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ტექსტი დაწერა.
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ისევ გიგომ შეგვკრიბა... – ისე მითხრა ტყუპებიდან 
ერთ-ერთმა, რომ მივხვდი, ყველას ამას ეუბნებოდა, სახე-
ზე დაყენებული სევდით და იმისთანა სინანულით, რომ 
დროის უკან დატრიალება რომ შესძლებოდა, უამრავ 
რამეს შეცვლიდა.

ჰო, გიგოს მარიფათია...
დაიბნა ტყუპი და დამანება თავი. 
ბინა, სადაც თბილისში დაბრუნებულმა გიგომ ეკასთან 

ერთად იცხოვრა, მისი მცირე ჭირისუფლის დასატევადაც 
პატარაა, ამიტომაც ვსხედვართ მანქანებში და დროდად-
რო გათბობას ვრთავთ. ორივე ტყუპი და თაზო ზევით 
იყვნენ ასული და „ის დისკი“ ნახეს, ჩანაწერი, რომელზეც 
გიგოს სიკვდილია გადაღებული. ჩამოვიდნენ, მანქანებში 
გადანაწილდნენ და ყველაფერი გვიამბეს.

ორჯერ გადმოვედი მანქანიდან და ორგან დავრეკე. 
ჯერ ალდეს მოვუყევი, რა მოხდა და მერე – მანანას. 
ორივესთვის მომიწია შეხსენება, ვინ იყო გიგო. ალდეს 
თვალითაც არ ჰყავდა ნანახი და დედაჩემს – მას მერე, 
რაც სკოლა დავამთავრეთ... ორივემ შეიცხადა: კი მაგრამ, 
როგორ?! მეც ორივეს ვუთხარი, რომ სამოცი პარტია პინგ-
პონგი ითამაშა და გული გაუსკდა.

ის ვუთხარი, რაც სხვისგან გავიგე. ჩემთვისაც უცნა-
ური მოსასმენი იყო...

