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1

melori tauersSi dabruneba

– საოცარი არდადეგები მქონდა, – აღნიშნა დარელმა, როცა 

სკოლაში გასამგზავრებლად მამის მანქანაში ჩაჯდა, – მაგრამ 

ძალიან მიხარია, ისევ სკოლაში რომ ვბრუნდები. ხუმრობა 

ხომ არ არის, უკვე რვა კვირა გავიდა, იქ არ ვყოფილვარ!

– ჰო, აბა! რამხელა დრო გასულა, – გაეღიმა მამას, – დედა-

შენი მზად არის თუ შეძახება სჭირდება? რა უსამართლობაა! 

მე ყოველთვის პირველი გამოვდივარ და გელოდებით! აი, 

მოდის, როგორც იქნა!

ქალბატონი რივერსი კიბეზე ქოთქოთით ჩამორბოდა.

– ღმერთო ჩემო! ხომ არ გალოდინეთ? რომ გამოვდიო -

დი, ტელეფონმა დარეკა – სელი ჰოუფის დედა იყო, დარელ. 

მკითხა, რამდენ ხანში ჩამოივლით, სელი რომ გაგაყო-      

ლოთო.

სელი ჰოუფი დარელის საუკეთესო მეგობარი გახლდათ. 

ბატონ რივერსს, დარელის მამას, ორივენი საკუთარი ავტო-

მობილით უნდა წაეყვანა კორნუოლში. იქ ხომ მათი სკოლა- 

პანსიონი, მელორი ტაუერსი იყო. გზას ძალიან ადრე დაად-

გნენ, რადგან უნდოდათ, დანიშნულების ადგილზე დაღამე-

ბამდე ჩასულიყვნენ. 
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– სახლიდან წამოსვლაზე გული კი დამწყდა, მაგრამ თან 

უსაზღვროდ მიხარია, ისევ სკოლაში რომ ვბრუნდები, – 

თქვა დარელმა, – უკვე მეხუთე სემესტრს ვიწყებ მელორი 

ტაუერს ში, მეორე კლასში გადავედი და თავი დიდი ვინმე 

მგონია!

– უკვე ცამეტი წლისა ხარ, – მანქანაში დაჯდომისთანავე 

შეუდგა დედა დარელის დარიგებას, – მეორე კლასში გადა-

ხვედი და პირველკლასელებს ზემოდან ყურება არ დაუწყო!

– აბა, რას ვიზამ! – სიცილით გამოაჯავრა დედა დარელ-

მა, – ჩვენ მხოლოდ საკუთარ პოზიციას დავიცავთ მყარად! 

მესამეკლასელები ხომ გვიყურებენ ზემოდან! 

– დარელ, შენი დაიკო ხელს გიქნევს, – გაახედა მამამ 

ფანჯარაში და მანქანა დაძრა, – ძალიან ენატრები, როცა 

წასული ხარ.

დარელმაც ენერგიულად დაუქნია დას ხელი მანქანის 

ფანჯრიდან და თან მიაძახა:

– ნახვამდის, ფელისიტა! მალე შენც დაიწყებ მელორი ტაუ-

ერსში სწავლას და მერე ერთად წავალთ ხოლმე!

მანქანა მთავარ გზაზე გავიდა. დარელმა კიდევ ერთხელ 

შეავლო თვალი საკუთარ სახლს, რომელსაც სამი თვე ვეღარ 

ნახავდა. ცოტა დანაღვლიანდა, მაგრამ როგორც შეგნებულ 

გოგოს შეეფერება, თავი მოთოკა და მელორი ტაუერსზე გადა-

იტანა ფიქრი. ეს სკოლა ძალიან მალე შეუყვარდა და უკვე 

ეამაყებოდა კიდეც, რომ იქ სწავლობდა. პირველ კლასში 

ქალბატონი პოტსი ჰყავდა დამრიგებლად. მეორე კლასში, 

ცხადია, სხვა ეყოლებოდა.

