
ისკო კიდს ექვსი კაცი ჰყავდა მოკლული მეტნაკლებად პატიოსან შეტაკებაში,
ბრძოლის

(უმთავრესად მექსიკელები) და დასახიჩრებული კიდევ უამრავი სხვა, რომელთა
დათვლას
თავმდაბლობა უშლიდა. ამიტომ ქალს უყვარდა იგი.

კიდი 25 წლისა იყო, ოცისას ჰგავდა. მისი ამქვეყნიდან გამგზავრების ვადად კი

წინდახედული სადაზღვეო საზოგადოება დაახლოებით 26 წლის ასაკს დასახავდა.

გადასარჩენად
ან, უბრალოდ, გართობის მიზნით. ამისათვის სულ პაწაწინა საბაბიც კმაროდა.
დაჭერას
ამდენ ხანს იმით გადაურჩა, რომ სასხლეტის დაშვება ხუთი მეექვსედი წამით
ადრე შეეძლო,
ვიდრე რომელიმე შერიფს ან ცხენოსან ჯარისკაცს ამ მიდამოებში, და კიდევ
იმით, რომ
ჰყავდა ლურჯა ცხენი, რომელმაც იცოდა ნახირის ყველა ბილიკი მესკიტის
ტევრებში სან-

ტონია პერეზი - ქალიშვილი, რომელსაც უყვარდა ცისკო კიდი, იყო ნახევრად
კარმენი,
ნახევრად მადონა და, გარდა ამისა... - დიახ ქალში, რომელიც ნახევრად მადონაა,
ნახევრად
კარმენი, ყოველთვის მოიძებნება კიდევ რაღაცა სხვა. - გარდა ამისა... ტონია იყო
კოლიბრი.
ის ცხოვრობდა ერთი მექსიკური დაბის მახლობლად, ჩალით დახურულ პატარა
ჯაკალში

ანტონიოდან მოყოლებული, მატამორასამდე.

კიდის

ადგილსამყოფელი იყო ყველგან ფრიოსა და რიოგრანდეს შორის.

მკვლელობას ჩადიოდა ამ საქმის სიყვარულით, ფიცხი ხასიათის გამო, თავის

რაინდული წესების დაუცველად საიქიოს გასტუმრებული ჰყავდა დაახლოებით
ორი ამდენი

ასე იცის კაბალერომ
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,,მარტოხელა მგლის ფონთან” მდინარე ფრიოზე. მასთან ერთად ბინადრობდა
ტონიას მამა

თუ პაპა, თითქმის ათას წელს მიღწეული ბერიკაცი, აცტეკების პირდაპირი
ჩამომავალი,

რომელიც ასიოდე თხას მწყემსავდა და მეცკალის სმისგან მუდამ გაბრუებული
იყო. უკანა

მხრიდან ჯაკალს ზედ ადგებოდა ვეება კაქტუსების დაბურული ტყე, რომელიც
ზოგან ოცი

ფუტის სიმაღლეს აღწევდა. სწორედ ამ ეკლიანი კაქტუსების ლაბირინთებით
მოჰყავდა

ხოლმე ლურჯა ცხენს თავისი მხედარი სატრფოს სანახავად. და ერთხელ, ჩალით
დახურული

წვეტიანი სახურავის კოჭზე ხვლიკივით მიკრულმა კიდმა ნახა თავისი მადონას

გამომეტყველების, კარმენის სილამაზისა და კოლიბრის სულის მქონე ტონია,
რომელიც

ესპანურისა და ინგლისურის ტკბილი ნარევით ემუსაიფებოდა შერიფის კაცს და
გადაჭრით

უარყოფდა კიდთან ნაცნობობას.

ერთ მშვენიერ დღეს შტატის გენერალ-ადიუტანტმა, რომელიც ეხ ოფფიციო
ცხენოსანი

პატრულის უფროსად ითვლება, მისწერა ლარეტოსთან დაბანაკებულ კაპიტან
დუბალს

რამდენიმე სარკასტული სტრიქონი იმ უშფოთველი ცხოვრების შესახებ,
რომელსაც ეწევიან

მკვლელები და თავზე ხელაღებული პირები ხსენებული კაპიტანისათვის
მინდობილ

ტერიტორიაზე.

კაპიტანს მზისგან გარუჯული აგურის ფერი გაუხდა.

მან სათანადო დამატებებით გადაუგზავნა ეს წერილი ლეიტენატ სენდრიჯს
რომელიც

თავისი ხუთეულით წესრიგს იცავდა მდინარე ნუესესთან.



ლეიტენანტ სენდრიჯის ხენდროსფერ პირისახეს ვარდის ფურცელი წარმტაცმა
ფერმა

გადაჰკრა. მან წერილი ჯიბეში ჩაიდო და ქერა ულვაშის წვერი მოიკვნიტა.

მეორე დილას ლეიტენატმა ცხენი შეკაზმა და მარტო გაემგზავრა ოცი მილით
დაშორებულ

მექსიკელთა დაბისაკენ ,,მგლის ფონთან” ფრიოზე.

ექვსი ფუტისა და ორი გოჯის სიმაღლის, ვიკინგივით ქერა, დიაკვანივით მშვიდი,

ტყვიამფრქვევივით სახიფათო სენდრიჯი დადიოდა ჯაკალიდან ჯაკალში და
მოთმინებით

აგროვებდა ცნობებს კიდის შესახებ.

კანონზე გაცილებით უფრო მეტად ეშინოდათ მექსიკელებს იმ მარტოხელა
მხედრის ცივი და

უტყუარი შურისძიებისა, რომელსაც ლეიტენანტი ეძებდა; კიდის საყვარელი
გასართობი

მექსიკელების ხოცვა იყო - მხოლოდ იმისთვის, რომ ენახა ,,როგორ ფშეკენ
ფეხებს”. და თუკი

მომაკვდავებისგანაც ტერფსიქორას ილეთების შესრულებას მოითხოვდა,
ადვილი

წარმოსადგენია, რა ულმობელი სასჯელი ელოდა იმას, ვინც მის წყრომას
იმსახურებდა!

ამიტომ სენდრიჯის შეკითხვაზე მექსიკელები მხოლოდ აღაპყრობდნენ ხოლმე
ხელებს, ტანს

შეარხევდნენ და ფიცულობდნენ, ცისკო კიდს არ ვიცნობთო.

მაგრამ, იყო ვინმე კაცი, სახელად ფინკი, რომელსაც დუქანი ჰქონდა ,,მგლის
ფონთან”. ეს

კაცი მრავალ ეროვნებას ეკუთვნოდა, მრავალ ენაზე ლაპარაკობდა, ნაირ-ნაირი
ინტერესები

გააჩნდა და ყოველ საგანსა თუ მოვლენაზე ნაირ-ნაირი აზრი მოეპოვებოდა.

- სულ ფუჭია მექსიკელებთან ლაპარაკი, - უთხრა მან სენდრიჯს, - თქმას ვერ
ბედავენ. ეს

ყმაწვილი, კიდს რომ ეძახიან (ნამდვილად გუდოლი გქვია, არა?), ერთი ორჯერ



ჩემს

დუქანშიც არის ნამყოფი. მე მგონი იქ ნახავთ, სადაც...

მაინც, აჯობებს ენას კბილი დავაჭირო. სასხლეტის დასაშვებად ახლა
წინანდელზე ორი

სეკუნდით მეტი დრო მინდა. ასეთ განსხვავებას კი ანგარიში უნდა გაეწიოს,
მაგრამ კიდს

ერთი ნახევრად მექსიკელი შეყვარებული ჰყავს და მის სანახავად დადის.
ფონთან პატარა

ჯაკალში ცხოვრობს. იქნებ იმან... თუმცა არა, ალბათ არ იზამს. ყოველ
შემთხვევაში, ჯაკალი

მაინც კარგი ადგილია ჩასასაფრებლად.

სენდრიჯმა ცხენი პერეზის ჯაკალისაკენ გააჭენა.

მზე გადაწვერილიყო და კაქტუსების ტყის ვეება ჩრდილი უკვე ჩალის სახურავს
ეფინა.

თხები დილამდე ბუჩქნარით შემორაგულ ბაკში შეერეკათ. რამდენიმე ციკანი
დადიოდა

შეღობილში და ჩაპორალის ფოთლებს წიწკნიდა. ბებერი მექსიკელი ბალახზე
დაფენილ

საბანზე მეცკალისაგან გახევებული და, ვინ იცის, იქნებ ის ნეტარი ღამეები
ესიზმრებოდა,

როცა ის და პიზარო სვამდნენ ახალ ქალაქში თავიანთი წარმატების
სადღეგრძელოს_ისეთი

ხნიერი ჩანდა მისი ნაოჭებით დაღარული სახე, რომ პიზაროსთან მის
მეგობრობაში ეჭვი არ

შეგეპარებოდათ. ჯაკალის კარებში კი ტონია იდგა. ლეიტენანტი სენდრიჯი
უნაგირზე

გაშეშდა და ისე დააშტერდა მას, როგორც გაოცებისაგან პირდაღებული პინგვინი
მეზღვაურს.

ცისკო კიდი, ისევე როგორც ყველა გამოჩენილი მკვლელი, რომელსაც ბედი
სწყალობს, ამ

ქვეყნის ამაოებათა მიმყოლი კაცი იყო. მისი სულის მყუდროებას უეჭველად
დაარღვევდა



იმის გაგება, რომ ორ ადამიანს, რომელთა შეგნებაში მას ესოდენ დიდი ადგილი
ეჭირა,

ერთნანეთის დანახვისთანავე გადაავიწყდა მისი არსებობა (დროებით მაინც).

თავის დღეში არ ენეხა ტონიას ასეთი კაცი. ის თითქოს მზის შუქისაგან,
სისხლისფერი

ქსოვილისა და კაშკაშა დარისაგან იყო შექმნილი. როცა გაიღიმებდა, მზე
თითქოს

ხელმეორედ ამოდიოდა და კაქტუსებს სინათლე ეფინებოდა. მამაკაცები, ვისაც
აქამდე

იცნობდა ტონია, შავები და ჯუჯები იყვნენ. კიდიც კი, მისი ღირსებების
მიუხედავად,

ტონიას ხელა იყო, სწორი შავი თმა ჰქონდა და ცივი, მარმარილოსაგან
გამოთლილი სახე,

რომელიც მცხუნვარე შუადღეს გაჰყინავდა.

რაც შეეხება ტონიას...

მისი სილამაზე ყოველგვარ აღწერას ღარიბთა თავშესაფარში გაისტუმრებდა.
შუაზე

გაყოფილ შავ, ელვარე თმას სილურჯე დაჰკრავდა, ლათინური მელანქოლიის
სავსე

დიდრონი თვალები მადონას იერს აძლევდა.

მიხრა-მოხრაში გამოსჭვიოდა ფარული ცეცხლი და მნახველის მოხიბლის
სურვილი, რაც

მემკვიდრეობით მიეღო ბასკონიის ბოშებისაგან. კოლიბრი კი მის გულში
ბუდობდა.

შეიძლება ის სულაც არ შეგენიშნათ, რომ ტონიას ხასხასა წითელ და ლურჯ კაბას
ამ

ჭირვეულ ფრინველთან სიმბოლური მსგავსება არ ჰქონდა.

ახლად მოვლენილმა მზის ღმერთმა წყალი ითხოვა. ტონიამ მიუტანა წითელი
დოქი,

რომელიც წნული ჩარდახის ჩრდილში ეკიდა. სენდრიჯმა საჭიროდ სცნო
ჩამომხდარიყო



ცხენიდან, რომ გაეადვილებინა ტონიასთან ეს მძიმე საქმე.

მე არა ვარ ჯაშუში და მაბეზღარა, არც იმით მომაქვს თავი, თითქოს ადამიანის
ფარული

ზრახვების გამოცნობა შემეძლოს. მაგრამ ვსარგებლობ მთხრობელის უფლებით
და

ვამტკიცებ: ჯერ თხუთმეტი წუთიც არ იყო გასული, რომ სენდრიჯი უკვე
ასწავლიდა ტონიას

ექვსფა ქამანდის ქვნას, ტონიამ კი უამბო, რა ძალიან, ძალიან ობლად
იგრძნობდა თავს, რომ

არ ჰქონოდა მოხეტიალე პატრის ნაჩუქარი პატარა ინგლისური წიგნი და არ
ჰყოლოდა

კოჭლი ციკანი, რომელსაც ბოთლით ასმევდა რძეს, რაც ეჭვს ბადებს, რომ კიდის
პოზიციებს

საფუძვლიანი შეკეთება სჭირდებოდა, გენერალ-ადიუტატის სარკაზმი კი
უნაყოფო

ნიადაგზე დაეცა.

თავის ბანაკში ლეიტენანტმა გამოაცხადა და ისევ და ისევ გაიმეორა, რომ კიდს
ან

პრერიებისსავ მიწას ახრევინებდა, ან არადა მოსამართლის წინაშე წააყენებდა.
ამ

გადაწყვეტილებას საქმიანი პირი უჩანდა; კვირაში ორჯერ სენდრიჯი მიდიოდა
,,მგლის

ფონთან” მდინარე ფრიონზე და დაატარებდა ტონიას მოქნილ, ლიმონისფერ
თითებს

ექვსკეცად წნული თანდათანობით მზარდი ქამანდის ლაბირინთებში.

ექვსფა ქამანდის ქვნა ძნელი სასწავლია, სამაგიეროდ - ადვილი სასწავლებელი.

ლეიტენანტმა იცოდა, რომ ყოველი ასეთი სტუმრობის დროს შესაძლო იყო კიდს

გადაჰყროდა. ამიტომ მუდამ მზად ჰქონდა იარაღი და ხშირ-ხშირად იყურებოდა
ჯაკალის

კარზე მომდგარი ტყისკენ. იმედი ჰქონდა, რომ ერთი გასროლით ძერასაც
მოინადირებდა და



კოლიბრისაც.

სანამ მზისფერთმიანი ორნიტოლოგი მეცნიერული გამოკვლევებით იყო
გართული, არც

კიდი აკლდებოდა თავისი პროფესიული მოვალეობის შესრულებას; მან პირქუშად
ჩაიარა

მესაქონლეთა პატარა სოფელში კვინტანის ღელესთან, ტყვიებით დაცხრილა
დუქანი, მოკლა

შერიფი (ტყვია ოსტატურად შიგ თუნუქის ნიშნის შუაგულში გაუყარა) და
მოღუშული და

დაუკმაყოფილებელი გაეცალა იქაურობას. არც ერთ ჭეშმარიტ ხელოვანს არ
აღაფრთოვანებს

ბერიკაცის მოკვლა, რომელიც მხოლოდ ერთი ძველებური 38 ყალიბიანი
ბულდოგითაა

შეიარაღებული.

გზაში კიდი უეცარმა სევდამ შეიპყრო, რომელიც მუდამ ეუფლება კაცს, როცა

ბოროტმოქმედება კარგავს მისთვის მწვავე მიმზიდველობას. მას მოენატრა
ქალი, რომელიც

უყვარდა, რომელიც ერთხელ კიდევ დაარწმუნებდა, რომ ყველაფრის მიუხედავად
მაინც

მისი ერთგული დარჩა. მოუნდა, რომ მისი სისხლის მსმელობისათვის ვაშკაცობა

ეწოდებინათ, სისასტიკისათვის _ ერთგულება; მოუნდა, ტონიას მოეტანა მისთვის
წყალი

ჩარდახისჩრდილში ჩამოკიდებული წითელი დოქით და ეამბნა, როგორ იზრდება
და

ღონიერდება კოჭლი ციკანი. კიდმა მიაბრუნა თავისი რაში კაქტუსების
ტევრისაკენ,

რომელიც ათი მილის მანძილზე გასდევს არიო ჰონდოს, ,,მგლის ფონამდე”
მდინარე

ფრიოზე.

ღურჯამ სიხარულით დაიჭიხვინა, რადგან განვითარებული ჰქონდა ორიენტაციის
გრძნობა,



ისევე როგორც კონკის ცხენს, რომელიც ყოველდღიურად ერთსა და იმავე წრეს
უვლის

ქალაქის ქუჩებში. მან იცოდა, რომ მალე, ორმოც ფუტიან თოკზე გამობმული,
მოძოვდა ქვიან

ბალახს ჯაკალის ეზოში, სანამ ულისე ცირცეას ჩალით დახურულ ქოხში
განისვენებდა.

ამაზონის სათავეების მკვლევარიც კი არ იგრძნობს თავს ისე ობლად და
დაკარგულად,

როგორც ტეხასის ტევრში მოხვედრილი მგზავრი. შემზარავად ერთფეროვანი და
იმავე დროს

გასაოცრად ნაირ-ნაირი კაქტუსები გზას უღობავენ მხედარს დახლართული
ღეროებით და

მისკენ გაწვდილი ეკლიანი მსუქანი ხელებით. ეს ეშმაკის მცენარე, რომელსაც
არც ნიადაგი

სჭირდება, არც წვიმა, მსუყე მონაცრისფრო სიმწვანით თითქოს დასცინის და
ახელებს

დასიცხულ მგზავრს. ხან უეცრად ვიწრო ბილიკს გამოაჩენს; ეს ბილიკი იზიდავს
მხედარს

თურმე იმისათვის, რომ უფრო ღრმად შეიტყუოს წყვდიადით მოცულ ეკლიან
ჯურღმულში,

საიდანაც ვეღარაფრით ვეღარ გამოაგნებს გზას, რადგან კომპასის ოთხივე მხარე
უკვე

საფუძვლიანად ექნება არეული თავში.

ამ ტყეში დაბნევა თითქმის იგივეა, რაც ჯვარზე გაკრული ქურდის სიკვდილი.
რომელსაც

ტანში ლურსმნები ერჭობა, თავზე კი ავი სულების აჩრდილები დასტრიალებენ.

მაგრამ ასე არ ჰქონდათ საქმე კიდს და მის ბედაურს.

ერთგული ცხენი ტრიალებდა, წრეებს უვლიდა, მიიკვლევდა ფანტასტიკურ
მიხვეულ-

მოხვეულ გზას, რომლის მსგავსით ჯერ არავის უვლია, და ყოველი ნაბიჯით
ამცირებდა

მანძილს ,,მარტოხელა მგლის ფონამდე” მდინარე ფრიოზე.



კიდი მიდიოდა და მიიმღეროდა. მან იცოდა მხოლოდ ერთი სიმღერა, აღიარებდა
მხოლოდ

ერთ კანონს, რომელსაც მისდევდა, იცნობდა მხოლოდ ერთ ქალს, რომელიც
უყვარდა.

ბრონქიტიანი კოიოტის ხმა ჰქონდა, მაგრამ მაინც ყოველთვის მღეროდა, როცა
სიმღერა

მოუნდებოდა. ეს იყო ბანაკებისა და უკაცური გზების სიმღერა და მისი სიტყვები

დაახლოებით ასე იწყებოდა:

- შენ, ეი, ნუ ეკურკურები ჩემს გოგოს, ლულუს, თორემ ჩემებურად
გაგისწორდები!.. და ასე

შემდეგ.

ცხენი შეჩვეული იყო ამ სიმღერას და არავითარ ყურადღებას არ აქცევდა.

მაგრამ ყველაზე უარესი მომღერალიც კი ოდესმე უნდა გაჩუმდეს და ხელი
აიღოს თავისი

საწყალობელი წვლილის შეტანაზე მსოფლიო ხმაურში. ასე მოიქცა კიდეც,
ტონიას

ჯაკალიდან ორიოდე მილის მანძილზე მან უხალისოდ შეწყვიტა სიმღერა - არა
იმიტომ, რომ

ეს გალობა ნაკლებ სასიამოვნო გახდა მისი საკუთარი ყურებისათვის, არამედ
მხოლოდ

იმიტომ, რომ სახმო სიმები დაეღალა.

ლურჯა ბედაური ცეკვავდა და ტრიალებდა კაქტუსების ლაბირინთებში, თითქოს
ცირკის

არენაზე იმყოფებოდა, სანამ მისმა მხედარმა ზოგიერთი ნიშნის მიხედვით არ
შეატყო, რომ

,,მარტოხელა მგლის ფონი” ახლოს იყო. მალე ტყე შეთხელდა, გამოჩნდა ჩალის
სახურავი და

ნაცნობი თუთის ხე ღელის ნაპირას, მისგან რამდენიმე იარდის დაშორებით.

კიდმა გააჩერა თავისი რაში და ყურადღებით გაიხედა ეკლიან ტოტებში.

ცხენიდან ჩამოხტა, აღვირი გადაუგდო და წახრილმა, ინდიელივით უჩამიჩუმოდ
განაგრძო



გზა. ცხენმა კარგად იცოდა თავისი საქმე _ გატრუნული იდგა და ადგილიდან არ
იძროდა.

კიდი უხმოდ მიცოცდა ტევრის კიდემდე, კაქტუსებში ჩასაფრდა და მიდამო
დაზვერა.

საფარიდან ათიოდე იარდის დაშორებით ჯაკალის ჩრდილში მისი ტონია იჯდა და

უშფოთელად წნავდა ტყავის ქამანდს. ამისათვის ტონია, რაღა თქმა უნდა, არ იყო
დასაგმობი

- ცნობილია შემთხვევები, როცა ქალები უფრო საძრახ საქმიანობასაც მისდევენ,
მაგრამ თუ კი

ყველაფერს ვამბობთ, ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ტონიას თავი ამ დროს
მშვიდად ესვენა

მაღალი, წითელ-ყვითელი კაცის ფართო მკერძზე, ამ კაცის მკლავი ნაზად
შემოჰხვეოდა

ტონიას წელს და დაატარებდა მის მოქნილ პატარა თითებს, რომელთაც ბევრი
გაკვეთილი

სჭიროდათ, რომ რთული ექვსფა წვნის ხელოვნებას დაუფლებოდნენ.

სენდრიჯმა სწრაფად გაიხედა ტყისკენ, როცა მოესმა ჭრიალის მსგავსი ხმა
(არცთუ მთლად

უცნობი მისთვის). ასეთ ხმას გამოსცემს იარაღის ბუდე, თუ ვინმე უეცრად ხელს
წაავლებს

ექვსვაზნიანი რევოლვერის ტარს. მაგრამ ხმა აღარ განმეორებულა, ტონიას
თითები კი

განსაკუთრებულ ყურადღებას თხოულობდნენ.

მერე სიკვდილის ჩრდილქვეშ, მათ დაიწყეს ლაპარაკი თავიანთ სიყვარულზე, და
ივლისის ამ

წყნარ საღამოს ყოველი სიტყვა აღწევდა ცისკო კიდის ყურამდე.

- მაშ გახსოვდეს, - თქვა ტონიამ, - აღარ მოხვიდე, სანამ მე არ დაგიძახებ.

ის მალე დაბრუნდა. სამი დღის უკან ერთ ვაკეროს გვადალუპაზე შეხვედრია.
როცა ასე

ახლოა, ყოველთვის მომაკითხავს ხოლმე. აქ რომ გნახოს, უთუოდ მოგკლავს. თუ
ჩემი ხათრი



გაქვს, აღარ მოხვიდე, სანამ მე არ შემოგითვლი.

- კარგი, - თქვა ლეიტენანტმა. - მერე?...

- მერე შენი ხალხი უნდა მოიყვანო და მოკლა კიდი.

თუ არა ის მოგკლავს.

-ცისკო იმის კაცი არ არის, ვინმეს დანებდეს, -თქვა სენდრიჯმა. - ეს ცხადია. ან
მოვკლავ ან

მომკლავს. ოფიცრისათვის, რომელიც მისტერ ცისკო კიდს ებრძვის, სხვა
გამოსავალი არ

არსებობს.

- ის უნდა მოკვდეს, - თქვა გოგომ, - თორემ მე და შენ მოსვენება აღარ გვექნება.
მას ბევრი

მოუკლავს, მაშ თვითონაც მოკვდეს, მოიყვანე შენი ხალხი და ეცადეთ, ხელიდან
არ

გაგისხლტეთ.

- წინათ ბევრს ფიქრობდი მასზე, - თქვა სენდრიჯმა.

ტონიმ ხელი გაუშვა ქამანდს, შემობრუნდა და ლიმონისფერი მკლავი ლეიტენატს
კისერზე

მოხვია.

- მაშინ, - ჩაიჩურჩულა მან მელოდიური ესპანურით, - მაშინ შენ არ გიცნობდი,
მთასავით

დიდო, წითელო კაცო. შენ ასეთი ღონიერი ხარ და მაინც ასეთი კარგი და კეთილი.

ვინც შენ გაგიცნობს, განა შეუძლია მერე ის აირჩიოს? მოკალი... მაშინ დღე და
ღამე აღარ

ვიკანკალებ, რომ კიდი შენ ან მე გაგვისწორდება.

- როგორ გავიგო, როდის მოვა? - იკითხა სენდრიჯმა.

- როცა მოდის, ორ დღეს რჩება ხოლმე, - თქვა ტონიამ, - ხანდახან სამსაც. პატარა
გრეგორიოს,

მრეცხავი ლუიზას შვილს, მარდი პონი ჰყავს. მე მოგწერ როგორ აჯობებს მისი
დაჭერა.



წერილს გრეგორიოს გამოვატან. ბევრი ხალხი წამოიყვანე. ფრთხილად იყავი,
ჩემო ძვირფასო

წითელო კაცო, თორემ, ხომ იცი, ჩხრიალა გველს მეტი დრო უნდა კბენისათვის,
ვიდრე

ელჩივატოს (ასე ეძახიან მას აქ) დამბაჩის გასასროლად.

- რაღა თქმა უნდა, კიდმა იცის როგორ იხმაროს დამბაჩა, - დაეთანხმა სენდრიჯი,
- მაგრამ,

როცა მის დასაჭერად მოვალ, მარტო მოვალ.

ან მარტო ჩავიგდებ ხელში, ან სულ ვერ ჩავიგდებ. კაპიტანმა ერთი-ორი ისეთი
რაღაც

მომწერა, რომ ამ საქმეს მე თვითონ უნდა მოვუარო, სხვის დაუხმარებლად. შენ
ოღონდ

შემატყობინე კიდის მოსვლა და მერე მე ვიცი.

-გრეგორიო მოგიტანს ამბავს, - თქვა ტონიმ. ვიცოდი, რომ შენ უფრო გულადი ხარ
იმ ჯუჯა

კაცის მკვლელზე, რომელიც არასოდეს არ იღიმება. ნეტა როგორ მეგონა წინათ,
რომ

მიყვარდა?

ლეიტენანტის ბანაკში დაბრუნების დრო მოსულიყო. მან კიდევ ერთხელ მოხვია
ხელი

ტონიას ნაზ ტანს და მსუბუქად აიტაცა ჰაერში. ზაფხულის მთვლემარე საღამოს
ჯერ კიდევ

მძიმედ აწვა შეხუთული ჰაერის უძრავი სიმშვიდე.

ჯაკალის თიხის შელესილი საკვამურიდან ტყვიისფერი კვამლის სვეტი
ამოდიოდა.

ცეცხლზე თუჯის ქვაბში ცერცვი ბუყბუყებდა. არც ხმა, არც მოძრაობა არ
აკრთობდა ხშირი

კაქტუსების მდუმარებას.

როცა სენდრიჯი და მისი დიდი წაბლა ცხენი ჭენებით მიეფარნენ ფრიოს ციცაბო
ნაპირს,

კიდი ისევ მიცოცდა თავის ბედაურთან, მოახტა მას და იმავე დახლართული გზით,



რომლითაც მოვიდა, დაბრუნდა ტყეში.

მაგრამ შორს არ წასულა. ტევრის მდუმარე სიღრმეში შეჩერდა და მოიცადა,
ასნამ ნახევარი

საათი არ გავიდა. მერე ტონიას მოესმა მისი არამუსიკალური სიმღერის ხმა,
რომელიც

თანდათან ახლოვდებოდა, და შესახვედრად ტყისკენ გაექანა.

კიდი იშვიათად იღიმებოდა, მაგრამ ახლა შორიდანვე გაიღიმა და ქუდი დაუქნია
ტონიას.

მერე ცხენიდან ჩამოხტა და თავისი გოგონა მკლავებში შეუფრთხიალდა. კიდმა
სიხარულით

შეხედა მას.

ხშირი შავი თმა ჭილოფივით ეკრა კიდს თავზე. შეხვედრისას უეცარი გრძნობის
ჩრდილმა

გადაურბინა მის მუქ, უნაოჭო სახეს, რომელიც ჩვეულებრივ თიხის ნიღაბივით
უძრავი იყო.

- როგორ არის ჩემი გოგონა? -იკითხა კიდმა და ტონია გულზე მიიკრა.

- ავად გახდა ამდენი ცდით, სიყვარულო! - მიუგო ტონიამ. - თვალები გამიწყალდა
მაგ

ეშმაკის ნანემსე ბალიშის ცქერით, რომლიდანაც შენ გამოჩნდები ხოლმე. ეხლა
ჩემთან ხარ,

ჩემო ძვირფასო და საყვედურს აღარ გეტყვი. საძაგელი! ასე იშვიათად მოდის
თავის სატრფოს

სანახავად! შედი სახლში, დაისვენე, მე კი ცხენს წყალს დავალევინებ და გრძელი
თოკით

პალოზე გამოვაბამ. დოქში ცივი წყალია შენთვის.

კიდმა გატაცებით აკოცა ტონიას.

_რას ამბობ, სასამართლოს ხელში ჩავარდნაც რომ მელოდეს, ქალს ჩემს ცხენს
როგორ

დავაბმევინებ! ისე კი, სახლში თუ შეირბენ, ჩემო ბეკეკავ, და ყავას მომიმზადებ,
სანამ მე ჩემს

ბედაურს მივხედავ, დიდად მადლობელი ვიქნები.



გარდა იმისა, რომ უბადლო მსლოლელი იყო, კიდს კიდევ ერთი თვისება ჰქონდა,
რომლითაც

თავი მოჰქონდა: ის იყო მუყ კაბალლერო (როგორც ამბობენ მექსიკელები), როცა
საქმე ქალებს

შეეხებოდა.

მათთვის კიდს მუდამ მზად ჰქონდა ტკბილი სიტყვები და უზადო თავაზიანობა.
თავის

დღეში ქალს მკვახე სიტყვას არ შეჰკადრებდა, შეეძლო ეხოცა უწყალოდ მათი
ქმრები და

ძმები, მაგრამ, რაც უნდა განრისხებული ყოფილიყო, ქალს თითსაც ვერ შეახებდა.
ამიტომაც

კაცობრიობის ამ საინტერესო მანევრის ბევრი წარმომადგენელი, მისი
თავაზიანობით

მოჯადოებული, ეჭვს გამოთქვამდა ხოლმე იმ შემაძრწუნებელი ხმების
სიმართლეზე,

რომლებიც მისტერ კიდის შესახებ დადიოდა.

- რასაც გაიგონებთ, ყველაფერი კი არ უნდა დაიჯეროთ, - ამბობდნენ ისინი, როცა

აღშფოთებული მამაკაცები მათ კიდის სისხლიან დანაშაულთა საბუთებს
წარუდგენდნენ; -

ალბათ, მიიყვანეს ამ ზომამდე. ყოველ შემთხვევაში, კიდმა იცის როგორ
მოეპყრას

მანდილოსანს.

თუ მივიღებთ მხედველობაში კიდის ამ რაინდულ იდიოსინკრაზიას და ამით
გამოწვეულ

სიამაყეს, მაშინ ადვილად წარმოვიდგენთ, რა სიძნელეებს წააწყდებოდა კიდი იმ
ამოცანის

შესრულებისას (ერთ-ერთი მოქმედი პირის მიმართ მაინც), რომლის წინაშეც
კაქტუსებიდან

დანახულმა ამბავმა დააყენა. მაგრამ არც ისეთი კაცი იყო კიდი, რომ ასეთი
პატარა

უსიამოვნებანი უყურადღებოდ დაეტოვებინა.



კარგად რომ შებინდდა, ჯაკალში სანათურის შუქზე ვახშამს შემოუსხდნენ,
რომელიც

ცერცვის, თხის მწვადის, ატმის კონსერვისა და ყავისაგან შედგებოდა. შემდეგ
წინაპარმა,

რომელსაც თავისი ფარა ადრევე ბაკში შეერეკა, ჩიბუხი გააბოლა და ნაცრისფერ
საბანში

გახვეულ მუმიად იქცა.

ტონიამ თეფშები დარეცხა, კიდმა კი უხეში ტილოთი გაამშრალა. ტონიას
თვალები

უბრწყინავდა, ის განუწყვეტლივ ეტიკტიკებოდა კიდს, უამბობდა მის არყოფნაში
თავის

პაწაწინა სამყაროში მომხდარი მარტივი ამბების შესახებ. ყველაფერი ესე იყო,
როგორც

ჩვეულებრივ, კიდის შინ დაბრუნების დროს.

მერე, გარეთ, ტონია ბალახისაგან დაწნულ ჰამაკში ჩაწვა და გიტარაზე სევდიანი
სატრფიალო

სიმღერები დაამღერა.

კიდმა ჯიბიდან პაპიროსის ქაღალდი ამოიღო.

- ისევ ძველებურად გიყვარვარ, ჩემო გოგო? - იკითხა მან.

- სწორედ ისევე, ჩემო პატარავ, - თქვა ტონიამ და შავი თვალები შეანათა.

- ფინკთან უნდა გადავიდე, თუთუნი ვიყიდო. - კიდი ფეხზე წამოდგა. -
გამომლევია, ოც

წუთში მოვბრუნდები.

- იჩქარე, - სთხოვა ტონიამ, - მითხარი, ამ ჩამოსვლაზე რამდენ ხანს დარჩები
ჩემთან? ხვალ

წახვალ და მარტო დამტოვებ, თუ დიდხანს იქნები შენს ტონიასთან?

- ო, ამჯერად შეიძლება ორი-სამი დღე დავრჩე, - თქვა კიდმა მთქნარებით. - ერთი
თვე ვიარე,

ახლა დასვენება მინდა.

ნახევარი საათის შემდეგ, კიდი რომ დაბრუნდა, ტონია ისევ ჰამაკში იწვა.



- სასაცილოა, - თქვა კიდმა, - უცნაური გრძნობა მაქვს; ასე მგონია ყოველი ბუჩქის
უკან

ვიღაცა წევს და მიზანში მიღებს. არასოდეს ვყოფილვარ ასე უგუნებოდ.

ვინ იცის, იქნებ წინათგრძნობაა. ლამის გათენებამდე გავეცალო აქაურობას.
მთელი

გვადალუპა ფეხზე დადგა იმ ბებერი ჰოლანდიელის გადამკიდე, საიქიოს რომ
გავამგზავრე.

- ხომ არ გეშინია? ვერავინ ვერ შემიშინებს ჩემს მამაც პატარა კაცს!

- არა, როცა საქმე იარაღზე მიდგება, კურდღლად ვერავინ ჩამთვლის, მაგრამ არ
მინდა

რომელიმე პოლიციელმა შენს ჯაკალში გამომიჭიროს. შეიძლება დაზიანდეს
ვინმე ისეთი,

ვინც სულაც არ უნდა დაშავდეს.

- დარჩი შენს ტონიასთან. აქ ვერავინ მოგაგნებს.

კიდმა დაკვირვებით დახედა ღელის პირებზე დაფენილ ჩრდილებს და
მექსიკელთა დაბის

მკრთალ სინათლეებს.

- ვნახოთ, - გადაწყვიტა მან.

შუაღამისას პატრულის ბანაკში შეიჭრა მხედარი ხმამაღალი ,,ჰელოს” ძახილით,
რომ თავისი

მისიის მშვიდობიანი ხასათი ეჩვენებინა. სენდრიჯი და კიდევ რამდენიმე კაცი
კარვიდან

გამოცვივდნენ. მხედარმა გააცნო თავი დომინგო სელესად, ,,მგლის ფონიდან”,
და სენდრიჯს

წერილი გადასცა.

- ბებერმა ლუზამ, მრეცხავმა, - თქვა მან, - მთხოვა ამ წერილის წამოღება, რადგან
მის შვილს,

გრეგორის, აცივებდა და წამოსვლა არ შეეძლო.

სენდრიჯმა სანათური აანთო და წერილი წაიკითხა.

მისი შინაარსი ასეთი იყო:



,,ძვირფასო! ის მოვიდა. წასვლა ვერ მოასწარი, რომ ტყიდან გამოჩნდა, ჯერ
მითხრა სამ დღეს

დავრჩებიო, ან კიდევ მეტ ხანს. მერე, ისეთი გახდა, როგორც მგელი ან მელა; სულ

მოუსვენრად აქეთ-იქით იცქირებოდა და რაღაცას უსმენდა. შემდეგ თქვა, რომ
გათენებამდე

უნდა წავიდეს, სანამ ჯერ კიდევ ბნელა და სიწყნარეა, მერე თითქოს ჩემს
ერთგულებაში ეჭვი

შეეპარა. ისე უცნაურად მიყურებდა, მეშინია... დავიფიცე, რომ ისევ მისი ერთგული
ტონია

ვარ. ბოლოს ერთგულების დამტკიცება მომთხოვა.

მას ჰგონია ტყეში ახლაც ჩასაფრებულია ხალხი მის მოსაკლავად. გაპარვა რომ
ადვილად

მოახერხოს, ჩემს ტანსაცმელში გამოეწყობა. იმ ლურჯ და წითელ კაბას ჩაიცვამს,
მე რომ

მაცვია ხოლმე, თავზე ჩემს ყავისფერ მანტილიას მოიხვევს და ისე წავა. მე კი მისი
შარვალი

და პერანგი უნდა ჩავიცვა, მისი ქუდი დავიხურო და მისი ცხენით ჭენებით მივიდე
ფონამდე.

ყველაფერი მის წასვლამდე უნდა გაკეთდეს, რომ ნახოს ერთგული თუ ვარ და
ვინმე ხომ არ

არის ჩასაფრებული მის მოსაკლავად. საშინელი ამბავია. ეს გათენებამდე ერთი
საათით ადრე

მოხდება.

მოდო, ჩემო საყვარელო, და მოკალი ის კაცი, რომ მე შენი ტონია გავხდე. ნუ
ეცდები

ცოცხლად ჩაიგდო ხელში. უცებ მოკალი. ახლა ყველაფერი იცი და უსათუოდ
უნდა

შეასრულო ეს საქმე. ადრე მოდი. დაიმალე პატარა ფანჩატურში, ჯაკალთან,
სადაც ურიკა და

უნაგირები აწყვია. იქ საკმაოდ ბნელა.

მას ჩემი წითელი და ლურჯი კაბა ეცმევა და თავზე ყავისფერი მანტილია ექნება
მოხვეული.



გკოცნი ათასჯერ. მოდი აუცილებლად. ისროლე სწრაფად და შეუცდომლად.

შენი ტონია”.

სენდრიჯმა მოკლედ გააცნო თავის ხალხს საქმის ოფიციალური ნაწილი. მისი
მარტო გაშვება

არ უნდოდათ.

- ადვილად მოვერევი, - თქვა ლეიტენანტმა, -გოგომ საიმედოდ გააბა მახეში,
ფრჩხილსაც ვერ

მატკენს,

სანდრიჯმა შეკაზმა თავისი ბედაური და ,,მგლის ფონისაკენ” გაემართა. ცხენი
ბარდებში,

ღელესთან დააბა, ამოიღო ბუდიდან ვინჩესტერი და ფრთხილად მიუახლოვდა
პერეზის

ჯაკალს. მაღლა ცაში ნაკუწ-ნაკუწ თეთრ ღრუბლებში ნახევარმთვარე მიცურავდა.

ფანჩატური საუცხოო საფარი იყო და ლეიტენანტი უხიფათოდ დაბინავდა შიგ.

ჯაკალის წინ, ჩარდახის ჩრდილში ის ხედავდა დაბმულ ცხენს, რომელიც
მოუთმენლად

სცემდა ტორებს გატკეპნილ მიწას.

სენდრიჯს თითქმის ერთი საათი მოუხდა ცდა, სანამ ჯაკალიდან ორი ლანდი
გამოვიდა.

ერთი მათგანი (კაცის ტანსაცმელში გამოწყობილი) სწრაფად მოახტა ცხენს,
ფანჩატურს

ჩაუქროლა და ფონის მიმართულებით გააჭენა. მეორე, ქალეს კაბიანი, თავზე
მანტილია

მოხვეული, გამოვიდა მთვარის მკრთალ შუქზე და თვალი გააყოლა მხედარს.
სენდრიჯმა,

გადაწყვიტა ესარგებლა შემთხვევით და ესროლა. სანამ ტონია დაბრუნდებოდა -
ტონიას

ალბათ ემძიმებოდა ამ სცენის ნახვა.

- ხელები მაღლა! - ხმამაღლა გასცა ბრძანება სენდრიჯმა და
ვინჩესტერმომარჯვებული



ფარდულის ჩრდილიდან გამოვიდა.

ლანდი სწრაფად შემობრუნდა, მაგრამ დანებების არავითარი სურვილი არ
დასტყობია.

მაშინ ლეიტენანტმა ისროლა, - ერთხელ, მეორედ, მესამედ... მერე კიდევ და
კიდევ...

რადგან კაცი ვერასოდეს ვერ იქნება დარწმუნებული, რომ ცისკო კიდი ნამდვლად
მოკვდა,

თუმცა ათი ნაბიჯის მანძილზე, თუნდაც მთვარის ამ მკრთალ შუქზე ტყვია მიზანს
ვერ

ასცდებოდა.

საბანში გახვეული წინაპარი სროლის ხმამ გააღვიძა. შემდეგ სასიკვდილო
დარდით თუ

ბოღმით შეპყრობილი კაცის გულამომჯდარი ღრიალი გაიგონა და ბუზღუნით
წამოდგა.

მოჩვენების მსგავსი მაღალი წითელი კაცი შეიჭრა ჯაკალში, ლერწამივით
ათრთოლებული

ხელით ლურსმანზე დაკიდებული სანათურს მიწვდა, მეორეთი მაგიდაზე წერილი
გაშალა.

- ვინ დაწერა ეს წერილი, პერეზ?! -დაიკვნესა მან.

- ღმერთო, სენიორ სენდრიჯი ყოფილა. - ჩაიბურტყუნა ბერიკაცმა. წერილი
ელჩივატომ

დაწერა (ასე ეძახიან მას), ტონიას კაცმა. ამბობენ, ცუდი კაციაო. მე არ ვიცი. სანამ
ტონიას

ეძინა, მან დაწერა წერილი და ჩემი ბებერი ხელით გაუგზავნა დომინგო სალესს
თქვენთან

წამოსაღებად.

განა ცუდი რამეა წერილში? მე დავბერდი. არაფერი ვიცი. რა სულელური
ქვეყანაა! სახლში კი

არაფერია დასალევი, სულ არაფერი, არც ერთი წვეთი.

სენდრიჯმა ისღა მოახერხა, რომ გარეთ გამოვიდა და პირქვე დაემხო მტვერში
თავისი



კოლიბრის გვერდით, რომელსაც ახლა არც ერთი ფრთა აღარ უტოკავდა. ის არ
იყო ბუნებით

კაბალერო და არ შეეძლო შურისძიების მთელი მშვენიერების დაფასება.

ერთი მილის დაშორებით კი მხედარმა, რომელმაც წეღან ფანჩატურს ჩაუქროლა,
წამოიწყო

უხეში, არამელოდიური სიმღერა, რომლის სიტყვები ასე იწყებოდა -

,,შენ ეი, ნუ ეკურკურები, ჩემს გოგოს, ლულუს, თორემ ჩემებურად
გაგისწორდები!”



აუხდომელი ოცნების ბორანი

ქუჩის კუთხეში ნომელი კაცი იდგა, შეუდრეკელი, როგორც გრანიტის კლდე
ადამიანთა

ტალღების ცემაში. არქტიკის მზესა და ქარებს ყავისფრად შეეღებათ მისი სახე.
თვალებში

მყინვარების ლაჟვარდისფერი კრთომა ჩარჩენოდა.

ის იყო მელასავით სწრაფი, ირმის კატლეტივით მაგარი, და ფართო, როგორც
ჩრდილოეთის

ნათება. იდგა ხმაურის ნიაგარაში _ საჰაერო რკინიგზის გრიალით, ვაგონების
რახრახით,

ბორბლების ჭრიალით და შოფრების უხეში ოხუნჯობით გარემოცული.
ჩრდილოეთიდან

ჩამოტანილი ოქროს მტვერი ასიათასი დოლარიდან აქცია. ახლა იდგა ამ თანხით
ჯიბეში და

სული ელეოდა იმ დღის ლოდინით, როცა ისევ ჩელკუტის მიწაზე შედგამდა ფეხს,
გაეცლებოდა

ამ ხმაურიანი ქუჩებისა და გაცრუებული იმედების სამყაროს.

მეექვსე ავენიუზე შინისკენ მიმავალი აჩქარებული, აჟღურტულებული,
თვალებგაბრწყინებული

ხალხის ტალღის სიბერ-მესონის ნოქარი ქალი მიჰყვებოდა.

ნომელმა კაცმა შეხედა მას და მისთვის ნათელი გახდა, ჯერ ერთი, რომ ეს ქალი
ზებუნებრივად

ლამაზი იყო, რასაკვირველია, სილამაზის შესახებ იმ წარმოდგენის შესაბამისად,
რომელიც

თვითონ გააჩნდა, და, მეორე, რომ ის მოძრაობდა აუჩქარებელი და კოხტა
გრაციით, როგორც

მოძრაობენ მარხილში შებმული ძაღლები თოვლიან ველზე. მისი მესამე განცდა
იყო უეცარი

რწმენა იმისა, რომ ძალიან უნდოდა ეს ქალი მისი ყოფილიყო.

ნომელი ხალხი საერთოდ სწრაფად იღებს გადაწყვეტილებებს. ახლა კი, მით
უმეტეს, მალე უნდა



დაბრუნებულიყო ჩრდილოეთში და სწრაფი მოქმედება აუცილებელიც გახდა.

ათასი ქალიშვილი სიბერ-მესონის დიდი უნივერსალური მაღაზიიდან ნელა
მოედინებოდა

ფილაქანზე და განსაკუთრებულ ხიფათს უქმნიდა ნაოსნობისთვის მეზღვაურებს,
რომელთა

თვალთახედვა ქალების დარგში ხუთი წლის მანძილზე ჩალკუტის ესკიმოსებით
იყო

შეზღუდული. მაგრამ ნომელი კაცი მაინც იმისი ერთგული დარჩა, ვინც მისი
ამდენხანს

მიძინებული გული გამოაცოცხლა მან გაბედულად ჩაყვინთა მშვენიერების
მორევში და დინებას

გაჰყვა.

ქალიშვილი სწრაფად მისრიალებდა ოცდამეცამეტე ქუჩის გაყოლებით, აქეთ-
იქით არ

იყურებოდა და იმდანივე ქარაფშუტობას იჩენდა, რამდენსაც პარკში დადგმული
ბრინჯაოს

დიანა. წაბლისფერი, ლამაზი თმა კოხტად ჰქონდა დავარცხნილი. მისი სადა,
შემოტკეცილი კაბა

ორ ღირსებას მოწმობდა: გემოვნებასა და მომჭირნეობას. ათი იარდის მანძილზე
მოჯადოებული

ნომელი კაცი მიჰყვებოდა. მის კლერიბელ კოლბი, სიბერ-მესონის მაღაზიაში
მომუშავე

ქალიშვილი, იმ უბედურ მეზღვაურთა რიცხვს ეკუთნოდა, რომელნიც ,,ჯერსის
კატორღელების’’

სახელწოდებით არიან ცნობილნი.

ის შევიდა სადგურის მოსაცდელ დარბაზში, აირბინა კიბეები და მომხიბლავი
პატარა სკუპით

გაჩნდა ბორანზე,რომელიც ის-ის იყო უნდა დაძრულიყო. ნომელმა კაცმა სამი
ნახტომით დაფარა

ათი იარდი, რომელიც მას ქალიშვილისგან აშორებდა და მისთან ერტად შეხტა
ბორანზე.

მის კოლბიმ მონახა მყუდრო ადგილი ბორანის მოაჯირთან. საღამო არ იყო ცივი.



მას უნდოდა

თავი მოერიდებინა მგზავრების მომაბეზრებელი ლაპარაკისა და ცნობისმოყვარე
ცქერისათვის.

გარდა ამისა, ის დაქანცული იყო და ძალი ერეოდა... წინა ღამეს დაამშვენა
ყოველწლიური

მეჯლისი, რომელიც ,,თევზეულის საბითუმო მაღაზიათა ნოქრების მეორე
დასავლეთის კლუბმა’’

გამერთა. ამის შედეგად მისი ზალის ჩვეულებრივი დრო სამ საათამდე შემცირდა.

ეს დღე კი დამღლელი იყო.

მყიდველებმა სასტიკად გააწვალეს. ერთმა გალანძღა კიდეც იმისთვის, რომ მის
განყოფილებაში

საქონელი გამოლია. უახლოეასმა მეგობარმა მემი ტუთჰილმაც აწყენინა, ის
გოგო რომ შეიამხანაგა

საუზმის საჭმელად.

სიბერ-მესონის მაღაზიაში მომუშავე ქალიშვილი იმ სათნო, მინაზებულ
განწყობილება

განსაკუთრებით ხელსაყრელი კაცებისთვის, რომლებიც მათი გულის
მონადირებას ცდილობენ.

ქალს უჩნდება მოთხოვნილება მოიკალათოს ვინმეს სახლსა და გულში, ნახოს
სითბო და ალერსი,

დაეყრდნოს ვინმეს ძლიერ მხარს და დაისვენოს, დაისვენოს...

მაგრამ, გარდა ამისა, მის კლერიბელ კოლბის ძილიც ერეოდა.

მის კოლბის მიუახლოვდა ბრგე, მზემოკიდებული კაცი, დაუდევრად
გამოწყობილი საუკეთესო

ხარისხის ტანსაცმელში.

_ ქალბატონო, _ მიმართა მოკრძალებით ნომელმა კაცმა, _ მაპატიეთ, რომ
გამოგელაპარაკეთ,

მაგრამ მე, მე... დაგინახეთ ქუჩაში და... ვერ... ვერ...

_ დიდი ამბავი, _ რაც შეეძლო ცივად შენიშნა სიბერ მეზონის მაღაზიაში მომუშავე
ქალიშვილმა, _



ნუთუ არაფრით არ შეიძლება თქვენისთანა მოარშიყეების თავიდან მოშორება? მე
უკვე ყველა

საშუალება ვცადე _ ხახვის ჭამით დაწყებული, ქუდში ქინძისთავების ტარებით
გათავებული.

თქვენ გზას გაუდექით, მეგობარო.

_ მე ასეთი არა ვარ, ქალბატონო, _ თქვა ნომელმა კაცმა, _ მართლა არა ვარ.
როგორც გითხარით,

ქუჩაში გნახეთ და ისე მომინდა თქვენი გაცნობა, რომ იძულებული გავხდი
გამოგყოლოდით.

მეშინოდა, ახლავე თუ არ გამოველაპარაკე, მერე ვეღარ ვიპოვი-მეთქი ამ დიდ
ქალაქში. ამიტომაც

მოგმართეთ ასე.

ბორნის ნათურების მკრთალ შუქზე მის კოლბიმ გამომცდელი თვალით შეხედა
უცნობს.

არა, ის არ იღიმებოდა ქუჩის ყოყოჩი დონ-ჟუანის ორჭოფული ღიმილით.
პოლარული მზით

დამწვარ სახეზე გულწრფელობა მოუჩანდა. მის კოლბიმ იფიქრა, რომ არ
იქნებოდა ურიგო გაეგო,

რა ჰქონდა სათქმელი ამ კაცს.

შეგიძლიათ დაჯდეთ, _ თქვა მან ხაზგასმული ზრდილობით და პირზე ხელი მიიდო,
რომ

მთქნარება დაეფარა, _ ოღონდ იცოდეთ, უხეშობა არ დაიწყოთ, თორემ ამ
წუთშივე სტიუარდს

დავუძახებ.

ნომელი კაცი დაჯდა მის გვერდით. ის სავსებით მოხიბლული იყო ამ ქალით,
კიდევ მეტიც, ამ

ქალს სწორედ ისეთი გარეგნობა ჰქონდა, როგორსაც ის დიდი ხნის
განმავლობაში ამაოდ ეძებდა.

შეიყვარებს ის მას ოდესმე? ეს შემდეგში გამოჩნდება. ჯერჯერობით კი თვითონ
შეეცდება და

თავის მოთხოვნას წაუყენებს.



_ ჩემი გვარია ბლაიდენი, _ თქვა მან, _ ჰენრი ბლაიდენი.

_ ხომ არ გეშლებათ, იქნება ჯონსია? _ ეშმაკურად ჩაიღიმა მის კოლბიმ და
მომხიბლავი კოხტა

მოძრაობით დაიხარა მისკენ.

_ ნომიდან ჩამოვედი, _ განაგრძო კაცმა, _ კარგა ბლომად მტვერი მოვხიკე და თან
ჩამოვიტანე.

_ რას ლაპარაკობთ... მომჯადოებელი მსუბუქი ირონიით დაიჟღურტულა მის
კოლბიმ. მაშ,

ალბათ ,,თეთრ ფრთებში” მსახურობთ... არა? მგონი შემხვედრიხართ კიდეც
სადღაც.

_ თქვენ ვერ შემნიშნეთ დღეს ქუჩაში, მე რომ დაგინახეთ.

_ მე არასოდეს არ ვუყურებ ქუჩაში, მამაკაცებს.

_ სამაგიეროდ მე შეგხედეთ და, გამოგიტყდებით, დღემდე ასე ლამაზი არავინ
შემხვედრია.

_ ხურდა დაგიბრუნოთ, თუ ჩემი იყოს?

_ არა, მე მგონი, უნდა დაიტოვოთ.

მე მგონი თქვენი უნდა იყოს ყველაფერი, რაც კი მე გამაჩნია.

მე, ალბათ, უხეშ კაცად გეჩვენებით, მაგრამ ვინც მომწონს, იმასთან შემიძლია
ძალიან კეთილი

ვიყო. იქ, ჩრდილოეთში ბევრი სიძნელე შემხვდა, მაინც გამარჯვებული გამოვედი
_ 5.000

უნციამდე მტვერი გავცერი.

_ ოჰ, ღმერთო ჩემო, _ თავაზიანი თანაგრძნობით წამოიძახა მის კოლბიმ, _
არვიცი სად არის,

მაგრამ, ალბათ, ძალიან ჭუჭყიანი ადგილია.

და მერე მისი თვალები დაიხუჭა. ნომელი კაცის ხმა, სერიოზულობის მიუხედავად,
საკმაოდ

მონოტონურად ჟღერდა.

ან კი რა სახსენებელია რაღაც გაცრა, ცოცხები, მტვერი?.. მის კოლბიმ თავი
კედელს მიაყრდნო.



_ მის, _ თქვა ნომელმა კაცმა კიდევ უფრო სერიოზულად და მონოტონური ხმით, _
ჩემს

სიცოცხლეში თქვენსავით ჯერ არავინ მომწონებია. რა თქმა უნდა, მესმის, რომ
ნაადრევია

ლაპარაკი თქვენს გრძნობებზე ჩემს მიმართ, მაგრამ იქნება შესაძლებლობა
მომცეთ, ბედი ვცადო.

ნება მომეცით, გაგიცნოთ და იქნებ მერე თქვენც მოგეწონოთ.

მის კოლბის თავი ჩამოსხლტა და ნაზად დაესვენა მეზობლის მხარეზე.

სიბერ-მესონის მაღაზიაში მომუშავე ქალიშვილი ტკბილმა ძილმა მოიცვა და
სიზმრად

თევზეულთა მაღაზიების ნოქრების მეჯლისს ხედავდა.

ნომელი ჯენტლმენი არ განძრეულა. მას არ უფიქრია, რომ ამის მიზეზი ძილი იყო,
მაგრამ

მეტისმეტად ჭკვიანი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ეს მოძრაობა ტავისი
გამარჯვებისათვის მიეწერა.

ის ნეტარმა აღელვებამ შეიპყრო, და ბოლოს იმით დაამთავრა, რომ მის მხარეზე
მიყრდნობილი

თავი იმედის მომცემ ნიშნად ჩათვალა, რომელიც წარმატების მაცნე იყო და
რომლის ბოროტად

გამოყენება არ შეიძლება. მხოლოდ ერთი წვეთი იაფი ლითონი აფუჭებდა მისი
კმაყოფილების

ბაჯაღლო ოქროს. გადამეტებული გულახდილობით ხომ არ ელაპარაკა თავისი
სიმდიდრის

შესახებ? მას უნდოდა ის შეჰყვარებოდა მისი ტავისი და არა სიმდიდრის
გულისთვის.

_ მე კარგად მიცნობენ კლონდაიკში ჟუნოდან დაწყებული სერკლ სიტიმდე და
მთელ იუკონზე.

სამი წლის განმავლობაში მონასავით ოფლს ვღვრიდი, რამდენი ღამე
ვწოლილვარ თოვლში და

სულ იმაზე ვფიქრობდი, ოდესმე თუ შევუყვარდები-მეთქი ვინმეს. მტვერს ჩემი
თავისთვის არ

ვაგროვებდი.



იმედი მქონდა, რომ ოდესმე შესაფერი ქალი შემხვდებოდა და აი დღეს მართლაც
შემხვდა. ფული

კარგი საქმეა, მაგრამ კიდევ უკეთესია, როცა უყვარხარ იმას, ვინც ქვეყანას
გირჩევნია. ოდესმე

გათხოვება თუ დააპირეთ, მის, რა გირჩევნიათ ამ ორიდან?

_ გადაიხადეთ ფული!

ეს სიტყვები ხმამაღლა და გარკვევით მოსწყდა მის კოლბის ტუჩებს და
ნათელჰყო, რომ ის

სიზარმაცეში თავის დახლთან იდგა, სიბერ-მესონის დიდ უნივერსალურ
მაღაზიაში.

მის კოლბის თავი უეცრად გვერდზე გადაქანდა. მან გაიღვიძა, გასწორდა და
თვალები

მოიფშვნიტა. ნომელი კაცი აღარსად ჩანდა.

_ ჩამძინებია, _ თქვა მის კოლბიმ. _ ნეტა რა იქნა ,,თეთრი ფრთები”?.



ბედის ირონია

ნიუ იორკში მაწანწალების ბომონდი საჯარო პარკებში სახლობს, ეს კარგად
იცოდა ვალანსმა და,

როცა მეცხრე ციდან პირდაპირ მიწაზე ჩამოაგდეს, სხვა რა გზა ჰქონდა, მედისონ
სკვერს მიაშურა.

მოსწავლე გოგონასავით ქორფა და მორცხვი მაისი გაკვირტული ხეებიდან
იმზირებოდა, მაგრამ

ჯერ კიდევ ციოდა, ამიტომ სკვერის ახალმა სტუმარმა პალტო მჭიდროდ
შემოიხვია, უკანასკნელ

სიგარეტს მოუკიდა და ერთ-ერთ ძელსკამზე ჩამოჯდა. სამიოდე წუთი იმ ბოლო ას
დოლარზე

სწუხდა, რომელსაც ავტომობილით საბოლოოდ სეირნობისას გამოეთხოვა,
საგზაო პოლიციამ

წესების დარღვევისთვის დააჯარიმა, მერე დარდი გულიდან გადაიყარა და
იმედიანად მოისინჯა

თითოეული ჯიბე, მაგრამ უშედეგოდ, ერთი პენიც კი აღარ დარჩენოდა.

საბრალო, დილით ბინიდანაც გამოაგდეს, ავეჯი ვალების გასატუმრებლად
გაყიდა, ტანსაცმელი

კი მსახურს უსახსოვრა ხელფასის ნაცვლად, მხოლოდ ისღა შემორჩა, რაც ახლა
ეცვა. მთელს

ქალაქში მისთვის ამიერიდან აღარც საწოლი მოიპოვებოდა, აღარც ხეირიანი
საჭმელი, აღარც

ავტომობილი, აღარც წითელი მიხაკი ღილკილოში ჩასაბნევად, რადგან საკუთარი
სახსრები აღარ

გააჩნდა, მეგობრების ხარჯზე კი ცხოვრებას არ იკადრებდა.

ბედმა პარკებისა და სკვერების მეტი არჩევანი არ დაუტოვა.

აქამდე ვალანსი ბიძის მემკვიდრეობას ღებულობდა, ახლა კი მოხუცი გაცხარდა
და

გაბრაზებულმა ანდერძი გააუქმა, რადგან ძმისწულმა უარი უთხრა, მისი
შერჩეული გოგონა

მოეყვანა ცოლად. იმედიც აღარაფრის ჰქონდა, ბიძამისს სხვა ძმისწულიც
ჰყავდა, გენიალოგიური



ხის მეორე შტოდან, ადრე მის მიმართ უფრო კეთილგანწყობილი იყო, მაგრამ
მოგვიანებით

შეიცვალა აზრი, ის ბიჭიც უგზო-უკვლოდ გაუჩინარდა ჰორიზონტიდან... ხომ
შეიძლებოდა

უეცრად გამოჩენილიყო და მთელი მემკვიდრეობა მას დარჩენოდა..., თავს ისე
გრძნობდა,

როგორც ჯოჯოხეთის კუპრით სავსე ქვაბში ჩავარდნილი ლუციფერი...

ჩაფიქრებული იჯდა მემკვიდრეობადაკარგული ახალგაზრდა ძელსკამზე,
სიგარეტის ნარჩენს

ისევ მოუკიდა, საათს დახედა, ათი სააათი სრულდებოდა. პარკში ცოტა ხალხი
დარჩა, სკამების

მუდმივი ბინადრებიც არ იყვენენ ბევრნი, ეტყობა, დააფრთხო გაზაფხულის ჯერ
კიდევ ცივმა

ამინდმა.

მოგვიანებით ვალანსმა შენიშნა, რომ გვერდითა სკამიდან ვიღაც წამოდგა,
უცნობი პირდაპირ

მისკენ გამოემართა და გვერდით მიუჯდა, ვერ იტყოდი რა ასაკის იყო, არც
ახალგაზრდა

ეთქმოდა, არც მოხუცი, იაფფასიანი თავშესაფრის ბინადარივით ობის სუნი
ასდიოდა,

სამართებელზე და სავარცხელზე, ჩანს, დიდი ხნის წინ ეთქვა უარი, სასმელი,
ეტყობოდა, ძალიან

უყვარდა და ცხვირი ასწითლებოდა. ახალმოსულმა გაუბედურებულ
ახალგაზრდას ასანთი

სთხოვა, სიგარეტს მოუკიდა და გამოლაპარაკა:

_ აქ ეტყობა ახალი ხარ, პირველად გხედავ, თან რიგიანი მკერავის შეკერილი
ტანსაცმელი გაცვია,

ერთი შეხედვით შემიძლია ამის გამოცნობა, ცოტა ხნით შემოიარე? ხელს ხომ არ
გიშლი? მეშინია,

ძალიან მეშინია, გესმის?! ხალხს ჰგონია, გავგიჟდი, ამას რომ ვამბობ, დღეს
მთელი დღის

მანძილზე ერთი ბრეტცელი და ვაშლი ვჭამე მხოლოდ, ხვალ კი რიგში უნდა



ჩავდგე ადვოკატთან

სამი მილიონის მისაღებად, მერე ხშირად ვივლი აი, იმ ძვირადღირებულ
რესტორანში, ქუჩის

გადაღმა რომ დგას და გარს მოდური ავტომანქანები შემორტყმია, არ გჯერა?

_ როგორ არ მჯერა, მწარედ გაეცინა ვალანსს, ეჭვიც არ შემპარვია შენს
სიტყვებში, მე კი

გუშენდელი დღიდან დავსახლდი პარკში და ჯიბეში ხუთი ცენტიც კი არ მიგდია.

_ იცი, მაწანწალას არ გავხარ, მიუგო ახალმა ნაცნობმა, მგონი ვხვდები რაც
დაგემართა, რამდენიმე

წლის წინ მეც მაღალ საზოგადოებაში ვტრიალებდი, რამ გაგაუბედურა,
თამაშიდან როგორ

გამოვარდი?

_ სამსახური დავკარგე.

_ ხო, ცხოვრება მოულოდნელობებითაა სავსე, დღეს ფაიფურის ჭურჭლიდან
მიირთმევ, ხვალ კი

მშიერი ხარ, მეც არანაკლებ დამჩაგრა ბედმა, ხუთი წლის წინ ჩემზე ბედნიერი
ადამიანი იშვიათი

იყო, ხელის განძრევაც კი არ მჭირდებოდა, ფუფუნებაში ვცხოვრობდი, არ
გაგიკვირდეს, ამას რომ

ხშირად ვიმეორებ, მაგრამ მეშინია, მართლა მეშინია...… სახელი არ მითქვამს
შენთვის, აიდი

მქვია, გაგიგია მოხუცი მილიონერი, პაულდინგი? ბიძაჩემია, ერთ დროს მის
სახლში

ვცხოვრობდი, ჩემს ნებისმიერ სურვილს ხალისით ასრულებდა... მართლა, თქვენი
სახელი?

_ დოუსონი მქვია, მიუგო ვალანსმა.

_ მერე ბედის ბორბალი უკუღმა დამიტრიალდა, მემკვიდრეობა გამიუქმეს და
ქუჩაში დავრჩი...

ერთი კვირის წინ ქვანახშირის შესანახ სარდაფში ვცხოვრობდი დივიზიონ
სტრიტზე, განაგრძო

აიდიმ, ერთ თაღლითთან, თვალებფახულა მორისთან ერთად, წასასვლელი



არსად მქონდა,

გავიხედე და კარს პოლიციის შიკრიკი მოგვადგა წერილით ხელში, დოუსონ,
წერილი, ბიძაჩემის

სახელით, ცნობილმა მოსამართლემ, მიდიმ გამომიგზავნა, მოხუცს მოუსურვებია,
ისევ გავხდე

მისი მემკვიდრე და კვლავ ხელგაშლით ვხარჯო ფული.

ხვალ, ათ საათზე ვარ დაბარებული ოფისში, სამი მილიონის მემკვიდრე ვხდები,
ჯიბის ფულად

კი ათი ათასზე მეტი მექნება, მაგრამ მეშინია, დოუსონ, ძალიან მეშინია...

მაწანწალა ფეხზე წამოხტა, აკანკალებული ხელები თავზე შემოიჭდო, სუნთქვა
უჭირდა და

ისტერიულად ბურდღუნებდა...

ვალანსმა ხელი სტაცა, კვლავ სკამზე დასვა; -წყნარად, დამშვიდდი, კაცი
იფიქრებს, რაღაც

უბედურება დაემართაო, ხმამაღლა შემოუძახა საბრალოს, - კი მაგრამ, რისი
გეშინია?

აიდი ცახცახებდა, ბროდვეის ნეონის შუქები შიშისგან შეცვლილ სახეს
ანათებდნენ.

_ რისი მეშინია? მეშინია რომ ხვალამდე რაღაც დამემართება, არ ვიცი, რა, მაგრამ
ხელი შემეშლება

მემკვიდრეობის მიღებაში... შეიძლება მანქანამ გამიტანოს, ხე გადატყდეს და
დამეცეს, სახლის

სახურავიდან ჩამოვარდნილმა აგურმა თავი გამიტეხოს... ადრე არაფრის
მეშინოდა, პარკში

ასობით ღამე მაქვს გატარებული, ისე, რომ წარბიც არ შემიხრია, ისიც კი არ
ვიცოდი, პირში ხემსის

ჩადება მეღირსებოდა თუ არა, ახლა კი... ფული მიყვარს, დოუსონ, თავი
ყოვლისშემძლე მგონია,

როცა ხელში ტკიცინა დოლარები მიჭირავს... მუსიკა... ყვავილები... დახვეწილი
სამოსი...

თუმცა, როცა გავუბედურდი, დიდად არ მიდარდია, დავივიწყე უწინდელი
ცხოვრება, მაშინაც



ბედნიერი ვიყავი, ჩამოძონძილი და მშიერი შადრევნის ცეკვას ან ეტლების
მისვლა-მოსვლას რომ

ვადევნებდი თვალს, რადგან უკვე აღარაფრის იმედი მქონდა, არ ვფიქრობდი,
რომ ღმერთი კვლავ

გამოიმეტებდა ჩემთვის წყალობას... ახლა კი ვიცი, კიდევ მომეცა შანსი, ცხოვრება
უკეთესობისკენ

შევცვალო და თორმეტი საათი ვეღარ მომოთმენია, დრო სასწაულად გაიწელა...
ვინ იცის,

რამდენი რამ შეიძლება დამემართოს, იქნებ დავბრმავდე ხვალამდე, ან იქნებ
გული გამისკდეს,

იქნებ დღეს სამყაროს აღსასრულიც კი დადგეს...

აიდი ისევ ფეხზე წამოხტა აკანკალებული, მეზობელი სკამებიდან დანარჩენმა
მაწანწალებმაც

დაიწყეს ცქერა, ვალანსმა ხელმკლავი გამოსდო,სასეირნოდ წაიყვანა საბრალო
და დამშვიდება

სცადა.

აიდი ცოტა დამშვიდდა, მაგრამ სთხოვა, ხვალამდე არ დამტოვოო.

ცარიელ მეხუთე ავენიუს გაუყვნენ, შემდეგ დასავლეთით ოცდამეათე ავენიუ
გადაკვეთეს,

იქიდან ბროდვეიზე გავიდნენ, ვალანსმა სულ ერთი წამი მოცდა თხოვა აიდის და
სიბნელეში

გაუჩინარდა, იქვე ნაცნობი სასტუმრო ეგულებოდა.

სასტუმროს ბარში ძველი ბარმენი, ჯიმი დახვდა, მან ჯერ არ იცოდა, რა გადახდა
თავს მდიდარ

კლიენტს და უწინდელი პატივით მიესალმა.

_ ჯიმი, გარეთ მაწანწალა დგას, ძალიან მშიერია, ფული რომ მივცე, წავა და
დალევს, თუ

შეგიძლია, ორიოდე სენდვიჩი მომეცი, გავუტან.

_ როგორც მიბრძანებთ, ბატონო ვალანს, მიუგო ბარმენმა და ქაღალდის
ხელსახოცში გახვეული

ორი ცალი უფასო სენდვიჩი გაატანა ძველ კლიენტს.



აიდი მორჩილად იდგა იქ, სადაც დატოვა, სენდვიჩების დანახვამ ძალიან
გაახარა, მოშივებოდა,

ჯერ ერთი აიღო, მაგრამ როცა კომპანიონმა მიუგო, არ მშია, მეორეც შენი იყოსო,

საგულდაგულოდ შეინახა, მეტი არ მინდა, მეშინია, არ მაწყინოსო, მიუგო
გაოცებულს.

მოგვიანებით ორივენი პარკში დაბრუნდნენ, ღამე ძელსკამებზე უნდა გაეთიათ.

აიდი გამხიარულდა, ,,საწოლი” ახალ მეგობარს თავის გვერდით შეურჩია, თან
დასძინა, აქ შუქი

არ აღწევს და კარგად დაგეძინებაო, მერე კი შეპირდა, ხვალ მემკვიდრეობას
მივიღებ თუ არა,

სამსახურს გაშოვნინებ, ძალიან დამეხმარე, შენ რომ არა, ხვალამდე ვერ
მივაღწევდიო.

ვალანსს არ ეძინებოდა, კარგა ხანი უცქერდა ვარსკვლავებს, გრძნობდა, რომ
ემოციებისგან

დაიცალა, გათავისუფლდა შიშისგან, სინანულისგან, ტკივილის
შეგრძნებისგან...ფიქრებში

ჩაეფლო, გაახსენდა თავისი უცნაური კომპანიონი და გაეცინა... ამასობაში
განთიადიც

მოახლოვდა, როგორც იქნა ჩაეძინა ხმელ, მოუხერხებელ ძელსკამზე...

მეორე დღეს, ზუსტად ათ საათზე, ორივე მოსმართლე მიდის ოფისთან იდგნენ ენ
სტრიტზე.

აიდი, რაც უფრო ახლოვდებოდა შესვლის დრო, მით უფრო იძაბებოდა, მალე
უხმეს კიდეც,

ორივემ ერთად შეაბიჯა კაბინეტში...

მოსამართლემ გაოცებით შეათვალიერა მოსულნი, პირველი, ვალანსი, ძველი
ნაცნობი იყო,

გააკვირვა მისმა დანახვამ მაწანწალასთან ერთად, მაგრამ არაფერი თქვა, მერე
აიდის შეავლო

თვალი და მიუგო:

_ ბატონო აიდი, გუშინ მეორე წერილიც გამოგოგზავნეთ, არ მიგიღიათ? ბატონმა
პაულინგმა



ბოლო წამს გადაიფიქრა თქვენთვის მემკვიდრეობის დაბრუნება და მთხოვა
მეცნობებინა, რომ

მისი ნათესაობის იმედი აღარ გქონდეთ.

აიდიმ უცებ შეწყვიტა კანკალი, სახეზე ფერი დაუბრუნდა, ბეჭებში გასწორდა, ყბა
წინ წამოეწია,

თავიდან შელახული ქუდი მოიგლიჯა, ღრმად ამოისუნთქა და მწარედ ჩაიცინა: _
გადაეცით

ბებერ პაულდინგს, ჯანდაბამდეც გზა ჰქონია, მე არაფერი მიჭირს, როგორმე
გავიტან თავს,

შეტრიალდა და უკანმოუხედავად დატოვა მოსამართლის ოთახი მტკიცე
ნაბიჯებით.

მოსამართლე მიდი ახლა ვალანსისკენ შებრუნდა და გაღიმებულმა მიუგო:

_ რა კარგია რომ მოხვედი და შენი ძებნა არ დამჭირდა, ბიძაშენს სურს შინ
დაბრუნდე, მეტად

აღარ ბრაზობს, შეურიგდა არსებულ სიტუაციას, შენ ისევ მისი ...

აქ უკვე სიტყვა გაუწყდა მოსამართლეს, შეხედა ახალგაზრდას და თავის კლერკს

უხმო…აღელვებულმა:

_ ადამს, დროზე მოდით და ერთი ჭიქა წყალი წამოიღეთ, ბატონ ვალანსს გული
წაუვიდა...



ბენტონ შარფი თავის ღირსეულ მეტოქეს ხვდება

ტეხასის შტატის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში ყველაზე საშიში ავაზაკი
წუხელ

რესტორან “ გოლდ ფრანტში” მოკლეს. შტატის ერთ-ერთმა ცნობილმა
სახელმწიფო

მოღვაწემ მარჯვედ დაიცვა თავი ბანდიტისგან; რომელსაც მისი მოკვლა სურადა.
მან

დააასწრო ბანდიტს და სიცოცხლეს გამოასალმა იგი.

როცა ქალბატონი შარფი დანიშნულ დროს ოფისში გამოცხადდა, კომისარი
არხეინად

იჯდა სავარძელში და ვაშლს მიირთმევდა.

ქალბატონი შარფი წამოდგა და წასვლა დააპირა.

მოულოდნელი ბედნიერებისგან დაბნეული იყო და უნდოდა, რაც შეიძლება მალე

განმარტოებულიყო. გარდა ამისა, ამ ქალაქში კიდევ ათი დღე უნდა
დარჩენილიყო და

საჭირო იყო ზოგიერთი რამის მოგვარება.

- მადამ, ჩვენი დეპარტამენტი მოწოდებულია გადაჭრას საკითხები დაზღვევის,

სტატისტიკისა და ისტორიის დარგში. სტატისტიკისა და ისტორიის რა
მოგახსენოთ.

მაგრამ დაზღვევის დარგში კი ფრიად სასარგებლო საქმე გავაკეთეთ.

შრომით გასწორების ბანაკის ფეხსაცმლების სახელოსნოს, სადაც ბრალდებული
ჯიმი

ვალენტინი წაღებს კერავდა, ციხის ზედამხედველი ეწვია და ჯიმი უფროსის
ოფისში

წაიყვანა. ციხის უფროსმა ჯიმის გუბერნატორის მიერ იმ დილით ხელმოწერილი

შეწყალების ბარათი გადასცა.

ჯიმი ვალენტინს ოთხი წლის პატიმრობის ვადა ჰქონდა მისჯილი, მაგრამ ციხეში

მხოლოდ ათი თვე გაატარა. მას ეს ვადაც ებევრებოდა და მოელოდა, რომ ციხეში

მხოლოდ სამ თვეს "იჯდებოდა". ისეთ კაცს, როგორიც ჯიმია, ისეთი მზრუნველი



ჰყავს

"გარეთ", რომ ციხეში დიდხანს არ ამყოფებენ და ციხიდან ისე მალე
ათავისუფლებენ,

რომ ხშირად თავის გადაპარსვასაც კი არ აქვს აზრი.

-ვალენტინ! - უთხრა მას ციხის უფროსმა, - ხვალ დილიდან თავისუფალი ხარ.

აბა შენ იცი, მოიკრიბე ნებისყოფა და კაცად იქეცი! კაი გულის ბიჭი ჩანხარ,
სეიფების

გატეხვას თაბი ანებე და პატიოსნად იცხოვრე!

-მე? - თქვა გაოცებულმა ჯიმიმ, - ჩემს სიცოცხლეში არ გამიტეხია სეიფი.

- ჰო მართალია, - ირონიულად უთხრა მას ციხის უფროსმა, - რა თქმა უნდა არ
გაგიტეხია.

მაგრამ, როგორ მოხდა, რომ "სპრინგფელდის საქმეზე" ციხეში გიკრეს თავი?
ნუთუ

იმიტომ, რომ შეგნებულად არ წარადგინე ალიბი, რადგან საქმეში მაღალი
თანამდებობის

პირები იყვნენ ჩარეულნი? თუ ეს იყო ხელოვნურად შეთითხნილი, ბინძური საქმე,

რომელშიც უსამართლოდ გაგხვიეს? შენი თავი ყოველთვის უცოდველ კრავად
მიგაჩნდა.

-ბატონო ციხის უფროსო. მე არასდროს ვყოფილვარ სპრინგფელდში. - თქვა
ვალენტინმა

ისე ალალმართალად, გამოცდილი მსახიობსაც კი შეშურდებოდა.

- კრონინ, - ღიმილით უთხრა ციხის უფროსმა მცველს, - ხვალისთვის გაუმზადე
მას

ციხიდან გასასვლელი ტანსაცმელი და დილის შვიდ საათზე გაუშვი! - მერე კვლავ
ჯიმის

მიუვრუნდა, - ვალენტინ, იფიქრე იმაზე, რაც გირჩიე!

მეორე დღეს, დილის რვის თხუთმეტ წუთზე ჯიმი ვალნტინი ციხის უფროსის

ციხისგარეთა ოფისში იყო. მას დაბალი ხარისხის, უხეშად შეკერილი ტანსაცმელი
და

ფეხსაცმლები ეცვა, რასაც სახელმწიფო უფასოდ აძლევდა ციხიდან გასულ



პატიმრებს.

გარდა ამისა, ციხის მოხელემ ვალენტინს რკინიგზის ბილეთი და ხუთი დოლარი

გადასცა, რითაც თავი უნდა ერჩინა, სანამ რაიმე სამუშაოს იშოვიდა. ციხის
უფროსმა კი

მას სიგარა აჩუქა და ხელი ჩამოართვა.

ამრიგად პატიმარი ჯიმი ვალენტინი გათავისუფლდა გუბერნატორის შეწყალებით,

რაზეც სპეციალურ ჟურნალში შესაბამისი ჩანაწერი გაკეთდა.

გარეთ, მზის სინათლეზე გამოსული ჯიმი ვალენტინი ყურადღებას არ აქცევდა
ჩიტების

გალობას, ხეების რტოთა შრიალს, მინდვრის ყვავილების სურნელს, რასაც ის ათი
თვის

მანძილზე მოკლებული იყო.

თავისუფლების მიერ მინიჭებული სიხარული პირველად მხოლოდ მაშინ იგრძნო,
როცა

მახლობელ რესტორანში შემწვარი ქათამი და ერთი ბოთლი თეთრი ღვინო
მიირთვა,

მერე კი ციხის უფროსის მიერ ნაჩუქარი სიგარაზე ბევრად უკეთესი სიგარა
გააბოლა.

საუზმის შემდეგ ჯიმი ვალენტინი რკინიგზის სადგურისკენ გაემართა, სადგურის

შესასვლელთან მჯდომ ბრმა მათხოვარს ოცდახუთი ცენტი უწყალობა და
მატარებელში

ავიდა. სამი საათი იმგზავრა, ვიდრე შტატის საზღვრის მახლობელ პატარა ქალაქს

მიაღწევდა. მატარებლიდან გადმოსვლისთანავე ჯიმი ვინმე მაიკ დოლანის
კაფისკენ

გაემართა, შევიდა კაფეში და ბარის დახლთან მდგომ კაფეს პატრონს - მაიკს
ხელი

ჩამოართვა.

- ვწუხვარ, რომ უფრო ადრე ვერ მოვახერხე შენი განთავისუფლება, ჯიმი, ჩემო
ბიჭო. -

უთხრა მას მაიკმა, - საქმე იმაშია, რომ შენი გათავისუფლების განზრახვა



სპრინგფელდის

მესვეურებმა გააპროტესტეს და კინაღამ უარი არ ათქმევინეს გუბერნატორს შენს

შეწყალებაზე. ხომ კარგად გრძნობ თავს, ჯიმი?

- კარგად. ჩემი გასაღები ხომ შენთანაა?

ჯიმიმ გამოართვა გასაღები, ზემო სართულზე ავიდა.

შევიდა ოთახში და კარი ღია დატოვა.

ყველაფერი ძველებურად ზუსტად ისე იყო, როცა მან ეს ოთახი დატოვა. იატაკზე
ეგდო

პოლიციის გამომძიებლის, ბენ პრაისის ფერადი ღილი, რომელიც მის ქურთუკს
მოსძვრა

ჯიმის დაკავებისას.

ჯიმიმ კედელში ჩაშენებული კარადის კარს მასზე მიყუდებული გასაშლელი
საწოლი

მოაშორა, გააღო კარი და კარადიდან მტვრით დაფარული პატარა ჩემოდანი
გამოიღო.

ახადა სხურავი და სიყვარულით შეავლო თავი სპეციალური ფოლადისგან
დამზადებულ

სეიფების გასახსნელ საზეინკალო იარაღების კომპლექტს: ბურღებს, ტვიფრებს,

სამაგრებს, სატეხებს, პატარა ზალაყინებს და კავებს. მათ შორის ორი თუ სამი
ხელსაწყო

თვით ჯიმის გამოგონილი იყო, რითაც იგი ძალიან ამაყობდა. ცხრაას დოლარზე
მეტი

დაუჯდა ჯიმის ერთ-ერთი იატაკქვეშა ფირმაში მათი დამზადება და შეძენა.

ნახევარი საათის შემდეგ ჯიმი პირველ სართულზე ჩამოვიდა და კაფეში შევიდა.

ამჯერად მას ფაქიზი გემოვნებით შეკერილი ტანსაცმელი ეცვა, ხელში კი

საგულდაგულოდ გაწმენდილი და გაპრიალებული ჩემოდანი ეკავა.

- უკვე იშოვე ახალი საქმე? - ჰკითხა მას მაიკმა.

- მე? - შეუბრუნა კითხვა ჯიმიმ, - მე ახლა ნიუ იორკის ერთ-ერთი საკონდიტრო
ფირმის



წარმომადგენელი ვარ.

მხოლოდ ერთი კვირა იყო გასული, რაც ჯიმი ვალენტინი გათავისუფლდა, როცა

რიჩმონდში, ინდიანას შტატში "სუფთად" გახსნეს სეიფი და რვაასი დოლარი
გაიტაცეს.

დამნაშავის კვალს ვერ მიაგნეს. ამ დანაშაულის ჩადენიდან ორი კვირის შემდეგ -

ლოგენსპოტში ასეთივე ხელწერით გახსნეს ახლადგამოგონებული, საიმედო

კონსტრუქცისს სეიფი და ათას ხუთასი დოლარი, ოქრო-ვერცხლი და ფასიანი

ქაღალდები გაიტაცეს.

ამ ფაქტებმა სამართალდამცავი ორგანოები შეაშფოთა და სეიფების
"გამტეხების"

თვალყურის დევნება გააძლიერეს. ყოველივე ამის შემდეგ კი ჯეფერსონ
სიტისბანკის

სეიფიდან ხუთი ათასი დოლარის ბანკნოტები გაქრა. ამჯერად დანაკარგი
იმდენად

დიდი იყო, რომ საქმე სახელგანთქმული ბენ პრაისის ჯგუფის გამომძიებელს
გადაეცა, იმ

ბენ პრაისისა, რომელმაც ერთხელ უკვე დააპატიმრა ჯიმი ვალენტინი. როცა
ერთმანეთს

შედარეს ჩადენილი დანაშაულებები, საუცარი მსგავსება აღმოაჩინეს მათ შორის.
ბენ

პრაისმა გამოიკვლია დანაშაულთა ჩადენის ადგილები და საგამოძიებო ჯგუფის
წევრებს

განუცხადა:

- ეს ჯიმი ვალენტინის ხელწერაა, როგრც ჩანს, მან განაახლა სეიფების ძარცვა.

დააკვირდით ამ ღილაკებს. მძარცველმა ისე ადვილად ამოაძრო ისინი სეიფიდან,

როგორც ბლოკს აძრობენ წვიმით დანამული მიწიდან. ღილაკები ერთიდაიმავე
კავით

არის ამოძრობილი. მხოლოდ ჯიმის აქვს ესეთი კავი. შეხედეთ რა ზუსტად არის

გახვრეტილი ღილაკები. მხოლოდ ჯიმი აკეთებს რამდენიმე ნახვრეტს ერთ
ღილაკში.



ვფიქრობ, ჯიმი სასწრაფოდ უნდა დავაპატიმროთ, თორემ ის არ დააყოვნებს და
მორიგ

დანაშაულს ჩაიდენს.

ბენ პრაისი კარგად იცნობდა ჯიმი ვალენტინის ძარცვის მეთოდებსა და
თავისებურებებს,

რაც მან სპრინგფელდის საქმეზე მუშაობისას შეისწავლა.

მან იცოდა, რომ ჯიმი მარტო მუშაობდა; მუშაობდა სწრაფად და
მოუხელთებლად;

განსაცდენისგან თავის დაძვრენის საოცარი უნდარი ჰქონდა; უყვარდა კარგი

საზოგადოება. ვალენტინის ამ თვისებების გამო პოლიციას ყოველთვის
უძნელდებოდა

მისი დაჭერა. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა ბენ პრაისმა, საუყოვნებლივ მოეძებნა
და

დაეპატიმრებინა ეს მოუხელთებელი მძარცველი.

ერთ დღეს, ნაშუადღევს, ჯიმი ვალენტინი საფოსტო მატარებლით არკანზასის
სტატის

ცენტრიდან ხუთი მილით დაშორებულ პატარა ქალაქ ერმოლში ჩამოვიდა და
ფეხით

პირდაპირ სასტუმროსკენ გაემართა. მას ხელში თავისი განუყრელი, იარაღებით
სავსე

ჩემოდანი ეკავა. ათლეტური აღნაგობის ჯიმი სასიამოვნო შესახედავი ყო. იფი

კოლეჯიდან სახლში მიმავალ უფროსი კურსის სტუდენტს მოგაგონებდათ.