Escape from Soviet apartment – ასე ერქვა გუშინდელ 
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ატრაქციონს, სადაც სტუმრების წაყვანა მომიწია. მე 
არაფერ შუაში ვიყავი, უცხოელები ჩვენს ქალაქში სულ 
ადვილად პოულობენ ისეთ რამეებს, ჩვენ რომ წარმოდგე-
ნა არ გვაქვს. თურმე, ასეთი ადგილიც არსებობს – რეკო-
ნსტრუირებული საბჭოთა ბინა, სადაც საბჭოეთი მთელ 
ხმაზე ჩართული რადიო „მაიაკით“ და ჩემი ბავშვობის 
დროინდელი გაყვითლებული „იზვესტიის“ და „პრავდის“ 
ნაგლეჯებით არის წარმოდგენილი. ხუთი ამერიკელი, 
ოთხი გოგო და ერთ ბიჭი, ფაქტიურად ბავშვები, ციბრუ-
ტებივით დატრიალდნენ და ბდღვნა ადინეს იქაურობას. 
კაგებეს მოტაცებული რუსი ბირთვული ფიზიკის პრო-
ფესორის კვალი უნდა მოეძებნათ. ასეთი გასართობები 
მხოლოდ ტელევიზორში მენახა. წელიწადში ერთხელ, 
ერთი თვით ჩემს სამსახურში მოხალისედ ჩამოსული ამე-
რიკელი ბავშვები მაბარია. ყველგან დავყვები, რომ არ 
დაიკარგონ და შარს არ გადაეყარონ. აქაურობასაც მათ 
მოაგნეს. მე აქაც წამოვყევი და, მგონი, ასეთ იდიოტიზმში 
მონაწილეობა არასოდეს მიმიღია. ეგზოტიკურ ატრაქცი-
ონად ქცეული საბჭოთა ყოფა, რუსი პროფესორი, ვაცი-
ვით წვერით და ებრაული გვარით. დიდხანს ვატრიალე 
ხელში მისი პორტრეტი. ამერიკელები კი უკვე მერამდენე 
ოთახის გასაღებს პოულობდნენ შესაშური სიყოჩაღით და 
მხიარული გადაძახილით. მინიშნებები სამ ენაზე – ქართუ-
ლად, ინგლისურად და რუსულად იყო დატოვებული და 
ამ უცნაური ბიზნესის პატრონებიც რუსები ყოფილან. 
ალბათ, ასეთი კიდევ ბევრი არსებობს ყოფილ საბჭო-
ეთში და აქ, ზემო ვერაზე, სადაც ქალაქი მთას ებჯინება, 
მხოლოდ ერთ-ერთი ფილიალია განთავსებული და ამ 
ფილიალში ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ კლიენტი 
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კმაყოფილი დარჩეს და ბოლო-ბოლო შეიტყოს, რა ბედი 
ეწია ბეჩავ პროფესორს, რომელიც მხოლოდ იძულებით 
იყო ბოროტების სამსახურში და დასავლეთში გაქცევაზე 
ოცნებობდა. თუკი გაგიჭირდა, რადიო „მაიაკი“ ჩუმდება 
და იქიდან, როგორც ქვესკნელიდან, ისე ისმის ვიღაცის 
მოგუდული ხმა, რომელიც გეუბნება, ესა და ეს გააკე-
თეო... ოღონდ, ქვესკნელში ჩვენ ვიმყოფებით, მთელი 
ლაბირინთი მიწის ქვეშაა მოწყობილი. ის ვიღაც უხილავი 
დამხმარე კი ზევიდან გველაპარაკება. რაღაც მომენტში 
ჩემთვის ჩაბარებული ბავშვები დაიბნენ, ახალ გასა ღებს 
ვეღარაფრით მიაგნეს და მაშინ ხმამ დამტვრეული ინგლი-
სურით გვამცნო, წყლის მილებს მიაქციეთ ყურადღებაო. 
მართლაც, რომელიღაც მილში ვიპოვეთ ტივტივაზე 
გამობმული გასაღები, ოღონდ მიუწვდომლად დაბლა. 
მეც კი მივხვდი, რომ იმ გასაღების დასაპატრონებლად 
როგორმე მილში წყლის დონე უნდა აგვეწია. რატომღაც 
ინიციატივა საკუთარ თავზე ავიღე და პირველ ოთახში 
დავბრუნდი. მახსოვდა, რომ იქ ხის ყუთში ჩაყრილი ქან-
ჩები და ბრტყელტუჩები ვნახე. ტყუილად არ იქნებოდა. 
ლეთ მი დუ ით, გერლზ! ის ბიჭი, ახალი ინგლისის პატარა 
ქალაქ სირაკუზიდან, სათვალავში ჩასაგდები არ იყო. აქ 
მამაკაცური ძალაა საჭირო. ხელმარჯვე არ ვარ, მაგრამ 
ჯანი მომდევს. ახლა ამ ჩამკეტს ჩავხსნი და წყალი იმ 
მილში მოხვდება. გამატარეთ! დავეჭიდე, დავძარი და 
წამის მერე მილიდან წყალი ასხამდა. ვიღაცა ბრაგაბრუ-
გით ჩამორბოდა ქვესკნელში, რადიოდან კი რუსი გოგო 
რუსულადვე კიოდა, ეს რა ჩაიდინეო!

თურმე, ატრაქციონი უკვე ორი წელია არსებობს, 
მაგრამ ასეთი გადაწყვეტილება ჯერ არავის მიუღია. 
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ზევით აგვიყვანეს. იქაურობა გაამშრალეს. მე პალტო 
მოვიცვი, ჯიბიდან ტელეფონი ამოვიღე, რომ ალდესთვის 
დამერეკა და ჩემს მოხერხებულობაზე ერთად გვეცინა. 
ეკრანს დავხედე და თურმანიძის ესემესი დამხვდა – 
გადმომირეკეო. 