სელი ჰოუფის სახლამდე მისვლას ერთი საათი მოანდო-

მეს. სელი გამზადებული ელოდათ. სასკოლო ჩემოდანი და 

ხელჩანთა კიბესთან დაელაგებინა და თვითონაც იქვე იდგა. 
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მას აცილებდნენ დედა და წელიწად-ნახევრის ახალფეხ-

ადგმული და დეფი, რომელსაც მაგრად ჩაევლო სელისათვის 

ხელი.

– გამარჯობა, სელი! – შესძახა აღელვებულმა დარელმა, – 

რა კარგია, მზად რომ დამხვდი!

სელის ჩემოდანი მანქანის საბარგულში ჩადეს, დარელის 

ჩემოდნის გვერდით. მასთან ერთად მოათავსეს ხელჩანთაც, 

რომელიც ჩემოდანზე იყო მიკრული. თვითონ სელიც მანქა-

ნაში ჩაჯდა.

პატარა დეფი ატირდა, როცა მიხვდა, რომ მისი საყვარელი 

უფროსი და სადღაც მიემგზავრებოდა. 

– ნახვამდის, დედიკო! როგორც კი ჩავალ, წერილს მოგწერ. 

ნახვამდის, დეფი, საყვარელო!

მანქანა დაიძრა. დეფიმ ისეთი ღრიალი მორთო, სელი 

შეწუხდა.

– რა ძნელია დედასთან განშორება! ახლა დეფიც დაემატა! 

ისეთი საყვარელი გახდა – უკვე დარბის და გაუჩერებლად 

ტიტინებს.

– გახსოვს, როგორ ვერ იტანდი, როცა თოთო იყო? – გაახ-

სენა დარელმა, – დარწმუნებული ვარ, ახლა უმაგისოდ ვეღარ 

ძლებ! რა ჯობია, როცა და გყავს!

– ჰო, მაშინ ვეჭვიანობდი მასზე, – აღიარა სელიმ, – ამიტომ 

პირველი სემესტრი საშინლად გავატარე მელორი ტაუერსში. 

დარწმუნებული ვიყავი, სახლიდან იმიტომ გამომიშვეს, რომ 

დეფიმ ჩემი ადგილი დაიკავა და მე აღარავის ვჭირდებოდი. 

შენც როგორ ვერ გიტანდი მაშინ, დარელ! მეცინება, როცა 

ვიხსენებ. 

– ახლა კი საუკეთესო მეგობრები ვართ, – სიცილით დაუ-

მატა დარელმა, – როგორ ფიქრობ, მეორე კლასში ვინ იქნება 
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კლასის ორგანიზატორი? ქეთრინი უკვე მესამე კლასშია, ამი-

ტომ ის ვეღარ იქნება. ვინმე სხვა უნდა იყოს. 

– ალბათ ალისია, – ივარაუდა სელიმ, – მგონი, ისაა ყვე-

ლაზე უფროსი. 

– ჰო, ალბათ. მაგრამ, როგორ ფიქრობ, კლასის გაძღოლას 

თავს გაართმევს? – დაეჭვებით იკითხა დარელმა, – უდავოდ 

ჭკვიანია და ყველა საგანს მაღალ ნიშნებზე სწავლობს, მაგრამ 

ცოტა არასერიოზულია. არ მეთანხმები?

– თუ კლასის ორგანიზატორად დანიშნავენ, იმედია, შეიც-

ვლება, – შენიშნა სელიმ, – მაგრამ ალისიას პასუხისმგებლო-

ბის გრძნობა აკლია და ვეჭვობ, მოემატოს. გახსოვს, შარშან 

ბუნებაში გასეირნების ორგანიზება რომ დაავალეს და ვერ 

შეძლო? და კიდევ ერთი მიზეზია, რის გამოც ალისია კარგი 

ლიდერი ვერ იქნება.