ჯიმის თვალწინ ახალგაზრდა ქალმა ქუჩა გადაკვეთა და ქუჩის კუთხეში ჯიმის
ჩაუარა.

ჯიმიმ უნებურად თვალი შეავლო ქალს, რომელიც ამ შეხედვის გამო ოდნავ
წაოწითლდა

და მორცხვად დახარა თვალები.

და მოხდა უცნაური რამ - ჯიმიში ჭეშმარიტმა ადამიანმა გაიღვიძა. ქალი შევიდა

შენობაში, რომლის შესასვლელშიც გამოკრული იყო ფირნიში წარწერით
"ელმორის



ბანკი".

ჯიმმ თავისთან მოუხმო ბანკის შესასვლელთან უსაქმოდ მდგარ ბიჭუნას და
საუბარი

გაუბა. საუბრისას ჯიმი დროდადრო ბიჭუნას ათცენტიანი მონეტებით
ასაჩუქრებდა და

ცდილობდა მისგან შეეტყო ყველაფერი, რაც კი აინტერესებდა. ცოტა ხნის მერე
გოგონა,

გვერდით რომ ჩაუარა ჯიმის, გამოვიდა ბანკიდან და ინტერესით შეავლო თვალი

ბრწყივალე გარეგნობის, ჩემოდნიან ახალგაზრდა კაცს, რომლის მსგავსიც
ნელმორში

ცოტა თუ მოიძებნებოდა.

- ეს ახალგაზრდა ქალი ქალბატონი პოლა სიმპსონი ხომ არ არის?! - შეეკიტხა
ჯიმი

ბუჭუნას.

- არა, ეს მისს ანაბელ ადამსია, ამ ბანკის მეპატრონის ქალიშვილი. - მიუგო
ბიჭუნამ. -

რისთვის ჩამოხვედი ამ ქალაქსჰი, სერ? საათის ძეწკვისთვის ხომ არა? კიდევ
გაქვთ

მონეტები? ბულდოგის ყიდვა მინდა.

ჯიმი მივიდა სასტუმრო "პარმელში", რეგისტრაციაში გატარდა, როგორც რალფ დ.

სპენსერი და დაიქირავა ოთახი.

სასტუმროს განაწესის შესაბამისად სასტუმროს მოხელეს წარუდგინა
წერილობითი

განმარტება, თუ რა მიზნით იყო ჩამოსული ქალაქში. განმარტებაში ჯიმიმ
აღნიშნა, რომ

ფეხსაცმლების ბიზნესის დაწყება სურდა და ქალაქში აქაური პირობების
შესასწავლად

ჩამოვიდა.

სასტუმროს მოხელე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჯიმის ჩაცმულობამ და

დახვეწილმა მანერებმა. ამ მოხელეს ახალგაზრდული მოდის საუკეთესო



მცოდნედ

მოჰქონდა თავი, მაგრამ როცა ჯიმის ჩაცმულობა ნახა, აღიარა, რომ ბევრ რამეში

ცდებოდა. ჯიმისთან საუბრისას მის ჰალსტუხს აკვირდებოდა და ცდილობდა
გამოეცნო

მისი განასკვნის წესი. ამ საკითხში მოხელემ რჩევაც კი მისცა ჯიმის.

ელორში არ იყო ფეხსაცმლის უნივერსალური მაღაზიაც კი, რომ არაფერი ვთქვათ

წარმოებაზე და ამიტომ საუკეთესო პირობები არსებობდა ფეხსაცმლების
ბიზნესისთვის.

ჯიმიმ გადაწვიტა, ნამდვილად დაეწყო ეს ბიზნესი ამ ქალაქში. იგი იმედოვნებდა,
რომ

დაფუძვნდებოდა ელმორში, ის გახდებოდა მისი საყვარელი ქალაქი და იპოვიდა
აქ

თანაზიარ და გულღია საზოგადოებას.

ბატონი სპენსერი ფიქრობდა, ამჯერად რამდენიმე დღით დარჩენილიყო ამ
ქალაქში და

შეესწავლა აქაური ვითარება.

სასტუმროს მოხელეს ისე მოეწონა სტუმარი, მისი ჩემოდნის ასატანად ოთახში
მუშას კი

არ მოუხმო, თვითონვე აიტანა, თუმცა ჩემოდანი ძალიან მძიმე იყო.

ამრიგად, ელმორში სიყვარულისგან ჩაიფერფლა ჯიმი ვალენტინი და მერე ამ

ფერფლიდან ამავე სიყვარულის ძალით ფენიქსივით აღსდგა, როგორც რალფ
სპენსერი.

მან გახსნა ფეხსაცმლების საწარმო და მაღაზია და გააჩაღა საქმიანობა
პატიოსანი

ბიზნესის საუკეთესო ტრადიციების შესაბამისად.

დიდი წარმატება მოიპოვა ჯიმიმ საზოგადოებასთან ურთიერთობებშოც, ბევრი
მეგობარი

შეიძინა, ყველა ცდილობდა მასთან დამეგობრებას. იგი ხშირად ხვდებოდა მისს
ანაბელ

ადამსს და მისი სათნოება და მომხიბვლელობა სულ უფრო და უფრო ატყვევებდა.



წლის ბოლოსთვის ბატონ რალფ სპენსერის საქმიანი, საზოგადოებრივი და
ინტიმური

მგდომარეობა ასეთი იყო:

ჯიმიმ მოიპოვა საზოგადოების პატივისცემა. მისი ბიზნესი იფურჩქნებოდა. მან და

ანაბელმა გადაწყვიტეს, ორ კვირაში დაქორწინებულიყვნენ. ბატონ ადამსს
ძალიან

მოეწონა ჯიმი. ანაბელი მასთან დამოკიდებულებაში საკუთარი ღირსების
გრძნობას კი

ინარჩუნებდა, მაგრამ, ამავე დროს, ძალიან შეუყვარდა იგი.

ჯიმი ხშირად დადიოდა სტუმრად ბატონ ადამსთან და აგრეთვე მისი გათხოვილი

ქალიშვილის ოჯახში. მას საკუთარი ოჯახის წევრად თვლიდნენ.

ერთ დღეს ჯიმი ჩაიკეტა თავის ოთახში და სენტ ლუისში მცხოვრებ ერთ ძველ
მეგობარს

სანდო მისამართით შემდეგი შინაარსის წერილი მისწერა:

ჩემო ძველო მეგობარო!

მომავალ ხუთშაბათს საღამოს ცხრა საათზე მინდა შეგხვდე ქალაქ ლითლ როკში

სელვანის მოედანზე. მსურს დამეხმარო იმ ტვირთის ჩამოხსნაში, ჩემს სულს

მაჯლაჯუნასავით რომ აწევს. საქე ეხება ჩემს საზეინკალო იარაღების
კომფლექტს.

მინდა გაჩუქო ეს უნიკალური კომფკექტი, რადგან ვიცი გამოგადგება. მსგავს
კომფექტს

ათას დოლარათაც ვერ იშოვი. ბილი, მე ერთი წლის წინ თავი დავანებე ჩემს ძველ

ხელობას.

ახლა კი საუკეთესო საწარმო და მაღაზია მაქვს და პატიოსან შრომას ვეწევი. ორ
კვირაში

მთელს ქვეყანაზე ულამაზეს გოგონაზე დაქორწინებას ვაპირებ. ცხოვრების
ერთადერთი

სწორი წესი პატიოსანი შრომაა. არასდროს არავის აღარაფერს მოვპარავ. მას
შემდეგ რაც



დავქორწინდები ვაპირებ, რაც მაბადია გავყიდო და დასავლეთში გადავსახლდე.
იქ

ბევრად ნაკლები ხიფათი მელის ყოველივე იმის გამო, რაც აქამდე ჩავიდინე. ბილ,

დამიჯერე, ჩემი საცოლე ნამდვილი ანგელოზია.

მას სჯერა ჩემი და მეც აღარასდროს გავტეხ სეიფებს. დარწმუნებული ვარ,
მოხვალ

პაემანზე. აუცილებლად უნდა გნახო. თან მექნება იარაღების კომფლექტი.

შენი ძველი მეგობარი ჯიმი.

ორშაბათს ღამით, მას შემდეგ რაც ჯიმიმ წერილი მისწერა მეგობარს, ბენ პრაისი

ელმორში გაემგზავრა. იგი დიდხანს დაეძებდა შესაფერის ადგილს, საიდანაც

შესაძლებელი იქნებოდა ჯიმისთვის თვალყურის დევნება. ბოლოს, როგორც იქნა
იპოვა

ასეთი ადგილი. ეს იყო აფთიაქი რალფ სპენსერის მაღაზიის პირდაპირ, ქუჩის
მეორე

მხარეს.

"მაშ ასე ბანკირის ქალიშვილზე დაქორწინებას აპირებ არა? კეთილი, მე ეს არ
ვიცოდი".

ფიქრობდა ბენ პტაისი.

მეორე დილით ჯიმიმ ისაუზმა ადამსების ოჯახში. ლითლ როკში გამგზავრებას

აპირებდა. ადამსებს განუმარტა, რომ ლითლ როკში თავისთვის საქორწინო
კოსტიმსა და

ანაბელისთვის საჩუქრების საყიდლას და ბიზნესის ზოგიერთი პრობლემის

მოსაგვარებლად მიდიოდა. მთავარი მიზანი კი ცხადი, პაემანზე მისვლა იყო. ეს
პირველი

შემთხვევა იყო როცა ლერმონიდან უნდა გამგზავრებულიყო. ერთ წელზე მეტია,
რაც

ძველ ხელობას თავი დაანება და ეშინოდა, შესძლებდა თუ არა ქალაქიდან
უსაფრთხოდ

გამგზავრებას.



ჯიმის გასაცილებლად შეიკრიბნენ ბატონი ადამსი, ანაბელი და ანაბელის
გათხოვილი

და თავისი ორი - ხუთი და ცხრა წლის შვილებით.

ისინი ჯერ იმ სასტუმროსთან მივიდნენ, სადაც ჯიმი ცხოვრობდა. ჯიმი
სასტუმროში

შევიდა და თავისი ჩემოდანი გამოიტანა. მერე ბანკისკენ გაემართნენ, სადაც
ჯიმის

წასაყვანად გამზადებული ეტლი იდგა. იქვე იყო მეეტლე როლფ გიფსონი,
რომელსაც

ჯიმი რკინიგზის საგურამდე უნდა მიეყვანა.

ჯიმი ვალენტინი და ყველა გამცილებელი ბანაკში შევიდნენ. ბატონმა ადამსმა
სტუმრები

ერთ მოჩუქურთმებულ მუხის ფურცლებით მოპირკეთებულ ოთახში მიიწვია,
სადაც

ისინი ადამსის გერმა მიიღო. ბანკის მოხელეებს დიდი სიამოვნებას ანიჭებდა
ლამაზი

გარეგნობის, თავაზიანი ჭაბუკის ხილვა, მის ანაბელზე დაქორწინებას რომ
აპირებდა და

გულითადად ესალმებოდნენ.

ჯიმიმ ზირს დადო ჩემოდანი. ანაბელმა, სიყვარულისა და ბედნიერებისგან
ძალუმად

რომ უძგერდა გული, ჯიმის ქუდი დაიხურა და ჩემოდანი აიღო ხელში.

- შემომხედეთ, განა კომივოიჟერს არ ვგევარ? - შესძახა ანაბელმა. მერე ჯიმის
მიუბრუნდა

- რალფ, ძვირფასო, რა მძიმეა ეს ჩემოდანი, გეგონება ოქროს ზოდებით არისო
სავსე.

- ჩემოდანში ნიკელით დაფარული ფეხსაცმლების თარგებია. - მიუგო ჯიმიმ, -
სასწრაფო

შეკვეთების გაფორმებისთვის გადავწყვიტე, მე თვითონ წავიღო ისინი. ეს დიდ

ეკონომიას მომცემს.

ბანკში ახლახან უახლესი კონსტრუქციის სსეიფი დადგეს, რითაც ბატონი ადამსი



ძალიან

ამაყობდა. სეიფი პატარა იყო, მაგრამ უაღრესად საიმედო კარი ჰქონდა,
რომელიც კოდით

მართვადი მექნიზმებით იმართებოდა. კარის დასაკეტად გამოყენებული იყო სამი

მძლავრი ჭანჭიკი, რომლებიც ერთდროულად იხრახებოდნენ ერთი საერთო

სახელურით.

ბატონი ადამსი თვალებგაბრწყიბული უხსნიდა ჯიმის სეიფის დაკეტვის პრინციპს,

ჯიმის კი თავი ისე ეწირა ტიტქოს არაფერი გაეგებოდა ამ საქმისა. ანაბელის
დისშვილებს

მოსწონდათ სეიფის მოლაპლაპე ნაწილები და ღილაკების მოტრიალებით
ერთობოდნენ.

ამასობაში ბანკში ბენ პრაისი შემოვიდა და სალაროს ფანჯრის რაფას დაეყრდნო.
ან

მოლარეს აუხსნა, რომ ნაცნობს ელოდებოდა. სინამდვილეში კი ჯიმის

უთვალთვალებდა.

უცებ ქალების წივილ კივილი გაისმა და ატყდა ალიაქოთი. ამ წიოკების მიზეზი ის
იყო,

რომ ცხრა წლის გოგონამ - მეიმ, ღილაკების მოტრიალებით რომ ერთობოდა,
უნებურად

სეიფსი ჩაკეტა მასში შემძვრალი ხუთი წლის აგათა. ადამსი ეცა სეიფის
სახელურს მაგრამ

უკვე გვიანი იყო.

- სეიფის გაღება შეუძლებელია, - დაიკვნესა მან, - რადგან კოდის დაყენებამდე
დაკეტი

მენიზმი არ იყო ამოხრახნილი.

აგათას დედამ ისტერიკულად დაიკივლა.

- გაჩუმდით! - შესძახა ადამსმა როგორც კი შეეძლო ხმამაღლა, - აგათა, გესმის
ჩემი ხმა?

სიჩუმეში ძლივს გაიგონეს პანიკაში ჩავარდნილი ბავშვის ხმა.



- ჩემო საყვარელო შვილო, - ქვითინებდა დედა, - ვაიმე შიშისგან მომიკვდება
შვილი.

გააღეთ სეიფის კარი! იხსენით ჩემი შვილი! კაცებო, იღონეთ რამე ჩემი შვილის

გადასარჩენად!

- ახლომახლო არავინაა ისეთი, ვისაც სეიფის გახსნა შეუძლია. ამბობენ, ლითლ
როკში

არისო ასეთი კაცი. - თქვა ადამსმა. მერე ჯიმის მიუბრუნდა, - სპენსერ, იქნებ
რაიმე

ვიღონოთ? ო, ღმერთო! ბავშვი დიდხანს ვერ გაძლებს იქ. სეიფი პატარაა და ჰაერი
არ

ეყოფა.

აგათას გამძვინვარებული დედა მუშტებს ურტყამდა სეიფს. დამსწრეთაგან ზოგმა

გამოთქმა მოსაზრება, დინამიტით აეფეთქებინათ სეიფი. დამწუხრებულმა
ანაბელმა

ჯიმის მიაპყრი მზერა.

იმედის რაგაც ნაპერკალი გამოსჭვივოდა ამ მზერაში.

- იქნებ იღონო რამე რალფ - უთხრა მან ჯიმის.

ჯიმიმ შეხედა ანაბელს რაღაც გამოუცნობი, ნაზი ღიმილით. მისი თვალები
მტკიცე

გადაწყვეტილებას გამოხატავდა, გაეთავისუფლებინა ბავშვი.

- ანაბელ, - უთხრა მან, - მომეცი გეთაყვა, ეგ ქინძისთავი, გულისპირზე რომ გაქვს

დამაგრებული.

ანაბელს არ სჯეროდა, რომ ქინძისთავით შეიძლებოდა სეიფის გაღება, მაგრამ
მოიხსნა და

გადასცა ჯიმის.

- გთხოვთ დაცალოთ ოთახი! - მიმართა ჯიმიმ ოთახში მყოფთ.

ჯიმიმ თავისი ჩემოდანი მაგიდაზე დადო და გახსნა იგი. ჯიმი მარტო იყო ხელს
არავინ

უშლიდა და თავდავიწყებით შეუდგა საქმეს. მან თანმიმდევრობით გადმოალაგა



ჩემოდნიდან იარაღები და დაიწყო მუშაობა. ერთი წუთის შემდეგ ჯიმის
სიყვარული

ბურღი წყნარად, მდოვრედ ხვრეტდა სეიფის ფოლადის კარს. ჯიმიმ მოხსნა
თავისივე

რეკორდი - ათ წუთში გამოიღო ჭანჭიკები და გააღო სეიფი.

გრძნობადაკარგული მაგრამ სავსებით უვნებელი აგათა დედამ გულში ჩაიკრა.

ჯიმი ვალენტინმა ჩაიცვა პალტო, გავიდა ოთაციდან და ბანკის გასასვლელისკენ

გაემართა.

"რალფ" - მოესმა საყვარელი ადამიანის ხმა, მაგრამ მისი გადაწყვეტილები
ურყევი იყო,

მან წასვლა გადაწყვიტა.

ბანკის გასასვლელთან ახოვანი მამაკაცი იდგა.

- გამარჯობა ბენ. - მოესალმა მას ჯიმი. - როგრც იყო, ჩამიგდეთ ხელში არა?
კეთილი

გნებდებით, წავიდეთ.

- მისტერ სპენსერ, მგონი რაღაც შეგეშალათ. მე თქვენ არ გიცნობთ. გარეთ ეტლი

გელოდებათ. მიხედეთ ტქვენს საქმეს გეთაყვა. - უთხრა მას ბენ პრაისმა და
იქაურობას

გაეცალა..



ბირჟის მაკლერის რომანი

პიჩერის, მაკლერ ჰარვეი მაქსუელის რწმუნებული კლერკის, ყოველგვარ

გამომეტყველებას მოკლებულ ფიზიონომიაზე გაკვირვება და ინტერესის მსგავსი
რამ

გამოიხატა, როცა დილის ათის ნახევარზე კანტორაში სწრაფად შემოაბიჯა მისმა

უფროსმა თავისი ახალგაზრდა სტენოგრაფისტი ქალის თანხლებით.

¬¬¬ _ დილა მშვიდობისა, პიჩერ! _ ესროლა მაქსუელმა კლერკს, მიიჭრა მერხთან
ისე,

თითქოს ზედ გადახტომას აპირებდა, და მაშინვე დასტებად დაგროვილ დეპეშებს
და

წერილებში ჩარგო თავი.

ერთი წელი იყო, რაც ახალგაზრდა ქალი მაქსუელის სტენოგრაფისტად
მუშაობდა. ის

აშკარად არასტენოგრაფიული სილამაზის პატრონი იყო. არაფერი ჰქონდა

საერთომომხიბლავი პომპადურის ბრწყინვალებასთან; არ ატარებდა ძეწკვებს,

სამაჯურებს და მედალიონებს, არ გამოიყურებოდა ისე, თითქოს მზად არის
საუზმეზე

დაპატიჟება მიიღოს.

სადა ნაცრისფერი კაბა მოხდენილად და ლამაზად ადგა, კოხტა შავი ქუდი
თუთიყუშის

მწვანე და ოქროსფერი ფრთით ჰქონდა გაწყობილი. ამ დილას ის განსაკუთრებით

მორცხვი და ნაზი სიამოვნებით ციალებდა. თვალებში ოცნება უკრთოდა, ლოყები

ცოცხალი ატმის ყვავილის ფერისა ჰქონდა, გამომეტყველება კი ბედნიერი,
მოგონებით

ოდნავ შეფერილი.

დაინტერესებულმა პიჩერმა ქცევაშიც ცვლილება შეატყო: იმის მაგიერ, რომ
პირდაპირ

შიდა კანტორაში გასულიყო, სადაც მისი მერხი იდგა, ის შეყოყმანდა და
გაუბედავად



შეჩერდა პირველ ოთახში. ერთხელ, მაქსეულის მერხსაც ჩაუარა იმდენად
ახლოს, რომ

მისი მხედველობის არეში მოხვედრილიყო.

მერხთან მჯდომი ადამიანი მანქანად იქცა. ეს იყო ნიუ-იორკის საქმოსანი
მაკლერი,

რომელიც მოზუზუნე ბორბლებს და დაჭიმულ ზამბარებს მოჰყავთ მოძრაობაში.

_ რა ამბავია? _ მოკლედ იკითხა მაქსუელმა.

გახსნილი წერილები ბუტაფორული თოვლის გროვასავით ეყარა მაქსუელის

ქაღალდებით მოფენილი მაგიდაზე. მისი უჩინო და უპიროვნო მახვილი
ნაცრისფერი

თვალი მოუთმენლად დააცქერდა სტენოგრაფისტს.

_ არაფერი,_უპასუხა სტენოგრაფისტმა და ღიმილით მოშორდა მერხს.

_ მისტერ პიჩერ,_ჰკითხა მან კლერკს,_მისტერ მაქსუელს ხომ არაფერი
დაუბარებია

გუშინ, ახალი სტენოგრაფისტის მოწვევის შესახებ?

_ როგორ არა,_უპასუხა პიჩერმა,_მითხრა, რომ ახალი სტენოგრაფისტი ვიშოვო.
გუშინ,

დღის ბოლოს შევუთვალე სააგენტოს, ამ დილისთვის რამდენიმე ნიმუში
გამოეგზავნათ,

საცაა ათი შესრულდება, და ჯერ კიდევ არც ერთი არ გამოჩენილა.

სანამ ვინმე ჩემს ადგილს დაიჭერდეს,_თქვა ახალგაზრდა ქალმა, მივიდა თავის
მერხთან

და თუთიყუშის მწვანე და ოქროსფერი ფრთით შემკული ქუდი ჩვეულ ადგილზე

დაჰკიდა.

ვისაც საქმეები ნიაღვარში მოქცეული მანჰატანის მაკლერი არ უნახავს, არ
გამოდგება

ანტროპოლოგად.

პოეტი უმღერის ,,ბრწყინვალე ცხოვრაბის საქმით დატვირთულ საათს”, მაკლერის

ყოველი საათი კი, არა მარტო საათში საქმეები ეკიდებიან სახელურებს, ავსებენ



წინა და

უკანა ბაქანს.

ეს დღე კი ჰარვეი მაქსუელის დატვირთული დღე იყო. ტელეგრაფი განუწყვეტელი

კონვულსიით შეუდგა თავისი ხვეულების გაშლას, მერხზე ტელეფონს წკარუნის

ქრონიკული შეტევა მოუვიდა. ხალხი აირია კანტორაში, ეძახდნენ მაქსუელს
მოაჯირის

იქიდან, მხიარულად, მკვახედ, ბრაზით, აღელვებით. შიკრიკი ბიჭები გარბოდნენ

დავალებებით, ცნობებით და დეპეშებით ხელში. კლერკები დახტოდნენ,
აწყდებოდნენ

ყველა მხარეს, როგორც მეზღვაურები ღელვის დროს დროს. პიჩერის სახესაც კი

სიცოცხლის ნიშანი დაეტყო.

ბირჟაზე წყდებოდა ზვავები და მეწყერები. იყო ნამქერები და ქარიშხალი,
იფრქვეოდა

ვულკანები.

ამ სტიქიური ნგრევის მინიატურული ასახვა კი მაკლერების კანტორებში
ხდებოდა.

მაქსეულმა გადაისროლა სკამი და აკრობატული ხერხებით შეუდგა საქმეს.
კარგად

გაწრთვნილი არლეკინის სამარჯვით დახტოდა ის ტელეგრაფიდან
ტელეფონისკენ,

კარიდან მერხისკენ.

ამ გაწამაწიაში იყო მაკლერი, როცა უეცრად თვალი მოჰკრა ხავერდითა და
სირაქლემის

ფრთებით შემკულ ცეცხლისფერ თმას, ძვირფასი ბეწვის ამიტაციას და
კაკლისოდენა

მძივების ყელსაბამს, რომელიც ზედ იატაკთან ვერცხლის გულით მთავრდებოდა.
ამ

საგნებს უკავშირდებოდა საკუთარი ღირსების რწმენით აღსავსე ახალგაზრდა
ქალი და

პიჩერიც იქვე იყო ამ მოვლენის განსამარტავად.



_ სტენოგრაფისტთა სააგენტოდან გახლავთ, ადგილას თაობაზე,_წარმოთქვა

პიჩერმა,_გუშინ რომ დამავალეთ!

მაქსუელი შემობრუნდა ქაღალდებითა და ტელეგრაფის ლენტებით ხელში.

_ რა ადგილას? _ იკითხა წარბშეკვრით.

_ სტენოგრაფისტის ადგილას შესახებ,_თქვა პიჩერმა.

_ ხომ არ გაგიჟებულხართ, პიჩერმა, რად ვიტყოდი ასეთ რამეს? მის ლესლი
მშვენივრად

ართმევს თავს საქმეს. ადგილი მისია, სანამ თვითონვე სურს. ვაკანტური ადგილი
არა

გვაქვს, ქალბატონო! აცნობეთ ეს გარამოება სააგენტოს, პიჩერ, და მეორედ აღარ

შემომიყვანოთ ესენი.

აღშფოთებული ვერცხლის გული რხევით დაიძრა გასასვლელისაკენ.

პიჩერმა იხელთა დრო და გადაულაპარაკა ბუხჰალტერს, რომ რაც დრო გადის
,,ძია” სულ

უფრო და უფრო გულმავიწყი ხდება.

საქმეების ნიაღვარი თანდათან მატულობდა, უფრო სწრაფი და გააფთრებული
ხდებოდა.

იატაკზე ითელებოდა აქციები, რომლებშიც მაქსუელის კლიენტებს დიდი თანხა

ჰქონდათ დაბანდებული. ყიდვა-გაყიდვის განკარგულებები გაფრენილი
მერცხლის

სისწრაფით იცვლებოდა. მაქსუელის აქციების ნაწილიც საფრთხეში იყო და ეს
კაცი

მუშაობდა, როგორც ზუსტი, ძლიერი მანქანა_სრული დატვირთვით და სისწრაფით

ამუშავებული, რომელიც არასდროს არ ყოყმანობს, ყოველთვის მზად აქვს
საჭირო

სიტყვა, გადაწყვეტილება თუ მოქმედება, ზუსტია, როგორც საათის მექანიზმი.
აქციები

და ვალდებულებები, სესხები და დაგირავების სიგელები, უზრუნველყოფის
საბუთები



და გარანტიები_აქ ფინანსთა სამყარო იყო და აღარ რჩებოდა ადგილი
ადამიანისა და

ბუნების სამყაროს.

საუზმის დროისთვის ღრიანცელი ოდნავ მიწყნარდა.

მაქსუელი იდგა თავის მერხთან, ხელები დეპეშებით და მემორანდუმებით ჰქონდა
სავსე,

მარჯვენა ყურში ავტომატური კალამი გაერჭო. აწეწილი თმა უწესრიგოდ
ჩამოშლოდა

შუბლზე. მისი ოთახის ფანჯარა ღია იყო, რადგან მოახლოებულ გაზაფხულს უკვე

გამოეგზავნა სითბო ახლად გაღვიძებული მიწისათვის.

და ღია ფანჯრიდან შემოიპარა ოთახში მოხეტიალე, ვინ იცის საიდან მოფრენილი

სურნელება, ნაზი და ტკბილი იასამნის სუნი, რომელმაც შეიპყრო და გააშეშა
მაკლერი,

რადგან ეს სურნელება მის ლესლის ეკუთვნოდა.

მისი იყო და მხოლოდ მისი.

ამ სურნელმა მის ლესლი ცოცხლად, თითქმის ხელშესახებად დააყენა
მაქსუელის წინ.

ფინანსთა სამყარო შემცირდა, დაიშალა და წერტილად იქცა. ის კი... მეზობელ
ოთახში

იყო, იქვე სულ რაღაც ოციოდე ნაბიჯის მოშორებით.

_ ახლავე უნდა ვუთხრა, ღმერთმანი, ამ წუთშივე!_ჩაილაპარაკა
მაქსუელმა._ახლა

ვკითხავ. არ მესმის როგორ მოხდა, რომ აქამდე არ ვუთხარი!

ის შეიჭრა შიდა კანტორაში და შეუტია სტენოგრაფისტის მერხს. მის ლესლიმ
ღიმილით

აჰხედა. ლოყებზე ნაზმა ვარდისფერმა გადაჰკრა.

თვალებმა კი კეთილად და გულახდილად შეხედეს მაქსუელს. მაქსუელი ცალი
იდაყვით

დაეყრდნო სტენოგრაფისტის მერხს. ავტომატური კალამი ისევ მარჯვენა ყურზე
ჰქონდა



ჩამოდებული და ორივე ხელით მოფართხალე ქაღალდებს ბღუჯავდა.

_ მის ლესლი,_დაიწყო მან სწრაფად,_მხოლოდ ერთი წუთი მაქვს თავისუფალი. ამ
ერთ

წუთში მინდა რაღაცა გითხრათ. ცოლად გამომყვებით? დრო ვერ ვიშოვე, რომ
წესიერად

გამომეცხადებინა თქვენთვის სიყვარული, მაგრამ ნამდვილად მიყვარხართ.
გთხოვთ,

ჩქარა მიპასუხოთ, მის ლესლი. ეს ვაჟბატონები უკვე უკანასკნელ სულსა ხდიან
წყნარი

ოკეანის კამპანიას.

_ ო, რას ამბობთ! _ წამოიძახა ახალგაზრდა ქალმა, ფეხზე წამოხტა და
გაოცებული

დიდრონი თვალებით დააცქერდა მაქსუელს.

_ ვერ გამიგეთ?_იკითხა შეწუხებულმა მაქსუელმა,_ცოლად გამომყევით-მეთქი,

მიყვარხართ, მის ლესლი.

დრო ვიხელთე და აი გითხარით კიდეც. უკვე ისევ ტელეფონზე მეძახიან. უთხარით

ცოტახანს მოიცადონ, პიჩერ. არ ხართ თანახმა, მის ლესლი?

სტენოგრაფისტი ძალიან უცნაურად მოიქცა. ჯერ თითქოს გაოცებამ შეიპყრო.

გაკვირვებულ თვალებში ცრემლები გამოჩნდა, მერე ცრემლი ღიმილმა დაფარა
და მისი

მკლავი ნაზად შემოეხვია მაკლერს კისერზე.

_ ახლა მივხვდი, _ თქვა მან წყნარად,_ამ ბირჟამ და საქმეებმა განდევნა
ყველაფერი შენი

თავიდან. პირველად შემეშინდა, ნუთუ არ გახსოვს, ჰარვეი? წუხელ რვა საათზე
ჯვარი

რომ დავიწერეთ იმ პატარა ეკლესიაში, კუთხესთან?.



გამასინჯეთ თქვენი მაჯისცემა

ამრიგად ექიმთან წავედი.

-დიდი ხანია, რაც აღარ დაგილევიათ?-შემეკითხა იგი.

განზე გავიხედე და ისე ვუპასუხე:

-კარგახანი იქნება.

ექიმი ახალგაზრდა იყო, ასე ოცისა ანდა სულაც ორმოცი წლისა იქნებოდა. ნაზი
იისფერი

წინდები ეცვა, მაგრამ ნაპოლეონს კი ჰგავდა და ძალიან მომეწონა.

-ახლა კი,- თქვა მან,-გაჩვენებთ, თუ რა გავლენას ახდენს ალკოჰოლი თქვენს
სისხლის

მიმოქცევაზე.

მგონი, ასე თქვა, ,,სისხლის მიმოქცევაზეო”, ანდა, შესაძლოა, ,,ფინანსებზეო”

მარცხენა სახელო ამიკეცა, მაგიდაზე ერთი ბოთლი ვისკი დადგა და დამალევინა;
ახლა კი

მთლად ნაპოლეონს დაემსგავსა და უფრო მეტად მომეწონა.

მკლავზე წნევის აპარატის სამკლავური შემომახვია, პულსი მიპოვა და დააწვა
რეზინის ბუშტს. ეს

ბუშტი მიმაგრებული იყო სადგამიან თერმომეტრზე. სინდიყი ავარდა და
დავარდა, თითქოს არც

გაჩერებულა სადმე, მაგრამ ექიმმა მითხრა, წნევა ორას ოცდაჩვიდმეტი გაქვსო,
თუ ას

სამოცდახუთიო, კარგად აღარ მახსოვს.

-აი, ხომ ხედავთ, -თქვა მან, -როგორ აგიწიათ წნევა ალკოჰოლმა.

-საოცარია, -ვთქვი მე,-ერთხელ კიდევ უნდა შეამოწმოთ. მოდით, თითო ჭიქა
კიდევ გადავკრათ

ჩემს ანგარიშზე და მერე, თუ გინდათ მეორე მკლავიც გამისინჯეთ.

მაგრამ ვინ მოგისმინა! ხელზე მტაცა ხელი. აჰა, გავიფიქრე, ნამდვილად
დავიღუპე, ახლა

დამემშვიდობება და ყველაფერი დათავდება -მეთქი. მან კი უბრალოდ ნემსი



ჩამარჭო თითში,

გამომადინა წვეთი სისხლი და ნახევარდოლარიან პოკერის სათვალავებს
შეადრა. ეს

სათვალავები რატომღაც ბანქოს ქაღალდზე ჰქონდა დაკრული.

-ვამოწმებ ჰემოგლობინზე,-ამიხსნა მან,-ცუდი ფერის სისხლი გაქვთ გეთაყვა.

-ვიცი, უნდა იყოს ცისფერი, მაგრამ განა ეს ქვეყანა სულ შერეული სისხლიანებით
არ არის სავსე?

ეტყობა, ჩემს კეთილშობილ წინაპრებს ოდესღაც ნანტუკეტელებთან
უღლაბუცნიათ...………

-ესე იგი, მინდა გითხრათ, -თქვა ექიმმა,-რომ თქვენს სისხლს სიწითლე აკლია.

-ოოო,-ვთქვი მე, -მასაშადამე, საქმე ეხება არა აღრეულ ქორწინებას, არამედ
უვარგის შენაერთს.

მერე ექიმმა გულდაგულ დამიწყო ბაგუნი ნეკნებზე.

ახლა ვეღარ გამეგო, ვის უფრო ჰგავდა-ნაპოლეონს თუ ლორდ ნელსონს.
სახემოღუშულმა

ჩამოთვალა ერთნაირი დაბოლოების სხვადასხვა ხორციელი უძლურება
რომლებიც ,,იტს”-ით

მთავრდებოდა. მაშინვე გადავუხადე თხუთმეტი დოლარი.

-რომელიმე მათგანი თუ კლავს ადამიანს? -ვკითხე მე. ბოლოს და ბოლოს, ხომ
მქონდა უფლება

საკუტარი ბედით დავინტერესებულიყავი.

-ყველა მომაკვდინებელია, -რიხიანად მითხრა მან, -მაგრამ თუ თავს მოუვლით და
იმკურნალებთ,

გამოჯამრთელდებით. შეიძლება, ოთხმოცდახუთ-ოთხმოცდაათ წლამდეც
იცოცხლოთ.

ახლა იმაზე დავიწყე ფიქრი, ასეთი რჩევისათვის რამდენი ერგება-მეთქი ექიმს.

-ვგონებ ოთხმოცდახუთიც საკმარისი იქნება, -შევნიშნე და კიდევ ათი დოლარი
დავუმატე.

-უწინარეს ყოვლისა, -ხალისიანად თქვა მან, -კარგად უნდა დაისვენოთ
სანატორიუმში და



ნერვები დაიმშვიდოთ. მე თვითონ წამოგყვებით, შესაფერის სანატორიუმს
შეგირჩევთ.

ჰოდა, წამიყვანა საგიჟეთში, ქეთსკილის გაშიშვლებულ მთაზე რომ იყო. ირგვლივ
ლოდები და

ქვები ეყარა, ალაგ_ალაგ თოვლი შემორჩენილიყო, ნაძვებიც კანტიკუნტად
მოჩანდა. ახალგაზრდა

მთავარი ექიმი მეტად სასიამოვნო კაცი აღმოჩნდა. დამალევინა სპირტიანი
სასმელი, მაგრამ

მკლავზე აღარაფერი შემომახვია. საუზმის დროც მოვიდა და სასაუზმოდ
მიგვიწვიეს. სასადილო

ოთახში პატარა მაგიდებთან ოციოდე ავადმყოფი იჯდა.

ახალგაზრდა მთავარი ექიმი მოგვიახლოვდა და გვითხრა:

-აქ ასე გვაქვს დაწესებული, ჩვენი სტუმრები პაციენტები კი არა, უბრალოდ
გადაღლილი

ქალბატონები და ბატონები არიან დასასვენებლად მოსულნი. შესაძლოა, ვინმე
რითიმე იყოს

ავად, მაგრამ ამაზე ლაპარაკი ჩვენთან მიღებული არ არის.

ჩემმა ექიმმა ხმამაღლა უბრძანა მომსახურე ქალს საუზმედ მოეტანა დაუშლელი
კირისაგან

დამზადებული გლიცეროფოს ფატის ერთი ულუფა, ძაღლის ქადა, სოდიანი,
ბრომგარეული

ბლინები და ცელიბუხისაგან დამზადებული პირსასაქმებელი ჩაი. ირგვლივ
ყველანი

ახმაურდნენ, თითქოს უცებ ამოვარდნილმა ქარიშხალმა ნაძვები ააშრიალა.
ხმამაღლა

აჩურჩულდნენ: ,,ნევრასთენიკია!” მხოლოდ ერთმა ცხვირგძელმა კაცმა
ჩაილაპარაკა გარკვევით:

,,ქრონიკული ალკოჰოლიზმი”. ნეტავ კიდევ შემახვედრა მასთან!

მთავარი ექიმი შებრუნდა და წავიდა.

ნასაუზმევს, ერთი_ორი საათის შემდეგ, კვლავ მოვიდა და სახელოსნოში
წაგვიყვანა, რომელიც



მთავარი კორპუსიდან ასე ორმოცდაათი იარდით იყო დაშორებული. იქ უკვე
ყველას მოეყარა

თავი; ისინი იქ მიიყვანა მთავარი ექიმის მოადგილემ და მისმა ხელქვეითმა,
ფეხმარდმა

ლურჯსვიტერიანმა ყმაწვილმა. ის ისე მაღალი იყო, სახე არც კი მოუჩანდა,
შესაძლოა, სახე არც

ქონდა; სამაგიეროდ ჯავშანჭედვის კომპანია მის ხელებს სიამოვნებით
შეისყიდდა.

-აქ, ჩვენთან, -თქვა მთავარმა ექიმმა, -დამსვენებლებს ფიზიკური შრომის გზით
ვთიშავთ

ყოველგვარი გონებრივი დატვირთვისაგან.

რას ინებებდით, რომ იქ არ ყოფილიყო: სახარატო დაზგები, სადურგლო იარაღებ,
თიხის საზელი

ხელსაწყოები, რამდენიმე ჯარა, დოლები, ასტელის ფერწერისათვის საჭირო
მოლბერტები,

სამჭედლო საბერველები, -ერთი სიტყვით ყველაფერი, რაც შეიძლება დასჭირდეს
ფულიან

შეშლის პირველი კლასის საავადმყოფოში.

-აი, კუთხეში მანდილოსანი ტალახის კვერებს აცხობს, -წამჩურჩულა მთავარმა
ექიმმა, -იცით, ვინ

არის ეს მანდილოსანი?! ლულუ ლულინგტონი გახლავთ, სწორედ ის, რომანი
,,რად უნდა

სიყვარულს სიყვარული’’ რომ დაწერა. შექმნა თავისი ნაწარმოები და ახლა
ისვენებს გონებრივი

შრომისაგან.

ეს წიგნი ნანახი მქონდა.

-ამის გარდა, კიდევ ერთი წიგნი რომ დაეწერა, განა დასვენება არ იქნებოდა? -
ვკითხე მე.

როგორ ხედავთ, ისინი ტყუილად ფიქრობდნენ ჩემზე, ამ კაცმა სულ დაკარგა
ჭკუაო.

-აი ის ჯენტმენი, ქილიდან წყალს რომ ასხამს ძაბრში, -განაგრძობდა მთავარი
ექიმი, -



უოლსტიტელი საქმოსანია და ისვენებს საბანკო საქმეებისაგან.

პალტო შევიკარი.

კიდევ ექიმმა მიჩვენა არქიტექტორები, რომლებიც ,,ნოეს კიდობანობას”
თამაშობდენ, მიჩვენა

დარვინის ,,ევოლუციის თეორიის” კითხვაში გართული მღვდლები. იქით
იურისტები შეშას

ხერხავდნენ, მინაზებული მაღალი წრის ქალები იბსენზე ებაასებოდნენ-
ლურჯსვიტერიან ახმახს,

ვიღაც ნერვულ მილიონერს იატაკზე ეძინა, ხოლო ცნობილი მხატვარი წიტელ
ურიკას

დააგორებდა.

-საკმაოდ ღონიერი ჩანხართ, -მითხრა მთავარმა ექიმმა.

-სულიერად რომ დაისვენოთ, გირჩევთ, ქვები ისროლოთ გორაკიდან დაბლა, მერე
კი ისევ მაღლა

აზიდოთ.

ასი იარდი რომ გავირბინე, მაშინღა დამეწია ექიმი.

-რა მოხდა? -მკითხა მან.

-რა უნდა მოხდეს, რადგან აეროპლანზე ხელი არ მიმიწვდება, ამიტომ მხნედ და
მხიარულად

მივირბენ ამ ბილიკით იმ თქვენს სადგურამდე და დავბრუნდები ქალაქში
ქვანახშირით

დაუტვირთავი პირველივე მატარებლით.

-რას ვიზამთ, -თქვა ექიმმა, -იქნებ, მართალიც ხართ. ეტყობა, ეს საავადმყოფო
თქვენთვის

მაინცდამაინც შესაფერისი არ არის.

მიუხედავად ამისა, მაინც გჭირდებათ დასვენება, სრული სიმშვიდე,
განუწყვეტელი ვარჯიში.

საღამოს ქალაქის სასტუმრომდე მივაღწიე. მორიგეს ვუთხარი: -მჭირდება
სრული სიწყნარე და

განუწყვეტელი ვარჯიში. იქნებ, მომიძებნით ოთახი მაღალი დასაკეცი საწოლით



და რამდენიმე

ბიჭიც მამსახუროთ, რათა გაშალონ და დაკეცონ ეს საწოლი, მე კი დავისვენებ.

მორიგემ ფრჩხილიდან ლაქა მოიწმინდა და თვალი ჩაუკრა თეთრქუდიან
აყლაყუდას,

ვესტიბიულში რომ იჯდა. აყლაყუდა მომიახლოვდა და თავაზიანად შემეკითხა,
უკან

გასასვლელთან პატარა სკვერი თუ შეამჩნიეო. მე იმ სკვერისთვის მართლაც არ
მიმიქცევია

ყურადღება. აყლაყუდამ დამანახა, მერე კი თავიდან ფეხებამდე ამხედ-დამხედა.

-გეტყობა, ზედმეტი მოგვსვლია, -მითხრა ერთგვარი თანაგრძნობით, -თუმცა არა,
ნასვამს არ

ჰგავხართ. უმჯობესია, ექიმს მიმართო, ძმობილო.

ერთი კვირის შემდეგ ჩემმა ექიმმა კვლავ გამისინჯა წნევა, ოღონდ სპირტიანი
სასმელი აღარ

დაულევინებია.

ამჯერად არც ნაპოლეონად მომჩვენებია იგი. რაღაც მოწითალო-ყავისფერი
წინდები ეცვა, რაც

თვალში არ მომივიდა.

-უწინარეს ყოვლისა, -დაასკვნა მან, -გესაჭიროებათ ზღვის ჰაერი და ხშირი
შეხვედრები.

-სირინოზებთან, რასაკვირველია... -დავიწყე მე, მაგრამ ექიმი პირდაპირ საქმეზე
გადავიდა.

-მე თვითონ წაგიყვანთ სასტუმრო ,,ბონვირში” ლონგ-აილენდის სანაპიროზე და
თვალყურს

ვადევნებ თქვენს გამოჯანმრთელებას. მშვიდი, მყუდრო აგარაკი, იქ უმალვე
გამოკეთდებით.

ოტელი ,,ბონეირი” აღმოჩნდა ცხრაასოთახიანი დიდებული სასტუმრო პატარა
კუნძულზე.

სადილობისას, ვინც ტანსაცმელს არ იცვლიდა, ცალკე სასადილო ოთახებში
შერეკავდნენ ხოლმე

და ძალად აჭმევდნენ კუს კერძს და ასმევდნენ შამპანურს. ყურეში იახტებით



დასრიალებდნენ

მდიდრები. ჩვენი მისვლის დღეს იქ ღუზა ჩაუშვა ,,კორსარმა”.

დავინახე გემბანზე მდგომი მისტეს მორგანი, რომელიც მიირთმევდა ყველიან
ბუტერბროდს და

მოწყენილად გაჰყურებდა სასტუმროს. აქ დიდი სიძვირე არ იყო, მაგრამ
საბოლოო

ანგარისქორებისას რამდენიც არ უნდა გქონოდათ ფული, მაინც არ გეყოფოდათ.
ვისაც სურდა

აქაურობას გასცლოდა, საკუთარ ბარგი_ბარხანას ტოვებდა, პატარა ნავს
იპარავდა და ღამით უკვე

ხმელეთზე იყო.

მე იქ ერთი დღე დავყავი, მორიგის მაგიდიდან მონოგრამიანი ბლანკები ავიდა და
მეგობრებს

დეპეშებით შევატყობინე, ვისაც რამდენი შეგიძლიათ, გამომიგზავნეთ-მეთქი უკან

გამოსამგზავრებელი ფული. მე და ექიმმა ერთხელ ვითამაშეთ კროკეტი საგოლფე
მინდორზე და

იქვე გაზონზე გამოვიძინეთ კიდეც.

მერე ქალაქში დავბრუნდით. უცაბედად თითქოს გონს მოეგო ექიმი:

-ესე, თავს როგორა გრძნობთ?

-ძალიან შემითხელდა ჯიბე, -მივუგე მე.

სულ სხვაა კონსულტანტი ექიმი. მან ხომ ზუსტად არ იცის, გადაუხდიან
გასამრჯელოს თუ არა,

ჰოდა, ასეთი გაურკვევლობის გამო ან ძლიერ ცდილობს, ან სულ არ ცდილობს.
ჩემმა ექიმმა

კონსულტანტთან წანიყვანა, ალალბედზე აირჩია და ძალიან მონდომებული
ადამიანი კი

აღმოჩნდა.

კონსულტანტი ძალიან მომეწონა. მან საცდელი ვარჯიში ჩამიტარა.

-კეფა გტკივა? -არა-მეტქი, ვუპასუხე.



-ახლა დახუჭეთ თვალები, -მითხრა მან, -ერთმანეთს მიადგით ტერფები და
გადახტით უკან, რაც

შეიძლება შორს.

ყოველთვის მიყვარდა თვალდახუჭული უკან გადახტომა და არ
გავძალიანებულვარ, მაგრამ თავი

მივარტყი აბაზანის გაღებული კარის ძგიდეს: კარი სამი ფუტით იყო
დაშორებული. ექიმს გუნება

ძლიერ გაუფუჭდა. მისი წინდაუხედაობით დარჩენილიყო კარი ღია. მან ის
მიხურა.

-ახლა შეეხეთ თქვენს ცხვირს მარჯვენა ხელის საჩვენებელი თითით, -მითხრა მან.

-მერე და სად არის ის? -ვთქვი მე.

-სახეზე გაქვთ, -მითხრა მან.

-მარჯვენა ხელის საჩვენებელ თითზე მოგახსენებთ, -განვუმარტე მე.

-ოჰ, ბოდიშს ვიხლი, -თქვა მან და ისევ გამოაღო აბაზანის კარი. მე გამოვაძვრე
თითი ღრიჭოდან,

მერე საოცარი სისწრაფით შევასრულე თითის ცხვირზე შეხება და ვთქვი:

-არ მსურს მოგატყუოთ, ექიმო, მე მერთლაც მტკივა კეფა.

მაგრამ მან ყურადღება არ მიაქცია ჩემს ჩივილს და გულდაგულ მოისმინა ჩემი
გულისცემა

გრამაფონის ,,რუპორის” მეშვეობით, როგორიც ავტომატებს აქვთ: ჩააგდეთ
ფული ჭრილში -

დაუკრავს.ასე მეგონა, ხალხური სიმღერა ვარ-მეთქი.

-ახლა, -თქვა მან, -ცხენივით ინავარდეთ ოთახში ხუთ წუთს.

მე იმ აქოშინებულ საფორნე ცხენს დავემსგავსე, მედისონ-სკვერ გარდენში რომ
აღარ აჩერებენ.

მერე ფულის ჭრილში ჩაუყრელად მან კვლავ მოისმინა ჩემი გულისცემა.

_ქოშინი ჩვენს გვარში არავის ქონია, ექიმო _ვუთხარი მე.

კონსულტანტმა თავისი საჩვენებელი თითი ჩემი ცხვირიდან სამი დუიმის
მანძილზე დაიჭირა.



-შეხედე ჩემს თითი, - მითხრა მან.

-სკიპიდარი, ყოველნაირ ჭუჭყს... -დავიწყე მე, მაგრამ... მან საქმე სასწრაფოდ
წარმართა.

-ჯერ შეხედე ყურეს, ახლა ჩემს თითს, ისევ ყურეს, ჩემს თითს, ყურეს, -და ასე სამ
წუთს

იმეორებდა.

მან ამიხსნა, მოსაზრებულობას გიმოწმებო, ვითომ ესეც შემოწმებაა რაღა!
ერთხელაც არ

მიმიჩნევია მისი თითი ყურედ.

სანაძლეოს დავდებ, მას რომ ასე ეთქვა: ,,გაიხედეთ უდარდელად, ან უფრო
სწორად, სწრაფად იმ

ჰორიზონტისაკენ, რომელსაც გარს არტყია, უბრალოდ რომ ვთქვად,
ტენშემცველი ყურე, ახლა კი,

მოაშორეთ თვალი ან სხვანაირად რომ ვთქვათ, განარიდეთ თქვენი ყურადღება
და მიაბყარით იგი

ჩემს აღმართულ თითს”, გეუბნებით, სანაძლეოს დავდებ, რომ აქ თვით დიდი
სტილისტი ჰარი

ჯეიმსიც კი არ შეცდებოდა.

მერე მკიტხეს, თქვენს გვარში ვინმეს ხომ არ ჰქონდა ხერხემლის გამრუდება ან
შესიებული

კოჭებიო, და ორივე ექიმი განმარტოვდა სააბაზანო ოთახში. ჩამოსხდნენ
აბაზანის კიდეზე და

დაიწყეს თათბირი. ამასობაში მე ვჭამდი ვაშლს და ვუყურებდი ხან ჩემს თითს,
ხანაც ყურეს.

ექიმები ერთობ მოღუშულნი გამოვიდნენ სააბაზანოდან.

თუმცა, რის მოღუშულნი ნამდვილ საფლავის ლოდებს ჰგავდნენ. მათ მკაცრი
დიეტა დამინიშნეს.

რა არ იყო ამ დიეტაში. თითქმის ყველაფერი, გარდა ლოკოკინებსა. ლოკოკინა
თავის დღეში არ

ჩამიდვია პირში, არც ჩავიდებ, თუ თვითონვე არ დამიწყებენ კბენას.

-ამ დიეტას ოდნავადაც არ გადაუხვიოთ, -მითხრეს ექიმებმა.



-ესე იგი, ერთი მილიმეტრითაც კი, სანამ ფული მეყოფა, -დავუმოწმე მე.

-ეს ერთი, მეორე, -განაგრძეს მათ, -თქვენთვის აუცილებელია სუფთა ჰაერი და
გამუდმებული

ვარჯიში. აი, რეცეპტი, შეასრულეთ, ძლიერ მოგიხდებათ.

მერე ყველანი ჩვენ-ჩვენ საქმეს ვეწიეთ. ისინი თავიანთ ქუდებს დასწვდნენ, მე კი-
რეცეპტებს, და

წავედი აფთიაქში.

-უნცია ეღირება ორი ცენტი. პატარა ბოთლში იქნება, -მითხრა მეაფთიაქემ.

-კანაფის ნაწყვეტს ხომ არ მომცემთ? -ვკითხე მას.

მე რეცეპტი გავხვრიტე, კანაფი გავუყარე, მერე ყელზე ჩამოვიკიდე და უბეში
შევინახე. ვინ რა

იცის, ვის რანაირი ცრურწმენა აქვს.

მე, მაგალითად, ავგაროზი მწამს.

ტკივილით არაფერი მტკიოდა, მაგრამ მაინც ცუდად ვიყავი. არც მუშაობა
შემეძლო, არც ძილი,

არც ჭამა, არც კროკეტის თამაში. მაგრამ ვინმეს რომ შევცოდებოდი, ოთხი დღე
არ უნდა

გავპარსულიყავ. იმასაც მეუბნებოდნენ: ,,ო, ბერიკაცო, კაჟივით მაგარი ხარ,
ალბათ, მეინის ტყეში

დაისვენე, არა?”

მერე უეცრად გამახსენდა, სუფთა ჰაერი და განუწყვეტელი ვარჯიში მჭირდებოდა
და ჯონთან

გავემგზავრე სამხრეთში. ჟონი ასე თუ ისე ნათესავად მერგებოდა. ასე
ირწმუნებოდა ერთი

მოძღვარი, ქრიზანთემების ყვავილნარში ჩამჯდარი და თავისი პატარა დავთრის
მეშვეობით ასი

ათასი კაცის გამფცქვნელი. ჟონს პაინვილიდან შვიდი მილის დაშორებით ჰქონდა
პატარა კარ-

მიდამო მდებარეობს მაღლა, ,,ლურჯი ქედის” ფერდობზე, ისეთ ღირსესანიშნავ
შტატში,



რომელზედაც აქ ლაპარაკი საჭირო არ არის.

ჯონი კი ქარსივით გამჭვირვალეა და ოქროზე უფრო სუფთა.

ჯონი პაინვილში დამხვდა. შახლამდე, რომელიც განმარტოებით იდგა გორაკზე
და ირგვლივ ასი

მწვერვალით იყო გარშემორტყმული, საბაგირო გზით მივედით. ვაგონიდან მის
სახლთან

გადმოვედით, სადაც შემოგვეგება ჯონის ოჯახი ამარილისთან ერთად. მარილისი
როგორღაც

შეშფოთებული შემომცქეროდა.

ამ დროს საიდანღაც ბოცვერი გამოგვიხტადა კორდზე ხტუნვა-ხტუნვით გზა
გადაგვიჭრა.

ჩემოდანი ძირს დავაგდე და ბოცვერს გამოვენთე. მხოლოდ ოც იარდამდე
მივსდიე.

მალე ბოცვერი თვალს მიეფარა, მე კი დავჯექი ბალახზე და მწარედ ავტირდი.

-ბოცვერსაც ვეღარ ვეწვევი, -ვქვითინებდი მე, -ყოვლად უვარგისი ადამიანი ვარ,
მხოლოდ ისღა

დამრჩენია, მოვკვდე.

-უიმე,რა ემართება ამას, ძმაო ჯონ? -მომესმა ამარილისის ხმა.

-ცოტა ნერვები ღალატობს, -მშვიდად თქვა ჯონმა. -არაფერია. ადექი, ბოცვერების
რისხვავ, შინ

შევიდეთ, თორემ ქადები გაგვიცივდება.

მოსაღამოვდა, მთების პეიზაჟი არაფრით ჩამოუვარდება მისის მერფრის
აღწერილ მთებს.

ნასადილევს თავჯადერებით განვაცხადე, ერთი-ორი წლით დავიძინებ და თუ
შეიძლება ნურც

უქმე დღეებში დამაღვიძებთ-მეთქი. შემიყვანეს საყვავილესავით დიდსა და ცივ
ოთახში, სადაც

ფართო საწოლი იდგა. მალე უკლებლივ მთელი ჯალაბობა დაწვა და ირგვლივ
სამარისებური

სიჩუმე გამეფდა.



რა არ განმიცდია, მაგრამ ასეთ სიჩუმეში კი კარგა ხანია არ მოვხვედრილვარ. ხმა
არსაიდან

ისმოდა. იდაყვს დავეყდენი, წამოვიწიე და ყური მივუგდე.

რა დამაძინებდა! ნეტავ, რაღაც მაინც გავიგონო: ვარსკლავი როგორ ციმციმებს,
ან ბალახი როგორ

იზრდება -მაშინ, იქნებ კიდევაც დამეძინოს. ისიც მომეჩვენა, თითქოს სადღაც
ქარმა ნავის აფრა

აატლაშუნა, მაგრან მერე გავიფიქრე, ალბათ, ხალიჩას ლურსმანი მოძვრა-მეთქი
და კვლავ სმენად

ვიქეცი.

უეცრად რომელიღაც დაგვიანებული ჩიტი შემოჯდა ფანჯრის რაფაზე და ჩუმი
ხმით რაღაც

ჩაიჯღურტულა, რაც ადამიანის ენაზე ასე გადაითარგმნება: ,,ჭიკ-ჭიკ”.

ზეზე წამოვხტი.

_ეი, ვინ ხმაურობს მანდ, ქვემოდ? _ჩამომძახა ჯორჯმა.

-არაფერია, არაფერი, -ვუპასუხე მე, -უცაბედად თავი მივარტყი ჭერს.

დილით აივანზე გავედი და მთებს გავხედე. ორმოცდაშვიდი მწვერვალი
გამოჩნდა. შემაჟრჟოლა,

სასტუმრო ოთახში დავბრუნდი, თაროზე მოვნახე ,,პენქოსტის საოჯახო
მედიცინა” და დავიწყე

კითხვა. მოვიდა ჯონი, გამომართვა წიგნი და წამიყვანა სასეირნოდ. მას სამასი
აკრი მამული

ჰქონდა. ამ მიწაზე საკმაოდ იყო ბეღლები, ჯორები, მხვნელ_მთესველები და
კბილებჩამტვრეული

ფარცხები.

ასეთი რამ ბავშვობაში მინახავს და გული ამიძგერდა.

მერე ჯონმა სიტყვა ჩამოაგდო იონჯაზე და მე უმალვე გონს მოვეგე.

_ჰო, დიახ, _ვთქვი მე, _სწორედ ის, იმ გუნდიდან, რა ჰქვია იმას...

-ისეთი ქორფა, ნაზი, -თქვა ჯონმა, -ერთი სეზონი იკეკლუცა, მერე კი...



-ვიცი, -ვთქვი მე, -ის მიწაშია, ზემოთ კი ბალახი ბიბინებს.

-აი, აი, -თქვა ჯონმა, -როგორც ვხედავ, ერკვევი მეურნეობაში.

-ეგღა მაკლია, ვერ ვერკვეოდე მათ მეურნეობაში, -ვთქვი მე. -ერთ ნშვენიერ დღეს
ისინი მოვლენ

და გათიბავენ.

შინ რომ ვბრუნდებოდი, გზა გადაგვიჭრა მშვენიერმა და იდუმალმა არსებამ.
მონუსხულივით

შევდექი და მივაშტერდი. ჯონი სიგარას აბოლებდა და მოთმინებით მელოდა. ის
ახალი ყაიდის

ფერმერტა წრეს ეკუთვნის. ათიოდე წუთის შემდეგ თქვა:

-შენ რა, მთელი დღე იოცნებებ ამ ვარიაზე? ასე ხომ საუზმესაც გაუშვებ ხელიდან.

-ვარიაზე? -ვთქვი მე.

-ჰო, ორპინგტონის ჯიშის თეთრ ქათამზე, რაკი აღარ იშლი შენსას.

-ორპინგტონის ჯიშის თეთრ ქათამზე? -გავიმეორე დიდი ინტერესით. ქათამი
აუჩქარებლად

მიდიოდა, თანი ღირსეულად და მიმზიდველად ეჭირა.

მე კი ბავშვივით მივსდევდი. ჯონი ერთ ხუთ წუთს კიდევ მომსდევდა, მერე
ჩამავლო ხელი

სახელოში და სასაუზმოდ წამიყვანა.

ერთი კვირა რომ გავიდა, შევშფოთდი. დიდებულად მეძინა და ვჭამდი, პირდაპირ
სიცოცხლე

მიხაროდა, მაგრამ სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში მყოფს ეს არ
შემეფერებოდა. ბოლოს გავიპარე

გაჩერებაზე, პატარა ვაგონით მივედი პაინვილამდე და დავეშურე ქალაქის
საუკეთესო ექიმთან.

ამჯერად მტკიცედ ვიცოდი, რა მჭირდებოდა სამკურნალოდ. ქუდი სკამის
საზურგეზე ჩამოვკიდე

და სხაპასხუპით ვთქვი:

-ექიმო, მაქვს გულის ციროპი, არტერიის გამკვრივება, ნევრასთენია, ნევრიტი,
კუჭის მწვავე



აშლილობა და გამოჯამთელების ნიშნები. მკაცრი დიეტა უნდა დაიცვა.

საღამოობით მივიღებ თბილ, დილაობით კი ცივ აბაზანას.

შევეცდები გავერთო და ვიფიქრო განსაკუთრებით სასიამოვნო ამბებზე. რაც
შეეხება წამლებს,

განზრახული მაქვს ჭამის შემდეგ დღეში სამჯერ მივიღო ფოსფორი აბი და ვსვა
ქინაქინის ქერქისა

და ფესვის ნაყენი კარდამონში გახსნილი. ნარევის ყოველ სუფრის კოვზს
დაუმატებ

განმკურნებელი ჟენშენის ნაყენის თითო_თითო წვეთს ყოველდღიურად, ვიდრე
დოზას

მაქსიმალურად არ გავზრდი; ჩავაწვეთებ საწვეთარით, საწვეთარს კი ყოველ
აფთიაქში იყიდი

ჩალის ფასად. მშვიდობით.

ავიღე ქუდი და გარეთ გავედი. კარი რომ გავიხურე, მერე გამახსენდა, რომ
ყველაფერი არ

მითქვამს. მივბრუნდი. ექიმი იმავე ადგილას იჯდა გაუნძრევლად, მაგრამ, როცა
დაინახა, ისევ მე

ვიყავი, ადგილზე შეხტა.

-აი, კიდევ რა, -ვთქვი მე, -აბსოლუტურ სიმწარეს დავიცავ და ვივარჯიშებ.

კენსულტაციის შემდეგ ერთბაშად უკეთ ვიგრძენი თავი. როცა გამახსენდა,
უიმედო ავადმყოფი

ვარ-მეთქი, ისეთმა სათნოებამ შემიპყრო, რომ კინაღამ ისევ უგუნებოდ შევიქენი -
ისე კი, თუ

ნევრასთენიით დაავადებულ კაცს არაფერი აწუხებს და სიცოცხლე უხარია,
იცოდეთ ყველაფერი

დაკარგულია.

ჯონი დიდი რუდუნებით მივლიდა. მას შემდეგ, რაც დიდი ინტერესი გამოვიჩინე
ორპინგტონის

ჯიშის თეთრი ქათმისადმი, სულ ცდილობდა რამენაირად გავერთე; ღამღამობით
კი საქათმეს

აუცილებლად კეტავდა. თანდათანობით მთის მაცოცხლებელმა ჰაერმა, კარგმა



საჭმელმა და

ყოველდღიურმა გასეირნებამ ისე შემიმსუბუქა ჩემი ტანჯვა, რომ ბოლოს და
ბოლოს სასო

წამერთვა და სულ მოვეშვი. მე ყური მოვკარი ლაპარაკს ვიღაც სოფლელ
მკურნალზე, იქვე ახლოს,

მთაში რომ ცხოვრობდა. ჭავედი მასთან და ყველაფერი ვუამბე თავიდან
ბოლომდე. მკურნალი

თეთრწვერს მოხუცი იყო, ნათელი ლურჯი თვალები ჰქონდა, თვალების ირგვლივ
კი სხივებივით

გაშლოდა ნაოჭები; ტანთ ეცვა ნაცრისფერი შინ შეკერილი ჯინსის კოსტიუმი.

ტყუილუბრალოდ დრო რომ არ დამეკარგა, საკუთარ თავს დაუსვი დიაგნოზი,
საჩვენებელი

თითი მივისვი ცხვირზე, ხელი დავირტყი მუხლზე და ფეხი გავიქნიე, ხელი
დავიბაგუნე

გულისფიცარზე, ენა გამოვყავი და ვკითხე მკურნალს, ახლა რა ღირს მეთქი მიწის
ნაკვეთი

პაინვილის სასაფლაოზე?

მან ჩიბუხი გააბოლა და სამ წუთს გულმოდგინედ მათვალიერებდა.

-ოჰ, ძმობალო, -მითხრა მან დაფიქრების შემდეგ, -ვერ დაგიმალავ, შენი საქმე
წამხდალია.

მართალია რაღაც იმედი გაქვს გადარჩენისა, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ფრიად
სუსტი იმედია.

-ნეტავ რა იმედი? -ხარბად ვკითხე. -მე ვსინჯე დარიშხანი და ოქრო, ფოსფორი,
ვარჯიში,

ჰიდროთერაპიური აბაზანები, სიმშვიდე, მღელვარება, კოდეინი და ნიშადურის
სპირტი ცხარე

სურნელი, ორთქლი. ნუთუ არის კიდევ სხვა რამ წამალი?

-სადღაც აქ, მთებში იზრდება მცენარე, ერთგვარი ყვავილი, -თქვა ექიმმა. -
მხოლოდ ის გიშველის,

სხვა ვერაფერი. ამ ყვავილის არსებობა ქვეყნის დასაბამიდან იცოდნენ
ადამიანებმა, მაგრამ მისი



პოვნა ერთობ ძნელია. ჩვენ უნდა შევეცადოთ და ვიპოვოთ. ახლა თითქმის არავის
ვმკურნალობ,

წლები თავისას შვრება, მოვხუცდი.

შენ კი გიმკურნალებ. ყოველდღე, შუადღისას ორი-სამი საათით უნდა მოხვიდე,
დამეხმარები იმ

მცენარის მონახვაში. ქალაქის ექიმები რასაკვირველია, თავიანთ მეცნიერებაში
კარგად ერკვევიან,

მაგრამ ის კი არ იციან, რა სიმდიდრეს მალავს ბუნება თავის ხურჯინში-ეს მათ არ
გაეგებათ.

ამრიგად, ყოველდღე მე და მოხუცი ექიმი სამკურნალო ბალახის ძებნაში
დავხეტიალობდით,

,,ლურჯი ქედის” მთასა და ბარში. დავცოცავდით შემოდგომის ფოთლებით
დაფარულ სლიპ

ფერდობებზე. ვეჭიდებოდით ყოველ ტოტს, რომ არ ჩავცვენილიყავით ხრამში.
მკერდამდე

ვეფლობოდით დაფნებსა და გვიმრებში. ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვებოდით მთის
ჩანჩქერებს;

ინდიელებზე ნაკლებ როდი მივძვრებოდით წიწვიან ტევრებში, გულმოდგინებით
ვზვერავდით

ბორცვებსა და გორაკებს, მდინარის ნაპირებს და მთის ძირებს,
სასწაულმომქმედი მცენარის

ძებნაში.

მართალი თქვა მოხუცმა ექიმმა, იმ მცენარეს ძნელად თუ იპოვნი, რადგან
იშვიათად ხარობს და

ისე ჩათვალე, უკვე გადაშენდაო. ჩვენ სასოწარკვეთილებას მაინც არ ვეძლეოდით
და ძებნას

განვაგრძობდით. ყოველდღე ჩავდიოდით ბარში, ისევ ავდიოდით ციცაბოებზე და
ვეხეტებოდით

ღრანტეებში სასწაულმომქმედი მცენარის საძებნელად. მთებში გაზრდილი
კაცისათვის

ყოველივე ეს ადვილი იყო, დაღლილობა არ ეტყობოდა, მე კი, ზოგჯერ ისე
მერთმეოდა არაქათი,



რომ შინ მისვლისთანავე საწოლზე დავეგდებოდი და დილამდე მეძინა. ასე
გაგრძელდა ერთი

თვე.

ერთ საღამოს, ექვსი მილი რომ ვიხეტიალე, მე და ექიმი შინ დავბრუნდით. მერე
ამარილისთან

ერთად წავედი სასეირნოდ გზისპირა ჭალაში. შევყურებდით, როგორ იმოსებოდა
მთები ღამის

სამეფო ძოწეულში.

-ძალინ მიხარია, რომ გამოჯანმრთელდით, -მითხრა ქალმა, -თორემ პირველად,
როცა

ჩამოხვედით, ცოტა არ იყოს, კიდევაც მეშინოდა. აი, ეს არის-მეთქი ავადმყოფი,
ნამდვილი

ავადმყოფი.

-გამოვჯამრთელდი! -კინაღამ დავიყვიღე. -თქვენ თუ იცით, რომ ჩემი სიცოცხლე
ბეწვზე ჰკიდია?

ამარილისმა გაკვირვებით შემომხედა.

-როგორ თუ ბეწვზე ჰკიდია, -მითხრა ქალმა. -თქვენ ხომ სასაპალმე ჯორზე უფრო
მაგარი ხართ,

გძინავთ ათი-თორმეტი საათი, ჭამით კი იმდენს ჭამთ, რომ გვეშინია,
სამათხოვროდ კარდაკარ

სიარული არ დაგვჭირდეს. მეტი რაღა გინდათ?

-გეუბნებით, -ვუთხარი მე, თუ ის სასწაულმომქმედი ყვავილი ვერ მოვნახეთ ჩემი
საშველი არ

იქნება, ასე მითხრა ექიმმა.

-რომელმა ექიმმა?

-ექიმმა თეიტემმა-აი, იმ მოხუცმა ექიმმა, ბლექ ოუკის მთაზე რომ ცხოვრობს. არ
იცნობთ?

-ვიცნობ აკვნიდანვე. აი, თურმე სად დადიხართ ყოველდღე-მაშასადამე, ისე
გატარებთ

სასეირნოდ, თქვენთან ერთად დაცოცავს მთებზე და სულ გამოჯამრთელდით,
არა? ღმერთმა



უშველოს მოხუც ექიმს.

სწორედ ამ დროს გზაზე ნელა მიდიოდა თავისი დანჯღრეული ორთვალათი
მოხუცი ექიმი.

ხელი დავუქნიე და გავძახე, ხვალ ჩვეულებისამებრ მოვალ-მეთქი. ცხენი შეაჩერა
და ამარილისი

თავისთან მიიხმო. ხუთი წუთი ისიუბრეს, მე კი მოშორებით ველოდი. მერე
მოხუცმა განაგრძო

გზა.

შინ რომ დავბრუნდით, ამარილისმა ენციკლობედია გადმოიღო და გადაფურცლა.

-ექიმმა თქვა, -მამცნო ქალმა, -როგორც პაციენტი ჩემთან ნუღარ მოვა, როგორც
მეგობარი-როცა

უნდა მოვიდეს, ყოველთვის მოხარული ვიქნებიო. მე კი მიბრძანა მოვძებნო ჩემი
სახელი

ენციკლოპედიაში და გითხრათ რას ნიშნავს იგი.

თურმე ეს სახელი ველურ ყვავილს ჰქვია, თეოკრიტესა და ვერგილიუსს კი
მწყემსი ქალის

სახელად ააქვთ გამოყენებული.

როგორ ფიქრობთ რას გულისხმობს ექიმი?

-ვიცი, რასაც გულისხმობს, -ვთქვი მე. -ახლა ყველაფერი გასაგებია.

ეს სიტყვა მიმართული აძმობილ ნევრასთენიკისადმი, ყველასადმი, ვისაც კი
მოაჯადოვებს

დაუოკებელი მანდილოსანი ნევრასთენია.

დანიშნულება კი სწორი იყო. ქალაქელი ექიმებიც კი ხანდახან თავიანთ ქვის
სადგომებში, თუმცა

ხელის ფათერით, მაგრამ, მაინც მიაგნებენ ხოლმე საჭირო წამალს.

ვარჯიშის თაობაზე მიმართეთ კეთილ ექიმს თეიტემს, ბლეკ ოუკის მთაზე
მეთოდისტთა

სამლოცველოს მსრჯვნივ ნაძვნარში რომ ცხოვრობს.

სრული სიმშვიდე და განუწყვეტელი ვარჯიში!



რა შეიძლება უფრო დამამშვიდებელი და გამკურნებელი იყოს, ვიდრე ის, რომ
იჯდე

ამარილისთან ერთად ერთად ჩრთილში და მეექვსე გრძმობით აღიქვამდე უტყვ
თეოკრიტულ

იდილიას: ოქროსფერალმიანი ლურჯი მთები მწყობრად შედიან ღამის სავანეში..



გზები, რომელთაც ვირჩევთ

ტაქსონიდან ოციოდე მილის დაშორებით “საღამოს ექსპრესი” წყლის ასაღებად
გაჩერდა. წყლის

გარდა ამ განთქმულ ექსპრესის ორთქმავალმა რაღაცა კიდევ შეიმატა ესეთი,
რაც არცთუ ისე

სასარგებლო იყო მისთვის. სანამ ცეცხლფარეში წყლის წელას გადართვით იყო
გართული, ბობ

ტიდბოლი, ,,ზვიგენი” დოდსონი და მეტისი კრიკების ტომიდან, მეტსახელად ჯონ
დიდი ძაღლი,

აძვრნენ ორთქმავალზე და მემანქანეს ტავიანთი ჯიბის არტირელიის სამი ლულა
დაანახეს. ამან

იმდენად ძლიერი შთაბეჭდილება მოახდინა მემანქანაზე, რომ მაშინვე ასწია
ხელები ისეთი

მოძრაობით, რომელიც, ჩვეულებრივ, წამოძახილს-ო, რას ამბობთ!- უკავშირდება.

თავდამსხმელთა მეთაურმა, დოდსონმა, ბრძანება გასცა... მემეანქანე ჩახტა
მიწაზე და მოხსნა

ორთქმავალი მატარებელს. მერე ჯონ დიდი ძაღლი ნახშირზე შემოჯდა, მიუშვირა
თითო

რევოლვერი მემანქანესა დამ ის თანაშემწეს და თავაზიანად ურჩია, ორთქმავალი
ვაგონებისთვის

მოეშორებინათ და შემდგომი განკარგულებებისათვის ეცადათ.

ზვიგენმა დოდსონმა და ბობ ტიდბოლმა არ იკადრეს ისეთი უხარისხო მადნის
გადამუშავება,

როგორიც არიან მგზავრები და პირდაპირ საფოსტო ვაგონის ოქროს საბადოებს
მიაშურეს.

გამყოლი გულდამშვიდებით დახვდათ, ღრამად დარწმუნებული, რომ ,,სარამოს
ექსპრესი”

სუფთა წყალზე უფრო სახიფათოს ვერაფერს შეიწოვდა.

სანამ ბოლი ექვსვაზნიანი რევოლვერის ტარით გამობერტყავდა გამყოლის
თავიდან ამ

დამღუპველ აზრს, დოდსონმა სეიფს დინამიტი შეუწყო. სეიფი აფეთქდა და ამას
ოცდაათიათასი



დოლარი ოქროსი და ქარალდის ფულების სასიამოვნო ჩხარუნი და შრიალი
მოჰყვა. მგზავრებმა

ზანტად გამოჰყვეს თავები ფანჯრებიდან, რომ გაეგოთ საით დაიქუხა. მთავარმა
გამყოლმა ზარის

ზონარს ჩამოჰკრა ხელი, მაგრამ გაწყვეტილი ზონარი უსიცოცხლოდ ჩამოეკიდა.
ყაჩარებმა

ნადავლი ბრეზენტის ტომარაში ჩაჰყარეს,, სწრაფად ჩამოხტნენ ვაგონიდან და
მაღალქუსლიანი

ჩექმებით ძუნძულით გაიქცნენ ორთქმავალისკენ.

გაჯავრებულმა, მაგრამ ფრთხილმა მემანქანემ ჭკუა იხმარა, ბრძანებას დაუჯერა
და სწრაფად

მოაშორა ორთქმავალი მატარებელს, მაგრამ სანამ ეს მოხდებოდა, საფოსტო
ვაგონის გამყოლი

გონს მოვიდა, ვინჩესტერს დაავლი ხელი და თამაშში ჩაება. მისტერ ჯონ დიდმა
ძაღლმა, ეტყობა,

ვერ გააკეთა სწორი სვლა, როცა ტენდერზე დასკუპდა და საუცხოო მიზნად იქცა;
გამყოლმა

თავისი კოზირით ისარგებლა და ტყვია შიგ ბეჭებში გაუყარა. მეტისი რაინდი
მიწაზე

გადმოგორდა.

მით თითო მეექვსედით გაზარდა თავისი ამხანაგების წილი.

წყალსატუმბიდან ორი მილის მანძილზე მემანქანეს გაცერება უბრძანეს.

ყაჩაღებმა გამომწვევაად დაუქნიეს ხელი მემანქანეს, ჩაირბინეს ციცაბო
ფერდობი და ხშირ ტყეში

მიიმალნენ. ჩაპორალის ბარდებთან ხუთიოდწუთიანი ბრძოლის შემდეგ გავიდნენ
პატარა

მდელოზე, სადაც ხის ტოტზე სამი ცხენი ება. ერთი ჯონ დიდ ძაღლს უცდიდა,
რომელსაც

ამიერიდან აღარ ეწერა ცხენის ჭენება აღარც დილით და აღარც ღამით. ამ
პირუტყვს ყაჩაღებმა

აღვირი აჰყარეს, მოხსნეს უნაგირი და ტყეში გაუშვეს. თვითონ კი მოასხდნენ
დანარჩენ ორს,



ნადავლიანი ტომარა უნაგირის კეხზე გადაჰკიდეს და სწრაფად, თუმცა
ფრთხილად, რაც

შეიძლებოდა ნაკლები ხმაურით, შეაჭენეს უკაცურ ხეობაში. აქ ბობ ტიდბოლის
ცხენმა ხავსიან

ლოდზე წინა ფეხი მოიტეხა. მას მაშინვე თავში ტყვია დაახალეს და სათათბიროდ
დასხდნენ.

ისეთი მიხვეულ-მოხვეული გზები გაიარეს, რომ, მცირე ხნით მაინც, არავითარი
საშიშროება არ

მოელოდათ. რამდენიმე მილი და საათი აშორებდა მათ ტვით უსწრაფეს
მდევარსაც კი, რომელიც

შეიძლიბოდა გამოსდგომოდათ. დოდსონის აღვირაყრილი ცხენი ფშვინავდა და
სიამოვნებით

გლეჯდა ხეობაში ნაკადულის პირას ამოსულ ბალახს. ბობ ტიდბოლმა გახსნა
ტომარა, ამოალგა

ოქროთი სავეს პარკი, ტკიცინა ფულის დასტები და ბავშვური სიხარულით
ჩაიხითხითა.

-- ყური მიგდე, შე ბებერო ყაჩაღო,- მხიარულად უთხრა მან დოდსონს. - აკი
გქონდა კიდეც იმედი,

რომ ამ საქმეს გავჩარხავდით. ნამდვილი ფინანსისტი ხარ. ამისტანებში ვერც
ერთი არიზონელი

ვერ შეგედრება.

-- ცხენს რა ვუყოთ, ბობ? აქ დიდ ხანს ხომ ვერ დავრჩებით. ჩვენს კვალს
გათენებამდე მიაგნებენ.

-- შენი ბოლივარი ორსაც ადვილად გვზიდავს, ჯერჯერობით, - თქვა იმედიანად
ბობმა, - მერე,

პირველივე ოთხფეხს, რომელსაც წავაწყდებით, დავისაკუთრებთ და ყველაფერი
რიგზე იქნება.

კარგი ნაჭერი კი დავითრიეთ; ოცდაათიათასი დოლარია. თხუთმეტ-თხუთმეტი
მოდის თითოზე.

-- მეტს მოველოდი, - თქვა დოდსონმა და ჩექმის წვერი ასიგნაციების დასტებს
წაჰკრა. მერე

დაფიქრდა, დაღლილი ცხენის გაოფლილ ფერდებს გადახედა და ნელა
წარმოთქვა:



-- ბოლივარი საკმაოდ გაქაფულა. ნეტა შენ წაბლას ე გარ მოსვლოდა, ბობ!

-- აბა, - კვერი დაუკრა ბობმა გულუბრყვილოდ, - მაგრამ რა გაეწყობა? ბოლივარს
მაგარი ზურგი

აქვს. თავისუფლად გაგვიყვანს სამშვიდობოს. ერთი ვერ გამიგია, ზვიგენო,
როგორაა, რომ

შენისთანა აღმოსავლელი ჩამოდის აქ და დასავლეთის ყველა მკვიდრებს
გვჯობნის? მაინც

აღმოსავლეთის რომელი მხარიდან ხარ?

-- ნიუ იორკის შტატიდან, - თქვა ოდსონმა, ლოდზე ჩამოჯდა და ჩაპორალის
ყლორტი მოკვნიტა.

- ფერმაში დავიბადე, ალსტერის ოლქში. ჩვიდმეტი წლისა სახლიდან გავიპარე.
დასავლეთში

შემთხვევით მოვხვდი. ნიუ იორკის გზას დავადექი პატარა ბოღჩით ხელში. იქ
ფულის შოვნის

იმედი მქონდა. რატომღაც ყოველთვის დარწმუნებული ვიყავი, რომ
მოვახერხებდი. ერთ საღამოს

გზაჯვარედინს მივადექი.

არ ვიცოდი, საით წავსულიყავი. ვიფიქრე, ვიფიქრე და ბოლოს მარცხნივ გავუხვიე.
ღამით

მოხეტიალე მსახიობების დასს წავაწყდი და იმათ გამოვყევი დასავლეთისკენ.
ხშირად მიფიქრია,

როგორ წავიდოდა ჩემი ცხოვრება, მეორე გზას რომ გავყოლოდი?

-- მე მგონი ასევე დაამთავრებდი, - ფილოსოფიურად შენიშნა ბობ ტიდბოლმა, -
საქმე ის კი არაა,

რომელ გზას ვირჩევთ, ადამიანში არის რაღაცა, რაც განსაზღვრავს მის ბედს.

დოდსონი წამოდგა დ ახეს მიეყრდნო.

-- რას რ მივცემდი, რომ შენს ცხენს ფეხი არ მოსტეხოდა, ბობ, - წარმოთქვა მან
თითქმის

პათეტიურად.

-- მეც ძალიან მწყინს, - გაეხმაურა ბობი, - კარგი ცხენი იყო. მაგარმ არა უჭირს რა.
ბოლივარიც



გაგვიძლებს. უკვე დროა დავიძრათ, ზვიგენო, ახლავე შევკრავ ისევ ჩვენს
ნადავლს და ავუშვათ

აფრები!

ბობ ტიდბოლმა ნაძარცვი ტომარაში ჩაალაგა, ბაწრით მოუკრა პირი, ზევით
აიხედა და მისკენ

უთრთოლველი ხელით მიმართული ორმოცდახუთყალიბიანი რევოლვერის
ლულა დაინახა.

-- ნუ მეხუმრები, - გაიკრიჭა ბობი,- დროა მოვუსვათ.

-- ჭკვიანად იჯექი მანდ, - უთხრა ზვიგენმა.

- შენ აღარსად მოუსვამ, ბობ! მიჭირს ამის თქმა, მაგრამ ჩვენ ორში ერთი უნდა
გადარჩეს.

ბოლივარი დაღლილია და ორს ვერ გაგვიძლებს.

-- სამი წელი ამხანაგები ვიყავით,- თქვა ბობმა წყნარად, საფრთხეშიაც
რამდენჯერ ერთად

ვყოფილვართ. ყოველთვის პატიოსნად გექცეოდი. კაცი მეგონე. დადიოდა ხმები,
თითქოს ერთი-

ორი კაცი მოგიკლავს საეჭვო პირობებში, მაგრამ არ მჯეროდა. თუ მეხუმრები,
დაუშვი იარაღი,

ზვიგენო, შევასხდეთ ბოლივარს და გავუდგეთ გზას. სროლას თუ აპირებ, აჰა
მესროლე,

მესროლე, შე გულშავო მორიელო!

დოდსონის სახეზე ღრმა მწუხარება გამოიხატა.

-- ვერ წარმოიდგენ, - ამოიოხრა მან, - როგორ მწყინს, რომ შენმა ცხენმა ფეხი
მოიტეხა.

დოდსონის სახის გამომეტყველება უცებ შეიცვალა - ახლა მისი სახე ცივ
სისასტიკესა და

ულმობელ სიხარბეს გამოხატავდა.

ერთი წამით გამოჩნდა ამ კაცის სული, როგორც ბოროტმოქმედის სახე
პატივცემული ბურჟუას

სახლის ფანჯარაში.



და მართლაც, ბობ ტიდბოლს აღარ ეწერა აფრების გაშლა. მუხთალი მეგობრის
იარაღმა დაიქუხა

და კლდეებმა აღშფოტებული გრიალით უპასუხეს.

ორმაგი ტვირთისაგან განთავისუფლებულმა ბოლივარმა, მკვლელობის უნებლიე
მონაწილემ,

სწრაფად გააქროლა ,,საღამოს ექსპრესის” უკანასკნელი მძარცველი
დანაშაულის ჩადენის

ადგილიდან.

მაგრამ, სანამ დოდსონი ცხენს მიაჭენებდა, ტყე თანდათან გაუჩინარდა,
რევოლვერი მის მარჯვენა

ხელში სავარძლის მოღუნულ სახელურად იქცა, უნაგირს რბილი ქსოვილი
გადაეკრა. დოდსონმა

თვალები გაახილა და დაინახა, რომ ფეხები უზანგებში კი არ ედგა, მუხის საწერი
მაგიდისათვის

მიებჯინა.

ერთი სიტყვით, დოდსონმა ფირმა ,,დოდსონი და დეკერი-უოლსტრიტის
მაკლერების”

მფლობელმა გაიღვიძა. კლერკი პიბოდი გაუბედავად იდგა მის წინ. ქუჩიდან
მანქანების ხმაური

შემიდიოდა და ვენტილატორის ძილისმომგვრელი ზუზუნი ისმოდა.

-- ა, პიბოდი, - თქვა დოდსონმა და თვალები მოიფშვნიტა. - ჩამძინებია. უცნაური
სიზმარი ვნახე.

რა იყო პიბოდი?

-- მისტერ ვილიამსი გელოდებათ, სერ. ფირმიდან ,,თრეისი და უილიამსი” იქს,
იგრეჯ, ზეტის

საქმეზე. ბირჟამ გააკოტრა, თუ გახსოვთ, სერ?

-- ჰო, მახსოვს. როგორ ფასობს ახლა იქს, იგრეკ, ზეტი?

-- ერთი და ორმოცდახუთი, სერ.

-- მაპატიეთ, - ტქვა პიბოდიმ აღელვებით, - მაგრამ ვილიამსს ველაპარაკე. ტქვენი
ძველი



მეგობარია, მისტერ დოდსონ და იქს, იგრეკ, ზეტიც ხომ ფაქტიურად თქვენზეა
დამოკიდებული.

მე მეგონა თქვენ... ვიფიქრე, იქნებ არ გახსოვდათ, რომ ოთხმოცდათვრამეტად
მოგყიდათ.

ბირჟის ფასად თუ შეიძინა , უკანასკნელი ცენტი დაეხარჯება და იძულებული
იქნება სახლი

გაყიდოს.

დოდსონის სახის გამომეტყველება უცებ შეიცვალა.

