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pirveli moqmedeba 

 

(ფარდის აწევისთანავე მისტერ სტივენსს ვხედავთ, რომელიც კიბეზე ჩამოდის. ჭაღარაშე-

რეული კაცია, დაახლოებით, ორმოცი წლის, ერთ დროს, ვერცერთ ნაკვთს რომ ვერ დაუწუნებდი. 

ძველი მოსასხამი აცვია და ხელში ორი ჩემოდანი უჭირავს. სამზარეულოს კარზე აღელვებული 

მზერა აქვს მიპყრობილი და ეშინია, რომ ვინმემ არ დაინახოს. სამზარეულოდან მისის ევანსის 

მძლავრი ხმა მოისმის. პატარა, ხმაურიან სიმღერას მღერის ისე, რომ სხვებმაც გაიგონონ. 

აშკარაა, თავისი ნამღერით ძალიან ამაყობს. მისტერ სტივენსმა განსაკუთრებული სიფრთხი-

ლით დადო ერთი ჩემოდანი, ის იყო, შემოსასვლელი კარი უნდა გაეღო, როდესაც, წინსაფრის 

კეცვით, მისის ევანსი შემოვიდა. სტივენსი თავზარდაცემული მიეხეთქება კედელს, რაც მისის 

ევანსს აშინებს. პატარა, ჩასკვნილი ქალია, დაახლოებით, ორმოცდაათი წლის. ძალიან სერიო-

ზული სახის და ბავშვური, ძლიერი კონცენტრაციის პატრონია. ყოველთვის ისეთი გამომეტყვე-

ლება აქვს, რომ თითქოს მნიშვნელოვანი, გამაოგნებელი ახალი ამბავი უნდა გითხრას.) 

 

მისის ევანსი: ოჰ, როგორ შემაშინეთ, მისტერ სტივენს.  

სტივენსი: მაპატიეთ, მისის ევანს.  

მისის ევანსი: სიმართლე გითხრათ, მისის პროსერი მეგონეთ და ცოტა დამნაშავედ ვიგრძენი 

თავი, „ოჰ, შენი გუნდებით მათამაშეს“ მაგივრად „გამიძეხი კეთილო სინათლეს“ რომ არ 

ვმღეროდი.  

(შემოსასვლელ კარს უახლოვდება, საკიდიდან შალის მოსასხამს იღებს, მისტერ სტივენსს გზას 

უღობავს და ტიტინს აგრძელებს.) 

- მისის პროსერს ამ სახლში ჰიმნების გარდა არაფრის მოსმენა არ სურს და მესმის კიდეც, 

მაგრამ მე ჩვეულებრივი სიმღერები უფრო მიყვარს, შიგადაშიგ, ხასიათს რომ შეგიცვლის, 

ეგეთი. არ მეთანხმებით? (პასუხს არ აცდის.) გასამხნევებლად ხალისიან სიმღერას რა სჯობს? 

ჰიმნები ყოველთვის, როგორ გითხრათ, თითქოს, რაღაცნაირად, მასევდიანებენ, ხვდებით 

რას ვამბობ? (სტივენსი პირს აღებს.) მხიარული ჰიმნებიც კი. იცით, პატარაობიდან ასე ვარ. 

ყოველ კვირა დღეს წირვებზე ცრემლებს ვერ ვიჩერებდი. დილაობით, მამაჩემი წვერის 

პარსვის დროს თუ მღეროდა, სხვათა შორის, საოცარი ხმა ჰქონდა, მთელი დღე მოწყენილი 

დავდიოდი. მერე, მეტყოდა ხოლმე, „ბრონ, ჩემო გოგონა, უფლის მუსიკის მოსმენით რატომ 

იწყენ, როდესაც ჩიტუნასავით უნდა გაბედნიერებდესო“ (დარდით ამოიოხრებს.) ვფიქრობ, 

გაბედნიერებს, როგორ არა, მაგრამ მაინც, რაღაცნაირად, სევდიანად გაბედნიერებს. რაც არ 

უნდა იყოს, ყოველთვის რელიგიურ განწყობაზე ხომ ვერ იქნები, არა?  