– რა მიზეზი? – ჩაეძია დარელი, რომელსაც თანაკლასე-

ლებზე ჭორაობა ძალიან უყვარდა. 

– ცოტა უგულოა! – უპასუხა სელიმ, – ეგ თავს არასოდეს 

შეიწუხებს, რომ გასაჭირში მყოფს დაეხმაროს. მოკლედ, 

თანაგრძნობისა და თანადგომის არაფერი გაეგება. მისი 

ორგანიზატორობა ალბათ მხოლოდ უფროსობითა და ბრძა-

ნებების გაცემით შემოიფარგლება. კლასის წინამძღოლს კი 

სხვა რამეებიც მოეთხოვება, არ მეთანხმები?

– აბა, ვინ მიგაჩნია უფრო შესაფერის კანდიდატად? – არ 

მოეშვა დარელი, – მე თუ მკითხავ, შენა ხარ ასეთი! ხალხის 

შეფასებაში ბადალი არა გყავს. ხოლო როცა ვინმე გაღიზიანე-

ბულია ან უსიამოვნებაშია გახვეული, შესანიშნავად შეგიძლია 

დაამშვიდო. თანაც გაწონასწორებული ხარ და ჩემსავით საკუ-

თარი თავის კონტროლს არასოდეს კარგავ. ძალიან მინდა, 

შენ იყო ორგანიზატორი. 
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– მე კი შენ მიმაჩნიხარ საუკეთესო ლიდერად, – მიუგო 

სელიმ, – შენ მართლაც შეძლებ ამას. კლასში ყველას უყვა-

რხარ და გენდობა. 

დარელი წამით დაფიქრდა, რა იქნება, თუ მართლა ამირ-

ჩევენ კლასის ორგანიზატორადო. სელის თქმის არ იყოს, 

ერთი-ორი გოგოს გარდა კლასში ყველას უყვარდა.

– მერე ჩემს სიფიცხეს რა მოვუხერხო? – აღიარა სინანუ-

ლით, – არ გახსოვს, როგორ წამოვენთე წინა სემესტრში, მერი 

გოლდ მა ჩოგბურთის თამაშის დროს უხეშად რომ მომმართა? 

თურმე სხვა ვეგონე და იმიტომ. მე კი არც გამირკვევია რამე, 

ერთი ამბავი ავუტეხე, ჩოგანი მოვისროლე და გაცეცხლებუ-

ლი გამოვვარდი იქიდან.

– ოჰ, მაშინ ცხელოდა და ყველანი გაღიზიანებულები ვიყა-

ვით, – გამართლება მოუძებნა სელიმ, – საერთოდ, აღარ ბრაზ-

დები ისე ადვილად. უკვე იცი, როგორ შეინარჩუნო სიმშვიდე 

უფრო მნიშვნელოვანი რამისთვის. მაგალითად, გონდოლინა 

მერისთან საჩხუბრად!

– ეგ გოგო მართლა იდიოტია! – გაეცინა დარელს, – გახ-

სოვს, როგორ გადაეკიდა ქალბატონ ტერის, მუსიკის მასწა-

ვლებელს? იმას, ბატონი იანგი რომ შეცვალა. ქალბა ტონი 

ტერიც ვერ იყო მთლად დალაგებული, თორემ მაგას როგორ 

იტანდა?!

– გონდოლინას ეგრე სჩვევია, მუდამ ვიღაცას უნდა სდიოს 

კუდში, – დაასკვნა სელიმ, – ასეთია და რა ქნას! ალბათ ამ 

მეოთხედშიც ამოიჩემებს ვინმეს. მადლობა ღმერთს, კარგად 

ვიცი, ეს მე არ ვიქნები!