გადავურეკე და მითხრა, რომ გიგომ პახმელიაზე სამო-
ცი პარტია პინგპონგი ითამაშა და გული გაუსკდა. 

„ვინც მყისიერად მოკვდა...“ – როცა გიგოს მთაში ვყა-
ვდი წაყვანილი, იქ ათასნაირად ვსვამდით დაღუპულების 
სადღეგრძელოს და მათ შორის იმათისაც, ვინც მყისიე-
რად მოკვდა.

სამოცივე მოიგო! – უკვე მერამდენედ ამბობს აღელვე-
ბული თაზო. ჩანაწერი ყველაზე ძვირიან გამაჯანსაღებელ 
კომპლექსშია გადაღებული, არცერთი ჩვენგანი იქ არასო-
დეს ყოფილა. გიგო თურმე რიგრიგობით ყველას ეთამა-
შება, ყველას უგებს, ხო გახსოვს, რა მაგრა თამაშობდა?! 
კი, მაგრამ სამოცი ძალიან ბევრია. რაზე მელაპარაკები?! 
ათი წუთი მაინც ხო დასჭირდებოდა თითო პარტიისთვის. 
თუ ოცდაერთამდე თამაშობდნენ, სამოცჯერ ათი – ათი 
საათია... აი, შენ ხარ სუფთა ურწმუნო თომა, ამოსული-
ყავი და გენახა, როგორ თამაშობს, რა ათი?! ხუთი წუთიც 
არ სჭირდება, სულ ერთიმეორის მიყოლებით ანგრევს 
იმ ბობოლებს და დავაი, შემდეგი! მერე გულზე ხელს იკი-
დებს და კადრიდან გადის, როგორ კვდება, არ ჩანს, მაგრამ 
ყველა მისკენ გარბის... ზოგი ჩქარა გარბის და ზოგიც – 
ზოზინით. კამერა იქ თავისთვის კიდია, გიგოს სიკვდილის 
გადასაღებად კი არა. სტატიკურ მდგომარეობაშია, კიდია 
და ჩოგბურთის მაგიდებს უყურებს, ალბათ, ვინმემ რამე 
რომ არ გააფუჭოს. 
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იქ სასიარულო ფული ხო კარგად ჰქონდა? – ეკა გიგოს 
სიკვდილმა გააბრაზა, – თვიდან თვემდე ვალის გარეშე 
ვერ მივდიოდით. 

ჰქონია. 
ან გერმანიიდან უგზავნიდა ის ქალბატონი... 
შეიძლება უგზავნიდა კიდეც…
ამერიკელები საბჭოთა ჯურღმულიდან კმაყოფილები 

დაბრუნდნენ და მითხრეს, რომ გაიმარჯვეს. აღმოჩნდა, 
რომ რუსმა პროფესორმა კაგებეს კლანჭებში მოხვედრას 
არჩია მჟავათი სავსე აბაზანაში ჩამხტარიყო და ასე გაენა-
დგურებინა საკუთარი თავი და ცოდნაც, რომელზეც ნადი-
რობდნენ, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც დატოვა მინიშნება, 
რომელსაც ამერიკელმა ბავშვებმა მიაგნეს და ეს მართლა 
საოცარი გამოცდილება იყო...

Experience, amaizing experience – ზუსტად ასე მითხრეს 
და სათითაოდ გადამიხადეს მადლობა, რომ ამ საინტე-
რესო დღეს მათთან ერთად ვიყავი. ბოლო კარის გაღე-
ბას და თავსატეხის ამოხსნას რომ დავსწრებოდი, კიდევ 
უკეთესი იქნებოდა. ალბათ, იმიტომ აღარ დავბრუნდი, 
რომ გაწუწვის ეპიზოდმა მომიშხამა გუნება, მაგრამ ხომ 
მაინც გავიმარჯვეთ! 

კი, გავიმარჯვეთ გუნდური მუშაობით და ეს არის მთა-
ვარი...

