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თავი პირველი

ჯულიენისგან წერილი მოვიდა

– ენი, – დაიძახა ჯორჯმა და ბიძაშვილთან მიირბინა, რომე-

ლიც ის-ის იყო, საკლასო ოთახიდან გამოვიდა, – ენი, ქვევით 

ვიყავი და შენი ძმისგან, ჯულიენისგან, წერილი მოსულა. აი, 

წამოგიღე.

– გმადლობ, – ენი შეჩერდა და ჯორჯს წერილი გამოარ-

თვა, – რა უნდა უნდოდეს ჯულიენს? ბოლოს ორი დღის წინ 

მომწერა. ძალიან უცნაურია, წერილებს ასე ხშირად არ აგ -

ზავნის ხოლმე. როგორც ჩანს, რაღაც მნიშვნელოვანი საქმე 

აქვს. 

– მიდი, გახსენი და წაიკითხე. ვნახოთ, რა უნდა, – წააქეზა 

ჯორჯმა, – ჩქარა, სადაცაა ზარი დაირეკება. მათემატიკის 

გაკვეთილზე მაგვიანდება.

ენიმ კონვერტს კიდე მოახია, გაკეცილი ფურცელი ამო-

იღო, გაშალა და სწრაფად გადაავლო თვალი. მერე ჯორჯს 

ახედა და სიხარულისგან თვალები გაუცისკროვნდა: 

– ჯორჯ, ჯულიენსა და დიკს ჩვენი არდადეგების დროს 

რამდენიმე დღე სცალიათ. ვიღაც მაგათ მეგობარს სტიპენდია 

თუ რაღაცა მოუგია და ჯილდოდ ერთი-ორი დღით ყველა 
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დაითხოვეს სკოლიდან. და ახლა ბიჭები სალაშქროდ გვეპა-

ტიჟებიან!

– შესანიშნავია! – აღფრთოვანდა ჯორჯი, – ჩვენი ჭკვიანი 

ჯულიენი. დარწმუნებული ვარ, მისი იდეა იქნება. მეც წამა-

კითხე წერილი, ენი. 

მაგრამ ამ დროს მასწავლებელი მოვიდა და ჯორჯმა წერი-

ლის გადაკითხვა ვეღარ მოასწრო. 

– ჯორჯინა, რატომ არ ხარ გაკვეთილზე? ან შენ, ენი?

ჯორჯი დაიჯღანა, ის ხომ ვერ იტანდა, ჯორჯინას რომ 

ეძახდნენ, მაგრამ უსიტყვოდ გატრიალდა და საკლასო ოთახ-

ში შევიდა. 

გახარებულმა ენიმ წერილი ჯიბეში ჩაიკუჭა და ისიც საკ-

ლასო ოთახისკენ გაიქცა. დასვენების დღეები თავის ძმებთან, 

ჯულიენთან და დიკთან, და კიდევ ჯორჯთან და მის ძაღლ 

ტიმთან ერთად უნდა გაატაროს. რა შეიძლება იყოს ამაზე 

უკეთესი?!

გაკვეთილების მერე ენი და ჯორჯი მთელ დღეს სულ ამაზე 

საუბრობდნენ. 

– პარასკევიდან სამშაბათის ჩათვლით ვისვენებთ, – დღე-

ებს თითებზე ითვლიდა ჯორჯი, – ბიჭებსაც ზუსტად იმავე 

დროს ითხოვენ. რა მაგარი დამთხვევაა, ხომ?! ძალიან გაგვი-

მართლა. ზამთარში სხვადასხვა დროს ვისვენებთ ხოლმე. 

– ჯულიენი და დიკი სახლში მაინც ვერ წავლენ, რადგან 

ჩვენთან მღებავები არიან, – ხელები გაშალა ენიმ, – ამის გამო 

მეც ისედაც შენთან მოვდიოდი, კირინის კოტეჯში. იმედია, 

ბიცოლა ფანი არ დაგვიშლის ბიჭებთან ერთად სალაშქროდ 

წასვლას. მამაშენი კი ნამდვილად გაიხარებს, მას ხომ საშინ-

ლად არ უყვარს, არდადეგების დროს შინ რომ ვართ. 