ახლა მისი სახე ცივ სისასტიკესა და ულმობელ სიხარბეს გამოხატავდა. ერთი
წამით გამოჩნდა ამ

კაცის სული, როგორც ბოროტმოქმედის სახე პატივცემული ბურჟუას ფანჯარაში.

-- ერთი და ორმოცდახუთი გადაიხადოს, - თქვა მან, - ბოლივარი ვერ გვზიდავს
ორს..



ლოტოსი და ბოთლი

კონსული დინჯად მუშაობდა თავის ყოველწლიურ მოხსენებაზე: ამდენი და
ამდენი ათასი ტონა

ბანანი, ამდენი ცალი ფორთოხალი თუ ქოქოსი, ამდენი უნცია ოქროს მტვერი,
ამდენი გირვანქა

კაუჩუკი, ყავა თუ ინდიგო გაიტანესო; წინა წელთან შედარებით ექსპორტიცა და
იმპორტიც ოცი

პროცენტით გაიზარდაო.

კონსული კმაყოფილი ჩანდა: ,, ხომ შეიძლება სახელმწიფო დეპარტამენტში ჩემი
მოხსენება

წაიკითხონ და…” –აზრი აღარ დაასრულა, სკამის საზურგეს მიეყრდნო და
გაეღიმა, -მგონი, ჩემს

წინამორბედს ვემსგავსებიო.

თაგალონი შორს სადღაც ზღვაში მდებარე უმნიშვნელო რესპუბლიკის ერთი
უმნიშვნელო

კუნძული იყო. კონსულს მოაგონდა- საკარანტინო სამსახურის ერთ-ერთმა
ექიმმა ჟურნალი

,,ლონდონური ლანცეტი” მხოლოდ იმიტომ გამოიწერა, რომ იმედი ჰქონდა,
ახალი ორლეანის

ჯანმრთელობის სამინისტროსათვის თაგალონიდან გაგზავნილ თავის
მოხსენებებს ტროპიკული

ციებ-ცხელების შესახებ იმ ჟურნალში დაბეჭდილს იხილავდა. კონსულს კარგად
მოეხსენებოდა,

რომ შტატებში მისი ნაცნობებიდან თითქმის არავინ არაფერი იცოდა თაგალონის
შესახებ.

ორიოდე კაცი თუ წაიკითხავდა მის მოხსენებას: სახელმწიფო დეპარტამენტის
ერთი-ორი

წვრილი მოხელე და ასევე ერთი-ორი სტამბის ასოთამწყობი. შეიძლება მბეჭდავ
მემანქანესაც

მიექცია ყურადღება, კუნძულზე კომერცია თანდათანობით იკიდებს ფეხსო და
ამის შესახებ

თავის ნაცნობთან ელაპარაკა.



კონსული თავის მოხსენებაში წერდა: ,,გაუგებარია ის გულგრილობა, რასაც ჩვენი

ექსპორტიორები იჩენენ. ნუთუ არ ესმით, რომ ამით Fფაქტობრივად ეხმარებიან
ფრანგებსა და

გერმანელებს მართონ ბაზარი ამ მდიდარსა და ნაყოფიერ…”- აზრის დამთავრება
ვერ მოასწრო,

გემის ხრინწიანი საყვირის ხმა შემოესმა.

უილარდ ჯედიმ კალამი დადო, თავის ფართოფარფლებიან ქუდსა და ქოლგას
ხელი წამოავლო

და მიხვეულ-მოხვეული, მაგრამ დაჩრდილული გზით სანაპიროსაკენ გაემართა.
კუნძულს ხილის

რეგულარულად მზიდავი გემი ,,ვალჰალა” უახლოვდებოდა. მის სანახავად,
ჩვეულებისამებრ,

ლამის ნახევარი თაგალონი გამოსულიყო. კუნძულს ნავსადგური არ ჰქონდა,
ამიტომ გემმა

ნაპირიდან ერთი მილის დაშორებით ჩაუშვა ღუზა.

ჯედის სახლიდან სანაპირომდე დრო ზუსტად ჰქონდა გამოთვლილი. მივიდა თუ
არა, მებაჟეებმა

ნავი წყალში შეაცურეს, ნიჩბებს მოუსვეს და თავიანთი მოვალეობის
შესასრულებლად გემისაკენ

გაემართნენ. ამასობაში გემიდან წამოსული კარჭაპი, რომელსაც ხაზინადარი
მოჰყავდა, ნაპირს

მოადგა.

ჯედიმ ქოლგა დაკეცა და ქვიშაში ჩაარჭო. წელში ოდნავ მოხრილმა ხელები წინ
გაიშვირა.

ხაზინადარმაც არ დააყოვნა, თითქოს ბურთს ეთამაშებაო, ზონრით შეკრული
გაზეთების მძიმე

გრაგნილი გადმოუგდო. ჯედიმ ჰაერში დაიჭირა და იქვე მოხეტიალე უსაქმურების
სიცილი, ტაში

და აღტაცება დაიმსახურა. თაგალონზე ჟურნალ-გაზეთები კვირაში ერთხელ
მოდიოდა. ამ ამბავს

იქაურები შეჩვეულნი იყვნენ და არც აწუხებდათ, რომ ცხელ-ცხელი ამბები
კუნძულზე ცოტა არ



იყოს ,,გაგრილებული” აღწევდა.

ჯედიმ ქვიშიდან ქოლგა ამოაძრო და აუჩქარებელი ნაბიჯით გაემართა
საკონსულოსაკენ,

რომელიც ოროთახიან ნაგებობას წარმოადგენდა. შენობას ბამბუკის აივანი
ჰქონდა და პალმებით

იყო გარშემორტყმული. ზედ კარის თავზე ტარით გახუნებული დროშა
მიემაგრებინათ. დროშაზე

ვარსკვლავები და ზოლები იყო გამოსახული. ერთი ოთახი სადად გაწყობილ
კანტორას ეკავა.

ოთახში სკამები, ბამბუკის ტახტი და მაგიდა იდგა. მაგიდაზე საქმიანი ქაღალდები
ელაგა.

კედელზე პირველი და ბოლო პრეზიდენტების სურათები ერთმანეთის პირდაპირ
ეკიდა. რაც

შეეხება მეორე ოთახს, იქ ჯედი ცხოვრობდა.

თერთმეტი საათი იქნებოდა, როდესაც იგი სანაპიროდან დაბრუნდა. საუზმის
დროც მოსულიყო

და კარიბელი მზარეული ქალი- ჩანსა- აივნის დაჩრდილულ მხარეს სუფრას
შლიდა. თევზის

წვნიანი, მოხარშული კიბორჩხალა, მოშუშული ხორცი, ანანასი, ღვინო და ყავა
მოიტანა.

კონსული სუფრას მიუჯდა და დინჯად გახსნა გაზეთების გრაგნილი. ორი დღე
მაინც

დასჭირდებოდა მათ წაკითხვას. ქვეყანაზე მომხდარი ამბები იმ შორეულ
კუნძულზე ისე

აღიქმებოდა, როგორც ჩვენ აღვიქვამთ ხოლმე მეცნიერთა ახირებულ
შეხედულებებს

მარსიანელთა ცხოვრებაზე. კონულის შემდეგ პრესას ინგლისურ ენაზე
მოლაპარაკე ოჯახები

გაეცნობოდნენ.

ჯედის პირველად ხელში მოხვდა ვეებერტელა, ლეიბივით სქელი ნიუ-იორკში
გამოცემული

მრავალგვერდიანი გაზეთი, რომლის წაკითხვისას შეუძლებელია კაცს საღათას



ძილით არ

ჩასძინებოდა. ჯედიმ გაზეთი მაგიდაზე გაშალა. აუჩქარებლად შეუდგა ჭამას. თან
ნელ-ნელა

ფურცლავდა და უინტერესოდ ათვალიერებდა პუბლიკაციებს. უცებ ნაცნობ
სურათს მოჰკრა

თვალი. თითქმის ნახევარი გვერდი ჰქონდა დათმობილი გემის ბუნდოვან
სურათს. დაიხარა და

სურათის ქვემოთ განსხვავებული შრიფტით დაბეჭდილმა სათაურმა და პატარა
ტექსტმა მიიპყრო

მისი ყურადღება.

დიახ, არ შემცდარა. სურათზე რვაას ტონიანი იახტა ,,აიდალაია’’ იყო აღბეჭდილი.
მის

მფლობელს ჯ. უარდ თოლივერს ლამაზი ეპითეტებით ამკობდნენ : ,,უმშვენიერესი
ყმაწვილიო’’,

,,მდიდარი და უნაკლოო’’.

ჯედი ნელ-ნელა წრუპავდა ყავას და თან სურათის ქვემოთ დაბეჭდილ ტექსტს
კითხულობდა

მისტერ თოლივერის ქონებასა და ობლიგაციებზე. და კიდევ იმაზე, რომ მისტერ
თოლივერი

იახტაზე მიპატიჟებულ სტუმრებთან ერთად ექვსკვირიან კრუიზს აწყობდა
ამერიკის

ცენტრალურ და სამხრეთ სანაპიროებსა და ბაჰამის კუნძულებზე. სტუმართა
შორის

მოხსენებულნი იყვნენ მისის ქემბერლენდ ფეინი და მის აიდა ფეინი.

მკითხველის დასაინტერესებლად პუბლიკაციის თავკერძა ავტორი რაღაც-
რაღაცეებს იგონებდა.

გადაკრულად წერდა მის ფეინისა და მისტერ თოლივერის მოსალოდნელ
დაქორწინებაზე. ისეთ

გამოთქმებს ხმარობდა, როგორიცაა : ,,პატარა ჩიტუნია’’, ,,სანატრელი’’, ,,მითქმა-
მოთქმის

სამიზნე ქალბატონი’’. ,,არავის გაუკვირდება,თუ…’’ და ბოლოს მილოცვით
ამთავრებდა.



ჯედიმ ისაუზმა, გაზეთები აიღო, აივნის დასავლეთ მხარისაკენ გაემართა და
თავის საყვარელ

სარწეველა სავარძელში ჩაეშვა. ფეხები ბამბუკის მოაჯირზე შემოაწყო, სიგარას
მოუკიდა და

ზღვას გახედა. სიხარულნარევი კმაყოფილება იგრძნო. წაკითხულ ამბავს
ოდნავადაც არ

აუღელვებია. ნამდვილად სძლია თავს. დავიწყებით აიდას ვერასოდეს
დაივიწყებდა, მაგრამ

მასზე გაფიქრებისას ტკივილს უკვე აღარ გრძნობდა. იმ ჩხუბის შემდეგ გაგიჟებით
ეძებდა ახალ

სამუშაოს და მიიღო კიდეც კონსულის ადგილი. მხოლოდ ერთი სურვილი
ამოძრავებდა : ჩქარა

გასცლოდა იქაურობას და შორს გადახვეწილიყო. უნდოდა, სამაგიერო ამით
გადაეხადა

ქალისათვის. მოახერხა კიდეც : თვრამეტი თვე იყო კუნძულ თაგალონზე
კონსულად და სიტყვაც

კი არ მიუწერიათ ერთმანეთისათვის. ზოგჯერ გაკვრით იგებდა ქალის ამბებს იმ
მეგობრებისაგან,

რომლებთანაც იშვიათად, მაგრამ ჯერ კიდევ ჰქონდა მიმოწერა. სადღაც გულის
კუნჭულში

ესიამოვნა კიდეც, რომ ქალი ჯერ არ გაჰყოლოდა ცოლად თოლივერს და არც
სხვა ვინმეს. მაგრამ

ალბათ თოლივერი მალე მიაღწევდა მიზანს.

კაცისათვის ახლა ამას აღარავითარი მნიშვნელობა აღარ ჰქონდა. აქ, ამ
დალოცვილ ქვეყანაში

განცხრომით ცხოვრობდა. ბედნიერი და კმაყოფილი იყო. შტატებში გატარებული
თითქოსდა ის

სავსე დღეები ახლა გამაღიზიანებელ სიზმრად ეჩვენებოდა. იმედოვნებდა, რომ
აიდაც ბედნიერი

იყო. აქაური რბილი კლიმატი, თავისუფლება, მომხიბლავი დღეების იდილია,
ცხოვრება ამ

რომანტიკული და, ცოტა არ იყოს, ზარმაცი ხალხის გვერდით, მუსიკა, ყვავილები
და ხმადაბალი



სიცილი, მომაჯადოებელი ზღვისა და მთის სიახლოვე, სიყვარულით, სილამაზითა
და

ზღაპრებით აღსავსე ეს თეთრი ტროპიკული ღამეები გაცილებით ბევრს ნიშნავდა
ჯედისათვის

და თანაც პაოლა ო’ ბრენიგანიც ხომ აქ ჰყავდა.

ჯედი პაოლას ცოლად შერთვას აპირებდა, თუ, რა თქმა უნდა, პაოლაც თანახმა
იქნებოდა. თუმცა

ქალის ნაზ გრძნობებში დარწმუნებული იყო, ხელის თხოვნას მაინც აჭიანურებდა.
რაღაც

იდუმალი ძალა აჩერებდა. შესაძლოა ქვეცნობიერად სჯეროდა, რომ პაოლაზე
დაქორწინებით იმ

უკანასკნელ ძაფსაც გაწყვეტდა, რითაც წარსულს უკავშირდებოდა.

რაც მართალი მართალია, პაოლასთან ბედნიერი იქნებოდა. კუნძულზე მას ვერც
ერთი გოგონა

ვერ შეედრებოდა. პაოლა ორი წელი შტატებში სწავლობდა. თვით ინგლისის
საგრაფოების-

ნორფოლკისა და მენჰეტენის გოგოებისგანაც არ გამოირჩეოდა.
მხრებმოშიშვლებულ საშინაო

კაბაში ხომ ძალზე მომხიბლავი იყო.

მამამისი ბერნარდ ო’ ბრენიგანი კუნძულ თაგალონზე ბითუმად ვაჭრობდა.
მდიდარი კაცი იყო.

მისი ოჯახი ახალი ორლეანიდან გამოწერილი ავეჯით გაწყობილ ორსართულიან
სახლში

ცხოვრობდა. პაოლას დედა ადგილობრივი მაღალი წრის ქალბატონი
ბრძანდებოდა. შავგვრემანი

გახლდათ. მის ძარღვებში ირლანდიური და ესპანური სისხლი ჩქეფდა. ეს კი,
ჩვეულებრივ,

იშვიათი სილამაზისა და ცოცხალი ბუნების საწინდარია.

ამრიგად, პაოლას მშვენიერი მშობლები ჰყავდა. მათი სახლის ზედა სართული
ჯედისა და

პაოლასათვის იყო განკუთვნილი. ახალგაზრდები იქ იცხოვრებდნენ, როცა ჯედი
მათი სიძე



გახდებოდა.

ჯედი დაახლოებით ორი საათი კითხულობდა და დაიღალა. გაზეთებიც აქეთ-იქით
მიმოეფანტა.

თავი ასწია. მიმოიხედა. იქაურობა ჭეშმარიტ სამოთხეს ჰგავდა. ბანანის ხეები
მზეს უჩრდილავდა.

ფერდობი, რომელიც საკონსულოდან ზღვისკენ ეშვებოდა, ყვავილობაში ახლად
შესული

მუქმწვანე ფოთლოვანი ლიმონისა და ფორთოხლის ხეებით იყო დაფარული.
დაბლა ზღვის რუხი

ყურე ხმელეთში სოლივით შემოჭრილიყო, ხოლო შორს მაღლობზე შეფენილი
ხეები თოთქოს

ღრუბლებს სწვდებოდა. მშვიდი ზღვის კლდოვან ნაპირზე ქოქოსის მწვანედ
მოელვარე პალმები

თვალს იტაცებდა. ჯედი შეჰყურებდა ტყის სიმწვანეში ალაგ-ალაგ გარეულ აყალო
მიწის

მოყვითალო ფერს, ხილისა და ყვავილების სურნელთან ერთად ისრუტავდა
ეზოში, ხის ძირას

მოწყობილ ჩანსას თიხის ღუმელიდან ამოსულ კვამლის სუნს. ესმოდა,
ქოხებიდან ქალების

კისკისი და ხეებიდან ბეღურების ჟივჟივი. ნაპირიდან აქაფებული ტალღების
ჩქაფუნიც

სწვდებოდა მის ყურთასმენას. მარილიანი ნელი სიო კი სახეზე ელამუნებოდა.
მოულოდნელად

შორს ღია ზღვაში თეთრ ლაქასავით გამოჩნდა რაღაც, რომელიც ნელ-ნელა
იკვეთებოდა რუხი

ზღვის ფონზე. ჯედი უინტერესოდ შესცქეროდა ჰორიზონტს, სანამ ის თეთრი
ლაქა

,,აიდალაიად’’ არ გადაიქცა, რომელიც სრული სვლით მოემართებოდა. ჯედი
გახევებული

მიშტერებოდა ამ მშვენიერ, თეთრ იახტას. მალე იგი დაახლოებით ერთ მილზე
მოუახლოვდა

კუნძულს. კაცი თვალნათლივ ხედავდა იახტის ნატიფ სპილენძის კორპუსს,
რომელიც მზეზე



საოცრად ბრწყინავდა. კარგად ჩანდა გემბანზე ზოლიანი, საჩრდილობელი
ტილოს სოკოებიც.

ჯადოსნური გემივით შემოცურდა ,,აიდალაია’’ კონსულის პატარა, განათებულ
სამყაროში და

სწრაფადვე მიეფარა თვალს. მხოლოდ პაწაწინა კვამლის ღრუბელი დატოვა
წყლის ზედაპირზე.

თითქოს არამიწიერი, არაამქვეყნიური ქიმერა იყო.

ჯედი კანტორაში შევიდა და უხალისოდ მიუბრუნდა თავის მოხსენებას. თუკი
გაზეთში

გამოქვეყნებულ სტატიას ოდნავადაც არ აუღელვებია, ,,აიდალაიას’’ ის ჩუმი
გაელვება ხომ მით

უმეტეს ვერ შეძრავდა მის სულს! ამის გაფიქრებამ სიმშვიდე მოჰგვარა და
ეჭვებიც გაუფანტა.

ზოგჯერ ადამიანებს ქვეცნობიერად რაღაცის იმედი აქვთ. მაგრამ ახლა ორი
ათასი მილის

სიშორიდან მოსული გემი, რომელმაც არხეინად განაგრძო გზა და რომელსაც
ერთი ძარღვიც კი არ

შეუტოკებია ჯედისათვის, იმას ნიშნავდა, რომ კაცი ქვეცნობიერადაც კი აღარ
ებღაუჭებოდა

წარსულს.

ნასადილევს, როდესაც მზე გადაიხარა, ჯედიმ ქოქოსის პალმებით დაჩრდილულ
სანაპიროზე

გაისეირნა. ქარი ხმელეთისაკენ ქროდა და ზღვა აქოჩრილ ტალღებს დაეფარა.
აქაფებულმა

ტალღამ ნაპირზე რაღაც მრგვალი და ბრჭყვიალა საგანი გამორიყა,რომელიც
ტალღის მიქცევას

უკანვე მიჰყვა. მეორე ტალღამ ისევ ნაპირისაკენ გამოაგორა. ჯედი დაიხარა და
აიღო.

გრძელყელიანი ღვინის გამჭვირვალე ბოთლი აღმოჩნდა. თავი დაცობილი
ჰქონდა და მუქი

წითელი ლუქით დალუქული. ეტყობა, ბოთლში ჩაშვებისას დახვეული ქაღალდი
სანახევროდ



გაშლილიყო. ლუქს ბეჭდის კვალი აჩნდა. ამ ბეჭედს კი ჯედი კარგად იცნობდა. იგი
აიდა ფეინს

ეკუთვნოდა. ეს უბრალო ბეჭედი ქალს ყოველნაირ ძვირფასეულობას ერჩია და
ყოველთვის ეკეთა

კიდეც თითზე. ჯედიმ ლუქზე ნაცნობი მონოგრამა ,,ა. ფ.’’ ამოიკითხა. რაღაც
უცნაური

მოუსვენრობა დაეუფლა. გემის ხილვისას არ მოსვლია ასეთი რამ, მონოგრამის
დანახვამ კი

ინტიმური გრძნობები აღუძრა. ჯედიმ ბოთლი სახლში წამოიღო და მაგიდაზე
დადგა.

სასწრაფოდ მოიხადა ქუდი, გაიძრო პიჯაკი, აანთო ნათურა და ნაპირზე
გამორიყული ნადავლის

თვალიერებას შეუდგა.

ბოთლს სინათლეზე გახედა და შეამჩნია, რომ მასში მჭიდროდ ნაწერი ორი
ფურცელი იდო.

ქაღალდის ზომა და ფერი აიდას საწერ ქაღალდს ემთხვეოდა. ხელწერაც
ქალისას ჰგავდა.

მართალია შუშის ქვეშ ვერც ერთი სიტყვის ამოკითხვა ვერ შესძლო, მაგრამ დიდი
ასოების

დანახვისთანავე მიხვდა, რომ ბარათი აიდას დაწერილი იქნებოდა.

ჯედის თვალებში ღიმილი ჩაეღვარა. ბოთლი იატაკზე დადგა. მაგიდაზე სამი
სიგარა დაალაგა,

აივნიდან სარწეველა სავარძელი შემოიტანა და მოხერხებულად ჩაჯდა. უნდა
აეწონ-დაეწონა

შექმნილი მდგომარეობა, სანამ ამ სამ სიგარას მოსწევდა.

ნეტავ საერთოდ არ ეპოვა ეს ბოთლი, მაგრამ რას იზამდა, ბოთლი უკვე ოთახში
ედგა. ნეტავ ვის

რაში სჭირდება ამდენი უსარგებლო და სულის ამაფორიაქებელი ნივთი?

ამ საოცნებო მიწაზე, სადაც დრო თითქოს ტაატით მიდიოდა, ჯედი მხოლოდ
უმნიშვნელო

ამბებზე ფიქრს შეეჩვია. მაგრამ ამჯერად თავში ათასნაირი მიზეზი
ამოუტივტივდა, რის გამოც



შეიძლებოდა ბოთლი ზღვაში გადაეგდოთ. როცა გემს საფრთხე ელის, ბოთლში
ჩადებული

წერილით უხმობენ მშველელს. მაგრამ ჯედიმ ხომ სულ რაღაც სამი საათის წინ
თავისი თვალით

იხილა ,,აიდალაია’’, რომელიც სრული სვლით მიცურავდა. ისე, გემით
მოგზაურობის დროს

გოგონებსაც ბევრჯერ უხუმრიათ, მაგრამ ასეთი რამ აიდას არ სჩვეოდა. იქნებ
გემის ეკიპაჟი

აჯანყდა, მგზავრები ტრიუმში ჩაამწყვდიეს და ისინიც ამ ბარათით შველას
ითხოვდნენ? მაგრამ

საეჭვოა ასეთ მძიმე ვითარებაში ოთხი გვერდი წერილი დაეწერა ვინმეს.

ამრიგად ჯედიმ მალევე უკუაგდო ეს სულელური მოსაზრებები და უხალისოდ
მიუბრუნდა ისევ

იმ აზრს, რომ წერილი პირადად მისთვის იყო განკუთვნილი. ქალმა იცოდა, რომ
ჯედი

კუნძულზე იმყოფებოდა და ალბათ ჩავლისას წყალში გადააგდო ბოთლი. ქარმაც
ხელი შეუწყო,

ნაპირისაკენ გვარიანად ქროდა და გამორიყა კიდეც.

როგორც კი ჯედი ამ დასკვნამდე მივიდა, შუბლი შეეჭმუხნა და ტუჩები ჯიუტად
მოკუმა. მერე

ციცინათელებმა მოსტაცეს თვალი, ბალახიან ბილიკებს რომ მოდებოდნენ.

თუკი ბარათი აიდასაგან იყო, ქალს შერიგების გარდა სხვა რა უნდა ეთხოვა? და
თუ ეს ასეა,

რატომ არ გამოიყენა კავშირის უფრო საიმედო საშუალება- ფოსტა, ვიდრე ეს
არასაიმედო და

არასერიოზული გზა ? ბარათი ცარიელ ბოთლში ჩადო და ღია ზღვაში გადააგდო !
ქალის ამგვარი

უდარდელობა და ქარაფშუტობა სხვა რა უნდა ყოფილიყო, თუ არა დაცინვა და
კაცის აბუჩად

აგდება ?!

ასეთმა ფიქრებმა ჯედი გააღიზიანა და შეურაცხყოფილად იგრძნო თავი. პიჯაკი
ჩაიცვა, ქუდი



დაიხურა და გარეთ გავიდა. სანაპიროსაკენ გაუყვა გზას. ზღვასთან ახლოს
მოედანზე ორკესტრი

უკრავდა და უდარდელი და ბედნიერი ხალხი სეირნობდა. რამდენიმე
მორიდებული სენიორიტა

შორიახლო მიდი-მოდიოდა. თმაში ციცინათელები ჩაეპნიათ და ჯედის ელვარე,
შავი თვალებით

უჭვრეტდნენ. ჰაერში ჟასმინისა და აყვავებული ფორთოხლის სუნი ტრიალებდა.

ჯედი ბერნარდ ო’ ბრენიგანის სახლს მიუახლოვდა. პაოლა აივანზე ჰამაკში იწვა.
ჰამაკიდან ისე

წამოფრინდა, როგორც ჩიტი წამოფრთხიალდება ხოლმე ბუდიდან. ჯედის ხმის
გაგონებაზე

ლოყები შეეფაკლა.

კაცი მოხიბლა ქალის გარეგნობამ. მაქმანით გაწყობილი ჩითის კაბა და თეთრი
ფლანელის

ჟილეტი ძალიან უხდებოდა. ტანსაცმელი კოხტად და გემოვნებით ჰქონდა
შეკერილი. ჯედიმ

ქალს გასეირნება შესთავაზა. გორაკისაკენ მიმავალ გზას დაადგნენ. ინდიელთა
ძველისძველ

ჭასთან შეჩერდნენ. იქვე ჩამოსხდნენ და ჯედიმ ლაპარაკი წამოიწყო.
დარწმუნებული იყო, ქალი

უარს არ ეტყოდა, მაგრამ მაინც სიხარულის ჟრჟოლამ აიტანა, როდესაც იგრძნო,
ქალის

სიყვარულითა და ერთგულებით გამსჭვალული გული მთლიანად მას ეკუთვნოდა.
გული,

რომლისთვისაც უცხო იყო ჭირვეულობა და ეჭვიანობა.

იმ ღამეს, როდესაც ჯედიმ ქალს სახლთან აკოცა, მერე კი შინისაკენ გაემართა,
თავს ძალიან

ბედნიერად გრძნობდა. ასეთი ბედნიერი არასოდეს ყოფილა. ამ ფუყე ლოტოსების
ქვეყანაში

ხალხი განცხრომით ცხოვრობდა. მეზღვაურებისა არ იყოს, მასაც ეჩვენებოდა,
რომ საუკეთესო ის

არის, რაც ადვილად მიიღწევა. ჯედის აქ იდეალური მომავალი ელოდა. ჭეშმარიტ



სამოთხეში

შედგა ფეხი. მართალია, მისი წარსული სავსე იყო სწორი და უფრო ხშირად
მცდარი ნაბიჯებით,

მაგრამ უბედნიერესი იქნებოდა, თუკი სამუდამოდ გაწყვეტდა იმ ძაფს, რომელიც
წარსულთან

აკავშირებდა. უილარდ ჯედი საბოლოოდ ამ კუნძულზე უნდა დასახლებულიყო.
მისი მომავალი

ცხოვრება აქ წარიმართებოდა. ეს ამბავი იმ საღამოს გადაწყვიტა და თანდათან
სიმშვიდე და

კმაყოფილება დაეუფლა.

ჯედი ლამაზი და ნაღვლიანი სიმღერის სტვენა-სტვენით შინ შევიდა. მისი
მოშინაურებული

მაიმუნი თაროდან ჩამოხტა. ჯედის ქვემოდან მიაჩერდა და გამალებით მოჰყვა
კბილების კაწკაწს-

მშიაო. კონსული მაგიდისაკენ გაემართა. უნდოდა იქ შენახული თხილი აეღო და
ნახევრად

სიბნელეში ხელი ბოთლს წაკრა. ჯედის ბოთლი სულ გადაავიწყდა. შეკრთა და
ჩუმად

შეუკურთხა.

შუქი აანთო და მაიმუნს აჭამა. მერე ბოთლი აიღო და სანაპიროსაკენ დაეშვა.
მთვარე ანათებდა და

ზღვა დიდებული სანახავი იყო. საღამოობით კუნძულზე ქარი იცოდა. ოღონდ
ახლა ზღვისკენ

ქროდა. ჯედი ზედ წყალთან მივიდა და ბოთლი ზღვაში გადააგდო. ბოთლი წუთით
ჩაიძირა,

მაგრამ მალევე ამოტივტივდა. ჯედი იდგა და თვალს ადევნებდა. ნათელი,
მთვარიანი ღამე იყო.

ვაჟი აშკარად ხედავდა, როგორ ანანავებდა ბოთლს ტალღები და რა ნელ-ნელა
სცილდებოდა იგი

ნაპირს. ქარს ბოთლი ღია ზღვისკენ მიჰქონდა და მალე შავ ლაქად იქცა,
რომელიც დროდადრო

თუ გამოჩნდებოდა. იდუმალი ბოთლი იდუმალმა ოკეანემ შთანთქა. ჯედი



სანაპიროზე იდგა,

სიგარას ეწეოდა და წყალს გაჰყურებდა.

სანაპიროზე, ერთ პატარა ქოხში მოხუცი მეთევზე საიმონი ცხოვრობდა. მისი
კარჭაპი ,,პეიჯარო’’

პატარა ყურეში იდგა. მოხუცი დილაადრიან ვიღაცის ძახილმა გამოაღვიძა.
ნახევრად მძინარე

გავიდა გარეთ და დაინახა, გემ ,,ვალჰალას’’ ერთ-ერთი ნავი ნაპირს
უახლოვდებოდა. კვლავ

დაუძახეს და მეთევზეც ნავისაკენ გაემართა. ნავში კაპიტნის თანაშემწე-
საიმონის ძველი

ნაცნობი- და სამი მეზღვაური ისხდნენ.

-მოხუცო, სასწრაფოდ მოიყვანე სასტუმროდან ექიმი ფერიში, ან მისტერ
ველესლი, ან კონსულის,

მისტერ ჯედის, რომელიმე მეგობარი!- დაუძახა კაპიტნის თანაშემწემ.

-ღმერთო მაღალო! მისტერ ჯედის ხომ არაფერი დაემართა?- იკითხა ნამძინარევი
ხმით საიმონმა.

- აქ არის ნავში, ბრეზენტის ქვეშ,- უპასუხა კაპიტნის თანაშემწემ.

-ცოტაც და დაიხრჩობოდა. გემიდან დავინახეთ. გიჟივით მიცურავდა წყალზე
მოტივტივე

ბოთლისაკენ, რომელიც ნაპირიდან დაახლოებით ერთ მილზე იქნებოდა. კარჭაპი
ჩავუშვით და

დავედევნეთ. მისტერ ჯედი თითქმის მისწვდა ბოთლს, მაგრამ ხელი უცაბედად
გაეშვა და

ჩაძირვა დაიწყო. კიდევ კარგი, რომ დროზე მოვუსწარით. ჯერ ცოცხალია. ერთი
სიტყვით, ექიმი

გვჭირდება.

-ბოთლი ?- თვალების ფშვნეტით იკითხა საიმონმა. მთლად გამოღვიძებული არც
იყო. – ბოთლი

სად არის ?

-სადღაც შორს ტივტივებს, – ხელი ზღვისკენ გაიშვირა კაპიტნის თანაშემწემ. – აბა,
წადი, მოხუცო,



ჩქარა წადი !



მართალი მოთხრობა

იმისათვის, რომ დაეჭვებულმა მკითხველმა ეს წიგნი ოთახის კუთხეში არ
მიაგდოს, თავიდანვე

ვაფრთხილებ მას, რომ ეს მოთხრობა არ არის საგაზეთო ტელეფონი. აქ ვერ
ნახავთ ვერც

ყოვლისმცოდნე სახელოებაკაპიწებულ საქმიან რედაქტორს, ვერც
ახლადგამომცხვარ ,,ღლაპ”

რეპორტიორს, რომელიც ეს-ეს არის რომელირაც შორეული ფერმიდან ჩამოვიდა,
ვერ ნახავთ

ვერც სენსაციას, ვერც ფანტასიას, სრულიად ვერაფერს.

მაგრამ, თუ ნებას დამრთავთ, ჩემი მოთხრობის პირველი სცენა ,,დილის შუქურის”

რეპორტიორთა სამფლობელოში გადავიტანო, ამ პატარა სიკეთის სამაგიეროს
იმით გადაგიხდით,

რომ ზუსტად დავიცავ ყველა ზემოთმოცემულ პირობას.

,,შუქურაში” დროდადრო შემთხვევით სამუშაოს ვშოულობდი და იმედი მქონდა,
რომ მალე

მუდმივ ხელფასზე გადამიყვანდნენ. კონგრესის ანგარიშებით, საბირჟო
კურსებითა და გაზეთის

ამონაჭრებით მოფენილ მაგიდაზე ნიჩბით თუ ფოცხით მომისუფთავებდნენ
ხოლმე პატარა

ადგილს, იქ ვჯდებოდი და ვმუშაობდი. ვწერდი ყველაფერზე, რასაც ჩამძახებდა,

ჩამჩურჩულებდა, ჩამხითხითებდა დიდი ქალაქი, როცა დაუზარებლად
დავეხეტებოდი მის

ქუჩებში. ჩემი შემოსავალი არ იყო რეგურალური.

ერთ დღეს ჩვენს ოთახში შემოვიდა ვინმე ტრიპი და ჩემს მაგიდას დაეყრდნო.
ტრიპი საბეჭდ

საამქროში მუშაობდა. მგონი, ილუსტრაციებთან უნდა ჰქონოდა საქმე, რადგან
ყოველთვის

ფოტოლაბორატორიის სუნი ასდიოდა, ხელები კი სიმჟავეებით ჰქონდა დაჭმული
და

დალაქავებული. ის ოცდახუთი წლისა იყო, შესახედავად კი ორმოცისას ჰგავდა.



ნახევარი სახე

ხშირი წითური წვერით ჰქონდა დაფარული, რომელიც საოცრად მოგაგონებდათ
კარებთან ფეხის

გსაწმენდად დაფენილ ჭილოფს. აკლდა მხოლოდ წარწერა: ,,მობრძანდით”.
ტრიპს ფერმკრთალი

და ლაქუცა შესახედაობა ჰქონდა. ის მუდამ სესხულობდა ფულს ოცდახუთი
ცენტით

დაწყებულიერთ დოლარამდე; დოლარი უკანასკნელი ზღვარი იყო. მან ისევე
კარგათ იცოდა

თავისი კრედიტის ზომა, როგორც ნაციონალურმა ქიმიურმა ბანკმა იცის, თუ
რამდენ HO

გამოაჩენს ზოგიერთი მისი აქციების ანალიზი.

ტრიპი მაგიდის კიდეზე ჩამოჯდა და ხელები ერთიმეორეს გადააჭდო, რომ
თითების ცახცახი

დაეფარა. ვისკის შედეგი! ტრიპი, ჩვეულებისამებრ უდარდელი, გამომწვევი იერის
მიღებას

ცდილობდა, რაც რასაკვირველია, ვერავის მოატყუებდა, მაგარმ მაინც
ეხმარებოდა ფულის

სესხებაში. ეს ისე საცოდავად და ნაძალადევად გამოსდიოდა, რომ ფულს
ვერავინ დაუჭერდა.

მე სწორე დიმ დღეს გამოვტყუე მოლარს ავანსად ხუთი ბრჭყვიალა ვერცხლის
დოლარი,

მოთხრობის ანგარიშში, რომელიც უხალისოდ მიიღო რედაქტორმა საკვირაო
დამატებისთვის. ასე

რომ, მთლიანად შერიგებული არ ვიყავი ამ წუთისოფელთან, დროებითი დაზავება
მაინც მქონდა

გამოცხადებული. ტრიპი რომ შემოვიდა, ის იყო გატაცებით ვიყწებდი ბრუკლინის
ხიდის

აღწერას მთვარის შუქზე.

-- აბა, ტრიპ, - ვუთხარი და მოუთმენლად ავხედე. -- როგორ არის საქმეები?

ტრიპს ჩვეულიბევრზე კიდევ უფრო საწყალი, დაჩაგრული, საცოდავი
შესახედაობა ჰქონდა.



დამცირების იმ საფეხურზე იყო მისული, ისე საცოდავად გამოიყურებოდა, რომ
ძალაუნებუად

ხელის შემოკვრის სურვილს იწევდა.

- გაქვთ ერთი დოლარი? - კითხა ტრიპა დ თავისი მორჩილი ძაღლის თვალები
აახამხამა.

- მაქვს, - უთხარი მე, მაქვს, - გავუმეორე კიდევ უფრო მკვახედ, -- ერთი კი არა
ხუთი და

გახსოვდეთ რომ დიდი გაჭირვებით გამოვცინცლეეს ფული ბებერ ატკინსონს.
იმიტომ, რომ

მინდა... მაკლია... ძალიან მიჭირს... სწორედ... ზუსტად ეს ხუთი დოლარი
მჭირდება... - დოლარის

დაკარგვის მწარე წინაგრძნობამ დამაჯერებლობა შემატა ჩემ სიტყვებს.

-- სესხად არა გთხოვთ, თქვა ტრიპმა, და მე ისევ შვებით ამოვისუნთქე. - მეგონა
გაგიხარდებოდათ

კარგი სიუჟეტის პოვნა. ერთი საუცხოო სიუჯეტი მაქვს თქვენთვის. მტელი სვეტი
გამოვა.

დიდებული რამ არის, თუ კარგად გააკეთეთ. მასალა, ალბათ, ერთი ან ორი
დოლარი

დაგიჯდებათ. ჩემთვის კი არაფერს არ გთხოვთ.

ცოტათი დავმშვიდდი. ეტყობოდა, ტრიპი აფასებდა ჩემს წინანდელ წყალობას,
თუმცა მის

გადახდას არ ფიქრობდა. მას რომ საკმაო წინდახედულება გამოეჩინა და ამ
თანხის ერთი

მეოთხედი მოეთხოვა, უეჭველად გამომტყუებდა კიდეც.

-- აბა, რა მოთხრობაა? - ვკითხე გამოცდილი რედაქტორის იერით და ფანქარი
მოვიმარჯვე.

-- გიამბობთ, - თქვა ტრიპმა. - წარმოიდგინეთ ქალიშვილი, ნამდვილი
მზეთუნახავი. დაცვარული

ვარდის კოკორი, ხავსში ამოსული ია და კიდევ ამდაგვარი რაღაცეები... ლონგ
აილენდზე

გაიზარდა. ოცი წლისაა და ნიუ იორკი ჯერ თვალითაც არ უნახავს. მე
ოცდამეთორმეტე ქუჩაზე



შევხვდი. ის ის იყო ისტ რივერის ბორნიდან გადმოვიდა, გარწმუნებთ, ისეთი
მშვენიერია, რომ

ყწალბადს ამოაცლის ყველა ზეჟანგებს დედამიწის ზურგზე. გამაჩერა და მკითხა,
სად შეიძლება

ჯორჯ ბრაუნის ნახვა. მკითხა ს ა დ შ ე ი ძ ლ ე ბ ა ნ ი უ ი ო რ კ შ ი ჯ ო რ ჯ ბ რ ა უ ნ
ი ს ნახვა. ჰა,

რას იტყვით ამაზე? გამოვკითხე და გავიგე, რომ იმ კვირას უნდა მისთხოვდეს
ახალგაზრდა

ფერმერს- ჰაირემ დოდს. მაგარმ როგორც ჩანს, მის ნორჩ გულში ჯორჯ ბრაუნს
ისევ პირველი

ადგილი უჭირავს. რამდენიმე წლის წინ, ერთ მშვენიერ დღეს, ჯორჯმა, თურმე,
გააპრიალა

თავისი ჩექმები და წამოვიდა ნიუ იორკში ბედის საძიებლად. გრინბურგში
დაბრუნება კი

გადაავიწყდა და მისი ადგილი ქალის გულში ჰაირემმა დაიჭირა, როგორც მეორე
კანდიდატმა,

მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგა, ადა - ადა ლოური ჰქვია, - შეჯდა ცხენზე, აჭენა
რვა მილი

რკინიგზის სადგურამდე და ნიუ იორკისკენ მომავალ პირველივე მატარებელს
გამოჰყვა ჯორჯის

საძებრად. ქალების ამბავი ხომ იცით! ჯორჯი იქ არ ჰყავდა და ამიტომ სწორედ
ჯორჯი მოუნდა.

რაღა თქმა უნდა, მარტო ვერ მივატოვებდი ამ მგლების ქალაქში მდინარე
ჰუდსონზე. მგონი,

იმედი ჰქონდა, რომ პირველივე ადამიანი, რომელსაც მიმართავდა, მაშინვე
ეტყოდა: -- ჯორჯ

ბრაუნი? როგორ არა... პატარა კაცი, ცისფერთვალა?! როგორ არ ვიცი.
ასოცდამეხუთე ქუჩაზე

ნახავთ, საბაყლოს მეზობლად. მოლარედ არის ტყავეულის მაღაზიაში. ხედავთ,
რა მიამიტია, რა

მშვენიერი! ხომ იცით, ლონგ აილენდის პატარა ზღვისპირა სოფლები,
გრინბურგის მსგავსი,

სადაც ერთი ორი იხვების ფერმა აქვთ, თავის შესაქცევად, ნიჟარები და ათიოდე



მოაგარაკე კი

შემოსავლისთვის. აი ასეთი ადგილიდან ჩამოვიდა ის გოგონა. მაგრამ არა, თქვენ
თითონ უნდა

ნახოთ! რა უნდა მექნა? ფულის ფერი ხომ დიდი ხანია დავიწყებული მაქვს. მან კი
უკანასკნელი

ცენტები რკინიგზის ბილეთში გადაიხადა. დარჩენილი ხურდა შაქარყინულში
გაფლანგა და ახლა

პირდაპირ ქაღალდის პარკიდან შეექცეოდა. ოცდამეთორმეტექუჩაზე , პანსიონში
წავიყვანე,

სადაც წინათ მიცხოვრია და მისმაქ ჯინისს ერთ დოლარში დავუგირავე. ეს ბებია
მაქ ჯინისის

ოთახების ჩვეულებრივი დღიური ფასია. გოგოს არ გამოუშვებს, სანამ იმ
დოლარს არ

გადავუხდი. გაჩვენებთ მის სახლს.

-- რას მიედ-მოედაბით, ტრიპ? - აღვშფოთდი მე, - მე მეგონა, რამე სიუჟეტი
გქონდათ. ყოველ

ბორანს, რომელიც ისტ რივერს გადაჭრის, ლონგ აილენდიდან ათასობით
ქალიშვილი მოჰყავს. -

ნაადრევი ნაოჭები ტრიპის სახეზე გაღრმავდა. მან სერიოზულად შემომხედა,
ხელები ერთმანეთს

დააშორა და აცახცახებული საჩვენებელი თითის ქნევით ცდილობდა მეტი
დამარწმუნებლობა

მიეცა თავისი პასუხისთვის.

-- ნუთუ ვერ ხედავთ რა მშვენიერი მოთხრობა გამოვა? თითქმის რომანია.
ასწერეთ ქალიშვილი,

მოჰყევით რასაც გინდათ. ჩაურთეთ თქვენი მსჯელობა სიყვარულზე და
ერთგულებაზე, გზა და

გზა ლონგ აიდენლელების მიამიტობასაც გაჰკარით, - ერთი სიტყვით, თქვენ უკეთ
იცით რა უნდა

გაკეთდეს. ამ მოთხრობაში თხუთმეტ დოლარს მაინც მიიღებთ, თქვენ კი თქვენ კი
მხოლოდ

ოთხად დაგიჯდებათ. თერთმეტი დოლარი წმინდა მოგება გრჩებათ.



-- ოთხი დოლარი საიდან გამოდის? - დავეჭვდი მე.

-- ერთი დოლარი მისის მაქ ჯინისს, - მაშინვე მიპასუხა ტრიპმა, - ორი- ადა
ლოურის ლონგ

აილენდზე დასაბრუნებელი ბილეთის ფასი.

-- მეოთხე დოლარი?

-- მეოთხეს მე მოცემთ ვისკისთვის. თანახმა ხართ?

მე გაურკვევლად გავიღიმე და ისე გავშალე მაგიდაზე იდაყვები, თითქოს ისევ
წერის დაწყებას

ვაპირებდი, მაგრამ ამ საცოდავი აბეზარი არსების თავიდან მოშორება არცთუ ისე
იოლი ყოფილა.

ტრიპს უეცრად შუბლზე ოფლმა დაასხა.

-- ნუთუ არ გესმით, - სასორკვეთილი სიმშვიდით თქვა მან, - რომ ის გოგონა დღეს
უნდა

დავაბრუნოთ. არც ამაღამ, არც ხვალ, აუცილებლად დღეს. მე თვითონ ვერაფერს
ვუშველი. ხომ

იცით, რომ დაცემულთა და გზააბნეულთა კლუბის საპატიო წევრი და
პასუხისმგებელი მდივანი

ვარ. მეგონა აქედან კარგ საგაზეთო მოთხრობას შეაკოწიწებდით და საბოლოო
ანგარიშში კარგ

ფულსაც იშოვნიდით. მაგრამ ნუთუ ვერა გრძნობთ, რომ ასეა თუ ისე, ის გოგონა
დაღამებამდე

აუცილებლად შინ უნდა იყოს?

და მაშინ მე მომერია ის ჩლუნგი, ტყვიასავით მძიმე განცდა, რომელიც ადამიანს
სულს უხუთავს

და რომელსაც მოვალეობის გრძნობა ეწოდება. რატომაა, რომ ეს გრძნობა
ლოდივით აწვება გულს?

ცხადად ვგრძნობდი, რომ ჩემი ოფლით მონაგარი სიმდიდრის დიდი ნაწილი
განწირული იყო

ადა ლოურის გადასარჩენად, მაგრამ მაინც შევფიცე ჩემ თავს, რომ ტრიპი ვერ
ეღირსება დოლარს

ვისკისთვის. მას შეუძლია, ჩემს ხარჯზე, მოხეტიალე რაინდის როლი ითამაშოს,



ჩემი სისუსტისა

და გულუბრყვილობის ხარჯზე გამოთრობას კი ვერ მოახერხებს! რაღაც ცივი
გაბოროტებით

ჩავიცვი პალტო, ქუდი დავიხურე და გავყევი ტრიპს.

ტრიპმა ტრამვაით წამიყვანა ლომბარდში, სადაც ცოცხალი ადამიანები
გირავდებოდა.

ბილეთებო, რაღა თქმა უნდა, მე ვიყიდე. ეტყობა, ამ ქიმიკალიების სუნით
გაჟღენთილ დონ

კიხოტს ფულთან არავითარი ნაცნობობა არა ჰქონდა.

ტრიპმა ჩამოჰკრა ზარს სიძველისაგან ობმოკიდებული სახლის კარებთან. ზარის
ჟღარუნზე

ტრიპი გაფითრდა და მოიკუნტა როგორც ბაჭია, რომელიც გადასახტომად
ემზადება, როცა

მონადირე ძაღლის შორეულ ყეფას გაიგონებს. მე დააახლოებით წარმოვიდგინე,
როგორი უნდა

ყოფილიყო ტრიპის ცხოვრება, თუკი დიასახლისის ნაბიჯების მოახლოება ასეთ
თავზარსა

სცემდა.

-- ჩქარა, ერთი დოლარი მომეცით, - წამჩურჩულა ტრიპმა. კარი ექვს გოჯზე
გამოიღო. კარის უკან

ბებია მაქ ჯინისი იდგა. მას თეთრი თვალები ჰქონდა, დიახ, თეთრი თვალები და
ყვითელი სახე.

ცალი ხელით ყელთან ეჭირა გაქონილი, გახუნებული ოდესღაც ვარდისფერი
ბამბაზიის ტომარა,

რომელიც ხალათის მაგივრობას უწევდა.

ტრიპმა უსიტყვოდ გაუწოდა დოლარი და ამან შესვლის უფლება მოგვიპოვა.

-- სასტუმრო ოთახშია, - გვითხრა მაქ ჯინისმა და გაქონილი ხალათის ზურგი
დაგვანახა.

ნახევრად ჩაბნელებულ სასტუმრო ოთახში, მარმარილოს მრგვალ დაბზარულ
მაგიდასთან

ქალიშვილი იჯდა, ჩუმად სლუკუნებდა დათან შაქარყინულს წუწნიდა. ის მართლა



უზადო

სილამაზისა იყო. ცრემლები კიდევ უფრო ასხივოსნებდამის ნათელ თვალებს.
შაქარყინულს რომ

მოკვნეტდა, ტქვენდა უნებურად მოხიბლული, მხოლოდ მისი მოძრაობის
პოეზიაზე ფიქრობდით

და ამ უგრძნობელ ტკბილეულს შეჰნატროდით. ტრიპმა გააცნო შემი თავი.
შაქარყინული

დროებით დავიწყებას მიეცა და ინტერესმა ჩემზე გადმოინაცვლა. მის ადა
ლოური

მათვალიერებდა გულბრყვილო ცნობისმოყვარეობით, როგორც პრემირებული
ჩინური ლეკვი

აკვირდება ხოლმე ხოჭოს ან პატარა ბაყაყს.

ტრიპმა ცალი ხელი მაგიდას დააბჯინა და პროკურორის ან მსახურთ-უხუცესის
პოზა მიიღო,

მაგრამ ვერც ერთს დაემსგავსა, ვერც მეორეს. გაცრეცილი ხალათი ყელამდე
ჰქონდა შეკრული,

თითქოს ყელსახვევსა და თეთრეულს ნამუსს უნახავდა. თმის და წვერის ტევრში
ჩაფლულმა

ვიწრო თვალებმა შოტლანდიური ტერიერი მომაგონა. უცებ შემრცხვა, რომ ამ
სასოწარკვეთილი

მშვენების ტრიპის მეგობრის როლში გამოვდიოდი. მაგრამ ტრიპს, როგორც ჩანს,
მტკიცედ

ჰქონდა გადაწყვეტილი ბოლომდე მიეყვანა ეს ცერემონია. მის ქცევაში მე
თითქოს ვგრძნობდი

ფარულ ცდას- მთელი ეს ამბავი ჩემთვის კარგ სატელეფონო მასალად
მოეჩვენებინა, რადგან მასში

კიდევ ღვიოდა იმედის ნაპერწკალი, რომ ვისკისთვის დოლარს გამომტყუებდა.

-- ჩემი მეგობარი(მე შევკრთი) მისტერ ჩალმერსიც იმასვე გეტყვით, რაც მე
გითხარით, დაიწყო

ტრიპმა. - რეპორტიორია და ჩემზე უკეთ ეხერხება ლაპარაკი. ამიტომაც
წამოვიყვანე. გამოცდილი

კაცია. ქვეყნის ამბები იცის და დაგარიგებთ როგორ მოიქცეთ.



-- კი, დიახ... მის ლოური, - დავიწყე მე ტრიპის უხეირო შესავალით
აღშფოთებულმა, - მზად ვარ

გემსახუროთ, რასაკვირველია. მაგრამ... მის... რადგან არ ვიცი საქმის ყველა
გარემოება... მე...

- ო, თქვა მის ლოურიმ და წუთით სახე გაუნათდა, - არცთუ ისეთ გასაჭირში ვარ.
სულაც არ არის

არავიტარი გარემოებები. უბრალოდ, პირველად ვარ ნიუ იორკში. მხოლოდ
ერთხელ ვიყავი

წინათ, ხუთი წლის ასაკში და წარმოდგენა არ მქონდა, რა დიდი ქალაქი იყო.
ქუჩაში შემხვდა

მისტერ... მისტერ... სნიპი, ერთი ჩემი მეგობრის ამბავი ვკითხე. მან კი აქ
მომიყვანა და მირჩია

დამეცადა...

-- დამიჯერეთ, მის ლოური, -- შეაწყვეტინა ტრიპმა, - სჯობს ყველაფერი უამბოთ
მისტერ

ჩარლემსს. ჩემი მეგობარია (მე თანდათან შევეჩვიე ამ წოდებას) და საჭირო
რჩევას მოგცემთ.

-- კი რატომ არა, - მომიბრუნდა მის ადა და ისევ შაქარყინულის ნატეხი მოწუწნა, -
სათქმელიც

არაფერი მაქვს ამის მეტი. ხუთშაბათს საღამოს ჰაირიმ დოდს მივყვები.
ყველაფერი

მომზადებულია. ორას აკრამდე მიწა აქვს. აქედან დიდი ნაწილი სანაპიროზეა და
ერთ-ერთი

საუკეთესო ფერმა ლონგ აილენდზე, მაგრამ ამ დილას შევკაზმე ცხენი, თეთრი
ცხენი მყავს,

მოცეკვავე ჰქვია და გამოვაჭენე სადგურისაკენ, სახლში დავიბარე, სუზი
ადამსტან მივდივარ-

მეთქი მთელი დღით. მოვიგონე, რა თქმა უნდა, მაგრამ რა უშავს. ჩამოვედი ნიუ
იორკში და უცებ

მისტერ... მისტერ... ფლიპს შევხვდი ქუჩაში. ვკითხე, ხომ ვერ მიმასწავლის....... ჯ....
ჯ....

-- მოითმინეთ, მის ლოური, - ხმამაღლა და ჩემი აზრით, საკმაოდ უხეშად
გააწყვეტინა ტრიპმა,



როცა შენიშნა, რომ მას ამ სახელის წარმოთქმა გაუჭირდა,- გვითხარით,
მოგწონთ ის

ახალგაზრდა, ჰაირემ დოდი, თუ არა? ხომ კარგად გეპყრობათ?

-- ცხადია მომწონს, - თქვა მის ლოურიმ. - ძალიან კარგია და მშვენივრად
მეპყრობა. საერთოდ

ყველა კარგად მეპყრობა.

მე ღრმად ვიყავი დარწმუნებული ამაში. ტავს დავდებდი მოსაჭრელად, რომ მის
ადა ლოურის

მთელი მისი ცხოვრების მანძილზე ყველა კაცები საუცხოოდ მოეპყრობიან. ისინი
ბრძოლას

დაუწყებენ, წაეკიდებიან ერთმანეთს იმისთვის, რომ მისი ჩემოდანი ატარონ,
ქოლგა დაუჭირონ,

მიწაზე დავარდნილი ცხვირსახოცი მიაწოდონ, სოდიან წყალზე დაპატიჟონ.

-- მაგრამ, - განაგრძო მის ლოურიმ, - წუხელ ჯორჯი გამახსენდა. მთელი ღამე
ჯორჯზე

ვფიქრობდი და მე..

ოქროსფერი თავი მაგიდაზე დაწყობილ კოხტა ხელებზე დაემხო.

რა მშვენიერი შხაპუნა გაზაფხულის წვიმა წამოვიდა! მის ადა გულამოსკვნით
ქვითინებდა.

როგორ ვნატრობდი, რომ მისი დამშვიდება შემძლებოდა! მაგრამ, სამწუხაროდ,
ჯორჯი არ ვიყავი

და მიხაროდა, რომ არც ჰაირამი ვარ, თუმცა ეს ცოტათი მწყინდა კიდეც.

წვიმამ თანდათანობით გადაიღო. მის ლოური ყოჩაღად გაიმართა და გაიღიმა,
ცრემლები

მხოლოდ სინაზეს და ბრწყინვალებას მატებდა მის თვალებს. ის იევ მისწვდა
შაქარყინულს და

განაგრძო:

-- რა სულელი ვარ! - თქვა ოხვრით და ცრემლების ყლაპვით, - მაგრამ რა ვუყო.
სხვანაირად არ

შემიძლია, მე და ჯ... ჯ... ჯორჯ ბრაუნს გვიყვარდა ერთმანეთი ბავშვობიდან. ის
რვა წლისა იყო მე



კი ხუტის. ცხრამეტის რომ გახდა, ოთხი წლის წინ გრინზბურგი დატოვა და
ქალაქში წამოვიდა.

ამბობდა, პოლიციელი უნდა გავხდეო, ან რკინიგზის კომპანიის ტავმჯდომარეო,
ან რამე ასეთი.

მერე ჩემს წასაყვანად უნდა ჩამოსულიყო, მაგრამ მას აქეთ ჯორჯსა არაფერი
გამიგონია... მე კი...

ძალიან მიყვარდა...

მოსალოდნელი იყო ცრემლების ახალი ნაკადი, მაგრამ ტრიპი დროზე ეცა ფარებს
და ნიაღვარს

გზა გადაუღობა. მე ნათლად ვხედავდი, რისთვის იღვწოდა ტრიპი. ის ცდილობდა,
რამენაირად

შეეკოწიწებინა საგაზეთო მოთხრობა თავისი ანგარებიანი მიზნების მისაღწევად.

-- განაგრძეთ, მისტერ ჩალმერს, - მომმართა მან, - ასწავლეთ ქალბატონს
ერთადერთი გამოსავალი.

მეც ვურჩიე, მაგრამ თქვენ Uუკეთ დაარწმუნებთ. აბა დავიწყოთ.

ჩავახველე და შევეცადე ჩამეხშო გულში აღშფოთება ტრიპის მიმართ. ჩემი
მოვალეობა კარგად

მქონდა შეგნებული; ვერაგულად შემიტყუეს ხაფანგში და ახლა საიმედოდ ვიყავი
შიგ გაბმული.

ტრიპის მოთხოვნა სწორი იყო და სამართლიანი. ქალიშვილი დღესვე უნდა
დაბრუნდეს

გრინბურგში. საჭიროა ვურჩიოთ მას, დავარიგოთ, ბილეთი ვუყიდოთ და
დაუყონებლივ

გავისტუმროთ შინ. მე მძულდა ჰაირამი და მეზიზღებოდა ჯორჯი. მაგრამ
მოვალეობა თავისას

თხოულობდა.

ამიტომ სხვა გზა არ იყო; ორაკულის როლიც მე უნდა მეთამაშა და ხარჯებიც მე
უნდა გამეღო. ისე

რომ, იძულებული გავხდი ერთდროულად სოლომონ ბრძენის და ლონგ აილენდის
რკინიგზის

აგენტის იერი მიმეღო.



-- მის ლოური, - დავიწყე რაც შემეძლო შთამაგონებლად, - თუ ჩავუკვურდებით,
ცხოვრება

საკმაოდ არეულ-დარეული რამ არის. - ეს სიტყვები მე თვითონ მეუცნაურა,
მაგრამ იმედი

მქონდა, რომ მის ლოურის არასოდეს სმენია მისტერ კოჰანის სიმღერა,-
იშვიათად ვქორწინდებით

ხოლმე მათზე, ვინც პირველად გვიყვარს. სიყმაწვილისი ჯადოსნური შუქით
შეფერილი ჩვენი

პირველი გატაცებანი ხშირად განუხორციელებელი რჩება. - უკანასკნელი სამი
სიტყვა ცოტა არ

იყოს გაცვეთილი მეჩვენა. - ამ ნაზი სიყვარულით გამოკვებილმა ოცნებამ, -
განვაგრძე მე, -

თუნდაც არარეალურმა და უნიადაგომ, შეიძლება სასიამოვნო შუქი მოჰფინოს
მთელს ჩვენს

მომავალ ცხოვრებას, მაგარმ ცხოვრებაში სიზმრებისა და ოცნების გარდა,
ხშირად რეალურ

სინამდვილესაც ვხვდებით. ადამიანი ცარიელი მოგონებებით ვერ იცოცხლებს:
ნება მომეცით

შეგეკითხოთ, მის ლოური, შესძლებთ ბედნიერი, უფრო სწორად კმაყოფილი და
მშვიდი

ცხოვრების გატარებას მისტერ... მისტერ... ჰაირამ დოდთან, თუ როგორ ვთქვა.... ამ
რომანტიული

მოგონებების გარდა, ანკეტის ყველა მონაცემი დადებითი აქვს?

-- ო, როგორ არა, ჰაირამი კარგი კაცია, - მიპასუხა მის ლოურიმ, - ძალიან
ტკბილად ვიქნებით

ერთად. დამპირდა, რომ მანქანას და მოტორიან ნავს მაჩუქებს. მაგრამ მაინც
რაღაცნაირად....

ქორწილის დრო რომ მოახლოვდა, ჩემს თავს ვეღარაფერი მოვუხერხე, ისე
მომინდა ჯორჯის

ნახვა, სულ მასზე ვფიქრობდი. ალბათ, რაღაცა შეემთხვა, თორემ აუცილებლად
მომწერდა! მისი

წასვლის დღეს ვიშოვეთ Qქლიბი და ჩაქუჩი და ერთი ათცენტიანი მონეტა შუაზე
გადავხერხეთ.



ერთი ნახევარი მე ავიღე, მეორე იმან, ერთგულება შევფიცეთ ერთმანეთს და
პირობა დავდეთ,

რომ მანამდე შევინახავთ ნატეხებს, სანამ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. ჩემი
ნახევარი ახლა

სახლში მაქვს; კოლოფში მიდევს, კარადის ზედა უჯრაში. რა სისულელე
მომივიდა, რომ აქ

ჩამოვედი მის საძებრად. ვერასოდესვერ ვიფიქრებდი, რომ ნიუ იორკი ასეთი
დიდი ქალაქი იყო.

ტრიპის უსიამოვნო ხითხითმა ისევ გააწყვეტინა სიტყვა. ტრიპი ცდილობდა, ამ
ამბისგან დრამა ან

ფელეტონი შეეთითხნა და თავისი სანუკვარი დოლარი მიეღო.

-- ჰო, სოფლელ ბიჭებს ბევრი რამ ავიწყდებათ, როცა ქალაქში ჩამოვლენ და
რაღაცას ისწავლიან.

ჯორჯს, ალბათ დიდი ხანია გადაავიწყდით. ან ვინმე სხვა გოგომ გაიტაცა, ან
იქნებ სულაც ვისკიმ

და დოღზე თამაშმა დაღუპა. გირჩევთ, მისტერ ჩალმერსს დაუჯეროთ; შინ
დაბრუნდით და

ყველაფერი რიგზე იქნება.

ახლა კი უკვე მოქმედების დრო იყო მუსული, ვინაიდან საათის ისრები შუადღეს

უახლოვდებოდა. მე ვუბღვერდი ტრიპს და ნაზად და ფილოსოფიურად
ვარწმუნებდი მის

ლოურის, რომ დაუყონებლივ შინ დაბრუნება იყო საჭირო. ჩავაგონე ის უდაო
ჭეშმარიტება, რომ

მისი მომავალი ბედნიერებისათვის სრულიად არ არის სავალდებულო უამბოს
ჰაირამს ნიუ

იორკის სასწაულების შესახებ და საერთოდ მოუთხროს თავისი გამგზავრების
ამბავი ქალაქში,

რომელმაც უბედური ჯორჯი შთანთქა.

მის ლოურიმ გვამცნო, რომ ცხენი რკინიგზის სადგურთან ხეზე მიბმული
დასტოვა. მე დატრიპმა

დავარიგეთ, ჩასვლისთანავე მოსჯდომოდა იმ მოთმინებით აღსავსე პირუტყვს და
სწრაფად



გაეჭენებინა შინისაკენ. იქ შინაურებს უნდა ჩააბაროს სუზი ადამსთან საუცხოოდ
გატარებული

დღის სრული ანგარიში. სუზის როგორმე შეუთანხმდება და ყველაფერი რიგზე
იქნება. მე არ

ვიყავი დაცული მშვენიერების ბასრი ისრებისაგან. ამიტომ თავგადასავალმა მეც
გამიტაცა,

სამივენი სასწრაფოდ გავეშურეთ ბორნისკენ, სადაც გავიგეთ, რომ ბილეთი
მხოლოდ ერთი

დოლარი და ოთხმოცი ცენტი ღირდა. ავიღე ბილეთი და დარჩენილი ოცი ცენტით
წითელი

ვარდი ვუყიდე მის ადას. ჩვენ დავინახეთ, როგორ ავიდა მის ლოური ბორანზე,
როგორ მოშორდა

ბორანი ნაპირს და ვუყურებდით მანამდე სანამ ცხვირსახოცი მის ხელში პაწაწინა
თეთრ

წერტილად არ გადიქცა. მერე მე და ტრიპი ღრუბლებიდან ისევ დედამიწაზე
დავეშვით და

ერთმანეთს შევხედეთ ობლად და უნუგეშოდ მიტოვებულებმა ცხოვრების ბნელი
სინამდვილის

ჩრდილში.

სილამაზისა და რომანტიკის განწყობილება გაიფანტა. ტრიპს შევხედე და
კინაღამ გამეცინა. იგი

კიდევ უფრო გაწამებული, დამცირებული და საცოდავი იყო, ვიდრე ოდესმე.
ჯიბეში დარჩენილი

ორი დოლარი თითებით მოვსინჯე და ზიზღის ნიშნად თვალები მოვჭუტე. ტრიპი
თითქოს

კიდევ ვაჭრობას აპირებდა.

-- ნუთუ აქედან მოთხრობა არ გამოვა? - თქვა მან ჩაწყვეტილი ხმით, - რაიმე
მოთხრობა. ნახევარი

ტყუილიც რომ ჩაურთოთ

-- ვერცერთ სტრიქონს ვერ დავწერ, - მოვუჭერი მე, - წარმომიდგენია გრაიმსის
სახის

გამომეტყველება, ასეთი აბდაუბდა რომ მივუტანო დასაბეჭდად. ჯილდოდ ისიც



გვეყოფა, იმ

პატარა ქალიშვილს რომ დავეხმარეთ.

-- ძალიან ვწუხვარ, - წაილუღლუღა ტრიპმა ძლივს გასაგონად, - ვწუხვარ რომ
ფული

დაგეხარჯათ. რატომღაც მეგონა კარგ თემას მივაგენით... ხომ იცით ისეთს
რომლიდანაც დიდი

მოთხრობა გამოვა.

--მოდი დავივიწყოთ ეს ამბავი, - ვურჩიე გამხიარულების საქები განზრახვით. -
ჩავსხდეთ

ტრამვაიში და ქალაქში დავბრუნდეთ. - მე შევიარაღდი ტრიპის გამოუთქმელი,
მაგრამ დღესავით

ნათელი სურვილის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ის ვერ გამომგლეჯს დოლარს,
რომლისთვისაც

ასე თავგამოდებით იბრძვის. მეყო რაც აქამდე მასულელა.

ტრიპმა აცახცახებული თითებით გაიხსნა გაცვეთილი, მაკერებთან
ალაპლაპებული ხალათი და

ბნელი ჯიბეების ჯურღმულებიდან ცხვირსახოცის მსგავსი რაღაცა ამოაძრო.
ხალათის ქვეშ

იაფფასიანმა მოვერცხლილმა ძეწკვმა გაიელვა. ძეწკვის ბოლოზე კი ეკიდდა
რაღაცა, რამაც ჩემი

ყურადღება მიიქცია და ცნობისმოყვარეობა აღძმიძრა. ძეწკვს ხელი ვტაცე. ეს
რაღაც ქლიბით

შუაზე გადახერხილი ვერცხლის ათცენტიანის ნახევარი.

--როგორ... ეს რა არის? - წამოვიძახე და გამომცდელი თვალით შევხედე ტრიპს.

-- ჰო, ასეა. - მწარედ ჩაიქნია ხელი ტრიპმა. - ჯორჯ ბრაუნი, სხვანაირად ტრიპი.
სულ ერთი არ

არის?

საინტერესოა, თუ მოიძებნება ქვეყნად ვინმე, ქრისტეან ქალთა
ანტიალკოჰოლისტური

საზოგადოების წევრების გარდა, ვინც გამამტყუნებს იმისთვის, რომ მაშინვე
ჯიბეებში ვიკარი



ხელი, ამოვიღე ერთი დოლარი და უყოყმანოდ ჩავუდე ტრიპს ხელში.



მოგვთა საჩუქრები

ერთი დოლარი და ოთხმოცდაშვიდი ცენტი. სულ ეს იყო. აქედან სამოცი ცენტი

ბაყლებთან და ყასბებთან ნაყიდი საქონლის ზუსტ საფასურზე ატეხილი დავის
შედეგად

რუდუნებით შეგროვილი ერთპენიანი მონეტებისგან შემდგარი წვრილი ფული
იყო.

დელამ სამჯერ გადათვალა ეს ფული - ერთი დოლარი და ოთხმოცდაშვიდი ცენტი.

მეორე დღეს კი ქრისტეშობის დღესასწაული იყო. ამ ფულით იგი ვერაფერს
იყიდდა.

დელა თავის დანჯღრეულ ტახტზე დაეგდო და მწარედ აქვითინდა. მძიმე წუთებში

ადამიანი სულიერი მდგომარეობის სამ ეტაპს გაივლის: ჯერ სასოწარკვეთილება

იპყრობს, მერე მშვიდდება, შემდეგ კი ეღიმება, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ იგი

საბოლოოდ შეეგუა თავის მდგომარეობას. ამ ეტაპებიდან მთავარია მეორე -
დამშვიდება.

ვიდრე ჩვენი გმირი დამშვიდდებოდეს, ე.ი. პირველიდან მეორე ეტაპზე
გადავიდოდეს,

თვალი შევავლოთ ოთახს, რომელშიც იგი ცხოვრობდა. ოთახი მას ავეჯთან
ერთად

ჰქონდა დაქირავებული რვა დოლარად თვეში.

ოთახი არ იყო მათხოვრული ამ სიტყვის ზუსტი გაგებით, მაგრამ დიდადაც არ

განსხვავდებოდა.

ქვემოთ, ვესტიბულში შემოსასვლელ კარზე დამაგრებული იყო საფოსტო ყუთი,

რომელშიც დიდი ხანია აღარავინ აგდებდა წერილებს; კარის ზემო

ნაწილში ელექტროზარის ღილაკი მიემაგრებინათ, რომლითაც ვერც ერთი
მოკვდავი ვერ

დარეკავდა ზარს; ღილაკსა და საფოსტო ყუთს შორის კი მიკრული იყო დაფა
წარწერით:

"მ-რ ჯეიმს დელინგენ იუნგი."

სიტყვა "დელინგენი" ლამაზი ხელნაწერის სტილით იყო შესრულებული. დაფა



კეთილდღეობის დროს იყო გაკეთებული, როდესაც ოჯახს კვირაში ოცდაათი
დოლარი

შემოსავალი ჰქონდა. ახლა კი, როცა შემოსავალი მხოლოდ ოც დოლარს
შეადგენდა

კვირაში, სიტყვა "დელინგენის" ასოებმა დაკარგა ბრწყინვალება და იქნებ
საკმარისიც კი

იყო, რომ მხოლოდ ასო "დ" ყოფილიყო ამოტვიფრული. მაგრამ ყოველთვის,
როცა კი

დელინგენ იუნგი სახლში ბრუნდებოდა, ოთახში შესვლისას მას ეგებებოდა
მეუღლე -

დელა შეძახილით "ჯიმ" და ნაზად მოხვევდა ხოლმე მკლავებს კისერზე.

დელამ ტირილით გული იჯერა და ცრემლიანი ლოყები ჩვრით შეიმშრალა. იგი

ფანჯარასთან იდგა და უაზროდ შეჰყურებდა ნაცრისფერ კატას, ეზოში
ნაცრისფერ

კედელთან რომ სეირნობდა. ხვალ ქრისტეშობის დღე იყო, მას კი მხოლოდ ერთი

დოლარი და ოთხმოცდაშვიდი ცენტი ჰქონდა ჯიმისთვის საჩუქრის საყიდლად.

ის ყოველთვიურად ზოგავდა ფულს და მხოლოდ ამ თანხის დაგროვება მოახერხა,

რადგან რეალური ფასები ყოველთვის უფრო დიდი იყო, ვიდრე ის ანგარიშობდა.

ჯიმისთვის კი აუცილებლად უნდა ეყიდა საჩუქარი. ჯიმი - მისი ჯიმი. ადრე
რამდენი

სასიამოვნო წუთები გაუტარებია იმაზე ფიქრით, როგორი საჩუქარი ეყიდა
მისთვის.

საჩუქარი ლამაზი, გამორჩეული და ჯიმის შესაფერისი უნდა ყოფილიყო.

ფანჯრებს შორის კედელში სარკე იყო ჩამაგრებული. გინახავთ ოდესმე ფანჯრებს
შორის

სარკე რვადოლარიან ოთახში? საკმაოდ გამხდარი და მოძრავი უნდა ყოფილიყო

ადამიანი, რომ ამ ვიწრო სარკეში მოეხერხებინა თავის გარეგნობის
დათვალიერება.

დელა გამხდარი იყო და ამას ახერხებდა.

უცებ დელა მოსცილდა ფანჯარას და გაჩერდა სარკის წინ.



მას თვალები გაუბრწყინდა, სახე გაუფითრდა და სწრაფად ჩამოუშვა თმა.

ახლა ის ნათლად ხედავდა, რომ მის ოჯახში ორი ძვირფასი ნივთი იყო, ერთი -
ჯიმის

ოქროს საათი, რომელიც ადრე მისი მამის, უფრო ადრე კი პაპის საკუთრება იყო,
მეორე კი

- მისი თმა.

მოპირდაპირე სახლში მის უდიდებულესობას სავოიის დედოფალს რომ ეცხოვრა,
დელა

თავს რომ დაიბანდა, თმას გასაშრობად ფანჯარაზე გადმოჰფენდა, რათა ამ თმის

სილამაზეს დაეჩრდილა დედოფლის გარეგნობა. ხოლო სოლომონ მეფეს ამავე
სახლში

შვეიცარად რომ ემსახურა და მთელი თავისი განძი სახლის სარდაფში ჰქონოდა

შენახული, ჯიმი ყოველთვის, როცა კი ამ სახლს ჩაუვლიდა, ამოიღებდა თავის
საათს,

რათა დაენახა, შურისაგან როგორ დაიგლეჯდა წვერს სოლომონი.

დელას ჩამოშვებული ტალღისებური თმა წაბლისფერ ჩანჩქერს მოგაგონებდათ.
თმა

მუხლებს ქვემოთ მთავრდებოდა და თითქმის მთლიანად ფარავდა მის სხეულს.
დელამ

სწრაფად აიკეცა თმა. იგი ერთხანს ყოყმანობდა და გაუნძრევლად იდგა.
რამდენიმე

კურცხალი მისი ცრემლისა გაცვეთილ წითელ ხალიჩას დაეცა.

ბოლოს დელამ, რომელსაც თვალებზე ცრემლები ჯერ არ შეშრობოდა, ჩაიცვა
თავისი

ძველი ყავისფერი ჟაკეტი, დაიხურა ძველი ყავისფერი ქუდი, ხელის სწრაფი
მოძრაობით

გაისწორა ქვედატანის მაქმანი, გაიჯახუნა კარი, ჩაირბინა კიბეები და ქუჩაში
გავიდა.

იგი ერთ შენობასთან გაჩერდა და წაიკითხა წარწერა: "მადამ სოფრონი.

თმისაგან დამზადებული ნაკეთობანი." იმ წამსვე ავარდა ზემო სართულზე, ძლივს



დაიცხრო მღელვარება და ოთახში შევიდა. მის წინ სქელი, მეტისმეტად თეთრი,
ცივი და

მკაცრი გამომეტყველების ქალბატონი სოფრონი იდგა.

_ ხომ არ შეისყიდით ჩემს თმას? _ შეეკითხა დელა.

_ შევისყიდი. _ მიუგო ქალბატონმა, _ მოიხადეთ ქუდი და მაჩვენეთ!

დელამ მოიხადა ქუდი... და წაბლისფერი ჩანჩქერი გადმოიფრქვა ქვემოთ.

_ ოც დოლარად ვიყიდი. _ თქვა ქალბატონმა და გამოცდილის ხელით ასწია თმა.

_ მომეცით ახლავე. _ უთხრა მას დელამ.

მომდევნო ორმა საათმა ვარდისფერი ფრთებით გაიფრინა (მაპატიეთ
გადაჭარბებული

მეტაფორისათვის). დელა დაეხეტებოდა მაღაზიებში ჯიმისათვის საჩუქრის
საყიდლად.

ბოლოს როგორც იყო მიაგნო.

საჩუქარი ზედგამოჭრილი იყო ჯიმისათვის, თითქოს სპეციალურად მისთვის

დაემზადებინათ. სხვა მაღაზიებში მსგავსი რამ ვერ აღმოაჩინა. ეს იყო
პლატინისგან

დამზადებული, სადა და მკაცრი სტილით შესრულებული ჯიბის საათის ძეწკვი.
მისი

ღირსება ის იყო, რომ მასში ხაზგასმული იყო მხოლოდ შინაარსი და არ შეიცავდა
ყალბ,

ზიზილ-პიპილო ორნამენტებს. ასეთი უნდა იყოს ხელოვნების ყველა ჭეშმარიტი
ნიმუში!

ძეწკვი ისეთივე მაღალი ხარისხისა იყო, როგორიც ჯიმის საათი. დელამ როგორც
კი ეს

ძეწკვი დაინახა, გაიფიქრა, ეს მხოლოდ ჯიმის უნდა ეკუთვნოდესო. ძეწკვი
რაღაცნაირად

ჯიმის ჰგავდა, რადგან მასშიც, ისევე როგორც ჯიმიში, შერწყმული იყო ღირსება
და

სისადავე.

დელამ ამ ძეწკვში ოცდაერთი დოლარი გადაიხადა და სახლში მხოლოდ



ოთხმოცდაშვიდი ცენტით ბრუნდებოდა. ჯიმის ამ ძეწკვით ნებისმიერ
საზოგადოებაში

შეეძლო ამაყად ამოეღო ჯიბიდან საათი და გაეგო დრო. ახლა კი ამ ჯიბის საათს,

ნაცვლად ძეწკვისა, ძველი ტყავის ზონარი ჰქონდა გამობმული, ამიტომ, როცა
დროის

გაგება სურდა, ჯიმი სხვებისათვის შეუმჩნევლად ამოიღებდა ხოლმე საათს.

დელა შინ დამშვიდებული დაბრუნდა და იმ ურთულესი ამოცანის გადაწყვეტაზე

დაიწყო ფიქრი, როგორ აღედგინა ის სილამაზე, კეთილშობილებისა და

სიყვარულისათვის მსხვერპლად რომ გაიღო.

აიღო თმების დასახუჭუჭებელი მაშა, დადო გაზქურაზე და აანთო გაზქურა.

ორმოცი წუთის შემდეგ მისი თავი ხშირი კულულებით დაიფარა. ახლა იგი

გაკვეთილიდან გაპარულ მოსწავლე ბიჭუნას ჰგავდა. დელა დიდხანს
კრიტიკულად და

გულმოდგინედ აკვირდებოდა თავის თავს სარკეში.

"როგორც კი შემომხედავს, ჯიმი ან მომკლავს, ან მეტყვის, კონი-აილენდის
გუნდის

მომღერალ გოგონას ჰგავხარო. მაგრამ რა უნდა მექნა ერთი დოლარით და

ოთხმოცდაშვიდი ცენტით?" _ ფიქრობდა იგი.

შვიდი საათისათვის მას ყავა უკვე მოდუღებული ჰქონდა, გაზქურაზე
გახურებული ტაფა

კი მზად იყო კატლეტების შესაწვავად.

ჯიმი არასდროს იგვიანებდა.

დელამ ხელში დაიკავა ნაყიდი ძეწკვი და დაჯდა მაგიდის კუთხეში, შემოსასვლელ

კართან ახლოს. ერთი წუთის შემდეგ მას კიბეებიდან ნაბიჯების ხმა მოესმა. იგი

გაფითრდა. დელას ჩვეულებად ჰქონდა უხმოდ გასაუბრებოდა თავის თავს
უბრალო,

ყოველდღიური საკითხების გამოც კი. ახლა კი ჩურჩულით წარმოთქვა: "ღმერთო,

შთააგონე მას, რომ წინანდებურად ლამაზი ვარ."



კარი გაიღო და ოთახში ჯიმი შემოვიდა. იგი იმედგაცრუებული და დაღონებული
ჩანდა.

საბრალო ჭაბუკი! მხოლოდ ოცდაორი წლისა იყო და უკვე ოჯახის რჩენის
სიმძიმე აწვა

კისერზე.

არ ჰქონდა ხელთათმანები, პალტოც საკმაოდ დაძველებოდა.

ჯიმი მწყერის სუნნაკრავ სეტერივით შეჩერდა კართან და უძრავად იდგა. ისეთი

გამომეტყველებით მიაჩერდა დელას, რომ ქალმა ვერ შეძლო მისი ამოკითხვა. ეს

გამომეტყველება არ გამოხატავდა არც გაბრაზებას, არც განცვიფრებას, არც
გაკიცხვას,

არც თავზარდაცემას და არც სხვა რამ ისეთს, რაც ასეთ ვითარებაში შეიძლება
დაეუფლოს

კაცს. იგი დაჟინებით მისჩერებოდა ცოლს ამ რაღაც განსაკუთრებული,
გამოუცნობი

გამომეტყველებით.

დელა სასწრაფოდ მოსცილდა მაგიდას და მასთან მივიდა.

_ ჯიმ, ძვირფასო, _ უთხრა მას ტირილით, _ ასე ნუ მიყურებ! თმა შევიჭერი და
გავყიდე

იმიტომ, რომ არ შემეძლო შენთვის საშობაო საჩუქარი არ მომერთმია. თმა ისევ

გამეზრდება, განა ასე არაა?! ვალდებული ვიყავი, ეს გამეკეთებინა. მომილოცე
შობა, ჯიმ!

მოდი, ბედნიერად გავატაროთ ეს დღე. შენ არც კი იცი, რა ლამაზი, რა დიდებული

საჩუქარი მოგიმზადე.

_ ესე იგი თმა შეიჭერი, არა? _ იკითხა ჯიმიმ ისეთი გამომეტყველებით, თითქოს
ვერა და

ვერ შეეძლო დაეჯერებინა ეს ამბავი,

_ შევიჭერი და გავყიდე.

განა აღარ მოგწონვარ ისე, როგორც ყოველთვის მოგწონდი? მე ხომ ისევ ის
დელა ვარ.



ჯიმმა უცნაურად მოავლო თვალი ოთახს.

_ ესე იგი შენი თმა აღარ არსებობს? _ უაზროდ იკითხა მან.

_ ნუ კითხულობ თმას, ხომ გითხარი, შევიჭერი და გავყიდე-მეთქი. დღეს შობის
წინა

დღეა, მომეალერსე! ეს ხომ შენი გულისათვის გავაკეთე. იქნებ თმის დათვლაც კი

შეიძლებოდეს, _ განაგრძო მან სერიოზული და ნაზი ტონით, _ მაგრამ ვერავინ

წარმოიდგენს, როგორ მიყვარხარ. ეს სიყვარული უსაზღვროა. ჯიმ, დავაწყო
კატლეტები

ტაფაზე?

ჯიმი უცებ გამოფხიზლდა და გადაეხვია დელას.

Mოდით, ათიოდ წამით ყურადღება გადავიტანოთ სხვა საგანზე და დავსვათ
ასეთი

კითხვა: რომელი უფრო მეტია - რვა დოლარი ერთ კვირაში, თუ მილიონი
წელიწადში?

მათემატიკოსი ან ფილოსოფოსი ამ კითხვას არასწორად უპასუხებს. მოგვებმა
მოიტანეს

ძვირფასი საჩუქრები... ამ ბუნდოვან კითხვას მოგვიანებით გავცემთ პასუხს.

ჯიმმა ამოიღო შეკრულა პალტოს ჯიბიდან და მაგიდაზე დააგდო.

_ სწორად გამიგე, დელა, _ თქვა მან, _ ვერც თმის შეჭრა, შეკრეჭა და ვერც სხვა
რამ ვერ

შეასუსტებს ჩემს სიყვარულს შენდამი, მაგრამ გახსენი ეს შეკრულა და მიხვდები,
რატომ

მოვიქეცი ასე უცნაურად.

დელამ ხელების მსუბუქი მოძრაობით სწრაფად შემოხსნა შეკრულას ზონარი და...

აღტაცების შეძახილი აღმოხდა, შემდეგ კი სინანულის ამოკვნესა და ქვითინი.
ქალის

სულიერი მდგომარეობის ასეთმა სწრაფმა ცვალებადობამ საჭირო გახადა მის

დასამშვიდებლად ყველა იმ დამამშვიდებელი საშუალების გამოყენება, რაც კი
სახლის



პატრონს გააჩნდა.

მაგიდაზე იდო ძვირფასი სავარცხლების კომპლექტი - სავარცხლები გვერდზე და
უკან

გადავარცხნილ თმაზე დასამაგრებლად. ეს სავარცხლები დელას ადრე ნანახი
ჰქონდა

ბროდვეის ერთ-ერთი მაღაზიის ვიტრინაში და დიდხანს ტკბებოდა მათი ცქერით.

სავარცხლები ლამაზი იყო, დამზადებული იყო ნატურალური კუს ჯავშნისგან და

ძვირფასი თვლებით იყო შემკული. ისინი ძალიან მოუხდებოდა დელას ნაწნავებს.

დელამ იცოდა, რომ სავარცხლები ძალიან ძვირი ღირდა. როგორ უნდოდა მისი

ყოფილიყო და გული ეტანჯებოდა, რომ ეს აუსრულებელი ოცნება იყო.

და აი ახლა, როცა ეს სავარცხლები მისი იყო, აღარ არსებობდა ნაწნავები,
სავარცხლებს

რომ უნდა დაემშვენებინა.

მაგრამ მან მაინც გულში ჩაიკრა სავარცხლები. ბოლოს, როგორც იყო,

ცრემლიანი თვალებით ამოიხედა მაღლა და თქვა:

_ თმა სწრაფად მეზრდება, ჯიმ!

შემდეგ დელა დაშანთულ კატასავით სწრაფად წამოხტა ადგილიდან და
ამოიკვნესა:

_ ოჰ, ღმერთო ჩემო!

ჯიმის ხომ ჯერ არ ენახა მისი საჩუქარი. დელამ სწრაფად გაუწოდა მუჭაში
ჩაბღუჯული

საჩუქარი და გაშალა, რომ ჯიმის ხელის გულზე მოქცეული დაენახა. მქრქალი
ძვირფასი

ლითონი დელას უსაზღვროდ მოსიყვარულე სულის ანარეკლი უნდა ყოფილიყო.

_ ხომ შესანიშნავია, ჯიმ. მთელი ქალაქი მოვიარე მის საპოვნელად. მომეცი შენი
საათი.

მინდა ვნახო, როგორ მოუხდება.

იმის ნაცვლად, რომ შეესრულებინა ეს თხოვნა, ჯიმი მოწყვეტით დაეშვა ტახტზე,
ხელები



თავს უკან შემოიწყო და გაიღიმა.

_ დელა, _ სთქვა მან.

_ მოდი, შევინახოთ ჩვენი საშობაო საჩუქრები. ისინი მეტისმეტად ძვირფასია
ჩვენთვის.

მე საათი გავყიდე, რომ შენთვის ეს სავარცხლები მეყიდა. ახლა კი დააწყე
კატლეტები

შესაწვავად.

