
- მაინც აქ მე შემინდვიხარ და იქ ღმერთმა იცოდეს. შენთვის .ვილოცებ, უბედურო
გაბრიელ.
- რაკი შენ შემინდე, - წამოიძახა სიხარულით გლახამ, - ღმერთიც შემინდობს,
იმიტომ რომ შენის ენით ყოველთვის ღმერთი ჰლაპარაკობდა. თუ ღირსი ვარ ეხლა
ზიარებისა, მიბოძე.
- შენთვისა და მრავალთათვის არის განტეხილი ხორცი ესე ქრისტესი და
დანთხეული მისი წმიდა სისხლი მისატევებლად ცოდვათა. მიიღე და სჭამე!..- სთქვა
დიდებითა და ნუგეშის-ცემით ბლაღოჩინმა
- ვენაცვალე ჩვენთვის ჯვარცმულ ქრისტესა! - წარმოსთქვა სასოებით გლახამა, -მაღირსე ეხლა ზიარება, მღვდელო!
ბლაღოჩინმა ლოცვა დაიწყო, ამოიღო სანაწილედამ წმიდა ნაწილი, გლახას წინ
დაუჩოქა, კოვზით ზიარება მიაწოდა და წარმოსთქვა ვედრებითა:
- ჰოი, ყოველთათვის ჯვარცმულო ღმერთო! ტანჯულთა და ცოდვილთა მეოხევ!
მოიხსენე ესე მოსავი შენი, ოდეს მოხვიდე სუფევითა შენითა.
- მომიხსენე მე, უფალო, და დამიფარე!.. - შეევედრა გლახა და მერე ბლაღოჩინს
უთხრა, - არა, შენი ჭირიმე! მე ეგრე მწოლარედ ზიარების მიღებას არ ვაკადრებ ჩემსა
მხსნელსა და მაცხოვარსა. ვენაცვალე იმის მადლს მინდა ჯერ პირქვე დავემხო იმის
წმიდა ხორცისა და სისხლის წინ და შევავედრო ჩემი თავი.
წამოდგომა მოინდომა. ჩვენ მივცვივდით საშველად და ორივე ფეხზედ, მისვე
სურვილისამებრ, წამოვაჩოქეთ. პირჯვარი გადიწერა, ღმერთს მუდარების სახით
შეხედა, აღუპყრა ხელნი და გოდებით შეევედრა: "მომიხსენე მე, უფალო, ოდეს
მოხვიდე სუფევითა შენითა". მერე ბლაღოჩინის წინ მომტირალი პირქვე დაემხო.
დიდხანს იყო ისე პირქვე დამხობილი, მარტო ყრუ ქვითინი მისი ხანდისხან
მოგვესმოდა. ბოლოს ქვითინი შესწყვიტა. ბლაღოჩინი დასწვდა წამოსაყენებლად,
მაგრამ გლახას, ისე პირქვე დამხობილსა, სული დაელია კიდეც. საცოდავსა მაინც
ზიარების მიღება არ დასცალდა.
1659ფ. პეტერბურგი
(1862 - 1873 ნ.*)
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გაბოროტებული, გულდამწვარი, გულჩათუთქული მოვაჯექ ცხენსა და დავეშვი
იმ მთიდამ უგზო-უკვლოდ. გზა-და-გზა სულ საწყალი პეპიას უბოროტო სიკვდილი
მელანდებოდა და იმისი მადლიანი თქმულობა მაგონდებოდა. ნაღველი უფრო
გამიმწარდა, მაგრამ სიარულმა თავისი ქნა, ნაღველი თან-და-თან გამიქარწყლა,
გული ამღვრეული დამიწმინდა, გონება დამიდინჯა და მე სრულიად დავწყნარდი და
დავმშვიდდი. იქნება ეგრე დაწყნარებულს და ჯავრგადაყრილს კიდევ ბევრი გზა
გამევლო, თუ რომ პეპიასათვის მიცემული ფიცი ხელახლად არ მომგონებოდა. კაცისკვლის ფიცი იყო! ტანში შემაჟრჟოლა და ფერი მეცვალა. ბედმა იქამდინაც მიმიყვანამეთქი, - ვამბობდი გულში, - რომ კაციც უნდა მომაკვლევინოს. დაილოცა, ღმერთო,
შენი სამართალი!... მე, გაბრიელს, კაცის-კვლის ცოდვა უნდა დამდებოდა?! მე კაცის
სისხლში უნდა გამესვარა ხელი?!
მე იმისთანა ხასიათის კაცი ვიყავ, რომ გააფთრებულს, გულ აფეთქებულს,
ცეცხლმოკიდებულს იქნება უეცრად კაცი შემომკვდომოდა, მაგრამ თუ წინ
მოსაფიქრებლად ორს წუთს მაინც ჩემი ჭკვა და გული შემრჩებოდა, ადამიანს
სასიკვდილოდ ძნელად თუ გამოვიმეტებდი. ეხლა სწორედ ამისთანა დღე დამადგა:
წინ მოსაფიქრებლად დიდი დრო მქონდა, ამიტომაც რამდენადაც ჩემს ფიცზედ
ვფიქრობდი, იმდენად ვიტანჯებოდი. ორში ერთი უნდა მექნა: ან ფიცისათვის
მეღალატნა და ან კაცი მომეკლა. მე აქამდინაც არ ვიცი, ამათში რომელი უფრო მძიმე
ცოდვაა.
- ღმერთო, - ვამბობდი ჩემ თავად, - თამრო უცოდველად დამახვედრე, რომ მეც
ქვეყანას ვაპატივო პეპიასავით ჩემი მიწასთან გასწორება და თავი ცოდვისაგან
დავიხსნა! ღმერთო, მომხედე! ნუ მიმიყვან იქამდინა!
კაცის-კვლა, რაც უნდა იყოს, მაინც ცოდვაა, შენი ჭირიმე! ეს მე ვიცოდი და ეს
მიკიდებდა ცეცხლს და გულ-ღვიძლსა მწვავდა. მაგრამ, როცა მომაგონდა, რომ ჩემმა
სასიკვდილომ ერთის წუთის ჟინის საკლავად სამი ადამიანის სული არ დაგვინდო, მე
ცოცხალი გამომასალმა ამ წუთის-სოფელს, შვილს მამა უზიარებლად მოუკლა და თუ
ამასთან შვილსაც ნამუსი წაართვა, - განა ამისთანა კაცის მოკვლა დიდი ცოდვა უნდა
იყოს-მეთქი - ვფიქრობდი გულზედმოსული და ბრაზმორეული. მაშ ღვთის
სამართალმა აღარ უნდა გაიღვიძოს-მეთქი მაშ რას მეუბნებოდა მღვდელი, სხვა
შენთვისაო და შენ სხვისთვისაო, თუ არ ამასა?
გადავწყვიტე, რომ ჩემგან ფიცის ღალატი და უკან დახევა შეუძლებელია და
სამარცხვინო. რა უნდა მომივიდეს? - ვკითხავდი გონება-ანთებული ჩემ თავს,სამუდამო ტანჯვა და ჯოჯოხეთი?! სამოთხე რომ მომელოდეს, რაღა თავის გამოდება
იქნება?! დეე, რაც მომივა, მომივიდეს. დეე, ეგეც ჩემს აქაურს ჭირსა ზედ დაერთოს
სხვის ჭირის სანაცვლოდ. ღმერთი ხომ ჰხედავს-მეთქი, რომ ჩემს სისხლს არ ვიღებ;
ღმერთმა ხომ იცის, რომ მე ჩემს სამაგიეროს ჩემს მტერს არ ვუხდი: მე ჩემს მტერს
ჩემი ყველა დავუთმე, ყველა ვაპატივე, ყველა დავივიწყე. ჩემი გაბოროტება პეპიას
სიკვდილმა და იმის მადლიანმა სიტყვამ თან გაიყოლია. მე ამაზედ ფიციც მივეცი.

ღმერთი დაინახავს ამას - ის გულთამხილავია - დაინახავს, შემიბრალებს და
შემიწყალებს, თუ არა და, ის იქნას, რაც ჩემ ბედისწერას ჩემთვის გაუწესებია.
ხომ ამაზედ დავდეგ, მაგრამ მაინც კიდევ, თითქო უნებლივ, გადვუშალე ღმერთს
ხელები და გულმართლად და ნატვრით შევძახე: ღმერთო, დამიხსენ კაცისკვლისაგან! თამრო უცოდველი მაჩვენე! ძნელი ყოფილა, შენი ჭირიმე, კაცის-კვლის
ფიქრის წინათვე გულში გატარება მეტად ძნელი ყოფილას. მე იმ ერთმა დღემ
თითქმის დამაბერა. კაცს, თუ გინდა რომ გულში ჯოჯოხეთი გაუჩინო, კაცისკვლის
ფიქრი ჩაუსახე გულში. ეგ ეყოფა სატანჯველად.
ბარში რომ ჩამოველ და გავივაკე, გულმა მღვდლისაკენ გამიწია, მინდოდა რომ
იმისაგან ლოცვა-კურთხევა მიმეღო და მერე, რაც მოსასვლელი იყო, მოსულიყო.
გულს დავუჯერე და ქალაქისაკენ გამოვწიე.
მეორე დღეს, საღამოზედ, დიღმის ვიწროებში მივედი და იქ ერთს დუქანში
ჩამოვხტი, რადგანაც ქალაქში ჩამოხტომა ვერ გავბედე. წავედი, ცხენი დუქნის
გომურში დავაბი, მოვუარე და საჭმელი მივე. მერე ამოვედი დუქანში პურის
საჭმელად. მედუქნემ დაზგაზედ ვახშამი გამიმართა. მეც დაზგაზედ დავჯექ და
პურის ჭამა დავიწყე.
პურის ჭამას რომ ვათავებდი, ერთი დროშკა მოადგა ჩვენს დუქნის კარებსა. შიგ
ერთი ქალი და ერთიც ქალაქის ბიჭი იჯდა.
- მედუქნევ, - დაუძახა გარედამ ბიჭმა, - ცალკე ოთახი არა გაქვს?
- რამდენიც გინდა, - უპასუხა მედუქნემ.
ქალი და ბიჭი გადმოვიდნენ დროშკიდამ და დუქანში შემოვიდნენ. ქალს თვალი
მოვკარ თუ არა, ფიცხლავ ელდა მეცა: რაღაც რამ უცები მომეჩვენა, ჩემს თავს არ
დავუჯერე. ქალი რომ დაზგას მოახლოვდა და კარგად გავსინჯე, სისხლი ტვინში
ამივარდა. გიჟსავით ვისკუპე დაზგიდამ და ქალს წინ გადავუდეგ.
- თამროს!.. შევკივლე მე კანკალით და თრთოლით.
- გაბრიელ!.. მომაძახა მე იმან და ზედ მკერდზედ ფერმიხდილი დამეცა.
- მამა რა მექნა, მამა? - შემომბღავლა საცოდავად.
- მოშორდა ამ წუთის-სოფელს. ერთი მითხარ, რამ მოგიყვანა აქა?
- მაგას ნუღარ მკითხავ! ნუ, ნუ მკითხავ!.. სტიროდა საწყალი,შენი თამრო დიდი
ხანია დამიწებულია. შენი თამრო მოკვდა.
- მაშ შენ ვინა ხარ? - დავიძახე თავზარდაცემულმა.
- ის თამრო აღარა ვარ. მე ეხლა ავლაბრის უნამუსო ვარ, შემიბრალე და დამიტირე
მე ბედშავი!..
- უნამუსოო!..
ვკარ ხელი შეუბრალებლად იმ უბედურსა და მკერდიდამ, როგორც გველი, ისე
მოვიშორე. გარეტიანებული გიჟსავით გამოვვარდი გარეთ, მოვახტი ცხენსა,
დავწყევლე იქაურობა და ჩვენის სოფლისაკენ გამოვწიე. ფიცის ასრულების დღე
მოვიდა. ჩემი ტოკვა და ყოყმანობა კაცის-კვლის თაობაზედ იმ დღეს სრულიად
გათავდა. იმ გაბოროტებულს გულზედ ცა და ქვეყანა რომ ხელში მჭეროდა,
ყველსავით გავწურავდი და კბილით გავგლეჯდი.
სამი-ოთხი თვე ვუტრიალე დათიკოს და ვერსად ვერ ჩავიგდე ისეთი ჟამი, რომ
ერთმანეთს პირდაპირ შევხვედროდით. ქურდულად ბევრჯერ შემეძლო იმისი
მოკვლა. მაგრამ რა კაცობა იქნებოდა? ისიც ძალიან ვაჟკაცი იყო და მინდოდა
ერთმანეთს პირდაპარ შევყროდით, რომ ან მოვეკალ და ან მე მომეკლა.
ამ სამ-ოთხ თვეში ნადირსავით ტყეში ვიმალებოდი და მაინც კი ორი სომეხი
გავძარცვე და ხუთი თავადიშვილი. მაგრამ, ღმერთო, ხომ შენ იცი, არც ერთისათვის

იმაზედ მეტი არ წამირთმევია, რაც მეც თითონ მიჭირდა. ყველას ვეუბნებოდი, ვინცა
ვარ, რომ ჩემი სახელი დათიკომდინ მისულიყო, გაფრთხილებულიყო და
ყოველთვის მზად ყოფილიყო.
გამივარდა ყაჩაღობის ხმა და დაიწყეს ჩემი დევნა. დაიწყეს ჩემი სახელით ძარცვა
და ავაზაკობა იმ არე-მარეში. კაცის-კვლაც სამჯერ მოჰხდა, მაგრამ მე ამა ყველაფერში
უბრალო ვარ, თუმცა ყველაფერს მე მაბრალებდნენ და მართლა ავაზაკნი კი ამით
თავს იმალავდნენ. ჩემი გზა და კვალიც ამით ერეოდათ ხოლმე; დღეს იტყოდნენ:
გაბრომ აქ გაძარცვა კაციო და გზებს შემიკრავდნენ; იმავე საღამოს მოუვიდოდათ
ამბავი, რომ გაბრომ სამის დღის სავალს იქით კიდევ გაძარცვა კაციო-და დაებნეოდათ
გონება. ვერ მიჰხვდნენ, რომ გაბრო თავისთვის არის და აქაც და იქაც სულ სხვა-დასხვანი ავაზაკობენ იმის სახელითა. ბოლოს, რომ არა ეშველათ-რა, წმინდა გიორგის
ჯვარი დაჰპირდნენ იმას, ვინც მე ან ცოცხალს დამიჭერდა, ან მკვდარს მიმიტანდა.
დათიკოს ნადირობა მეტად უყვარდა და იმის იღბალი ჰნახეთ - ამ სამ-ოთხ თვეში
არც ერთხელ არ უნადირნია. მე უფრო იმ ადგილებში ვისაფრებოდი, საცა უწინ
დათიკო სანადიროდ დაიარებოდა ხოლმე. ბოლოს, იმის ბედისწერის დღეც მოვიდა
და ერთმანეთს შევხვდით.
მზე ჩაწურვაზედ იყო, რომ მე დათიკო დავინახე ცხენით მინდორ-მინდორ
მომავალი. უკან ერთი მეძებარი მოსდევდა. მე ტყეში ხეზედ ვიჯექ. ჩამოვედი ხიდამ,
მოვახტი ცხენსა და გულის-ცემით ტყეში ლოდინი დავუწყე. გზა იმ ტყის პირას იდო.
დათიკო იმ გზაზედ გამოვიდა და ჩემკენ წამოვიდა. რომ მომიახლოვდა, იმისი
ღიღინი მომესმა. შევხედე და სრულად იყო იარაღით მოკაზმული. სჩანს ჩემი ფიქრი
ჰქონია-მეთქი, - ვიფიქრე გულში, - რომ ეგრე გამართულია.
დამიპირდაპირდა თუ არა, ვასკუპე ცხენი და ზედ მივაგდე.
- თუ ვაჟკაცი ხარ, გამიმაგრდი! - შევჭყივლე მე. ჯერ ვერ მიცნო.
- ვინა ხარ? მაგრამ, ვინც უნდა იყო, შენ მე ფერს ვერ მაცვლევინებ, - მიპასუხა იმან
თამამად და გულმაგრად.
წამი აღარ გაუტარებია: მარდად გადმოიგდო მხარზედ გადაკიდებული
ორლულიანი თოფი და თვალის დახამხამების უმალ ორივ ერთად დამახალა. მე
თოფს ხელი ავუკარ და იმის ნასროლმა საფანტმა ზუზუნით თავზედ გადამიარა.
- მე ვარ გაბრო, შენი სულთა-მხდელი!... შევძახე მე და, მანამ სხვა იარაღს
მაიხმარებდა, შიგ მარცხენა ძუძუში დამბაჩა დავეცი.
საწყალი შეტოკდა ცხენზედ, გადიწია გადასავარდნელად, მაგრამ თავი შეიმაგრა,
კიდევ მოასწრო ხმლის ამოღება და მოქნევა. ხმალიც ამცდა, მოხვდა ჩემს ცხენს თავში
და იქავ სული გააქრობინა. ცხენი და მე ერთად დავეცით დედამიწაზედ. მინამ მე
წამოვდგებოდი, დათიკო ცხენიდამ ძირს დაცემულიყო. მე თავზედ წავადეგ და
დავინახე, რომ ის მშვენიერი ყმაწვილი კაცი, ის თავმომწონე თავადიშვილი ძლივღა
ჰფეთქავდა თავის ყმის ფეხთა წინაშე!.. მაგრამ, გეტყვით ჩემის გულის ძუნწობას, მე
ის მაინც არ შემეცოდა.
- წაგაკალ თუ არა შენს უნამუსობას!.. - წავაყვედრე მე.
- ჰმ, - ჩაიცინა იმან ისე გულდინჯად, თითქო ქვეშსაგებში მშვიდობითა წევსო, ამით გათავდა შენი შერმადინობა?
- როგორიც ავთანდილი შენ იყავ, მეც იმისთანა შერმადინობა გაგიწიე.
- წადი, შვილო სახელად ჩემი სიკვდილიც გეყოფა. დღეს ჩემი დღე არ იყო: რასაც
ვესროლე, ავაცდინე. ვაი, რა ცუდად მოვკვდი?! ფუ ჩემს კაცობას ნიშანიც ვერ
დაგასვი.
- რა დროს ეგ არის? ღმვრთი მაინც ახსენე და ისე დალიე სული, შე ცოდვით