– ნამდვილად გაიხარებს, – დაეთანხმა ჯორჯი, – სულ 
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თავის სამეცნიერო საქმეებსა და გამოგონებებშია ჩაფლული 

და არ უყვარს, როცა ხელს უშლიან. ასე რომ, სალაშქროდ თუ 

წავალთ, მგონი, ყველა კმაყოფილი დარჩება. 

– ჯულიენი გვწერს, ამ საღამოს დაგირეკავთ და საბო-

ლოოდ დავგეგმოთ ყველაფერიო, – წერილი კიდევ ერთხელ 

გადაიკითხა ენიმ, – დარწმუნებული ვარ, შესანიშნავი უქმეები 

გვექნება. ჯერ კიდევ ოქტომბერია. ასე რომ, იმედია, მზეც 

გამოანათებს. 

– ტყეც ულამაზესი იქნება, – აჰყვა ჯორჯი, – მისმინე, ტიმი 

არ უნდა გავახაროთ? წამოდი, ახალი ამბავი შევატყობინოთ. 

სხვა სკოლა-პანსიონებისგან განსხვავებით, იქ, სადაც 

გოგოები სწავლობდნენ, შინაური ცხოველების მიყვანა ნება-

დართული იყო. ამიტომ ეზოში, საგანგებოდ გამოყოფილ 

ადგილას, უამრავი ძაღლი ცხოვრობდა და სასწავლო წლის 

განმავლობაში მათთან ერთად იყო ჯორჯის ტიმიც.

სწორედ მის მოსანახულებლად გაემართნენ გოგოები. 

ტიმმა მათი ფეხის ხმა გაიგონა თუ არა, გახარებული აყეფ-

და, ვოლიერის1 კარს მიაწყდა და ვინ იცის, უკვე მერამდენედ 

შეეცადა, მისი გაღების საიდუმლო ამოეხსნა. 

კარი როგორც კი გაუღეს, ბედნიერი ძაღლი გამოვარდა – 

გოგოებს ახტებოდა, ლოკავდა და ყეფდა. 

– სულელი ძაღლი. გადარეული ძაღლი, – ეფერებოდა ჯორ-

ჯი და ხელს ალერსიანად უსვამდა: – მისმინე, ტიმ, ამ უქმეებ-

ზე ჯულიენთან და დიკთან ერთად სალაშქროდ მივდივართ. 

აბა, რას იტყვი ამაზე? სალაშქროდ მივემართებით. დარწმუ-

ნებული ვარ, ძალიან ისიამოვნებ. მთებს გადავივლით, ტყეში 

ვიხეტიალებთ და მხოლოდ ღმერთმა უწყის, კიდევ რამდენ 

საინტერესო რამეს გავაკეთებთ.

1 ვოლიერი – შემოღობილი ადგილი ცხოველებისთვის
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აშკარა იყო, რომ ტიმმა ყველა სიტყვის მნიშვნელობა გაიგო.  

ყურები ცქვიტა, თავი გვერდზე გადახარა და ჯორჯს გულდას -

მით უსმენდა. 

– ჰამ! – ყველაფერზე თანახმა ვარო, დაიყეფა ბოლოს 

და გოგოებთან ერთად, თავისი ბუთქუნა კუდის ქიცინ- 

ქიცინით, სასეირნოდ გაემართა. მართალია, მას სწავლის 

პერიოდი სულ არ უყვარდა, არდადეგები ბევრად ერჩია, 

მაგრამ ოღ  ონდ თავისი უსაყვარლესი ჯორჯის გვერდით ყო -

ფილიყო და ძაღლების ვოლიერში ცხოვრებაზეც არ ამბობდა  

უარს.

ჯულიენმა საღამოს დარეკა. როგორც გაირკვა, უკვე ყვე-

ლაფერი დაგეგმილი ჰქონდა. აღფრთოვანებული ენი ძმას 

ყურადღებით უსმენდა.