მოგვები, რომლებმაც ახლადშობილ ქრისტეს საჩუქრები უძღვნეს, ბრძენი
ადამიანები

იყვნენ. სწორედ მათ დაუდეს სათავე საჩუქრის მიძღვნის ჩვეულებას
ქრისტეშობის დღეს.

და რადგან ისინი ბრძენნი იყვნენ, მათ საჩუქრებსაც ბრძნული შინაარსი ჰქონდა:

ადამიანმა თავის ახლობელს საჩუქარი უნდა უძღვნას არა იმ მიზნით, რომ იგი

გაამდიდროს და თვითონაც მდიდარი დარჩეს. საჩუქრის არსი სულ სხვაა.

იმის გასარკვევად, თუ როგორი უნდა იყოს საჩუქარი, მე თქვენ გიამბეთ
გამოგონილი

თავგადასავალი ახალგაზრდა ცოლ-ქმრისა, რომლებმაც იმ მიზნით, რომ
შინაარსი

მიენიჭებინათ საჩუქრებისთვის, მსხვერპლად გაიღეს ყველაზე საუკეთესო, რაც კი

გააჩნდათ.

ჭეშმარიტად ბრძენია ყველა ის, ვინც ასე გასცემს და ღებულობს საჩუქრებს. ისინი

მოგვები არიან.



მწვანე კარი

წარმოიდგინეთ, რომ სადილის შემდეგ ათი წუთით გაისეირნეთ ბროდვეიზე
სიგარის მოსაწევად.

სეირნობისას ფიქრობთ ცხოვრებაში მომხდარ ტრაგიკომოკურ ამბებზე, ან უფრო
სერიოზულ

ამბებზე ვოდევილის ჟანრში და უცებ თქვენს მხარს ეხება ვიღაცის ხელი.
მოტრიალდით და

ხედავთ, რომ თქვენს წინაა სიასამურის ქურქში გამოწყობილი, ბრილიანტის
თვლებიანი

სამკაულებით მორთული ლამაზი ქალი. იგი სასწრაფოდ გჩრით ხელში უზომოდ
ცხელ

კარაქწასმულ პურის ნაჭერს, პაწაწკინტელა მაკრატლით სწრაფად გაჭრით
პალტოს მეორე ღილს,

მრავალმნიშვნელოვნად წამოიძახებს ერთადერთ სიტყვას \"პარალელოგრამი\",
შემდეგ კი გარბის

ქუჩაზე და თან შეშინებული უკან იყურება.

აი, ეს იქნებოდა ნამდვილი თავგადასავალი. ჩათვლიდით ამ ამბავს ჩვეულებრივ
მოვლენად? მე

მგონი, არა.

თუ თქვენ არ ეკუთვნით იმ იშვიათ ადამიანთა რიცხვს, რომლებშიც ჯერ არ
ჩამკვდარა

თავგადასავალთა მაძიებლის სული, აღშფოთებისა და დაბნეულობისაგან
წამოწითლდებოდით,

მორცხვად გადააგდებდით პურის ნაჭერს და აწყვეტილი ღილის ადგილზე ხელის
ფათურით

განაგრძობდით ბროდვეიზე სეირნობას.

თავგადასავლების მაძიებელთა რიცხვი არასდროს ყოფილა დიდი. პრესაში
გახმაურებულ ასეთ

ადამიანთა უმრავლესობა საქმიანი ადამიანები იყვნენ, რომლებიც
მოქმედებდნენ ახლად

გამოგონილი მეთოდებით. ისინი არ ჩერდებოდნენ სახლში და დაეძებდნენ
ოქროს საწმისს,



გრაალის ფიალას, ქალის სიყვარულს, განძს, გვირგვინს, დიდებას. ჭეშმარიტი
თავგადასავალთა

მაძიებელი ხშირად გარკვეული მიზნის გარეშე მოქმედებს და
ანგარიშმიუცემლად მიილტვის

რაღაც გამოუცნობისაკენ. ასეთი თავგადასავალთა მაძიებლის საუკეთესო
მაგალითია ძე

შეცთომილი, რომელმაც ბოლოს სახლში დაბრუნება გადაწყვიტა.

ფსევდოთავგადასავალთა მაძიებლები, ხშირად მამაცი და ნიჭიერი ადამიანები,
მრავლად იყვნენ

კაცობრიობის ისტორიაში. ასეთმა თავგადასავალთა მაძიებლებმა,
ჯვაროსნებიდან დაწყებული

სხვადასხვა ჯურის დამპყრობლებით დამთავრებული, გაამდიდრეს ისტორია და
ლიტერატურა

და აგრეთვე საისტორიო და მხატვრული ლიტერატურის გამომცემლები. ყველა
მათგანს

თავიდანვე ჰქონდა კონკრეტული მიზანი: ჯილდოს მოპოვება, თავის გამოჩენა
ბრძოლაში ან

სპორტულ პაექრობაში, მტრის დამარცხება, გამდიდრება და ა.შ.

ამიტომ ისინი არ შეიძლება ჩაითვალონ ჭეშმარიტ თავგადასავალთა
მაძიებლებად.

რომანტიკა და თავგადასავლებისადმი სიყვარული ყოველთვის პოულობს თავის
ღირსეულ

თაყვანისმცემლებს დიდ ქალაქებში. როდესაც ქუჩებში ვხეტიალობთ, ისინი
ჩუმჩუმად

თვალყურს გვადევნებენ და ნიღაბაფარებულნი ცდილობენ ჩაგვითრიონ
სხვადასხვა ოინებში.

ხშირად უნებურად თვალს შევავლებთ ხოლმე უცხო ფანჯარას, რომ დავინახოთ
იქ მყოფი

ადამიანი, რომელიც ხშირად ძალიან ახლობლად გვეჩვენება; მთვლემარე
მაგისტრალურ ქუჩებში

გვესმის ხოლმე ცარიელი და დაკეტილი ოთახებიდან მომავალი შეშინებული და
გატანჯული



ადამიანების განწირული ხმები; ნაცვლად იმისა, რომ მეეტლემ ეტლი ნაცნობ
ტროტუართან

გაგიჩეროთ, იგი აჩერებს ეტლს ჩვენთვის უცნობ კართან, რომელიც თავაზიანად
იღება და

გიწვევთ შეხვიდეთ ოთახში; გისოსიან \"ბედის\" ფანჯრიდან თქვენს ფეხქვეშ
ეცემა რაღაც

წარწერით დაფარული ქაღალდის ნაგლეჯი; ქუჩაში მიმავალი ხალხის თვალებში
ვკითხულობთ

სიძულვილს, სიყვარულს, შიშს; მოულოდნელად მოდის წვიმის თქეში და იქნებ
თქვენი ქოლგა

გადაეფაროს სავსე მთვარის ქალიშვილს ან ვარსკვლავთა სისტემის ბიძაშვილს;
ქუჩის კუთხეში

ვიღაცას უვარდება ხელსახოცი; თითები გვიხმობენ, თვალები გვიმზერენ და
ვიღაც ხელში

გვჩრის იდუმალს, სახიფათოს, არაჩვეულებრივად მიმზიდველ და აღტაცების
მომგვრელ ძაფებს,

რომლებიც თავგადასავლისაკენ გვეწევიან, მაგრამ ცოტას თუ აქვს სურვილი
მიჰყვეს ამ ძაფებს,

რადგან შებოჭილნი ვართ ჩვენს ყოფაში ფესვებგადგმული ქცევის ნორმებით.
გვერდს ვუვლით ამ

ძაფებს. ერთხელაც იქნება მივალთ ჩვენი მოსაწყენი ცხოვრების დასასრულამდე
და მაშინ ჩვენს

თავს შევეკითხებით: რა იყო რომანტიკული ჩემს ცხოვრებაში? ვუპასუხებთ: ბევრი
არაფერი,

მხოლოდ ქორწინება, რკინის კარადაში შენახული ვარდის ფორმის წახნაგებიანი
ბრილიანტი,

ორთქლის რადიატორის მოწესრიგება და სხვა ასეთები.

რუდოლფ სტეინერი ჭეშმარიტი თავგადასავალთა მაძიებელი იყო. თითქმის
ყოველ საღამოს ის

თავის იაფფასიანი ერთოთახიანი ბინიდან გადიოდა გარეთ მოულოდნელი და
სახიფათო ამბების

საძიებლად. მას მიაჩნდა, რომ საინტერესო ამბების საძიებლად შორს წასვლა არ
იყო საჭირო, ის



შეიძლებოდა გეპოვნათ იქვე ახლოს, მეზობელ კუთხეში.

ზოგჯერ მისი სწრაფვა თავგადასავლებისადმი უცნაურსა და მოულოდნელ
მდგომარეობაში

აყენებდა. ორჯერ მოუხდა ღამის გათევა სადგურის მოსაცდელ დარბაზში.
ბევრჯერ აღმოჩნდა

გამოცდილი მატყუარების მსხვერპლი; მისი საათი და ფული ბევრს ხიბლავდა და
იზიდავდა.

მაგრამ ის შეუნელებელი ენთუზიაზმით ღებულობდა თავშესაქცევი
თავგადასავლების ყოველ

გამოწვევას.

ერთ საღამოს რუდოლფი ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე სეირნობდა.
ხალხის ნაკადი ორ

გრძელ ზოლად გასდევდა ტროტუარებს. ზოგი სახლში მიიჩქაროდა, ზოგნი კი,
უმთავრესად

მოუსვენარი ადამიანები, სახლიდან იყვნენ გამოსულები და ნათურებით
გაჩახჩახებული

რესტორნების ტაბლდოტებისკენ მიიჩქაროდნენ. ახალგაზრდა თავგადასავალთა
მაძიებელი

სასიამოვნო გარეგნობისა იყო.

იგი მშვიდად მიაბიჯებდა და ყველაფერს აკვირდებოდა. დღისით გამყიდველად
მუშაობდა

ფორტეპიანოების მაღაზიაში. მას ჰალსტუხი საკინძით კი არ ჰქონდა
დამაგრებული, როგორც ეს

ჩვეულებრივაა მიღებული, შეფსკვნილი ჰქონდა ტოპაზის რგოლით. ერთხელ ერთ-
ერთი

ჟურნალის რედაქტორს მისწერა, რომ მის მიერ წაკითხულ წიგნთა შორის მის
ცხოვრებაზე

ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა მისს ლიბის* რომანმა \"ჯუინის სიყვარულის
გამოცდა\".

ქუჩაზე სეირნობისას მისი ყურადღება მიიპყრო საშინელმა კბილების ხრჭიალმა
(რამაც იგი

შეაძრწუნა). თავდაპირველად ეგონა, რომ იგი რესტორნის წინ დადგმული



ვიტრინიდან

გამოდიოდა, მაგრამ შემდეგ იქვე, გვერდით მდებარე კარს ზემოთ შეამჩნია
ელექტრონით

განათებული ასოებით შესრულებული წარწერა, რომელიც იუწყებოდა, რომ იქ
იყო

სტომატოლოგის კაბინეტი. იქვე ახლოს იდგა უცნაურად შემოსილი

გოლიათური აღნაგობის ზანგი.

მას წითელი ნაქარგით დამშვენებული პალტო ეცვა, თავზე კი ჯარისკაცის ქუდი
ეხურა.

იგი მოხერხებულად სჩრიდა ხელში გამვლელებს რაღაც ბარათებს.

სტომატოლოგიური მომსახურების რეკლამირების ასეთი წესი ჩვეულებრივი
მოვლენა იყო და

რუდოლფს ბევრჯერ ჰქონდა იგი ნანახი. ის ჩვეულებრივ გვერდს უვლიდა ხოლმე
ბარათების

გამავრცელებელს ისე, რომ სვლას არ ანელებდა. მაგრამ ამჯერად ზანგმა მაინც
მოახერხა ხელში

ჩაეჩარა ბარათი ისე ოსტატურად, რომ რუდოლფმა ღიმილისაგან თავი ვერ
შეიკავა.

რამდენიმე იარდის გავლის შემდეგ რუდოლფმა ყოველი შემთხვევისათვის
თვალი შეავლო

ბარათს. გაოცებულმა გადმოაბრუნა და შეხედა მის უკანა მხარეს. ბარათის ერთი
მხარე ცარიელი

იყო, ხოლო მეორეზე მელნით ეწერა \"მწვანე კარი\". შემდეგ დაინახა, რომ მის წინ
სამი ნაბიჯის

დაშორებით მიმავალმა ერთ-ერთმა გამვლელმა ძირს დააგდო ბარათი, რომელიც,
ისევე როგორც

მას, ხელში ჩასჩარა ზანგმა.

რუდოლფმა აიღო ეს ბარათი. მასზე დაბეჭდილი იყო სტომატოლოგის გვარი,
მისამართი და

სტომატოლოგიური მომსახურების სახეები: \"პროტეზის დამზადება\", \"ხიდის
დამზადება\".



\"გვირგვინი\", \"კბილის უმტკივნეულოდ ამოღება\".

თავგადასავალთა მოყვარული - ფორტეპიანოების გამყიდველი ქუჩის კუთხეში
შეჩერდა და

დაფიქრდა. შემდეგ ქუჩა გადაკვეთა და ერთი კვარტალი გაიარა. მერე კვლავ
გადმოვიდა იმავე

მხარეს და ხალხის ნაკადს შეერია. ზანგს რომ გაუსწორდა, ზანგმა, ეტყობა, ვერ
დაიმახსოვრა მისი

სახე და კვლავ ჩასჩარა ხელში ბარათი. რუდოლფმა რამდენიმე ნაბიჯის გავლის
შემდეგ წაიკითხა

ეს ბარათი.

ისევე როგორც პირველს, მასაც ეწერა \"მწვანე კარი\". რამდენიმე ფეხით
მოსიარულემ,

რუდოლფის მახლობლად რომ მოაბიჯებდნენ, ძირს დააგდო ზანგის მიერ
მიწოდებული

ბარათები. ბარათები ძირს დაეცნენ ღია, შეუვსებელი მხარეებით ზემოთ.
რუდოლფმა აკრიფა

ისინი. ყველა ბარათზე ამობეჭდილი იყო მონაცემები სტომატოლოგისა და მისი
სალონის შესახებ.

იშვიათი იყო შემთხვევა, რომ წმინდა წყლის ავანტიურას ორჯერ გამოეწვია მისი
ჭეშმარიტი

მიმდევარი - რუდოლფი, მაგრამ ამჯერად ეს გაკეთდა და სტეინერმაც მიიღო ეს
გამოწვევა.

რუდოლფი წყნარად გაემართა უკან, სადაც გოლიათი ზანგი იდგა - \"მოხრჭიალე
კბილების

ვიტრინასთან\". ზანგს ამჯერად აღარ მიუწოდებია მისთვის ბარათი.

მიუხედავად სასაცილო და უცნაური ჩაცმულობისა, ზანგს ღირსეულად ეჭირა
თავი და

თავაზიანად აწვდიდა ბარათს ზოგიერთ გამვლელს, ზოგს კი არ აწუხებდა და
საშუალებას

აძლევდა მშვიდად განეგრძო გზა. ყოველ ნახევარ წუთში მონოტონურდ
იმეორებდა რაღაც უხეშ

და გაუგებარ ფრაზას, რომელიც ავტობუსის კონდუქტორის მიერ წარმოთქმულ



სიტყვებს ან

საოპერო სპექტაკლში შესრულებულ რეჩიტატივს მოგაგონებდათ. რუდოლფს
მოეჩვენა, რომ

ამჯერად ზანგმა არა მხოლოდ არ მიაწოდა ბარათი, ერთგვარი ზიზღნარევი
გამომეტყველებითაც

შეხედა.

ამ შემოხედვამ გააღიზიანა თავგადასავალთა მაძიებელი. ზანგის შეხედვაში მან
ამოიკითხა

საყვედური - \"შენ უკვე იპოვე, რაც გსურს\". რასაც არ უნდა ნიშნავდეს ბარათზე
დაწერილი

იდუმალი სიტყვები, ზანგმა ორჯერ გამოარჩია იგი ხალხის ნაკადიდან, და ახლა
კი დაიწუნა,

როგორც პიროვნება, რომელსაც არ გააჩნია არც საკმარისი გონებამახვილობა და
არც სურვილი

ჩაებას ამოცანის ამოხსნაში.

ახალგაზრდა კაცი გამოეთიშა ხალხის ნაკადს, თვალი შეავლო იმ შენობას, სადაც
მისი აზრით

თავგადასავლის საიდუმლოება იმალებოდა და დაიწყო მისი შესწავლა. სახლი
ხუთსართულიანი

იყო. მის სარდაფში განთავსებული იყო რესტორანი.

პირველი სართული ქალის ქუდებისა და ბეწვეულის მაღაზიას ეჭირა, რომელიც
ამჟამად

დაკეტილი იყო. მეორე სართული, მოციმციმე ელექტრონათურების ასოებით რომ
იყო

განათებული, სტომატოლოგს ეკუთვნოდა. ამის ზემოთ სხვადასხვა ენებზე
შესრულებული

ფირნიშები გვაუწყებდნენ, რომ იქ იყო მკითხავების, მკერავების, მუსიკოსებისა
და ექიმების

ადგილსამყოფელი. და მხოლოდ ამ სართულის ზემოთ ფარდები და ფანჯრის
რაფაზე

დადგმული რძის ბოთლები მოწმობდა, რომ იქ ადამიანთა საცხოვრისი იყო.



მას შემდეგ, რაც სახლის დათვალიერება დაასრულა, რუდოლფმა სწრაფად
აირბინა შენობის

შესასვლელის ქვის საფეხურები, შემდედ კი ხალიჩით დაფარულ კიბეებით - ორი
სართული. აქ

იგი შეჩერდა. დერეფანი მკრთალი, მოციმციმე სინათლით იყო განათებული.
სინათლის წყარო

იყო ორი გაზის ნათურა.

ერთი მათგანი მისგან მარჯვნივ, ოდნავ მოშორებით იყო დადგმული, მეორე კი
უფრო ახლოს, მის

მარცხნივ. რუდოლფმა გაიხედა მარცხნივ და დაინახა მწვანე კარი. ერთხანს იგი
მერყეობდა,

მაგრამ შემდეგ გაახსენდა ბარათების დამრიგებელი ზანგის დამცინავი სახე,
მივიდა კართან და

დააკაკუნა.

ყოველი წამი იმ პერიოდისა, ვიდრე კაკუნს უპასუხებდნენ, იყო სუნთქვა
ჭეშმარიტი

თავგადასავლის მოლოდინისა. რა არ შეიძლება იმალებოდეს ამ მწვანე კარს
მიღმა! ბანქოს

თამაში; გაქნილი თაღლითების მიერ ოსტატურად დაგებული მახე იმ მიზნით, რომ
მასში

გაბმულიყო ლამაზი ქალი, რომელიც გულის სწორის - ვაჟკაცის სიყვარულს
ეძებდა. ხიფათი,

სიკვდილი, სიყვარული, იმედგაცრუება, აბუჩად აგდება - აი, რა შეიძლება მოყვეს
შედეგად ამ

განუსჯელ დაკაკუნებას მწვანე კარზე.

კაკუნის პასუხად შიგნიდან მოისმა სუსტი ხმა და კარი ნელა გაიღო. გაღებულ
კარში რუდოლფმა

დაინახა გაფითრებული ქალიშვილი, რომელიც ჯერ ოცი წლისაც არ იქნებოდა.
იგი ფეხზე ძლივს

იდგა, კარის სახელური დაეკარგა და ხელის ცეცებით წონასწორობას ძლივს
ინარჩუნებდა.

რუდოლფმა აიყვანა იგი და დააწვინა კედელთან მდგარ ტახტზე. დახურა კარი და



თვალი

მოავლო გაზის ნათურით განათებულ ოთახს. ოთახი სუფთა იყო, მაგრამ
უკიდურესი სიღატაკე

სუფევდა იქ.

ქალიშვილი წყნარად იწვა, თითქოს გონება დაეკარგა. რუდოლფი ცდილობდა
თავისი ქუდის

დანიავებით მოესულიერებინა იგი. ამან შედეგი გამოიღო - როდესაც ქუდის კიდე
შემთხვევით

შეეხო მის ცხვირს, ქალმა თვალები გაახილა. ახალგაზრდა კაცმა დაინახა, რომ
მისი თვალები,

მისი სახე იყო ის, რაც მისი გულის ინტიმური სახეების გალერეას აკლდა.
რუდოლფმა იგრძნო,

რომ გულუბრყვილო გამომეტყველების მონაცრისფრო თვალები, პატარა, ოდნავ
აპრეხილი

ცხვირი, მუხუდოს ულვაშის მსგავსად დახუჭუჭებული წაბლისფერი თმა
წარმოადგენდა

სამართლიან დასასრულს მისი საოცარი თავგადასავლებით აღსავსე ცხოვრებისა
და ჯილდოს,

რომლითაც იგი ღმერთმა დააჯილდოვა. მაგრამ ქალს სახე საოცრად გამხდარი
და გაფითრებული

ჰქონდა.

ქალმა წყნარად შეხედა რუდოლფს და შედეგ გაუღიმა.

- გრძნობა მქონდა დაკარგული, არა? - იკითხა მან სუსტი ხმით, - ვის არ
დაემართება ასე, ეცადეთ

იყოთ სამი დღის მშიერი და ნახავთ!

- ღმერთო! - წამოიძახა რუდოლფმა და ზეზე წამოიჭრა, - დამელოდეთ, მალე
დავბრუნდები!

იგი გავარდა გარეთ და სასწრაფოდ ჩაირბინა კიბეები.

ოცი წუთის შემდეგ დაბრუნდა, შევიდა ოთახში და ფეხის ტერფით მოხურა კარი,
რომელიც ღია

დარჩენოდა. ორივე იღლიაში ამოჩრილი ჰქონდა გასტრონომსა და რესტორანში



ნაყიდი საჭმელი.

რუდოლფმა მაგიდაზე დაალაგა - პური, კარაქი, ცივად მოხარშული ხორცი,
ნამცხვრები,

ღვეზელები, კიტრის წნილი, ხამანწკა, შემწვარი ქათამი, რძითა და ცხელი ჩაით
სავსე ბოთლები.

_ როგორ შეიძლება შიმშილობა! - თქვა მან ხმამაღლა, - ეს არ უნდა ინებოთ.
ვახშამი მზადაა.

რუდოლფი მოეხმარა ქალს მაგიდასთან მდგომ სავარძელში ჩამჯდარიყო და
იკითხა:

_ სადაა ფინჯანი ცხელი ჩაისათვის?

_ფანჯრის რაფაზეა. - მიუგო ქალმა.

რუდოლფმა, ჭიქა რომ აიღო და მაგიდასთან მობრუნდა, დაინახა, რომ
სახეგაბრწყინებულ ქალს

ქაღალდის პარკიდან კიტრის წნილი ამოეღო და მის შეჭმას აპირებდა. მან
ღიმილით გამოართვა

ქალს კიტრის წნილი და ფინჯანი რძით აუვსო.

- ჯერ ეს მიირთვი, მერე ცხელი ჩაი, შემდეგ ქათმის ფრთა.

მხოლოდ ხვალ შეგიძლია მიირთვა კიტრის წნილი. ახლა კი, თუ პატივს მომაგებთ
და ჩამთვლით

თქვენს სტუმრად, ვივახშმოთ ერთად.

რუდოლფმა მაგიდას მოუდგა მეორე სავარძელი და მის გვერდით დაჯდა. ჩაიმ
სიცოცხლე შემატა

ქალის თვალებს და მის სახეს ნორმალური იერი დაუბრუნა. მან ხარბად დაიწყო
ჭამა. ქალს არ

ეუხერხულებოდა რუდოლფთან ერთად ვახშმობა, რადგან გრძნობდა, რომ
რუდოლფს

გულწრფელად სურდა დახმარებოდა მას. თავდაპირველად ქალი შებოჭილად
გრძნობდა თავს,

მაგრამ შემდეგ დამშვიდდა და მოუთხრო თავისი თავგადასავალი. ეს იყო ერთი
ამბავი იმ

მრავალთაგან, ყოველდღიურად რომ ხდება დიდ ქალაქში - თავგადასავალი



მაღაზიის

მცირეხელფასიანი გამყიდველი გოგონასი, რომელსაც ავადმყოფობის გამო ჯერ
შეუმცირეს

რეალური ხელფასი \"ჯარიმებით\", მერე კი საერთოდ დაითხოვეს სამსახურიდან.

გაუცემელი თანხა კი დაემატა მაღაზიის მოგებას. გოგონას გადაეწურა იმედი და
შემდეგ...

თავგადასავალთა მაძიებლის კაკუნი მწვანე კარზე.

რუდოლფისთვის ეს მოთხრობა ისევე დრამატულად ჟღერდა, როგორც
\"ილიადა\" ან \"ჯუნის

სიყვარულის გამოცდა\".

- ფიქრიც კი მიჭირს იმაზე, რაც თქვენ განიცადეთ. - წამოიძახა რუდოლფმა.

- ეს იყო რაღაც საშინელება. - აღელვებით თქვა გოგონამ.

- ამ ქალაქში ნათესავები ან მეგობრები გყავთ? - იკითხა რუდოლფმა.

- არავინ.

- მეც მარტო ვარ ამქვეყნად. - თქვა რუდოლფმა.

- ფრიად სასიამოვნოა.

- ანგარიშმიუცემლად წარმოთქვა გოგონამ.

რუდოლფს რაღაცნაირად ესიამოვნა, რომ ქალს მოსწონდა მისი სიმარტოვე.

უცებ ქალს ძილი მოერია და დაამთქნარა.

- საშინლად მეძინება. - თქვა მან.

რუდოლფმა ქუდი აიღო და წამოდგა.

- ახლა კი დაგემშვიდობები. ღამის ხანგრძლივი და ღრმა ძილი სასარგებლო
იქნება თქვენთვის.

რუდოლფმა ხელი გაუწოდა ქალს. გოგონამ ჩამოართვა და თქვა:

- ღამე მშვიდობისა.

მაგრამ ქალის თვალები გამოხატავდნენ კიდევ რაღაც კითხვას თუ თხოვნას და
იმდენად

გამომსახველი, გულწრფელი და მგრძნობიარე იყო ეს კითხვა, რომ რუდოლფმა



უთხრა:

- ხვალ შემოვივლი და გნახავ. ასე ადვილად თავს ვერ დააღწევ ჩემგან.

გოგონასათვის მეტისმეტად მცირე მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, თუ როგორ
მოხვდა რუდოლფი

მის ბინაში, მაგრამ მაინც, როცა რუდოლფი უკვე კართან იყო მისული, ჰკითხა:

- როგორ მოხდა, რომ ჩემს კარზე დააკაკუნეთ?

რუდოლფმა შეხედა ქალს, გაახსენდა ბარათები და რაღაც ეჭვნარევი ტკივილი
იგრძნო. რა

მოხდებოდა, რომ ეს ბარათები სხვა თავგადასავალთა მაძიებელს ჩავარდნოდა
ხელში? და მან

უცებ გადაწყვიტა, გოგონას არასოდეს შეეტყო სიმართლე. რუდოლფი მას არ
ეტყოდა, რომ იგი

გაწაფული იყო ისეთი ამბების ძიებაში, რომლებმაც ადამიანი შეიძლება ისეთ
სტრესულ

მდგომარეობამდე მიიყვანოს, როგორშიც ახლა გოგონა იმყოფებოდა.

- ერთ-ერთი ჩვენი თანამშრომელი, ფორტეპიანოს ამწყობი ამ სახლში ცხოვრობს,
მე შემთხვევით

დავაკაკუნე თქვენს კარზე.

და ვიდრე რუდოლფი კართან მივიდოდა, უკანასკნელი, რაც მას ამ ოთახში
დაამახსოვრდა, იყო

გოგონას ღიმილი.

სანამ კიბეებზე ჩამოვიდოდა, რუდოლფი ერთხანს შეყოვნდა, ირგვლივ
მიმოიხედა და

ყურადღებით შეათვალიერა იქაურობა.

შემდეგ ავიდა ერთი სართულით ზემოთ და განაგრძო დაკვირვება. ყველა კარი,
რომლებიც კი მან

შეათვალიერა, მწვანედ იყო შეღებილი.

გაოცებული რუფოლფი ჩამოვიდა ძირს და გაუყვა ტროტუარს. უცნაურად
ჩაცმული ზანგი კვლავ

თავის ადგილას იყო. რუდოლფი ბარათებით ხელში მივიდა მასთან.



- ხომ ვერ მეტყოდით, რატომ მომეცით მე ეს ბარათები და რას ნიშნავს ეს? -
შეეკითხა იგი ზანგს.

მომღიმარე კეთილი ზანგი რეკლამირებას უწევდა მისი დამკვეთის საქმიანობას. -
ეს იმას ნიშნავს,

რომ... - თქვა ზანგმა და თითი გაიშვირა ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთი შენობისაკენ. -
მაგრამ

ვწუხვარ, რომ პირველ აქტზე უკვე დაგაგვიანდათ.

რუდოლფმა გაიხედა იქით, საითაც თითი გაიშვირა ზანგმა და დაინახა თეატრის
შესასვლელის

ზემოთ მოკაშკაშე ელექტრონათურების შუქით განათებული ფირნიში,
რომელზედაც ეწერა

ახლადდადგმული სპექტაკლის სახელწოდება \"მწვანე კარი\".

- მე ამ ბარათებით ვაცნობებ გამვლელებს, რომ ეს საუკეთესო სპექტაკლია. მათი
წარმომადგენელი

მე ამისათვის თითო დოლარს მიხდის. ამ ბარათებთან ერთად, ექიმის ბარათებსაც
ვავრცელებ.

ხომ არ შემოგთავაზოთ თქვენც ეს ექიმის ბარათი?

კათხა ლუდის დასალევად და სიგარის მოსაწევად რუდოლფი იმ კვარტალის
კუთხეში მდებარე

ბარში შევიდა, სადაც ის ცხოვრობდა. და როდესაც გამოვიდა ბარიდან
მოკიდებული სიგარით

ხელში, შეიბნია პალტოს ღილები, ქუდი უკან გადაიწია და შესძახა იქვე მდგარ

ელექტროგანათების ბოძს:

- და მე მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ ბედისწერის ძალამ ინება, ასეთი გზით
მეპოვნა ეს გოგონა.

რუდოლფ სტეინერის ეს სიტყვები ადასტურებს, რომ იგი ჭეშმარიტი
რომანტიკოსი და

თავგადასავალთა მოყვარული იყო.



პოლიციელი და საგალობელი

მედისონ_სკვერში სკამზე მოკალათებული სოპი მოუსვენრად აწრიალდა.

როცა გარეული ბატები ღამ_ღამღამობით ცაში ყიყინს ასტეხენ, ან ცოლები ბეწვის
ქურქის

მოლოდინში დაუტკბებიან ხოლმე ქმრებს, ანდა ბაღში სკამზე მოკალათებულ
სოპის

მოუსვენრობა შეეტყობა, უნდა იცოდეთ, რომ ზამთარი კარს არის მომდგარი.

ხმელი ფოთოლი მუხლზე დაეცა სოპის.

ეს გახლდათ ჯეკ ფროსტის - თოვლის ბაბუის მოკითხვის ბარათი. ჯეკი ერთობ
კეთილადაა

განწყობილი მედისონ_სკვერის მკვიდრებისადმი და ყოველწრიულად
თავაზიანად აცნობებს

ხოლმე მათ თავისი მოახლოვებული სტუმრობის ამბავს. იგი ჩრდილოეთის ქარს
გამოატანს

ხოლმე ამ მოკითხვის ბარათს, რომ მან ყოველ გზაჯვარედინზე უსახლკაროთა
უდიდესი

თავშესაფრის კარისკაცებს გადასცეს იგი, აცნობოს, მოვდივარ თქვენი მკვიდრნი
მზად

დამხვდნენო.

სოპი მიხვდა, რომ დადგა დრო, როცა კომიტეტს, მისი პირადი და ერთადერთი
შემადგენლობით

უნდა გამოენახა გზა და საშვალება მოახლოვებული სიცივისაგან თავის
დასაცავად. აი, ამიტომ

აწრიალდა იგი სკამზე.

სოპი პატივმოყვარე როდი იყო. ზამთარში ხმელთაშუა ზღვაზე მოგზაურობა, ან
გასეირნება

ვეზუვის ყურეში, რა თქმა უნდა, შეასანიშნავი იქნებოდა, მაგრამ იგი ამაზე არ
ოცნებობდა. არ

ოცნებობდა არც სამხრეთის ზღვაზე, - მზეზე განაბულს ტკბილ ძილს რომ
მოგგვრის. სოპი

თანახმა იყო, ეს სამი თვე კუნძულზე გაეტარებინა - მსაპატიმროში, სხვა არაფერი



უნდოდა.

სამი თვე მუქთა თავსეფარსი და ჭამა_სმა, მხიარული საზოგადოება,
ჩრდილოეთის სუსხიანი

ქარებისა და ლურჯხალათიანებისაგან შორს ყოფნა - სავსებით
დააკმაყოფილებდა მის სურვილს.

ბეკუელის სტუმართმოყვარე საპატიმრო უკვე წლების მანძილზე აძლევდა სოპის
ზამთრის

თავშესაფარს.

ყოველ ზამთარს, როცა შედარებით ბედნიერი ნიუ_იორკელი ახალგაზრდები
ბილეთებს

ყიდულობდნენ პალმ_ბიჩსა და რივერიაზე გასასერნებლად, სოპი თავმდაბლად
ემზადებოდა

კუნძულზე გადასახლებისათვის.

ჰოდა, ახლაც დრო იყო სოპი სამზადისს შესდგომოდა.

წინა ღამით, კვირადღის სამმა გაზეთმა, რომლებიც გულმოდგინედ შემოიხვია
ტანსაცმლის ქვეშ

მთელ ტანსა და ფეხებზე, სიცივისაგან ვერ იხსნიდა სოპი, რომელიც ძველ პარკში
მჩქეფარე

შავარდენის მახლობლად სკამზე დასასვენებლად მოკალატებილიყო.

ასე რომ, კუნძულლი უკვე დროულად და საამურ ადგილად ეჩვენებოდა.

სოპის ეჩვენებოდა ქველმოქმედი ბატონები, რომლებიც ხალისით ურიგებდნენ
თავის წყალობას

ქალაქის კმაყოფაზე მყოფ ჯელტმენებს. იგი ფიქრობდა, რომ კანონმდებლობა
ფილანტროპიაზე

უფრო მოწყალე იყო. ქალაქში არსებობდა აურაცხელი მუნიციპალური და
ქველმოქნედი

დაწესებულება, სადაც თავისი სადა ცხოვრების შესაფერისი თავშესაფრის და
საკვეიც მიღებაც

შეეძლო სოპის. მაგრამ იგი ამაყი სულის პატრონი გახლდათ და წყალობის
მიღება შეურაწყოფად

მიაჩნდა. ქველმოქმედი ხალხი, მართალია, სასყიდელს არ მოითხოვდა, მაგრამ



თავის დამცირეაბა

განა უარესი საზღაური არ იყო! ისევე, როგორც კეისარს განუყრელად ახლდა
ბრუტუსი,

მოწყალების სახლის ყოველ საწოლს ხარკად ახლავს ცხელი აბაზანა და პურის
ყოველ ნატეხს -

ჭკუის დარიგება. სწორედ ამიტომ, უმჯობესია ისევ კანონმდებლობას ეწვიოს
სტუმრად. იქ,

მართალია, სასტიკი წესრიგი სუფევს, სამაგიეროდ, ვერავინ გაბედავს უშნოდ
ჩაჰყოს ცხვირი

ჯელტმენის პირად საქმეში.

გადაყვიტა თუ არა სოპიმ კუნძუზე წასვლა, უმალვე შეუდგა თავის განსაზღვრის

განხორციელებას.

ციხეში მოსახვედრად მრავალი იოლი გზა არსებობდა, სოპიმ მათ შორის,
ყველაზე საამო აირჩია.

გადაწყვიტა შესულიყო ძვირფას რესტორანში, მიერთვა გემრიელი სადილი, მერე
განეცხადებინა,

ფულის გადახდა არ შეეძლო და წყნარად. უჩხუბრად ჩააბარებდნენ პოლიციეს.
შემდეგ კი -

დაუზარებელი მოსამართლე საქმეს ბოლომდე მიიყვანდა.

სოპი ადგა, პარკიდან გავიდა, ზღვის ზედაპირივით ლაპლაპა ასფალტის იქით
გაემართა, სადაც

მხარ_მხარ მიემართებოდა ბროდვეი და მეხუტე ავენიუ. ბროდვეიზე აეუხვია და
გაგასკაშებულ

კაფეს წინ შეჩერდა. ძვირფასად მორთული კაფე საუკეთესო ნაწარმითა და
სუფთა ყურძნის

წვენზე დაყენებული სასმელებით იყო სავსე. აქ მხოლოდ რჩეული საზოგადოება
იკრიბებოდა.

სოპის საკუთარი თავის სრული იმედი ჰქონდა, იგი სუფთად იყო გაპარსული,
პიჯაკიც არ უშავდა

რა; შავი, სადა, მაგრამ კოხტა ჰალსტუხიც მისიონერმა ქალმა აჩუქა
მადლიერების დღეს.



რესტორნის მაგიდამდე თუ უხიფათოდ მიაღწევდა, წარმატება
უზრუნველყოფილი იქნებოდა.

სხეულის ის ნაწილი, რომელიც მაგიდის ზემოთ გამოჩნდებოდა, არავითარ ეჭვს
არ მოჰგვრიდა

ოფიციანტს. შემწვარი გარეული იხვი, - ფიქრობდა სოპი, - ერთი ბოთლი ღვინო,
შემდეგ კარგი

ყველი, ერთი ჭიქა ყავა და სიგარა, მშვენიერ დროს გაატარებინებდა. ერთი
დოლარი სიგარისთვის

საკმარისი იქნებოდა. დანარჩენიც არ დაჯდებოდა ისე ძვირი, რომ კაფეს რომ
კაფის პატრონებს

რაიმე საგანგებო მანიფესტაციისთვის მიემართათ შურის საძიებლად. ასეთი
სადილი კი კარგად

დაანაყრებდა, მშვენიერ ხასიათზე დააყენებდა სოპის და ზამთრის თავშეასრისკენ

გამგზავრებასაც, რა თქმა უნდა, გაუადვილდებოდა.

მაგრამ, როგორც კი რესტორნის კარებში შედგა ფეხი, უფროსი ოფიციანტის
მზერა უმალვე

მიიპყრო მისმა გაცვეთილმა შარვალმა და შელანძღულმა ფესაცმელმა. ძლიერმა
ხელებმა

სასწრაფოდ უკან შეაბრუნა იგი, უხმაუროდ გააბრზანა ქუჩაში და ამრიგად
შემწვარი იხვი,

რომელსაც სოპი ესერიგად ემუქრებოდა, გადაარჩინა უღირსი ხვედრისაგან.

სოპიმ ბროდვეიდან გადაუხვია.

გამგზავრება სანატრელი კუნძულისაკენ, როგორც ჩანდა, საამურ ვითარებასი
ვერ ჩაივლიდა.

ციხის კარიბჭე რაიმე სხვა ხერხით უნდა შეეღო.

მეექვსე ავენიუს კუთხესი, ელექტრონის შუქით განათებულ ფარტო ვიტრინაზე
გამოფენილ

ნაირ_ნაირი საქონელი უნებლიე იზიდავდა თვალს. სოპიმ დაავლო ქვას ხელი,
ესროლა და

ვიტრინის ფართო შუშა ჩაამტვრია. შეგროვდა ხალხი. Yველაზე წინ პოლიციელი
გარბოდა, სოპი



მშვიად იდგა ჯიბეში ხელებ ჩაწყობილი და ჭიმილით შეჰყურებდა
ოქროსფერღილებიანს.

- ვინ გატეხა? - იკითხა აღელვებულმა პოლიციელმა.

- იქნებ ფიქრობთ, მე არა ვარ დამნაშავე, - სარკაზმით უპასუხა სოპმა და ისე
მეგობრულად

გაუღიმა უქროსფერღილებიანს, თითქოს მომავალი ბედნიერება ეგებოდა წინ.

პოიციელმა ყურადღების ღირსად არ ჩათვალა სოპი.

ფნჯრის გამტეხი სჯა_ბაასს არ გაუბამდა კანონის დამცველს - იგი
უკანმოუხედავად

მოკურცხლავდა.

ამ როს პოლიციელმა თალი მოჰკრა ვიღაც მამაკაცს, რომელიც ტრამვაის ვაგონს
მისდევდა და

ხელჯოხმოღერილი დაედევნა.

ორჯერ ხელმოცარული სოპი გულამღვრეული გაჰყვა ქუჩას.

ქუჩის მეორე მხარეს ერთი სრულიად უპრეტენზიო რესტორანი გახლდათ. იგი
ემსახურებოდა

დიდი მადისა და ტხელი ჯინსისმქონე მოქალაქეებს. ჭურჭლეულობა და
ატმოსფერო უხეში და

მძიმე იყო იქ, წვნიანი კერძები და სუფრები კი - გაწყალებული. სპიმ უხიფათოდ
შაპარა ამ

რესტორანში მსჯავრის დამდები ფეხსაცმელი და მოღალატე ძველი შარვალი.
მიუჯდა მაგიდას

და გემრიელად მიირთვა შემწვარი ხორცი, ხავიეი, ბლინები და ტკბილი
ნამცხვარი. შემდეგ

ოფიციანტს მოახსენა, რომ თვით უმცირესი ხურდა ფული და მისი ბრწყინვალება
სრულიად

უცნობი იყვნენ ერთმანეთისთვის.

- აბა, ნუღარ აყოვნებთ, დაუძახეთ პოლიციელს, - მიმართა მას სოპიმ.

- ნუ აღონდებით ჯელტმენს.

- პოლიციელი საჭირო არ არის, - დათაფლული ხმით უთხრა ოფიციანტმა,



რომელსაც თვალები

მენჰტენის კოკრტეილის ალუბალს მიუგავდა. - აბა ჯონ! ერთი აქეთ მოდი!

ორი ოფიციანტისაგან გარეთ გამოსროლილი სოპი მარცხენა ყურით დაეცა
ქვაფენილზე.

დურგლის გასაშლელ სახაზავივით ნაწილ_ნაწილ აღიმართა და მტვერი
ჩამოებერტყა სამოსიდან.

დაპატიმრება სანატრელი გაუხდა, კუნძული კი შორეულ და ლამაზ ოცნებად ექცა.
პოლიციელი

იქვე აფთიაქთან შეჩერდა, გაშხლართულ სოპის შეხედა, გულიანად
გარდაიხარხარა და მშვიდი

ნაბიჯით გაჰყვა ქუჩას.

ხუთი კვარტალი გაიარა სოპიმ, სანამ იმდენ ვაჟკაცობას მოიკრეფდა, რომ კვლავ
ცდილიყო ხელში

ჩავარდნოდა წესრიგის დამცველით.

ამჯერად საუცხოო შემთხვევა მოიხელთა და გუნებაში კიდეც გადაწყვიტა
,,ნაღდიაო”.

სადაც კოხტად ჩაცმული კოხტა ქალი მაღაზიასთან გაჩერებულიყო. იგი
ცნობისმოყვარეობით

ათვალიერებდა საპარსავ მოწყობილობას და სამელნეებს. ორიოდე ნაბიჯის იქით,
უზარმაზარი,

მკაცრი და უხეში შესახედაობის პოლიციელი წყლის ონკლანს მიჰყუდებოდა.

სოპიმ განისძრახა ყველასაგან ათვალწუნებული ქუჩის საზიზღარი ,,არშიყის”
როლი გაეთამაშა.

მისი მსხვერპლი ნაზმა, მომხიბვლელმა გარეგნობამ, კეთილსინდისიერი
პოლიციელის

სიახლოემ, გაათამამა იგი, და უკვე ღრამად სწამდა, რომ მალე იგრძნობდა
კანონის მცველის

თითების საამურ შეხებას. ჰოდა, მშვდი ზამთარი უზრუნველყოფილი იქნებოდა
ოდნავ მკაცრ და

მაინც საამურ პატარა კუნძლზე.

სოპიმ მისიონერი ქალის მიერ ნაჩუქარი ჰალსტუხი შისწორა, დაჭმუჭნილი



მანჟეტები გარეთ

გამოიჩინა, შლიაპა კეფაზე მოიგდო და გვერდულად გაემართა ახალგაზრდა
ქალისასკენ. თვალი

ჩაუკრა, ჩაახველა, ბრიყულად გაუღიმა და ურცხვად შეუდგა ქუჩის ,,არშიყის”
სამარცხვინო და

საზიზღარ ლიტანიას. თან ცალი თვალით პოლიციელს გაჰხედავდა ხოლმე და
დიდად

კმაყოფილი იყო, რომ ეს უკანასკნელი დაჟინებით უთვალთვალებდა მას.
ახალგაზრდა ქალმა

რამდენიმე ნაბიჯი გადადგა და კვლავ ღრმა ყურადღებით მიუბრუნდა საპარსავ
მოწყობილობას.

სოპი კვალდაკვალ მიჰყვა, გულადად მიუახლოვდა, ქუიდ მოიხადა მიმართა:

- ო, ჩემო, ბედელია! ხომ არ წამოხვალთ ჩემთან? გავისეირნოთ.

პოლიციელი კვლავ იყურებოდა. საკმარისი იყო ქალს თითი დაექნია და...

სოპის ცაკრიალა კუნძულის გზას გაუყვებოდნენ. ოცნებით წარმოიდგინა, რა
სიამოვნებას

ადგრძნობინებდა სანუკვარი სადგომის სითბო. ახალგაზრდა ქალმა ერთი
შეხედა, ხელი გაუწოდა

და მაგრად ჩაჰკიდა სახელოში.

- სიამოვნებით, მაიკ, - მხიარულად წარმოთქვა მან, - მხოლოდ თუ ლუდზე
დამპატიჟებ! ადრევე

დაგელაპარაკებოდი, მაგრამ პოლიციელი გვითვალთვალებდა.

სოპიმ, რომელსაც ახალგაზრდა ქალი ისე ჩახვეოდა, როგორც სურო ჩაეხვევა
ხოლმე მუხას,

ღრეჭით ჩაურა სახტად დარჩენილ პირქუშ პოლიციელს. საწყალი სოპი, ალბათ
თავისუფლებას

სამსხვერპლოდ იყო განწირული.

პირველსავე შესახვევსტან იგი ხელიდან გაუსხლტა თავის თანამგზავრს და
გაიქცა. ბოლოს იმ

უბანში შეჩერდა, სადაც ყველაზე მეტად შეხდები გაჩირაღდნებულ ქუჩებს,
ცეცხლმოდებულ



გულებს, მხურვალე აღთქმებს და მიმზიდველ რეკლამებს. ბეწვის ქურქებში
გახვეული ქალები

და თბილ პალტოებში გამოწყობილი მამაკაცები ხალისიანად მიაბიჯებდნენ
ზამთრის სუსხიან

ქუჩებში. სოპი უეცრად შიშმა მოიცვა: იქნებ რაიმე უცნაურმა ძალამ მოაჯადოვა
და

ხელშეუხებელი გახდა იგი პოლიციისათვის.

შიშმა ერთხანს შეაშფოთა. მაგრამ ამ დროს მიუახლოვდა მეორე პოლიციეს,
რომელიც

გაკაშკაშებულ თეატრის წინ გრანდივით ნებივრად დააბიჯებდა და ახალმა აზრმა
გაუელვა.

წყალწაღებული ხავსს ეჭიდებოდაო, რომ იტყვიან, სოპიც ისე იმედოვნებდა - ,,
ქუჩაში რიგის

დარღვევის გამო”. საოცნებო კუნძულზე წამაბრძანებენო.

მთვრალი კაცივით აღრიალდა იგი შუა ქუჩაში. ჩახლეჩილი ხმით მღეროდა; თავს
არ იზოგავდა,

ცეკვავდა, შფოთავდა, აწუხებდა გამვლელ_გამომვლელს.

პოლიციელმა ხელჯოხი შეატრიალ_შემოატრიალა, მერ ეზურგი შეაქცია სოპის და
ერთ-ერთ

მოქალაქეს მიმართა, თითქოს მოაბოდიშაო:

- იელელი ყმაწვილი გახლავთ, ჰატფორდის კოლეჯის ფეხბურთელებს მშრალზე
მოუგეს და

მხიარულობენ. საშიში არაფერია, უწყინარი ხალხია. მითითება მივიღეთ, ხელი არ
ახლოთო.

იმედგაცრუებულმა სოპიმ თავი მიანება უსარტგებლო შფოთსა და ყვირილს,
ნუთუ პოლიცია

არასოდეს არ ჩაავლებს მას ხელს? კუნძული უკვე მიუწვდომელ არაკად
ეჩვენებოდა.

ცივმა ქარმა შეაწუხა სოპი - თხელი პიჯაკი შეიკრა და გზას გაჰყვა.

თამბაქოს მარაზიაში კარგად ჩაცმულ მამაკაცს მოჰკრა თვალი.

იგი სიგარას უკიდებდა; აბრეშუმის ქოლგა იქვე, შესასვლელტან დაეტოვებინა.



სოპი შევიდა,

ქოლგას ხელი დაავლო და დინჯი ნაბიჯით უკან გამობრუნდა,

სიგარიანი მამაკაცი სასწრაფოდ დაედევანა.

- ეს ქოლგა ჩემია! - მკაცრად მიმართა მან.

- ო, ნუთუ? - თავხედური ღრეჭით უპასუხა სოპიმ და წვრილმან ქურდობას
მოქალაქის

შეურაწყოფაც დაუმატა. - მერე და რატო პოლიციეს არ დაუძახებთ? მე წავიერ
თქვენი ქოლგა!

დაუძახეთ ფარაონს! აგერ, აქვე დგას კუთხეში.

ქოლგის პატრონმა ნაბიჯს უკლო. სოპიმაც მიბაძა მას. გულმა უგრძნო, რომ ეს
შემთხვევაც

ხელიდან ეცლებოდა. პოლიციელი გაცვიფრებული მიშტერებოდა მათ.

- რა თქმა უნდა, - დაიწყო ქოლგის პატრონმა, - ესე იგი, დიახ, მოგესნებათ, როგორ
ხდება ასეთი

შეცდომები, მე...

თუ ეს ტქვენი ქოლგა. იმედი მაქვს მაპატიებთ... მე როსტორნიდან გამომყვა ამ
დილლით... თუკი

იცანით და ნამდვილად თქვენია, რას იზამ... იმედი მაქვს, რომ...

- რა თქმა უნდა, ჩემია, - წამოიძახა ბრაზით გულზე გამსკდარმა სოპიმ.

ქოლგის ყოფილი პატრონი იქაურობას გაშორდა.

პოლიციელმა კარგად გამოწყობილ წერა ქალბატონს მიაშურა, რომელსაც ქუჩის
იქითა მხარეს

სურდა გადასვლა, მაგრამ შორიახლო მ იმავალი ტრამვაის ეშინოდა და
გადასვლასა ვერ ბედავდა.

სოპი აღმოსავლეთისკენ გაუყვა ქუჩას, რომელიც გზის შემკეთებლებს უარესად

დაემახინჯებინათ. გულმოსულმა ქოლგა თხრილში გადაისროლა და
ლურჯხალათიან და

ხელჯოხიანთა ლანძღვა_გინებას მოჰყვა.

როგორ სურდა ხელში ჩავარდნოდა მათ, ისინი კი ისე ექცეოდნენ, თითქოს სოპი



უცოდველი

კრავი ყოფილიყოს...

ბოლოს სოპიმ, როგორც იქნა, მიაღწია აღმოსავლეთით მდებარე ერთ_ერთ
ავენიუს, სადაც

ქალაქის ცენტრალური ნაწილის შფოთი და ვერც კი ახწევდა. აქედან
მედისონისაკენ აიღო გეზი.

თურმე ინტიქტი, რომლის ძალითაც გული სახლისკენ გაუქევს ხოლმე კაცს, მაშინ
კი ცოცხლობს

ადამიანში, როცა ამ სახლის მაგივრობას პარკის მყუდროებაში განმარტოებული
სკამი ასრულებს.

ქუჩის ერთ_ერთ უჩვეულო მყუდრო კუთხეში სოპი შეჩერდა და გაინაბა. აქ იდგა
ძველი

უწესრიგოდ ნაგები მახვილგუმბათიანი ეკლესია. იისფერშუშიანი სარკმელიდამ
მკრთალი შუქი

მოჩანდა. ეტყობოდა, ორღანზე დამკვრელი ჯერ არ წასულიყო და გულდასმიტ
იმეორებდა

საგალობელს, რომელიც კვირას წირვაზე უნდა შეესრულებინა. მუსიკის საამო
ხმებმ,ა

მონუსხულივით გააშეშა სოპი პატარა ეკლესიის რკინის მესერის წინ.

ვაზე ნათელი, უშფოთველი მთვარე კიაფობდა; იშვიათად თუ გაიხმაურებდა ეტლი,
ან ფეხის

მიმავალი მგზავრი.

ფანჯრის რაფაზე ჩამომსხდარი ბეღურები ძილისმომგვრელად ჟღურტულედნენ.
ერთი წუთით

ტავი სოფლის სასაფლაოზე გეგონებოდათ. საგალობელმა, ორღანზე რომ
უკრავდნენ, რკინის

მესერთან გააშეშა სოპი, ბავშობისას მრავალგზის მოსმენილმა ამ ჰანგმა
მოაგგონა წარსულის

ბედნიერი დღეები, როდესთან მასთან ერთად იყვნენ დედა და მეგობრები,
კეთილი მისწრაფებანი

და უბიწო ფიქრები, ვარდები და სუფთა ტანსაცმელი.



ძველი ეკლესიის მყუდრო გარემომ მძლავრი ზეგავლენა მოახდინა
გულჩაყრუებულ სოპიზე. მის

აფორიაქებულ სულში მოულოდნელი და საოცარი გარდატეხა მოხდა, სწრაფად,
შიშის ზარით

გაჰხედა ჭაობს, რომელშიც ჩაფლულიყო - დამამცირებელი დღეები, უღირსი
ზრახვები, ფუჭი

იმედები, დაღუპული ნიჭი, მდაბალი მისწრაფებანი - აი ყოველივე, რაც შეადგენდა
მის

ცხოვრებას.

ამ ახალმა განწყობილებამ უეცრად შეიპყრო იგი და გული სააამურად აუძგერა.
უეცარმა

მძლავრმა იმპულსმა მუხლთან ბედთან ბრძოლა მოაწყურა. თავს დააღწევს ამ
ჭაობს, კაცად

იქცევა, კვლავ დაამარცხებს და განდევნის ეშმაკს, რომელიც იგი დაიმონ. ჯერ
კიდევ არის დრო,

იგი ხომ შედარებიტ ახალგაზრდაა.

გაიხსენებს ბავშურ ოცნებებს, მისწრაფებებს და უყოყმანოდ განახორციელებს
კიდეც. ორღანის

დიდებულმა, საამო ჰანგებმა მთელი გადატრიალება მოახდინა მის სულში.
ხვალვე წავა ქალაქის

ბირჟაზე და იშოვის სამუშაოს. ბეწვეულით მოვაჭრე ერთხელ მეეტლეს ადგილს
დაჰპირდა,

ხვალვე მონახავს მას და სთხოვს სამუშაოს. ისიც კაცი იქნება ამ ქვეყნად ისიც...

სოპიმ იგრძნო, როგორ წაავლო მკლავში ვიღაცამ ხელი. იგი სწარად მობრუნდა
და

სახეგაბრწყინებულ პოლიციელს შეეეფეთა.

- აქ რას აკეთებთ? - იკითხა მან.

- არაფერს, - უპასუხა სოპიმ.

- მაშ წამბობრძანდით, - უთხრა პოლიციელმა.

- სამი თვე კუნძულზე, - დაადგინა მეორე დილით პოლიციეს მოსამართლემ..



რაუნდებს შორის

ქალბატონ მერფის კერძო პანსიონს მაისის კაშკაშა მთვარე დანათოდა. ისეთი
თბილი გაზაფხული

იყო, ეტყობა, მალე დაცხებოდა. ყვავილებითა და ახლადშეფოთლილი ხეებით
დამშვენებულ

პარკში ქვეყნის დასავლეთსა და სამხრეთიდან ჩამოსული კომერსანტები და
საზაფხულო

კურორტების აგენტები ფუსფუსებდნენ. ყოველ კუთხეში არღნის ხმები ისმოდა,
ცენტრში კი

შადრევნის ნაკადი იფრქვეოდა. შესანიშნავი საღამო იყო და ბატონი ლაუსონი
სიამოვნებით

ისმენდა მასთან თავმოყრილი ადამიანებისპასუხებს მის მიერ დასმულ
კითხვებზე.

ქალბატონ მერფის პანსიონის ფანჯრები ღია იყო. პანსიონის მოსახლეთა ერთი
ჯგუფიპარმაღის

კიბეებზე დაგებულ გერმანული ბლინების მსგავს მრგვალ
ხალიჩებზემოკალათებულიყო.

მეორე სართულზე კი ქალბატონი მაკ კასკი ქმარს ელოდებოდა. ლოდინში

მისთვისმომზადებული სადილი გაცივებულიყო.

ცხრა საათზე ბატონი მაკ კასკი მოვიდა. ჩიბუხი პირში ჰქონდა გაჩრილი,
მანტიაიღლიაში

ამოეჩარა. მაკ კასკიმ კიბეზე მსხდომთ მოუბოდიშა შეწუხებისთვის
დაფრთხილად ავიდა,

ცდილობდა, მათი ტანსაცმლის კალთებისათვის ფეხი არდაებიჯებინა.

ოთახში შესვლისას ბატონი მაკ კასკი გაოცდა. შესასვლელი ჩახერგილი იყო

გაზქურისსახურავითა და კარტოფილის საჭრელი მანქანით. ცოლი კი,
გაზქურასთან

რომეგულებოდა, არსად ჩანდა.

- გავიგე, როგორ მოუხადე ბოდიში იმ ქუჩის ნაძირალებს იმის გამო, რომ
მათიტანსაცმლის

კალთას ფეხი დააბიჯე. - მოესმა ცოლის ხმა, - ცოლის ღირსება და ნერვებიკი



არაფრად მიგაჩნია.

შენს ლოდინში სადილი გაცივდა. განა არ კმარა, ყოველ შაბათსაღამოს რომ
იგვიანებ ხოლმე,

როცა შენი ხელფასის დიდ ნაწილს ფლანგავ ბატონგეილერის რესტორანში?
დღეს ორჯერ

გვესტუმრა ინკასატორი მოხმარებული გაზისფულზე.

- დედაკაცო, - თქვა ქმარმა და ქუდი და მანტია სავარძელზე დაყარა, -
ადამიანთასაზოგადოებას

თავაზიანობა ადუღაბებს, შენ კი შენი უხეშობით მას ამ საფუძველსაცლი. განა
მეტისმეტი არაა,

ჯენტლმენმა ქალს, რომელმაც მას გზა გადაუკეტა, მასთანმისვლის ნებართვა
სთხოვოს?

ბოლოსდაბოლოს, გამოაჩენ თუ არა მაგ ღვარძლიან ღორისსიფათს და მაჭმევ
თუ არა საჭმელს!

ოთახის სიღრმეში მდგომ სავარძელში მოკალათებული ქალბატონი მაკ კასკი
მძიმედწამოდგა და

გაზქურასთან მივიდა. მან უცებ ტუჩები მოკუმა. ბატონმა მაკ კასკიმიცოდა, რომ
ეს აფეთქების

მომასწავებელი იყო, რომელსაც აუცილებლად ჭურჭლისმსხვრევა უნდა
მოჰყოლოდა.

- მაშ ღორის სიფათი არა? - თქვა ქალბატონმა მაკ კასკიმ და შაშხითა და
თალგამითსავსე ქვაბი

მოისროლა.

ბატონი მაკ კასკი გამოცდილი გახლდათ ასეთ პაექრობაში. მშვენივრად იცოდა,
რა

უნდამოყოლოდა ასეთ დასაწყისს და მზად იყო, საკადრისი პასუხი გაეცა.

მაგიდაზე ეწყო: შემწვარი ღორის სუკები მჟაუნას გარნირით, პუდინგი, ყველი და
სხვასაჭმელი.

ბატონმა მაკ კასკიმ ჯერ იყო და სადილი დაუწუნა ცოლს და პუდინგისაჭმლის
ნარჩენებისათვის

განკუთვნილ თიხის ჭურჭელში გადაიტანა, მერე კი ცოლსყველის მოზრდილი
ნაჭერი ესროლა,



რომელიც ქალს ყვრიმალზე მოხვდა.

ამის შემდეგ ქალბატონ მაკ კასკის გონიერება რომ გამოეჩინა და
ქმრისათვისსურნელოვანი ყავით

სავსე ფინჯანი მიერთმია, ჩხუბს ბოლო მოეღებოდა.

ბატონი მაკ კასკი არ გახლდათ ორმოცდაათცენტიანი ტაბლდოტის მონაწილე,
სადაცუბადრუკ

ჩეხებს შეუძლიათ ჭიქა ყავაზე ყოველგვარ უთანხმოებას წერტილი დაუსვან.არა,
ის ამას არ

გააკეთებს! იგი მზად იყო ხელის გადასაბანი ჯამი ეთხლიშაცოლისათვის, მაგრამ
მერფის

პანსიონში ასეთი ჯამები არ იყო; მათ სანაცვლოდჭურჭლის გასარეცხ მინანქრის
ჭურჭელს

იყენებდნენ. ბატონმა მაკ კასკიმ დაავლო ხელიამ ჭურჭელს და ცოლს ესროლა,
მაგრამ ქალბატონი

მაკ კასკი დროზე გადაიხარაგვერდზე და თავიდან აიცილა დარტყმა. თავის მხრივ,
იგი სწვდა

უთოს, რათასაბრძოლო იარაღად გამოეყენებინა და ამით წერტილი დაესვა

ქმართან“გასტრონომიული” დუელისათვის. მაგრამ ამ დროს ქვედა სართულიდან

საშინელიხმაური მოესმათ, რამაც ისინი იძულებული გახადა დროებით
დაზავებულიყვნენ.

სახლის კუთხის მიმდებარე ტროტუარზე პოლიციელი კლერი მორიგეობდა.
“კვლავ ჯონმაკ კასკი

და მისი ცოლი ჩხუბობენ”, - გაიფიქრა მან, როცა მაკ კასკების ოთახიდანხმაური
გაიგონა, “რა ვქნა,

ხომ არ ავიდე და გავაშველო? მაგრამ არა, არ ღირს,ცოლ-ქმარი არიან და
ერთმანეთის მიმართ

ცოტაოდენი პატივისცემის გრძნობა მაინცექნებათ შერჩენილი. გარდა ამისა,
მთელ თავიანთ

ჭურჭელს ხომ არ გაიმეტებენდასამსხვრევად.”

სწორედ ამ დროს კლერს მაკ კასკების ოთახის ქვედა სართულიდანაც ჩამოესმა
ისეთიძლიერი



ხმაური, გეგონებოდათ ქვეყნიერების აღსასრული დადგაო. “ალბათ
კატაამსხვრევს ჭურჭელს”

გაიფიქრა მან, არც ამ ხმაურს მიაქცია ყურადღება და ახლა სხვაადგილისკენ
გაემართა

სათვალთვალოდ.

ხმაური კი ისეთი ძლიერი იყო, კიბის მოაჯირს აზანზარებდა. პარმაღის
საფეხურებზემსხდომთ

ხმაურის მიზეზის დასადგენად დაზღვევის ძველი ინსპექტორი,
პროფესიითგამომძიებელი,

ბატონი თოუმი გაგზავნეს. უკან დაბრუნებულმა თოუმიმ ხალხს ამცნო,
ქალბატონ მერფის

ბიჭუნა, პატარა მაიკი დაიკარგა, დედა ისეა დამწუხრებული, მისიტირილი და
გოდება ცასა

სწვდებაო.

ბატონი თოუმი საგალანტერიო საქონლის გამყიდველის, ახალგაზრდა ქალის,
პერდისგვერდით

იჯდა. მათ დიდი ხანია მოსწონდათ ერთმანეთი, თავი ვერ შეიკავეს და,სხვების
შეუმჩნევლად,

ერთმანეთს ხელები ჩასჭიდეს. შინაბერა ქალბატონმა ვოლშებმა,პანსიონის
მოსამსახურეებმა,

ყოველდღე ხმაურს რომ უჩიოდნენ პანსიონში და უაზროლაქლაქს იყვნენ
მიჩვეულნი, იკითხეს,

კედლის საათის უკნიდან ვინმე ხომ არგვითვალთვალებსო.

თავისი ჩასუქებული ცოლის გვერდით მჯდომი მაიორი გრიგი წამოდგა,
მანტიისღილები შეიბნია

და თქვა:

- რაო, ბავშვი დაიკარგაო? მთელ ქალაქს მოვივლი და ვიპოვი.

ცოლმა, ქმარს დაბინდების შემდეგ გარეთ რომ არ უშვებდა, ამჯერად
ბარიტონითუთხრა:

- წადი, ლუდვიგ! ასეთი მწუხარე დედის შემხედვარე, გულქვა უნდა იყოს
ადამიანი,რომ



ყველაფერი, რაც კი შეუძლია, არ გააკეთოს ბავშვის მოსანახად.

- საყვარელო, მომეცი სამოცი ან ოცდაათი ცენტი მაინც სამგზავროდ.
გზააბნეულიბავშვი

შეიძლება შორს იყოს წასული. - თქვა მაიორმა.

კიბის პირველ საფეხურზე ჩამომჯდარი მოხუცი დენი, მეორე სართულის უკანა

მხარეს,ვესტიბულში რომ ცხოვრობდა, ქუჩის ნათურის შუქზე გაზეთს
ათვალიერებდა.

იგიეძებდა სტატიას ქუჩაში მომხდარ ავტოავარიაზე. ქალბატონი მერფი კი
მოსთქვამდა:

- ო ღმერთო, სად არის ჩემი პატარა ბიჭუნა!

- უკანასკნელად როდის ნახეთ ბავშვი? - შეეკითხა მას მოხუცი დენი,
რომელიც“სამშენებლო-

კომერციული ლიგის” შეტყობინებას ათვალიერებდა.

- ვაი, ვაი! - ტიროდა დედა, - გუშინ, ან შეიძლება ოთხი საათის წინ. ახლა კი
ჩემთანაღარ არის. ო,

ჩემო პატარა ბიჭუნავ მაიკ! იგი ტროტუარზე თამაშობდა. ეს იყო ამდილით ან
ოთხშაბათს. ისე ვარ

სამუშაოთი დატვირთული, რომ დღეებს ვეღარვიმახსოვრებ. მთელი სახლი
გავჩხრიკე, სხვენიდან

სარდაფამდე, მაგრამ მის კვალს ვერმივაგენი. ბავშვი ნამდვილად არაა ამ
შენობაში.

უხმაურო, მოღუშული, უზარმაზარი ქალაქის მცხოვრებლები ყოველთვის იყვნენ
ამქალაქის

მაწყევარნი; მათ იგი სასტიკ და დაუნდობელ მონსტრად მიაჩნდათ მისმკვიდრთა
მიმართ. მის

ქუჩებს სევდის მომგვრელ უღრან ტყეებს და ვულკანისამოფრქვევის შედეგად
გაჩენილ

უდაბნოებს ადარებდნენ. მაგრამ ასთაკვი*, უხეშკანთან ერთად გემრიელ
ხორცსაც ხომ შეიცავს.

თუმცა, შესაძლოა ამას სხვა გამოთქმაუფრო უხდებოდეს, მაგრამ არა უშავს,
ასეთი



შედარებისათვის არავინ დამძრახავს.

ისე არაფერი აგდებს საგონებელში ადამიანს, როგორც პატარა ბავშვის
დაკარგვა.პატარას

ყველაფერი აინტერესებს და შეუძლებელია განსაზღვრო, სად შეიძლება
ამოყოსთავი.

მაიორმა გრიგმა ჩქარი ნაბიჯებით პროსპექტის ყველა კუნჭული შემოიარა და
ბოლოსპოლიციაში

მივიდა.

- აქ სადმე ახლოს ხომ არ გიპოვიათ სახლიდან გამოპარული, სახემოთხუპნული
ექვსიწლის

ბიჭუნა? - ჰკითხა მან პოლიციის მოხელეს...

კიბის საფეხურზე ჩამომჯდარი ბატონი თოუმი მის ხელში ჩაბღუჯულ
ახალგაზრდაქალბატონ

პერდის მაჯის გათავისუფლებას არ აპირებდა.

- იფიქრეთ იმ საბრალო, საყვარელ ბიჭუნაზე, დედამისს რომ გაეპარა სახლიდან! -
უთხრა მას

პერდიმ, - ვაითუ ტრამვაიმ გასრისა. ო, რა საშინელებაა ამის გაფიქრებაცკი.

- მართლაც რომ საშინელებაა.

- დაეთანხმა ბატონი თოუმი და მაჯაზე ხელი მოუჭირა, - მზად ვარ ახლავე
გავვარდე და

მოვძებნო საბრალო ბიჭუნა.

- რა თქმა უნდა, - თქვა ახალგაზრდა ქალბატონმა, - ეს უნდა გააკეთოთ, მაგრამ,
ობატონო თოუმი,

თქვენ ისე თავგამოდებული და თან, წინდაუხედავი ხართ, მეშინია,თქვენმა
ენთუზიაზმმა

შეიძლება ავარია შეგამთხვიოთ. მაშინ რა...

მოხუცი დენი, მუხლებზე გაზეთი რომ გაეშალა, კითხულობდა სტატიას

საარბიტრაჟოხელშეკრულებაზე და კითხვისას სტრიქონებს თითს აყოლებდა...

მეორე სართულზე კი ცოლ-ქმარი მაკ კასკები, მათ ქვემოთ მომხდარმა
აურზაურმა რომაიძულათ



ჩხუბი შეეწყვიტათ, ფანჯარაზე გადმოდგნენ, რათა გაეგოთ, რა მოხდა ქვემოთ და
თან სუფთა

ჰაერი შეესუნთქათ მეორე რაუნდისათვის ძალის მოსაკრებად. ბატონი მაკ კასკი
საჩვენებელი

თითით ჟილეტიდან თალგამის შეჭამანდისნარჩენებს იცილებდა, მისი ცოლი კი
თვალებს

ისრესდა, შემწვარ ღორის ხორცზემოყრილ მარილს რომ დაეწითლებინა.

- პატარა მაიკი დაიკარგა, - თქვა ქალბატონმა მაკ კასკიმ ჩურჩულით, - პატარა
ცელქიბიჭუნა

მაიკი.

- ბიჭუნა დაიკარგა? - თქვა ბატონმა მაკ კასკიმ და ფანჯრიდან გადმოიხარა, - ო
ესძალიან ცუდია.

ქალი რომ დაკარგულიყო, დიდად არ ვინაღვლებდი, რადგანსაიდანაც ქალი
მიდის, იქ მშვიდობა

მყარდება. ბიჭუნა კი...

ნიშნად იმისა, რომ ქალბატონი მაკ კასკი არ იზიარებდა ქმრის თვალსაზრისს,
მკლავზეხელი

მოუჭირა ქმარს და მგრძნობიარე ტონით უთხრა:

- ჯონ, ქალბატონ მერფის ექვსი წლის ბიჭუნა დაიკარგა, გესმის, ჯონ? ექვსი წლის
წინბიჭი რომ

გაგვჩენოდა, ისიც ხომ ექვსი წლის იქნებოდა.

- ჩვენ არასოდეს გვეყოლებოდა ბავშვი. - ნაღვლიანი ხმით მიუგო ბატონმა მაკ
კასკიმ.

-მაგრამ რომ გვყოლოდა? ჯონ, დაფიქრდი, როგორ ვიქნებოდით
ამაღამდამწუხრებულნი. ჩვენი

პატარა ფელანის საპოვნელად მთელ ქალაქს მოვივლიდით დასულაც აღარ
დავბრუნდებოდით,

თუ ვერ ვიპოვნიდით.

-სისულელეს ამბობ! - თქვა მაკ კასკიმ, - ჩვენს პატარას პაპაჩემის
ხსოვნისპატივსაცემად კანტრიმს

დავარქმევდით და არა ფელანს.



- აბა რას ამბობ? - მიუგო ქალბატონმა მშვიდი ტონით, - ჩემი ძმა ისეთი
ღირსეულიადამიანი იყო,

მრავალ მაკ კასკის გადაწონიდა. სწორედაც რომ მისი სახელი უნდადაგვერქმია
ბავშვისათვის.

ქალბატონი მაკ კასკი გადაიხარა ფანჯრის მოაჯირზე და ქვემოთ გადაიხედა.

- ჯონ, - თქვა მან წყნარად, - ვწუხვარ, რომ ასე ავფეთქდი და შეუფერებელი
საქციელიჩავიდინე.

- ეს ნაჩქარევად მომზადებული პუდინგისა და თალგამის შეჭამადის
ბრალია.საერთოდ, სამხარი

იყო ნაჩქარევი.

ქალბატონმა მაკ კასკიმ ნაზად მოუთათუნა ქმარს მკლავზე ხელი და მერე მისი
უხეშიხელის

მტევანი თავის ნაზ ხელებში მოიგდო.

- ყური უგდე საბრალო ქალბატონ მერფის გოდებას! ასეთი საშინელი ამბები
ყოველდღეხდება ამ

უზარმაზარ ქალაქში და მალე დავიწყებას მიეცემა ხოლმე.

ბატონმა მაკ კასკიმ მოუხეშავი მოძრაობით ხელი გაითავისუფლა და ცოლს
მოეხვია.

- ჩვენი პატარა ბავშვი რომ მოეტაცათ, ჩემს თავს რაღაცას ავუტეხდი, მაგრამ ჩვენ
ხომარ გვყოლია

ბავშვი. ჯუდი, საშინლად მოგექეცი. გთხოვ, დაივიწყო, რაც მოხდა დამაპატიო.

შემდეგ ორივე ფანჯრის რაფიდან გადაიხარა და ცქერა დაუწყეს იმ
დრამატულმოვლენებს,

ქვემოთ რომ ხდებოდა.

დიდხანს აკვირდებიდნენ ისინი ამ ამბებს. აღელვების ტალღამ
ტროტუარზეგადაინაცვლა. ჯგუფ-

ჯგუფად თავმოყრილი ადამიანები ერთმანეთს რაღაცეებსეკითხებოდნენ,
ათასგვარ ჭორებს

ავრცელებდნენ და ისეთ დასკვნებს აკეთებდნენ, რაცშორს იყო ლოგიკისაგან.
ქალბატონი მერფი

დიდის გაჭირვებით მიმოდიოდა ხალხისნაკადში. ისე დალასლასებდა, ცრემლის



ნიაღვრით

ძირშემორეცხილ მთის მეწყერსმოგაგონებდათ. ცნობისმოყვარენი შიკრიკებს
აგზავნიდნენ

მასთან.

ცოტა ხნის შემდეგ ხალხის ღრიანცელმა ახალი ძალით იფეთქა პანსიონთან.

- რა ხდება, ჯუდი? - შეეკითხა ცოლს ბატონი მაკ კასკი.

- ეს ქალბატონი მერფის ხმაა, - მიუგო ქალბატონმა მაკ კასკიმ და თან ყურს
უგდებდაამ ხმას, - ის

ამბობს, უკვე ვიპოვეო შვილი. პატარა მაიკს მაგიდის ქვეშ
დაგდებულლინოლეუმის რულონის

გვერდზე დასძინებია.

ბატონმა მაკ კასკიმ გადაიხარხარა.

- ესეც შენი ფელანი! - თქვა მან, - შვილი რომ გვყოლოდა, ალბათ ისიც
მოგვიწყობდაისეთივე

ოინს, ამ ქეციანმა ლაწირაკმა რომ ჩაიდინა. ერთ მშვენიერ დღეს შეიძლება
იგიდაკარგული

გვგონებოდა, მერე კი საწოლის ქვეშ მოკალათებული გვეპოვნა.

ქალბატონმა მაკ კასკიმ ტუჩები მოკუმა. იგი მძიმედ წამოდგა და ჭურჭლის
კარადასთანმივიდა.

როცა ხალხი გაიფანტა, პოლიციელი კლერი ქუჩის კუთხეში დაბრუნდა და
გაოცებულმაყური

მიუგდო ხმას, მაკ კასკების ბინიდან რომ ჩამოდიოდა: ლითონისა და
ფაიფურისჭურჭლის

მსხვრევის ხმა ისეთივე ძალით მოისმოდა, როგორც ადრე, ვიდრე იგი
ქუჩისკუთხეს დატოვებდა.

კლერიმ ჯიბიდან საათი ამოიღო.

- როგორც ჩანს, ბატონი მაკ კასკისა და მისი ცოლის დუელი გრძელდება.
ასეთისაქციელით

ქალბატონ მაკ კასკის შეუძლია გვარიანად გაავარჯიშოს ქმარი და ღონეშემატოს
მას.



პოლიციელი კლერი უკან გაბრუნდა და სეირნობა დაიწყო ქუჩის კუთხის
სიახლოვეს.

როგორც კი ქალბატონმა მერფიმ კარის დაკეტვა და დასაძინებლად წასვლა
დააპირა,მოხუცმა

დენიმ გაზეთი დაკეცა და კიბეებს აუყვა.

____________________

* ასთაკვი - კიბოსნაირთა კლასის ზღვის ცხოველი.



როგორ გავუსინჯოთ გემო პუდინგს

საოცარი ძალა აქვს გაზაფხულის მზეს. მისი სხივებით გამთბარი ჰაერი,
შეფოთლილი ხეები, აყვავილებული მდელოები ანდამატივით გიზიდავთ.
გაზაფხულის მზიან დღეს გარეთ გამოსულმა ადამიანმა, საქმეზეც რომ
აგვიანდებოდეს, ძნელია გაუძლოს ცთუნებას და არ შეიაროს მახლობელ პარკში
ან სკვერში სასეირნოდ, რომ ცოტა დაისვენოს და გაზაფხულის სურნელით
გაჟღენთილი ჰაერი ისუნთქოს, სიცოცხლის ხალისს რომ მატებს ადამიანს.
სწორედ ასე დაემართა ჟურნალ "მინერვას" რედაქტორს - ვესტბრუკს. იგი
შესვენებაზე იყო გამოსული, ბროდვეის კუთხეში თავის საყვარელ რესტორანში
ისადილა, მერე კი უნებლიეთ შეუხვია ოცდამეექვსე ქუჩაზე, ფრთხილად
გადაკვეთა ავტომობილების ნაკადით გადატვირთული მეხუთე ავენიუ და თავი
ამოყო ახლადშეფოთლილი ხეებით დაჩრდილულ, ყვავილებით მოფენილ
"მედისონ სკვერში".

ადამიანისა და ბუნების მიერ ერთობლივად შექმნილ ამ დიდებულ სავანეში
მწვანე ფერის მეუფება სუფევდა, რაც მშვიდ, მყუდრო, ბუნებრივ, თითქმის
პასტორალურ ატმოსფეროს ქმნიდა.

ბილიკებს შორის ახლადაღმოცენებულ ბალახს მომწვანო-მოწითალო
შეფერილობა ჰქონდა და შხამიან გველს მოგაგონებდათ.

ეს ისეთ უცნაურ შთაბეჭდილებას ახდენდა ადამიანზე, რომ უნებურად
დააფიქრებდა იმ, აწ უკვე გადაშენებულ ადამიანთა საზოგადოებაზე, ოდესღაც
რომ დედამიწაზე ცხოვრობდა. ხის ტოტებზე ახლადამოხეთქილ ზოგიერთ კვირტს
ისეთი შეფერილობა ჰქონდა, დაკვირვებული კაცის თვალი მსგავს ფერს
ორმოცცენტიანი სადილის გარნირში იპოვიდა. პარკში მყოფი ადამიანი ცას
ზღვის ტალღის ფერად აღიქვამდა. აქ ერთადერთი ნატურალური ფერი მწვანედ
შეღებილ დასასვენებელ სკამებს ჰქონდა. ქალაქის ერთფეროვანი პეიზაჟების
ხილვით მობეზრებული ვესტბრუკი "მედისონ სკვერის" მშვენიერებით ტკბებოდა,
რომლის ფერთა პალიტრა ადამიანისა

და ბუნების მიერ ერთობლივად შექმნილ შედევრად მიაჩნდა.

ახლა კი მოდით შევიჭრათ ვესტბრუკის სულიერ სამყაროში, გავერკვეთ მის
აზრებსა და მისწრაფებებში.

ვესტბრუკი შესანიშნავ ხასიათზე იყო და დამშვიდებული და კმაყოფილი კაცის
გამომეტყველება ჰქონდა. საამისო საფუძველიც გააჩნდა:

ჯერ აპრილის ათი დღეც არ იყო გასული და ჟურნალ "მინერვას" მთელი თვის
გამოცემა უკვე გაიყიდა; მეტიც - ერთ-ერთმა სავაჭრო აგენტმა ქალაქ
კეოკუკიდან აცნობა, რომ არ ეყო ჟურნალები და რომ ჰქონოდა, კიდევ
ორმოცდაათ ეკზემპლიარს გაყიდდა; ჟურნალის მფლობელებმა მას ხელფასი
გაუზარდეს; საღამოს გაზეთებმა კი სრულად გამოაქვეყნეს გამომცემელთა
ბანკეტზე წარმოთქმული მისი სიტყვა.

სახლში უძვირფასესი მარგალიტი - ახლადშერთული ულამაზესი, ბავშვივით



მოკრძალებული და კეთილი მეუღლე დატოვა, ახლა რომ გაზქურასთან
ფუსფუსებს და სადილს ამზადებს.

ამ დილით, სახლიდან გამოსვლის წინ მან ქმარს ლამაზი სიმღერა უძღვნა,
რომლის ჰანგები ახლაც ყურში ჩაესმის. ამ ბოლო დროს მუსიკამ გაიტაცა მისი
ცოლი, ყოველ დილით ბეჯითად  ვარჯიშობს სიმღერაში. ქმარს მხედველობიდან
არ გამოპარვია მისი ეს გატაცება და ისიც კი შეამჩნია, თანდათან რომ
ოსტატდებოდა. მან შეაქო ცოლი, ხმა გაგიუმჯობესდაო, რის პასუხადაც იგი
ნაზად გადაეხვია ქმარს.

ვესტბრუკის სულს მალამოსავით ესალბუნებოდა გაზაფხულის მზის სხივები,
"მედისონ სკვერის" მშვენიერების შემოქმედი.

როცა ვესტბრუკი ერთმანეთის გვერდით ჩამწკრივებულ სკამებს შორის არხეინად
სეირნობდა (თითქოს ბავშვობის პერიოდი დაბრუნებულიყოს, როცა არაფერი
ჰქონდა საზრუნავი), რომ ვიღაცამ სახელოში ხელი ჩაავლო და მაგრად მოქაჩა.
მან განრისხებით შეხედა უცნობს, მაგრამ

რისხვამ მყისვე გაუარა, რადგან მასში გაცვეთილი ტანსაცმლით შემოსილი
ძველი ნაცნობი შეკლფორდ დოუ შეიცნო.

ვიდრე რედაქტორი გაოცებისაგან გონს მოვიდოდეს, მკითხველს დოუს
ბიოგრაფიას ვთავაზობთ.

შეკლფორდ დოუ იყო მწერალი-პროზაიკოსი. ერთ დროს იგი მეგობრობდა
ვესტბრუკთან. იმ ხანად იგი შეძლებული კაცი იყო და ვესტბრუკის სახლთან
ახლოს მდიდრულ სახლში ცხოვრობდა.

ისინი  მეუღლეებითურთ ხშირად დადიოდნენ თეატრში და ერთად სადილობდნენ
ხოლმე. მათი მეუღლეები - მისის დოუ და მისის ვესტბრუკი უახლოესი მეგობრები
გახდნენ. მაგრამ შემდეგ დოუ გაკოტრდა და იძულებული გახდა ქალაქის
უღარიბეს ნაწილში - "გრამერსი პარკში" გადასახლებულიყო, სადაც კვირაში
რამდენიმე გროუტად* დაიქირავა ერთი უბადრუკი ბინა და აუტანელ პირობებში
ცხოვრობდა. დოუ იმედოვნებდა,  მოთხრობების წერით და მათი გაყიდვით
შესძლებდა თავის რჩენას. იგი წერდა მოთხრობებს და სთავაზობდა მათ
სხვადასხვა გამომცემლობებს. ბევრ მათგანს ვესტბრუკსაც უგზავნიდა ჟურნალ
"მინერვაში" გამოსაქვეყნებლად, მაგრამ ვესტბრუკმა მხოლოდ ერთი თუ ორი
მოთხრობა დაუბეჭდა. დანარჩენებს კი უკან უბრუნებდა და ყოველ მათგანს თან
ურთავდა წერილს, რომელშიც ასაბუთებდა, თუ რატომ ეუბნებოდა უარს
დაბეჭდვაზე.

ვესტბრუკს საკუთარი შეხედულება ჰქონდა ბელეტრისტიკაზე. თავისი
შეხედულება ჰქონდა ბელეტრისტიკაზე დოუსაც. ქალბატონი დოუ ვერ ერკვეოდა
ლიტერატურაში. მისი საქმიანობა ძირითადად სამზარეულოთი
შემოიფარგლებოდა. ერთხელ ცოლ-ქმარი სადილობდა. ერთ პატარა თეფშზე
მოთავსებული მათი სადილი ისე ცოტა იყო, დამშეულ მოსწავლეს ყლუპადაც არ
ეყოფოდა. ქმარმა საუბარი ცნობილი ფრანგი მწერლების შედევრებზე წამოიწყო.



- ეს მოპასანის სალათა  არ არის ხელოვნება.

თქვა ქალბატონმა დოუმ - მე ვისურვებდი ხუთი თავი საჭმლისგან შემდგარი
სადილი გვქონოდა მარიონ კრაფორდის ნაწარმოებების მიხედვით, დესერტად კი
- ელა ვილერ ვილკოქსის სონეტი. საშინლად მშია.

ასე სასოწარკვეთილი იყო შეკლფორდ დოუ, როცა "მედისონ სკვერში" შეხვდა და
სახელოში სწვდა ვესტბრუკს, რომელიც რამდენიმე თვეა არ ენახა.

- ეს შენა ხარ, შეკ**? - შესძახა ცოტა დაბნეულმა ვესტბრუკმა. იგი არ მოელოდა ამ
შეხვედრას.

- ერთი წუთით დაჯექი. - უთხრა დოუმ - ეს ჩემი ოფისია. მე არ შემიძლია ამ
ტანისამოსით მოვიდე შენთან და მოგელაპარაკო. დაჯექი, დაჯექი! ნუ თაკილობ
ჩემთან ჯდომას! ნუ აფიქრებინებ იმ სკამზე მსხდომ გოგონებს, რომ უკადრისი
მაღალი თანამდებობის პირი ხარ. რა იციან, რომ მხოლოდ და მხოლოდ
რედაქტორი ხარ და მეტი არაფერი.

 

 

- მოსწევ, შეკ? - ჰკითხა რედაქტორმა, ფრთხილად ჩამოჯდა მწვანე სკამზე და
დოუს პორტსიგარი გაუწოდა.

დოუ ისე ხარბად დასწვდა ვესტბრუკის მიერ მიწოდებულ სიგარას, როგორც
ბავშვი - შეთავაზებულ შოკოლადს.

  - მე მაქვს მხოლოდ...