სავსევ|!
- დარიგებას თავი დაანებე. ალალი იყოს შენზედ ჩემი სისხლი, კაი ვაჟკაცი
ჰყოფილხარ. მეც ბევრი რამ ცუდი მიქნია, არა უშავს რა, - ჩემი ასე ცუდად წახდენა
იმაში გამებაროს. აი დედასა!.. რა ცუდად შეგხვდი!... მაინც შენის ხელით მოვკვდი
გახსოვს, მაშინ რომ გითხარი: სანთელ-საკმეველი თავის გზას არ დაჰკარგავს-მეთქი.
აკი არც დაჰკარგა.
- შენ იყავ მყინვართან რომ დაგვიხსენი? - ვკითხე გაოცებულმა.
- მე ვიყავ თუ არა - შენ რა?
- რისთვის დაგვიხსენი?
- ვერა ჰხედავბ აი, ამ დღისათვისა. პეპია რასა იქს?
- მოკვდა.
- ესე უზიარებლად და მოუნანიებლად, როგორც მე?
- ეგრე.
- ეგეც ბარი-ბარში... მშვიდობით და გამარჯვებით, გამარჯვებულო გაბრიელ!.
ვნანობ, რომ ესე უსახელოდ მოგეკვლევინე. გამარჯვებით...
კიდევ რაღაცა უნდა ეთქვა, მაგრამ აღარ დასცალდა: ერთი გაიზმორა, ერთი კიდევ
წამოიწივა, დაეცა და სულიც დალია. მოკვდა ის უბედურის-შვილი. ტუჩებზედ
ისეთი ღიმი შერჩა, თითქო დაიცინებაო. ჰმ, სიცილით მოკვდა ტირილით ნაშობი!
დავიჭირე მისი ცხენი, შევდექ ზედ და წამოვედი. ცხენის მეტი მე იმისი არა
გამოვიყოლე-რა.
დათიკოს მოკვლის შემდეგ მე იმ არე-მარეში ყოფნა ძალიან გამიძნელდა. ძალიან
გამიხშირეს დევნა. მეც იქ აღარა მეკეთებოდა-რა და, სწორედაც გითხრათ, ყაჩაღობაც
მომწყინდა: ჩემი ხელობა არ იყო. როცა უილაჯობით კაცს ვძარცვავდი, ერთს ვაივაგლახს გამოვივლიდი ხოლმე ჩემ თავად და ჩემს თავს მევე ვძრახავდი. ვერ
დაემორჩილა ჩემი გული ავკაცობასა, თუმცა ბევრი ავკაცობა ვქენი, ვერ შევეჩვიე,
ვერა. ბოლოს გადავწყვიტე, რომ გადავვარდები შორს საითმე, ჩემის ხელის ამაგით
ლუკმა-პურს, როგორც იქნება, ვიშოვნი და, მინამ ჩემი აღსასრული მოვა, იმით
დავირჩენ თავს-მეთქი. სხვა ამ ქვეყნისა მე აღარა მინდოდა-რა და აღარც მერგებოდარა: ამ ქვეყანაში მე წილი არაფერში მედო.
გამოვწიე და კახეთს შემოვეკედლე. ალაზანზედ რომ მოვედი, შიგ შუაწყალში
ცხენიდამ გადმოვხტი, დავეც დათიკოს ცხენს დამბაჩა თავში და წყალს გავატანე:
ჩემი იარაღიც სულ ჩავყარე წყალში, რომ არც ცხენით და არც იარაღით არავის არ
ვეცანი. აქ, კახეთში, მოჯამაგირობა დავიწყე, მეხუთე წელიწადია, როგორც
მოგახსენე, ჩემი აქ ყოფნა. პირველი წელიწადი მშვიდობით დავყავ, მეორე წელიწაღს
კი კახეთმა დამცადა და ციებ-ცხელება შემეყარა. ორ-სამ . თვეს თავს დამანებებდა და
პატარა რომ მოვჯობინდებოდი, ისევ მომიბრუნდებოდა ხოლმე. მე თავს არ ვუდებდი
და, რაც შემეძლო, ვმუშაობდი. სამი წელიწადი ამ ყოფაში ვიყავ. ამ ბოლო წელიწადს
წყალმანკი გამიჩნდა და ფეხები დამისივდა. სიარული გამიძნელდა, მუშაობისათვის
ვეღარ გამოვდეგ. ქვეშსაგებად დამიგდო ავადმყოფობამ. ერთმა გლეხკაცმა
შემიკედლა. მინამ ერთი ორიოდ გროში მქონდა და ვხარჯავდი, მინამ მინახა, როცა კი
გამომელია ფული-იმ დალოცვილმა მკრა ჭიტლაყი და გამომაგდო გარეთ. ეს ოთხი
თვე იქნება მას აქეთ. იმ სოფელში სირცხვილით ვეღარ ვიდგომილე, იმიტომ რომ
საგლახაოდ საქმე მიხდებოდა და ვთაკილობდი. ავდეგ და აქეთ წამოვედი. გზაზედ,
რაც ტანისამოსი მქონდა, ამ რუსის ფარაჯაზედ გავცვალე და ერთი თუმანიც სართი
ავიღე. ორ-თვე-ნახევარი ამით ვირჩინე თავი. აქ რომ მოვედი, სიარული ვეღარ
შევიძელ, იმიტომ რომ ფეხები დამიწყლულდა, დამიჩირქდა და დამისკდა. აი, ხომ

ჰხედავთ, ბოლოს მატლიც დამესვია. ამ საბძელამდინ, როგორც იყო, მოვაღწიე და ამ
ჩარდახ-ქვეშ შევაფარე თავი. გზის პირია, ხალხის ფეხი აქ არ მოსწყდება და თითოოროლა კეთილი კაცი ხან პურს მაწვდის ხოლმე და ხან წყალს. მას დღეს აქეთ ასე ვარ.
რაც გადამხდა, იქნება იმის ღირსიც ვიყო. რაც ავკაცობა ვქენ, იქნება იმის სამაგიეროც
ეს არის? ვინ იცის? ღვთის განგებას ვინ მიჰხვდება? ეხლა ვატყობ, რომ წყალმანკიც
მერევა, აი, თითქმის გულიც დამიჭირა. მოვიდა ჩემი აღსასრული, მადლობა ღმერთს!
ქვეყანას თუ რამ შევცოდე, შემინდოს, სხვა ღმერთმა იცოდესს. მე ამ ქვეყნისათვის ავი
არ ვიყავ, მე მარტო უბედური ვიყავ. ბევრი წილი ცოდვა, მე მგონია, აქავ გადავიხადე.
იქნება ესეც ტყუილი ნუგეში იყოს, - ეგ ღმერთმა იცის და იმისმა შეუცდომელმა
სამართალმა. გულუტკივრად ვეთხოვები მე ამ ქვეყანასა, იმიტომ რომ მე იმისი არა
მემადლება-რა. ზიარებაც არ მაღირსა ამ წუთის-სოფელმა!..
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შვიდმა თუ რვა თვემ კიდევ გაიარა და ბოლოს მითხრეს, რომ შენი გაგზავნის
დრო მოვიდაო. აქამდინ მე სულელი კიდევ რაღასაც ველოდი: მეგონა ღვთის
სამართალი კიდევ გაიღვიძებს-მეთქი და მართალს გამამართლებენ. ამაშიაც
მოგსტყუვდი.
შემხსნეს ძველი ბორკილი, გამიკეთეს ახალი, უფრო მაგარი და სატუსაღოს
გალავანში გამომიყვანეს. გაზაფხულის პირი იყო.
გალავანში თხუთმეტიოდ სამგზავროდ გამზადებული სალდათი მწკრივად იდგა.
გამოიყვანეს სხვა ოთახებიდამ სხვა ტუსაღებიცა. მე გარინდებული ვიყავ და ისე
უგულოდ ვუყურებდი თითო-თითოდ გამომავალს ტუსაღებსა. ბოლოს ორი თათარი
გამოიყვანეს და იმათ უკან მოსდევდა ბორკილის ჩხარა-ჩხურით ერთი ტანში
მოკაკული, დროული გრძელ-თეთრ-წვერა ტუსაღი: თავი ჩაეღუნა და მზეს არ
უყურებდა, თითქო მზეცა და ქვეყანაცა იმისთვის აღარ იყო. დავაკვირვე თვალი და,
ვაი იმის მნახავს!- პეპია ვიცანი. მე აქამდის იმის იქ ყოფნა არ ვიცოდი. პეპია იყო,
მაგრამ რა პეპია! ვეღარ იცნობდი, ისე მომკვდარიყო და გამოცვლილიყო!...
- პეპიავ, კაცო, შენა ხარ? - გაოცებით შევყვირე საცოდავსა.
- იმან თავი
მაღლა აიღო და შემომხედა.
- შვილო, გაბრიელ - დაიბღავლა საცოდავის ხმით, - შენც აქა ხარ?
- მოგიკვდეს თავი, საცოდავო პეპიავ! ჩემი თამრო აბა ეხლა კი ცოცხალი დამარხული
იქნება!. ვაიმე, შვილო ყველა იმედი შენის დახსნისა ეხლა დამეღუპა, აი!..
შემოიკრა ორივე ხელი თავში, მუხლი ჩაეკეცა და ხმამაღლა ქვითინი დაიწყო. მე
იმის საცოდავობამ დამწვა.
- შენ რაღად, ჩემო გაბრიელ? შენ რაღად, რაღად? - ქვითინებდა ის ტანჯული კაცი:
- ვთქვათ მე იმისათვის, რომ უბედურის შვილის უბედური მამა ვარ, შენ რაღად, შე
უბედურის დღისავ- მეც იმიტომ, ჩემო პეპიავ, - ვუპასუხე მე გულამომჯდარმა, - რომ
შენი სიკეთე მოვინდომე. მაგრამ ეხლა აღარა გვიშველის-რა. ჩვენ სამნი უილაჯონი
ვართ და იმისაკენ კი მთელი ქვეყანა ყოფილა. ნუ სტირი. ცრემლს ამ ქვეყანაში
გასავალი არა ჰქონია, - ტყუილად ნუ ჰღვრი. ღმერთი გვიპატივებს, თუ კაცმა ვერ
გვიპატივა.
- ეჰ, ჩემო გაბრიელ, არც ღმერთი ყოფილა ჩვენკენ! ვაიმე, შვილო თამრო!. შენს

ნამუსს ღმერთიც ვეღარ დამიბრუნებს. გათავდა ყველაფერი ჩემთვის! ამ ქვეყანაზედ
მე აღარა დამრჩენია რა...
იქნება საწყალს პეპიას კიდევ რაღაცა ეთქვა, მაგრამ სალდათმა წამოუარა, თოფის
კონდახი წამოჰკრა და წამოაყენა. მეც ჩამაჩუმეს.
უფროსმა უბძანა, სალდათები გარს შემოგვერტყნენ და ბორკილის ჩხარა-ჩხურით
ექვსი ტუსაღი გამოგვამგზავრეს. საწყალი პეპია და ერთი სნეული ტუსაღი ძლივ
მობობღავდნენ. გალავანს გარეთ რომ გამოვედით, პეპია და ის სნეული ტუსაღი
ურემზედ დასვეს. სიავეს შეჩვეულსა, ეს რუსების სიკეთე გამიკვირდა.
შვიდს დღეზედ მყინვარის მთას დავუახლოვდით. საღამო ხანი იყო და ის
სოფელი, საცა იმ ღამეს ჩვენ უნდა შეგვესვენა, ჯერ კიდევ შორს იყო. ჩამობინდდა.
მეურმემ დაიძახა, ურემი გატყდაო.
ყველანი შეგვაყენეს. სალდათები გარს
შემოგვისხდნენ, ზოგმა ჩიბუხის კეთება დაიწყო, ზოგმა პურის ჭამა, ზოგი წამოწვა.
ჩვენც
ჩავსხედით. ტუსაღები ამბობდნენ, რომ ხვალ საქართველოს მიჯნას
გავცილდებითო.
გული მომიკვდა, ეს რომ გავიგონე, და დავღონდი. ჩემისთანა უთვისტომო
ადამიანისათვის ქვეყანა ყველგან ერთი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ქართველისათვის
საქართველო დიდი რამა ყოფილა. რაც უნდა იყოს, შენი ჭირიმე, ჩვენი აკვანი
საქართველოა, ჩვენი მამა-პაპის საფლავი საქართველოა, ჩვენის ენის ქვეყანა ეს არის,
ჩვენი სიტყვა-პასუხის გამგონი ეს არის, ჩვენი მზე აქ არის და ჩვენი მთვარე, და თუ
გული გაქვს - გულიც აქ არის, თუ სიყვარული გაქვს - სიყვარულიც აქ თუ იქნება,
თორემ სხვაგან სადა? სადაური სად მივყევართ, - ვკითხავდი ჩემს თავს ტკივილითა
და წუხილითა, - ეს ქვეყანა აღარ უნდა ვინახულო, აქაურმა მზემ აღარ უნდა
გამათბოს, აქაურმა მთვარემ შუქი აღარ უნდა მომფინოს!. სიტყვა-პასუხის გამგონი
აღარ უნდა მყვანდეს!. აქაურმა წყალმა წყურვილი აღარ უნდა მომიკლას!. აქაური
სალოცავი აღარ უნდა ვილოცო!. თამროც აქ უნდა დამრჩეს უპატრონოდ!
ვწუხდი და ამ ფიქრებში ვიყავ. უეცრად ცხენების თქაფა-თქუფი შემომესმა. წამი
არ დასცალებია, რომ ხუთი თუ ექვსი ცხენოსანი ზედ წამოგვაწყდა. დასჭყივლეს
რუსებს, ჩვენ კი გვითხრეს: ვისაც შეგეძლოთ, თავს უშველეთო. მალე მტერი თქვენ
მოგიკვდეთ, მალე ის სალდათები გაფრთხნენ, მაგრამ მერე კიდევ შემოგროვდნენ და
სროლა ასტეხეს. ამ ალიაქოთში მე და პეპიამ დრო ვიხელთეთ და გზის გადაღმა თავთავ-ქვე დავეშვით. ის ბერიკაცი ასეთი გამორბოდა, რომ ოცის წლის ბიჭი
გეგონებოდა. გამიკვირდა, მაგრამ მაშინ კი დავიჯერე, რომ გაჭირებას ბევრი რამ
შესძლებია. ჩვენ უკან აგვედევნა ერთი ცხენოსანი და, რომ დაგვეწივა, მე ქლიბი
მომაჩეჩა ხელში, გზა მშვიდობისაო, შემოგვძახა.
- თუ ღმერთი გწამს, ვინა ხარ? ბნელაში ვერ გარჩევ, გვითხარი შენი სახელი და
დაგვალოცინე შენი თავი, - შევეხვეწე მე.
- სახელი რად გინდათ? ვინცა ვარ, ის ვიქნები, - მიპასუხა იმან, - თუ გინდათ
დამლოცეთ: სანთელ-საკმეველი თავის გზას არ დაჰკარგავს.
გვითხრა ეს, ჰკრა ცხენს მათრახი და ბნელაში მიგვემალა.
ცოტა თუ ბევრი უგზო-უკვლოდ ვიარეთ. პეპიამ სიარული ვეღარ შესძლო.
წამოვიკიდე საცოდავი ზურგზედ და, თუმცა ის ამას ჰთაკილობდა, ისე წავიყვანე.
დიდხანს არ მომინდა სიარული, იქავ ერთს უდაბურს ხევში ჩავედით და იმ ღამეს იქ
ვისადგურეთ. მე მაშინვე დავიწყე ბორკილების გაქლიბვა და რიჟრაჟზედ ძლივ
გავათავე იმათი გატეხა... დავწექ და დავიძინე. მზე კარგად ამოსული იყო, რომ
გამომეღვიძა. მაშინ მომაგონდა, რომ ჩვენ ერთი ნამცეცი პური არ გვქონდა. შენი
მტერი გახდეს, როგორც მე მაშინ გავხდი. არ ვიცოდი, რა მექნა, ვისთან წავსულიყავი