სტივენსი: ალბათ, ვერა. (მთელი ეს დრო, აღელვებული, ზედა სართულის კიბეებისკენ აპარებს 

მზერას.) 

მისის ევანსი: კარგი, სჯობს დროზე წავიდე, სანამ რამე საქმე კიდევ გამომიჩინეს.  

(შალს შემოიხვევს. სანამ გავიდოდა რაღაც გაახსენდა და გაჩერდა.)  
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- ოჰ, მისტერ სტივენს, კინაღამ დამავიწყდა, რომ თქვენთან დალაპარაკება მსურდა.  

სტივენსი: მართლა? 

მისის ევანსი: დიახ, ჭიქასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ასე დაზუსტებით თითს ვერავის 

დავადებ, ღმერთმა დამიფაროს, მაგრამ ვიცი, რომ მე ნამდვილად არ გამიტეხია.  როგორც 

მისის პროსერს ვუთხარი, ჩემ გარდა იმ ოთახში მხოლოდ თქვენ შედიხართ. რა საკვირველია, 

არც იმას ვამბობ, რომ თქვენ გატეხეთ, მაგრამ იქ სხვა ვინ შევიდოდა? უფრო სწორად... 

სტივენსი: უი, არ მახსოვს, რომ ჭიქა გამეტეხა. თუ ასეა, ძალიან ვწუხვარ. არ მინდა, ჩემ გამო 

პრობლემები შეგექმნათ. ერთი და ექვსი გეყოფათ ახალი ჭიქის საყიდლად? (ჯიბეში იქექება.) 

მისის ევანსი: იცით, შეიძლება, მეყოს, მაგრამ ის ჭიქა ძალიან ძვირადღირებული იყო. მისის 

პროსერის ოჯახი წლების მანძილზე ინახავდა. თვითონაც ისე უფრთხილდებოდა...  

სტივენსი: გასაგებია, აი, ხუთი ბობი.  

მისის ევანსი: რა კეთილი ხართ, სერ. (ფულს გამოართმევს.) იმას ვამბობდი, რომ... 

სტივენსი: არაფერია. (იღებს ჩემოდნებს.) ახლა კი, მომიტევეთ... 

მისის ევანსი: ოჰ, მიემგზავრებით?  

სტივენსი: იცით... 

მისის ევანსი: რომ მცოდნოდა, ნივთებს მე ჩაგილაგებდით. ჩემოდნები მარტომ რატომ 

ჩამოიტანეთ? უნდა გეთქვათ და თავად ჩამოვიტანდი. 

სტივენსი: დიდი მადლობა, მაგრამ... 

მისის ევანსი: რამდენი ხნით მიემგზავრებით?  

სტივენსი: როგორ გითხრათ... 

მისის ევანსი: რამდენიმე დღით? 

სტივენსი: ზუსტად არ ვიცი... 

მისის ევანსი: აჰ, მხოლოდ შაბათ-კვირას, არა? 

სტივენსი: დიახ, ზუსტად.  

მისის ევანსი: მეგობრებთან აპირებთ დროის გატარებას?  

სტივენსი: დიახ.  

მისის ევანსი: რას ამბობთ, არ ვიცოდი, უელსში თუ მეგობრები გყავდათ.  

სტივენსი: აამ... დიახ, მყავს, სუონსიში, მაგრამ, უფრო საქმიანი შეხვედრაა.  

მისის ევანსი: სანამ გავთხოვდებოდი სუონსიში უამრავი წელიწადი მაქვს გატარებული. 

იცით, ჩემი მეუღლე... 

სტივენსი: მაპატიეთ, მისის ევანს, მაგრამ თუ ახლა არ წავალ ავტობუსი გამასწრებს.  
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(გასცდება და კარს აღებს.) 