- დაიწყო ვესტბრუკმა.

  - ჰო, ვიცი, ნუღა გააგრძელებ. - შეაწყვეტინა დოუმ - მომაწოდე ასანთი! ჰო, შენ
გაქვს მხოლოდ ათი წუთი ჩემთან სასაუბროდ. მე კი დიდი ხნით მინდა შენთან
საუბარი. ათი წუთის შემდეგ შიკრიკს ხომ ვერ გამომიგზავნი პარკში.

•           როგორ მიდის შენი მწერლობის საქმე?

•           ჩემი გარეგნობა მოგცემს პასუხს მაგ კითხვაზე. - თქვა დოუმ - თავი დაანებე
"მეგობრულ" რჩევას და პირდაპირ მითხარი, როგორ გგონია, რატომ არ მოვკიდე
ხელი, მაგალითად, ღვინის ფირმის აგენტობას ან მეეტლის პროფესიას? იმიტომ,
რომ მწამს ჩემი შესაძლებლობებისა. დარწმუნებული  ვარ, შევძლებ
მაღალმხატვრული  ნაწარმოებების შექმნას  და თქვენ - რედაქტორებს
გაიძულებთ მათ დაბეჭდვას. მოგიწევს გადახედო შენს დამოკიდებულებას
ჩემდამი და, როცა ჩემს მოთხრობებს გაეცნობი, უარს ვეღარ მეტყვი მათ
დაბეჭდვაზე და ვეღარ მომწერ თანაგრძნობის სიტყვებს: "ვწუხვარ, მაგრამ..."

ვესტბრუკი პენსნედან ისეთი გამომეტყველებით მისჩერებოდა შეკლფორდს,
რომელიც გამოხატავდა თანაგრძნობასა და სიბრალულს იმ "უნიჭო" მწერლის



მიმართ, რომელიც მუდმივად თანამშრომლობდა ჟურნალთან, ახლა კი
აუმხედრდა რედაქტორს.

- თუ წაიკითხე ჩემი ბოლო მოთხრობა "დრტვინვა სულისა", ამასწინათ რომ
გამოგიგზავნე? - შეეკითხა დოუ.

- ყურადღებით წავიკითხე.

- თქვა რედაქტორმა - მოთხრობის წაკითხვის შემდეგ დიდხანს ვყოყმანობდი,
დამებეჭდა თუ არა. დამიჯერე, შეკ, დიდხანს ვყოყმანობდი. ბოლოს გადავწყვიტე,
მოთხრობა უკან დამებრუნებინა. წერილსაც კი ვწერდი, რომ დამესაბუთებინა
ჩემი გადაწყვეტილება. მოთხრობაში არის დადებითი მომენტებიც, მთლიანობაში
კი, ვწუხვარ, მაგრამ...

 

- ხომ გითხარი, ჩემს სიბრალულს თავი დაანებე მეთქი! არც სიბრალულია საჭირო
და არც გესლი. მოდი, მიუკერძოებლად განვსაჯოთ ყველაფერი. ჯერ მითხარი, რა
დადებითი მხარეები აქვს მოთხრობას.

- მოთხრობის სიუჟეტი ორიგინალურია, - თქვა ვესტბრუკმა, - სახეთა გალერეა
საუკეთესო, წყობა, შეიძლება ითქვას, კარგია, თუ მხედველობაში არ მივიღებთ
რამდენიმე სუსტ მხარეს, რომლებიც შეიძლება გასწორდეს.

საერთოდ კარგი მოთხრობაა, მაგრამ...

- მაგრამ რა, ინგლისურს მიწუნებ? - შეაწყვეტინა დოუმ.

- რა თქმა, უნდა არა, მაგრამ ყოველთვის გეუბნებოდი, რომ შენი სტილი...

- საქმე იმაშია, რომ...

- ეს შენი ძველი სენია. - ამჯერად ვესტბრუკმა შეაწყვეტინა, - თხრობას იწყებ
კარგად, მოქმედებებს ანვითარებ და კულმინაციამდე მიგყავს, როგორც
ჭეშმარიტ ხელოვანს შეშვენის, მაგრამ შემდეგ ნატურალიზმში იჩეხები და
მოთხრობა ბანალური გამოგდის. ნატურალიზმი, მისი უპერსპექტივობის
მიუხედავად, ზოგიერთ ეპიზოდში შეიძლება გარკვეულ როლს ასრულებდეს
სინამდვილის მხატვრულ ასახვაში. მაგრამ შენ არა ერთ, არამედ კულმინაციის
შემდგომ ყველა ეპიზოდში მაგ შენი ნატურალისტური ფუნჯით აუფერულებ მთელ
ნაწარმოებს და დაბლა სწევ მის მხატვრულ დონეს. სწორედ ეს იწვევდა ჩემს
უკმაყოფილებას შენი ნაწარმოებების მიმართ. და თუ აამაღლებ შენი
მოთხრობების მხატვრულ დონეს და წერისას ისეთ მხატვრულ ფერებს
გამოიყენებ, ხელოვნება რომ მოითხოვს, უფრო ნაკლებ ნაწარმოებებს
დაგიბრუნებ უკან..

- სისულელეა! -  წამოიძახა დოუმ დამცინავი ტონით, - შენ მხედველობაში გაქვს
ეპიზოდი სამხერხაოსთან. როდესაც შავულვაშიანი მამაკაცი იტაცებს ქერათმიან
გოგონას - ბესის.



შენ მოელი, რომ დედამისი დაიჩოქებს, აღაპყრობს ხელებს და იტყვის: "ღმერთი
იყოს მოწმე, რომ მე ვერ მოვისვენებ ვერც დღე და ვერც ღამე, ვიდრე უსულგულო
ბოროტმოქმედი, რომელმაც გოგონა მომტაცა, არ იწვნევს დედის შურისძიების
მთელ სიმძიმეს".

ვესტბრუკმა გაიღიმა. იგი თავდაჯერებული და თვითკმაყოფილი იყო, მაგრამ,
ამას არ იმჩნევდა.

- მე ვფიქრობ, ასეთ მდგომარეობაში მყოფი ქალი ზუსტად ასეთი, ან ამის მსგავსი
სიტყვებით გამოხატავს თავის სულიერ მდგომარეობას. - თქვა მან.

- ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ სცენაზე, -  თქვა დოუმ. - მე გეტყვი, 
სინამდვილეში რა სიტყვებს წარმოთქვამს ქალი: '"რა სთქვით? ბესი გაიტაცა
უცხო მამაკაცმა? ღმერთო დიდებულო, რა უბედურებაა! გამიშვით, სასწრაფოდ
შევატყობინო პოლიციას. მინდა ვიცოდე, რატომ არავინ ადევნებდა ამას
თვალყურს? ღვთის გულისათვის, გზიდან ჩამომეცალეთ, თორემ უკვე გვიან
იქნება! ბესი ალბათ გაგიჟდა. ის ხომ ყოველთვის მორცხვი იყო უცხოთა მიმართ.
ღმერთო ჩემო, რა უბედური ვარ! - აი, დაახლოებით ასე იტყოდა ეს ქალი.

ადამიანები სულიერი მღელვარებისას არასოდეს თეთრ ლექსებს არ
წარმოთქვამენ, მათ უბრალოდ, არ შეუძლიათ ეს. ისინი მღელვარებისას ისეთივე
სიტყვებს წარმოთქვამენ, როგორსაც  ყოველდღიურად.

- შეკ, - უთხრა მას ვესტბრუკმა, - გამოგიტანია ოდესმე ტრამვაის ბორბლებიდან
გაჭყლეტილი ბავშვის გვამი? მიგიტანია ეს გვამი ამ ბავშვის დედასთან და
დაგისვენებია დედის წინ? მოგისმენია უბედური დედის მწუხარების სიტყვები?

- არასოდეს, - თქვა დოუმ, - შენ გაგიკეთებია ეს?

- არც მე, მაგრამ შემიძლია ნათლად წარმოვიდგინო, რას იტყოდა დედა.

- მეც შემიძლია ამის წარმოდგენა, -  თქვა დოუმ.

ახლა კი დადგა დრო, ვესტბრუკს დაემოძღვრა დოუ, თორემ სადაცაა იგი
დაიწყებდა მისი პერსონაჟების იმ ფრაზების დეკლამირებას, რომლებიც
ვესტბრუკის თეორიას ეწინააღმდეგებოდა.

- ძვირფასო დოუ, - თქვა ვესტბრუკმა - თუკი რამე გამეგება ცხოვრებისა, ვიცი,
რომ მოულოდნელი და ტრაგიკული ემოციები კარნახობს ადამიანს ამ ემოციების
შესაბამის ენაზე გამოხატოს თავისი განცდები. ასეთ დროს წარმოთქმული
სიტყვები განსხვავდება იმ სიტყვებისგან, რომლებსაც ადამიანი ყოველდღიურად
იყენებს. სხვა საკითხია, როგორია ეს განსხვავება და როგორ უნდა აისახოს ის
ხელოვნებაში. ღრიალი ძუ ლომისა, რომელსაც ბოკვერები მოსტაცეს, ისევე
განსხვავდება მისი ყოველდღიური ბუბუნისგან, როგორც ლირის ბრწყინვალე და
სიდარბაისლით აღსავსე სიტყვები, როცა იგი მეფე იყო, იმ ლაქლაქისა და
წუწუნისგან, როცა მან ყველაფერი დაკარგა. ისიც უნდა ითქვას, რომ ყველა
მამაკაცსა თუ ქალს გააჩნია ხელოვნებისგან ქვეცნობიერად ჩანერგილი
დრამატული გრძნობა, რომელიც მასში იღვიძებს სულიერი სტრესის შემთხვევაში.



სწორედ ეს გრძნობა აიძულებს ადამიანს შესაბამის ენაზე გამოხატოს თავისი
განცდები.

- ხელოვნება კი საიდან ღებულობს მას, რასაც ის ადამიანებს უნერგავს? - იკითხა
დოუმ.

- ცხოვრებისგან.

- მიუგო ვესტბრუკმა და გამარჯვებული კაცის გამომეტყველება მიიღო.

პროზაიკოსი წამოდგა სკამიდან. იგი კატეგორიულად არ ეთანხმებოდა
ვესტბრუკს, მაგრამ ვერ მოეძებნა სიტყვები, რითაც გააბათილებდა ვესტბრუკის
თვალსაზრისს და დაასაბუთებდა თავის მოსაზრებას.

გვერდით სკამზე მჯდომი ვიღაც ლოთი მაწანწალა დასისხლიანებული თვალებით
მისჩერებოდა მათ. მან თავის თანამოძმედ ჩათვალა ძველი ტანსაცმლით
შემოსილი დოუ და თავის მოვალეობად მიიჩნია გამოქომაგებოდა მას.

- მიდი, ჯეკ, ჰკა მაგას! - ხრინწიანი ხმით შესძახა მან, - ვინაა ეგ, რა ესაქმება აქ
ჩვენთან, ჯენტლმენებთან?

ვესტბრუკმა საათს დახედა და ისეთი გამომეტყველება მიიღო, თითქოს
თავისუფალი დრო ამოეწურა.

- ვესტბრუკ, მითხარი, ჩემს მოთხრობაში განსაკუთრებით რომელი ადგილები არ
მოგწონს და თვლი, რომ ამოსაღებია? - ჰკითხა დოუმ.

- როცა გაბრიელ მურს ტელეფონით ატყობინებენ, რომ მისი ფინანსისტი
ბანდიტმა მოკლა, ის ამბობს: "ვერ მომიძებნია შესაფერისი სიტყვა, რომ..."

- იქ ცოტა სხვანაირადაა, - შეაწყვეტინა დოუმ - მური ამბობს: "ოჰ ეს წყეული
ცენტრალური სატელეფონო სადგური, ყოველთვის წყდება ხოლმე კავშირი."
შემდეგ თავის მეგობარს მიმართავს: "ტომ, მითხარი, შეუძლია ოცდათორმეტ
კალიბრან ტყვიას კედელი გახვრიტოს და მოკლას ადამიანი? რა საშინელებაა!
გეთაყვა, გამოიღე ბუფეტიდან ვისკი და მომაწოდე."

- კიდევ ერთი სუსტი ადგილი. - თქვა ვესტბრუკმა და თავი აარიდა დოუს პასუხის
კომენტარებს, - როცა ბერინაისი ხსნის ქმრის წერილს, საიდანაც შეიტყობს, რომ
ქმარმა იგი მიატოვა და

მემანიკურე ქალთან ერთად გაემგზავრა, იგი ამბობს: "ნეტავი მანახა ეს ქალი."

- ეს ასე არაა. - შეაწყვეტინა დოუმ - ქალი ამბობს: "რა უნდა ვთქვა ამის შემდეგ?"

- სრულიად უადგილო სიტყვებია. - თქვა ვესტბრუკმა - ძვირფასო დოუ, იმით, რომ
უარს ამბობ ემოციური სტრესი შესაბამისი სიტყვებით გამოხატო,
ვულგარულობის ჭაობში ეფლობი და ცხოვრებას ყალბად წარმოსახავ. ადამიანი,
მოულოდნელად რომ დაატყდება თავს უბედურება, არასდროს არ საუბრობს
ჩვეულებრივი ენით.



- ცდები! - მიუგო დოუმ ჯიუტად, - ადამიანი იმ შემთხვევაშიც კი, როცა სულიერი
სტრესის მდგომარეობაშია, ჩვეულებრივი ენით საუბრობს.

რედაქტორი წამოდგა.

იგი კატეგორიულად არ ეთანხმებოდა დოუს, მაგრამ არ სურდა მდგომარეობის
გამწვავება.

- ვესტბრუკ, მითხარი გეთაყვა, - უთხრა დოუმ - დამიბეჭდავდი მოთხრობას
"დრტვინვა სულისა", დარწმუნებული რომ იყო იმაში, რომ სწორია და
ცხოვრებისეული მოთხრობის პერსონაჟთა ის გამოთქმები და ქმედებანი,
რაზედაც ჩვენ ახლა ვკამათობთ?

- შეიძლება დამებეჭდა კიდეც, დარწმუნებული რომ ვიყო, მაგრამ, როგორც უკვე
გითხარი, ამაში დარწმუნებული არა ვარ. - მიუგო რედაქტორმა.

- რომ დავამტკიცო, რომ მართალი ვარ?

- შეკ, ბოდიში, მაგრამ მგონი საკმარისად დავასაბუთე ჩემი მოსაზრება. ახლა
იმისი დრო არა მაქვს, რომ ხელახლა გავიმეორო.

- ჩემი მოსაზრების დასაბუთებას რიტორიკით აღარ ვაპირებ. - უთხრა დოუმ - მზად
ვარ პრაქტიკულად დაგიმტკიცო ეს.

- ამას როგორ შესძლებ? - იკითხა გაოცებულმა ვესტბრუკმა.

- მომისმინე, - სერიოზული ტონით უთხრა მას დოუმ. - მე ეს უკვე მოფიქრებული
მაქვს. ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს, გამომცემლებს დავუმტკიცო, რომ
სინამდვილის მხატვრული ასახვის ჩემი ხედვა სწორია. ამისათვის მზად ვარ
გავიღო უკანასკნელი დოლარი და ორი თვის ჰონორარის ავანსიც ზედ
მივაყოლო.

- მაგრამ ჟურნალში დასაბეჭდი მოთხრობების შერჩევით მე უკვე პრაქტიკულად
დავამტკიცე ჩემი თეორიის სისწორე.

- თქვა ვესტბრუკმა, - ამის დასტურია ის, რომ "მინერვას" გასაღება გაიზარდა
ოთხმოცდაათი ათასიდან...

- ოთხას ათასამდე, ვიცი ეს. - თქვა დოუმ - მაგრამ მილიონამდე გაიზრდება თუ...

- მაშ შენ ამბობ, რომ შეგიძლია პრაქტიკულად დაამტკიცო შენი თეორიის
სისწორე?

- დავამტკიცებ, თუ ნახევარ საათს კიდევ დამითმობ. ამას ჩემი ცოლით, ლუიზათი
დაგიმტკიცებ.

- შენი ცოლით? - წამოიძახა ვესტბრუკმა - კი, მაგრამ როგორ?

- უფრო სწორად ლუიზათი კი არა, ლუიზას დახმარებით. - თქვა დოუმ, - შენ იცი, რა



მოსიყვარულე და ერთგული ცოლი მყავს. მას ყოველთვის სწამდა ჩემი ნიჭისა.
როცა ხელი მომეცარა, უფრო მეტად მოსიყვარულე გახდა: მამხნევებდა და
მეუბნებოდა, გენიოსი ხარ, ხელი უსამართლოდ გკრესო.

- ლუიზა შენი ცხოვრების მართლაც რომ სათნო და მოსიყვარულე თანამგზავრია.
მახსოვს, როგორი განუყრელი მეგობრები იყვნენ ის და ჩემი ცოლი.

მაშინ ჩვენც ხომ მეგობრები ვიყავით და ვამაყობდით ჩვენი ცოლებით.
საღამოობით გვესტუმრეთ

ხოლმე შენ და ქალბატონი დოუ. ვივახშმოთ, ვისაუბროთ, როგორც უწინ.

- ეს მერე, როცა უკეთეს ტანსაცმელს შევიძენ. - თქვა დოუმ - ახლა კი ჩემს გეგმას
გაგაცნობ. ამ დილით, საუზმის შემდეგ, სანამ სახლიდან გამოვიდოდი, ლუიზამ
მითხრა, დეიდასთან ვაპირებთ წასვლას ოთხმოცდამეცხრე ქუჩაზე და სახლში
სამ საათზე დავბრუნდებიო. ის უაღრესად პუნქტუალურია და ერთ წუთსაც არ
დააგვიანებს. ახლა რა დროა?

დოუმ ვესტბრუკის საათის ჯიბეს შეხედა.

ვესტბრუკმა საათი ამოიღო.

- სამს აკლია ოცდაშვიდი წუთი. - თქვა მან.

- სავსებით საკმარისი დრო გვაქვს. - თქვა დოუმ - მე სახლში ლუიზას მისვლამდე
ცოტათი ადრე მივალ, დავწერ ბარათს და დავდებ მაგიდაზე ისეთ ადგილას, რომ
მოსვლისთანავე შეამჩნიოს. მე და შენ კი ნახევრადმოხურულ კარს იქით,
სასტუმრო ოთახში დავიმალებით. წერილში ლუიზას მივწერ, რომ იგი სამუდამოდ
მივატოვე და წავედი იმ ქალთან, სულიერად ჩემთან უფრო ახლოს რომ არის,
რადგან უყვარს ხელოვნება. როცა ლუიზა ამ წერილს წაიკითხავს, ჩვენ
დავაკვირდებით მის საქციელს და იმის მიხედვით, თუ როგორ მოიქცევა,
გავაკეთებთ დასკვნას, თუ რომელი თეორიაა სწორი, შენი თუ ჩემი.

- არასდროს! - შესძახა ვესტბრუკმა - არ დავუშვებ, მის გრძნობებზე ასე ითამაშო.
ეს მეტისმეტი სისასტიკე იქნებოდა.

- დამშვიდდი! - უთხრა დოუმ - მგონი, მე უფრო ვზრუნავ ჩემს ცოლზე, ვიდრე შენ.

ასეთი გამოცდა ორივესთვის სასარგებლო იქნება, მისთვისაც და ჩემთვისაც,
რადგან ამ გზით მივაღწევ ჩემი მოთხრობების გამოქვეყნებას შენს ჟურნალში. ეს
გამოცდა ვერ მოუტანს ვნებას ლუიზას, რადგან ის საკმაოდ ჯანმრთელია და
მაგარი ნერვები აქვს. გარდა ამისა, ეს მხოლოდ

ერთ წუთს გაგრძელდება, რადგან ჩვენ მყისვე გამოვალთ სამალავიდან და
ყველაფერს ავუხსნით.

ვესტბრუკ, ვალდებული ხარ, მომცე ეს შანსი!

ვესტბრუკი იძულებული გახდა დათანხმებოდა. მას ერთის მხრივ ეცოდებოდა



ლუიზა, მეორე მხრივ კი აინტერესებდა ამ მწვავე ექსპერიმენტის შედეგი. მასში,
ისევე, როგორც ყველა ადამიანში, ქვეცნობიერად ბუდობდა
ვივისექციონისტის*** ინტერესი.

ლიტერატურის თეორიის ამ ორმა ექსპერიმენტატორმა სასწრაფოდ დატოვა
მედისონ სკვერი და გაემართა აღმოსავლეთით. შემდეგ შეუხვიეს სამხრეთით და
მივიდნენ გრემერსის უბანში.

უბნის შუაგულში გაშენებული იყო პატარა პარკი, რომლის ცენტრში ლამაზი
შადრევანი იფრქვეოდა. პარკი რკინის მესერით იყო შემოღობილი, მესერს გარეთ
კი ძველი, ალაგ-ალაგ ბათქაშჩამონგრეული შენობები იდგა, რაც საკმაოდ
უსიამოვნო შთაბეჭდილებას ტოვებდა. ო, რა უბადრუკია ახლანდელი ქალაქები!
ისინი ნიჟარას შეიძლება შეადარო, რომელშიც ადამიანთა საზოგადოება
ცხოვრობს. რა დიდებული იყო ძველი ინგლისური ქალაქები, რომლებშიც
თავადაზნაურობა - ჯენტრი ცხოვრობდა. შიც ტრანსიტ გლორია ურბის.****

ერთი თუ ორი კვარტალი გაიარეს პარკის ჩრდილოეთით. მერე კი დოუმ
ვესტბრუკი კვლავ აღმოსავლეთისაკენ წაიყვანა, სადაც მათ გაიარეს ფილაქნით
მოკირწყლული ქუჩის მცირე მონაკვეთი და დოუს საცხოვრებელ სახლს,
მაღალსა და ვიწრო შენობას მიადგნენ. ისინი ავიდნენ მეხუთე სართულზე და
აქოშინებულმა დოუმ რის ვაივაგლახით გააღო თავისი ბინის კარი.

პროზაიკოსი და რედაქტორი დოუს ბინაში შევიდნენ.

ისე უბადრუკი იყო იქ განთავსებული ავეჯი და ისეთი სიღატაკე სუფევდა, რომ
ვესტბრუკი დიდი სიბრალულითა და თანაგრძნობით განიმსჭვალა.

- ვიდრე მე ქაღალდსა და კალამს მოვნახავდე, ჩაჯექი სავარძელში, თუ კი მას
იპოვი. -  თქვა დოუმ. - ოჰ, მომისმინე, აქ ლუიზას ბარათია. როგორც ჩანს, მან ეს
ბარათი დატოვა ამ დილით, ვიდრე სახლიდან გავიდოდა.

დოუმ აიღო კონვერტი, გახსნა იგი და ხმამაღლა წაიკითხა წერილი. წერილში
ეწერა:

 

 

ძვირფასო შეკლფორდ!

 

როდესაც შენ ამ წერილს წაიკითხავ, უკვე ათასი მილით ვიქნები დაშორებული
შენგან. მე ვიშოვე ადგილი აღმოსავლეთის საოპერო კომპანიის გუნდში და დღეს
დილით თერთმეტ საათზე გავემგზავრე იქ. არ მინდა შიმშილით მოვკვდე და
გადავწყვიტე, ჩემი საკუთარი ცხოვრება მოვაწყო.  არასოდეს აღარ დავბრუნდები.

ჩემთან ერთად მოდის მისის ვესტბრუკი. მას ყელში ამოუვიდა ფონოგრაფის,
აისბერგის და ლექსიკონის კომბინაცია (ამ გამოთქმაში იგი თავის ქმარს



გულისხმობს). ისიც არასოდეს არ დაბრუნდება. ჩვენ უკვე ორი თვეა ვვარჯიშობთ
სიმღერასა და ცეკვაში. მშვიდობით.

                                              ლუიზა.

 

  დოუს წერილი ხელიდან გაუვარდა. მან მთრთოლვარე ხელები სახეზე აიფარა და
მწარედ აქვითინდა:

- ღმერთო ჩემო, რატომ დამალევინე ეს სიმწრის ფიალა? ნუთუ ყალბი ყოფილა
ლუიზა? ნუთუ სიყვარული და ერთგულება მოღალატის ბაგეთაგან წარმოთქული
დაცინვა ყოფილა?

ვესტბრუკს სათვალეები იატაკზე დაუვარდა და ისიც ატირდა:

- მითხარი, დოუ, ხომ არის ეს ჯოჯოხეთური წერილი! განა შეიძლება ამ წერილმა
არ გაანადგუროს ადამიანი?! განა ეს ჯოჯოხეთური წერილი არ არის, დოუ?! განა
ეს ჯოჯოხეთი არ არის?!

 

* გროუტი - ოთხი პენსის ღირებულების ვერცხლის მონეტა.

** შეკ - შემოკლებული შეკლფორდ.

***ვივისექციონისტი - ბიოლოგი ან მედიკოსი, რომელიც ცოცხალი ორგანიზმის
ნაწილის ამოკვეთით აწარმოებს მეცნიერულ გამოკვლევას.

****შიც ტრანსიტ გლორია ურბის (ლათ.) - ასე წარმავალია დიდება ქალაქისა.

 



სანამ ავტომობილი გელოდება

ზუსტად მწუხრის პირას, წყნარი პარკის ჩუმ კუთხეში, ნაცრისფერ სამოსში
გამოწყობილი გოგონა

გამოჩნდა. იგი ძელსკამზე ჩამოჯდა და წიგნის კითხვას შეუდგა, დრო ცოტა
ჰქონდა, მალე ისევ

სამსახურში უნდა დაბრუნებულიყო.

ვიმეორებ: კაბა ნაცრისფერი ეცვა და თან საკმაოდ უბრალო, თუმცა სამოსი ვერ
ნიღბავდა მის

უზადო სტილს და ფორმებს.

პირბადეს ფართე ნახვრეტები ჰქონდა და ჩალმისებურ ქუდქვეშ იყო
დატანებული, ვუალის მიღმა

კი მშვიდად და შეუცნობელი სილამაზით ანათებდნენ თვალები. გოგონა წინა
დღესაც იმ

ადგილას იჯდა, ზუსტად ამ დროს, იმის წინაც, და იყო ვიღაც, ვინც ეს კარგად
უწყოდა.

ახალგაზრდა კაცი ქალიშვილის მახლობლად ტრიალებდა, საფარად კი დიდ
ჩინურ კერპს

იყენებდა, რომელის წინაც მსხვერპლშეწირვის შემდეგ დარჩენილი ფერფლი
ეყარა. მალე მისი

მონდომება ჯეროვნად დაფასდა, გოგონას გადაშლისას წიგნი თითებიდან
გაუსხლტა და

ძელსკამიდან მთელი იარდის მოშორებით დავარდა.

ახალგაზრდა უეცრად დააცხრა ნივთს და ისეთი მზერით დაუბრუნა პატრონს,
რომელშიც

იგრძნობოდა პარკებსა და საზოგადოებრივ ადგილებში დაბადებული გრძნობის
სურნელი,

ნარევი გალანტურობისა და იმედისა, შერბილებული პოლიციისადმი
პატივისცემით. მან

სასიამოვნო ხმით გარისკა თავისი აზრი გამოეთქვა ამინდის შესახებ (ეს ხომ
აუცილებელი თემაა

მთელს სამყაროში, ერთმანეთი რომ გავიცნოთ) და მოთმინებით ელოდა
განაჩენის გამომტან



მომენტს.

გოგონა დინჯი მზერით უცქერდა მის ჩვეულებრივ სამოსს და უბრალო
გამომეტყველებას.

_შეგიძლიათ ჩამოჯდეთ, თუ სურვილი გაქვთ. თქვა მან რბილი კონტრალტოთი.
წინააღმდეგი

არა ვარ, ცუდი განათებაა და კითხვას საუბარი მირჩევნია.

ჩინური კერპის მსახური თავაზიანად ჩამოჯდა გოგონას გვერდით.

_ იცით? თქვენ ყველაზე განსაცვიფრებელი გოგონა ხართ მათ შორის, ვინც
ოდესმე შემხვედრია

ცხოვრებაში! გუშინ დაგინახეთ, ვერ შემნიშნეთ ჩემო ყვავილო? წარმოთქვა ბიჭმა
გაცვეთილი

ფრაზა, რომლითაც პარკის შეხვედრები იწყებოდა ხოლმე.

_ ვინც არ უნდა იყოთ, მიუგო გოგონამ ცივად, გახსოვდეთ, მე ლედი ვარ და
თქვენს ნათქვამზე

პასუხს არც გაგცემთ! მე მგონი მხოლოდ იმის ნება მოგეცით, ჩემს გვერდით
ჩამომჯდარიყავით,

ეს კი უფლებას არ გაძლევთ, თქვენი ყვავილი მიწოდოთ!

_ მაპატიეთ, შეცბა ჭაბუკი. მისი კმაყოფილი გამომეტყველება კი მორჩილი და
თვინიერი მზერით

შეიცვალა.

_ ჩემი ბრალია, სწორად ვერ შევარჩიე სათქმელი, იცით, ბევრი გოგონა პარკში...

მაგრამ...

_ თემა შევცვალოთ, გეთაყვა, მესმის თქვენი. მოდი იმ ხალხზე მომითხრეთ რამე
აქ რომ დადიან,

ამ ბილიკზე დააბიჯებან, სად მიდიან? რატომ ეჩქარებათ მუდმივად სადღაც?
ბედნიერები არიან?

შეაწყვეტინა გოგონამ.

ახალგაზრდა მამაკაცმა იგრძნო, ქალი ეკეკლუცებოდა. მისი ჯერი იყო, მაგრამ
აღარ იცოდა რა

ექნა, ვერ მიხვდა, რა როლი ერგო.



_ საინტერესოა მათი ცქერა,. ბევრი იწვის სურვილით, იცოდეს მათი ისტორიები,
უპასუხა მან,

შეძლებისდაგვარად, გოგონას ხასიათის გათვალისწინებით.

_ მე კი ეგ სურვილი არც გამჩენია, აქ მხოლოდ იმიტომ მოვდივარ, რომ ხალხში
მსურს ტრიალი.

ისეთ საზოგადოებას ვეკუთვნი, სადაც არ იგრძნობა მასის მაჯისცემა. მიმიხვდით
ბატონო. . . ?

_ ჩემი გვარი პარკენსტაკერია, დაამატა ახალგაზრდამ, ის უკვე იმედმიცემული და

გახალისებული ჩანდა.

_ არა, თქვენ ალბათ მაინც მიცანით, ნაზად გაიღიმა გოგონამ, თქვენ მე უცებ
მიცანით. ძნელია

დაფარო საკუთარი ვინაობა, ან საკუთარი სახე... ეს პირბადე და ჩემი მოახლის
ქუდი მეგონა

ინკოგნიტოდ მაქცევდა, მაგრამ თქვენ როგორც ჩანს ჩემი მძღოლიც შეამჩნიეთ...
მართალი

გითხრათ, სულ ხუთი-ექვსი გვარია, არისტოკრატიის სათავეში და დაბადებიდან
მეც მათგან

ერთ-ერთი მერგო, გესმით ბატონო სტაკენპოტ?

_ პარკენსტაკერ. მოკრძალებით შეუსწორა ჭაბუკმა.

_ ბატონო პარკენსტაკერ, მე უბრალოდ მსურდა ერთ უბრალო მამაკაცთან
მესაუბრა, ბუნებრივ

ადამიანთან, რომელიც ჯერ არ შეურყვნია დიდებულებას და სიმდიდრეს,
სოციალურ

უპირატესობას. იცით როგორ მომბეზრდა ეს ყველაფერი? სულ ფული, ფული,
ფული! და

მამაკაცები ჩემს ირგვლივ...

ისინი მარიონეტებივით ცეკვავენ, ყველა ერთ თარგზეა გამოჭრილი, ყელში
ამომივიდა მთელი ეს

ფუფუნება, ძვირფასეულობა, მოგზაურობა, სიამოვნება...

_ მე კი ყოველთვის მიმაჩნდა, რომ ფული კარგი რამაა. _ ყოყმანით წამოიწყო
ახალგაზრდამ.



_ სასურველია, ადამიანი შეძლებული იყო, მაგრამ როცა მილიონების მფლობელი
ხარ, ძალიან

მოსაწყენია.ზიზღით და სასოწარკვეთით წარმოთქვა ქალმა და გააგრძელა:

_ მოსაბეზრებელია მძღოლები, სადილები, სპექტაკლები, მეჯლისები, ვახშმები
მდიდრების

მოსაწყენ გარემოცვაში. ზოგჯერ შამპანურის ბოკალში ჩაგდებულ ყინულის
ნატეხსაც კი

სიგიჟემდე მივყავარ ხოლმე.

ბატონი პარკენსტაკერი დიდი ინტერესით უსმენდა უცნაურ მოსაუბრეს:

_ მე ყოველთვის მაინტერესებდა როგორ ცხოვრობდა ელიტა. ვფიქრობ, ცოტა არ
იყოს, სნობი ვარ,

მაგრამ თქვენი ნათქვამიდან გამომდინარე, ალბათ ჯობს შამპანურის ბოთლი
იყოს ცივი, ვიდრე

ყინულის ნატეხით გააცივო, მახვილგონივრულად დაამატა მან.

გოგონამ გულიანად გაიცინა, მისი სიცილი საოცრად მელოდიური იყო.

_ იცით? შემწყნარებლური ტონით განაგრძო გოგონამ, ჩვენი კლასის ერთობა
სულელური

სიახლეებით. ყინულის შამპანურიან ჭიქაში ჩაყრა ახალი ახირებაა.

იდეა კი უალდორფებთან სადილზე მობრძანებულ თათრების პრინცს ეკუთვნის.
მეორე ახირება

მედისონ ავენიუზე, მორიგ სადილზე იშვა, ამჯერად თითოეულ სტუმარს თეფშის
გვერდით

მწვანე ფერის ბავშვის ხელთათმანი დაურიგეს, რათა ჩაეცვათ და მისი მეშვეობით
მიერთვათ

ზეთისხილი.

_ იცით, ეს განსაკუთრებული ახირებები უბრალო ხალხამდე არც კი აღწევს და
მხოლოდ თქვენს

მაღალ საზოგადოებაში რჩება; უპასუხა ჭაბუკმა.

_ზოგჯერ ვფიქრობ, რომ ალბათ თუ ვინმეს შევიყვარებ, ის აუცილებლად დაბალ
სოციალურ



ფენას უნდა ეკუთვნოდეს. ამჟამად ორი თაყვანისმცემელი მყავს: პირველი
გერმანიის გრანდ

ჰერცოგია, მაგრამ, თუ არ ვცდები, ცოლი ჰყავს, ან Hყავდა. რომელიც სიგიჟემდე
მიიყვანა თავისი

ბოროტებითა და თავაშვებულობით, მეორე კი ინგლისელი მარკიზია, მაგრამ
ისეთი ცივი და

ხარბი, რომ მას ისევ ულმობელი და სასტიკი ჰერცოგი მირჩევნია... ღმერთო ჩემო,
ნეტავ თქვენ

ამას რატომ გიყვებით ბატონო პაკენსტაკერ?

_ პარკენსტაკერ! ამოიოხრა ახალგაზრდამ. _ თქვენ ალბათ მიხვდით როგორ
ვაფასებ თქვენს მიერ

გამოცხადებულ ნდობას.

გოგონამ მადლიერებით აღსავსე მზერა ესროლა მოსაუბრეს და კითხა:

_ რას საქმიანობთ ბატონო პარკენსტაკერ?

ისეთს არაფერს, მაგრამ მინდა ნელ-ნელა წინ წავიწიო.

ნამდვილად შეძლებდით უბრალო მამაკაცის შეყვარებას?

_ აბა რა, მაგრამ მე ვთქვი, ალბათ მეთქი.

ხომ გითხარით, უკვე მყავს ორი თაყვანისმცემელი. თანაც, სულ უსაქმურთანაც
არ მსურს,

ურთიერთობა მქონდეს.

_ მაგრამ მე ხომ ვმუშაობ რესტორანში! განაწყენდა ჭაბუკი

_ ოფიციანტი ხართ? გოგონას გაეღიმა. _ ოღონდ ეგ არა! შრომა დასაფასებელია,
მაგრამ როცა

სხვას ემსახურები...…

_ არა, მოლარე ვარ სწორედნიმ რესტორანში, რომლის განათებული აბრაც
კარგად მოსჩანს აქედან.

გოგონამ სამაჯურზე დამაგრებულ პაწაწინა საათს დახედა, (სამკაული
მდიდრული დიზაინით

გამოირჩეოდა და ქალის მარცხენა ხელს ამკობდა), როგორც ჩანს, ჩათვალა, რომ
საკმაოდ გვიანი



იყო, შეშფოთებული წამოხტა ადგილიდან და სცადა, წიგნი ხელჩანთაში
ჩაეჩურთა, მაგრამ ის

საკმაოდ პატარა იყო საამისოდ.

_ სამსახურში რატომ არ ხართ? ჰკითხა ვაჟს უეცრად.

_ ღამის ცვლაში ვარ და მუშაობა ერთ საათში უნდა დავიწყო, მიუგო
ახალგაზრდამ, _ იმედია

ერთმანეთს ისევ ვნახავთ, არა?

_ არ ვიცი, ალბათ, ისე შეიძლება აღარც კი გამომიწიოს გულმა ამ მხარეს,
წინასწარ ვერეფერს

გეტყვი, ახლა კი უნდა გავიქცე, სადილზე ვარ მიწვეული და მეჩქარება. ალბათ
შენიშნეთ,

შემოსასვლელში ავტომობილი მელოდება, თეთრი ფერის.

_ და წითელი საჭით? გაოცებით აზიდა წარბები ვაჟმა.

_ დიახ, მე ყოველთვის ამ მანქანით დავდივარ. პიერი, ჩემი მძღოლი, კი აქ
მელოდება ხოლმე. მას

უნივერმაგში ვგონივარ, პარკის გადაღმა. წარმოგიდგენიათ?! ჩვენს მძღოლებსაც
კი უნდა

გავუწიოთ ანგარიში! – ღამე მშვიდობისა!

_ ახლა ხომ ბნელა, პარკი კი ბოროტი ხალხითაა სავსე, შეიძლება გაგაცილოთ?
შესთავაზა ბატონმა

პარკენსტაკერმა.

_ თუ ოდნავ მაინც მცემთ პატივს, მტკიცედ წარმოთქვა გოგონამ, ათი წუთი მაინც
დარჩით

პარკში, ამ ძელსკამთან.

მანქანა ხშირად მისი მეპატრონის ავტოგრაფია, უნდობლობაში ნუ
ჩამომართმევთ, მაგრამ არ

მინდა, ასე გაგიშინაურდეთ. აბა, ნახვამდის!

გოგონა სწრაფად და მოხდენილად მიიმალა სიბნელეში. ახალგაზრდა უცქერდა
მის მოხდენილ

სილუეტს, სანამ პარკის კიდემდე, ქვაფენილამდე არ მიაღწია დ აიმ კუთხეში არ



მიიმალა, სადაც,

სავარაუდოდ, ავტო ელოდა. გაბრაზებული პარკენსტაკერი აჩქარებით მოჰყვა
პარკის ხეებს

შორის სიარულს, თან მხედველობის არედან არ უშვებდა იდუმალ ქალბატონს.

მოხდენილმა ლედიმ ქუჩის კუთხეს მიაღწია და ისე შებრუნდა, რომ ჩანდა,
ავტომობილისკენ

გაიხედა. შემდეგ კი გვერდით ჩაუარა და ისევ გაუყვა ქუჩას.

ჭაბუკი იქვე მდგარ შავ ტაქსისი მიეფარა და თვალთვალი განაგრძო. გოგონა
ტროტუარზე

მიაბიჯებდა ქუჩის მეორე მხარეს, შემდეგ დამფრთხალი მზერით მიმოიხედა
ირგვლივ და

რესტორანში შეირბინა. საკმაოდ იაფფასიანი დაწესებულება ჩანდა, შემინული
იყო და წყნარად,

უჩუმრად შეგეძლო გესადილა.

გავიდა რამდენიმე წუთი და ნაცნობი სახე ისევ შეიშნა ახალგაზრდამ, მხოლოდ
ამჯერად

შლიაპისა და ვუალის გარეშე.

მოლარის მაგიდა რესტორნის წინა მხარეს იდგა.

წითურთმიანი მოლარე ნელა წამოდგა ადგილიდან, საათს შეხედა და ადგილი
ნაცრისფერ კაბაში

გამოწყობილ შემცვლელს დაუთმო.

პარკენსტაკერმა ხელები ჯიბეებში ჩაიწყო და ნელა, ფეხით გაუყვა ტროტუარს.
უეცრად ფეხი

პატარა, ქაღალდშემოკრულ წიგნს წამოკრა, რომელიც ტროტუარის კიდეზე
ამოზრდილ ბალახში

ეგდო. ფერადი ყდით სწორედ ის წიგნი ამოიცნო, რომელსაც მისი იდუმალი
ნაცნობი

კითხულობდა პარკში. ფრთხილად აიღო ნივთი, ყდაზე დახედა და ამოიკითხა:
სტივენსონი,

,,ახალი არაბული ზღაპრები”. წიგნი ისევ იქვე დააგდო, ბალახებში, ერთი წამით
შეყოყმანდა მერე



რამდენიმე ნაბიჯი გადადგა, იქვე მდგარ, თეთრ, წითელ საჭიან ავტომობილს
მიუახლოვდა,

ჩაჯდა და თავის მძღოლს ორად ორი სიტყვა უთხრა:

_ კლუბისაკენ, ჰენრი..



საშობაო საჩუქარი

დოლარი და ოთხმოცდაშვიდი ცენტი. სულ ეს იყო. აქედან სამოცი ცენტი
ბაყლებთან,

ბოსტნეულის გამყიდველებთან თუ ყასბებთან გაუთავებელი ვაჭრობით დაზოგილ
ერთპენიანებს

შეედგინათ.

საქონლის ზუსტ ფასზე ატეხილი დავები დელას უკვე ისე სძულდა, რომ
სიმწრისგან ყურებიც კი

უწითლებოდა. სამჯერ გადათვალა ფული. მხოლოდ დოლარი და
ოთხმოცდაშვიდი ცენტი

ჰქონდა. მეორე დღეს კი შობა დგებოდა.

ისღა დარჩენოდა, პატარა, გაცვეთილ ტახტზე დამხობილიყო და
აქვითინებულიყო. ასეც მოიქცა,

რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ცხოვრება ტირილის, სლუკუნისა და
ღიმილისაგან

შედგება. ამათ შორის კი სლუკუნი ჭარბობს.

სანამ დიასახლისი ერთი ეტაპიდან მეორეზე გადავიდოდეს, ჩვენ სახლს
მოვავლოთ თვალი.

ავეჯით გაწყობილი ბინა კვირაში 8 დოლარად დაექირავებინათ.

ოთახი მთლად მათხოვრული არ იყო, მაგრამ დიდი-დიდი მაწანწალათა გუნდის
საცხოვრებლად

გამომდგარიყო. ქვემოთ, შესასვლელის კარზე საფოსტო ყუთი მიეჭედებინათ,
რომლის ჭრილშიც

ვერც ერთი წერილი ვერ შეცურდებოდა. იქვე იყო ელექტროზარის ღილაკიც,
რომელსაც ვერც

ერთი მოკვდავი ვერ გამოაცემინებდა ხმას. კარზე მიკრულ პატარა დაფაზე კი
,,მისტერ ჯეიმს

დილინგემ უმცროსი\" ეწერა. სიტყვა ,,დილინგემი\" ლამაზად გამოეყვანათ
დაფაზე იმ კეთილ

დროს, როცა მის მფლობელს კვირაში 30 დოლარს უხდიდნენ. მას შემდეგ კი, რაც
შემოსავალი 20



დოლარამდე შემცირებულიყო, სიტყვა ,,დილინგემის \" ასოებიც აღარ ჩანდა
კარგად, თითქოს

ისინი ღრმად ჩაფიქრებულიყვნენ, მხოლოდ ერთ ასომდე, მოკრძალებულ დ-მდე
ხომ არ

შევმცირდეთო. მიუხედავად ამისა, შინ დაბრუნებულ მისტერ ჯეიმსს ყოველთვის
,,ჯიმის\"

ძახილითა და თბილი ჩახუტებით ხვდებოდა მისის ჯეიმს დილინგემი, ჩვენთვის
უკვე დელად

ცნობილი, ეს კი ძალიან კარგი იყო.

დელამ ქვითინი დაასრულა და ცრემლიან ლოყებზე პუდრი გადაისვა.

შემდეგ ფანჯარასთან დადგა და ერთხანს უყურებდა, როგორ სეირნობდა
ნაცრისფერი კატა

ნაცრისფერი ეზოს ნაცრისფერ ღობეზე. მეორე დღეს შობა იყო, მას კი ჯიმისთვის
საჩუქრის

საყიდლად მხოლოდ დოლარი და 87 ცენტი ჰქონდა. ყველა პენის აგროვებდა
თვეების

განმავლობაში და აი, სულ ეს იყო მისი დანაზოგი. კვირაში 20 დოლარი, აბა, რას
უნდა ჰყოფნოდა.

ხარჯები გაცილებით მეტი აღმოჩნდა, ვიდრე მას ჰქონდა გამოთვლილი. ეს ხომ
ყოველთვის ასეა.,

მხოლოდ 1 დოლარი და 87 ცენტი ჰქონდა ჯიმისთვის. რამდენი ბედნიერი საათი
გაუტარებია

იმაზე ფიქრში, თუ როგორი საჩუქარი უნდა ეყიდა მისთვის _ ეს აუცილებლად
რაიმე მშვენიერი,

იშვიათი და ძვირფასი უნდა ყოფილიყო _ რამე ისეთი, რომ ჯიმისნაირი პატრონი

დაემსახურებინა.

ფანჯრებს შორის კედელთან ტრიუმო იდგა.

ალბათ, გინახავთ ტრიუმო რვადოლარიან ბინაში. ზოლებით დაფარული სარკის
ზედაპირი

მიახლოებით თუ ასახავდა გამოსახულებას. სარკის ვიწრო გვერდებში საკუთარი
გარეგნობის რომ



შეგეთვალიერებინა, ძალიან გამხდარი და მოქნილი უნდა ყოფილიყავი.
ტანწერწეტა დელა ამაში

დახელოვნებული იყო.

დელა უეცრად მოშორდა ფანჯარას და სარკესთან დადგა. თვალები საოცრად
უბრწყინავდა,

მაგრამ სახე ოციოდე წამში გაუფითრდა. სწრაფად გამოიძრო სარჭები თმიდან და
თმაც მთელ

სიგრძეზე დაეშვა.

დილინგემებს ორი რამ ჰქონდათ, რითაც ამაყობდნენ. ერთი _ ჯიმის ოქროს საათი
იყო, რომელიც

მანამდე ჯიმის მამას და უფრო ადრე კი, მის პაპას ეკუთვნოდა.

მეორე _ დელას თმა. შებას დედოფალს მოპირდაპირე ბინაში რომ ეცხოვრა, ერთ
დღესაც დელა

აუცილებლად გადმოფენდა ფანჯრიდან თმას გასაშრობად და მისი
უდიდებულესობის

ძვირფასეულობასა და საჩუქრებს დაჩრდილავდა; სოლომონ მეფეს კი ამავე
სახლში შვეიცარად

რომ ემუშავა და ქვაფენილზე მთელი თავისი სიმდიდრე ჰქონოდა დახვავებული,
ჯიმი მის წინ

ყოველი გავლისას ამოიღებდა თავის საათს, რომ შურისგან გაცოფებულ
სოლომონს წვერი

დაეგლიჯა.

ასე რომ, დელას მბრწყინავი თმა ყავისფერ ტალღებად ჩამოიშალა. თმა
მუხლებამდე სწვდებოდა

და მისთვის თითქმის სამოსივით იყო. აღელვებულმა დელამ თმა ისევ აიკეცა და
იდგა, სანამ

ერთი-ორი ცრემლი არ დაეწვეთა გაცვეთილ წითელ ხალიჩას.

მერე ძველი ყავისფერი ჟაკეტი შემოიცვა, ძველი ყავისფერი ქუდი დაიხურა და
ქვედაბოლოს

ფრიალით დაეშვა კიბეებზე.

დელა ერთ შენობასთან შეჩერდა, რომელსაც ასე ეწერა: ,,მადამ სოფრონი, თმის



ნაკეთობები\".

სულ ზედა სართულზე აიჭრა და იქ მოითქვა სული. ზორბა, გაფითრებული,
გულცივი

ქალბატონი, პირდაპირ მას რომ უყურებდა, ნამდვილად არ ჰგავდა ვინმე
სოფრონის.

_ იყიდით ჩემს თმას? _ჰკითხა დელამ.

_ საერთოდ, მე თმას ვყიდულობ, _ უპასუხა ქალბატონმა, - მოიხადეთ ქუდი, ერთი
თვალი

შევავლო.

დელამ ქუდი მოიხადა და თმა ისევ ტალღებად დაეშვა. ქალბატონმა თმა
გაწაფული ხელით ასწია

და თქვა, _ 20 დოლარი.

_ ახლავე მომეცით, _ მიუგო დელამ.

შემდეგი ორი საათი ვარდისფერი ფრთებით გაფრინდა (მომიტევეთ გაცვეთილი

მეტაფორისთვის), დელა ჯიმისთვის საჩუქრის შესარჩევად მაღაზიიდან
მაღაზიაში გადადიოდა.

ბოლოს კი იპოვა _ თითქოს საგანგებოდ ჯიმისთვის იყო შექმნილი.

სხვა მაღაზიებში მსგავსიც არაფერი უნახავს, მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი
გამორჩენია. ეს

იყო პლატინის ძეწკვი ჯიბის საათისათვის, მარტივი და მოკრძალებული, რაც
ცხადყოფდა, რომ

მისი ღირებულება მხოლოდ შინაარსით იყო განპირობებული და არა
მოჩვენებითი გაფორმებით,

_ სწორედ ასეთი უნდა იყოს ყველა კარგი ნივთი. ეს ძეწკვი საათს ნამდვილად
შეეფერებოდა და

დელამ როგორც კი დაინახა, მაშინვე იფიქრა, რომ სწორედ ეს უნდა ეჩუქებინა
ჯიმისათვის.

ძეწკვი ჯიმის ჰგავდა: ჯიმიც მასავით სადა და ძვირფასი იყო. დელამ 21 დოლარი
გადაიხადა და

მხოლოდ 87 ცენტით დაბრუნდა შინ. საათს ამ ძეწკვს რომ გამოაბამდა, ჯიმის
საზოგადოებაში



ციფერბლატზე დახედვისა აღარ მოერიდებოდა. აქამდე კი, საათს არც აჩენდა
ხოლმე, ტყავის იმ

ძველი თასმის გამო, რომელიც ძეწკვის მაგივრობას უწევდა.

სახლში რომ მივიდა, დელას აღელვება კეთილგონიერებამ შეცვალა.

თმის დასახუჭუჭებელი მაშები გამოიღო, გაზი აანთო და იმ საბედისწერო
ქმედების

გამოსწორებას შეუდგა, რომელიც დიდსულოვნებისა და სიყვარულის სახელით
ჩაიდინა _ ეს კი

ყოველთვის ძნელი საქმეა, ძვირფასო მეგობრებო, აუტანელი.

ორმოციოდე წუთში დელას თავი თხელი, ხშირი კულულებით დაიფარა. ახლა
სკოლიდან

გამოპარულ ბიჭუნას ჰგავდა. დელა დიდხანს უყურებდა საკუთარ
გამოსახულებას დაკვირვებით,

კრიტიკულად.

_ჯიმი თუ მაშინვე არ მომკლავს და წამით მაინც დამაკვირდება, ალბათ, მეტყვის,
რომ კონის

კუნძულების მომღერალი გუნდის გოგონას ვგავარ, _ დაასკვნა დელამ, _ მაგრამ
რა უნდა მექნა

მხოლოდ დოლარითა და 87 ცენტით?

7 საათისთვის ყავა მზად იყო, გაზზე კი ტაფა კატლეტების შესაწვავად
ცხელდებოდა.

ჯიმი არასდროს იგვიანებდა.

დელამ ხელში გადაიჯვარედინა ძეწკვი და მაგიდის კუთხეში, იმ კართან დაჯდა,
საიდანაც ჯიმი

შემოდიოდა ხოლმე. კიბეებზე ფეხის ხმა გაისმა და დელას სახე გაუფითრდა. მას
ჩვევად ჰქონდა

ყოველდღიური წვრილმანების გამო პატარა ლოცვის წარმოთქმა. ახლაც ასე
წაიჩურჩულა:

გევედრები, ღმერთო, დააჯერე, რომ ძველებურად მშვენიერი ვარ.

ჯიმი შემოვიდა და კარი მიხურა.



ძალიან გამხდარი და სერიოზული ჩანდა. საბრალო ყმაწვილი, მხოლოდ
ოცდაორი წლის იყო და

უკვე ოჯახის რჩენა ევალებოდა. ახალი პალტო სჭირდებოდა და ხელთათმანებიც
არ ჰქონდა.

კართანვე გახევდა, როგორც სეტერი, რომელმაც მწყერის სუნი იკრა. მისი მზერა
დელას მიეჯაჭვა.

მის გამომეტყველებაში იყო რაღაც ისეთი, რისი წაკითხვაც დელას არ შეეძლო. ეს
არც ბრაზი იყო,

არც გაოცება, არც უკმაყოფილება, არც შეძრწუნება_ არაფერი, რასაც დელა
ელოდა.

ჯიმი, უბრალოდ, უცნაურად მიშტერებოდა ცოლს. დელა სკამიდან წამოხტა და
ქმართან მივიდა.

_ჯიმ, ძვირფასო, _მიმართა მან, _ ნუ მიყურებ ასე. თმა შევიჭერი და გავყიდე,
რადგან ამ შობას ვერ

გადავიტანდი, შენთვის რაიმე რომ არ მეჩუქებინა. ისევ გაიზრდება, შენ არ
იდარდო. აბა რა მექნა..

შობა მომილოცე, ჯიმ. გამხიარულდი.

შენ ხომ არც იცი, რა მშვენიერი საჩუქარი გელის.

_ თმა შეიჭერი? _მძიმედ ჰკითხა ჯიმმა. ჩანდა, გონებისათვის ძალდატანების
მიუხედავად, ვერა

და ვერ იჯერებდა.

_ შევიჭერი და გავყიდე, _ მიუგო დელამ, _ ისე ძალიან აღარ მოგწონვარ? ეს ხომ
ისევ მე ვარ,

გრძელი თმის გარეშეც, ასე არაა?

ჯიმმა უცნაურად მოათვალიერა ოთახი.

_ შენ ამბობ, რომ თმა აღარ გაქვს? _ თითქმის იდიოტის გამომეტყველებით
იკითხა.

_ რაღას ეძებ, _უთხრა დელამ, _ ხომ გითხარი, გავყიდე-მეთქი. დღეს შობის წინა
დღეა. ნუ

გამიბრაზდები, ძვირფასო. შენთვის მოვიქეცი ასე. ჩემი თმის ყოველი ბეწვის
გაზომვა შეიძლება,



ჩემი შენდამი სიყვარულისა კი _ არა, _ დელას ხმაში მოულოდნელი სინაზე
შეეპარა, _ აბა,

დავაწყო კატლეტები, საყვარელო?

ჯიმი, თითქოს ახლაღა გამოერკვაო, დელას მოეხვია. ათიოდე წამით ჩვენი
მრავლისმხედველი

თვალი სხვა რამისკენ მივმართოთ _ რა განსხვავებაა კვირაში რვა დოლარსა და
წელიწადში

მილიონს შორის? ამ შეკითხვას მათემატიკოსი ან ბრძენი არასწორად
უპასუხებდა.

მოგვებმა ძვირფასი საჩუქრები შეარჩიეს, მაგრამ მათ ღირებულებას სულ სხვა
რამ სძენდა. ამ

გაურკვეველ განსჯას შემდეგ მოვფენთ ნათელს.

ჯიმმა ქურთუკის ჯიბიდან პატარა ფუთა ამოიღო და მაგიდაზე დააგდო.

_ სწორად გამიგე, დელ, _ თქვა მან, _ არა მგონია, ისეთი ვარცხნილობა
არსებობდეს, ჩემი გოგო

რომ გადამაყვაროს, მაგრამ ამ ფუთას თუ გახსნი, მიხვდები, რამაც გამაოგნა.

დელას თეთრმა თითებმა სწრაფი მოძრაობით შეხსნეს თასმები, შემდეგ
ქაღალდიც შემოაძვრეს

შეკვრას. დელას ჯერ აღტაცების შეძახილი აღმოხდა, მერე კი ცრემლები წასკდა,
რამაც ბინის

პატრონს მანუგეშებელი ძალების მოკრება აიძულა.

შეკვრაში თმის სამაგრები იყო, მთელი ნაკრები _ უამრავი პატარა სავარცხელი
გრძელი თმის

გვერდზე და უკან დასამაგრებლად. ეს სწორედ ის სამაგრები იყო, რომლებიც
დელამ ბროდვეიზე

ვიტრინაში ნახა _კუს ბაკნისაგან დამზადებული და ძვირფასი თვლებით შემკული
სავარცხლები.

დელას ჯერ გაგიჟებით მოუნდა მათი ყიდვა, მერე კი ვიტრინას ცრემლებით
გამოეთხოვა. სულ

მცირე იმედიც კი არ ჰქონდა, რომ ოდესმე მათი მფლობელი გახდებოდა. ახლა
სავარცხლები მას



ეკუთვნოდა, მაგრამ აღარსად იყო ის დალალები, ამ საუცხოო მოსართავებს რომ
უნდა

დაემშვენებინათ.

დელამ საჩუქარი გულზე მიიკრა.

მერე დაბინდული თვალებით ამოიხედა და ქმარს ღიმილით მიმართა: თმა ისე
სწრაფად

მეზრდება, ჯიმ!

ამის თქმა იყო და ელდანაკრავივით წამოხტა. გაახსენდა, რომ ჯიმისათვის
საჩუქარი ჯერაც არ

ეჩუქებინა. ხელი გაშალა და გაუწოდა. ძვირფასი მეტალი დელას ხელისგულიდან
მისსავე

ნათელსა და მხურვალე სულს ირეკლავდა.

_ საუცხოოა, არა, ჯიმ? მთელი ქალაქი მოვიარე, რომ მეპოვა. ახლა შეგიძლია
დღეში ასჯერაც

დახედო საათს დროის გასაგებად. მომეცი შენი საათი. ვნახოთ, როგორ
მოუხდება..

დათანხმების ნაცვლად, ჯიმი ტახტზე მიწვა, ხელები თავქვეშ ამოიდო და გაიღიმა:

_ ძვირფასო, მოდი, ჩვენი საშობაო საჩუქრები გვერდზე გადავდოთ.

ჩვენთვის ზედმეტად ძვირფასებია. მე ხომ საათი გავყიდე, რომ შენთვის
სავარცხლები

მეჩუქებინა. სჯობს, კატლეტები დააწყო, დელ.

მოგვები, როგორც იცით, ის ბრძენკაცები იყვნენ, რომლებმაც პატარა იესოს
ბაგაში მიართვეს

საჩუქრები. სწორედ მათ ჩაუყარეს საფუძველი საშობაო საჩუქრების მირთმევის
ხელოვნებას.

მათი საჩუქრებიც უდავოდ მათსავით ბრძნული იყო. მე თქვენ იმ ორი სულელი
ბავშვის ამბავი

მოგითხრეთ, რომლებმაც უჭკუოდ გაიღეს ერთმანეთისათვის სახლის ყველაზე
დიდი

ძვირფასეულობები. თუმცა, ისიც უნდა ვთქვა, რომ, მათ შორის, ვინც კი
საჩუქრებს გასცემს, ისინი



ყველაზე გონიერნი აღმოჩნდნენ.

ჭეშმარიტად ბრძენია ყველა ადამიანი, ვინც ასევე გასცემს და იღებს საჩუქრებს.
ისინი მოგვები

არიან.



სიყვარულის მსხვერპლი

როცა ადამიანს უყვარს ხელოვნება, მას არავითარი მსხვერპლი არ ემძიმება.

ასეთია ჩვენი წანამძღვარი. მოთხრობა გამოიტანს აქედან დასკვნას და ამავე
დროს დაამტკიცებს

თვითონ წანამძღვრის მცდარობას. ეს სრულიად ახალი ხერხი თხრობის
ხელოვნებაში, რომელიც

ჩინეთის დიდ კედელზე უფრო ძველია.

ჯო ლერები ეწვია წუთისოფელს შუა დასავლეთის მუხნარებით დაფარულ
სივრცეებში და მასში

იმთავითვე მხატვრობის უჩვეულო ნიჭმა იფეთქა. ექვსი წლის ასაკში დახატა
თავისი ქალაქის

წყალსატუმი, მის გვერდით აჩქარებული ნაბიჯით მიმავალი გამოჩენილი
მოქალაქითურთ. ეს

ქმნილება ჩარჩოში ჩასვეს და მოათავსეს აფთიაქის ფანჯარაში, სიმინდის ტაროს
მეზობლად,

რომელიც მარცვალთა რიგების კენტ რიცხვს შეიცავდა. ოცი წლისა კი გაემგზავრა
ნიუ-

იორკისაკენ, დაუდევრად შეკრული ხელსახვევით და უფრო საიმედოდ გაკრული
ქისით.

დელია კარადერსი ისე ნიჭიერად ასრულებდა ექვსოქტავიან პიესებს როიალზე
ფიჭვნარით

გარშემორტყმულ სამხრეთის სოფელში, რომ ნათესავებმა შეუგროვეს საკმარისი
თანხა

“ჩრდილოეთში” წასასვლელად და მუსიკალური განათლების “დასასრულებლად”.

ისინი ვერ მოესწრნენ მის დასრულ... მაგრამ სწორე დეს უნდა გახდეს ჩვენი
მოთხრობის საგანი.

ჯო და დელია შეხვდნენ ერთმანეთს სტუდიაში, სადაც თავი მოეყარათ
მუსიკალური და

სამხედრო სასწავლებლების მოწაფეებს, რომ ეკამათათ შუქჩრდილების,
ვაგნერის, რემბრანტის

სურათების, ვალდტოიფელის, შპალერების, შოპენისა და ულონგის შესახებ.



ჯოს და დელიას შეუყვარდათ ერთმანეთი, ან ერთიმეორე (როგორც უფრო
მოგეწონოთ) და მალე

ჯვარი დაიწერეს, რადგან (იხ. ზევით) როცა ადამიანს უყვარს ხელოვნება, მას
არავითარი

მსხვერპლი არ ემძიმება.

მისტერ და მისის ლერებიმ დაიბუდეს პატარა ბინაში, რომელიც ისე ობლად
გამოიყურებოდა,

როგორც მისი დიეზი კლავიატურის მარცხენა კუთხეში, და ბედნიერად იგრძნეს
თავი, რადგან

მათ ჰქონდათ თავიანთი ხელოვნება და ჰყავდათ ერთმანეთი. მე ვურჩევდი ყველა
მდიდარ

ახალგაზრდას -გაყიდოს ყველაფერი,რაც გააჩნია, და დაურიგოს ღარიბებს, რომ
შესძლოს

ცხოვრება პატარა ბინაში, თავის ხელოვნებასა და თავის დელიასთან ერთად.

იაფი ბინების მცხოვრებლები დამიმოწმებიან, რომ მარტო მათი ბედნიერებაა
ნამდვილი. თუ

ოჯახი ბედნიერია, არ შეიძლება ბინა ვიწროდ მოგეჩვენოთ მაშინაც კი, როდესაც
ბუფეტი იშლება

და ბილიარდის მაგიდად გადაიქცევა, ბუხარი სავარჯიშო მოწყობილობის
მაგივრობას ასრულებს,

საწერი მაგიდა სტუმრებისთვის საწოლად იხმარება, პირსაბანი კი-პიანინოდ:
არაფერია, თუნდა

ოთხივე კედელი შეერთდეს, ოღონდ თქვენ და თქვენი დელია შიგ მოექცეთ;
მაგრამ, თუ ოჯახი

სხვანაირია, ბინა ფართოც რომ იყოს და გრძელიც, ოქროს კარებშიც რომ
შეხვიდეთ და ქუდი

კეთილი იმედის კონცხზე ჩამოჰკიდოთ, ბინა მაინც ვიწროდ მოგეჩვენებათ.

ჯო ხატავდა განთქმული მაჯისტერის კლასში. რაღა თქმა უნდა, გაგონილი
გექნებათ მისი ქება.

მისი გაკვეთილების ფასი მაღალია და საკმაოდ საგრძნობი, სწავლების მეთოდი
კი მსუბუქი და

თითქმის შეუმჩნეველი. ამ მეთოდმა მას მქუხარე სახელი მოუხვეჭა. დელია



სწავლობდა

როზენშტოგთან. უეჭველია, ეს გვარიც გსმენიათ-შორს გავარდნილია ამ
როიალების მნგრეველის

სახელი.

ერთი სიტყვით, ჯო და დელია უსაზღვროდ ბედნიერები იყვნენ, სანამ ფული
ჰქონდათ. ასე

ბედნიერია ყველა... მაგრამ მე არ მინდა ცინიკოსი ვიყო. მათი მიზნები სრულიად
ნათელი იყო და

გარკვეული: ჯოს სულ მალე ისეთი სურათების ხატვა უნდა შესძლებოდა,
რომლებისთვისაც მის

სტუდიაში თხელწვერება და სქელსაფულეებიანი ჯენლტმენები სამკვდრო-
სასიცოცხლო

ბრძოლას გამართავდნენ.

დელია კი ჯერ სავსებით უნდა დაუფლებოდა მუსიკას, მერე თავისი ძალა უნდა
ეგრძნო ისე, რომ

ერთი-ორ ცარიელ ლოჟას და პირველ რიგში რამდენიმე თავისუფალ სკამს რომ
დაინახავდა,

შესძლებოდა ყელი ასტკენოდა, საკუთარ სასადილო ოთახში ასთაკვებით
დამტკბარიყო და

გამოსვლაზე უარი ეთქვა.

მაგრამ, მე რომ მკითხოთ, ყველაზე კარგი იყო მაინც ოჯახური ცხოვრება ამ
პატარა ბინაში;

ცოცხალი, მგზნებარე საუბრები მთელი დგის მეცადინეობის შემდეგ, მყუდრო
სადილები და

მხიარული, მსუბუქი საუზმეები; პატივმოყვარე, მუდამ ერთიმეორეში
გადახლართული

ოცნებები, ერთმანეთის დახმარება და შთაგონება და, მაპატიეთ სიმარტივე,
ზეთის ხილი და

ყველიანი ბუტერბროდები საგამოს თერთმეტზე.

მაგრამ მალე ხელოვნებამ ჩკნობა დაიწყო. უხეში ხალხის თქმისა არ იყოს,
ყველაფერი გამოდიოდა



სახლიდან და აღარაფერი შემოდიოდა. აღარ ჰყოფნიდათ ფული, რომ მისტერ
მაჯისტერის და ჰერ

როზენშტოკის გაკვეთილების ფასი ეხადათ. როცა ადამიანს უყვარს ხელოვნება,
მას არავითარი

მსხვერპლი არ ემძიმება. ამიტომ დელიამ გამოაცხადა, რომ მუსიკის
მასწავლებლობას დაიწყებს

და ამით ოჯახს ცარიელი ტაფების საშიშროებისაგან იხსნის.

რამდენიმე დღე დელიამ მოწაფეების ძებნაში გაატარა. ერთ საღამოს
გახარებული დაბრუნდა შინ.

-ჯო, საყვარელო, - თქვა მან სიამაყით და აღტაცებით, - მოწაფე ვიშოვე... იცი, რა
საყვარელი

ხალხია. გენერლ, გენერალ ა.ბ.პინქნეის ქალიშვილია.სამოცდამეთერთმეტე
ქუჩაზე. რა

ბრწყინვალე სახლია, ჯო! ისეთი სადარბაზო კარები აქვს! შენ იტყოდი, ალბათ,
ბიზანტიური

სტილისააო. შიგნით კი, ოჰ, ჯო! ჩემს დღეში არაფერი მინახავს ამის მსგავსი.
მოწაფეს კლემენტინა

ჰქვია. უკვე ძალიან შემორამდა.

ისეთი ლამაზია! ყოველთვის თეთრები აცვია. მერე ისე კარგად, ისე უბრალოდ
იქცევა. ჯერ 18

წლისაა. კვირაში სამი გაკვეთილი უნდა ჩაუტარო, და, წარმოიდგინე, ჯო, თითო
გაკვეთილში

ხუთ დოლლარს მივიღებ. მე ეს სრულებითაც არ მამძიმებს. კიდევ ორიოდე
მოწაფეს რომ

ვიშოვნი, შემეძლება ჰერ როზენშტოქთან გაკვეთილები განვაახლი. აბა ახლა
შუბლი გაშალე,

გენაცვალე, და მოდი მხიარულად ვივახშმოთ.

- შენთვის ადვილია ამაზე ლაპარაკი, - თქვა ჯომ და დანით ცერცვის კონსერვებს
შეუტია, -

მაგრამ, აბა ერთი მე მკითხე.

ნუთუ გგონია მოვითმენ, შენ ფულის საშოვნელად ირბინო, მე კი მაღალი
ხელოვნების სფეროში



ვინავარდო! არა, ბენვენუტო ჩელვინის ძვლებსა ვფიცავარ! ვფიქრობ, მეც
შევძლებ გაზეთების

გაყიდვას, ან ქუჩის მოკირწყლვას და ერთი-ორ დოლლარს მაინც შემოვიტან
სახლში.

დელია მივიდა და კისერზე მოეხვია.

- ჯო, გენაცვალე, რა სულელი ხარ. აუცილებლად უნდა განაგრძო სწავლა. შენ ისე
ლაპარაკობ,

თითქოს უკვე თავი დამენებებინოს მუსიკისთვის და სხვა რაღაცას ვაკეთებდე.
რომ ვასწავლი, მე

თვითონაც ვსწავლობ.

მუსიკას არ ვშორდები. იცი, ისე ბედნიერად შეგვიძლია ვიცხოვროთ ჩვენი
თხუთმეტი დოლარით

კვირაში, როგორც ნამდვილმა მილიონერებმა.

აზრადაც ნუ მოგივა მაჯისტერის დატოვება.

- კარგი, - თქვა ჯომ და ბოსტნეულიან ლურჯ დაკბილულ სინს მისწვდა. - სულაც
არ მომწონს,

რომ მუსიკას ასწავლი. ეს ხომ ხელოვნება აღარ არის. მაგრამ რა საყვარელი
გოგონა ხარ, რომ ამას

აკეთებ, დელ!

- როცა ადამიანს უყვარს ხელოვნება, მას არავითარი მსხვერპლი არ ემძიმება, -
თქვა დელიამ.

- მაჯისტერმა მომიწონა ცა იმ ესკიზში, პარკში რომ დავხატე, - თქვა ჯომ. -
ტინკლმა კი ნება მომცა

ორი ესკიზი მისი მაღაზიის ფანჯარაში გამოვფინო. იქნებ ბედმა გაგვიღიმოს და
ერთი მაინც

გავყიდო, რომელიმე ფულიან იდიოტს თუ მოხვდა თვალში.

-დარწმუნებული ვარ, რომ გაყიდი, - თქვა დელიამ ტკბილად. - ახლა კი გენერალ
პინქნეისა და

ხბოს მწვადისთვისაც ბედის მადლიერი ვიყოთ.

მთელი მომდევნო კვირის განმავლობაში ისინი უჩვეულოდ ადრე საუზმობდნენ.



ჯი გატაცებული იყო დილის განათების ეფექტით და აკეთებდა ესკიზებს
ცენტრალურ პარკში.

დელია ასაუზმებდა ხოლმე მას, მოეფერებოდა, შეაქებდა, აკოცებდა და ისე
გაისტუმრებდა

დილის შვიდ საათზე. ხელოვნება მიმზიდველი ქალბატონია. ამიტომაც ჯო
თითქმის ყოველთვის

საღამოს შვიდისთვის ბრუნდებოდა.

კვირის ბოლოს, სინაზით და სიამაყით აღსავსე, თუმცა დაღლილმა, დელიამ
სადღესასწაულო

ისერით დააგდო სამი ხუთ დოლარიანი ასიგნაცია რვა მტკაველი სიგანის და ათი
მტკაველი

სიგრძის მაგიდაზე, რომელიც იდგა რვა არშინის სიგანისა და ათი არშინის
სიგრძის სასტუმრო

ოთახში.

- ზოგჯერ, - თქვა მან ოდნავ დაღლილი ხმით, - კლემენტინა მაწვალებს ხოლმე. მე
მგონი

საკმარისად არ ვარჯიშობს და იძულებული ვხდები ერთი და იგივე ისე ხშირად
გავიმეორო! მერე

სულ თეთრებშია გამოწყობილი ყოველთვის და ხომ მოგბეზრდება ბოლოს და
ბოლოს.

სამაგიეროდ გენერალი პინქნეი საუცხოო მოხუცია. ნეტა იცნობდე, ჯო! ხანდახან
შემოვა ხოლმე,

როცა მე და კლემენტინა პიანინოსთან ვზივართ, ხომ იცი, ქვრივია, დადგება და
თავის თეთრ

წვერს აწვალებს.

მერე ყოველთვის იკითხავს ხოლმე - როგორ არიან ტქვენი მერვედები და
მეთექვსმეტედები?

- ნეტა მათი სასტუმრო ოთახის პანელი და აღმოსავლური ფარდები განახა, ჯო!
კლემენტინას

ისეთი სასაცილო ჩვეულება აქვს. წამდაუწუმ ჩაახველებს ხოლმე. იმედი მაქვს
უფრო

ჯანმრთელია სინამდვილეში, ვიდრე ჩანს. თანდათან ვატყობ, მართლაც



შემიყვარდა. ისეთი

სათუთი და ზრდილობიანია. გენერალ პინქნეის ზმა ერთ ხანს ბოლივიაში ყოფილა
ელცად.

მაშინ ჯომ გრაფ მონტე კრისტოს იერით ამოალაგა ჯიბიდან ჯერ ათი, მერე ხუთი,
მერე ორი, მერე

ერთი დოლარიანი - ნამდვილი, კანონიერი ასიგნაციები და დააწყო მაგიდაზე
დელიას მონაგარის

გვერდით.

ობელისკიანი აკვარელი მივყიდე ერთ პეორიელს, - განაცხადა მან. . .

- როგორ არა. ნეტავი განახა, სულ მრგვალია, სალის ყელსახვევი უკეთია და
წამდაუწუმ ბატის

ფრთით იჩიჩქნის კბილებს. ტინკლეს ვიტრინაზე ნახა ჩემი სკეჩი. ჯერ ქარის
წისქვილი ეგონა.

მაგრამ, უკან არ დაიხია მაგრამ მაინც იყიდა. მეორეც შემიკვეთა - ლაკავანას
საბარგო სადგური.

უნდა, რომ თან წაიღოს პეორიაში. მუსიკის სწავლება კი მაინც ხელოვნებაა,
მდელ.

- როგორ მიხარია, რომ თავი არ დაანებე შენს საქმეს, - თქვა დელიამ გულიანად. -
შენ ნამდვილად

გაიმარჯვებ, საყვარელო. ოცდაცამეტი დოლარი. ჯერ ხომ არასოდეს გვქონია
ამდენი. ვახშმად

ლოკოკინები ვიყიდოთ.

- და შემწვარი სუკი ქამა-სოკოთი, - თქვა ჯომ - ზეთისხილის ჩანგალი რა იქნა?

შემდეგ შაბათს პირველი ჯო დაბრინდა შინ, დააწყო მოტანილი თვრამეტი
დოლარი სასადილო

მაგიდაზე და გადაიბანა ხელებიდან რაღაცა ძალიან შავი, ალბათ ზეთის საღებავი.

ნახევარ საათში დელიაც მოვიდა.

მარჯვენა ხელზე ჩვრების და სახვევების უფორმო მასა ჰქონდა შემოხვეული.

- რა მოგივიდა? - იკითხა ჯომ ჩვეულებრივი მიგებების შემდეგ. დელიამ გაიცინა,
მაგრამ არცთუ



ძალიან მხიარულად.

- კლემენტინამ ყველიან ყიყლიყოებზე დამპატიჟა გაკვეთილის შემდეგ, -
განმარტა დელიამ, - რა

უცნაური ბავშვია. სად გაგონილა ყიყლიყოს ჭამა სარამოს ხუთ საათზე?
გენერალიც იქ იყო. უნდა

გენახა, როგორ გაიქცა ტაფის მოსატანა. თითქოს მოსამსახურე არა ჰყავდეთ.
კლემენტინა ისეთი

სუსტია და ნერვიული. სუფრას რომ შლიდა, ცხელი ყიყლიყო მაჯაზე გადამასხა.

საშინლად მეტკინა, ჯო. საწყალი გოგონა შეწუხდა, გენერალი კი, ეს მოხუცი კაცი,
კინაღამ

გაგიჯდა. გავარდა ოთახიდან ქვედა სართულში და აფთიაქში გაგზავნა ვიღაცა,
ცეცხლფარეში

იყო თუ სხვა რომელიღაც მოსამსახურე, ზეთის და სახვევების მოსატანად. ახლა
ისე აღარ მტკივა.

- ეს რა არის? - იკითხა ჯომ, ნაზად აიღო დელიას ხელი და სახვევის ქვეშიდან
რარაც თეთრი

ნაჭრები ამოაძრო.

- რბილი რაღაცაა, - თქვა დელიამ. - ზეთით იყო გაჟღენთილი. ო, ჯო, მეორე
სურათიც გაყიდე? -

მან მაგიდაზე ფული დაინახა.

- გავყიდე, - თქვა ჯომ, - აბა წადი და პეორეალს ჰკითხე.

დღეს ჩემი სადგური წაიღო და დარწმუნებული არა ვარ, მაგრამ მგონი უნდა
კიდევ ჰუდზონის

ხედი და პარკის სურათი შემიკვეთოს. ხელი რომელ საათზე დაიწვი, დელ?

- მგონი ხუთი იყო, - თქვა დელიამ საწყლად, - უთო. . . ყიყილიყო უნდა მთქვა,
სწორედ მზად იყო

და . . . ჯო, უნდა გენახა გენერალ ინქნეი, როცა. . .

- მოდი, დელ, ერთი წუთით ჩემთან დაჯექი, - თქვა ჯომ, ტახტთან მიიყვანა,
თვითონ გვერდით

მიუჯდა და მხრებზე ხელი შემოჰხვია.



- რას აკეთებდი ამ ორი კვირის განმავლობაში? - იკითხა მან.

რამდენიმე წუთს დელია სიყვარულით და სიჯიუტით სავსე თვალებით პირდაპირ
უყურებდა

ჯოს, მერე სუსტი ხმით წაიბურტყუნა რაგაცა გენერალ პინქნეის შესახებ, ბოლოს
თავი დახარა და

ცრემლებთან ერთად სიმართლე გამოჩნდა.

- მოწაფეები ვერ ვიშოვე, - გამოტყდა დელია. - ვერ ავიტანე აზრი, რომ
მხატვრობას თავი უნდა

დაანებო და პერანგების დაუთოვება დავიწყე. იმ დიდ სამრეცხაოში მოვეწყე,
ოცდამეოთხე

ქუჩაზე.

ხომ კარგი ვქენი, რომ გენერალი პინქნეი და კლემენტინა მოვიგონე. დღესაც
სამრეცხაოში ერთმა

გოგონამ ცხელი უთო რომ დამადგა ხელზე, მას აქეთ სულ კლემენტინას და
ყველიანი ყიყლიყოს

ამბავს ვთხზავ. ხო მარ მიჯავრდები, არა, ჯო? სამუსაო რომ არ მეშოვნა, ხომ ვერ
მიჰყიდდი

სურათებს იმ პეორიელს?

- ის პეორიელი არ ყოფიალ, - თქვა ჯომ ნაზად.

- სულ ერთია, სადაურიც უნდა ყოფილიყო. ჭკვიანი ხარ, ჯო. . . და . . . მაკოცე, ჯო,
და . . რატომ

სეგეპარა ეჭვი , რომ კლემენტინას მუსიკას არ ვასწავლი? საიდან მიხვდი?

- დღევანდლამდე არც შემპარვია და ვერც მივხვდებოდი, დGეს კი მე თვითონ
ავგზავნე სამანქანე

განყოფილებიდან ის ჩვარი და ზეთი გოგოსთვის, რომელმაც უთოზე ხელი დაიწვა.
უკვე ორი

კვირაა, რაც ცეცხლფარეშად ვმუშაობ ამ სამრეცხაოში.

- მაშ შენ არ. . .

- ჩემი პეორიელი, - თქვა ჯომ, - და გენერალი პინქნეი ერთი ტიპის ხელოვნების
ნაწარმოებია,



რომელსაც ვერც მხატვრობას დავარქმევთ, ვერც მუსიკას.

მერე ორივემ გაიცინა და ჯომ დაიწყო. .

- როცა ადამიანს უყვარს ხელოვნება, მას არავითარი მსხვერპლი არ. . . დელიამ
ტუცებზე ხელი

დააფარა. - არა, - თქვა მან, - უბრალოდ, როცა ადამიანს უყვარს.



უკანასკნელი ფოთოლი

ვაშინგტონ_სკევრის დასავლეთით, ერთ პატარა უბანმიღრეცილ_მოღრეცილი
ქუჩები

ერთმანეთისაგან მრავალგზის გადაჭრილ_გადაკვეთილნი, დაქუცმაცებულ
პატარ_პატარა

ნაწილებად, რომლებსაც ,,გასასვლელებს უწოდებენ.

ეს ,,გასასვლელები” საოცარ კუთხეებსა და მრუდე ხაზებს ქმნიან. ზოგიერთი ქუჩა
საკუთარ თავს

ერჯერ მაინც გადაკვეთს. ვიღაც მხატვარს ამ ქუჩის ფრიად მნიშვნელოვანი
თვისება აღმოუჩენია:

წარმოიდგინეთ მარაზიის მოლარე, რომელიც ნისიად გაცემული საღებავების,
ქაღალდისა და

ტილოს ანგარიშს ხელში აიღებს და გაემარტება ფულის შესაკრებად, მაგრამ
ვიდრე მეველეებამდე

მიაღწერვს და ერთ ცენტს მაინც მიირებდეს მათგან, გზაში საკუთარი თავი
სეხვდება და

აღმოაჩენს, რომ ხელცარიელი გამობრუნებულა უკან.

ჰოდა, ამგვარად, მიმზიდველი გრინვიჩ_ვილეჯისაკენ დაიძრნენ ხელოვანნი.
ისინი

დაეხეტებოდნენ მის ქუჩებში, ეძებდნენ იაფფასიან ბინებს მეთვრამეტე საუკუნის
ფრონტონებით,

ჰოლანდიური სხვენებით და ჩრდილოეთისაკენ გადამყურე ფანჯრებით. შემდეგ
მეექვსე

ავენიუდან გადმოტვირთეს რამდენიმე სპილენძის ტოლჩა, ორიოდე დაფა და
დააარსეს

,,კოლონია”.

აგურის სამსართულიანი, ბრტყელი სახლის თავზე, სიუსა და ჯონსის სახელოსნო
ჰქონდათ

მოწყობილი. ,,ჯონსი” ჯუანას შინაური სახელი იყო. ერთი კალიფორნიიდან
გახლდათ, მერე კი -

მეინიდან.



ერთმანეთს მერვე ქუჩაზე შეხვდნენ - ტაბლტონში. აქ გამოირკვა რომ, ისინი
სავსებით

ეთანხმებოდნენ ერთმანეთს ხელოვნების საკიტხებში; ორივეს მოსწონდა
ვარდ_კაჭაჭის სალათი

და ჩაცმულობის მხრივაც მათი გემოვნება ერთმანეთს ეხამებოდა, რის
შედეგადაც გადაწყვიტეს

მოეწყოთ ზიარი სახელოსნო.

ეს იყო მაისში. ნოემბერში, კოლონიას ცივი, უხილავი უცნობი ესტუმრა,
რომელსაც ექიმები

პნევმონიას ეძახდნენ. ეს ვაჟბატონი ხან ერთს, ხან მეორეს შეახებდა თავისი
ყინულის თითებს.

აღმოსავლეთ უბანში იგი უშიშრად დააბიჯებდა და ათასობით მისი მსხვერპლი
ემშვიდობებოდა

სიცოცხლეს, მაგრამ როგორც კი ფეხი შეადგა ვიწრო და ხავსმოდებული
,,გასასვლელების”

ლაბირინტში ნაბიჯს მოუკლო.

ვერ ვიტყვით, რომ მისტერ პლევმონია დიდად ზრდილობიანი მოხუცი ჯელტმენი
გახლდათ.

პატარა, სუსტი ქალია, კალიფორნიის ქარებისაგან ისედაც სისხლნაკლულმ
ძლიერ

წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდა ამ წითელმუშტება ქოშინა ბებერს. იგი მოერია
ჯონსის და ახალი

ქალი თითქმის გაუნძრევლად იწვა შეღებილ რკინის საწოლზე.

იწვა და ჰოლანდიურ პატარა სარკმლიდან გაჰყურებდა მეზობელი სახლის ყრუ
კედელს.

ერთ დილას, შეწუხებულმა ექიმმა, აბურძგვნილი, ჭაღარა წარბების მოძრაობით
ანიშნა სიუს

დერეფანში გამომყევითო.

- ათის წინააღმდეგ გადარჩენის ერთი შანსი აქვს, - თქვამ მან და სიცხის საზომი
დაბერტყა, - ეს

არის სიცოცხლის სურვილი. ხალხი, რომელიც მეკუბოეთა სასარგებლოდ
მოქმედებს, მთელ



ფარმაკოპეას უაზროს ხდის. თქვენმა პატარა ქალბატონმა გადაწყვიტა, რომ
აღარ მორჩება. რაზე

ნაღვლობს, ხო მარ იცით?

- მას... ერთ დროს ნეაპოლის უბნის დახატვა სურდა, - სთქვა სიუმ.

- დახატვა? სისულელეა! ისეთი ხომ არაფერი უზის ჭკუაში, რას სერიოზულად
დაფიქრებად

მაინც ღირდეს... მაგალითად, ვინმე მამაკაცი?

- მამაკაცი? წარმოსთქვა სიუმ ლერწმის სალამურივით მკვეთრი ხმით. - მამაკაცი
განა ღირს იმად

რომ... არა ექიმო, ამის მსგავსი არაფერია.

- მაშინ სისუსტის ბრალი ყოფილა, - დაასკვნა ექიმმა, ყოველ ღონეს ვიხმარ,
გადავარჩინო;

გამოვიყენებ მთელ მეცნიერებას, რაზედაც კი მიმიწვდება ხელი; მაგრამ როდესაც
პაციენტი

თავისი სამგლოვიარო პროცესს ეტლების თვლას დაიწყებს, მაშინ ყოველგვარ
წამალს

განმკურნავი ძალა ორმოცდაათი პროცენტით კლებულობს. თუ აიძულებთ მას
ერთხელ მაინც

იკითხოს, როგორ მოსასხამებს ატარებენ ამ ზამთარს, მაშინ დაგპირდებით, რომ
გვექნება

გადარჩენის ერთი შანსი - ხუთის წინააღმდეგ. ნაცვლად ერთისა - ათის მიმართ.