იმ ტუსაღის ფარაჯითა? მაშინვე დამიჭერდნენ. პეპია, მართალია, არას ამბობდა,
მაგრამ ეტყობოდა, რომ საწყალს შიმშილი მოერია. როგორც იყო
იმ დღეს და იმ ღამესაც შიმშილი მოვითმინეთ, მაგრამ შველა კი არსით იყო.
გათენდა მეორე დილაც და იმედმა არსაიდამ მოგვიტანა ნუგეში. პეპია
საცოდავად გახდა, თვალები ჩაუძვრა, ლოყები ყბებშუა ჩაეკეცა და სულ მოიშალა.
მეც ძალიან ვიტანჯებოდი ცალკე იმის ყურებით, ცალკე უიმედობით, რომ შველა
არსაიდამ მეგულებოდა. პეპიამ ეს შემატყო და მითხრა:
- შვილო გაბრიელ! ნუ მიწყენ კი და მე სიარული აღარ შემიძლიან. მე შენთვის
მეტი ბარგი ვარ: თავი დამანებე. მე ამ ქვეყნისა აღარა ვარ და არც ამ ქვეყნისათვის
გამოვდგები. შენ წადი, შვილო, ტყუილად ჩემის გულისთვის ხელახლად თავს ნუ
გაიფუჭებ. ისიც გეყო, რაც ჩემის გულისთვის შენ მოგივიდა.
მე ეს სიტყვა ძალიან მეწყინა.
- რას ამბობ, შე უბედურო? - ვუთხარი მე თითქმის მწყრალად, - რომ წავიდე, ვის
ხელთ დაგაგდო? ღმერთს რაღა პასუხი გავცე?
- ღმერთს ჩემზედ დიდი ხანია, შვილო, ხელი აუღია. მე მაინც-და-მაინც მგლისა
და ყორნის ლუკმადა ვარ გაჩენილი. მე იმათ ანაბარას დავრჩები. შენ კი ღმერთმა გზა
დაგილოცოს, წადი და იცხოვრე ქვეყნად...
- მე წავიდე და ქვეყნის სირცხვილი ვჭამო!. ვაი შენს 8აბრიელს! ღმერთმა ნუ ქნას,
რომ გაბრიელმა ეგ იკადროს. შენ აქედამ ფეხს ნუ მოიცვლი, მეც მალე მოვალ.
ეს ვუთხარი, დიდხანს არ ვიფიქრე და გააფთრებული წამოვედი. ერთს მთის
წვერს გადავადეგ და აქეთ-იქით ზვერა დავიწყე. მთის ძირში წყალი აქაფებული
მოჰხუოდა, წყლის აქეთ პირას გზატკეცილი მიიკლაკნებოდა. მე იმ გზაზედ დავინახე
ერთი ცხენოსანი.
დავეშვი მთიდამ ქვემოდ და უშიშრად მივუხტი იმ ცხენოსანსა. რომ შევატყე
სომეხია, ჩემის თავის იმედი უფრო მომეცა.
- ჩამოხე ცხენიდამ!- შევჭყივლე სომეხს. იმას ხუმრობა ეგონა. - ვა, ჩამოვხტე, რა
შენი ყურმოჭრილი ყმა ვარ! - მითხრა იმან, - ვერ მყურობ? კაცი თოფ-იარაღში
ვზივარ.
დიდხანს აღარ დავაცალე, წავწვდი, თოფი გოთურგით ჩამოვაწყვიტე და თამამად
შევუტივე:
- ჩამოხე-მეთქი, თორემ მტვერსავით გაგანიავებ!
მალე მტერი მოგიკვდეს, მალე მე იმას ფერი ვაცვლევინე. რომ ჰნახა, რომ აღარა
ვხუმრობ, იკადრა ცხენიდამ ჩამოხტომა და შეშინებულმა მითხრა:
- ვა, ცხენისათვის როგორ გაწყენინებ!| აჰა, მიირთვი თავის უნაგირით; მარტო
უნაგირი ოც-და-ხუთი მანეთია, ჰა ცხენია რომა, თავის შეკაზმულობით გეყოფა შენ
საცხოვრებლად. მშვიდობაში, მე კი წავალ, ხმასაც არ გაგცემ.
- მაგით ვერ მომატყუებ, ეგ ხმალიც შემოიხსენ.
- ბატონი ხარ, - აჰა, ეს ხმალიც.
- ქამარ-ხანჯალიცა.
- არც მაგაზედ გაწყენინებ, ჯეელი ბიჭი ხარ, მოგიხდება.
- ეგ დამბაჩაც გაიძრე წელიდამ.
- ესეც შენი ფეშქაში.
- ეგ ტანისამოსიც!.
- ვა! მე რაღა ჩავიცვა?
- ბევრს ნუ ჰლაპარაკობ, - დავუყვირე შეტევთ.
- მაშ დაიცა, ჯიბეში ანგარიშების წიგნები მაქვს, სულ არაფერია, უბრალო

ბარათებია, შენ არ გამოგადგება. ერთი ის ბარათები ამოვიღო.
- ამაიღე, მაგრამ ერთი-ორიოდ თუმანი უნდა მამცე.
- ბატონი ხარ, თამასუქიც არ მინდა.
- მაგ ხურჯინში პური და ღვინო ხომ არა გაქვს?
- ბევრი.
- ეგეც უნდა დამითმო.
- ეგეც შენი ფეშქაში. მეტი რა ვქნა? იცი რას გეტყვი: ეხლა მე ჩემთვის წავალ და შენ
შენთვის წადი.
- ბატონი ხარ.
ერთი სიტყვით ესენი ყველაფერი მამცა. ჯიბიდამ ბევრი ფული ამოიღო, მითომ მე
ვერ დავინახე და უხაროდა, რომ ის სულ არ წავართვი. მოვახტი ცხენსა და
გამოვქუსლე პეპიასაკენ. ის იყო ჩემი პირველი ავკაცობა, მაგრამ ეგეც ვინ იცის? იყო
თუ არა ავკაცობა? "მდიდარს ართმევ, ღარიბს აძლევ, ღმერთი როდი წაგახდენსო", იტყვის ხოლმე ჩვენი ხალხი.
იმ დღეს იმ ხევში დავრჩით. კარგა ლაზათიანად დავნაყრდით და თითქმის ორი
დღის უჭმელები ამით მოვსულიერდით. როცა დაბინდდა, პეპია შევსვი ცხენზედ, მე
წინ გამოვუძეღ და წამოვედით. მესამე დღეს მაღლანდორეთს მოვადეგით. საწყალი
პეპია გზაზედ ძალიან ავად გამიხდა: აღარცა სჭამდა, აღარც სვამდა და აღარც ხმას
იღებდა. შევატყე, რომ ეს კაცი ამ ქვეყნისა აღარ არის. ბოლოს იმისი აღსასრულიც
მოვიდა.
ერთ მთის წვერზედ ავედით თუ არა, პეპიამ ძლივძლივობით მითხრა:
- შვილო, აქ დამაყენე. მე ცხენზედ ჯდომა აღარ შემიძლიან და არც სიარული,
სულთამხუთავი თავს მადგა.
დავაყენე ცხენი, ჩამოვიყვანე ცხენიდამ პეპია, გავუშალე ქვეშ ფარაჯა, დავუდე
თავით უნაგირის ბალიში და დავაწვინე. საღამო ხანი იყო, მზეც გადაიხარა. ძლივღა
ჰფეთქავდა საწყალის. მე თავით დავუდექ. ვიყავით ის ორნი იმ უშველებელს მთის
წვერზედა მარტოდ-მარტონი. მზე წითლად-ყვითლად ელვარე ჰღუოდა, მთის
წვერისკენ გადახრილი. ქვეყანა, გაზაფხულისაგან ხელახლად გაცოცხლებული და
გაღვიძებული, როგორც აკვნიდამ ბავშვი, ისე გამოიყურებოდა ტკბილად. ყველა იყო
ბედნიერი ჩვენ გარშემო ჩვენ გარდა. მე და პეპია ვიყავით მარტო უბედურნი. ისა
კვდებოდა და მე გაბოროტებული, გულმოწყვეტილი დავყურებდი მომაკვდავსა.
- გაბრიელ!- მითხრა ბოლოს პეპიამ, - ფეხ-მუხლი მიცივდება, შვილო, მე ვკდები!
ვაი, რომ უზიარებელი ვკვდები! შვილო, ჩემი სისხლი ჩემს მკვლელს აპატივე, მეც
მიპატივებია. მაგრამ... თუ თამრო ნამუსწართმეული ჰნახო, შემომფიცე, რომ იმის
დამღუპველს მზეს დაუბნელებ! შემომფიცე, რომ ისე უზიარებლად და შეუნდობარს
მოჰკლავ, როგორც მე ვკვდები! შემომფიცე! თუ ეგ ცოდვა იყოს, ამიღია კისრად.
მე შევფიცე.
- ფიცი მტკიცე უნდა იყოს!... - დაიწყო კიდევ საცოდავმა, - პირისპირ იქ, საიქიოს,
შევხვდებით... ვაიმე, შვილო თამრო... გაბრიელ! თუ თამროსათვის ნამუსი
შეურჩენიათ, ჩვენი ამ დღეში ჩაგდება შენს გამჩენს აპატივე. მეც მიპატივებია. ფიცი
მომე!
მე იმის სიტყვისაგან გულგაკეთებულმა მაგის ფიციც მივე.
- ვაი, ნეტავი ეხლა ჩემი თამრო დამანახვა, - მოჰყვა ისევ პეპია, - ნეტავი ერთი
კიდევ თვალით მიჩვენა, რომ სული ტკბილად დამელია! ჩემო კარგო შვილო, ჩემო
მამის-ერთავ, თამრო! სადა ხარ ეხლა! რატომ შენს საცოდავს მამას თვალებს არ
დაუხუჭავ! რატომ ხელებს გულზედ არ დაუკრებ! რატომ არ დაიტირებ, შვილო! შენი

დაუტირებელი უნდა მოვკვდე? რა შევცოდე სამაგისო ღმერთს! მაგრამ, ღმერთო,
კიდევ შენ გეხვეწები, უცოდველად ამყოფე ჩემი ობოლი გოგო!.. ღმერთმა
გაკურთხოს, ჩემო კარგო თამრო! ღმერთმა თავის კალთა გადაგაფაროს, ჩემო
ბოლონდელო სულის სადგურო, ჩემო ბოლონდელო თვალის სინათლევ! შენც
შეგეწიოს ღმერთი ჩემო გაბრიელ! ქვეყანაც დამილოცნია, თუ იმის ზურგზედ ჩემი
თამრო უცოდველად დადის... თუ არა და წაწყმდეს ეს ადრე და მალე წასაწყმენდი
მურტალის ადამიანის მურტალი სამყოფელო მშვიდობით, ჩემო გაბრიელ!|
აღსასრული ჩემი მოვიდა, მე სულსა ვლევ.. შვილისაგან დაუტირებელი ვკვდები!.
უზიარებელი და მოუნანიებელი მივდივარ სააქაოდამ!.. მაგრამ მაინც კიდევ თუ შენს
ბატონს ჩემი გოგოს ნამუსი შეუნახავს, უთხარი, რომ, როცა პეპია კვდებოდა-თქო,
შენა გლოცავდა-თქო. ღმერთო! ჩაიბარე ჩემი ცოდვილი სული!.. შვილი ჩემი
ჩამიბარებია შენთვის, მაღალო ღმერთო! უჰ!. შვილო!.. თამრო!..
ამ თამროს ხსენებაზედ დალია იმ ალალმა ადამიანმა თავისი ალალი სიცოცხლე.
ბოლონდელი ამოკვნვსა იმისი მაინც თამროს სახელი იყო და მაგ ამოკვნესას
ამააყოლა საწყალმა თავისი ტანჯული, ნაქენჯნი, მაგრამ მართალი სული და ისე
გაშორდა ამ გულშეუტკივარს, ცოდვით სავსეს წუთის-სოფელსა. თამროს სახელი,
მკვდარ ტუჩებზედ გამოსახული, ტუჩებზედვე შერჩა ზედშეკვდომილი. ეჰ, ნეტავი
მეც იმას თან გავყოლოდი!.
ღმერთო, მიეცი იმის სულსა ლხენა და მანდ მაინც ნუ დაუძვირებ შენს მადლსა იმ
უსამართლოდ გატანჯულს ადამიანის-შვილსა!
ხმლითა და ხანჯლით, როგორც იყო, საწყალს სამარე გავუჩიჩქნე და დილაზედ,
როცა მზემ ხელახლად გაიღვიძა, დავმარხე კიდეც და მივაბარე მიწას. მზე იყო იმისი
წმინდა სანთელი და კელაპტარი და დილის ნამის ორთქლი საკმეველად შეექმნა.
"სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა
სიკვდილი სახელოვანი".
- მახსოვს და მესმის კიდეცა, რაზედაც მითხარი ეგა. მაგრამ მაგისთანა ნაძრახი
სიცოცხლე ნეტავი მე მქონდეს, როგორიც შენა გაქვს.
მღვდელი ბავშვსავით წამოწითლდა. ის დალოცვილი ვერ იფერებდა ქებასა.
- შენ მე ნუ გადმომწვდები ხოლმე, - მითხრა ღიმილითაც და მორცხობითაც, - ხომ
არ იცი, მე რა კაცი ვარ?
- შე დალოცვილო, - დავატანე ზედ, - თუ მიგნება არა მაქვს, მადლობა ღმერთს,
ბრმა ხომ არა ვარ, რომ არ დავინახო. ნაძრახი სიცოცხლეო!..
- მაშინ ნაძრახი იქნებოდა, თუ ჯერ არ არის, ჩემო ძმაო კაცი ირჩობა, ღვთის
კერძო, შენსავით შვილი ერთის მამა-ღმერთისა, შენ კი გულ-ხელ-დაკრებილი
დაჰყურებ, როცა იმის მორჩენა შეგიძლიან, სასახელოა? მერე ღმერთს რა პასუხს
მისცემთ, ან შენ და ან დედაშენი, ღმერთს რას ეტყვით? არ გეტყვით: რად მოიკალით
გული, რომელიც თქვენის მოძმის სიყვარულისათვის მომიცია თქვენთვის? რად
დამალეთ და დაიშურეთ ღონე და შეძლება, რომელიც გაჭირებულის მოძმის
საშველად მომიმადლებია? როცა, ჩემო ძმაო, ადამიანს პირს არიდებ, მითამ ქრისტეღმერთისათვის მოგირიდებია პირი. იესომ ბძანა: განკითხვის დღეს გეტყვითო:
მწყურვალი ვიყავ, არ, მასვითო; მშიერი ვიყავ, არ მაჭამეთო; შიშველი ვიყავ, არ
ჩამაცვითო; სნეული ვიყავ, არ მომიარეთო. როცა მეტყვიანო: უფალო სადა გნახეთ,
რომ არ გიშველეთო? მე ვეტყვიო: ყოველი გაჭირებული კაცი, თქვენგან არგაკითხული, -მე ვიყავიო. ესეა, ძმაო!.. სხვა შენთვის და შენ სხვისთვის, აი, გზა