მისის ევანსი: ოჰ, მისის პროსერმა იცის, რომ მიდიხართ?  

სტივენსი: დიახ, რა თქმა უნდა. მშვიდობით. (გადის.) 

მისის ევანსი: ნახვამდის. (მიაძახებს.) ორშაბათამდე.  

(პასუხს ელოდება, მაგრამ ვერ იღებს.) 

- ღმერთო, ზოგი როგორ ჩქარობს.  

(დაბნეული ჩანს, კიდევ ერთხელ გახედავს სტივენსს. უცებ ადგილიდან მოწყდება და ზედა 

სართულის კიბეებთან მივარდება, თან გაჰყვირის.) 

- მისის პროსერ! მისის პროსერ! მისის პროსერ! ცოტა ხნით ჩამობრძანდით, თუ შეგიძლიათ! 

ღმერთო, დაუჩქარეთ, მისის პროსერ!  

(ისევ კართან ბრუნდება. კიბის ბოლოში მისის პროსერი გამოჩნდება და აჩქარებული ნაბი-

ჯებით ქვემოთ ეშვება. დაღლილი გამომეტყველება აქვს, ისიც დაახლოებით ორმოცდაათი 

წლისაა, მაგრამ თავი მაგრად უჭირავს. გამხდარ, მამაც მცველს მოგაგონებთ, რომელიც დასვე-

ნებისთვის არ არის შექმნილი. ძველი, მაგრამ საგულდაგულოდ შემონახული ტანსაცმელი აცვია, 

რომელსაც საოცრად იხდენს.) 

მისის პროსერი: ახლა რაღა ხდება, მისის ევანს? 

მისის ევანსი: მისტერ სტივენსის გამო გეძახით. თავისი ორივე ჩემოდანი აიღო და წავიდა.  

მისის პროსერი: მერე? 

მისის ევანსი: გითხრათ, უქმეებზე წასვლას რომ აპირებდა? 

მისის პროსერი: არა, არაფერი უთქვამს.  

მისის ევანსი: ღმერთო, რა ჩავიდინე. თავისი ანგარიში გადაიხადა? 

მისის პროსერი: კი, დღეს დილით გადამიხადა, როგორც ყოველთვის.  

მისის ევანსი: მადლობა ღმერთს.  

მისის პროსერი: რა გინდოდათ, მისის ევანს? 

მისის ევანსი: ძალიან ჩქარობდა. თავიდან ვერ მივხვდი - რატომ, მაგრამ მერე შევნიშნე, რომ 

ორივე ჩემოდანი თან ჰქონდა და მეტი ისედაც არ აქვს. ჰოდა, ვიფიქრე... 

მისის პროსერი: (ცოტა ხნით უსმენს, შემდეგ, შეაწყვეტინებს.) კარგი, წადით და მისი ოთახი 

შეამოწმეთ. ნახეთ, ცარიელია თუ არა. მე ოქროულობას დავხედავ.  

(მისის ევანსი კიბეებზე არბის. მისის პროსერი ბუფეტის უჯრას ამოწმებს. ცოტა ხანში მისის 

ევანსი აჩქარებული სუნთქვით კიბის ბოლოში ჩნდება.) 

მისის ევანსი: წავიდა, ყველაფერი ჩაულაგებია. (ქვემოთ ჩამოდის.) 
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მისის პროსერი: ოთახს რამე ხომ არ აკლია?  

მისის ევანსი: მე ვერაფერი შევნიშნე.  

მისის პროსერი: რა უცნაურია. აქაც ყველაფერი ადგილზეა. რატომ არ მითხრა, თუ მიდიოდა? 

თქვენ რა გითხრათ? 

მისის ევანსი: საქმიან შეხვედრაზე მივდივარ, სუონსიში და იქ მეგობრებთან ვრჩებიო.  