ექიმის წასვლის შემდეგ სიუ სამუშაო ოთახში შებრუნდა. ტირილით გული
მოიოხრა, ისე რომ

მთლად დაასველა იაპონური ფარჩა, შემდეგ სახატავი დაფა აიღო და საცეკვაოდ
მელოდიის

სტვენით მხიარულად შევიდა ჯონისთან.

ჯონსი ძლივს მოჩანდა საბნის ქვეშ. თავი ფანჯრისკენ ქონდა მიბრუნებული. სიუმ
იფიქრა -

სძინავსო და სტვენა შეწყვიტა; დაფა დაამაგრა და ჟურნალისთვის პატარა
მოთხრობის სურათის

ხატვას შეუდგა. ახალგაზრდა მხატვრები იმ მოთხრობების დასურათებით



იკაფავენ გზარ,

რომელთაც დამწყები მწერლები ჟურნალისთვის წერენ, ლიტერატურაში
საკუთარი გზის

გასაკვლევად.

ჰოდა, როდესაც სიუ ხატავდა მოთხრობის გმირს, აიდაპოელ კავბოის მოხდენილი
შარვლითა და

მონოკლით, ჩუმი ჩურჩული მოესმა, რომელიც რამოდენიმეჯერ განმეორდა.

იგი სასწრაფოდ მივიდა საწოლთან.

ჯონსის ფართოდ გაეღო თვალები. ფანჯარაში იყურებოდა და უთვლიდა...
ითვლიდა უკუღმა.

- თორმეტი, - სთქვა მან, ცოტა მოგვიანებით კი - თერთმეტი, ათი, ცხრა, - შემდეგ, -
რვა და შვიდი,

- თითქმის ერთდროულად წამოიძახა.

შეშინებულმა სიუმ ფანჯარაში გაიხედა. რა იყო იქ დასათვლელი? მოჩანდა
მხოლოდ შიშველი,

მოწყენილი ეზო და ოციოდე ნაბიჯის იქეთ აგურის სახლის ბნელი კედელი. ძველი
ბებერი,

დაგრეხილი და ძირმომპალი უსურვაზი ნახევარ კედელს მოსდებოდა.
შემოდგომის ცივ

სუნთქვას იგი თითქმის სულ გაეძარცვა და გაშიშვლებული ტოტებით დამტვრეულ
აგურებს

ჩახვეული, ულაზათოდ აჩონჩხლილიყო.

- რა მოხდა ძვიფასო? - ჰკითხა სიუმ.

- ექვსი, - თითქმის ჩურჩულით წარმოსთქვა ჯონსიმ, - ეხლა უფრო სწაფად ცვივა.
სამი დღის წინ

თითქმისა ასი იყო.

თავი მატკინა დათვლამ, ახლა ადვილია, აი, კიდევ ჩამოვარდა ერთი ხუთიღა
დარჩა.

- რა დარჩა ხუთი, ძვირფასო? მითხარი შენს სიუდის.

- ფითლები, უსურვაზზე. როდესაც უკანასკნელი ფოთოლი ჩამოვარდება, მეც



წავალ... სამი დღის

წინ ვიცოდი. განა ექიმმა არ გითხრა?

- ოჰ, ასეტი სისულელე ჯერ არ გამიგონია, - უსაყვედურა სიუმ. - რა კავშირი აქვს
ამ ბებერი

უსურვაზის ფოთლებს შენს ჯამრთელობასთან? შენ კი გიყვარდა ეს უსურვაზი, შე
საძაგელო.

სისულელებს თავი დაანებე, იცი, ექიმმა ამ დილით მითხრა, რომ
გამოჯამრთელების ათი შანსსი

აქვსო ერთის წიინააჭმდეგ! ჰო, ე სკი ცოტა ბულიონი შემვჭამე და მე ნება მომეცი
ხატვა

განვაგრძო. მალე დავამთავრებ, მივყიდე რედაქტორს და ჩემს პატარა ავადმყოფ
ბავშვს

პორტვეინს ვუყიდი, მე კი - ლორის კატლეტებს დავჯერდები.

- ღვინოს ნუღარ იყიდი, - სთქვა ჯონსიმ, რომელიც თვალებოთ ისევ სარკმელს
მიშტერებოდა, - აი

კიდევ ჩამოვარდა. არც ბულიონი მინდა... ოთხიღა დარჩა... სანამ დაბნელდება,
უნდა დავინახო,

როგორ ჩამოვარდება უკანასკნელი ფოთოლი. შემდეგ მეც წავალ...

- ჯონსი, ძვირფასო, - თქვა სიუმ და მისკენ დაიხარა. - მომეცი პირობა, რომ თვალს
დახუჭავ და არ

გაიხედავ ფანჯარაში, სანამ მუშაობას დავამთავრებდე. ხვალ უნდა ჩავბარარო
ნატატი, სინათლე

მჭირდება, თორემ ფარადს დავუშვებდი.

- მეორე ოთახში ვე იმუშავებ? - ცივად იკითხა ჯონსიმ.

- აქ მინდა ვიყო, შენს, ახლოს - უპასუხა სიუმ, - გარდა ამისა, არ მინდა რომ
დაჟინებით უყურებ

უსურვაზს ამ სულელურ ფოთლებს.

- როცა დაამთავრო, მ ითხარი, - თქვა ჯონსიმ და თვალები მილულა. იწვა
გაუნძრევლად, ისე

თეთრად და ისე მშვიდად, რომ წაქცეული ქანდაკება გეგონებოდათ, - უსათუოდ
უნდა დავინახო,



როგორ ჩამოვარდება უკანასკნელი ფოთოლი.

დავიღალე ლოდინით, ფიქრით. მინდა განთავისუფლდე, დავისვენო და მეც იმ
საბრალო

დაქანცული ფოთლების მსგავსად დავეშვა დაბლა.

- იქნებ დაიძინო, - უთხრა სიუმ, - მე ბერმანს დაუძახებ. მადნის
მაძიებელი_განდეგილი უნდა

დავხატო და მოდელად მჭირდება. მალე დავბრუნდები, ნუ გაინძრევი ჩემს
მოსვლამდე.

მოხუცი ბერმანი ცხოვრობდა მათ ქვემოთ, პირველ სართულზე. იგი მხატვარი
იყო. სამოც წელს

გადაცილებოდა. მიქელ ანჯოლოს მოსესავით ხუჭუჭა წვერი, სატირის თავიდან
პატარა ეშმაკის

ტანამდე ქონდა ჩამოგრძელებული.

ბერმანი ხელოვნებაში უიღბლო აღმოჩნდა. ორმოცი წელი ხელთ ეპყრო ფუნჯი,
მაგრამ ჯერ არც

კი შეხებოდა თავისი ქაღალდის კაბის კალთას: ყოველთვის ოცნებობდა
შედევრის შექმნაზე,

მაგრამ ჯერ დაწყებულიც კი არ ქონდა. წლების მანძილზე არაფერი დაეხატა
გარდა უხეირო

სურათებისა, რომლებსაც კომერციული მოსაზრებით, ან რეკლამისათვის
აკეთებდა ხოლმე

დროდადრო. ახალგაზრდა მხატვრებს ბერმანს იყენებდნენ ცოცხალ ნიმუშად.
ამით იგი

ცოტაოდენ ფულს შოულობდა, სვამდა უზომოდ ბევრ ჯინს და მუდამ თავის
მომავალ შედევრზე

ლაპარაკობდა. ამასთან იგი ბრაზიანიც იყო და დაუნდობლად დასცინოდა
ყოველგვარი დინაზის

გამომჟღავნებას. მაგრამ ზემოსართულზე მცხოვრებ ორ მხატვარ ქალს დიდად
მფარველობდა და

მცველი ნაგაზივით დარაჯობდა.

ღვინის სასმელის სუნით გაჟღენთილი ბერმანი, სიუს ნაევრად განათებულ
სენაკში დახვდა.



ერთ კუთხეში მიყუდებული იყო ჩარჩოზე გადაკრული სუფრა ტილო, რომელიც
ოცდახუტი

წელი ელოდა შედევრის პირველ შტრიხებს.

სიუმ უამბო მოხუც ჯინსის ახირებული ფანტაზიის შესახებ, უთხრა რომ მას
მართლა ეშინია

არაფერი დაემართოს ფოთოლივით უსუსრ და მსუქან ქალს, და არ გაწყდეს
სუსტი ძაფდი,

რომელიც აკავშირებს მას სიცოცხლესთან.

მოხუცი ბერმანის დაწითლებულ თვალებს ცრემლი მოადგა, იგი აღრიალდა და
გაბრაზდა ასეთი

სულელური ახირების გამო.

- როგორ! - ყვიროდა იგი. - ნუთუ აქ ქვეყნად იმდენად ბრიყვებიც არიან,
რომლებსაც სიკვდილი

გადაუწყვეტიათ იმის გამო, რომ წყეულ უსურვაზს ფოთლები სცვივა? გაუგონარი
ამბავია. არა, არ

დაგიდგებით გამოტვინებული განდეეგილის მოდელად. რატო მიეცით ნება ასეთი
სისულელე

მოსვლოდა თავში? ოჰ, საწყალი პატარა ჯონსი.

- იგი ძალიან ავადაა, და დასუსტდა! - სთქვა სიუმ, - სიცხემ გონება აურია დ
უცნაური აზრები

მოსდის თავში. რა გაეწყობა, მისტერ ბერმენ, რადგან არ გსურთ მოდელად
დამიდგეთ, არც არის

საჭირო. მაგრამ მე მაინც ვფიწრობ, რომ თქვენს საშინელი და ყბედი მოხუცი
ხართ.

- ნამდვილი ქალი ხარ და სხვა არაფერი, - დაღრიალა ბერმანმა. - ვინ გითხრათ არ
დავდგებიო?

წავიდეთ, მეც თქვენთან ერთად მოვდივარ.

ნახევარი საათია ვცდილობ დაგიმტკიცოთ, რომ მზად ვარ წამოგყვეთ, ღმერთო!
ასეთ სძაგელ

ალაგს განა შეიძლება ავადმყოფობდეს მისს ჯონსის მსგავსი მშვენიერი არსება!
როცა იქნება,



დავხატავ შედევს დაყ ველა წავალთ აქიდან, ღმერთო! დიახ, წავალთ.

ჯონსის ეძინა, როცა ისინი ზევით ავიდნენ. სიუმ ფარად ჩამოუშვა და ბერმანს
ანიშნა მეორე

ოთახში გასულიყო. ფანჯარას მიუახლოვდნენ ორივემ შიშით შეავლო თვალი
უსურვაზს. შემდეგ,

დადუმებულები, წუთით ერთმანეთს შესქეროდნენ.

თოვლნარევი, ცივი წვიმა არ ქყდებოდა.

ძველ, ლურჯ ხალათაში გამოწყობილი ბერმანი განდეგილივით ჩამოჯდა
გადმობრუნებულ

ჩაიდანზე, რომელიც კლდის მაგივრობას ასრულებდა.

სიუს მხოლოდ გათენებისას ჩაეძინა ერთი სათით. როდესაც გაირვიძა, დაინახა
რომ ჯონსის

ფართოდ გაეღო თვალები და მოწყენილი მიშტერებოდა მწვანე ფარადს.

- ასწიე, უნდა გავიხედო! - ჩურჩულით უბრძანა მან.

სიუ უხალისოდ დაემორჩილა.

მაგრამ, დახეთ! მიუხედავად კოკისპირული წვიმისა და მკაცი ქარისა, რომელიც
მთელი ღამის

განმავლობაში აე შეწყვეტილა, აგურის კედელზე ახვეულ უსურვაზს ერთი
ფოთოლი მაინც

შერჩენოდა. ეს იყო უკანასკნელი ფოთოლი. ყუნწთან ჯერ ისევ მწვანე,
ნაპირებთან კი ოდნავ

დამჭკნარი, ლპობაშეპარული, დაკბილული და გაყვითლებული, იგი მაინც ეკიდა
მიწიდან

ოციოდე ფუთის სიმაღლეზე.

- უკანასკნელია, - სთქვა ჯონსიმ.

- მე მეგონა უსატუოდ ჩამოვარდებოდა ღამით. ქარის ქროლა მისმოდა. დღეს
ჩამოვარდება მეც

მოვკვდები.

- ძვირფასო, ძვირფასო, - სთვა სიუმ და დაქანცული სხითბალიშს დაემხო. - ჩემზე
მაინც იფიქრე,



თუ საკუთარ თავს აღარ დაეძებ. რა უნდა ვქნა მე?

ჯონსიმ პასუხი არ გასცა. სული, რომელიც მზად არის შორეული და იდუმალი
მგზავრობისათვის

- ამ ქვეყნად ყველაფრისადმი განურჩეველი ხდება.

აკვიატებული აზრი თითქმის სულ უფრო და უფრო ეუფლებოდა მას და თანდათან
აშორებდა

ყველაფერს, რაც მეგობროასთან, ამ წუთისოფელთან აკავშირებდა.

დღე მიიწურა, დასის ბინდში კიდელთან მაინც ჩანდა ტოტზე უსურვაზის
ერთადერთი მწვანე

ფოთოლი.

დაღამდა და ჩრდილოეთის ქარმა კვლავ დაუბერა. წვიმა მთელი ღამე
შხაპუნებდა ფანჯრებზე და

წვეთ_წვეთად ჩამოდიოდა ჰოლანდიური ლავგარდანიდან.

როგორც კი ინათა, უმოწყალო ჯონსიმ კვლავ ბრძანა ფარად აეხსნათ.

უსურვაზის ფოთოლი ისევ იქ იყო.

ჯონსი დიდხანს შეჰყურებდა მას. შემდეგ სიუს დაუძახა, რომელიც გაზის ქურაზე
მისთვის

ქათმის ბულლიონს აცხელებდა.

- რა ცუდი გოგო ვყავი, სიუდი, - სთქვა ჯონსიმ. - რაღაც ძალამ შეაჩერა ფოთოლი,
რომ ეჩვენებინა

ჩემთვის, რა უგნური ვარ. სიკვდილის ნატვრა თურმე ცოდვაა. ეხლა კი მომიტანე
ცოტა ბულიონი,

ცოტა რძეც პორტვეით და - მაგრამ არა, ჯერ სარკე მომეცი, ბოლიშები შემომიწყე
გარშემო.

ცოტათი წამოვჯდები და გიყურებ როგორ მზარეულობ.

ერთი საათის შემდეგ მან თქვა:

- სიუდი, მე მაინც იმედი მაქვს ნეოპოლის უბეს დავხატავ ოდესმე.

ნაშუადრევს ექიმი მოვიდა.

ექიმის წასვლის შემდეგ სიუმ რაღაც მოიმიზეზა და ერთი წუთით გარეთ გაჰყვა



მას დერეფანში.

- შანსები გათანასწორდა, - უთხრა ექმიმმა და ხელი მოჰკიდა სიუს თხელ,
მთრთოლვარე ხელს.

- თუ კარგად მოვუვლით, თქვენ გაიმარჯვებთ. ეხლა მეორე ავადმყოფი უნდა
ვინახულო ქვედა

სართულზე, გვარად ბერმაინია - მგონი რაღაც ხელოვანი უნდა იყოს. ისევ
პნევმონია. მოხუცი

სუსუტი კაცია, შეტევები კი მწარეაქვს. იმედი არა მაქვს, რომ მორჩება. დღეს
სავადმყოფოში

დააწვენენ, იქ უკეთ მოუვლიან.

მეორე დღეს ექიმმა უთხრა სიუს:

- საშიში აღარაფერია, თქვენ გაიმარჯვეთ, ახლა კარგი კვების და მოვლის არ
უნდა რა.

ნაშუადღევს სიუ მივიდა ჯონსის საწოლთან. იგი კმაყოფილი სახით ქსოვდა
სრულიად

გამოუსედაგარ ლურჯ თავშალს.

სიუმ ხელი მოხვია ბალიშზე მიყრდნობილ ჯონსის.

რაღაც უნდა გიტხრა, თეთრო თაგუნავ, - თქვა მან. - მისტერ ბერმანი, დღეს,
სავადმყოფოში

გარდაიცვალა პნევმონიით. მხოლოდ ორი დრე იავადმყოფა. წინადღეს დარაჯმა
იპოვა იგი.

ოთახში ეგდო ძალ_ღონე გამოცლილი. ტანსაცმელი მთლად სველი და
ყინულივით ცივი ჰქონდა.

ვერაფრით მიმხდარიყვნენ, სად იყო მოხუცი იმ საშინელ ღამეს.

შემდეგ კი - უპოვიათ ჯერ კიდევ ანთებული სანათი, ადგილიდან გადაგმული კიბე,
აქეთ_იქეთ

გაფანტული რამდენიმე ფუნჯი ად პალიტრა, ერთმანეთში შერეული მწვანე და
ყვითელი

საღებავებით, აბა გაიხედე სარკმელიდან, ძვირფასო; შეხედე ურუვაზის
უკანასკნელ ფოთოლს; არ

გიკვირს რად არ შრიალებს, არ ირხევა იგი, როდესაც ქარი უბერავს; ოო,



ძვირაფსო, ეს ბერმანის

შედევრია. იმ ღამეს დახატა, როდესაც უკანასკნელი ფოთოლი ჩამოვარდა.



ფსევდონიმი ჯიმი ვალენტინი

შრომით გასწორების ბანაკის ფეხსაცმლების სახელოსნოს, სადაც ბრალდებული
ჯიმი ვალენტინი

წაღებს კერავდა, ციხის ზედამხედველი ეწვია და ჯიმი უფროსის ოფისში წაიყვანა.
ციხის

უფროსმა ჯიმის გუბერნატორის მიერ იმ დილით ხელმოწერილი შეწყალების
ბარათი გადასცა.

ჯიმი ვალენტინს ოთხი წლის პატიმრობის ვადა ჰქონდა მისჯილი, მაგრამ ციხეში
მხოლოდ ათი

თვე გაატარა. მას ეს ვადაც ებევრებოდა და მოელოდა, რომ ციხეში მხოლოდ სამ
თვეს

\"იჯდებოდა\". ისეთ კაცს, როგორიც ჯიმია, ისეთი მზრუნველი ჰყავს \"გარეთ\",
რომ ციხეში

დიდხანს არ ამყოფებენ და ციხიდან ისე მალე ათავისუფლებენ, რომ ხშირად
თავის

გადაპარსვასაც კი არ აქვს აზრი.

-ვალენტინ! - უთხრა მას ციხის უფროსმა, - ხვალ დილიდან თავისუფალი ხარ.

აბა შენ იცი, მოიკრიბე ნებისყოფა და კაცად იქეცი! კაი გულის ბიჭი ჩანხარ,
სეიფების გატეხვას

თავი ანებე და პატიოსნად იცხოვრე!

-მე? - თქვა გაოცებულმა ჯიმიმ, - ჩემს სიცოცხლეში არ გამიტეხია სეიფი.

- ჰო მართალია, - ირონიულად უთხრა მას ციხის უფროსმა, - რა თქმა უნდა არ
გაგიტეხია. მაგრამ,

როგორ მოხდა, რომ \"სპრინგფელდის საქმეზე\" ციხეში გიკრეს თავი? ნუთუ
იმიტომ, რომ

შეგნებულად არ წარადგინე ალიბი, რადგან საქმეში მაღალი თანამდებობის
პირები იყვნენ

ჩარეულნი? თუ ეს იყო ხელოვნურად შეთითხნილი, ბინძური საქმე, რომელშიც
უსამართლოდ

გაგხვიეს? შენი თავი ყოველთვის უცოდველ კრავად მიგაჩნდა.

-ბატონო ციხის უფროსო. მე არასდროს ვყოფილვარ სპრინგფელდში. - თქვა



ვალენტინმა ისე

ალალმართალად, გამოცდილ მსახიობსაც კი შეშურდებოდა.

- კრონინ, - ღიმილით უთხრა ციხის უფროსმა მცველს, - ხვალისთვის გაუმზადე
მას ციხიდან

გასასვლელი ტანსაცმელი და დილის შვიდ საათზე გაუშვი! - მერე კვლავ ჯიმის
მიუბრუნდა, -

ვალენტინ, იფიქრე იმაზე, რაც გირჩიე!

მეორე დღეს, დილის რვის თხუთმეტ წუთზე ჯიმი ვალნტინი ციხის უფროსის
ციხისგარეთა

ოფისში იყო. მას დაბალი ხარისხის, უხეშად შეკერილი ტანსაცმელი და
ფეხსაცმლები ეცვა, რასაც

სახელმწიფო უფასოდ აძლევდა ციხიდან გასულ პატიმრებს. გარდა ამისა, ციხის
მოხელემ

ვალენტინს რკინიგზის ბილეთი და ხუთი დოლარი გადასცა, რითაც თავი უნდა
ერჩინა, სანამ

რაიმე სამუშაოს იშოვიდა. ციხის უფროსმა კი მას სიგარა აჩუქა და ხელი
ჩამოართვა.

ამრიგად პატიმარი ჯიმი ვალენტინი გათავისუფლდა გუბერნატორის შეწყალებით,
რაზეც

სპეციალურ ჟურნალში შესაბამისი ჩანაწერი გაკეთდა.

გარეთ, მზის სინათლეზე გამოსული ჯიმი ვალენტინი ყურადღებას არ აქცევდა
ჩიტების

გალობას, ხეების რტოთა შრიალს, მინდვრის ყვავილების სურნელს, რასაც ის ათი
თვის მანძილზე

მოკლებული იყო.

თავისუფლების მიერ მინიჭებული სიხარული პირველად მხოლოდ მაშინ იგრძნო,
როცა

მახლობელ რესტორანში შემწვარი ქათამი და ერთი ბოთლი თეთრი ღვინო
მიირთვა, მერე კი

ციხის უფროსის მიერ ნაჩუქარ სიგარაზე ბევრად უკეთესი სიგარა გააბოლა.

საუზმის შემდეგ ჯიმი ვალენტინი რკინიგზის სადგურისკენ გაემართა, სადგურის



შესასვლელთან

მჯდომ ბრმა მათხოვარს ოცდახუთი ცენტი უწყალობა და მატარებელში ავიდა.
სამი საათი

იმგზავრა, ვიდრე შტატის საზღვრის მახლობელ პატარა ქალაქს მიაღწევდა.
მატარებლიდან

გადმოსვლისთანავე ჯიმი ვინმე მაიკ დოლანის კაფესკენ გაემართა, შევიდა
კაფეში და ბარის

დახლთან მდგომ კაფეს პატრონს - მაიკს ხელი ჩამოართვა.

- ვწუხვარ, რომ უფრო ადრე ვერ მოვახერხე შენი განთავისუფლება, ჯიმი, ჩემო
ბიჭო. - უთხრა მას

მაიკმა, - საქმე იმაშია, რომ შენი გათავისუფლების განზრახვა სპრინგფელდის
მესვეურებმა

გააპროტესტეს და კინაღამ უარი არ ათქმევინეს გუბერნატორს შენს
შეწყალებაზე. ხომ კარგად

გრძნობ თავს, ჯიმი?

- კარგად. ჩემი გასაღები ხომ შენთანაა?

ჯიმიმ გამოართვა გასაღები, ზემო სართულზე ავიდა.

შევიდა ოთახში და კარი ღია დატოვა.

ყველაფერი ძველებურად, ზუსტად ისე გამოიყურებოდა როგორც მან ეს ოთახი
დატოვა. იატაკზე

ეგდო პოლიციის გამომძიებლის, ბენ პრაისის ფერადი ღილი, რომელიც მის
ქურთუკს მოსძვრა

ჯიმის დაკავებისას.

ჯიმიმ კედელში ჩაშენებული კარადის კარს მასზე მიყუდებული გასაშლელი
საწოლი მოაშორა,

გააღო კარი და კარადიდან მტვრით დაფარული პატარა ჩემოდანი გამოიღო.
ახადა სხურავი და

სიყვარულით შეავლო თავი სპეციალური ფოლადისგან დამზადებულ სეიფების
გასახსნელ

საზეინკალო იარაღების კომპლექტს: ბურღებს, ტვიფრებს, სამაგრებს, სატეხებს,
პატარა



ძალაყინებს და კავებს. მათ შორის ორი თუ სამი ხელსაწყო თვით ჯიმის
გამოგონილი იყო, რითაც

იგი ძალიან ამაყობდა. ცხრაას დოლარზე მეტი დაუჯდა ჯიმის ერთ-ერთ
იატაკქვეშა ფირმაში

მათი დამზადება და შეძენა.

ნახევარი საათის შემდეგ ჯიმი პირველ სართულზე ჩამოვიდა და კაფეში შევიდა.
ამჯერად მას

ფაქიზი გემოვნებით შეკერილი ტანსაცმელი ეცვა, ხელში კი საგულდაგულოდ
გაწმენდილი და

გაპრიალებული ჩემოდანი ეკავა.

- უკვე იშოვე ახალი საქმე? - ჰკითხა მას მაიკმა.

- მე? - შეუბრუნა კითხვა ჯიმიმ, - მე ახლა ნიუ იორკის ერთ-ერთი საკონდიტრო
ფირმის

წარმომადგენელი ვარ.

მხოლოდ ერთი კვირა იყო გასული, რაც ჯიმი ვალენტინი გათავისუფლდა, როცა
რიჩმონდში,

ინდიანას შტატში \"სუფთად\" გახსნეს სეიფი და რვაასი დოლარი გაიტაცეს.

დამნაშავის კვალს ვერ მიაგნეს. ამ დანაშაულის ჩადენიდან ორი კვირის შემდეგ -
ლოგენსპოტში

ასეთივე ხელწერით გახსნეს ახლადგამოგონებული, საიმედო კონსტრუქცისს
სეიფი და ათას

ხუთასი დოლარი, ოქრო-ვერცხლი და ფასიანი ქაღალდები გაიტაცეს.

ამ ფაქტებმა სამართალდამცავი ორგანოები შეაშფოთა და სეიფების
\"გამტეხების\" თვალყურის

დევნება გააძლიერეს. ყოველივე ამის შემდეგ კი ჯეფერსონ სიტისბანკის
სეიფიდან ხუთი ათასი

დოლარის ბანკნოტები გაქრა. ამჯერად დანაკარგი იმდენად დიდი იყო, რომ
საქმე

სახელგანთქმული ბენ პრაისის ჯგუფის გამომძიებელს გადაეცა, იმ ბენ პრაისისა,
რომელმაც

ერთხელ უკვე დააპატიმრა ჯიმი ვალენტინი. როცა ერთმანეთს შეადარეს



ჩადენილი

დანაშაულები, საოცარი მსგავსება აღმოაჩინეს მათ შორის. ბენ პრაისმა
გამოიკვლია დანაშაულთა

ჩადენის ადგილები და საგამოძიებო ჯგუფის წევრებს განუცხადა:

- ეს ჯიმი ვალენტინის ხელწერაა, როგრც ჩანს, მან განაახლა სეიფების ძარცვა.

დააკვირდით ამ ღილაკებს. მძარცველმა ისე ადვილად ამოაძრო ისინი სეიფიდან,
როგორც ბლოკს

აძრობენ წვიმით დანამული მიწიდან. ღილაკები ერთიდაიმავე კავით არის
ამოძრობილი.

მხოლოდ ჯიმის აქვს ესეთი კავი. შეხედეთ რა ზუსტად არის გახვრეტილი
ღილაკები. მხოლოდ

ჯიმი აკეთებს რამდენიმე ნახვრეტს ერთ ღილაკში. ვფიქრობ, ჯიმი სასწრაფოდ
უნდა

დავაპატიმროთ, თორემ ის არ დააყოვნებს და მორიგ დანაშაულს ჩაიდენს.

ბენ პრაისი კარგად იცნობდა ჯიმი ვალენტინის ძარცვის მეთოდებსა და
თავისებურებებს, რაც მან

სპრინგფელდის საქმეზე მუშაობისას შეისწავლა.

მან იცოდა, რომ ჯიმი მარტო მუშაობდა; მუშაობდა სწრაფად და
მოუხელთებლად;

განსაცდელისგან თავის დაძვრენის საოცარი უნარი ჰქონდა; უყვარდა კარგი
საზოგადოება.

ვალენტინის ამ თვისებების გამო პოლიციას ყოველთვის უძნელდებოდა მისი
დაჭერა. სწორედ

ამიტომ გადაწყვიტა ბენ პრაისმა, დაუყოვნებლივ მოეძებნა და დაეპატიმრებინა
ეს

მოუხელთებელი მძარცველი.

ერთ დღეს, ნაშუადღევს, ჯიმი ვალენტინი საფოსტო მატარებლით არკანზასის
შტატის

ცენტრიდან ხუთი მილით დაშორებულ პატარა ქალაქ ერმოლში ჩამოვიდა და
ფეხით პირდაპირ

სასტუმროსკენ გაემართა. მას ხელში თავისი განუყრელი, იარაღებით სავსე



ჩემოდანი ეკავა.

ათლეტური აღნაგობის ჯიმი სასიამოვნო შესახედავი იყო. იფი კოლეჯიდან
სახლში მიმავალ

უფროსი კურსის სტუდენტს მოგაგონებდათ.

ჯიმის თვალწინ ახალგაზრდა ქალმა ქუჩა გადაკვეთა და ქუჩის კუთხეში ჯიმის
ჩაუარა. ჯიმიმ

უნებურად თვალი შეავლო ქალს, რომელიც ამ შეხედვის გამო ოდნავ
წამოწითლდა და მორცხვად

დახარა თვალები.

და მოხდა უცნაური რამ - ჯიმიში ჭეშმარიტმა ადამიანმა გაიღვიძა. ქალი შევიდა
შენობაში,

რომლის შესასვლელშიც გამოკრული იყო ფირნიში წარწერით \"ელმორის ბანკი\".

ჯიმიმ თავისთან მოუხმო ბანკის შესასვლელთან უსაქმოდ მდგარ ბიჭუნას და
საუბარი გაუბა.

საუბრისას ჯიმი დროდადრო ბიჭუნას ათცენტიანი მონეტებით ასაჩუქრებდა და
ცდილობდა

მისგან შეეტყო ყველაფერი, რაც კი აინტერესებდა. ცოტა ხნის მერე გოგონა,
გვერდით რომ ჩაუარა

ჯიმის, გამოვიდა ბანკიდან და ინტერესით შეავლო თვალი ბრწყივალე
გარეგნობის, ჩემოდნიან

ახალგაზრდა კაცს, რომლის მსგავსიც ნელმორში ცოტა თუ მოიძებნებოდა.

- ეს ახალგაზრდა ქალი ქალბატონი პოლა სიმპსონი ხომ არ არის?! - შეეკითხა
ჯიმი ბუჭუნას.

- არა, ეს მისს ანაბელ ადამსია, ამ ბანკის მეპატრონის ქალიშვილი. - მიუგო
ბიჭუნამ. - რისთვის

ჩამოხვედი ამ ქალაქში, სერ? საათის ძეწკვისთვის ხომ არა? კიდევ გაქვთ
მონეტები? ბულდოგის

ყიდვა მინდა.

ჯიმი მივიდა სასტუმრო \"პარმელში\", რეგისტრაციაში გატარდა, როგორც რალფ
დ. სპენსერი და

დაიქირავა ოთახი.



სასტუმროს განაწესის შესაბამისად სასტუმროს მოხელეს წარუდგინა
წერილობითი განმარტება,

თუ რა მიზნით იყო ჩამოსული ქალაქში. განმარტებაში ჯიმიმ აღნიშნა, რომ
ფეხსაცმლების

ბიზნესის დაწყება სურდა და ქალაქში აქაური პირობების შესასწავლად
ჩამოვიდა.

სასტუმროს მოხელეზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჯიმის ჩაცმულობამ და
დახვეწილმა

მანერებმა. ამ მოხელეს ახალგაზრდული მოდის საუკეთესო მცოდნედ მოჰქონდა
თავი, მაგრამ

როცა ჯიმის ჩაცმულობა ნახა, აღიარა, რომ ბევრ რამეში ცდებოდა. ჯიმისთან
საუბრისას მის

ჰალსტუხს აკვირდებოდა და ცდილობდა გამოეცნო მისი განასკვის წესი. ამ
საკითხში მოხელემ

რჩევაც კი მისცა ჯიმის.

ელორში არ იყო ფეხსაცმლის უნივერსალური მაღაზიაც კი, რომ არაფერი ვთქვათ
წარმოებაზე და

ამიტომ საუკეთესო პირობები არსებობდა ფეხსაცმლების ბიზნესისთვის. ჯიმიმ
გადაწვიტა,

ნამდვილად დაეწყო ეს ბიზნესი ამ ქალაქში. იგი იმედოვნებდა, რომ
დაფუძვნდებოდა ელმორში,

ის გახდებოდა მისი საყვარელი ქალაქი და იპოვიდა აქ თანაზიარ და გულღია
საზოგადოებას.

ბატონი სპენსერი ფიქრობდა, ამჯერად რამდენიმე დღით დარჩენილიყო ამ
ქალაქში და

შეესწავლა აქაური ვითარება.

სასტუმროს მოხელეს ისე მოეწონა სტუმარი, მისი ჩემოდნის ასატანად ოთახში
მუშას კი არ

მოუხმო, თვითონვე აიტანა, თუმცა ჩემოდანი ძალიან მძიმე იყო.

ამრიგად, ელმორში სიყვარულისგან ჩაიფერფლა ჯიმი ვალენტინი და მერე ამ
ფერფლიდან ამავე

სიყვარულის ძალით ფენიქსივით აღსდგა, როგორც რალფ სპენსერი. მან გახსნა



ფეხსაცმლების

საწარმო და მაღაზია და გააჩაღა საქმიანობა პატიოსანი ბიზნესის საუკეთესო
ტრადიციების

შესაბამისად.

დიდი წარმატება მოიპოვა ჯიმიმ საზოგადოებასთან ურთიერთობებშიც, ბევრი
მეგობარი შეიძინა,

ყველა ცდილობდა მასთან დამეგობრებას. იგი ხშირად ხვდებოდა მისს ანაბელ
ადამსს და მისი

სათნოება და მომხიბვლელობა სულ უფრო და უფრო ატყვევებდა.

წლის ბოლოსთვის ბატონ რალფ სპენსერის საქმიანი, საზოგადოებრივი და
ინტიმური

მგდომარეობა ასეთი იყო:

ჯიმიმ მოიპოვა საზოგადოების პატივისცემა. მისი ბიზნესი იფურჩქნებოდა. მან და
ანაბელმა

გადაწყვიტეს, ორ კვირაში დაქორწინებულიყვნენ. ბატონ ადამსს ძალიან
მოეწონა ჯიმი. ანაბელი

მასთან დამოკიდებულებაში საკუთარი ღირსების გრძნობას კი ინარჩუნებდა,
მაგრამ, ამავე დროს,

ძალიან შეუყვარდა იგი.

ჯიმი ხშირად დადიოდა სტუმრად ბატონ ადამსთან და აგრეთვე მისი გათხოვილი
ქალიშვილის

ოჯახში. მას საკუთარი ოჯახის წევრად თვლიდნენ.

ერთ დღეს ჯიმი ჩაიკეტა თავის ოთახში და სენტ ლუისში მცხოვრებ ერთ ძველ
მეგობარს სანდო

მისამართით შემდეგი შინაარსის წერილი მისწერა:

ჩემო ძველო მეგობარო!

მომავალ ხუთშაბათს საღამოს ცხრა საათზე მინდა შეგხვდე ქალაქ ლითლ როკში
სელვანის

მოედანზე. მსურს დამეხმარო იმ ტვირთის ჩამოხსნაში, ჩემს სულს
მაჯლაჯუნასავით რომ აწევს.



საქმე ეხება ჩემს საზეინკალო იარაღების კომპლექტს.

მინდა გაჩუქო ეს უნიკალური კომპლექტი, რადგან ვიცი გამოგადგება. მსგავს
კომპლექტს ათას

დოლარადაც ვერ იშოვი. ბილი, მე ერთი წლის წინ თავი დავანებე ჩემს ძველ
ხელობას.

ახლა კი საუკეთესო საწარმო და მაღაზია მაქვს და პატიოსან შრომას ვეწევი. ორ
კვირაში მთელს

ქვეყანაზე ულამაზეს გოგონაზე დაქორწინებას ვაპირებ. ცხოვრების ერთადერთი
სწორი წესი

პატიოსანი შრომაა. არასდროს არავის აღარაფერს მოვპარავ. მას შემდეგ რაც
დავქორწინდები

ვაპირებ, რაც მაბადია გავყიდო და დასავლეთში გადავსახლდე. იქ ბევრად
ნაკლები ხიფათი

მელის ყოველივე იმის გამო, რაც აქამდე ჩავიდინე. ბილ, დამიჯერე, ჩემი საცოლე
ნამდვილი

ანგელოზია.

მას სჯერა ჩემი და მეც აღარასდროს გავტეხ სეიფებს. დარწმუნებული ვარ,
მოხვალ პაემანზე.

აუცილებლად უნდა გნახო. თან მექნება იარაღების კომპლექტი.

შენი ძველი მეგობარი ჯიმი.

ორშაბათს ღამით, მას შემდეგ რაც ჯიმიმ წერილი მისწერა მეგობარს, ბენ პრაისი
ელმორში

გაემგზავრა. იგი დიდხანს დაეძებდა შესაფერის ადგილს, საიდანაც შესაძლებელი
იქნებოდა

ჯიმისთვის თვალყურის დევნება. ბოლოს, როგორც იქნა იპოვა ასეთი ადგილი. ეს
იყო აფთიაქი

რალფ სპენსერის მაღაზიის პირდაპირ, ქუჩის მეორე მხარეს.

\"მაშ ასე ბანკირის ქალიშვილზე დაქორწინებას აპირებ არა? კეთილი, მე ეს არ
ვიცოდი\".

ფიქრობდა ბენ პრაისი.

მეორე დილით ჯიმიმ ისაუზმა ადამსების ოჯახში. ლითლ როკში გამგზავრებას



აპირებდა.

ადამსებს განუმარტა, რომ ლითლ როკში თავისთვის საქორწინო კოსტუმსა და
ანაბელისთვის

საჩუქრების საყიდლად და ბიზნესის ზოგიერთი პრობლემის მოსაგვარებლად
მიდიოდა. მთავარი

მიზანი კი, ცხადი, პაემანზე მისვლა იყო. ეს პირველი შემთხვევა იყო, როცა
ლერმონიდან უნდა

გამგზავრებულიყო. ერთ წელზე მეტია, რაც ძველ ხელობას თავი დაანება და
ეშინოდა, შეძლებდა

თუ არა ქალაქიდან უსაფრთხოდ გამგზავრებას.

ჯიმის გასაცილებლად შეიკრიბნენ ბატონი ადამსი, ანაბელი და ანაბელის
გათხოვილი და თავისი

ორი - ხუთი და ცხრა წლის შვილებით.

ისინი ჯერ იმ სასტუმროსთან მივიდნენ, სადაც ჯიმი ცხოვრობდა. ჯიმი
სასტუმროში შევიდა და

თავისი ჩემოდანი გამოიტანა. მერე ბანკისკენ გაემართნენ, სადაც ჯიმის
წასაყვანად გამზადებული

ეტლი იდგა. იქვე იყო მეეტლე როლფ გიფსონი, რომელსაც ჯიმი რკინიგზის
საგურამდე უნდა

მიეყვანა.

ჯიმი ვალენტინი და ყველა გამცილებელი ბანკში შევიდნენ. ბატონმა ადამსმა
სტუმრები ერთ

მოჩუქურთმებულ მუხის ფურცლებით მოპირკეთებულ ოთახში მიიწვია, სადაც
ისინი ადამსის

გერმა მიიღო. ბანკის მოხელეებს დიდ სიამოვნებას ანიჭებდა ლამაზი
გარეგნობის, თავაზიანი

ჭაბუკის ხილვა, მის ანაბელზე დაქორწინებას რომ აპირებდა და გულითადად
ესალმებოდნენ.

ჯიმიმ ძირს დადო ჩემოდანი. ანაბელმა, სიყვარულისა და ბედნიერებისგან
ძალუმად რომ

უძგერდა გული, ჯიმის ქუდი დაიხურა და ჩემოდანი აიღო ხელში.



- შემომხედეთ, განა კომივოიჟერს არ ვგევარ? - შესძახა ანაბელმა. მერე ჯიმის
მიუბრუნდა - რალფ,

ძვირფასო, რა მძიმეა ეს ჩემოდანი, გეგონება ოქროს ზოდებით არისო სავსე.

- ჩემოდანში ნიკელით დაფარული ფეხსაცმლების თარგებია. - მიუგო ჯიმიმ, -
სასწრაფო

შეკვეთების გაფორმებისთვის გადავწყვიტე, მე თვითონ წავიღო ისინი. ეს დიდ
ეკონომიას

მომცემს.

ბანკში ახლახან უახლესი კონსტრუქციის სეიფი დადგეს, რითაც ბატონი ადამსი
ძალიან

ამაყობდა. სეიფი პატარა იყო, მაგრამ უაღრესად საიმედო კარი ჰქონდა,
რომელიც კოდით

მართვადი მექნიზმებით იმართებოდა. კარის დასაკეტად გამოყენებული იყო სამი
მძლავრი

ჭანჭიკი, რომლებიც ერთდროულად იხრახებოდნენ ერთი საერთო სახელურით.

ბატონი ადამსი თვალებგაბრწყიბული უხსნიდა ჯიმის სეიფის დაკეტვის პრინციპს,
ჯიმის კი

თავი ისე ეჭირა ტიტქოს არაფერი გაეგებოდა ამ საქმისა. ანაბელის დისშვილებს
მოსწონდათ

სეიფის მოლაპლაპე ნაწილები და ღილაკების მოტრიალებით ერთობოდნენ.
ამასობაში ბანკში ბენ

პრაისი შემოვიდა და სალაროს ფანჯრის რაფას დაეყრდნო. მან მოლარეს აუხსნა,
რომ ნაცნობს

ელოდებოდა. სინამდვილეში კი ჯიმის უთვალთვალებდა.

უცებ ქალების წივილ-კივილი გაისმა და ატყდა ალიაქოთი. ამ წიოკების მიზეზი ის
იყო, რომ

ცხრა წლის გოგონამ - მეიმ, ღილაკების მოტრიალებით რომ ერთობოდა,
უნებურად სეიფში

ჩაკეტა მასში შემძვრალი ხუთი წლის აგათა. ადამსი ეცა სეიფის სახელურს
მაგრამ უკვე გვიანი

იყო.



- სეიფის გაღება შეუძლებელია, - დაიკვნესა მან, - რადგან კოდის დაყენებამდე
დამკეტი მენიზმი

არ იყო ამოხრახნილი.

აგათას დედამ ისტერიკულად დაიკივლა.

- გაჩუმდით! - შესძახა ადამსმა როგორც კი შეეძლო ხმამაღლა, - აგათა, გესმის
ჩემი ხმა?

სიჩუმეში ძლივს გაიგონეს პანიკაში ჩავარდნილი ბავშვის ხმა.

- ჩემო საყვარელო შვილო, - ქვითინებდა დედა, - ვაიმე შიშისგან მომიკვდება
შვილი. გააღეთ

სეიფის კარი! იხსენით ჩემი შვილი! კაცებო, იღონეთ რამე ჩემი შვილის
გადასარჩენად!

- ახლომახლო არავინაა ისეთი, ვისაც სეიფის გახსნა შეუძლია. ამბობენ, ლითლ
როკში არისო

ასეთი კაცი. - თქვა ადამსმა. მერე ჯიმის მიუბრუნდა, - სპენსერ, იქნებ რაიმე
ვიღონოთ? ო,

ღმერთო! ბავშვი დიდხანს ვერ გაძლებს იქ. სეიფი პატარაა და ჰაერი არ ეყოფა.

აგათას გამძვინვარებული დედა მუშტებს ურტყამდა სეიფს. დამსწრეთაგან ზოგმა
გამოთქვა

მოსაზრება, დინამიტით აეფეთქებინათ სეიფი. დამწუხრებულმა ანაბელმა ჯიმის
მიაპყრო მზერა.

იმედის რაღაც ნაპერკალი გამოსჭვივოდა ამ მზერაში.

- იქნებ იღონო რამე, რალფ - უთხრა მან ჯიმის.

ჯიმიმ შეხედა ანაბელს რაღაც გამოუცნობი, ნაზი ღიმილით. მისი თვალები
მტკიცე

გადაწყვეტილებას გამოხატავდა, გაეთავისუფლებინა ბავშვი.

- ანაბელ, - უთხრა მან, - მომეცი გეთაყვა, ეგ ქინძისთავი, გულისპირზე რომ გაქვს
დამაგრებული.

ანაბელს არ სჯეროდა, რომ ქინძისთავით შეიძლებოდა სეიფის გაღება, მაგრამ
მოიხსნა და

გადასცა ჯიმის.



- გთხოვთ დაცალოთ ოთახი! - მიმართა ჯიმიმ ოთახში მყოფთ.

ჯიმიმ თავისი ჩემოდანი მაგიდაზე დადო და გახსნა იგი. ჯიმი მარტო იყო, ხელს
არავინ უშლიდა

და თავდავიწყებით შეუდგა საქმეს. მან თანმიმდევრობით გადმოალაგა
ჩემოდნიდან იარაღები და

დაიწყო მუშაობა. ერთი წუთის შემდეგ ჯიმის საყვარელი ბურღი წყნარად,
მდოვრედ ხვრეტდა

სეიფის ფოლადის კარს. ჯიმიმ მოხსნა თავისივე რეკორდი - ათ წუთში გამოიღო
ჭანჭიკები და

გააღო სეიფი.

გრძნობადაკარგული მაგრამ სავსებით უვნებელი აგათა დედამ გულში ჩაიკრა.

ჯიმი ვალენტინმა ჩაიცვა პალტო, გავიდა ოთახიდან და ბანკის გასასვლელისკენ
გაემართა.

\"რალფ\" - მოესმა საყვარელი ადამიანის ხმა, მაგრამ მისი გადაწყვეტილები
ურყევი იყო, მან

წასვლა გადაწყვიტა.

ბანკის გასასვლელთან ახოვანი მამაკაცი იდგა.

- გამარჯობა ბენ. - მოესალმა მას ჯიმი. - როგრც იყო, ჩამიგდეთ ხელში არა?
კეთილი გნებდებით,

წავიდეთ.

- მისტერ სპენსერ, მგონი რაღაც შეგეშალათ. მე თქვენ არ გიცნობთ. გარეთ ეტლი
გელოდებათ.

მიხედეთ თქვენს საქმეს გეთაყვა. - უთხრა მას ბენ პრაისმა და იქაურობას
გაეცალა..



შეუფასებელი დოლარი

მოსამართლე დერვენტი შეერთებულ შტატებში, რიო გრანდეს სასაზღვრო
მხარეში მსახურობდა.

ერთ დილას ფოსტით მან ასეთი შინაარსის წერილი მიიღო:

\"მოსამართლევ:

გახსოვს ის დღე, ოთხი წლით ციხეში რომ გამისტუმრე? რა სიტყვებით არ შემამკე
მაშინ! ბოლოს

ჩხრიალა გველიც კი მიწოდე. იქნებ ვარ კიდეც, - ვინ იცის, - მაშ, თუ ასეა, ისმინე
ჩემი ჩხრიალი!

ერთი წელიც არ იყო გასული ჩემი დაპატიმრებიდან, რომ გოგონა დავკარგე, - ასე
მითხრეს,

სიღატაკემ და სირცხვილმა მოუსწრაფა სიცოცხლეო.

შენც ქალიშვილის მამა ხარ! ჰოდა, მალე გაგაგებინებ, რას ნიშნავს შვილის
სიკვდილი.

ის ოლქის პროკურორიც კარგად უნდა დავგესლო, ჩემს წინააღმდეგ რომ
გამოვიდა.

ახლა უკვე თავისუფალი ვარ და ასე მგონია, მართლაც გველგესლად ვიქეცი.
ჩხრიალით თავს

აღარ შეგაწყენ, ჩემი გრგვინვა კი თავს დაგატყდება. მიფრთხილდი.

შენი პატივისმცემელი,

ჩხრიალა გველი.

დერვენტმა წერილი გულგრილად გადადო გვერდზე. წარბიც არ შერხევია. ვინ
მოსთვლის,

რამდენი ასეთი გზავნილი მიუღია გაბოროტებული ადამიანებისგან, ოდესღაც
რომ

გაესამართლებინა. ამას ჩვეული იყო. უცნობი ოლქის ახალგაზრდა პროკურორს,
ლიტლფილდსაც

უთვლიდა მუქარას. მოგვიანებით მოსამართლემ ნაწერი მასაც წააკითხა -
კოლეგების მიმართ

ყოველთვის გულისხმიერი იყო დერვენტი.



ლიტლფილდიც არ ჩააგდებდა აინუნში წერილს, მასაც ღიმილს მოჰგვრიდა
დანაქადები, რომ არა

ერთი გარემოება - ავტორი მოსამართლის ქალიშვილსაც ახსენებდა. ოლქის
პროკურორი ოდნავ

მოიღუშა. ის და ნენსი დერვენტი ხომ შემოდგომაზე დაქორწინებას აპირებდნენ.

ლიტლფილდი სასამართლოს მდივანთან მივიდა. მათ ერთად გადაათვალიერეს
ძველი

ჩანაწერები. ბოლოს დაასკვნეს, რომ წერილი შეიძლებოდა გამოეგზავნა
მექსიკელ სემს. ის ერთი

იქაური თავზეხელაღებული მეტისი იყო, რომელიც ოთხი წლის წინათ
კაცისკვლისთვის

გაასამართლეს. მალე ოლქის პროკურორი კვლავ ჩაეფლო თავის საქმეებში. მათ
ლიტლფილდის

საფიქრალი გადაფარეს და შურისმაძლიებელი გველის ჩხრიალიც დავიწყებას
მიეცა.

სასამართლო სხდომები ბრაუნსვილში იმართებოდა. უმეტესად კონტრაბანდის,

ყალბისმქმნელობის, ფოსტის ძარცვისა და მხარეში ფედერალური
კანონდარღვევის შემთხვევები

იხილებოდა. ერთი საქმე ახალგაზრდა მექსიკელის, რაფაელ ორტიზისა იყო.
მარშლის თანაშემწე,

ყოჩაღი კილპატრიკი მას თავს წასდგომოდა დანაშაულის ფაქტზე, სწორედ იმ
დროს, როცა ის

აფთიაქში წამალს ყალბი მონეტით, ვითომდა ვერცხლის დოლარით ყიდულობდა.
ორტიზის

პატიოსნებაში ადრეც ბევრჯერ დაეჭვებულან სამართალდამცველნი, მაგრამ
ბრალი ასე ადვილად

პირველად უმტკიცდებოდა. რაფაელი საპატიმროში ყურყუტებდა, გამუდმებით
თამბაქოს

ეწეოდა და განაჩენს უცდიდა.

კილპატრიკი სასამართლოში მივიდა და ოლქის პროკურორის კაბინეტის კარი
შეაღო.

ლიტლფილდი სხდომაზე გამოსასვლელად ემზადებოდა. მეორე დილით



განსახილველ საქმეთა

სიის თავში სწორედ ორტიზის საქმე მოქცეულიყო. კილპატრიკმა ოლქის
პროკურორს ყალბი

მონეტა გადასცა. მარშლის თანაშემწე და პატივცემული აფთიაქარი მზად იყვნენ
დაეფიცათ, რომ

წამლის ფლაკონში ორტიზმა სწორედ ეს დოლარი გადაიხადა. მონეტა მართლაც
რაღაც

უხარისხო, ყალბი ნაკეთობის ნიმუში ჩანდა - რბილი, დაბინდული, მთლიანად
ტყვიისგან

ჩამოსხმული.

\"ექსპერტისთვის დიდი თანხის გადახდა აღარ მოგვიწევს, არა, კილ? მონეტის
სიყალბე ისედაც

აშკარაა-. - გაეღიმა ლიტლფილს, როცა მაგიდაზე ნასროლმა დოლარმა
წკრიალის ნაცვლად ისეთი

ყრუ ხმა გამოსცა, გეგონებოდათ, ლითონის ნაცვლად საგოზავის ნატეხი
ისროლესო.

\"ეჭვი არაა, გრიზერი ვეღარსად წაგვივა-, - მიუგო მარშლის თანაშემწემ და
იარაღის ბუდე შეხსნა.

-\"სიკვდილით უნდა დაისაჯოს. პირველი შემთხვევა ხომ არაა, რომ ეპატიოს! ასე
რომ იყოს,

აქაური მექსიკელები ყალბ ფულს ნამდვილისაგან ვერ უნდა არჩევდნენ. ჩემი
აზრით,

ყვითელკანიანი გაიძვერა ყალბისმქმნელთა ჯგუფის წევრია. როგორც იქნა,
უშუალოდ თავისი

შავბნელი საქმიანობისას წავადექი თავს. წარმოიდგინეთ, ეს არამზადა არაფერს
იკლებს, - იქ

დაბლა, მდინარის პირას, ერთ-ერთ მექსიკურ ჯაქოლში შეყვარებულიც კი
ჰყოლია. გოგონა ისეთი

მშვენიერებაა, ისეთი, როგორც ყვავილნარში ჩაწოლილი წითელი ბოჩოლა. ერთი
ორჯერ თვალი

მოვკარი, როცა ამ თაღლითს ვუთვალთვალებდი-.

ლიტლფილდმა ყალბი დოლარი ჯიბეში ჩაიდო და თავისი გამოსასვლელი სიტყვა



კონვერტში

შეაცურა. სწორედ ამ დროს კარი ბიჭუნას წრფელი და მხიარული, მომხიბლავი და
ბადრი სახით

ვიღაცამ შემოაღო. ოთახში ნენსი დერვენტი შემოვიდა.

\"ოჰ, ბობ, როგორ გგონია, სასამართლო თორმეტ საათზე არ შეწყვეტს სხდომას,
ხვალ დილამდე

არ შეისვენებს-? - ჰკითხა მან ლიტლფილდს.

\"როგორ არა\", - მიუგო ოლქის პროკურორმა, - \"მაგის იმედად ვარ. უამრავი
გადაწყვეტილება

მაქვს მისაღები და...\"

\"აი, თურმე რა გიხარია! მაოცებთ შენ და მამაჩემი, ერთი წუთით ხომ არ
მოსწყდებით თქვენს

საქმეებსა და გადაწყვეტილებებს, მუდამ კოდექსებსა და კანონებში ხართ
თავჩარგული! მე კი

მინდოდა ნაშუადღევს გვენადირა. ლონგ პრერია ახლა სავსე იქნება მეჭვავიებით.
უარს ნუ

მეტყვი, გეთაყვა! ჩემი თორმეტკალიბრიანი ჰამერლესი უნდა გამოვცადო.
ვიცოდი,

წამოხვიდოდი და საჯინიბოში უკვე შევუთვალე, ბაქბორდში შესაბმელად ფლაი
და ბესი

მოგვაქირავონ. ისინი სხვებზე უკეთ იტანენ ცეცხლს, არ ფრთხებიან.

ახალგაზრდები შემოდგომაზე უნდა დაქორწინებულიყვნენ. სიყვარულს მთელი
ძალით

მოეჯადოებინა ისინი. მეჭვავიებმა გადასწონეს ოლქის პროკურორის დღის,
უფრო სწორედ,

ნაშუადღევის საქმეები. ლიტლფილდი საბუთების გვერდზე გადადებას შეუდგა.

კარზე კაკუნი გაისმა. კილპატრიკი გაეპასუხა და მოიპატიჟა სტუმარი. ოთახში
ლამაზი, შავთვალა

გოგონა შემოვიდა. სახეზე ღია ლიმონისფერი დაჰკრავდა. თავსა და ყელზე შავი
თავშალი

შემოეხვია.



ქალიშვილი ესპანურად ალაპარაკდა. მისი ნაუბარი ერთ ნაღვლიან, მკვნესარე
მუსიკის ჰანგად

გაისმა. ლიტლფილმა ვერაფერი გაიგო - ოლქის პროკურორს გოგონას ენა არ
ესმოდა. კილმა

კარგად იცოდა ესპანური და კოლეგას მიეშველა. სტუმრის სიტყვებს ის ნაწყვეტ-
ნაწყვეტ

თარგმნიდა, შუალედებში კი ხელს მაღლა სწევდა იმის ნიშნად, რომ ამ დროს
სიტყვების ნაკადს

იჭერდა.

\"გოგონა თქვენს სანახავად მოსულა, მისტერ ლიტლფილდ. ის ჯოია ტრევინასია.
იმაზე უნდა

გესაუბროთ, რომ - უფრო სწორად, მას რაფაელ ორტიზის ამბის გაგება სურს, -
ერთი სიტყვით,

მისი სატრფოა. ამბობს, რომ ორტიზი უდანაშაულოა, რომ მან თავად დაუმზადა
და გადასცა

ყალბი მონეტა რაფაელს. ნუ დაუჯერებთ მას, მისტერ ლიტლფილდ. ეს ხომ
მექსიკელი

გოგონების ჩვეული ხრიკია. ისინი ტყუილს, ქურდობას, კაცისკვლასაც კი არ
მოერიდებიან

გულისსწორის გადასარჩენად. ნურასოდეს ირწმუნებთ შეყვარებული ქალის
სიტყვებს-.

\"მისტერ კილპატრიკ-! - წამოიძახა ნენსი დერვენტმა, აღშფოთებულმა იმით, რომ
მარშლის

თანაშემწე წუთით შეყოვნდა და გოგონას მონათხრობის ნაცვლად საკუთარი
გრძნობებისა და

აზრების გადმოცემა სცადა. კილპატრიკი მაშინვე თარგმნას დაუბრუნდა.

\"ამბობს, რომ მზადაა, შეყვარებულის ნაცვლად ჩაჯდეს ციხეში, თუკი თქვენ
გაათავისუფლებთ

მას. ყვება, როგორ გახდა ავად ციებით და როგორ დაუნიშნა ექიმმა წამალი,
სასიცოცხლოდ

აუცილებელი წამალი. აი, რატომ გადაიხადა ორტიზმა ტყვიის დოლარი
აფთიაქშიო. ამით მან



სატრფო სიკვდილს გადაარჩინა. რაფაელი მის საფიცრად ქცეულა და გოგონა
დიდი ალერსით

ახსენებს მას. იმდენი აბდაუბდაა მის ნაამბობში, იმდენი, მოსმენას ნამდვილად
არ ისურვებდით.

ოლქის პროკურორისთვის ეს ძველი სიმღერა იყო.

\"გადაეცი, რომ ვერაფრით დავეხმარები. - უთხრა მან კილპატრიკს. -\"საქმე ხვალ
დილას

განიხილება და განსასჯელმა თავად უნდა იმართლოს თავი სასამართლოს
წინაშე.

ნენსი დერვენტი უფრო გულმოწყალე გახლდათ. ის კეთილგანწყობილი
ინტერესით შესცქეროდა

ხან ჯოია ტრევინასს, ხან ლიტლფილდს. მარშლის თანაშემწემ გოგონას ოლქის
პროკურორის

სიტყვები უთარგმნა. მან ხმადაბლა რაღაც ჩაილაპარაკა, თავშალი სახეზე
მჭიდროდ შემოიხვია

და ოთახი დატოვა.

\"რაო, რა თქვა ბოლოს? - იკითხა ოლქის პროკურორმა.

\"ისეთი არაფერი, - მიუგო მარშლის თანაშემწემ - \"ასე თქვა: -თუ ოდესმე თქვენს -
ო, არა, სჯობს,

ზუსტად გაგიმეოროთ, თუ გავიხსენე: \"ში ლა ვიდა დე ელლა ა ქუიენ ტუ ამას -\"თუ
ოდესმე

თქვენი შეყვარებული გოგონას სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრება, გაიხსენეთ
რაფაელ ორტიზიო.

კილპატრიკი დერეფანში გავიდა და თავისი უფროსის კაბინეტისკენ გაქუსლა.

\"ვერაფრით დაეხმარები, ბობ?- შეეკითხა ნენსი ლიტლფილდს, - \"რა ბედენაა
ერთი ყალბი

დოლარი! ასე უბრალოდ უნდა დაიმსხვრეს შეყვარებული წყვილის ბედნიერება?!
გოგონა

სიკვდილის პირას იყო და მის გადასარჩენად გააკეთეს ეს. ნუთუ ასეთი
ულმობელია კანონი,

შებრალება არ იცის მან?



\"მართლმსაჯულება ასეთ რამეებს არ ითვალისწინებს, ნენ\", - მიუგო
ლიტლფილდმა, -მით

უმეტეს, არ შეჰფერის გულჩვილობა ოლქის პროკურორს, ის ხომ სახელმწიფო
ბრალმდებელია.

იმას კი გპირდები, სისასტიკეს არ გამოვიჩენ; მაგრამ განა ის კაცი, ვინც საქმე
აღძრა, ისეთივე

პატიოსანი არაა, როგორც თავად განსასჯელი? მოწმეები ფიცით დაამტკიცებენ,
რომ მან

გადაიხადა ყალბი დოლარით, სწორედ იმით, ახლა ჯიბეში რომ მიდევს, როგორც
მთავარი

სამხილი. ნაფიც მსაჯულებში ერთი მექსიკელიც არ ურევია. ამიტომ, სავარაუდოა,
თათბირიც არ

დასჭირდებათ, სასამართლო დარბაზშივე დაუჭერენ ისინი მხარს მისტერ
გრიზერის ბრალდებას.

ნაშუადღევის ნადირობა მეჭვავიებზე ისეთ დიდ სიამოვნებას უქადდა
ახალგაზრდებს, რომ

სპორტით გატაცებულებს მალე გადაავიწყდათ რაფაელის საქმე და ჯოია
ტრევინასის მწუხარება.

ოლქის პროკურორი და ნენსი დერვენტი ქალაქიდან გავიდნენ. სამი მილი
კრიალა, მწვანე

ბალახით აბიბინებული გზით იარეს, შემდეგ კი გაშლილი მდელობის გავლით
პიედრა ქრიკის

ნაკადულისკენ გასწიეს. მას გვერდზე დაბურული ტყე მიუყვებოდა, ნაკადულს
იქით კი ლონგ

პრერია იწყებოდა, მეჭვავიათა საყვარელი და შეჩვეული ადგილი. როგორც კი
მიუახლოვდნენ

პიედრა ქრიკს, მარჯვნიდან ცხენის ფლოქვების თქარათქური შემოესმათ.
მიიხედეს და დაინახეს

მუქთმიანი შავტუხა მხედარი, რომელიც ტყისკენ მიეშურებოდა. ცხენოსანი
თითქოს

კვალდაკვალ მისდევდა.

\"სადღაც მინახავს ეს ტიპი, მაგრამ ზუსტად სად, ვეღარ ვიხსენებ,- თქვა
ლიტლფილდმა. მას



გამორჩეული მხედველობითი მეხსიერება ჰქონდა. - \"მგონი, აქაური რანჩოს
მეპატრონე უნდა

იყოს, მოკლე გზით თუ ბრუნდება შინ.

ლონგ პრერიაზე წყვილმა ერთი საათი დაჰყო. მეჭვავიებს პირდაპირ ფურგუნიდან
უმიზნებდნენ

და ხოცავდნენ. დასავლეთის ველებზე გაზრდილი, ლაღი და სიცოცხლით სავსე
ნენსი დერვენტი

კმაყოფილი და ნასიამოვნები დარჩა თავისი თორმეტკალიბრიანი იარაღით.
მეწყვილეს ტოლი არ

დაუდო სროლაში, ცოტათი აჯობა კიდეც.

შინისკენ გზას ნელა გაუდგნენ, ცხენები ჩორთით მიუშვეს. პიედრა ქრიკამდე
ასიოდე იარდიღა

ჰქონდათ დარჩენილი, როცა დაინახეს, როგორ გამოვიდა ტყიდან მხედარი და
ცხენი ჯიქურ

მათკენ გამოაჭენა.

\"ის არის, წეღან თვალი რომ მოვკარით. მგონი, აქეთ მოგელავს - შენიშნა მის
დერვენტმა.

ცხენოსანი უახლოვდებოდათ. ოლქის პროკურორმა უეცრად მოზიდა სადავე, თან
მხედარს

თვალს არ აშორებდა. მას უკვე მოესწრო ვინჩესტერის ამოღება უნაგირზე
შემოდებული აბგიდან

და მკლავზე შეეგდო.

\"ახლა კი გიცანი, მექსიკელო სემ!- გამოსცრა ლიტლფილდმა თავისთვის, - \"ეს
ხომ შენ

გრგვინავდი იმ თავაზიან ეპისტოლეში.

მექსიკელ სემს დიდხანს არ უყოყმანია. ცეცხლსასროლი იარაღის ხმარება
კარგად ემარჯვებოდა,

ტყვიას ტყვიაში აჯენდა უბადლო ჩუბინი. ასე რომ, როცა ხელსაყრელ სასროლ
ადგილზე მოექცა,

სადაც თავად რვაკალიბრიან ტყვიას ადვილად აირიდებდა, მაშინვე ოთხთვალას
მგზავრებს



ვინჩესტერი დაუმიზნა და ცეცხლი გაუხსნა.

პირველმა ტყვიამ კოფოს უკან გაიზუზუნა. ის ლიტლფილდისა და მის დერვენტის
მხრებს შუა,

ერთი ბეწო შუალედში გამძვრალიყო. მეორემ ხელსაწყოების ყუთსა და
ლიტლფილდის შარვლის

ტოტს შორის გაიარა.

ოლქის პროკურორმა ფურგუნიდან მიწისკენ უბიძგა ნენსის. ქალს ცოტა ფერი
წასვლოდა, მაგრამ

არაფერს კითხულობდა. მას მესაზღვრის ალღო ჰქონდა - ხიფათის პირობებს
ზედმეტი

განმარტებების გარეშე ღებულობდა ხოლმე. ქალ-ვაჟმა იარაღს სტაცა ხელი.
ლიტლფილდმა

სწრაფად ამოყარა რამდენიმე ბღუჯა საფანტი მუყაოს ყუთიდან, კოფოზე რომ
იდო, და ჯიბეში

ჩაიყარა.

\"ცხენებს ამოეფარე, ნენ-, - უბრძანა ქალს. -ეს ის ავაზაკია, ერთ დროს ციხეში
რომ გავუშვი.

ცდილობს, ანგარიში გამისწოროს. კარგად იცის, ჩვენი საფანტი ამ მანძილზე
ვერაფერს დააკლებს.

\"კარგი, ბობ-, - მიუგო ნენსიმ მტკიცედ. - \"შიში არ მაქვს. ოღონდ შენც ახლოს
მოიწი. ეჰეი, ბეს,

შეჩერდი-!

ქალმა ბესს ფაფარზე ხელი მოუთათუნა. ლიტლფილდს თოფი მოემარჯვებინა და
ნატრობდა, ეს

თავზეხელაღებული კაცი ცოტა ახლოს მოწეულიყო.

მაგრამ მექსიკელი სემი შურს ერთგვარი სამალავიდან იძიებდა. ეს ჩიტი
მეჭვავიაზე ფრთამალი

და საზრიანი ჩანდა. მახვილი თვალით სახიფათო არის ირგვლივ წარმოსახვითი
წრე მოერკალა

და მას არ სცილდებოდა. მხედარმა ხელმარჯვნივ შეუხვია და როცა მისი
მსხვერპლნი ადგილს



ინაცვლებდნენ, რომ ცხენებს ამოფარებოდნენ, ოლქის პროკურორის ქუდისკენ
ერთი ტყვია კიდევ

გაგზავნა. დამიზნების დროს სიფრთხილე გადაავიწყდა და დათქმულ მიჯნას
გასცდა.

ლიტლფილდმა ამით ისარგებლა, აღარ დააყოვნა და სროლა აუტეხა. მექსიკელმა
სემმა თავი

სწრაფად გააქნია, ტყვიები რომ აეცდინა. რამდენიმე მათგანმა მის ცხენს გაჰკრა,
ის ყალყზე შედგა

და უკანვე დაიწია.

ავაზაკმა კვლავ ისროლა. ნენსი დერვენტმა დაიკვნესა. ლიტლფილდი
თვალანთებული

შემოტრიალდა და ქალს ლოყაზე სისხლი დაუნახა.

\"არა მიშავს რა, ბობ, - ოდნავ გამკაწრა. მაგრამ, მგონი, ტყვია რომელიღაც
ბორბლის სოლსაც

მოხვდა.

\"ო, ღმერთო-! - ამოიოხრა ლიტლფილდმა, - \"ერთი ხეირიანი ტყვიები მომცა!-

თავდამსხმელმა ცხენი შეაყენა, ფრთხილად დაუმიზნა და ისროლა. ფლაი
კისერში დაიჭრა,

აფრუტუნდა, შებმულობაში გაიხლართა და ძირს დაენარცხა. ბესი, უკვე
მიმხვდარი იმას, რომ

მეჭვაიებს აღარ ესროდნენ, ფურგუნიდან გასხლტა და ველურად ყიალს მოჰყვა.
მექსიკელი სემის

მარჯვედ ნასროლმა ტყვიამ ნენსი დერვენტის მონადირის სქელი ქურთუკიც
გახვრიტა.

\"დაწექი, დაწექი!- - უყვირა ლიტლფილდმა ქალს. - \"ცხენთან ახლოს, - მიწას
გაერთხე, -- ასე.- მან

ნენსი ძირს მოისროლა და ლამის ბალახზე გაწოლილი ფლაის გავაზე მიაგდო.

გაგიკვირდებათ, მაგრამ იმ წუთში ოლქის პროკურორს გონებაში მექსიკელი
გოგონას დანაბარები

ამოუტივტივდა:

\"თუ ოდესმე თქვენი შეყვარებული გოგონას სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრება,



გაიხსენეთ

რაფაელ ორტიზიო.

ლიტლფილდმა ქალს გასძახა.

\"ისროლე, ნენ, ცხენს ესროლე. ჩქარა, რაც შეიძლება, ჩქარა! ვერაფერს დააკლებ,
მაგრამ იქნებ

წუთით შეაჩერო, სანამ რამეს ვიღონებ.

ნენსიმ სწრაფად ახედა ლიტლფილდს და დაინახა, როგორ ამოიღო და გახსნა მან
ჯიბის დანა.

შემდეგ უმალ მის ბრძანებას დამორჩილდა და სახე მტრისკენ მიატრიალა, რომ
მისკენ ცეცხლი

გაეხსნა.

მექსიკელი სემი მოთმინებით ელოდა, როდის გათავდებოდა მისთვის უვნებელი
ეს ბათქაბუთქი.

არც სადმე ეჩქარებოდა და არც ზედმეტად უნდოდა გაერისკა. იცოდა, ჩიტების
საფანტი ბევრს

ვერაფერს დააკლებდა. ყოველი შემთხვევისათვის სქელი სტეტსონი სახეზე
ჩამოეფარებინა და

იმედოვნებდა, მოწინააღმდეგეს ტყვიები მალე შემოელეოდა.

შემდეგ ცოტათი წინ წაიწია, ფრთხილად დაუმიზნა ლიტლფილდსა და ნენსის,
უფრო სწორად

მას, რისი დანახვაც წაქცეული ცხენის გავის მიღმა შეძლო და გაისროლა. მისი
მსხვერპლნი არ

ინძრეოდნენ. ცხენს რამდენიმე ნაბიჯით კიდევ უბიძგა წინ. უცებ დაინახა, როგორ
შედგა ცალ

მუხლზე ოლქის პროკურორი და ნელა, გააზრებულად მიუშვირა თოფის ლულა.
მექსიკელმა

ქუდი კვლავ ჩამოიფხატა სახეზე და სროლის გათავებას დაელოდა. ფიქრობდა,
პაწაწა ტყვიები

კვლავ ვერაფერს დააკლებდნენ.

თოფის ძლიერმა ჭექამ იქაურობა გააყრუა. მექსიკელ სემს გმინვა აღმოხდა,
ერთიანად დაიფლითა



და ცხენიდან ნელ-ნელა ჩამოსრიალდა. ჩხრიალა გველი სიცოცხლეს
გამოსალმებოდა.

მეორე დღეს, დილის ათ საათზე სასამართლოს სხდომა გაგრძელდა. იხილებოდა
შეერთებული

შტატების საქმე რაფაელ ორტიზის წინააღმდეგ. ოლქის პროკურორი, რომელსაც
ხელი შეხვეული

ჰქონდა, წამოდგა და სასამართლოს მიმართა.

\"თქვენის ნებართვით, - წარმოთქვა მან, - \"წინადადება შემომაქვს, ამ
შემთხვევაში ნოლლე პროს

გამოვიყენოთ. ასეთ გადაწყვეტილებას იმის გამო გთავაზობთ, რომ
სასამართლოს არ გააჩნია

საკმარისი მტკიცებულება განსასჯელისთვის ბრალის წასაყენებლად. პატარა
ნატეხი იმ ყალბი

დოლარისა, საქმის აღძვრის საფუძველი რომ გახდა, სამხილად აღარ გამოდგება.
ამიტომაც

მოვითხოვ, დაიხუროს საქმე.

შუადღის შესვენებაზე კილპატრიკმა ოლქის პროკურორის კაბინეტში შეირბინა.

\"ეს-ესაა ქვემოთ ვიყავი, იქ მექსიკელის ცხედარს აპატიოსნებდნენ, - მსურდა
მალულად თვალი

შემევლო ძველი სემისთვის. - თქვა მარშლის თანაშემწემ, - \"ჩემს დღეში არ
მინახავს იარაღი, ასეთ

ჭრილობებს აყენებდეს კაცს. ბიჭებიც ვერ მალავდნენ გაოცებას. ისიც კი
ივარაუდეს, რომ

ტყვიებად ლურსმნებს ხმარობდით. რას ესროდით ასეთს?.

\"რას და სამხილს ვესროდი, შენი ყალბისმქმნელობის საქმის მთავარ სამხილს-
განუმარტა ოლქის

პროკურორმა. - სწორედ რომ ბედი მქონია, - გვქონია. ყალბი მონეტა ადვილად
მოვღუნე და

დავტეხე, მერე პატარ-პატარა ნაჭრებად დავაქუცმაცე და ტყვიებად ვაქციე. კილ,
მექსიკელთა

ქოხმახებისკენ ხომ ვერ ჩაივლიდი? მის დერვენტს სურს შეიტყოს, სად ცხოვრობს
ჩვენი ნაცნობი



გოგონა.



ცხოვრების ორომტრიალი

მომრიგებელი მოსამართლე ბენაჯა უიდაპი იჯდა თავისი კანტორის კარებსჰი და
ანწლის ღეროსგან გამოთლილ ჩიბუხს აბოლებდა. ქამბერლენდის მთების ცას
მიბჯენილი, რუხი მოლურჯო ქედი ბუნდოვანად იხატებოდა საღამოს ბურუსში.

გამღენძილი ჭრელი კრუხი თავმომწონედ მიბაჯბაჯებდა დაბის მთავარი ქუჩის
გაყოლებით და სულელურად კაკანებდა.

მაღალი გზიდან ბორბლების ჭრიალი მოისმა, მერე მტვერის ღრუბელი დადგა,
ბოლოს პატარა ურემი გამოჩნდა, რომელსაც რენსი ბილბრო და მისი ცოლი
მოჰყავდა. ურემი დადგა მოსამართლის კარებთან და მგზავრები გადმოვიდნენ.
რენსი ყავისფერი კანის და ყვითელი თმის ვიწრო ექვსფუტიან კომბინაციას
წარმოადგენდა. მთიელის დინჯი უშფოთველობა იცავდა მას, როგორც კარგი
აბჯარი. ქალი იყო კუთხოვანი, გაცრეცილი, რაღაც გაუგებარი სურვილებით
დატანჯული. მთელ მის გარეგნობასჰი გამოსჭვიოდა გაცრუებული
ახალგაზრდობის უღონო პროტესტი, ახალგაზრდობისა, რომელმაც თვითონ არ
იცის, რა დაჰკარგა.

მომრიგებელმა მოსამართლემ თავის თანამდებობას პატივი სცა_ჩაჰყო ფეხებით
ფეხსაცმელში და ოდნავ ჩამოეცალა, რომ მნახველები კანტორაში შეეშვა.

_ ჩვენ გაყრა გვინდა, _ თქვა ქალმა ისეთი ხმით, თითქოს ფიჭვებში ნიავმა
გაიშრიალა. მან ახედა რენსის, რომ გაეგო, ხომ არ შეუნიშნავს მის სიტყვებში
რაიმე ნაკლი ან გაურკვევლობა, რაიმე ხრიკი, მიკერძოება ან ცალმხრივობა.

_ ჰო, გაყრა, _ მედიდურად დაუქნია თავი რენსიმ.

_ ჩვენ ვერასგზით ვეღარ გავძლებთ ერთად. მთაში ცხოვრება მაშინაც
მოსაწყენია, როცა ცოლ-ქმარს ერთმანეთი უყვარს. მაგრამ როცა ცოლი
ფრუტუნებს გარეულ კატასავით და კივის როგორც ჭოტი ფუღუროში, კაცს
მასთან რაღა გააძლებინებს!

_ როცა ქმარი მუქთახორაა, _ თქვა ქალმა არცთუ მაინცდამაინც დიდი სითბოთი,
_ დაწანწალებს ლოთებთან და არამზადებთან, წევს გულაღმა პურის ვისკით
გაჟღენთილი და თავისი მშიერი ძაღლების ხროვით აწუხებს ადამიანს...

_ როცა ცოლი ქვაბების ხუფებს ისვრის, მდუღარე წყალს ასხამს შესანიშნავ
ძაღლს, რომლის ბადალიც არ მოიძებნება მთელ ქმბერლენდში, და ღამითაც არ
გასვენებს ბუზღუნით და ათასნაირი ბრალდებებით...

_ კარგად კი დაგეძინება, როცა თავის დღე და მოსრება სულ ხარჯთამკრეფს
ეომება და მთაში ძუნწის სახელი აქვს გავარდნილი.

მომრიგებელმა მოსამართლემ აუჩქარებლად მიიღო ზომები თავისი მოვალეობის
შესასრულებლად მიიღო ზომები თავისი მოვალეობის შესასრულებლად. მან
მოსარჩელეებს ორი ხის სკამი დაუდგა, მაგიდაზე კანონთა კოდექსი გადაშალა



და მის ანბანურ საძიებელს ჩააცქერდა. ამის შემდეგ სათვალე გაწმინდა და
სამელნეს ადგილი გამოუვალა.

_ კანონთა კოდექსი, _ წარმოთქვა მან, _ სდუმს განქორწინების შესახებ,
რამდენადაც ეს ჩენი სასამართლოს იურისდიქციას შეეხება. მაგრამ,
სამართლიანობის, კონსტიტუციისა და ოქროს წესის * თანახმად, ვერც ერთი
კარგი მორიგება ცალმხრივი ვერ იქნება; თუ მომრიგებელ მოსამართლეს
შეუძლია ჯვარი დასწეროს წყვილს, ცხადია, ის ვალდებულია განაქორწინოს
კიდეც ისინი. ჩვენი სასამართლო გამოიტანს განქორწინების დადგენილებას და,
იმედია, უზენაესი სასამართლო არ დაარღვევს მას.

რენსი ბილბრომ შარვლის ჯიბიდან პატარა სათუთუნე ქისა ამოიღო და მაგიდაზე
ხუთდოლარიანი ასიგნაცია გადმოაგდო.

_ დათვის ტყავი და ორი მელა გავყიდე, _ შენიშნა მან. _ ეს არის მთელი ჩვენი
ავლადიდება.

_ გაყრისათვის ამ სასამართლოში, კანონით, დაწესებულია ხუთი დოლარი, _ თქვა
მოსამართლემ. მან მოჩვენებით გულგრილობით შეინახა ფული თავისი
შინნაქსოვი ჟილეტის ჯიბეში, მთელი ფიზიკური და გონებრივი ენერგიის
დაძაბვით დაწერა განაჩენი თაბახის ნახევარზე და მერე მეორე ნახევარზე
გადაწერა.

რენსი ბილბრომ და მისმა ცოლმა მოისმინეს დოკუმენტის შინაარსი, რომელსაც
მათთვის თავისუფლება უნდა მოეტანა.

_ იცოდეს ყველამ, ამ დოკუმენტის წამკითხავმა, რომ რენსი ბილბრო და მისი
ცოლი ერიელა ბილბრომ პირადად წარსდგნენ ჩემს წინაშე, ჯანმრთელნი სულითა
და ხორცითა, და პირობა დასდეს, რომ ამიერიდან არც ეყვარებათ, არც პატივს
სცემენ, არც დაუჯერებენ ერთმანეთს არც კარგსა და არც ავს, შეასრულებენ
ერთმანეთს არც კარგსა და მშვიდობიანობის მოთხოვნათა შესაბამისად.
ღმერთმა უშველოთ. ბენაჯა უიდაპი, პიეომონტის მომრიგებელი მოსამართლე.
ტენესის შტატი.

მოსამართლემ ერთ-ერთი ქაღალდი რენსის გაუწოდა, მაგრამ არიელას ხმამ
შეაჩერა გადაცემის აქტი. კაცებმა შეხედეს მას, მათი მოუქნელი მამაკაცური
გონება ერთბაშად ვერ ჩასწვდა ამ მოულოდნელი სიტყვების მიზეზს.

_ დაიცა, მოსამართლემ, ნუ აძლევს ქაღალდს, ეს არ კმარა.

ჯერ ჩემი კუთვნილი უნდა მივიღოთ, სარჩო უნდა მომცეს. ეგ რა სამართალია _
გაყრის უფლება მიიღოს და ისე წავიდეს, რომ ცოლს ერთი ცენტიც არ დაუტოვოს
სახარჯოდ! მე ჩემს ძმასთან ვაპირებ წასვლას, ჰოტბეკის მთაზე. ერთი წყვილი
ფეხსაცმელი მაინც მჭირდება და კიდევ რაღაც-რაღაც წვრილმანები. თუკი გაყრის
ფულის გადახდა შეიძლო, ახლა კეთილინებოს და მეც მომცეს რამე.



ამ განცხადებამ გააშეშა და დაამუნჯა რენსი ბილბრო. აქამდე კრინტიც არავის
დაუძრავს ფულის შესახებ. რას არ მოიგონებენ ეს ქალები!

მოსამართლე ბენაჯა უიდაპმა იგრძნო, რომ ეს საკითხი კანონიერ გადაწყვეტას
მოითხოვდა. კანონში, მართალია, არაფერი ეწერა ამ გაუთვალისწინებელი
ფულის შესახებ, მაგრამ ქალი ფეხშიშველი იყო, ჰოტბეკის მტისკენ მიმავალი
ბილიკი კი _ ციცაბო და ღორღიანი.

_ არიელა ბილბრო, _ იკითხა მოსამართლემ ოფიციალური კილოთი, _ რა თანხა
იკმარებდა, თქვენი აზრით, სასამართლოს წინაშე წარმოდგენილ შემთხვევაში?

_ ფეხსაცმელების და სხვა ხარჯებისათვის...

ასე... ხუთიოდე დოლარი დამჭირდება. ბევრი არ არის, მაგრამ, მე მგონი, ჩემ ძმა
ედამდე მაინც მომიყვანს.

_ დასახელებული თანხა სასამართლოს გადაჭარბებულად არ მიაჩნია. _ თქვა
მოსამართლემ, _ რენსი ბილბრო, სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად,
ვალდებული ხართ გადაუხადოთ მოსარჩელეს ხუთი დოლარი, სანამ
განქორწინების შესახებ დადგენილებას გამოვიტანდეთ!

_ მერე საიდან მოვიტანო ეგ ფული? _ ამოიხვნეშა რენსიმ.

_ ე. ი. თქვენ არ ემორჩილებით სასამართლოს დადგენილებას, _ წარმოთქვა
მოსამართლემ და სათვალეს ზემოდან მრისხანედ გადახედა რენსის.

_ ხვალამდე მაინც დამაცადეთ. ეგებ სადმე ვიშოვოთ, _ შეევედრა რენსი.

_ აქამდე აზრადაც არ მომსვლია ამაზე ფიქრი.

_ საქმე გადადებულია სახვალიოდ, _ გამოაცხადა ბენაჯა უიდაპმა. _ ხვალ
ორივენი წარსდგებით სასამართლოს წინაშე და შეასრულებთ მის
განკარგულებას, შემდეგ კი განქორწინების ქაღალდებს გავცემთ.

_ მოსამართლე კარებში დაჯდა და ფეხსაცმელის ზონარი შეიხსნა.

_ რა გაეწყობა, ღამის გასათევად ძია ზაიესთან წავიღეთ, _ დაასკვნა რენსიმ.

ის ერთი მხრიდან აფოფხდა ურემზე, არიელი კი მეორიდან. პატარა წითელი ხარი
დაემორჩილა რენსის შოლტს, ზლაზვნით შემობრუნდა და ურემი, ბორბლებისგან
აყენებულ მტვერში გახვეული, ჭრიალით შეუდგა გზას.

მომრიგებელმა მოსამართლემ ბენაჯა უიდაპმა ჩიბუხი გააჩაღა. გვიან საღამოს
მიიღო ყოველკვირეული გაზეთი და მანამდე იკითხა, სანამ ბინდმა ასოები არ
გაამკრთალა. მაშინ ქონის სანთელი აანთო და კითხულობდა, სანამ მთვარე არ
ამოვიდა და არ ანიშნა, რომ ვახშმის დრო იყო მოსული. მოსამართლე იქვე



მახლობლად ფერდობზე ჯარგვალში ცხოვრობდა.

სავახშმოდ სახლში რომ მიდიოდა, დაფნის ტოტებით დაჩრდილულ ვიწრო
ორღობეში შეუხვია. კაცის ბნელი ლანდი მოშორდა დაფნას და გულზე შაშხანა
მიაბჯინა. ქუდი დაბლა ჩამოეფხატა და სახეს უფარავდა.

_ ფული ჩამოდი! _ თქვა ლანდმა, _ კრინტი არ დასძრა, თორემ უკვე ნერვიულობას
ვიწყებ და თითები სასხლეტზე ამითამაშდა...

_ მე მხოლოდ ხუთ...თი დოლარი მაქვს, _ თქვა მოსამართლემ და ჟილეტის
ჯიბიდან საკრედიტო ქაღალდი ამოიღო.

_ დაახვია და ლულაში ჩასდე! _ გაისმა ბრძანება.

ასიგნაცია ახალი იყო და ტკიცინა. მოუქნელ ათრთოლებულ თითებსაც კი არ
გაუჭირდათ მისი დახვევა და (რაც საგრძნობლად უფრო ძნელი აღმოჩნდა)
შაშხანის ლულაში მოთავსება.

_ ახლა მე მგონი შეგიძლია წახვიდე, _ თქვა ყაჩაღმა.

მოსამართლეს არ დაუყოვნებია გზაში.

მეორე დღეს პატარა წითელმა ხარმა ისევ მიაყენა ურემი სასამართლო კანტორის
კარს. მოსამართლე ბენაჯა უიდაპს ამჯერად ეცვა ფეხსაცმელი, რადგან
სტუმრებს მოელოდა. რენსი ბილბრომ მისი დასწრებით გადასცა ცოლს
ხუთდოლარიანი ასიგნაცია. მოსამართლემ ყურადღებით გააყოლა ფულს ტვალი.