– ალბათ, ამჯერად რომელიმე ახალ გოგონას აეკიდება, – 

გაეღიმა დარელს, – ისე, რა სახალისოა, ახლებს რომ ათვა-

ლიერებ და გულში აფასებ, ვინ როგორი იქნება. 
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– ჰო, მართლაც საინტერესოა, – დაუდასტურა სელიმ, – 

წარმოიდგინე, კლასის ორგანიზატორად მარი-ლუ რომ აირ-

ჩიონ!

გოგონებს გაეცინათ. მარი-ლუ თავს გასწირავდა ორივე 

მათგანისათვის. თუმცა დარელს გამორჩეულად აფასებდა, 

ნამდვილ გმირად მიაჩნდა. დარელსა და სელისაც ძალიან 

უყვარდათ პატარა მარი-ლუ. მაგრამ ისეთი გაუბედავი იყო, 

ყოველგვარი საპასუხისმგებლო საქმე აფრთხობდა. გოგო-

ნებმა როცა მისი სახე წარმოიდგინეს კლასის მეთაურობის 

შეთავაზებისას, სიცილი ვეღარ შეიკავეს. 

– ალბათ შიშისგან გალურჯდება და გული წაუვა, – ივარა-

უდა დარელმა.

– ჰო, მაგრამ ახლა ადრინდელთან შედარებით ბევრად 

გამბედავია. არ გახსოვს, როგორ უცახცახებდა მუხლები, 

როცა რაიმესი ეშინოდა? ახლა ისეთი მშიშარა აღარაა. ჩვენ, 

ყველანი, კარგად ვეპყრობოდით და ვცდილობდით, არაფრის 

შეშინებოდა. ამან საკუთარი თავის რწმენა შემატა და სხვა 

ადამიანად აქცია.

კორნუოლამდე კარგა დიდი მანძილი იყო. ერთგან მანქანა 

გააჩერეს. ბუნებაში, მწვანე მდელოზე პიკნიკის სუფრა გაშა-

ლეს და ისადილეს. შემდეგ საჭეს ქალბატონი რივერსი მიუჯ-

და, ქმრისთვის დასვენების საშუალება რომ მიეცა. გოგონები 

კი უკანა სავარძელში ხან ტკბილად მასლაათობდნენ, ხან კი 

ფანჯრიდან ათვალიერებდნენ არემარეს. 

– ბევრი აღარ დარჩა, მალე მივალთ, – გამოაცხადა ბატონ-

მა რივერსმა, როდესაც ისევ საჭეს მიუბრუნდა, – ალბათ 

სკოლისკენ მიმავალ სხვა მანქანებსაც დავინახავთ გზაში. 

აბა, გოგონებო, ყურადღებით იყავით, მანქანებს თვალყური 

ადევნეთ.
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გოგონებმა მალე დაინახეს წითელი მანქანა, რომელიც 

აირენის მშობლებს ეკუთვნოდა. აირენი უკან იჯდა და ისე 

ღონივრად უქნევდა მათ ხელებს, კინაღამ მამამისს სათვალე 

ჩამოუგდო. მანქანა შეტორტმანდა.

– აირენს შეხედე, რა დღეშია! – გაიღიმა სელიმ და მანქა-

ნიდან გასძახა: – ჰეი, აირენ! როგორ გაატარე არდადეგები? 

ორი მანქანა ერთმანეთს გაუსწორდა. გოგონებმა კარგად 

დაინახეს აირენის ბედნიერი სახე. ის ძალიან მოსწონდათ. ამ 

ნიჭიერ გოგონას განსაკუთრებით მუსიკა იტაცებდა. ყოველ-

დღიურ ცხოვრებაში ცოტა დაბნეული იყო – სულ რაღაც ავი-

წყდებოდა და ნივთებსაც ხშირად კარგავდა. თუმცა ისეთი 

იუმორის გრძნობა ჰქონდა, მასზე გაბრაზება არავის შეეძლო. 