ცხოვრებისა, აი, ხიდი ცხონებისა, აი, გასაღები სამოთხისა!..
*
გზა გამიკაფა, მაÂრამ ჟამმა მიმუხთლა და არ დამაცალა ზედ გამევლო .. ÌÏმიტანა
კლდემ ქვეშა და, ხომ ჰხედავ, ისე ვქრები, როგორც ცეცხლი, როცა გარედამ ჰაერი არა
შველის!.
ტყუილად კი არ მითხრა, როცა ავთანდილის და შერმადინის ამბავი წავიკითხე
და ატაცებულმა უნებლიეთ წამოვიძახე:
- ვენაცვალე შენს დამწერსა აი, ბატონ-ყმობა თუ იყოს - ამისთანა.
- მოგწონს? - მკითხა მღვდელმა.
-მართალი ხარ! - მიბძანა იმან ნაღვლიანად, - უარესს ეგა სჯობია.
ამის შემდეგ რაღაც ფიქრმა წაიღო მისი გონება და გული; მე თვალი მომარიდა
და ჭერს გაუშტერა. კარგა ხანი დაჩუმებული იყო,
მერე კი თითქო უნებლიეთ,
თავის-თავად უფრო დაღონებულად სთქვა:
- იმას კი არა შეედრება-რა, როცა ცა ქუდადა გაქვს და დედამიწა ქალამნადა.
მე მაშინ არ მესმოდა, რას ამბობს. უეცრად ჩემკენ მოატრიალა თვალი. როცა
კარგა ხანი კიდევ მოიფიქრა, მითხრა:
- ერთი ეს მითხარ: ხელში ნაპატივები მიმინო უფრო კარგია, თუ ის მიმინო,
რომელსაც გაჩენის დღიდგან კაცის ხელი არ მოჰხვედრია?
- რასაკვირველია ის, რომელსაც ხელი არ მოჰხვედრია.
- რადა? ის ხომ უფრო გაპატივებულია?
- ვაი იმ პატივს! .. ხან ფრთას აუკვრენ -არ გაფრინდესო, ხან ბოლოს
არ
გაიქნივოსო. თვალებს კი ყოველთვის აუბმენ ხოლმე -არა დაინახოს-რაო.
- ყველას ეგრე უზმენ ხოლმე?
- მაშა? ამბობენ, თუ არ ეგრე, მიმინო არ გაიგეშება თურმე.
კლანჭებზედაც
ეჟვნებიან თოკს გამოაბამენ, თუ ვინიცობაა ნავარდზედ გაიწიოს, - არ გაუშვან.
- თოკი თოკია, ეჟვნები რაღადა აქვს?
- ხალისისათვის თუ უკეთებენ: ატოკდება, თუ გაფრინდება - ეჟვნები ხმას
აძლევენ.
- იქნება. მაგრამ, მგონია, ფრთების ფრიალი, როცა კი გაშლის
ხოლმე და გაინავარდებს, იმ ეჟვნების ხმას ერჩივნოს და წასახალისებლადაც ის
ეყოს.
- აბა მაგას რაღა თქმა უნდა? რასაკვირველია, ურჩევნია.
- მეც ეგრე მგონია, ჩემო გაბრიელ... ეხლა, რას აქნევენ მიმინოსა?
- შე დალოცვილო! ისე მკითხავ, თითქო არ იცოდეო. მწყერს აჭერინებენ და
თითონ კი სეირს უყურებენ.
- მერე?
- მერე რა! მწყრებს აბგაში ჩაიწყობენ და შინ წამოვლენ.
- მიმინოს?
- მიმინოს იმას გამოაწიწკნინებენ, რაც კაცის საჭმელად არ ვარგა.
-.საწყალის თხის პატრონს არც თხის კუდიო... მერე მიმინო მადლობელია?
-არა მგონია. კიდევ რა ბევრი მონადირეა, თავის დღეში მუცელსაც არ გაუძღობს, კარგად ვერ მოეტევებაო: ზოგმა კიდევ ეგ ხანდაზმობით იცის.
- მინამ სული არ ამოუვა, სულ ამ ყოფაშია მიმინო?
- არა თუ მიმინომ შემოდგომამდინ გაუძლო :მონადირესა და არ მოკვდა, თავის
ნებაზედ გაუშვებენ ხოლმე.

- დახე, ყველას დრო სდომებია!..
- მაშ უდროოდ რა იქნება? მინამ მწყერია, ანადირებენ, როცა მოილევა, იმასაც
აღდომის დღე მოუვა ხოლმე.
- მაშ მინამ მწყრები ბუდობენ, მინამდინ მონადირეს ხელთა ჰყავს მიმინო?
- დიაღ, - გამეცინა მე, - მინამ მწყრები ბუდობენ.
- მგონი, მწყრები მაშინ მოილევიან, როცა სამალავი და საფარი აღარ არის
მინდვრებში; სიმინდი რომ მოიჭრება, ყანები, ფეტვები რომ დაიმკებიან; ერთის
სიტყვით, როცა ყოველ კაი კაცის ნამუშავარი შემოვა.
- დიაღ, შემოდგომაზედ მწყერი ილევა, მაშინ მიმინოსაც თავის ნებაზედ
გააფრენს ხოლმე მონადირე.
- დაილოცა ისევ შემოდგომის მადლიანობა!. ვისაც კი მადლი ჰქონია და სიკეთე,
უმუშავნია, დაუთესნია, - სულ ყველაფერი მაშინ მომწიფდება და მოიკრიფება!
სახლი, კარი ღვთის წყალობით აივსება ხოლმე... ქორწილებიც კი მაშინ იციან, ყველა
მაშინ დაბინავდება, მიმინოც კი, მიმინოც!.. კაი დრო არის! პური, ღვინო, ლხინი,
ყველაფერია ბლომად. ყველა, დიდი თუ პატარა, მაძღარია მაშინ და მხიარული! კაი
დრო არის!.. ორი-სამი თვეც, - და გაზაფხულიც ზედ მოებმის ხოლმე, ის ლამაზი,
მხიარული, თბილი გაზაფხული!. ღმერთო მოსავალი მოდის და გულმართლად
მოამკევინე: ყოველ მუშაკსა!..
VII
მე იმ მღვდელზედ სიტყვა ძალიან გაგიგრძელე, ბატონო, და ყბედობაში ნუ
ჩამომართმევთ. ორიოდე ნათელი დღე მე იმასთან გამიტარებია, გონებისა და
ადამიანობის თვალი, - ავად თუ კარგად, - იმასთან ამიხილებია. ჩემის ბნელის
ცხოვრების გზაზედ იმის მეტი ვარსკვლავი არ ამოსულა, - და ამ უპირო ქვეყანამ სხვა
ნურა დამაყვედროს-რა. ამიტომ მიყვარს მე იმ მღვდელზედ ლაპარაკი, როცა კი
ვლაპარაკობ ხოლმე. სული ისევ სულობს, როცა იმას ვახსენებ. დამიჯერეთ, რომ მე
იმის ხსენებაზედ ამ ქვეყნად კიდევ მადლი ღვთისა მწამს, კიდევ მგონია. რომ ეს
ქვეყანა შესაფერია და ამ ქვეყანასთან ძაფი არ გამწყდომია. დალოცა ღმერთმა ის
კაცად-კაცი!..
ბევრი რამ მოგახსენე იმ ღვთის კაცზედ, მაგრამ ნაასალიც ვერ გითხარი: იმისი
გული და ამბავი ზღვა არის და მე უბედურმა კოვზით ზღვის ამოწურვა მოვინდომე.
ყბედობაში ნუ ჩამომართმევ, შენი ჭირიმე. თუ მოგაწყინე თავი, ნუ გამკიცხავ და
მაპატივე.
ხუთი წელიწადი აგვითავდა ჩვენ, რაც ქალაქში ვიყავით. მეექვსე წელიწადი რომ
დაიწყო, დიდი ბატონის სიკვდილის ამბავი მოგვივიდა. მაშინ დათიკო იქნებოდა
ცხრამეტისა, თუ ოცის წლისა. მამის სიკვდილზედ პირველში ბევრი ინაღვლა და,
მგონი, იტირა კიდეც. ჩემსავით დაობლდა და ჩემსავით ნაღველი მალე გადაიყარა.
დიდხანს აღარ უფიქრნია: ფიცხლავ შინიდამ ცხენები დაიბარა და სამუდამოდ შინ
წამოსვლა დააპირა. მინამ ცხენები ჩამოგვივიდოდა, დათიკომ რუსული ტანისამოსი
გაიძრო და ქართული ტანისამოსი ჩაიცვა. სულ გამოიცვალა ახალს ტანისამოსში.
მშვენიერი შესახედავი ყმაწვილი კაცი დადგა.
არ გასულა ხუთი-ექვსი დღე დაბარების შემდეგ, რომ ცხენები ჩამოგვივიდნენ.
მეორე დღეს უნდა ქალაქიდამ გავსულიყავით. მე მღვდლის სანახავად წავედი.
- გაბრიელს გაუმარჯოს! - შემომძახა მღვდელმა, როცა შევაღე კარები და შევედი
იმის პატარა ოთახში, - ამბავი-ხაბარი, ჩემო გაბრიელ!

- დიდმა ბატონმა თქვენი ჭირი წაიღო, - მოვახსენე მე, - დათიკომ შინიდამ
ცხენები დაიბარა და ხვალ შინ წასვლას ვაპირებთ.
- მერე დათიკო სწავლას თავს ანებებს?
- თავს ანებებს.
მღვდელს ეს ამბავი ძლიერ ეწყინა. წამოდგა ტახტიდამ და თავის ოთახში წინა და
უკან სიარული დაიწყო. პატარა ხანს უკან მითხრა:
- "სწყუროდეს, წყალსა ვინ დაღვრის კაცი უშმაგო, ცნობილი", ჩემო გაბრიელ!
საკვირველია, რომ მე ის ყმაწვილი ვერ მოვიკარე!.. ეხლა შინ იქნება?
- შინ გახლავს.
გადიცვა მაშინვე ანაფორა და წამოვიდა დათიკოსაკენ. მეც უკან გამოვყევ.
დათიკოსთან მღვდელმა არ შემიყოლია.
დათიკოსთან მღვდელმა კარგა ხანი დაჰყო. როცა გამოვიდა, მე წინ დავხვდი.
- ვერა გავაწყე-რა, - მიბძანა მე მღვდელმა ნაღვლიანად, - თავის სიტყვის კაცი
ყოფილა. ღმერთმა სიკეთის შეძლება მისცეს.
დილაზედ ჩავალაგეთ ბარგი, დავამზადეთ ცხენები და, მინამ წავიდოდით,
მღვდელთან გავიქეცი კურთხევის ჩამოსართმევად.
- მიდიხარ, მიდიხარ, გაბრიელ?! - მითხრა მღვდელმა დაღონებითა.
- გიახლებით. მაშ რა ვქნა? - ვკითხე მე იმ-რიგად, რომ, თუ ეთქო ნუ წახვალო, იქნება, არც კი წავსულიყავ.
- უნდა წახვიდე. სხვას ვერასა იქ: შენი ნება შენს ხელთ არ არის.
მე აღარა ვუთხარი-რა. მივედი, ლოცვა-კურთხევა ვთხოვე. იმან პირჯვარი
გადამწერა და მიბძანა:
- მშვიდობით, ჩემო გაბრიელ მართალი იყავ და სიმართლეს სდიე. გზა
ყოველთვის კაცური გექნება. ესეც იცოდე: ვინც კარგსა საქმეს არ მისდევს, იგი თავისა
მტერია. მშვიდობით.
მომეხვია მე, როგორც მამა შვილსა; დავკოცნეთ ერთმანეთი და გავიყარენით. ეჰ,
ბატონო, ქვეყანა ძნელი შესაფერი ყოფილა!
ორ დღეს უკან ჩვენი სოფლის ბოლოებში მივედით. მზე ჯერ ჩასული არ იყო და
მთის წვერზედ ცეცხლივით ენთო. მე ჩვენს სოფელში მისვლა ძალიანაც არ
მიმიხაროდა. მე იქ აღარავინა მყვანდა, მაგრამ ჩემის მიწა-წყლის სიომ რომ დამკრა,
გული ამიტოკდა: ის მთა, ის ბარი, ის ტყე, ის მინდორ-ველი რომ დავინახე, ავივსე
ლხენითა და სიამითა. ის, რაც გულში მაშინ დამიტრიალდა, არც სიხარულსა ჰგვანდა
და არც ნაღველსა, გულში რაღაც "მზიანი ჩრდილი" იყო, თითქო ნაღველი
სიხარულში გაიშალაო და სიხარული - ნაღველში. გული ოდნავ და მეტად ტკბილად
მიცემდა. სმენად გარდამექცა გულისყური, ყველაფერი ჩემს გარსა თითქო რაღაცას
კარგსა და დიდი-ხნის დავიწყებულს ამბავს მიამბობდა. იმ დროს რომ კაცს ჩემთვის
ხმა გაეცა, მეწყინებოდა.
მე ხომ იმ ქვეყნისათვის ტიალ-ოხერი ვიყავ და იმ ქვეყნისა კეთილი არა
მახსოვდა-რა, მაგრამ მაინც კიდევ თავისი მიწა-წყალი დიდი რამ ყოფილა
კაცისათვის. ვინც თავის მიწა-წყალს არ მოჰშორებია, - ეგ იმას ვერ უცვნია. ჩემ და
ქვეყნის შუა ხომ ეხლა ხიდი ჩატეხილია და, დღესა თუ ხვალე, სულაც გავშორდები,
მაგრამ ღვთის მოწყალებად ჩავთვლიდი, რომ მე ჩემის მიწა-წყლის კალთაში სული
დამელია. ვაი, სადაური სადა ვკვდები!
შინ რომ მივედით, დათიკომ მეორე დღესვე დამიბარა და მითხრა:
- ჩემო გაბრიელ, მე შენს ანაბარასა ვარ. აი ეს სახლი, ეს კარი, საქონელი, მამულდედული შენთვის ჩამიბარებია. ღვთის მოწყალება გვაქვს, მეც მაცხოვრე და შენც

იცხოვრე.
ეს რომ მითხრა, ერთი კარგი ხელი ტანისამოსი მაჩუქა. მე რომ ის ჩავიცვი,
თავადის-შვილში ვერ გამომარჩევდით.
ჩავიბარე ყოველიფერი, ყოველიფერი ხელში დავიჭირე და ღვთის შეწევნით საქმე
ისე მოვიყვანე, რომ სახლიდამ ბეწვის ოდენაც არა იკარგებოდა-რა. მართალია, ჩემის
ერთგულობის გამო ბევრს შევძულდი, ბევრი მოვიმდურე, ყმა თუ მოჯამაგირე,
მაგრამ ღმერთია მოწამე, უსამართლობა არავისათვის გამიწევია. ორ წელიწადში
საქმე ისე მოეწყო, რომ დათიკო კაი ოჯახის-შვილად ჩაითვლებოდა იმ ახლო-მახლო
თავადის-შვილებში. ღვთის წინაშე უნდა სთქვას კაცმა, რომ დათიკოც პირშავად არ
იყო ჩემთან, ტოლ-ამხანაგად მინახავდა და ძალიან მადლობელი იყო ჩემი.
ყველაფერში კაი ყმაწვილი კაცი იყო: მშვენიერის სანახაობისა, გულუხვი,
გულმარდი, გიჟმაჟი და ვაჟკაცი. თოფისა და იარაღის ხმარებაში იმ პირობაზედ იმას
ორიც არა სჯობდა. ის რომ ყარაბაღულ ცხენზედ შეჯდებოდა, ყელმოღერებული,
ალვის ხესავით ადამიანს თვალი ზედ დარჩებოდა. ყველაფრით ძალიან ლამაზი და
მოხდენილი იყო. მაგრამ ერთი ავი სენი სჭირდა, - და იმ სენმა ისე იმას არ ავნო,
როგორც მე: ქალების მუსუსი იყო და ამისთანაებში ნამუსგაქნილიცა. რაკი გულში
ვისმე ქალის ფიქრს ჩაიდებდა, თავის გულის წადილისათვის არაფერს
დაერიდებოდა, არაფერს არ
ითაკილებდა, არაფერს და არავის დაზოგავდა:
ყველაფერს და ყველას ხიდად გასდებდა დაუნდობლად და თითონ გაივლიდა. მე
მგონია, ის უბედური თავის ნათესავსაც არ დაინდობდა მაგისთანაბში - ასეთი
თავდაუჭერელი იყო, რაკი პირწყლიან გოგოს დაინახავდა. ბევრს გლეხის გოგოს
მოუკლა იმან ნამუსი, ბევრს კაი ოჯახის-შვილს თავზედ ლაფი დაასხა. სხვაფრივ კი,
ღმერთმა კაი მოგცეთ, კარგი ის იყო. . მე რომ ის არ მყვარებოდა, ცუდად
დავუმიწებდი იმ მოხდენილ მხარბეჭს, რომ ამოდენა სირცხვილი აჭამა ქვეყანასა!.
მაშინ ჩემი ბედიც იქნება სხვა-რიგად დატრიალებულიყო. მაგრამ რა მექნა ის, სხვა
ყველაფერში მადლიანი ბიჭი, მეტად მიყვარდა. არ ვიმეტებდი, თორემ ადრევე იყო
ჩემის ხელისაგან გასანიავებელი. ქვეყანა წამურტლა და აქამდისაც მიკვირს, რომ ამ
მართლა-და მურტალს ქვეყანაზედ კაცი როგორ არ გამოჩნდა, რომ თოფი ეკრა და
მიწასთან გაესწორებინა. შენ რაღას აკეთებდიო, იქნება იფიქროთ ჩემზედ. რას
ვაკეთებდი? ეგა მკითხე და გამკიცხე კიდეც. გული მეც მემღვრეოდა, მაგრამ ჩემი
გაუბედავობა, თუ იმისი სიყვარული, ჩემს გულს იმორჩილებდა იმ დრომდინ, მინამ
მე და ის ერთს გზაზედ ერთმანეთს არ გადავეხარიხენით. ის მე არ ჩამომეცალა და არ
ამიქცია გზა. მეც არ შევეპუე.
ჩვენის სოფლის ბოლოს ერთი კაი ოჯახის-შვილი იდგა, ჩვენის ბატონის ყმა. პეპია
ერქვა სახელად. კეთილი სადმე კაცი იყო, ხანშესული, დროული, გლეხკაცობაში
სახელიანი და პატივცემული.
იმას, შენი ჭირიმე, იქნება მარტო ჩემს საუბედუროდ, ერთი ახირებულად
მადლიანი, ჯეირანივით ლამაზი გოგო ჰყავდა. ის იყო პეპიას სული და გული და
იმის მეტიც აღარავინ შერჩენოდა ახლად დაქვრივებულს პეპიას. ბევრმა კარგად
აშენებულმა გლეხმა სთხოვა ქალი, მაგრამ არავის მიათხოვა, თითქო სხვისათვის არ
ემეტებოდა ის ობოლი მარგალიტი. გოგო იყო, შენი ჭირიმე, რომ თვალი ზედ
დაგრჩებოდა: თეთრ-წითური, შავ-თვალ-წარბა, ტანწვრილი და მაღალი. ბევრი
თავადის-შვილის ქალი ინატრებდა იმის ჯეირანივით მოღერებულ ყელსა, იმის
გიშრის თვალსა, იმის გიშრის თმასა, ლერწამს ტანსა!. მარილიანი რამ იყო, ჩემ
საუბედუროდ.
აკი გამიწყრა ჩემი გამჩენი და პეპიას ქალს თვალი სადღაც მოვკარი. თვალის