– რა მაგარია! – წამოიძახა ბოლოს, – კარგი, დათქმულ 

ადგილზე მოვალთ და ვეცდებით, არ დავაგვიანოთ. თუ თქვენ 

დააგვიანებთ, იქვე დაგელოდებით. კარგი. ყველაფერს წამო-

ვიღებთ. ოჰ, ჯულიენ, რა კარგად გავერთობით!

– რაო, რა გითხრა? – ენიმ ყურმილი დადო თუ არა, წამო-

იძახა, როგორც ყოველთვის, მოუთმენელმა ჯორჯმა, – მე 

რატომ არ დამალაპარაკე ჯულიენი? ტიმის ამბები მინდოდა 

მომეყოლა. 

– ხომ იცი, რომ ტელეფონით დარეკვა ძალიან ძვირი ჯდე-

ბა. ჯულიენს კი არ უნდოდა, ძვირფასი წუთები ტიმის ცელ-

ქობებზე საუბარში დაეხარჯა, – უპასუხა ენიმ, – მოიკითხა, 

როგორ არისო; მეც ვუპასუხე, კარგად-მეთქი. ასე რომ, ტიმის 

ამბავი იცის. უკვე ყველაფერი მოუგვარებია. თუ გაინტე-

რესებს, ჩვენს ოთახში დავბრუნდეთ და მოგიყვები, სად და 

როდის მივდივართ.

გოგოები თავიანთ ოთახში დაბრუნდნენ და საწოლზე ჩამო-
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სხდნენ. ტიმიც მათთან ერთად იყო. ტიმსა და ამ სკოლის სხვა 

მოწაფეების შინაურ ცხოველებს დღეში რამდენიმე საათით 

პატრონებთან ერთად ყოფნის ნებას რთავდნენ. წარმოი-

დგინეთ, სკოლის ბინადარი ყველა ძაღლი კარგად იქცეოდა. 

მათ იცოდნენ, რომ თუ იცელქებდნენ, მაშინვე ვოლიერში 

დააბრუნებდნენ.

– ჯულიენმა მითხრა, მე და დიკი როგორც კი ვისაუზმებთ, 

წამოვალთო, – ვეღარ ისვენებდა ენი, – შეგვიძლია, ჩვენც ასე 

მოვიქცეთ და ძალიანაც კარგი იქნება. გაგვაფრთხილა, ბევრს 

ნურაფერს წამოიღებთო. მხოლოდ საწვიმარი, კბილის ჯაგრი-

სი, სავარცხელი და თითო ხელი გამოსაცვლელი ტანსაცმელი 

გეყოფათო. შეგვიძლია, ცოტა შოკოლადი და ორცხობილაც 

გავაყოლოთ ხელს. ფული დაგრჩა?

– ცოტა მაქვს, – ამოიოხრა ჯორჯმა, – ალბათ, რამდენი-

მე ფილა შოკოლადს თუ ვიყიდით. წინა კვირაში დედაშენმა 

რომ ორცხობილები გამოგვიგზავნა, სულ ხომ არ შეგვიჭამია? 

შეგვიძლია, წავიღოთ. 

– ნამდვილად. თან დეიდაჩემის გამოგზავნილი კარამელიც 

გვაქვს, – გაახსენდა ენის, – მაგრამ ჯულიენმა გაგვაფრთხილა, 

ბევრს ნურაფერს წამოიღებთო. წინ თურმე საკმაოდ რთული 

ლაშქრობა გველის და მძიმე ზურგჩანთების თრევა გაგვიჭირ-

დება. ჰო, კიდევ, გაგვაფრთხილა, რამდენიმე წყვილი წინდის 

წამოღება არ დაგავიწყდეთო. 

– გასაგებია, – ჯორჯმა იქვე ნებიერად წამოწოლილ ტიმს 

ზურგზე ხელი გადაუსვა, – როგორც ჩანს, ბევრი სიარული 

მოგვიწევს, ტიმ. რატომღაც მგონია, რომ ძალიან კმაყოფილი 

დარჩები.