ქაღალდი ისე იხვეოდა, თითქოს მანამდე ვიღაცას დაეხვიოს და თოფის ლულაში
ჩაედოს. მაგრამ მოსამართლემ თავი შეიკავა შენიშვნისაგან. სავსებით
შესაძლებელია, რომ სხვა ასიგნაციებსაც ჰქონდეთ ასეთივე მიდრეკილება
დახვევისაკენ. მოსამართლემ ჩააბარა ცოლ-ქმარს განქორწინების
დადგენილება. ორივენი უხერხულად გაჩუმებული იდგნენ და ნელა კეცავდნენ
თავისუფლების გარანტიას. ქალმა მორიდებულად აჰხედა რენსის.

_ ალბათ, ისევე ქოხში დაბრუნდები, შენი ურმით, _ თქვა მან, _ თაროზე თუნუქის
ყუთში ცოტა პურია. შაშხი ქვაბში ჩავდე, რომ ძაღლები ვერ მიწვდნენ.

ამაღამ საათის მომართვა არ დაგავიწყდეს.

_ შენ შენს ძმა ედთან მიდიხარ, არა? _ იკითხა რენსიემ ოსტატურად
გათამაშებული გულგრილობით.

_ მინდოდა ღამემდე ჩამეღწია. არა მგონია, მაინც და მაინც შეიწუხონ თავი ჩემი
გულისათვის. მაგრამ სხვაგან სად წავალ! კარგა დიდი გზა მაქვს გასავლელი. მე
მგონი უკვე წასვლის დროა. მშვიდობით, რენს... თუკი გინდა დამემშვიდობო.



_ არ ვიცი ვინ იქნება ისეთი მხეცი, რომ დამშვიდობება არ უნდოდეს, _ თქვა
რენსიმ წამებულის ხმით, _ ალბათ, შენ თვითონ ისე გეჩქარება წასვლა, რომ
არცკი გინდა მშვიდობით გითხრა.

არიელა ხმას არ იღებდა. მან ფრთხილად გაკეცა ხუთდოლარიანი ასიგნაცია და
გაყრის ქაღალდთან ერთად უბეში შეინახა.

ბენაჯა უიდამპმა ნაღვლიანად გააყოლა თვალი ფულს, რომელიც მისი
მხედველობის არედან ქრებოდა.

_ ამ საღამოს მოწყენილად იქნები ქოხში, რენს, _ თქვა ქალმა.

რენსი ბილბრომ გახედა ქამბერლენდის ქედს, რომელიც ახლა, მზის შუქზე, ღია
ლურჯი ფერისა იყო. იგი არ უყურებდა არიელას.

_ მა რა მომივა! _ თქვა მან. _ მაგრამ, როცა ადამიანი გაკაპასდება და გაყრას
მოითხოვს, რას გახდები!

_ სხვას უნდოდა გაყრა, _ თითქოს სკამს უთხრა არიელმა, _ რა არც არავის
უთქვამს, დარჩიო.

_ არც არავის უთქვამს არ დარჩეო.

_ არავის არასდროს უთქვამს დარჩიო. მე მგონი დროა უკვე გავუდგე გზას.

_ იმ ძველ საათს ვერავინ მომართავს.

_ გინდა ამავე ურმით დავბრუნდე შენთან ერთად და მოგიმართო, რენს?

მთიელის გამომეტყველება დაცული იყო გრძნობების შემოტევისგან, მაგრამ მან
გამოიწოდა თავისი დიდი ხელი და არიელას წვრილი ყავისფერი ხელი ჩაბღუჯა.
ქალის სულმა გამოიჭყიტა მისი გულგრილი სახიდან და გაანათა ის.

_ ძაღლები აღარ შეგაწუხებენ, _ თქვა რენსიმ, _ მართლაც რომ სულმდაბლურად
და უგულოდ ვიქცეოდი. საათი შენ მომართე, არიელა.

_ გული იქ დამრჩა, ჩვენს ქოხში, _ თქვა ჩურჩულით არიელამ. _ აღარ ვიკაპასებ,
რენს, წავიდეთ, იქნებ მზის ჩასვლამდე ავაღწიოთ შინ.

კარისკენ რომ დაიძრნენ, მოსამართლე ბენაჯა უიდაპი უეცრად წარსდგა მათ წინ
და თავისი არსებობა შეახსენა.

მისმა შემდგომმა სიტყვებმა ჩააყენა ის მსოფლიოს ფილანტროპთა
მრავალრიცხოვან ბრბოში, ან მსოფლიოს გამოჩენილ ფინანსისტთა
მცირერიცხოვან რიგებში; გააჩნია, როგორი იყო მისი აზრთა დენა ამ მომენტში.



_ ტენესის შტატის სახელით, _ წარმოთქვა მან, _ გიკრძალავთ მისი კანონებისა და
წესებისათვის გვერდის ავლას.

სასამართლო არა მარტო თანახმაა, არამედ სიხარულით ივსება, როცა ხედავს,
რომ უთანხმოების და ურთიერთგაუგებრობის შავი ღრუბლები შორდება
მოსიყვარულეთა გულებს, მაგრამ სასამართლოს მოვალეობაა დაიცვას შტატის
მორალი და პატიოსნება. სასამართლო მოგაგონებთ, რომ ცოლ-ქმარი აღარ
ხართ, არამედ გაყრილები ხართ კანონიერი დადგენილების თანახმად, და
როგორც ასეთებს, დაქორწინებულთა მდგომარეობის პრივილეგიები აღკვეთილი
გაქვთ.

არიელამ ხელი ჩაჰკიდა რენსის სახელოს. ნუთუ ეს სიტყვები იმას ნიშნავს, რომ
მან უნდა დაჰკარგოს რენსი სწორედ ახლა, როცა მათ ცხოვრების მკაცრი
გაკვეტილები გაიარეს...

_ მაგრამ სასამართლო მზად არის, _ განაგრზო მოსამართლემ, _ აღგადგინოთ
უფლებებში, რომლებიც განქორწინების დადგენილებამ აგყარათ. სასამართლო
მზად არის შეასრულოს ქორწინების საზეიმო ცერემონია, მოაგვაროს საქმე და
მიანიჭოს მხარეებს უფლება დაბრუნდნენ დაქორწინებულთა საპატიო და
ამაღლებულ მდგომარეობას, რომელიც მათ ესოდენ სწყურიათ. ქორწინების ფასი
ამ შემთხვევაში ხუთი დოლარია.

არიელას იმედის ნაპერწკალმა გაუელვა. მისი ხელი სწრაფად ჩაეშვი უბეში,
მტრედივით მსუბუქად გაიფრთხიალა ასიგნაციამ და დაეშვა მოსამართლის
მაგიდაზე. არიელას ფერმკრთალი ლოყები წითლად შეიფარა, როცა რენსისთან
ხელიხელჩაკიდებული იდგა და მათ ხელახლად შემაერთებელ სიტყვებს ისმენდა.

რენსიმ ურემზე ასვლა უშველა და მის გვერდით დაჯდა.

პატარა წითელი ხარი ერთხელ კიდევ შემობრუნდა და ისინი მკლავგადახვეული
გაუდგნენ მთებისაკენ მიმავალ გზას.

მომრიგებელი მოსამართლე ბენაჯა უიდაპი კარებში დაჯდა და ფეხსაცმელი
გაიხადა.

ერთხელ კიდევ მოსინჯა მან ასიგნაცია ჟილეტის ჯიბეში, ერთხელ კიდევ შეუდგა
ანწლის ღეროსგან გამოთლილი ჩიბუხის გაწყობას, ერთხელ კიდევ გაბაჯბაჯდა
ჭრელი კრუხი დაბის მთავარი ქუჩის გაყოლებით და სულელურად აკაკანდა..

 



ცხოვრება როგორც წმინდა მეცნიერება

_როგორც უკვე მოგახსენეთ, _სთქვა ჯეფ პიტერსმა, _ მე არასოდეს არ მქონია

განსაკუთრებული ნდობა ქალისადმი, მათ ვერაგობის, ღადრობის გამო.
სრულიად

უბრალო საქმეშიც კი ვერ ენდობი ქალს, როგორც ამხანაგს და თანაშემწეს.

__მე მგონი რომ ისინი არ არიან ამგვარ ქათინაურის ღირსი _მიუგე მე, _ ჩემი
აზრით მათ

ღირსეულად დამსახურებული აქვთ ,,პატიოსან სქესის’’ საპატიო წოდება.

__მერე რატომ არ უნდა იყოს ,,პატიოსანი’’ ქალი? სთქვა ჯეფფიმ. _არსებობს
მეორე სქესი,

რომელიც ან გაიზვერაობს, ან ზედმეტს მუშაობს მათთვის. ქალის საქმეში
გამოყენება კი

შეილება მხოლოდ იმ დრომდის ვიდრე ვინმე არ შეეხება მის გრძნობებს, ან მის
თმას.

ამის გარდა ქალის მუშაობისათვის აუცილებელ პირობად წარმოადგენს ბრტყელ-
ფეხა,

ნაცრის-ფერ ულვაშა ქმარი, ხუთიოდე ბავშვი, სახლი და მიწა.

__აი, მაგალითად, იყო ერთი ქვრივი, რომელიც მე და ენდი ტაკეკერმა მოვიწვიეთ
ჩვენს

მიერ მოწყობილ პატარა მატრიმონიალურ სააგენტოში სამუშაოდ.

__თუ თქვენ განცხადებისათვის საკმაო თანხა გაქვთ, ვსთქვათ საბარგო ურმის
რკალის

ტოლა შეკრული, მატრიმონიალირ სააგენოს შჰემოსავალი უზრუნველყოფილია.
ჩვენ

6.000 დოლლაარად გვქონდა და დარწმუნებული ვიყავივით, რომ ორიოდე თვის

განმავლობაში ამ თანხას გავაორკეცებდით _ ორი თვე, ეს ის ვადაა, რომლის

განმავლობაში შეგიზლიან აწარმოვონ ჩვენს მიერ წამოწყობილ დაგვარი
საქმეები, და

ნუჯერსგიში პატენტი არ ამოიირჩიო.

ჩვენ შევადგინეთ დაახლოებით შემდეგი შინაარსის განცხადება:



,,მომხიბლავ, ლამაზ, ოჯახობრივ ცხოვრების მოსიყვარულე 32 წლის ქვრივს,
რომელსაც

3.000 დოლლარი და ზვირფასი მამული აქვს. სურს ხელმეორედ შეუღლება

უპირატესობას აძლევს უფრო ღარიბ პიროვნებას, რომელსაც შეუზლიან
შეიყვაროს

შეზლებული ქალი, რადგანაც მას კარგად ესმის, რომ დაბალ წოდების ხალხში
უფრო

ხშირია ნამდვილი სათნოება. არც ხანში შესულ და მდარე გარეგნობის
პიროვნებას

დაიწუნებს იმ შემთხვევაში თუ იგი მოსიყვარულე და ერთგული იქნება, მამულის
მოვლა

და ფულის წესიერი გამოყენება ეცოდინება. გთხოვთ გვაცნობოთ მისამართი და

დაწვრილებითი ცნობები. მარტოხელა ქალი.

მიმართეთ აგენტებს პიტერსს და ტაკკერს, კაირო ილუნოისი.

__ჯერ _ ხნობით ყველაპერი წესიერია, _ ვსთქვი მე, როდესაც მოვათავეთ

ლიტერატურული ჯღაბნა, ახლა _ ვეკითხებიმ მე _ სად არის ქალი?

ენდიმ თავის ჩვეულებრივ წყნარ _ აღელვებულ ცქერით გადმომხედა.

__ჯეფფ _ მეუბნება ის _მე მეგონა, რომ თქვენ უკვე დიდიხანია განთავისუფლდით

მაგგვარ რეალისტურ იდეებისგან.

რა საჩიროა აქ ქალი? როდესაც უოლლსტრიტში დასველებულ აქციების გროვას
ჰყიდიან,

განა თქვენ ფიქრობთ, რომ იმ აქციებში მართლაც ფერია იქნება? რა საჩიროა
ქალი

საქორწილო განცხადებაში?

__მისმინეთ, _ვეუბნები მე,_ენდი. თქვენ იცით ჩემი წესი, რომ კანონის სიტყვის

წინააღმდეგ ყოველივე არალეგალურ გალაშქრებასი გასასყიდელი საგანი
აუცილებლივ

უნდა არსებობდეს, რომ შეიზლებოდეს მისი ნახვა და წარმოდგენა. ამასთან
პოლიციის



ზომების და მატარებლის მიმოსვლის განრიგების ყოველმხრივ და ზედმიწევნითი

შესწავლა მაძლევდა საშუალებას პოლიციასთან ყოველგვარ შეტაკებიდან
უმტკივნელად

გამოვსულიყავი იმ შემთხვევაში, თუ ხუთ-ხუთ დოლარიანი ასსიგნაცცია და
ციგარა

ვერავითარ დახმარებას ვერ წევდა. მასაშადამე ჩვენი გეგმის
განსახორციელებლად

აუცილებელია, ჩვენ შეგვეძლოს წარმოვიდგინოთ მომხლიბლავი ქვრივი, ან მისი

სხეულებრივი ეკვივალენტი, მათ ლამაზი ან ულამაზო, მაგრამ ყოველივე
სამემკვიდრო

საკუთრებით, რომელიც აღნიშნულია ჩვენ განცხადებაში, წინააღმდეგ
შემთხვევაში ჩვენ

უსათუოთ ჩავცვივდებით მსოფიო იუსტიციის ბრჭყალებში.

__კეთილი, _ სთქვა ენდიმ, შესცვალა რა თავისი აზრი, _ იქნებ ეს მართლა
სჯობდეს იმ

შემთხვევისთვის, თუ საფოსტო უწყება, ან მსოფლიო იუსტიცია ჩვენი სააგენტოს

გამოძიება განიძრახა. მაგრამ როგორ, სად ვიშოვო ქვრივი რომელიც
დაეთანხმება

დაკარგოს დრო ისეთ საქორწინო გეგმაზე, რომელშიაც თვით ქორწინება არ
არსებობს.

მე უთხარი ენდის, რომ ვიცნობ ამგვარ როლისათვის სრულიად შესაფერ
პიროვნებას

ერთმა ჩემმა მეგობარმა ზიკი ტროტერმა, რომელიც კარავში სოდის წყლით
ვაჭრობდა და

კბილებს გლეჯდა ერთი წლის წინათ თავისი ცოლი დააქვრივა, რადგანაც დალია
რაგაც

წამალი კუჭის მონებლობის წინააღმდეგ, მოხუც ექიმის მიერ გამოწერილი, მის
მაგიერ,

რომ მოეხმარა მალამო, რომელსაც იგი წინატ ხმარობდა. მე ხშირად
ვჩერდებოდი იმათ

სახლში და ვფიქრობ, რომ ჩემ მეგობრის ქვრივს ჩემთან სამუშაოდ დავათანხმებ.



პატარა ქალაქამდის სადაც ის ქვრივი ცხოვრობდა სულ სამოცი მილი იქნებოდა.
ისე რომ

მე გავექანა იმ რკინის გზით და ვპოვე იგი იმავე კოტეჯში,I იმავე მზეუჭვრიტეებით
და

მამლებით რომლებიჩ ტაშტის წინ იდგნენ. მისსის ტროტტერი საუცხოვოთ
შეეფერებოდა

ჩვენს საქმეს ყოველშემთხვევასჰი გარეგნულად ის მისაგები და საქებიც კი იყო.
მისი

მატერიალური უზრუნველყოფობა კეთილი საქმე იყო, ზიკის ხსოვნისათვის.

__ პატიოსანი საქმე კი დაგავიწყდათ? მისტერ პიტერს _მკითხა ქალმა, როცა მე
ჩემი

განზრახვის შინაარსი გადავეცი.

__ მისს ტროტტერ _ ვუთხარი _ მე და ენდი ტაკერმა გამოვიანგარიშეთ რომ 3000
მამაკაცი

ამდიად და უსინდისო მხარეში ჩვენის განცხადების საშუალებით მოისურვებენ

თქვენთან შეუღლებას და აღნიშნულ ქონების და მამამულის მიღებას. ამ
რიცხვიდან

ოცდაათი ასეული ფიქრობს, სამაგიეროდ, იმ შემთხვევაში, თუ ეღირსებათ თქვენი
ხელის

მიღება შევთავაზოთ ზარმაც, გაუმაზღარ მაწანსწალას, დარღვეულ ცხოვრების,
ცუღლუტ

და ბედის საზიზღარ მაზიებლის ნახევრად ცხოველი გვამი. _ მე და ენდის _
ვეუბნები მე

_ გვსურს საზოგადოების ამგვარ დამრღვევ პირებს კარგი გაკვეთილი მივცეთ.

ჩვენ ზლივს შევიკავეთ თავი დიდ საზოგადოების მალევოლენტური,
მატრიმონიალურ

და სააგენტოს დაარსებისგან.

__ მაკმაყოპილებს მისტერ პიტერს, _ სთქვა მან. მე ესეც უნდა მცოდნოდეს რომ
თქვენ

რაიმე სამარცხვინო საქმეში არ ჩაერეოდით მაშ ჩემი მოვალეობა რაში
მდგომარეობს? მე



ცალ-ცალკე მომიხდება უარი უთხრა მაგ სამათას უსინდისოს, რომელზედაც
თქვენ

ლაპარაკობთ თუ შეიძლება მათი ჯგუფ-ჯგუფად გაძევება.

__ არსებითად, მისსის ტრეტორ _ ვსთქვი მე _ თქვენ მხოლოდ სინეკურა იქნებით

წყნარად იცხოვრებთ სასტუმროში და არავითარი მუშაობა არ დაგჭირდებათ. მე
და ენდი

ვაწარმოებთ მიწერ-მოწერას და საზოგადოდ ყველა საქმეებს. რასაკვირველია, იმ

შემთხვევაში, თუ რომელიმე თქვენი ხელის ფიცხი და ჯინიანი მაძიებელი გზის
ფულს

იშოვის და კაიროში ჩამოსვლას მოახერხებს, რომ პირადად იმოქმედოს თავის
სურვილის

ობიექტზე, ან ობიექტის იმ ნაწილზე, რომელიც მას უფრო მეტად აინტერესებს _ იმ

შემთხვევაში თქვენ მოგიხდებათ შეწუხდეთ და პირადად უარყოთ მისი
წინადადება:

თქვენ ყოველკვირეულად ჯილდოდ 25 დოლარი მოგეცემათ, გარდა სასტუმროს

ხარჯებისა.

__ მაცადეთ ხუთი წუთი _ ამბობს მისის ტროტტერი _ მე ავიღებ ჩემ უმარილს,
გადავცემ

დარბაზის გასაღებს ჩემს მეზობრლს და შემდეგ თქვენ შეგიზლიათ ჩათვალოთ,
რომ ჩემი

ჯამაგირის ვადა უკვე დაიწყო.

__ ამგვარად, მე წავიყვანე მისის ტროტტერი კაიროში და მოვათავსე საოჯახო

სასტუმროში, საკმარისად მოშორებით ჩემს და ენდის ბინისაგან, რომ ყოველივე
ეჭვის

გარეშე და წესიერად ყოფილიყოს.

შემდეგ ყველაფერი ენდის ვუამბე.

__ კეთილი, _ სთქვა ენდიმ, _ ეხლა, როცა თქვენი სინდისი დამშვიდებულია იმ
მხრივ,

რომ მოსაბირებელი ნამდვილად არსებობს, დაუბრუნდეთ ჩვენს თევზებს და
გვერდი



აუხვიოთ ცხოველებს, როგორც გამოუდეგარ საგანს.

ამგვარად ჩვენ დავიწყეთ გაზეთებში განცხადებების ბეჩდვა და მათი მთელ
მხარეში

გავრცელება. ჩვენ დავკმაყოფილდიტ მხოლოდ თითო გგანცხადებით ყოველ
გაზეთში.

მეტის გაცემა არ შეგვეძლო, ვინაიდან, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ
მოგვიხდებოდა

მრავალ კლერკების დაქირავება და ისეთ კანტორის დაარსება, რომ ლასტიკის
ღეჭვის

ხმაურობა თვით გენერალ _ ფოსტმეიტერს შეაწუხებდა.

ჩვენ შევიტანეთ ბანკში 2000 დოლარი მისსის ვანის იყო. მას ჩვენ ვგზავნიდით
მისსის

ტროტტერთან და უკანასკნელი თვით ამთავრებდა საქმეს. იყო შემთხვევა, რომ
ორი თუ

სამი მათგანი ჩვენთან კანტორაში დაბრუნდა და ცემით გვემუქრებოდა ტყუილ-

უბრალოთ გაწეული ხარჯების ჯავრით. როდესაც შორეული პროვინციებიდან

წერილების მიღება დავიწყეთ, მე და ენდის დღიურად ორას დოლარამდის
გვქონდა

შემოსავალი.

ერთ დღეს, როდესაც მე და ენდი მუშაობით მეტად გართულნი ვიყავით, - მე თითო
და

ოროლ დოლარიან ასიგნაციებს ციგარის კოლოფში ვაწყობდი და ენდი უსტვენდა
,,არა

მისთვის ქორწინების ზარის რეკვა’’ , - შემოვიდა პატარა ცქვიტი კაცი და დაუწყო

კედლებს ცქერა, თითქოს გენსპორის დაკარგულ სურათს ეძებსო.

რა წამს მე ის დავინახე, სიამაყე ვიგრძენი რადგანაც ჩვენ საქმეს წესიერად

ვაწარმოებდით.

__ სჩანს დღეს დიდი ფოსტა მიგიღიათ? _ გვეუბნებოდა უცხო კაცუნა.

მე ავდექ და ქუდს მოვკიდე ხელი:



__ წავიდეთ, _ მივმართე მე _ ჩვენ დიდი ხანია გელოდებოდით. მე გიჩვენებთ ჩვენს

საქონელს. როგორ გრძნობდა თავს ტედი რუზველდი, როდესაც თქვენ
ვააშინგტონი

დასტოვეთ?

მე წავიყვანე იმ სასტუმროში ,,გადასახედი მდინარეზე’’ და გავაცანი მისის
ტროტტერი.

მერე ბანკის ქვითარი უჩვენე სადაც აღნიშნული იყო ტროტტერის სახლზე 2000
დოლარი.

__ როგორც ჩანს, ყველაფერი წესიერადაა მოწყობილი _ სთქვა საიდუმლო
პოლიციის

აგენტმა!

__ წესიერად არის, _ ვსთქვი მე, _ და თუ თქვენ უცოლო ბრძანდებით, ამ
ლედისთან

საშუალებას მოგცემთ. ორ დოლარის შესახებ ლაპარაკი არ არის საჭირო.

__ გმადლობთ _ მიპასუხა მან _ უცოლო რომ ვყოპილიყავი, საუბარზე უარს არ
ვიტყოდი.

ნახვამდის, მისტერ პიტერს.

მესამე თვის დამდეგს ჩვენ 5.000 დოლარზე საუკეთესო მეგობარი იყავი. ეს რო
მმხოლოდ

ჩემზე ყოპილიყოს დამოკიდებული, მე გეტყოდი: აიღეთ 2000 დოლარი, გაჰყევით

თქვენი გულის სატრფოს და ბედნიერი იყავი.

ჩვენ შეგვიზლია ასე მოვიცეთ ვინაიდან 5000 დოლარამდე უკვე ჩამოვრჩით იმ

მწოვარებს, რომლებმაც თქვენი შერთვის სურვილი განაცხადეს, მაგრამ
უსათუოდ

საჩიროა ენდი ტაკკერთან მოლაპარაკება. ის კეთილი კაცია, მაგრამ საქმეში
მეტად

ფიცხია, ფინანსურ მხრივ იგი ჩემი სწორ – უფლებიანი ამხანაგი არის. მე
მოველაპარაკები

ენდის, ვნახოთ რას იტვის.

დავბრუნდი სასტუმროში და უამბე ენდის ეს ამბავი.



__ მე წინდაწინვე ვიცოდი, ეს ასე იქნებოდა და მოველოდი ამას _ სთქვა ენდიმ. არ

შეიზლება ენდო ქალის დახმარებას ისეთ გეგმის აღსრულებაში, რომელიც მის
გრძნობას

და მიდრეკილებას ეხება.

__ ეს ზალიან სამწუხაროა, ენდი _ უთხარი მე _ წარმოიდგინეთ, ჩვენის წყალობით
ქალის

გული იმსხვრევა.

__ მართლაც სამწუხაროა _ მიპასუხა ენდიმ. მე გეტყვით, ჯეფფ, თუ რას ვაპირებ.

თქვენ მუდამ ნაზი გულის და კეთილ-შობილურ მიდრეკილების ადამიანი იყავით.
მეკი

სასტიკი, ეჩვიანი მოუსვენარი ადამიანი ვარ. მე მსურს ერთხელ მაინც
ვასიამოვნო:

წადით მისს ტროტტერთან და უთხარით, ბანკიდან 2000 მიიღეს, მისცეს მას, ვინც

შეუყვარდა და იყოს ბედნიერი.

მე მივვარდი ენდის, არფრთოვანებით ჩამოვართვი ხელი გავექანე მისს
ტროტტერთან და

უამბე მას ყველაფერი. მის ტროტტერი სიხარულისაგან ისევ ისე ატირდა,
როგორც წინათ

მწუხარებისაგან სტიროდა.

ორი დღის შემდეგ მე და ენდიმ ბარგი შევკარით და გავემზადეთ
გასამგზავრებლათ.

__ შევიარეთ წასვლის წინ მისს ტროტტერთან _ ვეუბნები მე ენდის, ის მეტად
მოხარული

იქნება გაგიცნოთ თქვენ და თავისი მადლობა და აღტაცება გამოგიცხადოთ.

__ არა მგონია სთქვა ენდიმ ჩემის აზრით, ჩვენ უნდა ავეჩქაროთ, რომ
მატარებელზე არ

დავიგვიანოთ. __ ფარულს ქამარში მე ვაწყობდი ჩვენს ფულს, _ ჩვენ მუდა მ ასე

დაგვქონდა ფული, _ ენდიმ უცბათ ჯიბიდან ბანკის ბილეთების დიდი გროვა
ამოიღო და

გადმომცა მე სხვა ფულებთან ერტად ჩასაწყობთან.



__ ეს რა არის? შევეკითხე მე.

__ ეს მისს ტროტტერის 2.000 დოლარია _ სთქვა ენდიმ.

__ როგორ იშოვეთ თქვენ ეგ ფული ? _ ვკითხე მე.

__ მან თვით გადმომცა. _ მიპასუხა ენდიმ მე თითქმის ერტი თვეა რაც კვირაში
სამ-სამ

საღამოს მასთან ვატრებდი.

__ მაშ იულიან იულკინსონი თქვენა ბრზანდებით? _ ვკითხე მე.

__ დიახ, მე გახლავართ __ მიპასუხა ენდიმ..



წითელ კანიანთა ბელადის დახსნა

საქმეს კარგი პირი უჩანდა…...
მაგრამ მოითმინეთ, თავიდან გიამბობოთ. მე და ბილ დრისკოლი მაშინ
სამხრეთში ვიყავით, ალაბამაში, როცა ბავშვის გატაცების იდეა დაგვებადა. ეს,
როგორც ამბობდა შემდექში ბილი, ,,დროებითი გონებრივი დაბნელების
მომენტში” მოხდა, მაგრამ ჩვენ ძალიან გვიან შევიგენით.
იმ მხარეში იყო ერთი პატარა ქალაქი, ლავაშივით ბრტყელი, რომელსაც,
რასაკვირველია, ,,სამიტი” ერქვა. მის მოსახლეობას შეადგენდა ყველაზე
თვითკმაყოფილი და უწყინარი გლეხობა რომელსაც კი ოდესმე მაისის
დღესასწაულზე ყვავილებით მორთუილი ბოძის გარშემო უკუნტრუშია.
მე და ბილს საერთო კაპიტალი გვქონდა ექვსასიოდე დოლარის რაოდენობით, და
გვჭირდებოდა კიდე ორი ათასი, ერთი საქმის წამოსაწყებად, რომელიც
დასავლეთ ილინოისში მიწის ნაკვეთებით ვაჭრობას შეეხებოდა. ამის შესახებ
სასტუმროს კიბეებზე მოვითათბირეთ. - ბარტყმოყვარეობის ინსტინქტი,- ვთქვით
ჩვენ,- ჯერ კიდევ ძლიერია ასეთ მივარდნილ კუთხეებში. ამიტომ და კიდევ სხვათა
და სხვათა მიზეზთა გამო, ბავშვის მოტაცების პროექტი უფრო საიმედო იყო აქ,
ვიდრე დიდი გაზეთების მოქმედების რადიუსში, რომლებიც დაუყოვნებლივ
აგზავნიან აქეთ-იქით სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულ კორესპონდენტებს
ამგვარ ამბებზე განგაშის ასატეხად.
ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს პატარა ქალაქი ვერ მიიღებდა ჩვენს წინააღმდეგ
ვერავითარ ეფექტურ ზომებს კონსტებლის და რამდენიმე სულმიხდილი მეძებრის
დადევნების ან ორიოდე მამხილებელი წერილის გარდა ,,ფერმერის კვირეულ
ფოსტაში”. ასე, რომ საქმე საიმედო ჩანდა.
მსხვერპლად ერთი შეძლებული მოქალაქის, ებენეზორ დორსეტის ერთადერთი
შვილი ავირჩიეთ. მამამისი პატივცემული და ხელმოჭერილი მევახშე იყო,
ქალაქში ცნობილი როგორც წყალწაღებული ძუნწი და ყოველგვარ
საზოგადოებრივ შეწირულებათა მოსისხლე მტერი. შვილი იყო ათი წლის
ჭორფლიანი ლაწირაკი, რომლის თმის ფერი ილუსტრირებული ჟურნალის ყდას
მოგაგონებდათ.მე და ბილს იმედი გვქონდა, რომ ებენეზორ დორსეტს მამობრივი
გრძნობები მოალბობდა და გამოსახსნელ თანხას უკანასკნელ ცენტამდე
დაგვითვლიდა. მაგრამ მოითმინეთ, ჯობს თავიდან გიამბოთ.
ქალაქიდან ორიოდე მილის დაშორებით ერთი სოჭის ტყით დაფარული პატარა
მთა იყო. ამ მთის უკანა ფერდობში მოვნახეთ გამოქვაბული და სურსათი
მოვიმარაგეთ.
ერთ საღამოს, მზის ჩასვლის შემდეგ, მე და ბილმა პატარა ურიკით ჩავუარეთ
ბებერი დორსეტის სახლს. ბიჭი გარეთ იყო და ქვებს ესროდა ღობეზე ჩამომჯდარ
კატას.
-ჰეი, ბიჭიკო,- ეუბნება ბილი,- გინდა ურიკით გაისეინო და ერთი პარკი
შაქარყინული მიიღო?
ბიჭმა აგურის ნატეხი ბილს შიგ თვალში მოახვედრა.
-ეს ბებერს ზედმეტ ხუთას დოლარად დაუჯდება,- ბურტყუნებს ბილი და ურიკიდან
გამოძრომას იწყებს.
ლაწირაკი გააფთრებული მურა დათვივით გვებრძოდა, მაგრამ ბოლოს მაინც
მოვახერხეთ მისი შეპყრობა, ურიკაზე დავაგდეთ და ცხენი გავაჭენეთ.
ბიჭი გამოქვაბულში მივიყვანეთ. ცხენი კი იქვე ხეზე მივაბით. როცა დაბნელდა,
ურიკა სამი მილით დაშორებულ პატარა სოფელში ჩავიყვანე, სადაც იმ დილას



ვიქირავეთ, და ფეხით დავბრუნდი გამოქვაბულში.
ბილი სალბუნს იდებდა დალურჯებულსა და დაკაწრულ სახეზე. გმოქვაბულის
შესასვლელში, დიდი ლოდის უკან, ცეცხლი ენთო. ბიჭი ცეცხლთან იდგა. წითელ
თმაში ორი ორბის ფრთა გაერჭო და ქვაბში მდუღარე ყავას დაჰყურებდა. რომ
მივუახლოვდი, ჯოხი მომიშვირა და წმოიძახა: 
- ჰა, წყეულო თეთრკანიანო, წითელკანიანთა ბელადის - ტრამალების რისხვის
ბანაკში შემოსვლას ბედავ?
-ახლა არაფერი უშავს,-მეუბნება ბილი, შარვლის ტოტს იკეცავს და დალურჯებულ
წვივებს ისინჯავს.- ინდოელობანას ვთამაშობთ.
ისეთი ამბავი გვქონდა, რომ მასთან შედარებით ,,ბუფალო ბილის”
წარმოდგენებიც კი პალესტინის ხედებად მოგეჩვენებათ, რომელსაც
,,ჯადოსნური ნათურით” უჩვენებენ ხოლმე ქალაქის დარბაზში. მე ბებერი ჰენკი
ვარ, ,,მონადირე”, წითელკანიანთა ბელადის ტყვე. ალიონზე სკალპი უნდა
მომხადონ. ჯერონიმოს ვფიცავ, მაგ ბიჭს მწარე ხელი ჰქონია. 
დიახ, სერ, ბიჭი მართლაც და საუცხოოდ ერთობოდა. გამოქვაბულში ცხოვრება
ისე გაუტკბა, რომ სრულიად გადაავიწყდა თავისი ტყვეობა. მე მაშინვე ჯაშუშ
,,გველისთვალად” მომნათლა და გამომიცხადა:
- სარზე დაგსვამთ და მზის ამოსვლისას ნელ ცეცხლზე შეგხრაკავთ, როცა ჩემი
ვაჟკაცები ომის ბილიკებიდან დაბრუნდებიან.
- მერე ვახშმად დავსხედით, ბიჭმა პურითა და შაშხით გამოიტენა პირი და მოჰყვა
საუბარს. ჭამის დროს წარმოთქვა სიტყვა, რომელიც დაახლოებით ასე ჟღერდა:
- საშინლად მომწონს აქაურობა.
არასოდესდ არ მიცხოვრია გამოქვაბულში, მაგრამ ერთხელ შინაური ენოტი
მყავდა, და უკანასკნელ დაბადებისდღეს ცხრა წელი შემისრულდა. სკოლა
მეჯავრება. ვირთხებმა ჯიმი ტალბოტის დეიდას ჭრელი ქათმების 16 კვერცხი
შეუჭამეს. არის ნამდვილი ინდოელები ამ ტყეში? კიდევ მინდა წვენი. ქარი იმიტომ
არის, რომ ხეები მოძრაობს, არა? ჩვენ ხუთი ლეკვი გვყავდა. წითელი ცხვირი
რატომ გაქვს, ჰენკ? მამაჩემს ბევრი ფული აქვს. ვარსკვლავები ცხელია? შაბათს
ედ უოლკერს ორჯერ ვცემ. არ მიყვარს გოგოები, გომბეშოებს მხოლოდ თოკით
თუ დაიჭერ.
ხარები ბღავიან? რატომ არის ფორთოხალი მრგვალი? საწოლები არ გაქვთ ამ
გამოქვაბულში?ამო მერეის ფეხზე ექვსი თითი აქვს. თუთიყუშმა იცის ლაპარაკი,
მაიმუნმა და თევზმა კი არ იციან. რამდენია თორმეტი?
ყოველ ხუთ წუთში ერთხელ გაახსენდებოდა, რომ ინდოელია, სტაცებდა ხელს
თავის ხის შაშხანას და ფეხაკრეფით მიიპარებოდა გამოქვაბულის
გასასვლელისაკენ, რომ ენახა, ხომ არსად გამოჩნდნენ წყეული თეთრკანიანების
მზვერავები. დროდადრო საბრძოლო ყიჟინას დასცემდა, რომლის გაგონებაზე
ბებერ ჰენკს - ,,მონადირეს” კანკალი აიტანდა.ამ ბიჭმა ბილი თავიდანვე დააშინა.
- წითელკანიანთა ბელადო, - მივმართე ბავშვს, - გინდა შინ დაბრუნება?
- არა, რად მინდა! სახლში არაფერი გასართობი არა მაქვს, - მითხრა ბავშვმა, -
სკოლაში სიარული მეჯავრება, გამოქვაბულში ცხოვრება კი ძალიან მომწონს.
ხომ აღარ დამაბრუნებ უკან, გველის თვალო, დამაბრუნებ?
- ჯერ არა, - ვუპასუხე მე. - ცოტა ხანს კიდევ აქ უნდა დავრჩეთ.
- რა კარგია, - გაეხარდა ბიჭს, - ასეთი სიამოვნება ჩემს სიცოცხლეში არ მიმიღია.
თერთმეტი საათი იქნებოდა, როცა დასაძინებლად დავწექით. გავფინეთ ფართო
საბნები და წითელკანიანთა ბელადი შუაში ჩავიწვინეთ.
მისი გაპარვისა არ გვეშინოდა.



სამაგიეროდ სამი საათის განმავლობაში არ დაგვეძინა. წამდაუწუმ
წამოხტებოდა, მისწვდებოდა თავის შაშხანას და გულისგამგმირავი ხმით
ჩაგვხრიალებდა მე და ბილს ყურში: ,, -სსს... ჩუმად იყავით!” - იმდენჯერ,
რამდენჯერაც კი ტოტის ფაჩუნი ან ფოთლების შრიალი მოესმებოდა, რაც მისი
ნორჩი ფანტაზიისთვის ყაჩაღების ფარულ მოახლოებას მოასწავებდა. ბოლოს,
მაინც ძილი მომერია და სულ მესიზმრებოდა, რომ ვიღაც საშინელი წითური
ყაჩაღი მიტაცებდა და ხეზე მაკრავდა.
გათენებისას ბილის გამწრებულმა წივილმა გამომაფხიზლა. ეს არ იყო არც
ყვირილი, არც ღრიალი, არც ყიჟინა,
ან ჩვეულებრივი წამოძახილი, როგორსაც კაცის მბგერავი იოგებისაგან მოელი.
ეს იყო რაღაც უხამსი, შემაძრწუნებელი, დამამცირებელი ჭყიპინი, ქალები რომ
გამოსცემენ, როცა მოჩვენებას ან მუხლუხას დაინახავენ.
საშინელი მოსასმენია, როცა ღონიერი, თავზე ხელაღებული მსუქანი კაცი ასე
თავშეუკავებლად გაჰკივის გამოქვაბულში განთიადისას. 
მე წამოვხტი, რომ გამეგო რა მოხდა. წითელკანიანთა ბელადი ბილს მკერდზე
აჯდა. ცალი ხელით მის თმას ბღუჯავდა, მეორეში კი მჭრელი დანა ეჭირა,
რომელსაც შაშხის დასაჭრელად ვხმარობდით და გულმოდგინედ, სრულიად
სერიოზულად ცდილობდა მისთვის სკალპი მოეხადა წინადღით გამოტანილი
განაჩენის თანახმად. წავართვი დანა და ბიჭი ისევ შუში ჩავაწვინე, მაგრამ ბილის
სული უკვე მოტეხილი იყო. ის ისევ დაწვა თავის ადგილას და სანამ ბიჭი ჩვენთან
იყო თვალი აღარ მოუხუჭავს. მე პატარა ხანს წავთვლიმე, მაგრამ მზემ რომ
ამოსვლა დააპირა, უცებ გამახსენდა წითელკანიანთა ბელადის მუქარა, რომ მზის
ამოსვლისას ცოცხლად დამწვავენ, მე არ ვნერვიულობდი და არ მეშინოდა,
მაგრამ მაინც წამოვჯექი, ჩიბუხს მოვუკიდე და კედელს მივეყრდენი.
- ამ დილაადრიან რამ წამოგახტუნა? - მკითხა ბილმა.
- მე მეუბნები? რაღაც მხარი მტეხავს.
ვიფიქრე, წამოვჯდები და გამივლის_მეთქი. 
- სტყუი! - მეუბნება ბილი. - შენ გეშინია. მზის ამოსვლისას უნდა დაგწვან და
შეგეშინდა, რომ ბიჭი მართლაც იზამს ამ საქმეს. ასანთი რომ ჰქონდეს მართლაც
დაგწვავდა. და საშინელებაა, სემ. შენ გგონია, ვინმე რამეს მოგცემს ამ ჭინკაში?
- რა თქმა უნდა, მშობლები სწორედ ასეთ ალქაჯებს ევლებიან თავს, ახლა შენდ
და წითელკანიანი ადექით და საუზმე მოამზადეთ. მე კი წავალ, მიდამოს
დავზვერავ.
მთის წვერზე ავედი და მიმოვიხედე მოველოდი, რომ ქალაქის მხარეს
ორთითებითა და ცელებით შეიარაღებული გლეხები იქნებოდნენ გამოფენილი,
შეჩვენებული ყაჩაღების საძებნელად მაგრამ, ამის მაგიერ დავინახე
მშვიდობიანი პეიზაჟი, რომლის ფონზე მხოლოდ ერთი კაცი მოჩანდა, და ისიც
რუხი ჯორით მოწას ხნავდა. არავინ არ ყვინთავდა მდინარეში დამხრჩვალის
საძებრად. შიკრიკები არ გამორბოდნენ ყოველი მხრიდან, არ მიჰქონდათ
სამწუხარო ამბები სასოწარკვეთილ მშობლებთან. ალაბამის ზედაპირის ის
პატარა ნაწილი, რომელიც ჩემს თვალწინ იშლებოდა, სიმშვიდითა და
უშფოთველობით იყო მოცული. - იქნებ ჯერ არც გაუგიათ, რომ მგლებმა კრავი
საძოვრიდან გაიტაცეს, - გავიფიქრე მე, - ღმერთმა უშველოს მგლებს! -
ჩავილაპარაკე ჩემთვის და საუზმის საჭმელად დავეშვი. როცა გამოქვაბულს
მივუახლოვდი, დავინახე, რომ ბილი, კედელზე აკრული, მძიმედ ხვნეშოდა, ბიჭი კი
ქოქოსისოდენა ლოდით ემუქრებოდა.
- ზურგში ცხელი კარტოფილი ჩამიგდო, - ამიხსნა ბილმა. - მერე ფეხით გასრისა, მე



კი ყურები ავუწიე. თოფი თანა გაქვს, სემ? 
ბიჭს ქვა წავართვი და მათი შერიგება ვცადე. 
- დამაცა, გიჩვენებ სეირს! - ემუქრება ბავშვი ბილს. - ჯერ არ მომხდარა, რომ
წითელკანიანთა ბელადისათვის ვინმეს ხელი ეხლოს და თავისი თავხედობდა არ
ენანოს. გირჩევნია ფრთხილად იყო.
საუზმის შემდეგ ბიჭმა ჯიბიდან ბაწრებში გახვეული ტყავის ნაჭერი ამოიღო,
გამოქვაბულიდან გავიდა და ბაწრების გაშლა დაიწყო. 
- ნეტა რას აპირებს ახლა? - შეწუხებული ხმით ამბობს ბილი. - გაქცევას ხომ არ
ფიქრობს, ჰა, როგორ გგონია, სემ? 
- ფიქრი ნუ გაქვს, - ვამშვიდებ მე, - ეს ბიჭი შინ ჯდომის დიდი მოტრფიალე არ
უნდა იყოს, მაგრამ, მგონი უკვე დროა მოვიფიქროთ, როგორ ავიღოთ მისი
გამოსასყიდი ფული. როგორც შევიტყვე ქალაქში დიდად არ წუხან მის
დაკარგვას, შეიძლება ჯერ დაკარგულად არც მიაჩნიათ.
შინურებს იქნებ მამიდა ჯეინთან ან რომელიმე მეზობელთან ჰგონიათ წასული
ღამის გასათევად. ასეა თუ ისე, დღეს მაინც უეჭველად მოიკითხავენ. ამაღამ
მამამისს ბარათი უნდა მივაწოდოთ და დასახსნელი ორიათასი დოლარი
მოვითხოვოთ.
სწორედ ამ დროს მოგვესმა საბრძოლო ყიჟინის მსგავსი ხმა, ისეთი, როგორიც,
ალბათ, ამოუშვა დავითმა, როცა ნოკაუტი გაუკეთა ჩემპიონ გოლიათს.
ის ტყავის ნაჭერი, რომელიც ბიჭმა წეღან ჯიბიდან ამოიღო, თურმე შურდული
ყოფილა. ახლა ბიჭი იდგა და შურდულს თავს ზემოთ ატრიალებდა.
გვერდზე გადავხტი და გავიგონე ყრუ დარტყმის ხმა და ბილის მძიმე ამოსუნთქვა,
როგორსაც ამოუშვებს ხოლმე ცხენი, როცა უნაგირს მოხდიან. კვერცხის ოდენა
ქვა ბილს შიგ მარცხენა ყურისძირში მოხვედროდა. ბილი ერთბაშად მოიშალა და
ჩავარდა ცეცხლზე შემოდგმულ ქვაბში, რომელშიაც ჭურჭლის გასარეცხი წყალი
ცხელდებოდა. ამოვიყვანე და ნახევარი საათის განმავლობაში ცივი წყალი ვასხი
თავზე. ბილი ნელ-ნელა წამოდგა, ყურის ძირი მოისინჯა და მითხრა:
- იცი, სემ, ვინ არის ჩემი საყვარელი გმირი საღვთო წერილში? 
- ნუ გეშინია, - დავამშვიდე მე, - ახლავე დაგიბრუნდება გონება.
- მეფე ჰეროდე, - თქვა ბილმა.
- ხომ არ წახვალ და მარტო არ დამტოვებ, სემ? გარეთ გავედი, დავიჭირე ბიჭი და
მანმადე ვაჯანჯღარე, სანამ სახეზე ჭორფლები არ აუთამაშდა. თუ ჭკუით არ
იქნები ახლავე სახლში გაგიშვებ_მეთქი, დავემუქრე მას.
- მე მხოლოდ ვიხუმრე, - გაიბუტა ბიჭი, - სრულებით არ მინდოდა ბებერი ჰენკის
წყენა, მაგრამ იმან რატომ გამარტყა? ახლა კარგად მოვიქცევი, გველის თვალო,
თუ შინ არ გამისტუმრებ და ნებას მომცემ შავი მზვერავობანა ვითამაშო.
- მე არ ვიცი ეს თამაში, - ვუთხარი, - შენ და მისტერ ბილმა გადაწყვიტეთ. დღეს
ბილი იქნება შენი ამხანაგი. მე პატარა ხნით საქმეზე მივდივარ. აბა ახლა,
შეურიგდი ბილს და ბოდიში მოუხადე თორემ ახლავე შინ წახვალ. 
მე ვაიძულე ბიჭი და ბილი ერთმანეთისთვის ხელი ჩამოერთმიათ. მერე ბილი
გვერდზე გავიხმე და ვუთხარი, რომ მივდივარ ,,ალვის ჭალაში” - ჩვენი
გამოქვაბულიდან სამი მილით დაშორებულ პატარა სოფელში.
- გასაგებად, თუ რა შთაბეჭდილება მოახდინა მიდამოებში ბავშვის მოტაცებამ.
აგრეთვე მიზანშეწონილად მიმაჩნდა, იმავე დღეს გაგვეგზავნა დორსეტისათვის
მუქარის წერილი, გამოსასყიდი თანხა მოგვეთხოვა და მიგვეთითებინა როგორ
უნდა მომხდარიყო მისი გადახდა. 
- ხომ იცი, სემ, - მითხრა ბელადმა, - ყოველთვის შენთან ვიყავი ჭირსა თუ ლხინში,



მიწისძვრების დროს, ცეცხლსა და ნიაღვარში, პოკერის თამაშში და
მატარებლების გაძარცვაში, პოლიციის თავდასხმებსა და ქარიშხლებში.
ერთხელაც წარბი არ შემიხრია და სულიერი სიმშვიდე არ დამიკარგავს, სანამ ამ
ორფეხა მაშხალას მოვიტაცებდით. უკვე სული ამომართვა. დიდხანს ხომ არ
დამტოვებ მასთან მარტო, ჰა, სემ?
- საღამოზე დავბრუნდები. რამენაირად გაართე ჩემს მოსვლამდე. ეხლა კი მოდი,
ბებერ დორსეტს წერილი მივწეროთ.
მოვიმარჯვეთ ქაღალდი და ფანქარი და შევუდექით წერილის წერას.
წითელკანიანთა ბელადი კი ამასობაში, საბანში გახვეული, ამაყად დააბიჯებდა
გამოქვაბულის წინ და შემოსასვლელს დარაჯობდა. ბილი თვალცრემლიანი
მევედრებოდა, გამოსასყიდი თანხა ორიათასი დოლარიდან ათას ხუთას
დოლარზე დამეყვანა. 
- სულაც არ მინდა მშობლიური გრძნობების შეურაცხყოფა, - წუწუნებს ბილი,-
მაგრამ ჩვენ ხომ ადამიანებთან გავაქვს საქმე. ამ ჭორფლიანი ორმოც
გირვანქიანი გარეული კატის გულისთვის ორიათასი დოლარის გადაგდება კი
სრულიად არაადამიანულრი საქცილეი იქნებოდა. ათას ხუთას დოლარზეც
ყაბულსა ვარ. განსხვავება შეგიძლია მე დამიქვითო. 
ბილის დასამშვიდებლად მეც დავთანხმდი და ერთად შევთხზეთ შემდეგი წერილი:

ბენზორ დორსეტს, ესკვაირს!
თქვენი ბიჭი საიმედოდ მყავს გადამალული.
ნურც თქვენ და ნურც საუკეთესო გამოცდილ პოლიციელებს ნუ გაქვთ მისი
პოვნის იმედი. ყოველი ცდა ფუჭი იქნება. ერთადერთი პირობა, რომლითაც თქვენ
შეგიძლიათ მისი დაბრუნება, შემდეგია: ჩვენ მოვითხოვთ ათას ხუთას დოლარს
მსხვილი ფულით. თანხა დატოვებული უნდა იქნას ამაღამ სრულ 12 საათზე, იმავე
ადგილას და იმავე ყუთში, რომელშიც პასუხს ჩასდებთ (რაც დაზუსტებული იქნება
ქვემოთ). თუ თანახმა ხართ ამ პირობაზე, გამოატანეთ თქვენი წერილობითი
პასუხი მხოლოდ ერთ კაცს ამ საღამოს ცხრის ნახევარზე. ,,ჭოტის წყაროს” რომ
გასცდება, ალვის ჭალის მიმარათულებით, მინდორზე ღობესთან სამ დიდ ხეს
დაინახავს, ერთი მეორისაგან ას-ასი იარდით დაშორებულს. ღობის ძირში მესამე
ხის პირდაპირ პატარა მუყაოს ყუთს იპოვის.
შიკრიკი ჩადებს ამ ყუთში და დაუყოვნებლივ ქალაქში გაბრუნდება.
თუ ღალატს განიზრახავთ, ან ზუსტად არ შეასრულებთ პირობას, თქვენს
ვაჟიშვილს ვეღარასდროს ვეღარ იხილავთ. თუ გადაიხდით ფულს მოთხოვნის
თანახმად, ბიჭი ცოცხალი და უვნებელი დაგიბრუნდებათ სამი საათის ვადაში. ეს
პირობები საბოლოოა. თუ არ მიიღებთ მათ, ჩვენი მხრივ თქვენთან კავშირის
დამყარების ცდა აღარ განმეირდება.

ორი თავზეხელაღებული კაცი

წერილს დორსეტის მისამართი დავაწერე და ჯიბეში ჩავიდე. წასვლას რომ
ვაპირებდი, ბიჭი მოვიდა ჩემთან და მითხრა: 
- გველის თვალო, ხომ დამრთე ნება, შენს მოსვლამდე შავი მზვერავობანა
ვითამაშო? 
- რა თქმა უნდა, - კვერი დავუკარი მე. - მისტერ ბილი გეთამაშება. ეს რა თამაშია? 



- მე შავი მზვერავი ვარ, - ამიხსნა წითელკანიანთა ბელადმა, - ცხენით უნდა
წავიდე და დაბის მცხოვრებლები გავაფრთხილო ინდოელების შემოსვლის
შესახებ. მომბეზრდა ინდოელობა. ახლა შავი მზვერავი უნდა ვიყო.
- ძალიან კარგი, - დავეთანხმე. - როგორც ჩანს, უწყინარი გართობაა. მე მგონი
მისტერ ბილი დაგეხმარება მაგ აბეზარი ველურების მორჯულებაში.
- მე რას გავაკეთებ? - იკითხა ბილმა და იჭვნეულად გადახედა ბიჭს.
- შენ ცხენი ხარ, - გადაწყვიტა შავმა მზვერავმა.- დაიჩოქებ და ოთხით წახვალ, აბა
როგორ მივალ დაბამდე უცხენოდ? 
- გირჩევ გაართო, სანამ ჩვენს გეგმას შევასრულებთ, - ვუთხარი ბილს, - აბა შენ
იცი!
- ბილი ოთხზე დადგა და მისმა თვალებმა ხაფანგში მომწყვდეული კურდღლის
გამომეტყველება მიიღო.
- რა მანძილია დაბამდე, ბიჭიკო? - იკითხა ბილმა ხრინწიანი ხმით.
- ოთხმოცდაათი მილია, - უპასუხა შავმა მზვერავმა. - აბა, იჩქარე, რომ დროზე
მივუსწრო. აჩუ ცხენო!...
შავი მზვერავი მოახტა ბილს ზურგზე და დეზები დაუშინა.
- თუ ღმერთი გწამს, სემ, - შემევედრა ბილი, - რაც შეგიძლია მალე დაბრუნდი. ნეტა
ათას ხუთასის მაგივრად ათასი გვეთხოვა. შენ, ეი, ნუ მარტყამ, თორემ ავდგები და
გიჩვენებ სეირს!
ჩავედი ,,ალვის ჭალაში’’, ცოტა ხანს ვიტრიალე ფოსტასთან და მაღაზაიაში,
გავესაუბრე მყიდველებსა და გამვლელ-გამომვლელებს. ერთმა წვეროსანმა
მიამბო, რომ თურმე ქალაქში განგაში ატეხილა ებენეზორ დორსეტის შვილის
დაკარგვის გამო. ბავშვს, ეტყობა, ან გზა დაბნევია, ან მოუტაციათ. მეც სწორედ
ამის გაგება მინდოდა. ვიყიდე თუთუნი, ვთქვი რაღაცა ცერცვის ფასების შესახებ,
ჩუმად ჩავაგდე წერილი ყუთში და იქაურობას გავეცალე. 
ფოსტაში შევიტყვე, რომ საფოსტო ეტლი ერთ საათში გამოივლის და წერილებს
ქალაქში წაიღებს.
გამოქვაბულში რომ დავბრუნდი, ბილი და ბიჭი არსად ჩანდნენ.
მოვიარე იქაურობა. ერთი ორჯერ დაძახებაც გავბედე, მაგრამ პასუხი ვერ მივიღე,
მაშინ ჩიბუხს მოვუკიდე და ხავსიან ლოდზე ჩამოვჯექი მოვლენათა შემდგომი
განვითარების მოლოდინში.
დაახლოებით ნახევარ საათში ბუჩქების ლაწალუწი მომესმა და გამოქვაბულის
წინ პატარა მინდორზე ბარბაცით და ბორძიკით გამოჩანჩალდა ბილი. მის უკან
მზვერავის ფრთხილი ნაბიჯით, აღტაცებული კრეჭით ბავშვი მოიპარებოდა. ბილი
გაჩერდა, ქუდი მოიხადა და სახე წითელი ცვირსახოცით შეიმშრალა. ბიჭიც
გაჩერდა მისგან შვიდიოდე ფუტის მოშორებით.
- სემ, - დაიწყო ბილმა, - შენ, ალბათ, მოღალატედ ჩამთვლი, მაგრამ მეტის
მოთმენა აღარ შემიძლია. მე მოწიფული კაცი ვარ, თავდაცვის უნარი შემწევს,
ჩვევებიც ვაჯკაცური მაქვს, მაგრამ ხდება ხანდახან ცხოვრებაში, რომ ადამიანს
ყველა მისი ჩვევა ავიწყდება... ბიჭი წასულია...
მე გავგზავნე შინ. ყველაფერი გათავდა. ძველ დროში არსებობდნენ წამებულები, -
განაგრძობს ბილი, - რომელთაც სიკვდილი ერჩიათ წამოწყებულ კომბინაციაზე
ხელის აღებას. არც ერთი მათგანი არ ყოფილა განწირული ჩემსავით ზნეობრივი
წამებისთვის.
ყველანაირად ვცდილობდი ჩვენი ყაჩაღური მცნებების ერთგული
დავრჩენილიყავი, მაგრამ ყველაფერს საზღვარი აქვს.
- რამ შეგაწუხა, ბილ? - ვეკითხები მე.



- დაბამდე 90 მილი ზურგით ვატარე, სულ ჭენებ-ჭენებით.
ერთი გოჯიც კი არ შემარჩინა, მერე, როცა დაბის მცხოვრებლებს ხიფათი
ავაცდინე, შვრია დამიყარა, ე.ი ქვიშა მაჭამა. რა საზიზღარი გემო ჰქონია! მერე,
ერთი საათის განმავლობაში ვუხსნიდი, თუ რატომ არის, რომ ნახვრეტები
ცარიელია, როგორ აქვს გზას ორი მიმართულება, რატომ არის ბალახი მწვანე,
გეუბნები, სემ, ადამიანს მეტის ატანა არ შეუძლია! ვტაცე ხელი კისერში და
ფერდობზე ჩავათრიე.
მაინც კიდევ იმდენი მოახერხა, რომ ფეხი მუხლამდე სულ ერთიანად
დამილურჯა. ერთი ორჯერ ხელზედაც მიკბინა. 
ახლა ნაკბენს უნდა ვუწამლო.
- მაგრამ ის უკვე წავიდა, - განაგრძობს ბილი, -წავიდა შინ. მე ვასწავლე გზა და
ერთი გარტყმით რვა ფუტით მაინც მივუახლოვე იქაურობას. ძალიან მწყინს, რომ
გამოსასყიდი დავკარგეთ, მაგრამ ან ეს უნდა მომხდარიყო, ან ბილ დრისკოლი
პირდაპირ საგიჟეთში წავიდოდა.
ბილი ქშინავს და იბერება. მისი ვარდისფერი სახე კი გამოუთქმელ სიმშვიდეს და
თანდათანობით მზარდ კმაყოფილებას გამოხატავს.
- ბილ, - ვეკითხები მე, - გვარში რაიმე გულის დაავადება ხომ არ გქონიათ?
- არა, - მპასუხობს ბილი, - არაფერი ქრონიკული, ციებისა და უბედური
შემთხვევების გარდა. რატომ კითხულობ?
- მაშ შეგიძლია უკან მიიხედო, - ვეუბნები მე.
ბილი მიტრიალდა და ბიჭი დაინახა.
ის გაფითრდა მოცელილივით დაეშვა მიწაზე და უაზროდ დაიწყო ბალახებისა და
ნაფოტების კრეფა. ერთი საათის განმავლობაში მისი გონების ბედზე ვწუხდი.
მერე ვუთხარი, რომ ჩემი გეგმის თანახმად ბიჭის ჩაბარების ოპერაცია
დაუყოვნებლივ უნდა ჩავატაროთ, შუაღამისას ფულს მივიღებთ და მაშინვე
მოვუსვამთ აქედან, თუკი ბებერმა დორსეტმა ჩვენი წინდადება მიიღო. ასე, რომ
ბილი იმდენად მოცოცხლდა, რომ სუსტად გაუღიმა ბიჭს და შეპირდა - როგორც
კი ოდნავ მოვმჯობინდები ომობანა ვითამაშოთ.
გამოსასყიდის მიღების ჩემი გეგმა, რომელიც უზრუნველგვყოფდა ყოველგვარი
მოტყუებისა და ხიფათისაგან, თვით პროფესიონალ ბავშვის ქურდსაც კი არ
შეარცხვენდა; ხე, რომლის ქვეშაც პასუხი და ფული უნდა დაედოთ,
განცალკევებით იდგა გზის პირას ღობესთან და ყოველი მხრიდან შიშველი
მინდვრებით იყო გარშემორტყმული. იქ რომ კონსტებლების ხროვა ჩასაფრებოდა
პასუხის წამღებს, მას შორიდანვე დაინახავდნენ, როგორც კი მინდორზე
გამოჩნდებოდა; ან გზაზე გამოვიდოდა. მაგრამ ნურას უკაცრავად. ცხრის
ნახევარზე მე უკვე ხეზე ვიჯექი, ისევე საიმედოდ დამალული, როგორც ხის
გომბეშო, და დორსეტის შიკრიკს ველოდებოდი.
სწორედ დანიშნულ დროს გზაზე ვიღაც ველოსიპედიანი ყმაწვილი გამოჩნდა.მან
იპოვა ღობის ძირში მუყაოს კოლოფი, შიგ დაკეცილი ქაღალდი ჩააცურა და ისევ
ქალაქისკენ გაბრუნდა.
დაახლოებით ერთი საათი ვიცადე და მერე გადავწყვიტე, რომ ყველაფერი რიგზე
იყო.
ხიდან ჩამოვხტი, ბარათი ავიღე, ღობე-ღობე გავძვერი ტყემდე. ნახევარ საათში
უკვე გამოქვაბულში ვიყავი და სანათის შუქზე წავუკითხე ხმამაღლა ბილს.
ბარათი ბატიფეხური ხელით იყო დაჩხაპნილი. მისი აზრი და შინაარსი შემდეგი
იყო: 
ორ თავზე ხელაღებულ კაცს! 



ჯ ე ნ ლ ტ მ ე ნ ე ბ ო: დღეს მივიღე ფოსტით თქვენი წერილი. გამოსასყიდის
მოლოდინში მთხოვთ დავიბრუნო უკან ჩემი ვაჟიშვილი. თქვენი მოთხოვნა
ოდნავ გადაჭარბებულად მიმააჩნია, და, აქედან გამომდინარე, შემომაქვს
საწინააღმდეგო წინადადება, რომელსაც, მე ვფიქრობ, მიიღებთ. თქვენ მოიყვანთ
ჯონის შინ და გადაიხდით 250 დოლარს ნაღდად.
მე კი დავთანხმდები დავიბრუნო ბიჭი თქვენი ხელიდან. გირჩევნიათ ღამე
მოხვიდეთ, რადგან მეზობლებს ის დაკარგული ჰგონიათ და მე ვერ ვაგებ პასუხს
მათ მოქმედებაზე ჯონის მოყვანის მიმართ.
ღრმა პატივისცემით ე ბ ე ნ ე ზ ო რ დ ო რ ს ე ტ ი.

-ო, დიდო ყაჩაღებო და მეკობრეებო! - წამოვიძახე მე, - გაგონილა ასეთი
თავხედობა... - მაგრამ, ბილს შევხედე და შევყოყმანდი.სახეზე ისეთი მუდარა
ეწერა, რომლის მსგავსი ჯერ არასოდეს მენახა უტყვი თუ მეტყველი არსების
სახეზე. 
- სემ, - ამბობს ის, - რა არის ბოლოს 250 დოლარი? ფული გვაქვს. კიდევ ერთ ღამეს
რომ დარჩეს ჩვენთან ეს ბავშვი, პირდაპირ ბედლამში გამისტუმრებს. მისტერ
დორსეტი, გარდა იმისა, რომ თავიდან ფეხებამდე ჯენლტმენია, მფლანგველიც
ყოფილა, რომ ასეთ შეღავათიან გაცვლაზე გვთანხმდება. ნუთუ ასეთ ხელსაყრელ
შემთხვევას გაუშვებ, სემ?
- გამოგიტყდები, - შევნიშნე მე, - ეს მამა აბრამის ბატკანი ცოტა არ იყოს მეც
მიშლის ნერვებს.
მივიყვანოთ სახლში, გადავიხადოთ გამოასასყიდი და გავეცალოთ აქაურობას.
იმავე ღამეს ბავშვი სახლში წავიყვანეთ. ძლივს დავითანხმეთ; ვუთხარით,
თითქოს მამისს მისთვის მოკასინები და ვერცხლით მოჭედილი თოფი ეყიდოს და
მეორე დღეს სანადიროდ მივდიოდეთ.
სრულ 12_ზე ებენეზორ დორსეტის კარზე დავაკაკუნეთ. სწორედ იმ დროს, როცა
მე, თავდაპირველი გეგმის თანახმად, ხის ძირას ყუთიდან ათას ხუთასი დოლარი
უნდა ამომეღო, ბილი ებენეზორ დორსეტს 250 დოლარს უთვლიდა.
როცა ბიჭმა დაინახა, რომ ჩვენ მივდივართ და მას სახლში ვტოვებთ, დასაკლავი
გოჭივით აჭყივლდა და წურბელასავით მიეკრა ბილს წვივზე. მამამისმა
გაჭირვებით ააგლიჯა ბავშვი მის ფეხს. 
- რამდენ ხანს შეგიძლიათ მისი დაჭერა? - ჰკითხა ბილმა.
- წინანდელივით ღონიერი აღარა ვარ, - თქვა ბებერმა დორსეტმა, - მაგრამ
ვფიქრობ, ათი წუთის გარანტიის მოცემა მაინც შემიძლია. 
- საკმარისია, - თქვა ბილმა, - ათ წუთში მე გადავირბენ ცენტრალურ, სამხრეთსა
და შუა დასავლეთის შტატებს და კანადის საზღვრისკენ გავქუსლავ.
და მიუხედავად სიბნელისა, მიუხედავად ბილის სიმსუქნისა, მიუხედავად იმისა,
რიომ კარგი მორბენალი ვიყავი, ბილს უკვე მილნახევარი ჰქონდა გავლილი,
როცა მე მას წამოვეწიე..

 



ჯეფ პიტერსი პირად მაგნიტის როლში

ჯეფ პიტეგსმა გამოსცადა ფულის შოვნის იმდენი საშუალება, რამდენიც სამხრეთ
კაროლინას

შტატ ჩარლსტანში ბრინჯის მოხარშვის რეცეპტი არსებობს.

მე მიყვარს მის ახალგაზრდობის ამბების მოსმენა,როდესფც ის ყოველ
შესახვევზედ მალამოებს

და ხველის წინააღმდეგ წამლებს ჰყიდდა, ხელი ხელში იმ წრესთან, რომელიც
ბედს ,,ალჩუ–

კოჭოს,, ეთამაშება უკანასკნელ გროშს ანაცვლებს მას.

,,ბედმა ,,მეთევზეთა სერზედ,, შტატ არკანზასი გადამტყორცნა––მოჰყვება იგი––
მაშინ მე ირმის

ტყავში და მოკასსინებში შემოსილი ვიარებოდი, თავზედ გრძელი თმა, თითზედ
ოცდაათ–

კარატიანი ბრილიანტის ბეჭედი მქონდა, ეს ბეჭედი ტეხარკონში ერთ მსახიობს
გამოვტყუე.

აქამდი არ ვიცი, რა უყო მან საკეც დანას, რომელშიაც მან ეს ბრილიანტი
გამიცვალა.

მე გახლდით ექიმი ვოფ–ხუ, ცნობილი ინდოედი მკურნალი. იმ დროს მე მხოლოდ
ერთი

სანელებელი მქონდა, სახელდობრ გარმკუნებელი მწარე. დამზადებული იყო იგი
ცხოველ–

მყოფელ მცენარეემიდან და ბალახებიდან, რომლებიც ჩოკტოს ტომის უფროსის
ცოლმა წარმტაც

ტა–კვა–ლამ შემთხვევით აღმოაჩინა, როდესაც მოარშულ ძაღლის
შესაზავებლადგინისჯონჯლს

უძუბდა. ის საუზმე ადათდთ აქვთ მიჩნეული მათ სიმინდის დღესასწაულის
ცეკვის დღეს.

უკანასკნელ ქალაქში ჩემი საქმე ცუდათ წავიდა, ისე რომ მე სულ ხუთი დოლარი–
ღა მქონდა.მე

გავემგზავრე ,,მეთევზურთა სერის,, აფთიაქის პატრონთან, და მან ექვსი თოგმული
რვა უნციანი

ბოთლი ნისიად მომცა. სიქები და დანარჩენი აუცილებელი ინგრედიენტები ჩემს



ჩემოდანში

მქონდა უკანასკნელ ქალაქში მოღვაწეობისას ნაშთები. ცხოვრება ისევ
ვარდისფრად შეიღება,

როდესაც მე სასტუმროში წყალსადენიანი ოთახი ვიქირავე და განმკურნებელი
მწარე

ფანჯარაზედ თორმულობით გავამწკრივე.

სითაღლითე? არა, ბატონო. იმ ექვს თორმეულ ,,მწარეში,, ორი დოლარის ქინა–
ქინის ექსტრაქტი

და ათი ცენტრის ანილინის ფერადი იყო. ბევრი ხნის შემდეგ მე იმავ ქალაქებში
დავიარებოდი, და

რრამდენი ხალხი მეხვეწებოდა ჩემი ელექსირის განმეორებას.

იმავ საღამოს ერთი პაწია ურიკა დავიქირავე და ჩემი ,,მწარის,, გაყიდვას
შევუდექი. მეთევზურთა

სერი,, ციებ–ცხელებიან დაბლობზე არის გაჭიმული; და ჩემი დიაგნოზით იმ
ადილის

მცხოვრებლებს სწორედ რთულჰიპოტეტიური, ფილტვ–გულის, სკორბუტის
საწინააღმდეგო

ტონიური წამლები სჭირდებათ.

,,მწარე,, გავრცელდა, როგორც ვეგეტარიანულ სადილზე ტკბილ ხორცის პაშტეტი.
2 თორმეული

ბოთლი უკვე გაყიდული მქონდა––თითო თითო ორმოცდაათ ცენტათ,––როდესაც
ვიგრძენი, რომ

ვიღაცა სახელოზედ მებღაუჭება. მე ვიცოდი, რას ნიშნავს ეს; ამიტომ უმალ
ჩამოვხტი ურიკიდან

და სწრაფად მივაჩეჩე ხუთდოლარიანი ქაღალდი გერმანულ ვერცხლის
ვარსკვლავიან კაცს.

––კონსტებლ, –– მივმართე მე, –– მშვენიერი საღამოა დღეს.

––მიღებული გაქვთ ქალაქის მმართველობიდან –– მეკითხება იგი –– ნებართვა მაგ
არალეგალურ

ესენციის გაყიდვისთვის, რომელსაც თქვენ მლიქვნელობით წამალს უწოდებთ?

––,,არა,,–– ვუპასუხე მე.–– მე არ ვიცოდი, რომ თქვენ აქ ქალაქში მმართველობა



გაქვთ. თუ ხვალ

დილით მე მას მოვნახავ, სიამოვნებით ავიღებ ნებართვას, რაკი ეს საჭირო
ყოფილა.

––მე უნდა მიგიკეტოთ ეგ დუქანი, ვიდრე თქვენ აგ მიიღებთ ნებართვას ––
მეუბნება კონსტებლი.

მე შევწყვიტე ვაჭრობა და სასტუმროში დავბრუნდი. პატრონს ყოველივე ვუამბე.

––ჰო, –– მეუბნება ის, –– ,,მეთევზურთა სერზედ ,, თქვენ ვერაფერს გახდებით. ექიმი
ხოსკინსი,

ერთად–ერთი ექიმი, ამ მხარეში ქალაქის მერის ქვისლია, და ისინი არაფრის
გულისთვის არ

მისცემენ ექიმ––მჩემებელს (შარლატანს) მათ ქალაქში ვარჯიშობის ნებას.

მე მოდიკურ ვარჯიშეს გოდი ვეწევი –– ვეუბნები მე.––მე საწსრილმანო ვაჭგობის
სახელმწიფო

პატენტი მაქვს, და თუ მათ სურთ, ქალაქის პატენტსაც ამოვირჩევ.

მეორე დილას მე მერის სამწერლოში წავედი, იქ მითხრეს, რომ მერი ჯერ არ
მობრძანებულა; არც

იციან, როდის მობრძანდება.

––რას იზამ! ექიმი ვოფ–ხუ გაჩანჩალდა თავის სასტუმროში, ჩაჯდა სავარძელში,
აანთო რემის

რეგალია და უცდის.

ცოტა ხნის შემდეგ ჩემს გვერდით სავარძელში ცის–ფერ გალსტუხიანი
ახალგაზრდა ვაჟი

ჩამოჯდა, და მკითხავს, რომელი საათია.

––თერთმეტის ნახევარია –– მივუგე მე,––თქვენ–კი –– ენდი ტაკერი ბრძანდებით.

მე მინახავს თქვენი მუშაობა. ეს ხომ თქვენ დააარსეთ სამხრეთ შტატებში,,?
მოითმინეთ, ის

შეიცავდა: ჩილის მარგალიტის ბეჭედს, საქორწინო ბეჭედს, კარტოფილის
საჭყლეტ მანქანას,

დამამშვიდებელ სიროპიან ჭაჭას და დოროტი ვერნონის სურათს,––ყველაფერი
ორმოცდაათ



ცენტათ.

ენდის ესიამოვნა, რომ მე მას ვიცნობ. ის ჩინებული ქუჩის მოსაქმე იყო; უფრო
მეტიც––იგი პატივს

სცემდა თავის პროფესიას, და სრულიად კმაყოფილდებოდა სამას პროცენტიან
მოგებით.

ბევრჯელ, ბევრჯელ წინადადება მისცეს მას ნარკოტიულ წამლების
არალეგალური გაყიდვა

ეკისრა; მაგრამ ვერ დაითანხმეს, ვერც ერთხელ ვერ მოახერხეს მისი შეცდენა.

მე ამხანაგი მჭირდებოდა; და აი, მე და ენდი შევთანხმდით თანაზიარათ
მოქმედებას.

მე გადუშალე ,,მეთევზურთა სერის,, მდგომარეობის სურათი, აუხსენი, რა ძნელია
აქ ფინანსური

ოპერაციების წარმოება, პოლიტიკის და ნათლიმამობის შერევის გამო. ენდი ეს–კი
იყი

ჩამოსულიყო დილის მატარებლით. მას თითონაც მეტად საქმე, და აპირებდა
ხმელეთ ევრეკა–

სპრინგში ახალ სამხედრო გემის ასაშენებლად საზოგადოებრივ ხელის–მოწერის
განცხადებას, და

რამდენიმე დოლარით ქალაქის გაწმენდას. ამგვარათ, ჩვენ სუფთა ჰაერზე
გავედით, აივანზე

ჩამოვსხედით და წესიერათ მოვიფიქრეთ ყველაფერი.

მეორე დილას, თერთმეტ საათზე, როდესაც მე მარტოკა ვიყავი, სასტუმროში
ბიძია ტომი

მოჩანჩალდა და ექიმი იკითხა––უნდა წამოვიდეს და მოსამართლე ქენკსი
გასინჯოს,რომელიც,

სჩანს, იმავ დროს ქალაქის მერიც იყო, და სასტიკათ დაავადებულიყო.

––მე ექიმი არა ვარ, –– ვეუბნები მე.––რატომ ნამდვილ ექიმს არ მიმართავთ?

––ბატინო,––მიპასუხებს იგი.––ექიმი ხორკინსი სოფელში წასულ, ოცი მილის
მანძილზე, ვიღაცა

ავადმყოფთან.

ის ერთად–ერთი ექიმია ქალაქში, მასსა ბენკსი კი ძალიან ცუდათ არის. მან



გამომგზავნა მე თქვენ

სათხოვნელათ––ძალიან გთხოვთ ნახოთ იგი.

როგორც ადამიანი ადამიანთან––ვენბნები მე––მე მზათა ვარ წამოვიდე და
გავსინჯო იგი.

ჩავიდე ჯიბეში ,,განმკურნებელი მწარის,, ბოთლი, და გავეშურე მთისაკენ, მერის
ბინაზე,

რომელიც საუკეთესო სახლი იყო ქალაქში, აივანით და თუჯის ძაღლებით სახლის
წინ.

მერი ბენკსი ლოგინში იწვა, მთლად გახვეული, ისე რომ მხოლოდ წვერები და
ფეხის გულები–ღა

უჩანდა.

ის ისეთ შიგნიერ გრგვინვას უშვებდა, რომ სან–ფრანცისკოში ყველას უსათუოდ
ეგონებოდა, რომ

მიწის–ძვრა დაიწყო და თავშესაფრად ბაღებში გაიქცეოდა. ლოგინის თავში
ახალგაზრდა ყმაწვლი

იდგა, ხელში ფინჯანი ეჭირა.

––ექიმო,––მეუბნება მერი,––სასტიკათ ავათა ვარ, პირდაპირ ვკვდები. არ
შეგიძლიათ მიველოთ

რამე?

––მისტერ მერ,––ვეუბნები მე,––მე არ გახლავართ ს. კუ–– ლაპიუსის რეგულიარული
და

პატენტიანი მოწაფე. მე არასოდეს არ მომისმენია მედიკურ კოპედჟის კურსები, მე
მოველი

მხოლოთ როგორც ადამიანი, სანახავათ, თუ რაიმე დახმარების გაწევა შემიძლია.

––დიდი მადლობელი ვარ, ძალიან დამავალებთ,–– მეუბნება იგი.––ექიმო ვოფ–ხუ,
ეს ჩემი ძმის

წული გახლავთ, მისტერ ბიდლი.

მან სცადა ჩემთვის ტანჯვის შემსუბუქება, მაგრამ ამაოთ. ოჰ, ღმერთო ჩემო, ოჰ!
ჰგოდებს იგი.

––მე თავი დავუკარი მისტერ ბიდლს. ავალმყოფის ლოგინთან ჩამოჯექი და მაჯას
ვუსინჯავ.



შეიძლება ვნახო თქვენი ღვიძლი... უკაცრავათ, ღვიძლი კი არა, ენა,––ვეუბნები მე.

შემდეგ ექიმი თვალების ქუთუთოებს უბრუნებს და დაშტერებით შესცქერის
თვალის კაკალში.

––რამდენი ხანია, რაც ავათა ხართ?––ვკითხე მე.

––წუხელ ღამ... ოი, ოი, ოჰ... წამაქცია.––მეუბნება მერი.––რამე წამალი მომეცმთ,
ექიმო,

გევედრებით, ჰა?

––მისტერ ფილდ,––ვამბობ მე,––თუ შეძლება, გადასწიეთ ფანჯრის რაფა.

––ბიდლ––მიპასუხებს ახალგაზრდა ყმაწვილი.––ბიძა დაჟემს, როგორ გგონიათ, არ
შეგიძლიათ

ერბოკვერცხიანი შაშხი შესჭამოთ.

––მისტერ მერ, ––ვეუბნები მე, ყური მარჯვენა ბეჭზედ მივადე,––თქვენ მარჯვენა
კლავიკორდის

კლავიკულის სასტიკი ზე–ანთება გადაგდებიათ!

––ღმერთო მოწყალეო!––მძიმე კვნესით იძახის ის.––არ შეგიძლიათ რამით
ასზილოთ, ან

გამისწოროთ იგი, ან საზოგაოთ მიშველოთ რამე?

მე ვიღებ ჩემ ქუდს და კარებისაკენ მივდივარ.

ნუთუ მიბრძანდებით, ექიმო?––ბღავის მერი. ––თქვენ ხომ არ წახვალთ ასე, არ
მომკლავთ ამ...

კლეპკოს ზე–ოფლი სხმით... კლეპკო... ბრძანეთ, არა?

უბრალო კაცობა, ექიმო ხუ–ხა,––მეუბნება მისტერ ბიდლი,––ნებას არ გაძლევთ
დასტოვოთ

ადამიანი სიკვდილის კარზე და არ დაეხმაროთ მას.

––ექიმი ვოფ–ხუ, თუ თქვენ ენას ძალ–უძს ეს სახელი გამოსთქვას, –– ვეუბნები მე,
–– უბრუნდები

ლოგინს და გრძელ თმას ვისწორებ.

––მისტერ მერ,––ვეუბნები მე,––თქვენ ერთი იმედი–ღა დაგრჩენიათ. წამალი თქვენ
არას



გიშველით. მაგრამ არსებობს სხვა, უზენაესი ძალა, თუმცა წამალშიაც
რასაკვირველია ბევრი ძალა

არის.

–––მერე რა არის ეს?

––მეცნირი დემონსტრაციები,– ვეუბნები მე,–სულის ტრიუმფი სალსაპარელზე.
რწმენა, რომ არ

არსებობს არც ტანჯვა, არც ტკივილი, გარდა იმ ტკივილებისა, რომლებიც
წარმოიწვიან, როდესაც

თქვენ წესიერათ გრძნობთ თავს. თავი ბანკროტათ იცანით.

დემონსტრაცია მოახდინეთ!

––რა პარაფერნალიაზე ლაპარაკობთ თქვენ, ექიმო,–მეუბნება მერი,–თქვენ ხომ
სოციალისტი არა

ხართ.

––მე გელაპარაკებით ფსიქიურ ფინანსების გაცემის დიად დოქტრინაზე,–ვეუბნები
მე.–მანძილზე

მოქმედების შუქ–მოფენილ სკოლაზე, მენინგიტისა და შეცდომების შეუცნობელ
მკურნალობაზე...

პირად მაგნიტიზმის სახელით განთქმულ საოცარ ოთახის სპორტზე.

––შეგიძლიათ გააკეთოთ ეგ, ექიმო?–მეკითხება მერი.

––მე შინაგან კათედრის ცხაი ხუპლასი და მთლიან სინედრიონების წევრი
გახლავართ,–ვეუბნები

მე,–კოჭლები ლაპარაკს იწყობენ და ბრმები სიარულს, როდესაც მე მათ პასსებს
უკეთებ. მე ვარ

მედიუმი კოლორატურული გიპნოტისტი და სპირიტიოზული კონტროლიორი.
უკანასკნელ

სიანსებზედ ენნ–არბორში ძმრისა და არყის შემუშავების ამხანაგობის
განსვენექული

თავმჯდომარე მხოლოდ ჩემი წყალობით ჩამოდიოდა დედამიწაზედ და
ნახულობდა თავის დას

დჟენნინს. თქვენ ხედავთ, რომ მე ვვაჭრობ ქუჩებში წამლებით ღარიბებისათვის.
მაგრამ მათთვის



მე პირად მაგნეტმზმს არ ვხარჯავ და არ ვფლანგავ. მე არ ვარქვევ მას ქუჩის
მტვერში, ვინაიდან

მათ მტვერიც არ დაუმსახურებიათ.

––ჩემს ავადმყოფობას ხომ უწამლებთ?–მეკითხება მერი.

––მისმინეთ,–ვეუბნები მე,–მე ძალიან ბევრი უსიამოვნება მქონია საექიმო
საზოგაებასთან

ყოველგან,მარამ თქვენი სიცოცხლის გადასარჩენათ მე გამოვიყენებ ფსიქიურ
წამლობას, თუ

თქვენ, როგორც მერი, დასთანხმდებით და არ შემაწუხებთ ვაჭრობის ნებართვის
საკითხში.

––რასაკვირველია,–მეუბნება ის.–ეხლა–კი, ექიმოდაიწყეთ თქვენი საქმე, რადგან
ტკივილები

კვლავ დამიბრუნდნენ.

–––ჩემი გონორარი 250 დოლარი იქება. პირობას გაძლევთ, რომ ორ სეანსში
მოგარჩენთ,–ვეუბნები

მე.

–––კეთილი,–მუბნება მერი. მე გადავიხდი მაგას. ვფიქრობ რომ ჩემი
სიცოცხლეამდენი მაინც

ღირს.

–––მე საწოლის გვერდში ჩამოვჯექ და მერს თვალებში ჩავაცქერდი.

––ეხლა,––ვეუბნები მე,––თქვენი აზრები ავადმყოფობას მოაშორეთ. თქვენ ავად
არა ხართ. თქვენ

არა გაქვთ არც გული, არც კლავიკულა, არც ბეჭი, არც ტვინი––არაფერი. თქვენ
არავითარ

ტკივილებს არა გრძნობთ. გამოტყდით რომ თქვენ შეცდით. ეხლა თქვენ
გრძნობთ, რომ ტკივილი,

რომელიც თქვენ არცა გქონიათ, თითქოს სუსტდება,–– ხომ მართალია?

––მე უკეთა ვგრძნობ თავს, ექიმო, წყეული ვიყო, თუ უკუთ არ ვგრძნობდე.–
მეუბნება მერი.

ცოტაოდენი კიდევ იცრუეთ, თითქოს მე არ მქონდეს სიმსივნე მარცხენა მხარეს,
და იმედი



მაქვს,რომ მე წამოვჯდები, და ნამცხვართან ერთად ძეხვებს გეახლებით.

მე გავაკეთე რამოდენიმე პასსი.

––ეხლა,–ვეუბნები მე,–ანთებამ უკვე გაიარა პერიგელიის მარჯვენა მხარე უკვე
ჩავარდა. თქვენ

გეძინებათ, თვალები გეხუჭებათ, ამ წუთში ავადმყოფობის სვლა დაყოვნებულია,
ეხლა თქვენ

დაიძინეთ.

მერმა თვალები დახუჭა და ხვრინვა დაიწყო.

––ხომ ხედავთ მისტერ ტიდდლ, თანამედგოვე მეცნიერების სასწაულს.

––ბიდდლ,–– მეუბნება იგი,–– როდის დაამთავრებთ ბიძიას ექიმობას ექიმო პუ–პუ?

––ვოფ–ხუ,–ვეუბნები მე.–მე მოვალ ხვალ, დილით საათის თერთმეტზე. რომ
გაიღვიძებს, რვა

წვეთი სკიპიტარი და სამი გირვანქა ქიფშტექსი მიეცით. დილა მშვიდობისა.

––მეორე დილას მე დანიშნულ დროზე მივედი.

––აბა, მისტერ ბიდდლ,––ვეუბნევი მე ახალგაზრდა ვაჟს, როდესაც მან საწოლ
ოთახის კარები

გამიღო,––როგორაა დღეს ბიძა თქვენი?

––ბევრათ უკეთ არის,–მეუბნება ახალგაზრდა.

მერს მაჯაც და პირის ფერიც მშენიერი ჰქონდა.

მე კიდევ ერთხელ მივმართე ჩემს მეთოდს წამლობისა, და მან განაცხადა, რომ
უკანასკნელმა

ტკივილებმაც გაუარა.

––ეხლა,–ვეუბნები მე,– ერთი–ორი დღეკიდევ ლოგინში დარჩით, და მაშინ
სრულიად

გამოკეთდებით. ისიც თქვენი ბედია, მისტერ მერ, რომ მე შემთხვევით
მეზღვაურთა სერში ვიყავი,

ვინაიდან ვერავითარი წამლები კორნუკოპელიდან, რომელმაც ჩვეულებრივ
განათლების ექიმები

ხმარობენ, ვერ გიშველიდნენ თქვენ. ეხლა–კი, როდესაც თქვენი შცდომა გაჰქრა,



და

დამტკიცებულია, რომ თქვენი ტკივილები ვერაგულ მოტყუებას წარმოადგენდნენ;
შევეხოთ

უფრო სასიამონო მოვლენას, სახელდობრ 250 დოლარ ჰონორარს.მხოლოდ, მე
ძალიანა გთხოვთ,

ნუ იხმარებთ ამ შემთხვევაში ჩეკს, ვინაიდან მე საშინლად მძულს ხელის მოწერა.

––მე ნაღდათ გაგიმხადეთ, – მეუბნება მერი და ბალიშის ქვეიდან საფულე
ამოაძრო. ხუთი

ორმოცდაათ დოლარიანი ქაღალდი გადითვალა და ხელში უჭირავს.

––ხელწერილი გამოართვით, – ეუბნება ქიდდლს.

მე ვაძლევ ხელწერილს, მერი ფულს მითვლის, რომელსც მე უმთავრესად შინაგან
ჯიბეში ვინახავ.