მოკვრა და გულში სიყვარულის ცეცხლის ჩავარდნა - ჩემთვის ერთი იყო. როგორც
თოფის-წამალი ნაპერწკლისაგან, ისე ავფეთქდი სიყვარულისა და ნატვრისაგან.
რაღა გაგიგრძელოთ, თურმე ნუ იტყვით, - იმ გოგოსაც ჩემი ფიქრი მისცემოდა.
ეხლა რაღა ვარ, შენი ჭირიმე მაშინ ოცის, თუ ოც-და-ერთის წლის გათამამებულ ბიჭსა
ადამიანობა მეტყობოდა. კვეხნით არ ვიტყვი - ჩემს ტოლს ბიჭებში ნაბოლოვარი არ
ვიყავ და თვალ-ტანადაც არაფერი მიჭირდა.
ერთხელ კალოზედ კევრზედ იდგა და, მე რომ ამოვუარე, ჩუმჩუმად შემომცინა.
როგორც კოკორი მზისაგან, გული ისე გადამეშალა და ამიყვავდა; ამომივიდა მზე,
გამინათლდა ქვეყანა. ამიფანცქალდა ობოლი გული, ამიფანცქალდა ისე, რომ
ამოდენა კაცი მოვიყარე და ისე აღარ ამფანცქალებია. ეჰ, პირქუშო წუთის-სოფელო,
ისიც ხომ მომიშალე!.
შუადღე იყო, ვენახიდამ მოვდიოდი და, ორღობეში რომ შემოვედი, ჩემს მზეს
ორღობის თავში თვალი შევასწარ: თურმე მამისათვის კალოზედ ჯერი მიჰქონდა.
გულმა ცემა ერთს წუთს შესწყვიტა, დამეცა ბურანი, თვალთ დამიბნელდა, - და ეს
ამოდენა ვაჟი-კაცი წავბარბაცდი და წავაწყდი ღობეს. მალე მტერი მოგიკვდეს, მალე
მე მოვიკრიბე ღონე და გონზედ მოვედი. ეს რაც დამემართა, ერთის წუთის საქმე იყო.
იმანაც მე თვალი მომკრა: შეკრთა, როგორც შველი მონადირესაგან, და უცებ უკან
გატრიალდა. მე ბევრი აღარ მიფიქრია: ვისხლიტე ფეხი და გამოვუდეგ. ისე
ფეხაკრეფით ჩქარა მიდიოდა, თითქო უკან მტერი ეგულებაო. დავეწივე კაკლებ-ქვეშ
გამინდვრებულზედ და მივაძახე:
- ქალო რა მიგარბევინებს? მგელი ხომ არა ვარ, ბიჭი ვარ, ადამიანი. - იმან ხმა არ
გამცა და არც შემომხედა. თავმომწონე ბიჭი ვიყავ და გული ყელში მომებჯინა.
ვიშვირე ფეხი და ორ გადახტომაზედ წინ მოვექეც.
- ნუ გარბი, შენი კვნესამე!- ვუთხარი მე და გამოვუწივე ყელი, - შენ ხელთ
მომიცია ჩემი საბელი ყელისა იმან წარბი შეიკრა და ისე მრისხანედ და მწყრალად
შემომხედა, რომ თვალს თვალი ვერ გავუსწორე. მე შევკრთი; მე ვაჟი-კაცი შევუშინდი
იმ პატარა, უღონო გოგოსა!. ძლიერი ყოფილა უძალოდაც ადამიანის შვილი!.
- გზა!. - მითხრა ამაყად და ბძანებითა, - მამა მყავს და ნამუსი მაქვს.
- ღმერთმან ნურც ერთსა და ნურც მეორეს ნუ მოგაშოროს, - ვუპასუხე მე
გულმართლად, მაგრამ იმედგადაწყვეტილად, - მე სამტროდ არა ვარ მოსული,
ღმერთო, ხომ შენ იცი ჩემი გული და წადილი ისეთი წმინდაა, კელაპტრად ხატს
აენთება. მე მარტო ის მინდოდა, რომ ჩემი ობოლი თავი შენთა ფეხთ-ქვეშ გზად
გამეშალა. არ ინდომე? ღმერთმა მშვიდობა მოგცეს, ლამაზო ქალო, და მე თუნდა
შენის ჭირის სანაცვლოდ ვიყო. გზაო, მიბძანე შენ, - დამითმია გზა!. გზა მშვიდობისა!.
ლხინი შენ ,და ჭირი მე.
ვთქვი ეს თუ არა, ჩამოვეცალე. იმან ფეხი წინ არ წადგა და ერთხელ კიდევ თვალი
გადმომავლო. წყრომა აღარ სჩანდა იმის ტბა-თვალში. სიხარულის სიომ გადამირბინა
გულზედ. ბედმან ჩემკენ მოიხედა. კიდევ გული მომეცა და გახალისებულმა
ვუთხარი:
- ქალო რად მიკარგავ გზა და კვალსა? რისა გეშინიან, რომ ვერხვივითა თრთი? ცა
რისხვით თავზედ დამექცეს, ფეხ-ქვეშ დედამიწა გამერღვეს, თუ გაბრიელმა შენზედ
ავი ფიქრი გულს გაიტაროს!.
- დამეხსენ. - მითხრა იმან იმგვარად, რომ, ვისაც მართლადა დახსნა უნდა ისე, იმრიგად არ იტყოდა.
- არ დაგეხსნები, მინამ ჩემის გულის წადილს არ შეიტყობ. ნუ ფრთხი უგუნურ
ტრედივითა. შენი სიყვარული გულს ჩამივარდა: მე ქმარი და შენ ცოლი, ჩემო

მარგალიტო ოღონდ ჩემი გულის პასუხი კი მითხარ და ჩემი ობოლი თავი მოკვდეს,
თუ რომ გაბრიელმა შენ რამ გაწყენინოს.
იმან პასუხი არ მამცა. მეც აღარ მოვეშვი.
- თავი მამიკვდეს, თამრო, - დავიწყე მე ხელახლად, - თავი მამიკვდეს, თუ შენის
მეტი ცოლი მე მოვინდომო. ხმა ამოიღე, შენი კვნესამე, შენის. ერთი ობოლი ბიჭი ვარ,
რასაც მხედავ - ესა ვარ. ნუ დამაწყევლინებ ჩემის გაჩენის დღესა, ნუ დამღუპავ, შენ
გენაცვალოს ჩემი თავი!. მე ქმარი და შენ ცოლი... მითხარი რამე, შენი ჭირიმე, თორემ
ლამის ლოდინში სული შენთა ფეხთა-ქვეშ გამიფრთხეს.
ხმა არ გამცა.
- თამრო! შემომხედე, ამ ერთმა ლოდინის წუთმა რა-რიგად დამადნო. გამაგონე
შენი სირინოზის ხმა, სულგანაბული, გულკვდომითა გიგდებ ყურს და ველი პასუხს.
მითხარ!. მითხარ, გინდივარ თუ არა და შენს გამჩენს დაავალე თუ არ გინდივარ, თქმა
ნუ გიჭირს!. ნუ გებრალები!. ერთი ობოლი ბიჭი ვარ, მაგრამ შენის პირისაგან
თქმულს ღვთის რისხვასაც ავიტან, არამც თუ უბედო ბედის წყრომასა. ნუ დამადნე
ლოდინითა, ხმა გამე, ხმა!..
ეს რომ ვუთხარი, ხელი მკლავში ჩავავლე. ხელი რომ იმის ტანს მოხვდა, ერთმა
რაღაც ელვამ ტვინიდამ გულამდე უცბად გამირბინა, ჟრჟოლამ ძარღვებში დამიარა.
ის შეტოკდა, მაგრამ არ ინდომა თავის მკლავისა ჩემი ხელიდამ გამოცლა. არამც თუ
მიწყინა, გამიღიმილა კიდეც. იმისი მარგალიტი თვალები, ლარივით გამწკრივებული
ორ ლალ ტუჩებ-შუა, ცის-სარტყელად მეჩვენა. გული სიხარულით ამევსო. ვაი, რა
დღე იყო და რა-რიგად დამიღამა წუთის-სოფელმა!.
- გამიშვი, ადამიანო! - მითხრა ღიმილითა. - ცუდად ნუ გადამკიდებიხარ, ქვეყანა
დადის, სირცხვილია.
- სირცხვილი იმას, ვინც საძრახისი ინდომოს. არ გაგიშვებ. რომ გაგიშო, ჩემი
სულიც თან უნდა გაგაყოლო. რასაც მე გემუდარები, იმის პასუხი მითხარ და
ინაცვალე ჩემი თავი კიდეც!.
- რა გითხრა, ადამიანო?
- ან ჰო და ან არა და მომკალ კიდეც!.
- შენს სიკვდილს კიდევ ჰოს თქმა მირჩევნია, შე უბრალოდ იმედ-გადაწყვეტილო!
წამოიძახა იმან უეცრად და მკვდარი გამაცოცხლა. სთქვა იმან ეს თუ არა, გამისხლტა
ხელიდამ და როგორც ნიავი თვალიდამ წამივიდა. გამიფრინდა ჩემი ნოეს ტრედი,
მწვანე შტო კი ხელთ დამიგდო; გამიფრინდა და თვალი ჩემი მიეკერა იმ ორღობეს,
რომელსაც ის ბოლოს შეუბრუნდა და მიეფარა.
ღმერთმა უშველოს!. ადამიანს ხანგრძლივ რომ შეხვდეს ამ წუთის-სოფელში
იმისთანა დრო, ეს წუთის-სოფელი სამოთხე იქნებოდა. მაგრამ წუთის-სოფელი
იმიტომა ჰრქმევია, რომ ყველაფერი წუთობითა სცოდნია, უბედურობის მეტი. ის-ის
იყო, ჩემს ბედს იმის ოდენი სიხარული ვეღარსად დავსტყუე. წავიდა იგიცა, ვითა
სიზმარი ღამისა, წავიდა და იმის ნაცვლად, რასაცა მხედავთ, ის მომეცა... იმ
სიხარულის ხატი ეხლა შიგ გულში უქმადღა მიკიდია. დამაწაფა სოფელმა
უკვდავების წყაროსა და ბოლოს შხამად ამომადინა. ტყუილად კი არ არის ნათქვამი:
"მიმნდომნი საწუთროსანი
მისთა ნივთთაგან რჩებიან,
იშვებენ, მაგრამ უმუხთლოდ
ბოლოს არ მოურჩებიან ".
ეჰ, მოგაწყინე თავი ამდენის ჩივილითა, შენი ჭირიმე, მაგრამ რა ვქნა? ჭირთა

თქმა - ლხინიაო.
VIII
ერთხელ კვირა-დღე იყო, დათიკო წირვაზედ წავიდა და იქიდამ ვიღასაც
სადილად მიეწვია. მეც ავიღე თავი, პეპიას ბაღჩას ავუარე. გადავიხედე, კაკლის
ჩრდილ-ქვეშ თამრო დავინახე, მწვანე ბალახზედ წამოწოლილი. ვიშვირე ფეხი და
გადავხტი ღობეზედ. ის ცოტად შეკრთა და, რომ დამინახა მე ვარ, დაშოშმანდა. მე და
ის დიდი ხანია ეგრე ჩუმად ვინახულებდით ხოლმე ერთმანეთსა, მაგრამ, ღმერთია
მოწამე, კოცნასაც ვერ ვუბედავდი.
- შენა ხარ? - მკითხა იმან, როცა მიველ და წამოვუწექ წინა.
- მე ვარ, შენი კვნესამე რადა ხარ ეგრე მოწყენილი, ჩემო სიკეთევ? - ვკითხე მე,
რადგანაც ნაღვლიანობა შევატყე.
- დღეს ავი დღე გამითენდა.
- რადა? ავი იმას, ვინც ავი შენთვის მოინდომოს. რადა ნაღვლობ?
- არის მიზეზი.
- მაინც?
- დღეს მამა-ჩემი ავ-გუნებაზედ მოვიდა საყდრიდგან და იმიტომ.
- შენ დღეს საყდარში იყავ?..
წამოვვარდი ფეხზედ და ისე აჩქარებით ვკითხე, რომ თამრო გაოცდა.
- ვიყავ, - მითხრა იმან, - რაზედ აჰფეთქდი?
- ბატონი იქ იყო?
- იქ იყო. დერეფანში იდგა, როცა მე წინ გამოვუარე.
- შენ წინ გამოუარე?!
გავაგრძელე სიტყვა და დავაკრაჭუნე კბილები. როგორც ტყვიანაკრავი, ისე
გაფითრებული მკვდარსავით იმის წინ გავშეშდი. დიდხანს, დიდხანს
ხმაამოუღებლივ ჩავყურებდი იმის ორმოსავით ჩაღრმავებულ შავ თვალებსა. ისიც
გაკვირვებული შემომცქეროდა. ხმა აღარ გამიცია. გამწყრალსავით გულნატკენი ისევ
იმ ღობეზედ გადმოვხტი და წამოვედი შინ, რომ შემეტყო რამე...
მაშინვე მივუხვდი პეპიას ნაღველსა. იმ კვირა-დღეს დათიკოს დაენახა საყდარში
თამრო და პეპიასათვის ეკითხნა:
- ეგ გოგო ვისია?
პეპიას ფერი შესცვლია თურმე და თრთოლით უპასუხნია: ჩემი გახლავთო.
- კაი საპროშტავი ყოფილა!.. - ეთქო იმ დაუნდობელს ადამიანის-შვილსა.
მომკვდარიყო საწყალი პეპია, რომ გაიგო, რომ იმისი ქალი ბატონს მოეწონა. კარგად
იცოდა, რაც იყო ბატონის მოწონება და რასაც მოასწავებდა. მე რომ ეს შევიტყე,
შევფიცე ღმერთსა, რომ მე მოვკვდები და იმას კი არავის წავაქელვინებ-მეთქი.
იქნება არ დამიჯეროთ, მაგრამ ჯოჯოხეთს მიეცეს ჩემი სული, თუ იმ კვირაღამეს ჩემი მღვდელი სიზმარში არ მომჩვენებოდა. ის დაღონებული იდგა ჩემ-წინა
და რასაც დავეკითხებოდი, პასუხად სულ ამას მეტყოდა ხოლმე:
"ხამს მოყვარე მოყვრისათვის
თავი ჭირსა არ დამრიდად,
გული მისცეს გულისათვის,
სიყვარული - გზად და ხიდად".