ტიმმა სიამოვნებისგან დაიწკავწკავა. ფიქრობდა, გზაში 

ბაჭიები თუ შეგვხვდებიანო?! აბა, ლაშქრობა რა ლაშქრობაა, 
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ირგვლივ ყურცქვიტები თუ არ დახტიან? ერთი იმაზე სწყდე-

ბოდა გული, რომ ბაჭიები მიწის ქვეშ, სოროებში, ცხოვრო-

ბენ. რამდენჯერაც დაჭერა დაუპირა, მაშინვე მის ცხვირწინ 

გაუჩინარდნენ. 

ენი და ჯორჯი სკოლა-პანსიონის გამგის სანახავად წავიდ-

ნენ. ხომ უნდა გაეფრთხილებინათ, რომ არდადეგებზე კირი-

ნის კოტეჯში კი არა, სალაშქროდ მიდიან. 

– მის პიტერს, ჩემმა ძმამ მითხრა, რომ თვითონ დაგი-

კავშირდებათ, – უთხრა ენიმ, – მის წერილს, ალბათ, ხვალ 

დილისთვის მიიღებთ. ჯორჯის დედაც მოგ წერთ. ლაშქრო-

ბაში წასვლის ნებას ხომ დაგვრთავთ?

– რა თქმა უნდა! მშვენიერი დასვენება გამოგივათ, – მხია-

რულად მიუგო მის პიტერსმა, – მით უმეტეს, თუ ასეთი კარგი 

ამინდი გაგრძელდა. საით მიდიხართ?

– სადღაც ტორფნარებში1, – მიუგო ენიმ, – ჯულიენი 

ამბობს, უფრო უკაცრიელ და მიტოვებულ ადგილებს ვერ-

სად ნახავო! შეიძლება ირმებსა და შვლებს, ან მაჩვსაც კი 

გადავეყაროთ. ძალიან ბევრი სიარული მოგვიწევს. 

– კი მაგრამ, ასეთ უკაცრიელ ადგილებში ღამის გათენებას 

სად აპირებთ? – შეშფოთდა მის პიტერსი.

– აჰ, ჯულიენმა ყველაფერი მოაგვარა, – წამოიძახა ჯორ-

ჯმა, – რუკაზე საოჯახო სასტუმროები და ფერმები მონიშნა, 

სადაც ღამის გათენებას შევძლებთ. ღია ცისქვეშ ძილისთვის 

უკვე ძალიან აცივდა. 

– ნამდვილად ასეა! – დაეთანხმა მის პიტერსი, – კარგი, 

ფრთხილად იყავით და რამე ხათაბალას არ გადაეყაროთ. 

მეტი არაფერი. კარგად ვიცი, ხუთივე ერთად რომ შეიყრებით, 

1 ტორფნარი, ანუ ტორფის ჭაობები – ჭაობების სახეობა, სადაც დაგროვე-
ბულია ტორფის სქელი ფენა.
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რაც ხდება. დარწმუნებული ვარ, ტიმიც თქვენთან ერთად 

მოდის, ხომ?

– რა თქმა უნდა, – აბა, ეს რა საკითხავიაო, გაიოცა ჯორჯ-

მა, – ტიმის გარეშე არსად წავალ. აქ მარტო ხომ არ დავტოვებ?!

პარასკევისთვის გოგოებმა ყველა საქმე მოითავეს: ორ -

ცხო    ბილები თუნუქის კოლოფიდან ქაღალდის პაკე ტებში 

გადაალაგეს. კარამელი და შოკოლადის ფილებიც საგულდა-

გულოდ შეფუთეს. თავ-თავიანთი ზურგჩანთები ათასჯერ 

ჩაალაგეს და ამოალაგეს. ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო მეტი 

ნივთი დაამატეს. ენიმ ყოველი შემთხვევისთვის წიგნიც ჩადო. 

ჯორჯმა კი ჯიბის ფარნები და სათადარიგო ელემენტები 

ორივესთვის მოიმარაგა. 

– ტიმის საჭმელს რა ვუყოთ? – დაინტერესდა ბოლოს 

ჯორჯი, – რამე აუცილებლად უნდა წამოვუღო. დიდი ძვალი 

არ იქნება ურიგო. თუ მოიწყენს, სახრავად გადავუგდებ. მერე 

ისევ ჩანთაში შევინახავ და მერე ისევ გადავუგდებ და ისევ 

შევინახავ...