გაზაფხულია, გაზაფხულია, ყვავის ვარდი და ყვავის 
გრძნობები...

მაშინაც გიგომ შეგვკრიბა, თორემ ისე გადის წლები, 
რომ ერთმანეთს ვერ ვხედავთ.

სიყვარულია, სიყვარულია, მოგონებები, მოგონებები…
რა მაგარი დრო გავატარეთ, არა, მაშინ გიგო რო ჩამო-

ვიდა?!
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თაზოს ვუცქერ და ვცდილობ, გავიხსენო, რა იყო იმ 
საღამოს კარგი. ალბათ ის, რომ ვიღაცეებს თაზო ახსო-
ვდათ, პირველივე აკორდიდან იცნეს მისი ერთადერთი 
ჰიტის მელოდია და მერე ამ ჭაღარა და კბილებდაცვე-
ნილ კაცში ოცდაათი თუ ოცდათხუთმეტი წლის წინანდე-
ლი ვუნდერკინდიც ამოიცნეს. ქართველი რობერტინო 
ლორეტი, როგორც მაშინ დაარქვეს და თითქოს მაშინვე 
უწინასწარმეტყველეს დავიწყება. ერთ-ერთი მრავალ 
ცოცხლად დავიწყებულთა შორის სცენაზე ირწეოდა, 
თვალებდახუჭული მღეროდა და მინდა დავიჯერო, რომ 
სიამოვნებდა ეს ყველაფერი. 

რამდენიმე მაღალქუსლიანი ქალი მაშინვე აცეკვდა 
ნაცნობ მოტივზე...

სიყვარულია, სიყვარულია, მოგონებები, მოგონე-
ბები.

აყვავდა გული, აყვავდა სული, ჩემი ცხოვრებაც დღეს 
სიზმარია...

რობერტინო ლორეტიმ ბევრი ნაყინი შეჭამა, ყელი 
გაუცივდა და ხმა დაკარგა... ეგ მითიც მახსოვს და ისიც, 
რომ თაზო ნაყინის ჭამას ერიდებოდა.

საპარიკმახეროდან ახლად გამოსული ქალები თანა-
მშრომელ კაცებს აყენებენ სუფრიდან. ისინიც ტლანქად 
ირწევიან თაზოს სიმღერაზე. ცეკვისთვის საჭირო ძალა, 
ფეხების ნაცვლად მთლიანად სახეზე აქვთ აზიდული. 
უნდა მიხვდე, რომ ამ გამომეტყველების უკან, სიმაძღრის 
გარდა, წარმატებაც იმალება და მრავალ სხვა რამესთან 
ერთად ესეც შეუძლიათ, სადღეგრძელოსგან თავისუფალ 
დროს საკუთარი მაღალქუსლება თანამშრომელიც შეუძ-
ლიათ დაატრიალონ და არ დაუვარდეთ.
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გაჩუქო მინდა სიცოცხლე სრული, ვარდებიც შენკენ 
მოიჩქარიან.

გაზაფხულია, გაზაფხულია, აი, აყვავდნენ შენთვის 
გრძნობები.

თვალით თურმანიძეს ვეძებ, რომ შევამოწმო, ისიც 
იმავეს ხედავს თუ არა, მაგრამ ავანსცენისკენ არის შეტ-
რიალებული და მის სახეზე ვერ ამოვიკითხავ, თავად რა 
მაწერია შუბლზე. 

გაზაფხულია, გაზაფხულია, აი, აყვავდნენ შენთვის 
გრძნობები,

გარეთ ანთიან, შენთვის ანთიან, სიყვარული და მოგო-
ნებები.

თაზო სიმღერას ამთავრებს, ბენდის სოლისტს მიკრო-
ფონს უბრუნებს, მუსიკოსებს ემშვიდობება, გულზე ხელს 
იდებს. ბედნიერი ქალები, რომლებმაც მოახერხეს და 
ქუსლებიდან არ გადმოვარდნენ, გულითადად უხდიან 
მადლობას. თაზო მაგიდას უბრუნდება, გიგო ფეხზე დგება 
და თვალცრემლიანი ეხვევა, ლამის დაახრჩოს. 