––ეხლა, ბატონო მოხელევ, შეასრულეთ თქვენი მოვალეობა,–ამბობს მერი და
ავადმყოფისათვის

სრულიად შეუფერებელ ღიმილით იღიმება.

მისტერ ბიდდლი ხელს მხარში მკიდებს.

––თქვენ დაპატიმრებული ხართ, ექიმო ვოფ–ხუ, სხვანაირათ პიტერს,–მეუბნება
იგი,–იმისათვის,

რომ ექიმობთ უნებარპვოთ, რომელსაც სახელმწიფო აუცილებლათ მოითხოვს.

––თქვენ ვინა ხართ?–ვკითხავ მე.–მე მოგახსენებთ, მინც არის ,–მეუბნება მერი და
ლოგინში

ჯდება.–ეგ გახლავთ სახელმწიფო მედიკური საზოგადოების პოლიციის ფარული
მოხელე. იგი

გითვალთვალებდათ თქენ ხუთ შტატში, გუშინ მოიდა ჩემთან და ჩვენ
გამოვიმუშავეთ თქვენი

დაჭერის გეგმა. იმედი მაქვს, მისტერ ფაკირ, რომ თქვენ აღარ ითამაშებთ ექიმის
როლს ჩვენ

მხარეში. როგორ ბრძანეთ, ექიმო რა ავადმყოფობა მაქვს მე?–გადაიხარხარა
მერმა.–რთული...

კეთილი, ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს, რომ ეს ტვინის სისუტე არ იყო.



––პოლიციის აგენტი?– ვამბობ მე.

––სწორეთ,–მეუბნება ქიდდლი.–მე შერიფს უნდა გადაგცეთ თქვენ.

––ვნახოთ როგორ იზამთ მაგას,–ვეუბნები მე, ბიდდლს ყელში ხელი ვტაცე და
კინაღამ ფანჯრაში

არ ვისროლე, მაგრამ მან რევოლვერი ამოიძრო და პირდაპირ ნიკაპში
დამაბჯინა.მე გავჩერდი.

მაშინ მან ხელბორილები ჩამომაცვა და ჯიბიდან ფული ამომაცალა.

ვამოწმებ რომ ეს სწორედ ის ბილეთებია,რომლებიც მე და თქვენ, მსაჯულო ბენკს
დავნიშნეთ–

ამბობს იგი. მე მათ შერიფს გადავცემ, როდესაც ჩვენ მის სამწერლოში მივალთ,
და იგი თქვენ

ხელწერილს გამოგიგზავნით. ეს ბილეთები ნმვთიერი მხილება იტნება.

––მართალი ბრძანდებით, მისტერ ბიდდლ,–ამბობს მერი,–ახლა, ექიმო ვოფ–ხუ,
რატომ არ

გვიჩვენებთ თქვენს ძალას?განა არ შეგიძლიათ კბილებით გახსნათ თქვენი
მაგნეტიზმი და რაიმე

ფოკუს–მოკუსით ბორკილები გაიხსნათ?

_წავიდეთ, ბატონო მოხელე,–ღირსეულად ვამბობ მე.–მე ვიღუბ არსებულ
მდგომარეობას.

შემდეგ ვუბრუნდები მოხუც ბენკსს და ჩემს ბორკილებს ვაჩხარუნებ.

–მისტერ მერ, მოკლე ხანში თქვენ დარწმუნდებით, რომ პირად მაგნეტმზმი–
უზენაეს მიღწევა

არის.დარწმუნებული იყავით, რომ ამ შემთხვევაშიაც იგი მიაღწევს თავის მიზანს.

და, რასაკვირველია,ეს ასეც მოხდა.

როდესაც ჩვენ ჭიშკარს მიუახლოვდით, მე ვთქვი:

–აქ შეიძლება ვინმეს შევხვდეთ, ენდი, ჩემის აზრით სჯობია მოვიხსნა ეს.

–ჰა? აბა, რასაკვირველია, ეს ენდი ტაკკერი იყო. მთელი გეგმაც მან გამოიგონა; და
აი ამგვარად

ვიშოვეთ თანხა ჩვენი საერთო საქმის დასაწყებად..



მოგვთა საჩუქრები

ერთი დოლარი და ოთხმოცდაშვიდი ცენტი. სულ ეს იყო. აქედან სამოცი ცენტი

ბაყლებთან და ყასბებთან ნაყიდი საქონლის ზუსტ საფასურზე ატეხილი დავის
შედეგად

რუდუნებით შეგროვილი ერთპენიანი მონეტებისგან შემდგარი წვრილი ფული
იყო.

დელამ სამჯერ გადათვალა ეს ფული - ერთი დოლარი და ოთხმოცდაშვიდი ცენტი.

მეორე დღეს კი ქრისტეშობის დღესასწაული იყო. ამ ფულით იგი ვერაფერს
იყიდდა.

დელა თავის დანჯღრეულ ტახტზე დაეგდო და მწარედ აქვითინდა. მძიმე წუთებში

ადამიანი სულიერი მდგომარეობის სამ ეტაპს გაივლის: ჯერ სასოწარკვეთილება

იპყრობს, მერე მშვიდდება, შემდეგ კი ეღიმება, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ იგი

საბოლოოდ შეეგუა თავის მდგომარეობას. ამ ეტაპებიდან მთავარია მეორე -
დამშვიდება.

ვიდრე ჩვენი გმირი დამშვიდდებოდეს, ე.ი. პირველიდან მეორე ეტაპზე
გადავიდოდეს,

თვალი შევავლოთ ოთახს, რომელშიც იგი ცხოვრობდა. ოთახი მას ავეჯთან
ერთად

ჰქონდა დაქირავებული რვა დოლარად თვეში.

ოთახი არ იყო მათხოვრული ამ სიტყვის ზუსტი გაგებით, მაგრამ დიდადაც არ

განსხვავდებოდა.

ქვემოთ, ვესტიბულში შემოსასვლელ კარზე დამაგრებული იყო საფოსტო ყუთი,

რომელშიც დიდი ხანია აღარავინ აგდებდა წერილებს; კარის ზემო

ნაწილში ელექტროზარის ღილაკი მიემაგრებინათ, რომლითაც ვერც ერთი
მოკვდავი ვერ

დარეკავდა ზარს; ღილაკსა და საფოსტო ყუთს შორის კი მიკრული იყო დაფა
წარწერით:

"მ-რ ჯეიმს დელინგენ იუნგი."

სიტყვა "დელინგენი" ლამაზი ხელნაწერის სტილით იყო შესრულებული. დაფა



კეთილდღეობის დროს იყო გაკეთებული, როდესაც ოჯახს კვირაში ოცდაათი
დოლარი

შემოსავალი ჰქონდა. ახლა კი, როცა შემოსავალი მხოლოდ ოც დოლარს
შეადგენდა

კვირაში, სიტყვა "დელინგენის" ასოებმა დაკარგა ბრწყინვალება და იქნებ
საკმარისიც კი

იყო, რომ მხოლოდ ასო "დ" ყოფილიყო ამოტვიფრული. მაგრამ ყოველთვის,
როცა კი

დელინგენ იუნგი სახლში ბრუნდებოდა, ოთახში შესვლისას მას ეგებებოდა
მეუღლე -

დელა შეძახილით "ჯიმ" და ნაზად მოხვევდა ხოლმე მკლავებს კისერზე.

დელამ ტირილით გული იჯერა და ცრემლიანი ლოყები ჩვრით შეიმშრალა. იგი

ფანჯარასთან იდგა და უაზროდ შეჰყურებდა ნაცრისფერ კატას, ეზოში
ნაცრისფერ

კედელთან რომ სეირნობდა. ხვალ ქრისტეშობის დღე იყო, მას კი მხოლოდ ერთი

დოლარი და ოთხმოცდაშვიდი ცენტი ჰქონდა ჯიმისთვის საჩუქრის საყიდლად.

ის ყოველთვიურად ზოგავდა ფულს და მხოლოდ ამ თანხის დაგროვება მოახერხა,

რადგან რეალური ფასები ყოველთვის უფრო დიდი იყო, ვიდრე ის ანგარიშობდა.

ჯიმისთვის კი აუცილებლად უნდა ეყიდა საჩუქარი. ჯიმი - მისი ჯიმი. ადრე
რამდენი

სასიამოვნო წუთები გაუტარებია იმაზე ფიქრით, როგორი საჩუქარი ეყიდა
მისთვის.

საჩუქარი ლამაზი, გამორჩეული და ჯიმის შესაფერისი უნდა ყოფილიყო.

ფანჯრებს შორის კედელში სარკე იყო ჩამაგრებული. გინახავთ ოდესმე ფანჯრებს
შორის

სარკე რვადოლარიან ოთახში? საკმაოდ გამხდარი და მოძრავი უნდა ყოფილიყო

ადამიანი, რომ ამ ვიწრო სარკეში მოეხერხებინა თავის გარეგნობის
დათვალიერება.

დელა გამხდარი იყო და ამას ახერხებდა.

უცებ დელა მოსცილდა ფანჯარას და გაჩერდა სარკის წინ.



მას თვალები გაუბრწყინდა, სახე გაუფითრდა და სწრაფად ჩამოუშვა თმა.

ახლა ის ნათლად ხედავდა, რომ მის ოჯახში ორი ძვირფასი ნივთი იყო, ერთი -
ჯიმის

ოქროს საათი, რომელიც ადრე მისი მამის, უფრო ადრე კი პაპის საკუთრება იყო,
მეორე კი

- მისი თმა.

მოპირდაპირე სახლში მის უდიდებულესობას სავოიის დედოფალს რომ ეცხოვრა,
დელა

თავს რომ დაიბანდა, თმას გასაშრობად ფანჯარაზე გადმოჰფენდა, რათა ამ თმის

სილამაზეს დაეჩრდილა დედოფლის გარეგნობა. ხოლო სოლომონ მეფეს ამავე
სახლში

შვეიცარად რომ ემსახურა და მთელი თავისი განძი სახლის სარდაფში ჰქონოდა

შენახული, ჯიმი ყოველთვის, როცა კი ამ სახლს ჩაუვლიდა, ამოიღებდა თავის
საათს,

რათა დაენახა, შურისაგან როგორ დაიგლეჯდა წვერს სოლომონი.

დელას ჩამოშვებული ტალღისებური თმა წაბლისფერ ჩანჩქერს მოგაგონებდათ.
თმა

მუხლებს ქვემოთ მთავრდებოდა და თითქმის მთლიანად ფარავდა მის სხეულს.
დელამ

სწრაფად აიკეცა თმა. იგი ერთხანს ყოყმანობდა და გაუნძრევლად იდგა.
რამდენიმე

კურცხალი მისი ცრემლისა გაცვეთილ წითელ ხალიჩას დაეცა.

ბოლოს დელამ, რომელსაც თვალებზე ცრემლები ჯერ არ შეშრობოდა, ჩაიცვა
თავისი

ძველი ყავისფერი ჟაკეტი, დაიხურა ძველი ყავისფერი ქუდი, ხელის სწრაფი
მოძრაობით

გაისწორა ქვედატანის მაქმანი, გაიჯახუნა კარი, ჩაირბინა კიბეები და ქუჩაში
გავიდა.

იგი ერთ შენობასთან გაჩერდა და წაიკითხა წარწერა: "მადამ სოფრონი.

თმისაგან დამზადებული ნაკეთობანი." იმ წამსვე ავარდა ზემო სართულზე, ძლივს



დაიცხრო მღელვარება და ოთახში შევიდა. მის წინ სქელი, მეტისმეტად თეთრი,
ცივი და

მკაცრი გამომეტყველების ქალბატონი სოფრონი იდგა.

_ ხომ არ შეისყიდით ჩემს თმას? _ შეეკითხა დელა.

_ შევისყიდი. _ მიუგო ქალბატონმა, _ მოიხადეთ ქუდი და მაჩვენეთ!

დელამ მოიხადა ქუდი... და წაბლისფერი ჩანჩქერი გადმოიფრქვა ქვემოთ.

_ ოც დოლარად ვიყიდი. _ თქვა ქალბატონმა და გამოცდილის ხელით ასწია თმა.

_ მომეცით ახლავე. _ უთხრა მას დელამ.

მომდევნო ორმა საათმა ვარდისფერი ფრთებით გაიფრინა (მაპატიეთ
გადაჭარბებული

მეტაფორისათვის). დელა დაეხეტებოდა მაღაზიებში ჯიმისათვის საჩუქრის
საყიდლად.

ბოლოს როგორც იყო მიაგნო.

საჩუქარი ზედგამოჭრილი იყო ჯიმისათვის, თითქოს სპეციალურად მისთვის

დაემზადებინათ. სხვა მაღაზიებში მსგავსი რამ ვერ აღმოაჩინა. ეს იყო
პლატინისგან

დამზადებული, სადა და მკაცრი სტილით შესრულებული ჯიბის საათის ძეწკვი.
მისი

ღირსება ის იყო, რომ მასში ხაზგასმული იყო მხოლოდ შინაარსი და არ შეიცავდა
ყალბ,

ზიზილ-პიპილო ორნამენტებს. ასეთი უნდა იყოს ხელოვნების ყველა ჭეშმარიტი
ნიმუში!

ძეწკვი ისეთივე მაღალი ხარისხისა იყო, როგორიც ჯიმის საათი. დელამ როგორც
კი ეს

ძეწკვი დაინახა, გაიფიქრა, ეს მხოლოდ ჯიმის უნდა ეკუთვნოდესო. ძეწკვი
რაღაცნაირად

ჯიმის ჰგავდა, რადგან მასშიც, ისევე როგორც ჯიმიში, შერწყმული იყო ღირსება
და

სისადავე.

დელამ ამ ძეწკვში ოცდაერთი დოლარი გადაიხადა და სახლში მხოლოდ



ოთხმოცდაშვიდი ცენტით ბრუნდებოდა. ჯიმის ამ ძეწკვით ნებისმიერ
საზოგადოებაში

შეეძლო ამაყად ამოეღო ჯიბიდან საათი და გაეგო დრო. ახლა კი ამ ჯიბის საათს,

ნაცვლად ძეწკვისა, ძველი ტყავის ზონარი ჰქონდა გამობმული, ამიტომ, როცა
დროის

გაგება სურდა, ჯიმი სხვებისათვის შეუმჩნევლად ამოიღებდა ხოლმე საათს.

დელა შინ დამშვიდებული დაბრუნდა და იმ ურთულესი ამოცანის გადაწყვეტაზე

დაიწყო ფიქრი, როგორ აღედგინა ის სილამაზე, კეთილშობილებისა და

სიყვარულისათვის მსხვერპლად რომ გაიღო.

აიღო თმების დასახუჭუჭებელი მაშა, დადო გაზქურაზე და აანთო გაზქურა.

ორმოცი წუთის შემდეგ მისი თავი ხშირი კულულებით დაიფარა. ახლა იგი

გაკვეთილიდან გაპარულ მოსწავლე ბიჭუნას ჰგავდა. დელა დიდხანს
კრიტიკულად და

გულმოდგინედ აკვირდებოდა თავის თავს სარკეში.

"როგორც კი შემომხედავს, ჯიმი ან მომკლავს, ან მეტყვის, კონი-აილენდის
გუნდის

მომღერალ გოგონას ჰგავხარო. მაგრამ რა უნდა მექნა ერთი დოლარით და

ოთხმოცდაშვიდი ცენტით?" _ ფიქრობდა იგი.

შვიდი საათისათვის მას ყავა უკვე მოდუღებული ჰქონდა, გაზქურაზე
გახურებული ტაფა

კი მზად იყო კატლეტების შესაწვავად.

ჯიმი არასდროს იგვიანებდა.

დელამ ხელში დაიკავა ნაყიდი ძეწკვი და დაჯდა მაგიდის კუთხეში, შემოსასვლელ

კართან ახლოს. ერთი წუთის შემდეგ მას კიბეებიდან ნაბიჯების ხმა მოესმა. იგი

გაფითრდა. დელას ჩვეულებად ჰქონდა უხმოდ გასაუბრებოდა თავის თავს
უბრალო,

ყოველდღიური საკითხების გამოც კი. ახლა კი ჩურჩულით წარმოთქვა: "ღმერთო,

შთააგონე მას, რომ წინანდებურად ლამაზი ვარ."



კარი გაიღო და ოთახში ჯიმი შემოვიდა. იგი იმედგაცრუებული და დაღონებული
ჩანდა.

საბრალო ჭაბუკი! მხოლოდ ოცდაორი წლისა იყო და უკვე ოჯახის რჩენის
სიმძიმე აწვა

კისერზე.

არ ჰქონდა ხელთათმანები, პალტოც საკმაოდ დაძველებოდა.

ჯიმი მწყერის სუნნაკრავ სეტერივით შეჩერდა კართან და უძრავად იდგა. ისეთი

გამომეტყველებით მიაჩერდა დელას, რომ ქალმა ვერ შეძლო მისი ამოკითხვა. ეს

გამომეტყველება არ გამოხატავდა არც გაბრაზებას, არც განცვიფრებას, არც
გაკიცხვას,

არც თავზარდაცემას და არც სხვა რამ ისეთს, რაც ასეთ ვითარებაში შეიძლება
დაეუფლოს

კაცს. იგი დაჟინებით მისჩერებოდა ცოლს ამ რაღაც განსაკუთრებული,
გამოუცნობი

გამომეტყველებით.

დელა სასწრაფოდ მოსცილდა მაგიდას და მასთან მივიდა.

_ ჯიმ, ძვირფასო, _ უთხრა მას ტირილით, _ ასე ნუ მიყურებ! თმა შევიჭერი და
გავყიდე

იმიტომ, რომ არ შემეძლო შენთვის საშობაო საჩუქარი არ მომერთმია. თმა ისევ

გამეზრდება, განა ასე არაა?! ვალდებული ვიყავი, ეს გამეკეთებინა. მომილოცე
შობა, ჯიმ!

მოდი, ბედნიერად გავატაროთ ეს დღე. შენ არც კი იცი, რა ლამაზი, რა დიდებული

საჩუქარი მოგიმზადე.

_ ესე იგი თმა შეიჭერი, არა? _ იკითხა ჯიმიმ ისეთი გამომეტყველებით, თითქოს
ვერა და

ვერ შეეძლო დაეჯერებინა ეს ამბავი,

_ შევიჭერი და გავყიდე.

განა აღარ მოგწონვარ ისე, როგორც ყოველთვის მოგწონდი? მე ხომ ისევ ის
დელა ვარ.



ჯიმმა უცნაურად მოავლო თვალი ოთახს.

_ ესე იგი შენი თმა აღარ არსებობს? _ უაზროდ იკითხა მან.

_ ნუ კითხულობ თმას, ხომ გითხარი, შევიჭერი და გავყიდე-მეთქი. დღეს შობის
წინა

დღეა, მომეალერსე! ეს ხომ შენი გულისათვის გავაკეთე. იქნებ თმის დათვლაც კი

შეიძლებოდეს, _ განაგრძო მან სერიოზული და ნაზი ტონით, _ მაგრამ ვერავინ

წარმოიდგენს, როგორ მიყვარხარ. ეს სიყვარული უსაზღვროა. ჯიმ, დავაწყო
კატლეტები

ტაფაზე?

ჯიმი უცებ გამოფხიზლდა და გადაეხვია დელას.

Mოდით, ათიოდ წამით ყურადღება გადავიტანოთ სხვა საგანზე და დავსვათ
ასეთი

კითხვა: რომელი უფრო მეტია - რვა დოლარი ერთ კვირაში, თუ მილიონი
წელიწადში?

მათემატიკოსი ან ფილოსოფოსი ამ კითხვას არასწორად უპასუხებს. მოგვებმა
მოიტანეს

ძვირფასი საჩუქრები... ამ ბუნდოვან კითხვას მოგვიანებით გავცემთ პასუხს.

ჯიმმა ამოიღო შეკრულა პალტოს ჯიბიდან და მაგიდაზე დააგდო.

_ სწორად გამიგე, დელა, _ თქვა მან, _ ვერც თმის შეჭრა, შეკრეჭა და ვერც სხვა
რამ ვერ

შეასუსტებს ჩემს სიყვარულს შენდამი, მაგრამ გახსენი ეს შეკრულა და მიხვდები,
რატომ

მოვიქეცი ასე უცნაურად.

დელამ ხელების მსუბუქი მოძრაობით სწრაფად შემოხსნა შეკრულას ზონარი და...

აღტაცების შეძახილი აღმოხდა, შემდეგ კი სინანულის ამოკვნესა და ქვითინი.
ქალის

სულიერი მდგომარეობის ასეთმა სწრაფმა ცვალებადობამ საჭირო გახადა მის

დასამშვიდებლად ყველა იმ დამამშვიდებელი საშუალების გამოყენება, რაც კი
სახლის



პატრონს გააჩნდა.

მაგიდაზე იდო ძვირფასი სავარცხლების კომპლექტი - სავარცხლები გვერდზე და
უკან

გადავარცხნილ თმაზე დასამაგრებლად. ეს სავარცხლები დელას ადრე ნანახი
ჰქონდა

ბროდვეის ერთ-ერთი მაღაზიის ვიტრინაში და დიდხანს ტკბებოდა მათი ცქერით.

სავარცხლები ლამაზი იყო, დამზადებული იყო ნატურალური კუს ჯავშნისგან და

ძვირფასი თვლებით იყო შემკული. ისინი ძალიან მოუხდებოდა დელას ნაწნავებს.

დელამ იცოდა, რომ სავარცხლები ძალიან ძვირი ღირდა. როგორ უნდოდა მისი

ყოფილიყო და გული ეტანჯებოდა, რომ ეს აუსრულებელი ოცნება იყო.

და აი ახლა, როცა ეს სავარცხლები მისი იყო, აღარ არსებობდა ნაწნავები,
სავარცხლებს

რომ უნდა დაემშვენებინა.

მაგრამ მან მაინც გულში ჩაიკრა სავარცხლები. ბოლოს, როგორც იყო,

ცრემლიანი თვალებით ამოიხედა მაღლა და თქვა:

_ თმა სწრაფად მეზრდება, ჯიმ!

შემდეგ დელა დაშანთულ კატასავით სწრაფად წამოხტა ადგილიდან და
ამოიკვნესა:

_ ოჰ, ღმერთო ჩემო!

ჯიმის ხომ ჯერ არ ენახა მისი საჩუქარი. დელამ სწრაფად გაუწოდა მუჭაში
ჩაბღუჯული

საჩუქარი და გაშალა, რომ ჯიმის ხელის გულზე მოქცეული დაენახა. მქრქალი
ძვირფასი

ლითონი დელას უსაზღვროდ მოსიყვარულე სულის ანარეკლი უნდა ყოფილიყო.

_ ხომ შესანიშნავია, ჯიმ. მთელი ქალაქი მოვიარე მის საპოვნელად. მომეცი შენი
საათი.

მინდა ვნახო, როგორ მოუხდება.

იმის ნაცვლად, რომ შეესრულებინა ეს თხოვნა, ჯიმი მოწყვეტით დაეშვა ტახტზე,
ხელები



თავს უკან შემოიწყო და გაიღიმა.

_ დელა, _ სთქვა მან.

_ მოდი, შევინახოთ ჩვენი საშობაო საჩუქრები. ისინი მეტისმეტად ძვირფასია
ჩვენთვის.

მე საათი გავყიდე, რომ შენთვის ეს სავარცხლები მეყიდა. ახლა კი დააწყე
კატლეტები

შესაწვავად.

მოგვები, რომლებმაც ახლადშობილ ქრისტეს საჩუქრები უძღვნეს, ბრძენი
ადამიანები

იყვნენ. სწორედ მათ დაუდეს სათავე საჩუქრის მიძღვნის ჩვეულებას
ქრისტეშობის დღეს.

და რადგან ისინი ბრძენნი იყვნენ, მათ საჩუქრებსაც ბრძნული შინაარსი ჰქონდა:

ადამიანმა თავის ახლობელს საჩუქარი უნდა უძღვნას არა იმ მიზნით, რომ იგი

გაამდიდროს და თვითონაც მდიდარი დარჩეს. საჩუქრის არსი სულ სხვაა.

იმის გასარკვევად, თუ როგორი უნდა იყოს საჩუქარი, მე თქვენ გიამბეთ
გამოგონილი

თავგადასავალი ახალგაზრდა ცოლ-ქმრისა, რომლებმაც იმ მიზნით, რომ
შინაარსი

მიენიჭებინათ საჩუქრებისთვის, მსხვერპლად გაიღეს ყველაზე საუკეთესო, რაც კი

გააჩნდათ.

ჭეშმარიტად ბრძენია ყველა ის, ვინც ასე გასცემს და ღებულობს საჩუქრებს. ისინი

მოგვები არიან.

ბენტონ შარფი თავის ღირსეულ მეტოქეს ხვდება

ტეხასის შტატის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში ყველაზე საშიში ავაზაკი
წუხელ

რესტორან “ გოლდ ფრანტში” მოკლეს. შტატის ერთ-ერთმა ცნობილმა
სახელმწიფო

მოღვაწემ მარჯვედ დაიცვა თავი ბანდიტისგან; რომელსაც მისი მოკვლა სურადა.
მან



დააასწრო ბანდიტს და სიცოცხლეს გამოასალმა იგი.

როცა ქალბატონი შარფი დანიშნულ დროს ოფისში გამოცხადდა, კომისარი
არხეინად

იჯდა სავარძელში და ვაშლს მიირთმევდა.

ქალბატონი შარფი წამოდგა და წასვლა დააპირა.

მოულოდნელი ბედნიერებისგან დაბნეული იყო და უნდოდა, რაც შეიძლება მალე

განმარტოებულიყო. გარდა ამისა, ამ ქალაქში კიდევ ათი დღე უნდა
დარჩენილიყო და

საჭირო იყო ზოგიერთი რამის მოგვარება.

- მადამ, ჩვენი დეპარტამენტი მოწოდებულია გადაჭრას საკითხები დაზღვევის,

სტატისტიკისა და ისტორიის დარგში. სტატისტიკისა და ისტორიის რა
მოგახსენოთ.

მაგრამ დაზღვევის დარგში კი ფრიად სასარგებლო საქმე გავაკეთეთ.

შრომით გასწორების ბანაკის ფეხსაცმლების სახელოსნოს, სადაც ბრალდებული
ჯიმი

ვალენტინი წაღებს კერავდა, ციხის ზედამხედველი ეწვია და ჯიმი უფროსის
ოფისში

წაიყვანა. ციხის უფროსმა ჯიმის გუბერნატორის მიერ იმ დილით ხელმოწერილი

შეწყალების ბარათი გადასცა.

ჯიმი ვალენტინს ოთხი წლის პატიმრობის ვადა ჰქონდა მისჯილი, მაგრამ ციხეში

მხოლოდ ათი თვე გაატარა. მას ეს ვადაც ებევრებოდა და მოელოდა, რომ ციხეში

მხოლოდ სამ თვეს "იჯდებოდა". ისეთ კაცს, როგორიც ჯიმია, ისეთი მზრუნველი
ჰყავს

"გარეთ", რომ ციხეში დიდხანს არ ამყოფებენ და ციხიდან ისე მალე
ათავისუფლებენ,

რომ ხშირად თავის გადაპარსვასაც კი არ აქვს აზრი.

-ვალენტინ! - უთხრა მას ციხის უფროსმა, - ხვალ დილიდან თავისუფალი ხარ.

აბა შენ იცი, მოიკრიბე ნებისყოფა და კაცად იქეცი! კაი გულის ბიჭი ჩანხარ,
სეიფების



გატეხვას თაბი ანებე და პატიოსნად იცხოვრე!

-მე? - თქვა გაოცებულმა ჯიმიმ, - ჩემს სიცოცხლეში არ გამიტეხია სეიფი.

- ჰო მართალია, - ირონიულად უთხრა მას ციხის უფროსმა, - რა თქმა უნდა არ
გაგიტეხია.

მაგრამ, როგორ მოხდა, რომ "სპრინგფელდის საქმეზე" ციხეში გიკრეს თავი?
ნუთუ

იმიტომ, რომ შეგნებულად არ წარადგინე ალიბი, რადგან საქმეში მაღალი
თანამდებობის

პირები იყვნენ ჩარეულნი? თუ ეს იყო ხელოვნურად შეთითხნილი, ბინძური საქმე,

რომელშიც უსამართლოდ გაგხვიეს? შენი თავი ყოველთვის უცოდველ კრავად
მიგაჩნდა.

-ბატონო ციხის უფროსო. მე არასდროს ვყოფილვარ სპრინგფელდში. - თქვა
ვალენტინმა

ისე ალალმართალად, გამოცდილი მსახიობსაც კი შეშურდებოდა.

- კრონინ, - ღიმილით უთხრა ციხის უფროსმა მცველს, - ხვალისთვის გაუმზადე
მას

ციხიდან გასასვლელი ტანსაცმელი და დილის შვიდ საათზე გაუშვი! - მერე კვლავ
ჯიმის

მიუვრუნდა, - ვალენტინ, იფიქრე იმაზე, რაც გირჩიე!

მეორე დღეს, დილის რვის თხუთმეტ წუთზე ჯიმი ვალნტინი ციხის უფროსის

ციხისგარეთა ოფისში იყო. მას დაბალი ხარისხის, უხეშად შეკერილი ტანსაცმელი
და

ფეხსაცმლები ეცვა, რასაც სახელმწიფო უფასოდ აძლევდა ციხიდან გასულ
პატიმრებს.

გარდა ამისა, ციხის მოხელემ ვალენტინს რკინიგზის ბილეთი და ხუთი დოლარი

გადასცა, რითაც თავი უნდა ერჩინა, სანამ რაიმე სამუშაოს იშოვიდა. ციხის
უფროსმა კი

მას სიგარა აჩუქა და ხელი ჩამოართვა.

ამრიგად პატიმარი ჯიმი ვალენტინი გათავისუფლდა გუბერნატორის შეწყალებით,

რაზეც სპეციალურ ჟურნალში შესაბამისი ჩანაწერი გაკეთდა.



გარეთ, მზის სინათლეზე გამოსული ჯიმი ვალენტინი ყურადღებას არ აქცევდა
ჩიტების

გალობას, ხეების რტოთა შრიალს, მინდვრის ყვავილების სურნელს, რასაც ის ათი
თვის

მანძილზე მოკლებული იყო.

თავისუფლების მიერ მინიჭებული სიხარული პირველად მხოლოდ მაშინ იგრძნო,
როცა

მახლობელ რესტორანში შემწვარი ქათამი და ერთი ბოთლი თეთრი ღვინო
მიირთვა,

მერე კი ციხის უფროსის მიერ ნაჩუქარი სიგარაზე ბევრად უკეთესი სიგარა
გააბოლა.

საუზმის შემდეგ ჯიმი ვალენტინი რკინიგზის სადგურისკენ გაემართა, სადგურის

შესასვლელთან მჯდომ ბრმა მათხოვარს ოცდახუთი ცენტი უწყალობა და
მატარებელში

ავიდა. სამი საათი იმგზავრა, ვიდრე შტატის საზღვრის მახლობელ პატარა ქალაქს

მიაღწევდა. მატარებლიდან გადმოსვლისთანავე ჯიმი ვინმე მაიკ დოლანის
კაფისკენ

გაემართა, შევიდა კაფეში და ბარის დახლთან მდგომ კაფეს პატრონს - მაიკს
ხელი

ჩამოართვა.

- ვწუხვარ, რომ უფრო ადრე ვერ მოვახერხე შენი განთავისუფლება, ჯიმი, ჩემო
ბიჭო. -

უთხრა მას მაიკმა, - საქმე იმაშია, რომ შენი გათავისუფლების განზრახვა
სპრინგფელდის

მესვეურებმა გააპროტესტეს და კინაღამ უარი არ ათქმევინეს გუბერნატორს შენს

შეწყალებაზე. ხომ კარგად გრძნობ თავს, ჯიმი?

- კარგად. ჩემი გასაღები ხომ შენთანაა?

ჯიმიმ გამოართვა გასაღები, ზემო სართულზე ავიდა.

შევიდა ოთახში და კარი ღია დატოვა.

ყველაფერი ძველებურად ზუსტად ისე იყო, როცა მან ეს ოთახი დატოვა. იატაკზე



ეგდო

პოლიციის გამომძიებლის, ბენ პრაისის ფერადი ღილი, რომელიც მის ქურთუკს
მოსძვრა

ჯიმის დაკავებისას.

ჯიმიმ კედელში ჩაშენებული კარადის კარს მასზე მიყუდებული გასაშლელი
საწოლი

მოაშორა, გააღო კარი და კარადიდან მტვრით დაფარული პატარა ჩემოდანი
გამოიღო.

ახადა სხურავი და სიყვარულით შეავლო თავი სპეციალური ფოლადისგან
დამზადებულ

სეიფების გასახსნელ საზეინკალო იარაღების კომპლექტს: ბურღებს, ტვიფრებს,

სამაგრებს, სატეხებს, პატარა ზალაყინებს და კავებს. მათ შორის ორი თუ სამი
ხელსაწყო

თვით ჯიმის გამოგონილი იყო, რითაც იგი ძალიან ამაყობდა. ცხრაას დოლარზე
მეტი

დაუჯდა ჯიმის ერთ-ერთი იატაკქვეშა ფირმაში მათი დამზადება და შეძენა.

ნახევარი საათის შემდეგ ჯიმი პირველ სართულზე ჩამოვიდა და კაფეში შევიდა.

ამჯერად მას ფაქიზი გემოვნებით შეკერილი ტანსაცმელი ეცვა, ხელში კი

საგულდაგულოდ გაწმენდილი და გაპრიალებული ჩემოდანი ეკავა.

- უკვე იშოვე ახალი საქმე? - ჰკითხა მას მაიკმა.

- მე? - შეუბრუნა კითხვა ჯიმიმ, - მე ახლა ნიუ იორკის ერთ-ერთი საკონდიტრო
ფირმის

წარმომადგენელი ვარ.

მხოლოდ ერთი კვირა იყო გასული, რაც ჯიმი ვალენტინი გათავისუფლდა, როცა

რიჩმონდში, ინდიანას შტატში "სუფთად" გახსნეს სეიფი და რვაასი დოლარი
გაიტაცეს.

დამნაშავის კვალს ვერ მიაგნეს. ამ დანაშაულის ჩადენიდან ორი კვირის შემდეგ -

ლოგენსპოტში ასეთივე ხელწერით გახსნეს ახლადგამოგონებული, საიმედო

კონსტრუქცისს სეიფი და ათას ხუთასი დოლარი, ოქრო-ვერცხლი და ფასიანი



ქაღალდები გაიტაცეს.

ამ ფაქტებმა სამართალდამცავი ორგანოები შეაშფოთა და სეიფების
"გამტეხების"

თვალყურის დევნება გააძლიერეს. ყოველივე ამის შემდეგ კი ჯეფერსონ
სიტისბანკის

სეიფიდან ხუთი ათასი დოლარის ბანკნოტები გაქრა. ამჯერად დანაკარგი
იმდენად

დიდი იყო, რომ საქმე სახელგანთქმული ბენ პრაისის ჯგუფის გამომძიებელს
გადაეცა, იმ

ბენ პრაისისა, რომელმაც ერთხელ უკვე დააპატიმრა ჯიმი ვალენტინი. როცა
ერთმანეთს

შედარეს ჩადენილი დანაშაულებები, საუცარი მსგავსება აღმოაჩინეს მათ შორის.
ბენ

პრაისმა გამოიკვლია დანაშაულთა ჩადენის ადგილები და საგამოძიებო ჯგუფის
წევრებს

განუცხადა:

- ეს ჯიმი ვალენტინის ხელწერაა, როგრც ჩანს, მან განაახლა სეიფების ძარცვა.

დააკვირდით ამ ღილაკებს. მძარცველმა ისე ადვილად ამოაძრო ისინი სეიფიდან,

როგორც ბლოკს აძრობენ წვიმით დანამული მიწიდან. ღილაკები ერთიდაიმავე
კავით

არის ამოძრობილი. მხოლოდ ჯიმის აქვს ესეთი კავი. შეხედეთ რა ზუსტად არის

გახვრეტილი ღილაკები. მხოლოდ ჯიმი აკეთებს რამდენიმე ნახვრეტს ერთ
ღილაკში.

ვფიქრობ, ჯიმი სასწრაფოდ უნდა დავაპატიმროთ, თორემ ის არ დააყოვნებს და
მორიგ

დანაშაულს ჩაიდენს.

ბენ პრაისი კარგად იცნობდა ჯიმი ვალენტინის ძარცვის მეთოდებსა და
თავისებურებებს,

რაც მან სპრინგფელდის საქმეზე მუშაობისას შეისწავლა.

მან იცოდა, რომ ჯიმი მარტო მუშაობდა; მუშაობდა სწრაფად და
მოუხელთებლად;



განსაცდენისგან თავის დაძვრენის საოცარი უნდარი ჰქონდა; უყვარდა კარგი

საზოგადოება. ვალენტინის ამ თვისებების გამო პოლიციას ყოველთვის
უძნელდებოდა

მისი დაჭერა. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა ბენ პრაისმა, საუყოვნებლივ მოეძებნა
და

დაეპატიმრებინა ეს მოუხელთებელი მძარცველი.

ერთ დღეს, ნაშუადღევს, ჯიმი ვალენტინი საფოსტო მატარებლით არკანზასის
სტატის

ცენტრიდან ხუთი მილით დაშორებულ პატარა ქალაქ ერმოლში ჩამოვიდა და
ფეხით

პირდაპირ სასტუმროსკენ გაემართა. მას ხელში თავისი განუყრელი, იარაღებით
სავსე

ჩემოდანი ეკავა. ათლეტური აღნაგობის ჯიმი სასიამოვნო შესახედავი ყო. იფი

კოლეჯიდან სახლში მიმავალ უფროსი კურსის სტუდენტს მოგაგონებდათ.

ჯიმის თვალწინ ახალგაზრდა ქალმა ქუჩა გადაკვეთა და ქუჩის კუთხეში ჯიმის
ჩაუარა.

ჯიმიმ უნებურად თვალი შეავლო ქალს, რომელიც ამ შეხედვის გამო ოდნავ
წაოწითლდა

და მორცხვად დახარა თვალები.

და მოხდა უცნაური რამ - ჯიმიში ჭეშმარიტმა ადამიანმა გაიღვიძა. ქალი შევიდა

შენობაში, რომლის შესასვლელშიც გამოკრული იყო ფირნიში წარწერით
"ელმორის

ბანკი".

ჯიმმ თავისთან მოუხმო ბანკის შესასვლელთან უსაქმოდ მდგარ ბიჭუნას და
საუბარი

გაუბა. საუბრისას ჯიმი დროდადრო ბიჭუნას ათცენტიანი მონეტებით
ასაჩუქრებდა და

ცდილობდა მისგან შეეტყო ყველაფერი, რაც კი აინტერესებდა. ცოტა ხნის მერე
გოგონა,

გვერდით რომ ჩაუარა ჯიმის, გამოვიდა ბანკიდან და ინტერესით შეავლო თვალი



ბრწყივალე გარეგნობის, ჩემოდნიან ახალგაზრდა კაცს, რომლის მსგავსიც
ნელმორში

ცოტა თუ მოიძებნებოდა.

- ეს ახალგაზრდა ქალი ქალბატონი პოლა სიმპსონი ხომ არ არის?! - შეეკიტხა
ჯიმი

ბუჭუნას.

- არა, ეს მისს ანაბელ ადამსია, ამ ბანკის მეპატრონის ქალიშვილი. - მიუგო
ბიჭუნამ. -

რისთვის ჩამოხვედი ამ ქალაქსჰი, სერ? საათის ძეწკვისთვის ხომ არა? კიდევ
გაქვთ

მონეტები? ბულდოგის ყიდვა მინდა.

ჯიმი მივიდა სასტუმრო "პარმელში", რეგისტრაციაში გატარდა, როგორც რალფ დ.

სპენსერი და დაიქირავა ოთახი.

სასტუმროს განაწესის შესაბამისად სასტუმროს მოხელეს წარუდგინა
წერილობითი

განმარტება, თუ რა მიზნით იყო ჩამოსული ქალაქში. განმარტებაში ჯიმიმ
აღნიშნა, რომ

ფეხსაცმლების ბიზნესის დაწყება სურდა და ქალაქში აქაური პირობების
შესასწავლად

ჩამოვიდა.

სასტუმროს მოხელე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჯიმის ჩაცმულობამ და

დახვეწილმა მანერებმა. ამ მოხელეს ახალგაზრდული მოდის საუკეთესო
მცოდნედ

მოჰქონდა თავი, მაგრამ როცა ჯიმის ჩაცმულობა ნახა, აღიარა, რომ ბევრ რამეში

ცდებოდა. ჯიმისთან საუბრისას მის ჰალსტუხს აკვირდებოდა და ცდილობდა
გამოეცნო

მისი განასკვნის წესი. ამ საკითხში მოხელემ რჩევაც კი მისცა ჯიმის.

ელორში არ იყო ფეხსაცმლის უნივერსალური მაღაზიაც კი, რომ არაფერი ვთქვათ

წარმოებაზე და ამიტომ საუკეთესო პირობები არსებობდა ფეხსაცმლების
ბიზნესისთვის.



ჯიმიმ გადაწვიტა, ნამდვილად დაეწყო ეს ბიზნესი ამ ქალაქში. იგი იმედოვნებდა,
რომ

დაფუძვნდებოდა ელმორში, ის გახდებოდა მისი საყვარელი ქალაქი და იპოვიდა
აქ

თანაზიარ და გულღია საზოგადოებას.

ბატონი სპენსერი ფიქრობდა, ამჯერად რამდენიმე დღით დარჩენილიყო ამ
ქალაქში და

შეესწავლა აქაური ვითარება.

სასტუმროს მოხელეს ისე მოეწონა სტუმარი, მისი ჩემოდნის ასატანად ოთახში
მუშას კი

არ მოუხმო, თვითონვე აიტანა, თუმცა ჩემოდანი ძალიან მძიმე იყო.

ამრიგად, ელმორში სიყვარულისგან ჩაიფერფლა ჯიმი ვალენტინი და მერე ამ

ფერფლიდან ამავე სიყვარულის ძალით ფენიქსივით აღსდგა, როგორც რალფ
სპენსერი.

მან გახსნა ფეხსაცმლების საწარმო და მაღაზია და გააჩაღა საქმიანობა
პატიოსანი

ბიზნესის საუკეთესო ტრადიციების შესაბამისად.

დიდი წარმატება მოიპოვა ჯიმიმ საზოგადოებასთან ურთიერთობებშოც, ბევრი
მეგობარი

შეიძინა, ყველა ცდილობდა მასთან დამეგობრებას. იგი ხშირად ხვდებოდა მისს
ანაბელ

ადამსს და მისი სათნოება და მომხიბვლელობა სულ უფრო და უფრო ატყვევებდა.

წლის ბოლოსთვის ბატონ რალფ სპენსერის საქმიანი, საზოგადოებრივი და
ინტიმური

მგდომარეობა ასეთი იყო:

ჯიმიმ მოიპოვა საზოგადოების პატივისცემა. მისი ბიზნესი იფურჩქნებოდა. მან და

ანაბელმა გადაწყვიტეს, ორ კვირაში დაქორწინებულიყვნენ. ბატონ ადამსს
ძალიან

მოეწონა ჯიმი. ანაბელი მასთან დამოკიდებულებაში საკუთარი ღირსების
გრძნობას კი



ინარჩუნებდა, მაგრამ, ამავე დროს, ძალიან შეუყვარდა იგი.

ჯიმი ხშირად დადიოდა სტუმრად ბატონ ადამსთან და აგრეთვე მისი გათხოვილი

ქალიშვილის ოჯახში. მას საკუთარი ოჯახის წევრად თვლიდნენ.

ერთ დღეს ჯიმი ჩაიკეტა თავის ოთახში და სენტ ლუისში მცხოვრებ ერთ ძველ
მეგობარს

სანდო მისამართით შემდეგი შინაარსის წერილი მისწერა:

ჩემო ძველო მეგობარო!

მომავალ ხუთშაბათს საღამოს ცხრა საათზე მინდა შეგხვდე ქალაქ ლითლ როკში

სელვანის მოედანზე. მსურს დამეხმარო იმ ტვირთის ჩამოხსნაში, ჩემს სულს

მაჯლაჯუნასავით რომ აწევს. საქე ეხება ჩემს საზეინკალო იარაღების
კომფლექტს.

მინდა გაჩუქო ეს უნიკალური კომფკექტი, რადგან ვიცი გამოგადგება. მსგავს
კომფექტს

ათას დოლარათაც ვერ იშოვი. ბილი, მე ერთი წლის წინ თავი დავანებე ჩემს ძველ

ხელობას.

ახლა კი საუკეთესო საწარმო და მაღაზია მაქვს და პატიოსან შრომას ვეწევი. ორ
კვირაში

მთელს ქვეყანაზე ულამაზეს გოგონაზე დაქორწინებას ვაპირებ. ცხოვრების
ერთადერთი

სწორი წესი პატიოსანი შრომაა. არასდროს არავის აღარაფერს მოვპარავ. მას
შემდეგ რაც

დავქორწინდები ვაპირებ, რაც მაბადია გავყიდო და დასავლეთში გადავსახლდე.
იქ

ბევრად ნაკლები ხიფათი მელის ყოველივე იმის გამო, რაც აქამდე ჩავიდინე. ბილ,

დამიჯერე, ჩემი საცოლე ნამდვილი ანგელოზია.

მას სჯერა ჩემი და მეც აღარასდროს გავტეხ სეიფებს. დარწმუნებული ვარ,
მოხვალ

პაემანზე. აუცილებლად უნდა გნახო. თან მექნება იარაღების კომფლექტი.

შენი ძველი მეგობარი ჯიმი.



ორშაბათს ღამით, მას შემდეგ რაც ჯიმიმ წერილი მისწერა მეგობარს, ბენ პრაისი

ელმორში გაემგზავრა. იგი დიდხანს დაეძებდა შესაფერის ადგილს, საიდანაც

შესაძლებელი იქნებოდა ჯიმისთვის თვალყურის დევნება. ბოლოს, როგორც იქნა
იპოვა

ასეთი ადგილი. ეს იყო აფთიაქი რალფ სპენსერის მაღაზიის პირდაპირ, ქუჩის
მეორე

მხარეს.

"მაშ ასე ბანკირის ქალიშვილზე დაქორწინებას აპირებ არა? კეთილი, მე ეს არ
ვიცოდი".

ფიქრობდა ბენ პტაისი.

მეორე დილით ჯიმიმ ისაუზმა ადამსების ოჯახში. ლითლ როკში გამგზავრებას

აპირებდა. ადამსებს განუმარტა, რომ ლითლ როკში თავისთვის საქორწინო
კოსტიმსა და

ანაბელისთვის საჩუქრების საყიდლას და ბიზნესის ზოგიერთი პრობლემის

მოსაგვარებლად მიდიოდა. მთავარი მიზანი კი ცხადი, პაემანზე მისვლა იყო. ეს
პირველი

შემთხვევა იყო როცა ლერმონიდან უნდა გამგზავრებულიყო. ერთ წელზე მეტია,
რაც

ძველ ხელობას თავი დაანება და ეშინოდა, შესძლებდა თუ არა ქალაქიდან
უსაფრთხოდ

გამგზავრებას.

ჯიმის გასაცილებლად შეიკრიბნენ ბატონი ადამსი, ანაბელი და ანაბელის
გათხოვილი

და თავისი ორი - ხუთი და ცხრა წლის შვილებით.

ისინი ჯერ იმ სასტუმროსთან მივიდნენ, სადაც ჯიმი ცხოვრობდა. ჯიმი
სასტუმროში

შევიდა და თავისი ჩემოდანი გამოიტანა. მერე ბანკისკენ გაემართნენ, სადაც
ჯიმის

წასაყვანად გამზადებული ეტლი იდგა. იქვე იყო მეეტლე როლფ გიფსონი,
რომელსაც



ჯიმი რკინიგზის საგურამდე უნდა მიეყვანა.

ჯიმი ვალენტინი და ყველა გამცილებელი ბანაკში შევიდნენ. ბატონმა ადამსმა
სტუმრები

ერთ მოჩუქურთმებულ მუხის ფურცლებით მოპირკეთებულ ოთახში მიიწვია,
სადაც

ისინი ადამსის გერმა მიიღო. ბანკის მოხელეებს დიდი სიამოვნებას ანიჭებდა
ლამაზი

გარეგნობის, თავაზიანი ჭაბუკის ხილვა, მის ანაბელზე დაქორწინებას რომ
აპირებდა და

გულითადად ესალმებოდნენ.

ჯიმიმ ზირს დადო ჩემოდანი. ანაბელმა, სიყვარულისა და ბედნიერებისგან
ძალუმად

რომ უძგერდა გული, ჯიმის ქუდი დაიხურა და ჩემოდანი აიღო ხელში.

- შემომხედეთ, განა კომივოიჟერს არ ვგევარ? - შესძახა ანაბელმა. მერე ჯიმის
მიუბრუნდა

- რალფ, ძვირფასო, რა მძიმეა ეს ჩემოდანი, გეგონება ოქროს ზოდებით არისო
სავსე.

- ჩემოდანში ნიკელით დაფარული ფეხსაცმლების თარგებია. - მიუგო ჯიმიმ, -
სასწრაფო

შეკვეთების გაფორმებისთვის გადავწყვიტე, მე თვითონ წავიღო ისინი. ეს დიდ

ეკონომიას მომცემს.

ბანკში ახლახან უახლესი კონსტრუქციის სსეიფი დადგეს, რითაც ბატონი ადამსი
ძალიან

ამაყობდა. სეიფი პატარა იყო, მაგრამ უაღრესად საიმედო კარი ჰქონდა,
რომელიც კოდით

მართვადი მექნიზმებით იმართებოდა. კარის დასაკეტად გამოყენებული იყო სამი

მძლავრი ჭანჭიკი, რომლებიც ერთდროულად იხრახებოდნენ ერთი საერთო

სახელურით.

ბატონი ადამსი თვალებგაბრწყიბული უხსნიდა ჯიმის სეიფის დაკეტვის პრინციპს,

ჯიმის კი თავი ისე ეწირა ტიტქოს არაფერი გაეგებოდა ამ საქმისა. ანაბელის



დისშვილებს

მოსწონდათ სეიფის მოლაპლაპე ნაწილები და ღილაკების მოტრიალებით
ერთობოდნენ.

ამასობაში ბანკში ბენ პრაისი შემოვიდა და სალაროს ფანჯრის რაფას დაეყრდნო.
ან

მოლარეს აუხსნა, რომ ნაცნობს ელოდებოდა. სინამდვილეში კი ჯიმის

უთვალთვალებდა.

უცებ ქალების წივილ კივილი გაისმა და ატყდა ალიაქოთი. ამ წიოკების მიზეზი ის
იყო,

რომ ცხრა წლის გოგონამ - მეიმ, ღილაკების მოტრიალებით რომ ერთობოდა,
უნებურად

სეიფსი ჩაკეტა მასში შემძვრალი ხუთი წლის აგათა. ადამსი ეცა სეიფის
სახელურს მაგრამ

უკვე გვიანი იყო.

- სეიფის გაღება შეუძლებელია, - დაიკვნესა მან, - რადგან კოდის დაყენებამდე
დაკეტი

მენიზმი არ იყო ამოხრახნილი.

აგათას დედამ ისტერიკულად დაიკივლა.

- გაჩუმდით! - შესძახა ადამსმა როგორც კი შეეძლო ხმამაღლა, - აგათა, გესმის
ჩემი ხმა?

სიჩუმეში ძლივს გაიგონეს პანიკაში ჩავარდნილი ბავშვის ხმა.

- ჩემო საყვარელო შვილო, - ქვითინებდა დედა, - ვაიმე შიშისგან მომიკვდება
შვილი.

გააღეთ სეიფის კარი! იხსენით ჩემი შვილი! კაცებო, იღონეთ რამე ჩემი შვილის

გადასარჩენად!

- ახლომახლო არავინაა ისეთი, ვისაც სეიფის გახსნა შეუძლია. ამბობენ, ლითლ
როკში

არისო ასეთი კაცი. - თქვა ადამსმა. მერე ჯიმის მიუბრუნდა, - სპენსერ, იქნებ
რაიმე

ვიღონოთ? ო, ღმერთო! ბავშვი დიდხანს ვერ გაძლებს იქ. სეიფი პატარაა და ჰაერი



არ

ეყოფა.

აგათას გამძვინვარებული დედა მუშტებს ურტყამდა სეიფს. დამსწრეთაგან ზოგმა

გამოთქმა მოსაზრება, დინამიტით აეფეთქებინათ სეიფი. დამწუხრებულმა
ანაბელმა

ჯიმის მიაპყრი მზერა.

იმედის რაგაც ნაპერკალი გამოსჭვივოდა ამ მზერაში.

- იქნებ იღონო რამე რალფ - უთხრა მან ჯიმის.

ჯიმიმ შეხედა ანაბელს რაღაც გამოუცნობი, ნაზი ღიმილით. მისი თვალები
მტკიცე

გადაწყვეტილებას გამოხატავდა, გაეთავისუფლებინა ბავშვი.

- ანაბელ, - უთხრა მან, - მომეცი გეთაყვა, ეგ ქინძისთავი, გულისპირზე რომ გაქვს

დამაგრებული.

ანაბელს არ სჯეროდა, რომ ქინძისთავით შეიძლებოდა სეიფის გაღება, მაგრამ
მოიხსნა და

გადასცა ჯიმის.

- გთხოვთ დაცალოთ ოთახი! - მიმართა ჯიმიმ ოთახში მყოფთ.

ჯიმიმ თავისი ჩემოდანი მაგიდაზე დადო და გახსნა იგი. ჯიმი მარტო იყო ხელს
არავინ

უშლიდა და თავდავიწყებით შეუდგა საქმეს. მან თანმიმდევრობით გადმოალაგა

ჩემოდნიდან იარაღები და დაიწყო მუშაობა. ერთი წუთის შემდეგ ჯიმის
სიყვარული

ბურღი წყნარად, მდოვრედ ხვრეტდა სეიფის ფოლადის კარს. ჯიმიმ მოხსნა
თავისივე

რეკორდი - ათ წუთში გამოიღო ჭანჭიკები და გააღო სეიფი.

გრძნობადაკარგული მაგრამ სავსებით უვნებელი აგათა დედამ გულში ჩაიკრა.

ჯიმი ვალენტინმა ჩაიცვა პალტო, გავიდა ოთაციდან და ბანკის გასასვლელისკენ

გაემართა.



"რალფ" - მოესმა საყვარელი ადამიანის ხმა, მაგრამ მისი გადაწყვეტილები
ურყევი იყო,

მან წასვლა გადაწყვიტა.

ბანკის გასასვლელთან ახოვანი მამაკაცი იდგა.

- გამარჯობა ბენ. - მოესალმა მას ჯიმი. - როგრც იყო, ჩამიგდეთ ხელში არა?
კეთილი

გნებდებით, წავიდეთ.

- მისტერ სპენსერ, მგონი რაღაც შეგეშალათ. მე თქვენ არ გიცნობთ. გარეთ ეტლი

გელოდებათ. მიხედეთ ტქვენს საქმეს გეთაყვა. - უთხრა მას ბენ პრაისმა და
იქაურობას

გაეცალა..

ბირჟის მაკლერის რომანი

პიჩერის, მაკლერ ჰარვეი მაქსუელის რწმუნებული კლერკის, ყოველგვარ

გამომეტყველებას მოკლებულ ფიზიონომიაზე გაკვირვება და ინტერესის მსგავსი
რამ

გამოიხატა, როცა დილის ათის ნახევარზე კანტორაში სწრაფად შემოაბიჯა მისმა

უფროსმა თავისი ახალგაზრდა სტენოგრაფისტი ქალის თანხლებით.

¬¬¬ _ დილა მშვიდობისა, პიჩერ! _ ესროლა მაქსუელმა კლერკს, მიიჭრა მერხთან
ისე,

თითქოს ზედ გადახტომას აპირებდა, და მაშინვე დასტებად დაგროვილ დეპეშებს
და

წერილებში ჩარგო თავი.

ერთი წელი იყო, რაც ახალგაზრდა ქალი მაქსუელის სტენოგრაფისტად
მუშაობდა. ის

აშკარად არასტენოგრაფიული სილამაზის პატრონი იყო. არაფერი ჰქონდა

საერთომომხიბლავი პომპადურის ბრწყინვალებასთან; არ ატარებდა ძეწკვებს,

სამაჯურებს და მედალიონებს, არ გამოიყურებოდა ისე, თითქოს მზად არის
საუზმეზე

დაპატიჟება მიიღოს.



სადა ნაცრისფერი კაბა მოხდენილად და ლამაზად ადგა, კოხტა შავი ქუდი
თუთიყუშის

მწვანე და ოქროსფერი ფრთით ჰქონდა გაწყობილი. ამ დილას ის განსაკუთრებით

მორცხვი და ნაზი სიამოვნებით ციალებდა. თვალებში ოცნება უკრთოდა, ლოყები

ცოცხალი ატმის ყვავილის ფერისა ჰქონდა, გამომეტყველება კი ბედნიერი,
მოგონებით

ოდნავ შეფერილი.

დაინტერესებულმა პიჩერმა ქცევაშიც ცვლილება შეატყო: იმის მაგიერ, რომ
პირდაპირ

შიდა კანტორაში გასულიყო, სადაც მისი მერხი იდგა, ის შეყოყმანდა და
გაუბედავად

შეჩერდა პირველ ოთახში. ერთხელ, მაქსეულის მერხსაც ჩაუარა იმდენად
ახლოს, რომ

მისი მხედველობის არეში მოხვედრილიყო.

მერხთან მჯდომი ადამიანი მანქანად იქცა. ეს იყო ნიუ-იორკის საქმოსანი
მაკლერი,

რომელიც მოზუზუნე ბორბლებს და დაჭიმულ ზამბარებს მოჰყავთ მოძრაობაში.

_ რა ამბავია? _ მოკლედ იკითხა მაქსუელმა.

გახსნილი წერილები ბუტაფორული თოვლის გროვასავით ეყარა მაქსუელის

ქაღალდებით მოფენილი მაგიდაზე. მისი უჩინო და უპიროვნო მახვილი
ნაცრისფერი

თვალი მოუთმენლად დააცქერდა სტენოგრაფისტს.

_ არაფერი,_უპასუხა სტენოგრაფისტმა და ღიმილით მოშორდა მერხს.

_ მისტერ პიჩერ,_ჰკითხა მან კლერკს,_მისტერ მაქსუელს ხომ არაფერი
დაუბარებია

გუშინ, ახალი სტენოგრაფისტის მოწვევის შესახებ?

_ როგორ არა,_უპასუხა პიჩერმა,_მითხრა, რომ ახალი სტენოგრაფისტი ვიშოვო.
გუშინ,

დღის ბოლოს შევუთვალე სააგენტოს, ამ დილისთვის რამდენიმე ნიმუში
გამოეგზავნათ,



საცაა ათი შესრულდება, და ჯერ კიდევ არც ერთი არ გამოჩენილა.

სანამ ვინმე ჩემს ადგილს დაიჭერდეს,_თქვა ახალგაზრდა ქალმა, მივიდა თავის
მერხთან

და თუთიყუშის მწვანე და ოქროსფერი ფრთით შემკული ქუდი ჩვეულ ადგილზე

დაჰკიდა.

ვისაც საქმეები ნიაღვარში მოქცეული მანჰატანის მაკლერი არ უნახავს, არ
გამოდგება

ანტროპოლოგად.

პოეტი უმღერის ,,ბრწყინვალე ცხოვრაბის საქმით დატვირთულ საათს”, მაკლერის

ყოველი საათი კი, არა მარტო საათში საქმეები ეკიდებიან სახელურებს, ავსებენ
წინა და

უკანა ბაქანს.

ეს დღე კი ჰარვეი მაქსუელის დატვირთული დღე იყო. ტელეგრაფი განუწყვეტელი

კონვულსიით შეუდგა თავისი ხვეულების გაშლას, მერხზე ტელეფონს წკარუნის

ქრონიკული შეტევა მოუვიდა. ხალხი აირია კანტორაში, ეძახდნენ მაქსუელს
მოაჯირის

იქიდან, მხიარულად, მკვახედ, ბრაზით, აღელვებით. შიკრიკი ბიჭები გარბოდნენ

დავალებებით, ცნობებით და დეპეშებით ხელში. კლერკები დახტოდნენ,
აწყდებოდნენ

ყველა მხარეს, როგორც მეზღვაურები ღელვის დროს დროს. პიჩერის სახესაც კი

სიცოცხლის ნიშანი დაეტყო.

ბირჟაზე წყდებოდა ზვავები და მეწყერები. იყო ნამქერები და ქარიშხალი,
იფრქვეოდა

ვულკანები.

ამ სტიქიური ნგრევის მინიატურული ასახვა კი მაკლერების კანტორებში
ხდებოდა.

მაქსეულმა გადაისროლა სკამი და აკრობატული ხერხებით შეუდგა საქმეს.
კარგად

გაწრთვნილი არლეკინის სამარჯვით დახტოდა ის ტელეგრაფიდან



ტელეფონისკენ,

კარიდან მერხისკენ.

ამ გაწამაწიაში იყო მაკლერი, როცა უეცრად თვალი მოჰკრა ხავერდითა და
სირაქლემის

ფრთებით შემკულ ცეცხლისფერ თმას, ძვირფასი ბეწვის ამიტაციას და
კაკლისოდენა

მძივების ყელსაბამს, რომელიც ზედ იატაკთან ვერცხლის გულით მთავრდებოდა.
ამ

საგნებს უკავშირდებოდა საკუთარი ღირსების რწმენით აღსავსე ახალგაზრდა
ქალი და

პიჩერიც იქვე იყო ამ მოვლენის განსამარტავად.

_ სტენოგრაფისტთა სააგენტოდან გახლავთ, ადგილას თაობაზე,_წარმოთქვა

პიჩერმა,_გუშინ რომ დამავალეთ!

მაქსუელი შემობრუნდა ქაღალდებითა და ტელეგრაფის ლენტებით ხელში.

_ რა ადგილას? _ იკითხა წარბშეკვრით.

_ სტენოგრაფისტის ადგილას შესახებ,_თქვა პიჩერმა.

_ ხომ არ გაგიჟებულხართ, პიჩერმა, რად ვიტყოდი ასეთ რამეს? მის ლესლი
მშვენივრად

ართმევს თავს საქმეს. ადგილი მისია, სანამ თვითონვე სურს. ვაკანტური ადგილი
არა

გვაქვს, ქალბატონო! აცნობეთ ეს გარამოება სააგენტოს, პიჩერ, და მეორედ აღარ

შემომიყვანოთ ესენი.

აღშფოთებული ვერცხლის გული რხევით დაიძრა გასასვლელისაკენ.

პიჩერმა იხელთა დრო და გადაულაპარაკა ბუხჰალტერს, რომ რაც დრო გადის
,,ძია” სულ

უფრო და უფრო გულმავიწყი ხდება.

საქმეების ნიაღვარი თანდათან მატულობდა, უფრო სწრაფი და გააფთრებული
ხდებოდა.

იატაკზე ითელებოდა აქციები, რომლებშიც მაქსუელის კლიენტებს დიდი თანხა



ჰქონდათ დაბანდებული. ყიდვა-გაყიდვის განკარგულებები გაფრენილი
მერცხლის

სისწრაფით იცვლებოდა. მაქსუელის აქციების ნაწილიც საფრთხეში იყო და ეს
კაცი

მუშაობდა, როგორც ზუსტი, ძლიერი მანქანა_სრული დატვირთვით და სისწრაფით

ამუშავებული, რომელიც არასდროს არ ყოყმანობს, ყოველთვის მზად აქვს
საჭირო

სიტყვა, გადაწყვეტილება თუ მოქმედება, ზუსტია, როგორც საათის მექანიზმი.
აქციები

და ვალდებულებები, სესხები და დაგირავების სიგელები, უზრუნველყოფის
საბუთები

და გარანტიები_აქ ფინანსთა სამყარო იყო და აღარ რჩებოდა ადგილი
ადამიანისა და

ბუნების სამყაროს.

საუზმის დროისთვის ღრიანცელი ოდნავ მიწყნარდა.

მაქსუელი იდგა თავის მერხთან, ხელები დეპეშებით და მემორანდუმებით ჰქონდა
სავსე,

მარჯვენა ყურში ავტომატური კალამი გაერჭო. აწეწილი თმა უწესრიგოდ
ჩამოშლოდა

შუბლზე. მისი ოთახის ფანჯარა ღია იყო, რადგან მოახლოებულ გაზაფხულს უკვე

გამოეგზავნა სითბო ახლად გაღვიძებული მიწისათვის.

და ღია ფანჯრიდან შემოიპარა ოთახში მოხეტიალე, ვინ იცის საიდან მოფრენილი

სურნელება, ნაზი და ტკბილი იასამნის სუნი, რომელმაც შეიპყრო და გააშეშა
მაკლერი,

რადგან ეს სურნელება მის ლესლის ეკუთვნოდა.

მისი იყო და მხოლოდ მისი.

ამ სურნელმა მის ლესლი ცოცხლად, თითქმის ხელშესახებად დააყენა
მაქსუელის წინ.

ფინანსთა სამყარო შემცირდა, დაიშალა და წერტილად იქცა. ის კი... მეზობელ
ოთახში



იყო, იქვე სულ რაღაც ოციოდე ნაბიჯის მოშორებით.

_ ახლავე უნდა ვუთხრა, ღმერთმანი, ამ წუთშივე!_ჩაილაპარაკა
მაქსუელმა._ახლა

ვკითხავ. არ მესმის როგორ მოხდა, რომ აქამდე არ ვუთხარი!

ის შეიჭრა შიდა კანტორაში და შეუტია სტენოგრაფისტის მერხს. მის ლესლიმ
ღიმილით

აჰხედა. ლოყებზე ნაზმა ვარდისფერმა გადაჰკრა.

თვალებმა კი კეთილად და გულახდილად შეხედეს მაქსუელს. მაქსუელი ცალი
იდაყვით

დაეყრდნო სტენოგრაფისტის მერხს. ავტომატური კალამი ისევ მარჯვენა ყურზე
ჰქონდა

ჩამოდებული და ორივე ხელით მოფართხალე ქაღალდებს ბღუჯავდა.

_ მის ლესლი,_დაიწყო მან სწრაფად,_მხოლოდ ერთი წუთი მაქვს თავისუფალი. ამ
ერთ

წუთში მინდა რაღაცა გითხრათ. ცოლად გამომყვებით? დრო ვერ ვიშოვე, რომ
წესიერად

გამომეცხადებინა თქვენთვის სიყვარული, მაგრამ ნამდვილად მიყვარხართ.
გთხოვთ,

ჩქარა მიპასუხოთ, მის ლესლი. ეს ვაჟბატონები უკვე უკანასკნელ სულსა ხდიან
წყნარი

ოკეანის კამპანიას.

_ ო, რას ამბობთ! _ წამოიძახა ახალგაზრდა ქალმა, ფეხზე წამოხტა და
გაოცებული

დიდრონი თვალებით დააცქერდა მაქსუელს.

_ ვერ გამიგეთ?_იკითხა შეწუხებულმა მაქსუელმა,_ცოლად გამომყევით-მეთქი,

მიყვარხართ, მის ლესლი.

დრო ვიხელთე და აი გითხარით კიდეც. უკვე ისევ ტელეფონზე მეძახიან. უთხარით

ცოტახანს მოიცადონ, პიჩერ. არ ხართ თანახმა, მის ლესლი?

სტენოგრაფისტი ძალიან უცნაურად მოიქცა. ჯერ თითქოს გაოცებამ შეიპყრო.



გაკვირვებულ თვალებში ცრემლები გამოჩნდა, მერე ცრემლი ღიმილმა დაფარა
და მისი

მკლავი ნაზად შემოეხვია მაკლერს კისერზე.

_ ახლა მივხვდი, _ თქვა მან წყნარად,_ამ ბირჟამ და საქმეებმა განდევნა
ყველაფერი შენი

თავიდან. პირველად შემეშინდა, ნუთუ არ გახსოვს, ჰარვეი? წუხელ რვა საათზე
ჯვარი

რომ დავიწერეთ იმ პატარა ეკლესიაში, კუთხესთან?.

ცხოვრება როგორც წმინდა მეცნიერება

_როგორც უკვე მოგახსენეთ, _სთქვა ჯეფ პიტერსმა, _ მე არასოდეს არ მქონია

განსაკუთრებული ნდობა ქალისადმი, მათ ვერაგობის, ღადრობის გამო.
სრულიად

უბრალო საქმეშიც კი ვერ ენდობი ქალს, როგორც ამხანაგს და თანაშემწეს.

__მე მგონი რომ ისინი არ არიან ამგვარ ქათინაურის ღირსი _მიუგე მე, _ ჩემი
აზრით მათ

ღირსეულად დამსახურებული აქვთ ,,პატიოსან სქესის’’ საპატიო წოდება.

__მერე რატომ არ უნდა იყოს ,,პატიოსანი’’ ქალი? სთქვა ჯეფფიმ. _არსებობს
მეორე სქესი,

რომელიც ან გაიზვერაობს, ან ზედმეტს მუშაობს მათთვის. ქალის საქმეში
გამოყენება კი

შეილება მხოლოდ იმ დრომდის ვიდრე ვინმე არ შეეხება მის გრძნობებს, ან მის
თმას.

ამის გარდა ქალის მუშაობისათვის აუცილებელ პირობად წარმოადგენს ბრტყელ-
ფეხა,

ნაცრის-ფერ ულვაშა ქმარი, ხუთიოდე ბავშვი, სახლი და მიწა.

__აი, მაგალითად, იყო ერთი ქვრივი, რომელიც მე და ენდი ტაკეკერმა მოვიწვიეთ
ჩვენს

მიერ მოწყობილ პატარა მატრიმონიალურ სააგენტოში სამუშაოდ.

__თუ თქვენ განცხადებისათვის საკმაო თანხა გაქვთ, ვსთქვათ საბარგო ურმის
რკალის



ტოლა შეკრული, მატრიმონიალირ სააგენოს შჰემოსავალი უზრუნველყოფილია.
ჩვენ

6.000 დოლლაარად გვქონდა და დარწმუნებული ვიყავივით, რომ ორიოდე თვის

განმავლობაში ამ თანხას გავაორკეცებდით _ ორი თვე, ეს ის ვადაა, რომლის

განმავლობაში შეგიზლიან აწარმოვონ ჩვენს მიერ წამოწყობილ დაგვარი
საქმეები, და

ნუჯერსგიში პატენტი არ ამოიირჩიო.

ჩვენ შევადგინეთ დაახლოებით შემდეგი შინაარსის განცხადება:

,,მომხიბლავ, ლამაზ, ოჯახობრივ ცხოვრების მოსიყვარულე 32 წლის ქვრივს,
რომელსაც

3.000 დოლლარი და ზვირფასი მამული აქვს. სურს ხელმეორედ შეუღლება

უპირატესობას აძლევს უფრო ღარიბ პიროვნებას, რომელსაც შეუზლიან
შეიყვაროს

შეზლებული ქალი, რადგანაც მას კარგად ესმის, რომ დაბალ წოდების ხალხში
უფრო

ხშირია ნამდვილი სათნოება. არც ხანში შესულ და მდარე გარეგნობის
პიროვნებას

დაიწუნებს იმ შემთხვევაში თუ იგი მოსიყვარულე და ერთგული იქნება, მამულის
მოვლა

და ფულის წესიერი გამოყენება ეცოდინება. გთხოვთ გვაცნობოთ მისამართი და

დაწვრილებითი ცნობები. მარტოხელა ქალი.

მიმართეთ აგენტებს პიტერსს და ტაკკერს, კაირო ილუნოისი.

__ჯერ _ ხნობით ყველაპერი წესიერია, _ ვსთქვი მე, როდესაც მოვათავეთ

ლიტერატურული ჯღაბნა, ახლა _ ვეკითხებიმ მე _ სად არის ქალი?

ენდიმ თავის ჩვეულებრივ წყნარ _ აღელვებულ ცქერით გადმომხედა.

__ჯეფფ _ მეუბნება ის _მე მეგონა, რომ თქვენ უკვე დიდიხანია განთავისუფლდით

მაგგვარ რეალისტურ იდეებისგან.

რა საჩიროა აქ ქალი? როდესაც უოლლსტრიტში დასველებულ აქციების გროვას
ჰყიდიან,



განა თქვენ ფიქრობთ, რომ იმ აქციებში მართლაც ფერია იქნება? რა საჩიროა
ქალი

საქორწილო განცხადებაში?

__მისმინეთ, _ვეუბნები მე,_ენდი. თქვენ იცით ჩემი წესი, რომ კანონის სიტყვის

წინააღმდეგ ყოველივე არალეგალურ გალაშქრებასი გასასყიდელი საგანი
აუცილებლივ

უნდა არსებობდეს, რომ შეიზლებოდეს მისი ნახვა და წარმოდგენა. ამასთან
პოლიციის

ზომების და მატარებლის მიმოსვლის განრიგების ყოველმხრივ და ზედმიწევნითი

შესწავლა მაძლევდა საშუალებას პოლიციასთან ყოველგვარ შეტაკებიდან
უმტკივნელად

გამოვსულიყავი იმ შემთხვევაში, თუ ხუთ-ხუთ დოლარიანი ასსიგნაცცია და
ციგარა

ვერავითარ დახმარებას ვერ წევდა. მასაშადამე ჩვენი გეგმის
განსახორციელებლად

აუცილებელია, ჩვენ შეგვეძლოს წარმოვიდგინოთ მომხლიბლავი ქვრივი, ან მისი

სხეულებრივი ეკვივალენტი, მათ ლამაზი ან ულამაზო, მაგრამ ყოველივე
სამემკვიდრო

საკუთრებით, რომელიც აღნიშნულია ჩვენ განცხადებაში, წინააღმდეგ
შემთხვევაში ჩვენ

უსათუოთ ჩავცვივდებით მსოფიო იუსტიციის ბრჭყალებში.

__კეთილი, _ სთქვა ენდიმ, შესცვალა რა თავისი აზრი, _ იქნებ ეს მართლა
სჯობდეს იმ

შემთხვევისთვის, თუ საფოსტო უწყება, ან მსოფლიო იუსტიცია ჩვენი სააგენტოს

გამოძიება განიძრახა. მაგრამ როგორ, სად ვიშოვო ქვრივი რომელიც
დაეთანხმება

დაკარგოს დრო ისეთ საქორწინო გეგმაზე, რომელშიაც თვით ქორწინება არ
არსებობს.

მე უთხარი ენდის, რომ ვიცნობ ამგვარ როლისათვის სრულიად შესაფერ
პიროვნებას

ერთმა ჩემმა მეგობარმა ზიკი ტროტერმა, რომელიც კარავში სოდის წყლით



ვაჭრობდა და

კბილებს გლეჯდა ერთი წლის წინათ თავისი ცოლი დააქვრივა, რადგანაც დალია
რაგაც

წამალი კუჭის მონებლობის წინააღმდეგ, მოხუც ექიმის მიერ გამოწერილი, მის
მაგიერ,

რომ მოეხმარა მალამო, რომელსაც იგი წინატ ხმარობდა. მე ხშირად
ვჩერდებოდი იმათ

სახლში და ვფიქრობ, რომ ჩემ მეგობრის ქვრივს ჩემთან სამუშაოდ დავათანხმებ.

პატარა ქალაქამდის სადაც ის ქვრივი ცხოვრობდა სულ სამოცი მილი იქნებოდა.
ისე რომ

მე გავექანა იმ რკინის გზით და ვპოვე იგი იმავე კოტეჯში,I იმავე მზეუჭვრიტეებით
და

მამლებით რომლებიჩ ტაშტის წინ იდგნენ. მისსის ტროტტერი საუცხოვოთ
შეეფერებოდა

ჩვენს საქმეს ყოველშემთხვევასჰი გარეგნულად ის მისაგები და საქებიც კი იყო.
მისი

მატერიალური უზრუნველყოფობა კეთილი საქმე იყო, ზიკის ხსოვნისათვის.

__ პატიოსანი საქმე კი დაგავიწყდათ? მისტერ პიტერს _მკითხა ქალმა, როცა მე
ჩემი

განზრახვის შინაარსი გადავეცი.

__ მისს ტროტტერ _ ვუთხარი _ მე და ენდი ტაკერმა გამოვიანგარიშეთ რომ 3000
მამაკაცი

ამდიად და უსინდისო მხარეში ჩვენის განცხადების საშუალებით მოისურვებენ

თქვენთან შეუღლებას და აღნიშნულ ქონების და მამამულის მიღებას. ამ
რიცხვიდან

ოცდაათი ასეული ფიქრობს, სამაგიეროდ, იმ შემთხვევაში, თუ ეღირსებათ თქვენი
ხელის

მიღება შევთავაზოთ ზარმაც, გაუმაზღარ მაწანსწალას, დარღვეულ ცხოვრების,
ცუღლუტ

და ბედის საზიზღარ მაზიებლის ნახევრად ცხოველი გვამი. _ მე და ენდის _
ვეუბნები მე



_ გვსურს საზოგადოების ამგვარ დამრღვევ პირებს კარგი გაკვეთილი მივცეთ.

ჩვენ ზლივს შევიკავეთ თავი დიდ საზოგადოების მალევოლენტური,
მატრიმონიალურ

და სააგენტოს დაარსებისგან.

__ მაკმაყოპილებს მისტერ პიტერს, _ სთქვა მან. მე ესეც უნდა მცოდნოდეს რომ
თქვენ

რაიმე სამარცხვინო საქმეში არ ჩაერეოდით მაშ ჩემი მოვალეობა რაში
მდგომარეობს? მე

ცალ-ცალკე მომიხდება უარი უთხრა მაგ სამათას უსინდისოს, რომელზედაც
თქვენ

ლაპარაკობთ თუ შეიძლება მათი ჯგუფ-ჯგუფად გაძევება.

__ არსებითად, მისსის ტრეტორ _ ვსთქვი მე _ თქვენ მხოლოდ სინეკურა იქნებით

წყნარად იცხოვრებთ სასტუმროში და არავითარი მუშაობა არ დაგჭირდებათ. მე
და ენდი

ვაწარმოებთ მიწერ-მოწერას და საზოგადოდ ყველა საქმეებს. რასაკვირველია, იმ

შემთხვევაში, თუ რომელიმე თქვენი ხელის ფიცხი და ჯინიანი მაძიებელი გზის
ფულს

იშოვის და კაიროში ჩამოსვლას მოახერხებს, რომ პირადად იმოქმედოს თავის
სურვილის

ობიექტზე, ან ობიექტის იმ ნაწილზე, რომელიც მას უფრო მეტად აინტერესებს _ იმ

შემთხვევაში თქვენ მოგიხდებათ შეწუხდეთ და პირადად უარყოთ მისი
წინადადება:

თქვენ ყოველკვირეულად ჯილდოდ 25 დოლარი მოგეცემათ, გარდა სასტუმროს

ხარჯებისა.

__ მაცადეთ ხუთი წუთი _ ამბობს მისის ტროტტერი _ მე ავიღებ ჩემ უმარილს,
გადავცემ

დარბაზის გასაღებს ჩემს მეზობრლს და შემდეგ თქვენ შეგიზლიათ ჩათვალოთ,
რომ ჩემი

ჯამაგირის ვადა უკვე დაიწყო.

__ ამგვარად, მე წავიყვანე მისის ტროტტერი კაიროში და მოვათავსე საოჯახო



სასტუმროში, საკმარისად მოშორებით ჩემს და ენდის ბინისაგან, რომ ყოველივე
ეჭვის

გარეშე და წესიერად ყოფილიყოს.

შემდეგ ყველაფერი ენდის ვუამბე.

__ კეთილი, _ სთქვა ენდიმ, _ ეხლა, როცა თქვენი სინდისი დამშვიდებულია იმ
მხრივ,

რომ მოსაბირებელი ნამდვილად არსებობს, დაუბრუნდეთ ჩვენს თევზებს და
გვერდი

აუხვიოთ ცხოველებს, როგორც გამოუდეგარ საგანს.

ამგვარად ჩვენ დავიწყეთ გაზეთებში განცხადებების ბეჩდვა და მათი მთელ
მხარეში

გავრცელება. ჩვენ დავკმაყოფილდიტ მხოლოდ თითო გგანცხადებით ყოველ
გაზეთში.

მეტის გაცემა არ შეგვეძლო, ვინაიდან, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ
მოგვიხდებოდა

მრავალ კლერკების დაქირავება და ისეთ კანტორის დაარსება, რომ ლასტიკის
ღეჭვის

ხმაურობა თვით გენერალ _ ფოსტმეიტერს შეაწუხებდა.

ჩვენ შევიტანეთ ბანკში 2000 დოლარი მისსის ვანის იყო. მას ჩვენ ვგზავნიდით
მისსის

ტროტტერთან და უკანასკნელი თვით ამთავრებდა საქმეს. იყო შემთხვევა, რომ
ორი თუ

სამი მათგანი ჩვენთან კანტორაში დაბრუნდა და ცემით გვემუქრებოდა ტყუილ-

უბრალოთ გაწეული ხარჯების ჯავრით. როდესაც შორეული პროვინციებიდან

წერილების მიღება დავიწყეთ, მე და ენდის დღიურად ორას დოლარამდის
გვქონდა

შემოსავალი.

ერთ დღეს, როდესაც მე და ენდი მუშაობით მეტად გართულნი ვიყავით, - მე თითო
და

ოროლ დოლარიან ასიგნაციებს ციგარის კოლოფში ვაწყობდი და ენდი უსტვენდა
,,არა



მისთვის ქორწინების ზარის რეკვა’’ , - შემოვიდა პატარა ცქვიტი კაცი და დაუწყო

კედლებს ცქერა, თითქოს გენსპორის დაკარგულ სურათს ეძებსო.

რა წამს მე ის დავინახე, სიამაყე ვიგრძენი რადგანაც ჩვენ საქმეს წესიერად

ვაწარმოებდით.

__ სჩანს დღეს დიდი ფოსტა მიგიღიათ? _ გვეუბნებოდა უცხო კაცუნა.

მე ავდექ და ქუდს მოვკიდე ხელი:

__ წავიდეთ, _ მივმართე მე _ ჩვენ დიდი ხანია გელოდებოდით. მე გიჩვენებთ ჩვენს

საქონელს. როგორ გრძნობდა თავს ტედი რუზველდი, როდესაც თქვენ
ვააშინგტონი

დასტოვეთ?

მე წავიყვანე იმ სასტუმროში ,,გადასახედი მდინარეზე’’ და გავაცანი მისის
ტროტტერი.

მერე ბანკის ქვითარი უჩვენე სადაც აღნიშნული იყო ტროტტერის სახლზე 2000
დოლარი.

__ როგორც ჩანს, ყველაფერი წესიერადაა მოწყობილი _ სთქვა საიდუმლო
პოლიციის

აგენტმა!

__ წესიერად არის, _ ვსთქვი მე, _ და თუ თქვენ უცოლო ბრძანდებით, ამ
ლედისთან

საშუალებას მოგცემთ. ორ დოლარის შესახებ ლაპარაკი არ არის საჭირო.

__ გმადლობთ _ მიპასუხა მან _ უცოლო რომ ვყოპილიყავი, საუბარზე უარს არ
ვიტყოდი.

ნახვამდის, მისტერ პიტერს.

მესამე თვის დამდეგს ჩვენ 5.000 დოლარზე საუკეთესო მეგობარი იყავი. ეს რო
მმხოლოდ

ჩემზე ყოპილიყოს დამოკიდებული, მე გეტყოდი: აიღეთ 2000 დოლარი, გაჰყევით

თქვენი გულის სატრფოს და ბედნიერი იყავი.

ჩვენ შეგვიზლია ასე მოვიცეთ ვინაიდან 5000 დოლარამდე უკვე ჩამოვრჩით იმ

მწოვარებს, რომლებმაც თქვენი შერთვის სურვილი განაცხადეს, მაგრამ



უსათუოდ

საჩიროა ენდი ტაკკერთან მოლაპარაკება. ის კეთილი კაცია, მაგრამ საქმეში
მეტად

ფიცხია, ფინანსურ მხრივ იგი ჩემი სწორ – უფლებიანი ამხანაგი არის. მე
მოველაპარაკები

ენდის, ვნახოთ რას იტვის.

დავბრუნდი სასტუმროში და უამბე ენდის ეს ამბავი.

__ მე წინდაწინვე ვიცოდი, ეს ასე იქნებოდა და მოველოდი ამას _ სთქვა ენდიმ. არ

შეიზლება ენდო ქალის დახმარებას ისეთ გეგმის აღსრულებაში, რომელიც მის
გრძნობას

და მიდრეკილებას ეხება.

__ ეს ზალიან სამწუხაროა, ენდი _ უთხარი მე _ წარმოიდგინეთ, ჩვენის წყალობით
ქალის

გული იმსხვრევა.

__ მართლაც სამწუხაროა _ მიპასუხა ენდიმ. მე გეტყვით, ჯეფფ, თუ რას ვაპირებ.

თქვენ მუდამ ნაზი გულის და კეთილ-შობილურ მიდრეკილების ადამიანი იყავით.
მეკი

სასტიკი, ეჩვიანი მოუსვენარი ადამიანი ვარ. მე მსურს ერთხელ მაინც
ვასიამოვნო:

წადით მისს ტროტტერთან და უთხარით, ბანკიდან 2000 მიიღეს, მისცეს მას, ვინც

შეუყვარდა და იყოს ბედნიერი.

მე მივვარდი ენდის, არფრთოვანებით ჩამოვართვი ხელი გავექანე მისს
ტროტტერთან და

უამბე მას ყველაფერი. მის ტროტტერი სიხარულისაგან ისევ ისე ატირდა,
როგორც წინათ

მწუხარებისაგან სტიროდა.

ორი დღის შემდეგ მე და ენდიმ ბარგი შევკარით და გავემზადეთ
გასამგზავრებლათ.

__ შევიარეთ წასვლის წინ მისს ტროტტერთან _ ვეუბნები მე ენდის, ის მეტად
მოხარული



იქნება გაგიცნოთ თქვენ და თავისი მადლობა და აღტაცება გამოგიცხადოთ.

__ არა მგონია სთქვა ენდიმ ჩემის აზრით, ჩვენ უნდა ავეჩქაროთ, რომ
მატარებელზე არ

დავიგვიანოთ. __ ფარულს ქამარში მე ვაწყობდი ჩვენს ფულს, _ ჩვენ მუდა მ ასე

დაგვქონდა ფული, _ ენდიმ უცბათ ჯიბიდან ბანკის ბილეთების დიდი გროვა
ამოიღო და

გადმომცა მე სხვა ფულებთან ერტად ჩასაწყობთან.

__ ეს რა არის? შევეკითხე მე.

__ ეს მისს ტროტტერის 2.000 დოლარია _ სთქვა ენდიმ.

__ როგორ იშოვეთ თქვენ ეგ ფული ? _ ვკითხე მე.

__ მან თვით გადმომცა. _ მიპასუხა ენდიმ მე თითქმის ერტი თვეა რაც კვირაში
სამ-სამ

საღამოს მასთან ვატრებდი.

__ მაშ იულიან იულკინსონი თქვენა ბრზანდებით? _ ვკითხე მე.

__ დიახ, მე გახლავართ __ მიპასუხა ენდიმ..
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