– მოდი, მთელ შოკოლადებსა და ორცხობილებს მე ვზიდავ, 

თუკი ეგ აქოთებული, ორასი წლის ძვალი უნდა ჩაიდო ჩანთა-

ში, – შეშფოთდა ენი, – ვერ ვხვდები, რაში გჭირდება ტიმის საჭ-

მლის თრევა, მაინც ყოველთვის ჩვენს საჭმელს ჭამს ხოლმე. 

ჯორჯმა ძვლის წაღება გადაიფიქრა. ამიტომ ძაღლების 

ვოლიერიდან წამოღებული საკმაოდ დიდი და გვარიანად 

მძიმე ძვალი, რომელიც საშინლად ყარდა, სასწრაფოდ ისევ 

ვოლიერში დააბრუნა. დაბნეული ტიმი გოგოს ფეხდაფეხ 

დასდევდა და ვერ ხვდებოდა, რა უნდოდა მის პატრონს. 

რატომ დაათრევდა ძვალს აქეთ-იქით? ძაღლს სულაც არ 

მოსწონდა ჯორჯის ასეთი საქციელი. 

კვირის ბოლომდე დრო უსაშველოდ გაიწელა და, როგორც 
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იქნა, პარასკევიც დადგა. გოგოებმა დილაუთენია გაიღვიძეს. 

ჯორჯი საუზმემდე ძაღლების ვოლიერში გაქანდა და ტიმი 

ჯულიენთან და დიკთან შესახვედრად გაამზადა – ყურები და 

თვალები ამოუწმინდა, დავარცხნა და მოაწესრიგა. 

ტიმი ხვდებოდა, რომ ამ დღეს რაღაც ძალიან მნიშვნე-

ლოვანი ხდებოდა და გოგოებივით მღელვარებას ისიც ვერ 

მალავდა. 

– აჯობებს, კარგად ვისაუზმოთ, – თქვა ენიმ, – მერე, შეი-

ძლება, კარგა ხანს ვეღარ ვისადილოთ. შევჭამთ თუ არა, გავი-

დეთ. ერთი სული მაქვს, როდის დავისვენებთ ამ სკოლის-

გან, ზარის წკრიალისა და გაკვეთილებისგან. სანამ სკოლის 

კედლებს არ გავცდები, ვერ დავიჯერებ, რომ ნამდვილად 

არდადეგები მაქვს.

მიუხედავად იმისა, რომ გამგზავრების მოლოდინში ძალი-

ან ღელავდნენ და მადა სულ არ ჰქონდათ, მაინც ნოყიერად 

ისაუზმეს. მერე წინა ღამით საბოლოოდ ჩალაგებული ზურგ-

ჩანთები მხრებზე მოიკიდეს, მის პიტერსს დაემშვიდობნენ და 

ტიმის ვოლიერისკენ გაემართნენ. 

ტიმი ღობესთან იდგა და გოგოებს მოუთმენლად ელოდა, 

დაინახა თუ არა, დაიყეფა: აქ ვარო. მერე, როგორც კი კარი 

გაუღეს, ეზოში გამოვარდა და გოგოების ირგვლივ იმდენი 

ირბინა, კინაღამ ენი წააქცია. 

– კარგად იყავით, ენი და ჯორჯ, – დაუძახა ერთ- ერთმა 

მოსწავლემ, – ბედნიერ ლაშქრობას გისურვებთ! კარგი 

დრო ატარეთ! და სამშაბათს რომ დაბრუნდებით, ნუღარ 

გვეტყვით, რომ მორიგი თავბრუდამხვევი თავგადასავალი 

გქონდათ. მაინც არ დაგიჯერებთ!

– ჰამ! – დაიყეფა ტიმმაც, – ჰამ! ჰამ! – შემომხედეთ, სალაშ-

ქროდ მივდივარ, სადაც ათასობით კურდღელს ვნახავო!