მისის პროსერი: ჩემთვისაც უნდა ეთქვა. ბოლოს და ბოლოს, კვირის ბოლოს ანგარიში ხომ 

უნდა ჩაებარებინა? დროულად რომ მცოდნოდა, მომავალი კვირისთვის ოთახს სხვას 

მივცემდი. ნამდვილი ინგლისელია - უხეში. რა თქვა, დავბრუნდებიო? 

მისის ევანსი: არაფერი უთქვამს. იმ მომენტში ვერაფერი შევნიშნე. მერე გავაანალიზე, რომ 

აღელვებული ჩანდა.  

მისის პროსერი: ღმერთო, მისტერ პროსერს რა ვუთხრა? გახსოვთ, წინა თვეში სკანდალი 

იყო, ამ სტივენსს შავ ბაზარზე რომ უნდოდა რაღაცების გაყიდვა სოფელში. მაშინ ძალიან 

მკაცრად გამაფრთხილა, ყურადღებით იყავი და თუ ისევ რამე სულელურ საქმეებში გამოიჭერ 

გარეთ გავუძახოთო. მაგრამ, მართლა ჯაშუშობას ხომ არ დავიწყებდი? თანაც, ჩვენს სახლში 

არაფერი დაუშავებია, ხომ ასეა?  

მისის ევანსი: დიახ, მაგრამ მეეჭვება, მაგ კაცს რამე კარგი ზრახვები ჰქონდეს. 

სოფლისთვისაც კარგია, რომ წავიდა. 

მისის პროსერი: კარგია, მაგრამ მისტერ პროსერს რა ვუთხრა? 

მისის ევანსი: როგორ თუ რა უთხრათ? უთხარით, რომ ამ დილით სასწრაფო საქმეზე 

გამოიძახეს და წასვლა მოუწია.  

მისის პროსერი: ტყუილს ვერ ვეტყვი, მაგრამ ის თუ ვუთხარი, რასაც თქვენ ამბობთ, წესით, 

პრობლემები აღარ უნდა გვქონდეს. ოღონდ, ამაზე აღარასოდეს არ უნდა ვილაპარაკოთ.  

მისის ევანსი: სიტყვას არ დავძრავ. ხომ მიცნობთ, მისის პროსერ? შემიძლია, საფლავივით 

მდუმარე ვიყო. 

მისის პროსერი: კარგი, ახლა სჯობს, ჩაის მივხედო. კაცები მალე დაბრუნდებიან. მართლა, 

მაგიდა გასაშლელია. ის გოგო სად არის, დაილისი? 

მისის ევანსი: სამზარეულოში დავტოვე, საღამოსთვის ბოსტნეულს ამზადებს. ბოლო დროს 

ისე ირინდება ხოლმე, რომ ზოგჯერ საქმეს მთელ დღეს ანდომებს.  

მისის პროსერი: ვინმე რომ არ ედგას თავზე, ბოლომდე არც გააკეთებდა არაფერს. წადით, 

დაუძახეთ და უთხარით, მაგიდა გაშალოს.  

მისის ევანსი: ახლავე. (გადის სამზარეულოში.) 

(მისის პროსერი ბუხარზე მდგარ საათს გახედავს და მოიღუშება. ბუფეტთან მიდის, უჯრას აღებს 

და დიდი, თეთრი მაგიდის სუფრა ამოაქვს. მაგიდასთან მიდის, შლის და აფარებს. მისის ევანსი 

ბრუნდება.) 
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- კარტოფილის თლას ამთავრებს, ახლავე მოვა. თუ მეტი არაფერი გჭირდებათ, სახლში 

წავალ.  

მისის პროსერი: სამზარეულოს იატაკი დაასრულეთ, მისის ევანს? 

მისის ევანსი: დიახ და კინაღამ წელიც მოვიტეხე. იმ ქვის იატაკზე ძლივს ვიმუხლები. ისე, 

ძალიან რთული... 

მისის პროსერი: დიახ, დიახ, გასაგებია. თუ ყველაფერი დაასრულეთ, შეგიძლიათ სახლში 

დაბრუნდეთ, მისის ევანს. უღრმესი მადლობა. 