– აი, კიდევ ერთი მანქანა! ნეტა ვისია? – წამოიძახა სელიმ 

და როცა მესამე მანქანამ მათ გზაზე გადმოუხვია, გოგონებმა 

მის უკანა სავარძელზე სკოლის ჩემოდანს მოჰკრეს თვალი. 

– ჯორჯინა ტომასი უნდა იყოს. უფროსკლასელი გოგო. 

ნეტა სკოლის მეთაურად რომელს აირჩევენ წელს? – დაი-

ნტერესდა დარელი, – პამელამ უკვე დაამთავრა. არ მინდა, 

ჯორჯინა აირჩიონ – მეტისმეტად ამპარტავანია.

უკვე ისე მიუახლოვდნენ სკოლას, რომ ერთ-ერთი მოსახ-

ვევიდან გამოჩნდა კიდეც. გოგონებმა სიყვარულით შეავლეს 

თვალი უზარმაზარ ნაცრისფერ შენობას, რომელიც ოთხი-

ვე მხარეს კოშკებით იყო შემოსაზღვრული. უკვე ფოთლებ-

შეწითლებული სურო თითქმის სახურავამდე ფარავდა მის 

კედლებს. ორივეს უზომოდ უყვარდა სკოლა და ამაყობდნენ 

კიდეც მისით. 

– ჩვენი ციხესიმაგრე! – ამაყად თქვა დარელმა, – მელორი 

ტაუერსი – მსოფლიოში საუკეთესო სკოლა!

მალე მანქანა დიდ კიბესთან გაჩერდა, რომელსაც თუ 
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აივლიდით, სკოლის ცენტრალურ შესასვლელთან მიგიყვან-

დათ. სხვა მანქანებიც იქ ჩერდებოდნენ. მათ ახლოს კი 

ჯგუფ-ჯგუფად შეკრებილ გოგონებს დაინახავდით, რომ-

ლებიც მხიარულად ლაპარაკობდნენ.

– გამარჯობა, ლუსი! შეხედე ფრედას, როგორ გარუჯულა! 

როგორ გაატარე არდადეგები, ფრედა? ისე გარუჯულხარ, 

მგონი, პლაჟზე ცხოვრობდი!

– გამარჯობა, ჯენი! ჩემი წერილი მიიღე? მერე რატომ არ 

მიპასუხე, შე უსინდისო?! ფრთხილად, ტესი! ჩემს ჩანთას არ 

წამოედო!

– ნახვამდის, დედა! ნახვამდის, მამა! როგორც კი მოვე-

წყობი, წერილს მოგწერთ. ჩემი თაგვის გამოკვება არ დაგა-

ვიწყდეთ!

– აქეთ გამოდი, მანქანას არ დაეტაკო! ოჰ, ეს ბეტი ჰილი 

ყოფილა! ბეტი! ბეტი! ოინებით დატვირთული ჩამოხვედი, 

ხომ?

მათთვის რომ გაეღიმა, ბეტიმ მანქანის ფანჯრიდან თავი 

გადმოყო და თმა გარუჯულ შუბლზე ჩამოეყარა.

– უჰ, ისეთი ოინები მაქვს, არც დაგესიზმრებათ! – ბეტი 

მანქანიდან გადმოვიდა და მეგობარი მოიკითხა, – ალისია ხომ 

არ გინახავთ? ნეტავ თუ არის ჯერ ჩამოსული?

– მატარებელს ვინც მოჰყვება, ჯერ არ ჩამოსულან. მატა-

რებელი ხომ ყოველთვის გვიან ჩამოდის!

– დარელ! დარელ რივერს! და სელი! წავიდეთ, ჩვენი ოთახი 

მოვძებნოთ!

ამგვარი შეძახილებითა და ჟრიამულით აღელვებული 

დარელი სიხარულის თრთოლამ აიტანა. ო, რა ბედნიერი იყო, 

ისევ თავის სკოლაში, მელორი ტაუერსში რომ დაბრუნდა!