ბოლოს, მე მითამ მუხლებზედ მოვეხვიე, ცრემლით და ტირილით შევჩივლე
ჩემი ამბავი და ვუთხარი: მიბძანე, საით რას გავხდე? იმან არა მითხრა-რა და წავიდა.
რომ გადიოდა გარეთ, შემომხედა მე და მაშინ კი მითხრა: - რასაცა გასცემ შენია, რაც
არა- დაკარგულია.
დამიჯერებთ ამას, თუ არა - თქვენ იცით. მინდა კი, რომ დამიჯეროთ, იმიტომ
რომ მართალია. აღსარებასავით ამ ამბავს გიამბობთ და ტყუილს არ ვიტყვი.
მეორე დღე რომ ჩემთვის არ გათენებულიყო, ისა სჯობდა.
ისეთი
გულმოწყვეტილი და აღრინებული ვიყავ, რომ არ ვიცოდი, რა მექნა. მე არავის არ
შევატყობინე, რაც ვიცოდი. მე ჩემს ბედს გავუჩუმდი, მაგრამ ორივე თვალი კი
გავაფაციცე. თვალ-ყური ვადევნო, - ვთქვი ჩემს გულში ბოლოს, -იქნება ისე არა
სწვიმდეს, როგორცა ჰქუხს-მეთქი. ხანდისხან ერთი საშინელი ტკივილი გულისფიცრის ტეხას დამიწყებდა ხოლმე. ვაი თუ თამრომ... მაგრამ არა, მალე
გადავიგდებდი ხოლმე გულიდამ ამ ფიქრსა.
ამ ყოფაში ვიყავ და ჯერ არსაიდამ ავი არა ისმოდა-რა. ერთხელ მე ბიჭებში ვიყავ
და ბატონის ხმა მოგვესმა, გიტოს ეძახოდა. ღამე იყო, ძილის-პირი მოახლოვებული
იყო. გიტო გახლდათ დათიკოს უნამუსობის ავან-ჩავანი. გიტო რომ წავიდა, მეც იმის
გაუგებრად თან ავედევნე, ჩუმ-ჩუმად შევიპარე ერთს ბნელს ოთახში, რომლის კარიც
დათიკოს ოთახში გადიოდა. დათიკოს ოთახში სანთელი ენთო. მე კარებთან
სულგანაბული ავიტუზე და ყური, როგორც ლურსმითა, კარებზედ მივაკარ. გიტოს
ზურგი ჩემკენა ჰქონდა შემოქცეული და ისე იდგა, დათიკო კი წინა და უკან
დადიოდა ოთახში. ბოლოს დათიკო გაუსწორდა გიტოს, შედგა და ჰკითხა:
- პეპიას სახლი იცი?
. - თუ მიბძანებ, გიახლები, - უპასუხა გიტომ.
- გინახავს იმის გოგო?
- როგორ არა, შენი ჭირიმე! აბა გოგო ის არის, აი იმისი ბადალი დუნიაზედ არ
იქნება.
- მაშ თუ აგრეა, შენ იცი და შენმა ბიჭობამ.
- ჩემი- კისერი გახლდეთ. მერე გასათხოვარიც არის!.
- თუ კაი ჩოხა გინდა, თუ არა და კატასავით სარზედ ჩამოგარჩობ.
- ბატონი ბძანდები, ადვილია. მარტო ეს არის ძნელი, რომ იმ გოგოს საყვარელი
ჰყავს და ცოლ-ქმრობაც ნათქვამი აქვს. მაგრამ, რაც უნდა იყოს, დედაკაცია: ერთი
ჩაქსულა კაბა და იმისი ჯანი.
- ნამუსწართმეული ხომ არ არის ჯერ?
- უცოდველია, როგორც გვრიტი.
- ვინ არის იმის საყვარელი?
- ჩვენი გაბრო.
- გაბრო?! - გააგრძელა დათიკომ სიტყვა და ჩაჩუმდა.
მე სმენად გადავიქეც, ვსთქვი, რომ ან აი ეხლა. ან ცოტა ხნის შემდეგ დათიკო
იტყვის, თავი დამინებებიაო, გიტო ნუღარ გაირჯებიო. მაგრამ მიმტყუვნა იმედმა და
დათიკოს კაი კაცობამ იმოდენა სიკეთე ვერ შესძლო. მოუბრუნდა გიტოს და გულდადინჯებულად, თითქო კაი საქმეს შვრებაო, უთხრა:
- მეწყინა, ეგ რომ მითხარი, მაგრამ არა უშავს-რა. შენ, რაც გითხარ, ისა ჰქენი, მე
და გაბრო მოვრიგდებით.
რა წამსაც ეს გავიგონე, გაბოროტებული გამოვტრიალდი და
მოვშორდი იმ
ცოდვის-შვილებსა. რა ილაპარაკეს მას უკან, არ ვიცი. ეს კი ვიცი, რომ მე და დათიკოს
შუა ხიდი მაშინ ჩატყდა და მეც გულში ერთი ძარღვი ჩამწყდა. მოვრიგდებითო!. ვაი

შენს გაბრიელსა, რა ცუდად უცვნიხარ!.
საქმის დაგვიანება აღარ ევარგებოდა, უნდა მეხერხნა რამე, რომ საწყალი გოგო
მახეში არ გაბმულიყო. მაშინვე გავიზრახე, რომ პეპიასთან წავიდე და ყველაფერი
შევატყობინო. გლეხის
ვახშმობა დიაღ გადასულიყო, როცა მე პეპიას სახლთან
მივედი.
კაშკაში მთვარე იდგა და ასეთი მთვარის შუქი იყო მოფენილი ამ
ცოდვილს ქვეყანაზედ, რომ თითქოს ეს ქვეყანა სიწმინდით არი განათებულიო. მე
პეპიას შევასწარ თვალი სახლის დერეფანში: ის საწყალი დაჩოქილიყო და
ჰლოცულობდა. მე ფეხაკრეფით მივეპარე და აქეთ ბოძს ავეტუზე. კარგა ხანს
ბუტბუტებდა და გულში ხელს იცემდა ის უბედური მამა, ბოლოს, თითქო თავი
დაივიწყაო, გულამომჯდარმა მაღლა ხმით შეჰბღავლა უფალსა: - შენთვის
მომიბარებია ჩემი უცოდველი თამრო!. ნუ გაუმრუდებ გზას .. ღმერთო, მფარველო
მართლისაო, ნუ დამანახვებ ჩემის შვილის მიწასთან გასწორებას!.
ადგა ის საცოდავი ადამიანის-შვილი, ხელი თვალებზედ მოისო, თითქო ცრემლს
იწმენდსო, ერთი კიდევ ჩაიკრა გულში ხელი და გაემართა სახლში შესასვლელად.
მაშინ მივაძახე:
- პეპიას გაუმარჯოს!
- ვინა ხარ? თუ ავი სული არა ხარ, ამ დროს აქ რა ხელი გაქვს! - გამიწყრა პეპია.
- ავსულობას ნუ მწამობ. მე შენთან მოსალაპარაკებელი მაქვს, - ვუთხარი მე
პირდაპირ.
- ვინა ხარ? ვინ?
- შენი კეთილის-მყოფი, გაბრიელი ვარ.
პეპიას ელდა ეცა: ალბად ბატონისაგან მოგზავნილი ვეგონე გოგოს თაობაზედა;
ამიტომაც მწყრალად და გაჯავრებით მითხრა:
- მე შენთან საქმე არა მაქვს-რა. თუ შენ კაი კაცი იყო, მზეს არ დაემალებოდი. ამ
დროს ძაღლსაც კი სძინავს! ..
მითხრა ეს და გაიწია შინ შესასვლელად. მე ხელი მოვკიდე და შევაყენე.
- არ გეყურება, შე უბედურის დღისავ, რომ მძიმე საქმე მაქვს-მეთქი!. ვუთხარი მე.
- შენის ბატონის პატრონს რა საქმე უნდა გქონდეს, თუ არ სულის წასაწყმედი. რა
გინდათ, შვილო, ჩემგან? როგორ არ გებრალებით ბებერი, უღონო, უპატრონო კაცი?
თქვენში ღმერთი არ არის?..
- ღმერთიც არის და ღვთისაგან ჩაგონებული სიკეთეცა.
- კარგი, კარგი - გამაწყვეტინა სიტყვა, - კარგი; ვიცი, რა მადლიც ტრიალებს თქვენ
გულში, ვიცი!..
- ეს გული დამიწდეს, თუ შენი ღალატი შიგ იდოს, - მოვუჭერ მე სიტყვა თამამად
და გაბედვით.
- თუ ღმერთი გწამს, მე მამშორდი, ბევრი გველი მინახავს ჯერ გულში
ჩასძვრენოდეს და მერე კი დაეშხამოს. შენის გამჩენის გულისათვის, მამშორდი, ნუ
შემამთხვევ ცოდვას. აი, ხომ ჰხედავ, უილაჯო ვარ. ჩემი პირდაპირ მორევნა დიაღ
ადვილია, მაგრამ მოტყუება კი ძნელია. დაანებე თავი მაგ გატკბობილის ენით ჩემს
ცდუნებასა, ჩემს საცოდაობაში მევე ნუ შემარევინებ ხელს. მე რაღა ცდუნება მინდა?
თქვენ რაღა ოსტატობა გინდათ? მე რა შემიძლიან თქვენთან, ქვეყანა თქვენკენ არის.
პირდაპირ მოდით და მოწამლული ისარი მკარით გულში. რაღა ეშმაკობა გინდათ
რაც გინდათ ისა ჰქენით. მე ღმერთს მივანდე ჩემი გულის წყურვილი, იმას გაეცით
პასუხი!.
საბრალოს გული ამოუჯდა და ტირილი დაიწყო. მეც მეტკინა გული: იმის
საცოდაობამ დამწვა.

- იმედ-დაკარგულო, უბედურო კაცო!- ვუთხარი მე გულთბილად და
გულნატკენად, - ღმერთი ხომ ჰხედავს, მე მოვსულვარ იმისათვის. რომ შენთვის ჩემი
თავი დავდო, რად მწამობ ავკაცობასა? რად არ მენდობი? მე ხომ შენთვის ცუდი არა
მიქნია რა ვაი შენ, ჩემო - თავო ცილს ნუ მწამობ უმიზეზოდ. მაშ შენ გაბრიელი ვერ
გიცვნია? ადრე და მალე აიგავოს მტვერსავით ეს ობოლი თავი, თუ ადამიანის
ღალატი ოდესმე გულში გამტარებოდეს. ვაი შენ, ჩემო თავო რად მირცხვენ ყმაწვილბიჭობა? სამაგისო რა მიქნია, რა? სულს ნუ წაიწყმედ ცილისწამებითა, ნუ!...იმ ღვთის
გულისათვის, რომელსაც შენ წეღან ევედრებოდი, მომენდე მე და მაშინ ჰნახავ, რაც
კაცი ვარ. იმ ღვთის წინ გაძლევ ფიცს, რომ მე შენი სიკეთისათვის ვარ აქ მოსული.
დამიჯერებ, კარგია, არა და, მე მაინც ჩემს თავს შენთვის არ დავზოგავ!
ჩემმა სიტყვებმა იმას გული ჩემკენ მოუბრუნეს. მერე რა-რიგად? წამავლო ხელი,
მომეხვია და ჩემს მკერდზედ ზედ-დაკდომით ქვითინი დაიწყო.
- შენს ღმერთს აპატივე, შენს ღმერთს!. - ჰბღავოდა საცოდავად პეპია, - ღმერთი
ხომ მოწამეა, შენგან ავი არა გამიგია რა, მაგრამ რა ვქნა? რა ვქნა მე უბედურის
დღისამ? შვილი მეღუპება, შვილის. ჩემი სისხლი, ჩემი ხორცი!. ერთად-ერთი შვილი
ცოცხალი მემარხება!. გესმის ეს, ჩემო გაბრიელ შვილს ვკარგავ, შვილო, მოდი და
უნდო ნუ ვიქნები შემინდევ შენს ღმერთს აპატივე, თუ გაწყინა რამე ბებერმა,
ჭკვადაკარგულმა, უბედურმა მამამა. რა ვქნა? ჩემი შვილია, ჩემი გულ-ღვიძლია, ჩემო
გაბრიელ ვის მივენდო, ვის, ამ ცოდვით სავსე ადამიანის-შვილებში? ძმას არ
ვენდობი, ძმას, მაგ საქმეში, ღმერთო, ხომ შენ იცი. მაგრამ მაცდუნებ, თუ არ
მაცდუნებ, შენ კი უნდა მოგენდო. აჰა, ჩემი საბელი ყელისა!. შენ იცი!.. გინდა
გველივით გამსრისე, გინდა
დამიხსენ წაწყმედისაგან! შენ იცი და შენმა
ყმაწვილკაცობის მადლიანობამა. მე არა შემიძლიან-რა, ხომ ჰხედავ შემიბრალე და ნუ
დამანახვებ ჩემის თამროს უნამუსობას!. შენის ხელით დაეც დანა და დაგვიხსენ მამაშვილნი ცოდვისაგან. მე ცოცხალი დამმარხე, მიწა მომაყარე და მაგას კი ნუ მიზამ,
რომ ჩემი თამრო... ვაიმე, შვილო!..
აქ მეტის გულის ამოჯდომისაგან საწყალს ხმა ჩაუწყდა, სიტყვა შაეკრა და ენა
დაება. ღმერთო! რამდენი ამისთანა ცრემლი იღვრება ამ შენგან გაჩენილ დედამიწის
ზურგზედ, მაგრამ სიავე ადამიანისა აქამდის არ ჩაირეცხა. დიდება შენს მოთმინებასა!
მეც ამიყოლია იმისმა სევდამ და გულის-ტკივილმა. რომ არ შემრცხვენოდა, მეც
ვიტირებდი. ისე წელმოწყვეტილი, ისე გამშრალი ვიდეგ იმის წინ, რომ ვერც ნუგეში
ვეცი, ვერც იმედი მოვუმატე. ენა მე აღარ მიჯერებდა და გონება. ვიდეგ ისე
სულელსავით იმის წინ. მაგრამ ბოლოს კი, რომ ვნახე, რომ გული ვეღარ დაიმორჩილა
და სევდამ დაიბრიყვა, - ვუთხარი:
- გული დაიმშვიდე, კაცი ხარ, რომ სხვა არა იყოს-რა. ნუ გეშინიან, ისე არა სწვიმს,
როგორცა ჰქუხს. ღმერთი მოწყალეა, ყველანი კარგად ვიქნებით.
- ჰო, შენი ჭირიმე, გაბრიელ! - მიპასუხა იმან, - ეგრე, გეთაყვანე! შენს ხელში ვარ,
შვილო, შენ გეთაყვანოს ჩემი თავი. მართლა-და ღმერთი მოწყალეა. ადრე და მალე
რად ვითხელებ ჭკვასა და გონებას!| იმისთანა რა მიქნია, რომ ღმერთმა ჩვენზედ
ხელი აიღოს. აი, გეთაყვა, ცრემლს მოვიწმენდ და დავდინჯდები, ოღონდ მიშველე
რამე, შენი კვნესამე, შენი!
მე კიდევ ვეღარა მოვახერხე-რა სათქმელად და გავჩუმდი. ბოლოს მაინც კიდევ
იმან დაიწყო:
- იცი რა, ჩემო გაბრიელ! მე წავალ, ბატონს ფეხ-ქვეშ ჩავუვარდები, ენით
ავულოკავ ფეხის ნატერფალს. გადვუკოცნი მუხლებს, - იქნება ღმერთი შემეწიოს და
როგორმე თავი შევაბრალო. ისიც კაცია, ჩემის სიბრალულით და საცოდავობით