გიგოა ჩვენი შეყრის მიზეზი. არავინ მომკვდარა. ყველა 
ცოცხალია და ეს კარგია! რატო უნდა ვხვდებოდეთ ერთ-
მანეთს მარტო პანაშვიდებზე?! – ჯერ კიდევ რესტორან-
ში შესვლამდე გარეთ ვეკითხებით ერთმანეთს. იმიტომ, 
რომ დასაფლავება ვალდებულებაა და ქეიფი კიდევ – 
სურვილი... შენ კიდე რანაირი ლაპარაკი იცი... ერთმანეთს 
ვათვალიერებთ... გიგო ყველას ათვალიერებს და ყველას 
სათითაოდ იკრავს გულში. ვატო, ვატო, მამა ნიკოლოზი... 
ცოტა ხანს გამიჭირდება ეგრე დაძახება, სანამ შეგეჩვე-
ვი... დამიძახე ვატო – ნებას აძლევს მამა ნიკოლოზიც, 
რომელიც სუფრაზე გვერდით მიზის და რაღაცას მელაპა-
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რაკება ქრისტიანობის და დემოკრატიის შეუსაბამობაზე, 
მაგრამ არაფერი მესმის, იმიტომ, რომ ეს რესტორანი, 
რომლის შერჩევაც გიგომ ერთ-ერთ ტყუპს ან ორივეს 
ერთად ანდო იმიტომ, რომ მუდამ ყანწით ხელში ხედავდა 
ფეისბუქზე, ყველაზე შესაბამისი ადგილია იმისთვის, რომ 
ერთმანეთს არ მოუსმინოთ. როცა ბენდი ისვენებს, ბოლო 
ხმაზე ირთვება მუსიკა, ისიც უხარისხო და შემაწუხებელი. 

არასოდეს მიფიქრია, თვითონ გიგო რას ფიქრობდა 
იმ დღეზე, როდესაც გერმანიიდან საბოლოოდ გადმო-
ბარგებულმა, კლასის ბიჭები იმ რესტორანში შეგვყარა, 
სადაც ოფიციანტებს თეთრი ხელთათმანებით ეცვათ, 
ბენდის წევრებს კი – გახეხილი ჯინსები. თვითონ გიგო 
თუ დარჩა იმ საღამოთი კმაყოფილი? ოდნავ მაინც თუ 
გაერთო? ახლა ვფიქრობ და ვერ გადამიწყვეტია, რა ჯობ-
და, მოსწონებოდა ის საღამო თუ მიმხვდარიყო, რომ ეს 
დღესასწაული არ არის. ეგრძნო, რომ წლების მანძილზე 
აქ დარჩენილებიც კი ერთმანეთისთვის სრულიად უცხო 
ადამიანებად ვიქეცით. უნდა მიმხვდარიყო, რომ ჩვენს 
იმედად ვერ იქნებოდა. 

ის ქალბატონი ჩამოდის თურმე...
ეკას უთქვამს და ერთ-ერთმა ტყუპმა ჩამოიტანა 

ამბავი. თუთიყუშივით გაიმეორა. არცერთს არ მიგვიქცე-
ვია ყურადღება.

ეტყობა, მაინც ის ქალი უგზავნიდა გიგოს ფულს, აბა, 
იცით, რა ღირს იმ აუზზე სიარული?!

წარმოდგენა არ მაქვს, არც მე, არც თურმანიძეს და 
მამა ნიკოლოზიც თავს აქნევს უარის ნიშნად.

გარბოდა. გაქცევა იყო ეგ. ქალი გაეჩინა ჯობდა, მამაო, 
შენთან ბოდიში, მაგრამ ეგრე მგონია. უაზროდ გარბოდა, 