მოლბება.
- შენ ბატონს კარგად ვერ იცნობ.
- მა რა ვქნა? - შემომბღავლა საცოდავად, თითქო ყველაფერზედ იმედი
გადუწყდაო.
- ეგ საქმე მე დამაცალე. შენი დახმარება მარტო იმისთვის მინდა, რომ თვალყური გეჭიროს, ნამეტნავად გიტოს გაუფრთხილდე. ის ძაღლი-კაცია. როგორც
მორიელი, ისე შემოგეპარება და დაგსუნთქავს. დანარჩენი მე ვიცი.
- ეგრე, შენი ჭირიმე, ეგრე! ღმერთი იყოს შენი გადამხდელი.
კიდევ ერთმანეთს გავუჩუმდით. პეპიამ ჩაღუნა თავი და რაღაც ფიქრებს
გადაეკიდა. მეც ჩემი დარდი მედო გულში და იმ დარდმა გამიყოლია. კარგა ხანი
ვიყავით ჩაჩუმებულნი, მაგრამ ხან ის შემომხედავდა მე, ხან მე იმას შევხედავდი და
არაფერს კი ერთმანეთს არ ვეუბნებოდით. ვატყობდი, რომ რიღაცის თქმა უნდოდა
და თითქო ვერ ახერხებსო. მეც მინდოდა ერთის რასმის თქმა, მაგრამ ვერა ვბედავდი,
ცუდად არ ჩამომართოს-მეთქი. ჩემი და თამროს ცოლქმრობის პირობისა პეპიამ ჯერ
არა იცოდა-რა.
- გაბრიელ! - მითხრა ბოლოს პეპიამ, - მე ერთი ქალი-ღა შემარჩინა ბედმა და იმის
მეტი მე არავინ არ მივის ამ ტრიალ ქვეყანაზედ. მოდი, ის ცოლი და შენ ქმარი და მეც
მამა თქვენი. ჰა, რას იტყვი შენ? მე ჩემს ყურებს არ დავუჯერე ეს უეცარი ჩემის
ნატვრის ასრულება და ჩემის დარდის მოკვეთა. იმნაირმა სიხარულმა ისე დამიჭირა
გული და გონება, რომ გაშტერებით ყურება დავუწყე და მე სულელმა ვერა ვუთხარირა პასუხად.
- რას გამიჩუმდი? - დამასწრო ხელახლად პეპიამ, - თუ არ გინდა, სთქვი: მე მაგით
გულს არ მატკენ. ცოლ-ქმრობა ნებითია.
- არ მინდაო? რას ამბობ, ადამიანო? ჩემი ნატვრა ეგ იყო ვენაცვალე ჩემს იღბალს
ნატვრა თუ ასრულდეს, მაგეთი: ეჰ, დალახვრა ღმერთმა, ვერ მომიხერხებია!.
პირდაპირ გეტყვი: ცოლქმრობა ერთმანეთისათვის ნათქვამიცა გვაქვს. ეხლა, რაკი
შენი ნებაც არის, ჩემს ბედს ძაღლიც არ დაჰყეფს. გიშველოს ღმერთმა შენც და ამ
ქვეყანასაც, რომ ნატვრა ცარიელ ნატვრად არა რჩება ცის ქვეშა.
ჩვენი ცოლ-ქმრობის ნათქვამობა რომ შეიტყო, რაღაც ნაღველმა გადურბინა
გაფითრებულ სახეზედა. ხმა არ გამცა. მე შევატყე, რომ კიდევ ავ ფიქრს გადაეკიდა ის
უნდო ადამიანი და ამიტომაც ზედ დავატანე:
- ცოლ-ქმრობა კი გვითქვამს, მაგრამ არც შენთან და არც ღმერთთან პირშავად არა
ვართ. ღმერთო, ხომ შენა ხარ მოწამე, ჩვენი სიყვარული წმინდა არის, როგორც ანკარა
მთის წყარო. თუ მზის შუქი წყაროს აამღვრევს, მაშ ჩვენს სიყვარულსაც ჩვენი გული
აუმღვრევია. ცამ რისხვით მკითხოს და დედამიწამ არ მიმიღოს, თუ ცოდვა რამე
ჩვენს გულში ჩასახულიყოს. ნუ ჰშიშობ ღმერთთანაც და შენთანაც ორნივე
პირნათლადა ვართ. ღმერთია ამის თავდები, ღმერთი!
დაიჯერა ჩემი ალალი სიტყვა. ის ალალი ადამიანი, როგორც
მალე ავს
დაიჯერებდა, ისე მალე კარგსაც მიენდობოდა.
- მამკალ, აქვე ჩამაქვავე, ჩემო გაბრიელ! - მითხრა იმან ნანვითა, - აქავ მიწასთან
გამასწორე ცუდი გული მაქვს - ეს ოხერი. უნდო ვარ, უნდო მერე საწყალი ჩემი
გოგოც ძალიან მიყვარს!. მამკალ, გამაქერ! ცუდის გულის პატრონი ვარ მე ცოდვილი,
ცუდის შენ შვილი და მე მამა, მე სულელს სხვა რაღა მინდა
ისე თქვენ გაიხარეთ, როგორც გახარებული მე იმ ღამეს შინ წამოველ. რაღა
მინდოდა? ერთი ნატვრა მქონდა, ისიც ასე უცბად ამისრულდა. შინ რომ მოვდიოდი,
მე მეგონა ის კაშკაში მთვარე, ის მბრწყინავი ვარსკვლავები ჩემს ბედს შეჰნატრიან-

მეთქი. როგორც ცაზედ, ისე ჩემს გულში ერთი ღრუბელი აღარ იყო. კეთილი ღამე
იყო ის დალოცვილი ღამე რა უნდოდა ავკაცობას ჩემგან? რაზედ ჩამითრია და
დამღუპა სასიკეთოდ გამზადებული ვინ იცის იქნება ეხლა მე ვყოფილიყავ რიგიანი
მუშა-კაცი, ცოლშვილი გარს შემორტყმული მყოლოდა რომ მოვმკვდარიყავ კიდეც,
დამტირებელი მეყოლებოდა, მიწას მაინც თავისიანი მომაყრიდა, ცრემლს მაინც
ჩემნი დამადენდნენ და ეგრე ძაღლისა და ნადირის შესაჭმელი არ გავხდებოდი!.
შერჩეს ავკაცს ჩემი დაღუპვა... მე ხომ ამ ქვეყნისა აღარა ვარ, ერთი ფეხი საფლავში
მიდგას, დღესა თუ ხვალე ჩემი სულთამხუთავი მოვა და სულს გამაფრთხობინებს,
მაგრამ გულზედ სისხლი გადამესხმის ხოლმე, როცა ამას ვიგონებ.
ის დალოცვილი მღვდელი ხშირად მარიგებდა ხოლმე. რომ მტერსაც პატივება
უნდაო. მეც ვამბობ, მაგრამ მაგას მარტო ენა ამბობს და გულში კი სხვა ბალღამი
ტრიალებს. ღმერთო, შეგცოდე, მაგრამ შენგან გაჩენილს ადამიანსა მარტო შენი სახე
თუ მისცემია, თორემ გული კი არა. სულ ტყუილია მაინც ადამიანს მტერი არ
შეჰყვარებია...
IX

იმ ბედნიერს ღამეს ჩემს თვალს ძილი არ მიჰკარებია: ლხინსაც ჭირსავით ძილის
გაფრთხობა სცოდნია..
ირიჟრაჟა თუ არა, მეც ფეხზედ ვიდეგ. წუხანდელი ღამის მადლი ისევ გულში
ტრიალებდა. შევხაროდი იმ რიჟრაჟ დილას, იმ ლურჯ ცასა, იმ ნამით პირდაბანილს
დედამიწასა და მე მეგონა. რომ ცაც და ქვეყანაც მე შემომხარიან. ქვეყანაზედ მე,
თამრო და პეპია რომ მაშინ მარტო ვყოფილიყავით, სამოთხე სანატრელი აღარ
იქნებოდა. მაგრამ ჩვენ გარდა კიდევ ბევრნი იყვნენ და იმ ბევრში ჩვენი ბატონი
დათიკოცა, რომელმაც გიტოს უთხრა: მე და გაბრიელ მოვრიგდებითო. მომაგონდა
ეს სიტყვები და სამოთხე ჩემი თვალის დახამხამების უმალ ჯოჯოხეთად გადამექცა:
ჟრუანტელმა დამირბინა ტანში და ყოველს სახსარში ტკივილით გამიარა, კბილებმა
კრაჭუნი დამიწყეს, მუშტები თავისთავად დამეკუმშნენ, თითქო ჩემი გზის ამრევი
ხელში უნდა გამეწურაო. იმ წამს დათიკო რომ დამენახა, მგონია, ძმა რომ ყოფილიყო,
ძმა, - იმის დანახვა და იმის სულის გაფრთხობა ერთი იქნებოდა ჩემთვის. ავკაცობაში
ნუ ჩამომართმევ: უცბად გამწარებული გული დაუნდობარია.
ბრაზმორეული გამოვედ ეზოს გარეთ და მეც თითონ არ ვიცი, რა გზით და
როგორ მივადეგ უეცრად პეპიას ბაღჩის ღობეს. რომ დავინახე ჩემი თამროს ბუდის
ღობე, თითქო გამოვფხიზლდი, გამომეღვიძა. გადავიხედე ღობის იქით, - ჩემი თამრო
მოსჯდომოდა გეჯას და ბაღჩის წყლის პირას სარეცხსა ჰრეცხდა. ვაი, რა ლამაზი იყო
იმ მშვენიერს დილას ის მშვენიერი ქალი არ ვიცი, დილა იმას ამშვენებდა, თუ ის
დილასა.
იმის შორი-ახლო თოხის ტარზედ დაბჯენილი იდგა პეპია და თამროს
ელაპარაკებოდა. მე სმენად გადავიქეც.
- ეი, შენ, ეი! პატარა ეშმაკო! - ეუბნებოდა პეპია თამროს და თითს უქნევდა, - ეგ
რეები ჩაგიდენია, ჰა? მე ვიცი შენი!
- რას ამბობ, ადამიანო, ნეტავი ვიცოდე? - უპასუხა თამრომ და შეაჭყიტა თავის
მაყვალი თვალები, - რა ჩამიდენია?
- ჰმ, რა ჩაგიდენია!.. მითამ არ ვიცი, მითამ არც შენ იცი, თავი მოიკატუნე. მე
ჩიტმა ამბავი მომიტანა.

- რას ამბობ, ადამიანო. რას?
- აი, შე მასხარავ, შენა შეგრჩეს, რომ მამასაც უმალავდი, შეგრჩეს!
- მამას მზემ და თავი არ მამიკვდეს, მე შენი ლაპარაკი არ მესმოდეს.
- დამაცალე, შე ცუღლუტო, დამაცალე - ეუბნებოდა პეპია და სახე კი უცინოდა, ასეთს კაცს მიგათხოვო, რომ სულ შენი დღენი გაწყევლინო, დამაცა
- ცხადივ ამბობ, ადამიანო, თუ სიზმრივ? რაებს ამბობ?
- სიზმარს გეუბნები. როცა ერთ რეგვენს ქმარს მიგათხოვებ. მაშინ ეს სიზმარი
აგიცხადდება. დამაცა!.
- ახა, ღმერთო ჩემო, რას გადამკიდებია.
ეს რომ სთქვა თამრომ, გაჯავრდა და ისე ღონივრად დაუწყო სარცეხს სრესა,
თითქო ჯავრი ამაზედ უნდა ამოიყაროსო.
- მაშინ სხვა-რიგად დაუშტვენ, - უთხრა პეპიამ.
- დავუშტვენ რა, ბულბული ვარ - ტუჩებ-აბრეცით ბუტბუტებდა ლამაზი გოგო.
- აი, ალილო და ხვალაო, - მაინც არ იშლიდა თავისას პეპია, - მე კი მიყივლია და...
- რა გიყივლია? - სთქვა და დააცქერდა შვილი მამასა.
- რომ რეგვენ ქმარს მიგცემ.
- კიდევ!. უწინამც დღე გაჰქრობია.
- რაო? არ მოგდის გუნებაში?
- მამი, ღვთის გულისათვის დამეხსენ. რა ცუდ გუნებაზედ ამდგარხარ!
- არ დაგეხსნები, შე ცუღლუტო, შენა!
- გუნებას ნუ მირევ, დამეხსენ-მეთქი.
- მე შენთვის ქმარი მიშოვნია.
- თუ გავთხოვდე, მაშინ.
- მაშ არა სთხოვდები?
- არა.
- რატომ?
- მიტომ?
- მაინც?!
- იმიტომ.
- არავის შეირთავ, არავის?
- ორ ხელმწიფის შვილიც რომ იყოს, არ შევირთავ. ეხლა?
- მაშ შენ, როგორც გატყობ, არც გაბრიელს შეირთავ .უთხრა ცდითა პეპიამ და
ღიმილით დააცქერდა შვილსა. მე თამროს შევხედე. იმას შერცხვა, ალმური აუვიდა
ლოყებზედ, თავი ჩაღუნა , ვერაფერი ვერა უთხრა -რა მამას პასუხად. მიუბრუნდა
ისევ სარეცხს და უგულოდ სრესა დაუწყო, თითქო გარეცხა კი არ უნდა სირცხვილის
გაქარწყლება უნდაო.
- არ შეირთავ? - დაიწყო ,ისევ პეპიამ, - ბატონი ხარ, მე ძალას არ დაგატან
თამრომ ერთი შემოჰხედა ქვეშ-ქვეშად მამასა და მერე ღიმით ისევ ჩაღუნა ლამაზი
თავი.
- მოლოზნობა ხომ არ გინდა, დედო? - გაუხუმრა კიდევ პე- პიამ, - ეგეც შენი ნება
იყოს, მაგაზედაც ყაბული ვარ. ხმა ამოიღე რატომ ჩაგივარდა ეგ შენი ტიკტიკა ენა? არ
გეყურება გელაპარაკები?
მისწვდა პეპია და თამრო წამოაყენა. ის არ გაუძალიანდა და წამოდგა
- პირობა თუ მიგიცია ვისთვისმე!.. იქნება მახეში მოიმწყვდიე ვინმე!.. - უცინოდა
პეპია.
- იი, დამეხსენ!.. რას გადამეკიდე, ადამიანო?

- სთქვი, აბა სთქვი, - ვინ გააბი მახეში.
- იჰ, ბეჩავ, რა ვინდა ჩემგან? - ფხუკიანობდა თამრო.
- ახა, ღმერთო ჩემო არ დამეხსნები? ქა იჰ...
გამოეცალა ხელიდამ თამრო და გაექცა მამასა.
- აქ მო, შვილო გვეყოფა ხუმრობა, - უთხრა ეხლა კი ხუმრობა-გაშვებით პეპიამ, თუ შენ თქმასა ჰთაკილთბ, აქ მო, ჩემო იმედო, მე გეტყვი. მამისა იმას უნდა
ეთაკილებოდეს, ვინც მამასთან პირშავია. შენ იმისთანა არა ხარ, ჩემო სალხენო! აქ მო,
შვილო, აქ!
თამრო შედგა. პეპიამ იმისკენ გასწია. მამა მივიდა შვილთან, მკლავი კისერზედ
გადაჰხვია და მეტად გულთბილად უთხრა:
- მე გაბრიელმა ყველაფერი მითხრა, ჩემო კარგო მე ყველაფერი ვიცი. ღმერთმა
ერთმანეთს შაქრის-ყინულსავით ტკბილად შეგაბეროთ. შენს მეტი ვიღა მაბადია,
შვილო, შენი კვნესამე, შენი.თუ შენ ბედში მეყოლები, მე რაღა მომკლავს. გაბრიელი
კაი ალალი ბიჭია, კაი ხელღონიერი, ჯანიანი ბიჭია. გლეხკაცს მეტიც არა უნდარა.
ისე გაგიფრთხილდება, როგორც თავის ორ თვალსა. ჩემო იმედო ქვეყნისავ კაი
პატრონი მოგცა ღმერთმა, მადლი უფალსა მე ეხლა თუნდა შენს კალთაში სულიც
დავლიო, მაგდონს არას ვინაღვლი. რის დარდიღა უნდა მქონდეს? თუ ღმერთი შენს
შვილიერებასაც შემასწრებს, ხომ ძაღლიც არ დაჰყეფს ჩემს ბედსა, - თუ არა და ეგეც
ნება ღვთისა იყოს, ვენაცვალე იმის მადლს გაბრიელი, მართალია, ღარიბი ბიჭია,
მაგრამ გლეხკაცი ღარიბობით არ დაიწუნება. ქვეყანა ღონიერია, მარტო ერთი
მკლავის გაქნევა უნდა. თავს ყველა დაირჩენს. თუნდ ეგეც არ იყოს, ღვთის წყალობა
ბევრი მაქვს. მე რა ოხრად მინდა- პური, ღვინო, მამული-სულ თქვენია. ღმერთმა,
ობლების პატრონმა, ყველაფერი მშვიდობაში მოგახმაროთ, შვილო მეც, მინამ
ცოცხალი ვარ, ვიცოდვილებ თქვენს სადღეგრძელოდ და როცა მოვკვდები, თქვენ
იცით, შვილო, და თქვენმა კაი ადამიანობამ, მკვდარს როგორც მომივლით...
მე ამის გამგონმა იქ ვეღარ ვიდგომილე. იმისთანა ტკბილის მამა-შვილობის
მაყურებელსა გული ლხენით ამიტირდა, ცრემლი თვალში მომერია. ვაი, რა კარგია
ხოლმე ხანდისხან ეს უხეირო წუთის-სოფელი ავ-კარგიანი ყოფილა, შენი ჭირიმე, ეს
ქვეყანაცა. იმ მამისა და შვილის ლაპარაკმა გულის სიმწარე ჩემი გამინიავა, სიკეთის
იმედი კიდევ ჩამესახა გულში და კაი გუნებად შევიქენ. მტრობამ გულში ვეღარ
იდგომილა.
ვთქვი ჩემს გულში: - მე იმათ დავუშლი, რომ გამოვუჩნდე მეთქი, ავდეგ და შინ
წამოვედი. რით გათავდა იმათი ლაპარაკი, - არ ვიცი. ეს კი ვიცი, რომ იმ წამს ისინი
ბედნიერნი იყვნენ.
გადიოდნენ დღენი და ღამენი. მე თვალგაფაციცებით გულისყურს ვადევნებდი
დათიკოსა და გიტოს. მე ვატყობდი, რომ რამოდენიც მეტი ხანი გავიდა, იმოდენად
დათიკომ ჩემზედ გული შეიცვალა. ორ მტერსავით ერთმანეთს ველოდით, - აბა წინ
ვინ დაიწყებს ომსაო. მაგრამ მინამ საქმე ომამდინ მიდგებოდა, მე მინდოდა
დათიკოსთან მომელაპარაკნა პეპიას ქალის თაობაზედა და ვცდილიყავ როგორმე
დამეყოლიებინა ისე, რომ ხელი აეღო თამროზედ და ჩვენში ისევ სიყვარული
ჩამოვარდნილიყო. იმის ავკარგიანობის იმედი მქონდა, მაგრამ იმედმა მიმტყუნა.
რაღა გაგიგრძელო სიტყვა: გიტო ვერაფერს გახდა, სალაპარაკოდაც არ
შევახვედრეთ მე და პეპიამ თამრო. ამან უფრო გაააფთრა დათიკოს ჟინიანი და
მურტალი წადილი. აშკარაა, ამის მიზეზი მე ვეგონებოდი, ამიტომაც მე დათიკომ
ხაფანგი დამიგო და ქვეშ მომიმწყვდია. როგორ მეგონებოდა, რომ იმისთანა ვაჟკაცი
ეგრე მხდლად მომექცევოდა.

ერთხელ, დილით, დათიკოს დავეძახნე და მე შინ არ ვიყავ. როცა მოვედი, კიდევ
დამიძახა და შემიყვანა თავის ოთახში.
- სად ბძანდებოდი, ჩემო შერმადინ? - მითხრა დაცინვით დათიკომ.
- არსად, ისე დავეხეტებოდი.
- ასე ადრე?
- რაც შენთვის ადრეა, ის ჩვენთვის ადრე არ არის.
- ეგ გადაკვრით ლაპარაკი რად იცი შენ?
- ეგრე გავუჩენივარ ღმერთს...
- ყური დამიგდე: შენ რაღაც ნაღველი გაქვს და მე მიმალავ.
- იქნება.
- არა, თუ ღმერთი გწამს.
- მართალს მოგახსენებ.
- მოდი, მითხარ, - რა ნაღველი გაქვს.
- თქმა ადვილია, ბატონი ხარ, გეტყოდი, მაგრამ შენთვის რა ხელსაყრელია?
- ეგ მე ვიცი.
- მე რატომ აღარ უნდა ვიცოდე?
- შენც შეიტყობ.
მე ძალიან გამიხარდა, რომ ჩემი საქმე ასე მოეწყო და ამიტომაც პასუხად
პირდაპირ ვუთხარი:
- თუ აგრეა, მოგახსენებ: მე პეპიას გოგო მიყვარს და ჯვარი უნდა დავიწერო.
- მერე რა გიშლის?
- პეპია ცოლზედ მგლოვიარედ არის, სულ ექვსი თვე არ არის,
რაც ცოლი
დამარხა და ჯერ-ხანობით ეს მიშლის.
- სულელი ჰყოფილხარ.
- რადა?
- რომ ჯვარს იწერ.
- მაშ?
- მაშ ისა, რომ ქალი ჟინის საკლავად არის კარგი და არა ზურგზედ ასაკიდად.
მაგრამ მე არ გიშლი, დაიწერე ჯვარი. მზითევი და შენი დაბინავება ჩემი კისერი იყოს.
- შენ რა შუაში ხარ, რომ მზითევს მპირდები? - ვკითხე თამამად.
შევატყე, რომ ჩვენი საქმის კვანძი აქ იხსნებოდა.
- ქალი ჩემია, - მითხრა იმან უსირცხვილოდ, - და მზითევსაც იმიტომ გპირდები,
რომ ჯერ ჩემი იქნება.
- ეგ რა სთქვი? - წავძახე მე კანკალით.
- ისა ვთქვი, რაც შენ გაიგონე, - მითხრა იმან დინჯად.
- დათიკო მე გლეხკაცი ვარ და შენ ბატონი, - ვუთხარი მე გულმხურვალედ და
ვედრებითა, - გევედრები, გზიდამ ჩამომეცალე. გულიდამ ნუ ამომარეცხინებ შენს
სიყვარულს, შენს ერთგულებას და ინაცვალე ჩემი ობოლი თავი. დათიკო თუ ღმერთი
გიყვარს და შენი გამჩენი გწამს, თავიდამ მოიშორე იმ გოგოზედ ფიქრი. ნუ
ამაყრევინებ შენზედ გულსა, შენთანა ვარ შეზრდილი. შენი ჭირიმე, დათიკო, ცოდვას
დამხსენ! .. მაგისთანა ვაჟკაცი ხარ და შენი გული როგორ ვერ დაგიმორჩილებია
მადლი ჰქენ და ჟინი მოიკალ: ყველას დაგითმობ და იმ გოგოს ნამუსს კი არა. ის გოგო
ჩემია.
- ჯერ ჩემია-მეთქი, - გამაწყვეტინა სიტყვა, - მერე თუნდა შენი იყოს, თუნდა
სხვისა.
- დათიკო! შენი ჭირიმე. ხიფათს ნუ შემამთხვევ, ცოდვაში ნუ გამხვევ დამითმე ის

გოგო და შენს ღმერთს დაამადლე.
- როცა მე ჩემსას ავასრულებ, მერე შენთვის დამილოცნია.
- მართალს ამბობ და აღარ ჰხუმრობ? - ვკითხე და გული ყელში მამებჯინა.
- შენი ცალი ვიქნები, რომ შენ გეხუმრო.
- მაშ გაბრიელს თავზედ ქუდი არ ეხუროს, თუ შენ შენი წადილი შეისრულო.
- თუ ღმერთი გწამს, წინ არ გადამიდგე!. - მითხრა იმან უკადრისად და დაცინვით.
- წინაც გადაგიდგები და მეტსაც გიზამ.
- მემუქრები თუ?
- ძალი შემწევდეს ქადილისა, ფრიდონისა არ იყოს.
- შენი შერცხვენილი იყოს, ვინც შენისთანას შეუშინდეს.
გულმა ბაგა-ბუგით ცემა დამიწყო, მკერდში გული აღარ მეტევოდა. დათიკოს
მოკვლის სურვილმა ელვასავით გამირბინა ფიქრში, მაგრამ თავი დავიჭირე,
დავძლიე ეშმაკის ცდუნება.
- დათიკო! სად მიგყევარ? ნუ გამწირავ, შემიბრალე შენი გაბრიელ!..
- წყალსაც წაუღიხარ.
- გოგოს მარტო მე უნდივარ, დათიკო ღმერთთან ცოლ-ქმრობის პირობს
მიგვიცია...
- ღმერთმა შენც შეგარცხვინოს და თქვენი პირობაცა.
- დათიკო შენ შენს ბედისწერას აუტანიხარ.
- დამეკარგე აქედამ!|
- დათიკოს. არ გეცოდება იმისი დროული მამა? იმის მეტი შვილი არა ჰყავს. ნუ
დაასხამ თავზედ ლაფს, ნუ დაეწყევლინები...
- აქედამ გამეცალე-მეთქი, - შემომჭყივლა.
- დათიკო! არ გებრალება ის ღვთის სული, უცოდველი გოგო ნუ წაართმევ ნამუსს
მე მაჩუქე იმისი თავი.
- მერე შენ გაჩუქებ.
- მერე და არა ეხლა?.. ფუ, მაგ ნამუსს და მაგ კაცობასა!.. - შევძახე ესა იმედმოშორებულმა და გაბრაზებულმა, გავიძერ ხანჯალი, და გადავდგი ბიჯი თუ არა
დათიკოსაკენ, მეორე ოთახიდამ გამოცვივდნენ სამი დამალული ბიჭი, მომცვივდნენ
უკანიდამ და გამაკავეს. ხანჯალი ხელიდამ გამვარდა. თურმე ეს წინათვე განეზრახა
დათიკოს, წინათვე ყველაფერი გაემზადებინა, რომ მე სამართალში მივცემოდი და
ამით მე თავიდამ მოვეშორებინე. მე რა ვიცოდი? ერთი კი ძალ-გულიანად შევბღერტე
ჩემი დამჭერები, იქნება ხელიდამ წავუვიდე-მეთქი, მაგრამ იმ დალოცვილისშვილებს
რკინის ჭახრაკისებ მაგრა ვეჭირე.
- ფუ, მაგისთანა ვაჟკაცობასა!.. ფუ, მაგისთანა თავადიშვილობასა!.. - შევკივლე
უილაჯომა დათიკოს, - მაინც კიდევ გზას გიპოვი და შენს უნამუსობას ქათამსავით
ზედ წაგაკლავ!.
დათიკომ პასუხი არ მომცა. ბიჭებს უბძანა და მე დიანბეგთან წამიყვანეს.
დიანბეგმა ყველაფერი გამომკითხა, მეც ყველაფერი ისე ვუამბე, როგორც იყო. არა
დამიმალავს-რა. რომ გავათავე ჩემი ამბავი, მკითხა:
- მაშ შენ და პეპიამ შეჰკარით პირობა ერთად, რომ შენი ბატონი დღეს დილით
მოგეკლათ?
მე გამაოცა ამ კითხვამ. ვიფიქრე, იმ საწყალ ადამიანის გარევაც უნდათ-მეთქი ამ
საქმეში და ეგრეთ იმის ბოლოს მოღებაცა მეთქი ფერი მეცვალა, მაგრამ რას
ვუშველიდი?
- ცოდვას ნუ აიღებ, დიანბეგო, კისერზედ, - ვუთხარი მე, - პეპია ამ საქმეში

ღმერთსავით ალალია და უცოდველი.
- ნუ მიჰქარავ! - გამიწყრა დიანბეგი, - მაშ იმ ღამეს რომ პეპიასთან იყავ, რას
აკეთებდი?
- აბა რა ღამეს?
- აი, დერეფანში რომ ჰლაპარაკობდით.
- ღმერთი, რჯული, არც მაშინ და არც მერე, ბატონის მოკვლის ფიქრი ჩვენ გულში
არ გაგვიტარებია!
- აბა, ძალიან დაგიჯერებ, აი მაშ რისთვის იყავ, თუ არ მაგისათვის?
მე ვუამბე გულმართლად, რაც მაშინ მე და პეპიამ ვილაპარაკეთ.
- მამი-შენის ცხონებას, არ მამატყუო!.. - დამცინა იმ უსამართლო მოსამართლემ.
ჩემი ნათქვამი სულ ერთიანად დაწერა და მითხრა - ხელი მოაწერეო. მე
წავიკითხე, ქართულად ნაწერი იყო. რაც ლაპარაკი გვქონდა მე და დიანბეგს, სულ
სიტყვა-სიტყვით ეწერა. მეც უშიშრად ხელი მოვაწერე. დიანბეგმა უბძანა: გამიყარეს
ბორკილი და სატუსაღოში შემაგდეს.
ვეგდე მარტოდ-მარტო იმ საძაგელ სამყოფელოში. რა გითხრათ, რა ჭირი
გამოვიარე იმ ერთს დღეს და იმ ერთს ღამეში!. გულმა ღრღნა დამიწყო, სისხლი
ძარღვებში გამიყინდა, ტვინი კი მეწოდა. ძნელია, შენი ჭირიმე ბრალიანი კაცი
ყველაფერს აიტანს, რაც უნდა სატანჯველი იყოს. ვაი იმას, ვინც უბრალოა!. მაშინ...
უჰ,მაშინ... ღმერთმა დაიფაროს ყოველი ქრისტიანი და ყველა ადამიანის შვილი...
როგორც ცოფიანი ძაღლი, თავს შეიჭამს უბრალოდ სატანჯველს მიცემული კაცი.
ვისაც არ გამოუცდია ეს დღე, იმან არ იცის - რა მწვავეა. ღმერთმა ნურავის
გამოაცდევინოს.
ჩემი თავის ჯავრი ხომ მკლავდა და მკლავდა, პეპიას და იმის გოგოს ნაღველი
უფრო ცეცხლს მიკიდებდა. სწორედ გითხრათ, მე ჩემი თავი ძალიანაც არ
მენანებოდა: მე ერთი უთვისტომო ბიჭი ვიყა.რაკი საქმე ასე მოხდა, თუნდა თოფითაც
დავეხვრიტეთ, ბევრი არა მენაღვლებოდა-რა. რა დედ-მამა ამიტირდებოდა, რა დაძმანი ამიგლოვდებოდნენ? ერთი კაცი ვიყავ, წავიდოდი და მტვერი მტვრად
ვიქცეოდი. ქარი დამქროლავდა და იმ მტვერსაც აჰგვიდა დედამიწის ზურგიდამა.
ისინი მებრალებოდნენ, ისინი!| მე ვიყავ იმათი გულშემატკივარი ამ ტრიალს
ქვეყანაზედ, მარტო მე!.. ვაი რომ უხეიროდ თავი წავიხდინე!. ეგრე უხეიროდ რომ არ
გავფუჭებულიყავ, მე ვიცოდი, რა კაცობასაც მე იმათ გავუწევდი, მაგრამ აღარ
დამცალდა. იღბალმა აქაც წამიცდუნა და მიღალატა. ვაი, რომ ჩემს მტერს, ჩემის
უხეირობით, გზა დავუცალე!.
სამს თუ ოთხს თვეს უკან მოწმეების კითხვა გაათავეს და მე დიდ სატუსაღოში
გამგზავნეს ჩვენ პატარა ქალაქს, საცა ნაჩალნიკი და სასამართლო იმყოფებოდა.
ორი წელიწადიც იმ სატუსაღოში ვეგდე. ამ ორ წელიწადში სულ მარტო ვიყავ
ერთს უწმინდურს პატარა და ბნელს ოთახში. რამდენი ათასი ფიქრი მამივიდა და
წამივიდა, ვინ მოსთვლის? მე კარგად ვიცოდი, რომ დანაშაული არა მქონდა-რა,
მაგრამ ესეც ვიცოდი, რომ, თუ ღმერთზედ და სამართალზედ ხელს აიღებდნენ,
ციმბირს იქით გადამაცილებდნენ.
პირველ ხანებში რომ მამგონებია ჩემი უბრალოება და ის ტანჯვა, რომელსაც მე
მიმცეს, დავცემულვარ იატაკზედ და უილაჯობით მიწა მიღრღნია, კბილით ხორცი
მიგლეჯნია, თითებიდამ ჩემი სისხლი მიწოვნია. ასეთი დღე დამდგომია. დრო
ყოფილა, რომ შხამს გამოვაჟენთებდი, შხამს, ჩემის დაშხამულის გულიდამ და წვეთწვეთად ჩავაწურებდი ჩემს დამღუპველსა, რომ იქ შემხვედროდა. მაგრამ ის სად იყო?
ღმერთო, მაღალო, ნურა ქრისტიანს კაცს, ნურა ადამიანს ნუ მიაყენებ იმ დღეს, რაც მე

ხანდისხან იმ სატუსაღოში დამდგომია!.. შენი ჯოჯოხეთი იმასთან სამოთხეა. .ორის
წლის შემდეგ მე განაჩენი წამიკითხეს. მე ხაროს სათხრელად დავენიშნეთ და საწყალი
პეპია საციმბიროდ გაეხადნათ. ღმერთო! რაღას იცდი და არ წარღვნი ამ ცოდვით
სავსე ქვეყანასა!