მისის ევანსი: (შალს ისწორებს.) წავალ, მისტერ ევანსს ჩაის მოვუმზადებ, მერე დავბრუნდები 

და სუფთა ტანსაცმელსაც წამოვიღებ. დილით დავაუთოვე, ვანიავებდი.  

მისის პროსერი: ძალიან კარგი, მისის ევანს.  

(მარჯვნიდან დაილისი აჩქარებული ნაბიჯებით შემოდის. როგორც კი მისის პროსერს 

შენიშნავს, მის ზურგს უკან, დერეფანში ჩერდება. დაახლოებით, ოცი წლისაა და საოცრად 

ვნებიანად გამოიყურება. მოუწესრიგებელი თმა და ბინძური სახე აქვს. აღელვებული ჩანს. მისი 

ბუნებრივი თავდაჯერებულობა, ამ მომენტში, ნერვიულობითაა ჩანაცვლებული. მისის 

პროსერის ზურგს უყურებს და მომენტალურად, სახეზე თავხედური გამომეტყველება ეფინება. 

შემდეგ, გასასვლელ კართან მდგარ მისის ევანსს გახედავს და მდგომარეობა ეცვლება.) 

მისის ევანსი: (კარს აღებს.) სჯობს, ვიჩქარო. საღამოს გუნდის რეპეტიციაა. ცივა, დიდხანს არ 

გავჩერდები. (მთავარი გასასვლელიდან გადის.)  

(მისის პროსერი ტრიალდება, დაილისს გახედავს, განზრახ დააიგნორებს, ბუფეტთან მიდის და 

დანა-ჩანგალს იღებს.) 

მისის პროსერი: გაშტერებული ნუ დგახარ, გოგო. რა გჭირს? თითქმის ექვსი საათია და ჩაი 

ჯერ კიდევ არ არის მზად. სადაცაა მისტერ პროსერი მოვა. ჰიუც. წადი, მისტერ ბარნისთვის 

საფერფლე მოიტანე.  

(მისის პროსერი სამზარეულოში გადის. დაილისი მაგიდის გაშლას იწყებს. გარედან ხმაურისა 

და სიცილის ხმა ისმის. მთავარი კარიდან ჰიუ შემოდის, კარს სწრაფად ხურავს და ზურგით 

ეყრდნობა. ცოტა ხნით, ზურგით მდგარ დაილისს უყურებს. ჰიუს ასაკის გამოცნობა რთულია. 

დაახლოებით, თექვსმეტიდან ოც წლამდე ახალგაზრდაა, მუქი კანის ფერით. ზრდასრულ 

მამაკაცს წააგავს, მიუხედავად იმისა, რომ მისი სახე ამას უარყოფს. მასში, თითქოს, დამუხტული 

დაძაბულობაა. დაღლილი სახის გამომეტყველება, რომელიც მხოლოდ მოხუცებულ ცხოველს 

თუ ექნება. გამომწყვდეულ ცხოველს, თავისი მარტივი მახასიათებლებით და მტაცებლური, 

სუფთა ინსტინქტური ემოციებით. დაილისი, ისე, რომ ჰიუსთვის ზედაც არ შეუხედავს, თავის 

საქმეს აგრძელებს.) 

დაილისი: დაგაგვიანდა. 

(სიცილი და ხმაური გარეთ აღარ ისმის. ჰიუ ბუხრისკენ სწრაფად დაიძვრება, მის წინ გაჩერდება 

და ცეცხლს მიაშტერდება. დაილისი ინტერესით უყურებს. აშკარაა, რომ რაღაც აწუხებს. 

ფინჯნებსა და ლამბაქებს ხელახლა ასწორებს.) 
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- მისტერ სტივენსი ხომ არ გინახავს? 

ჰიუ: როდის? 

დაილისი: (უცებ.) სახლში რომ ბრუნდებოდი. 

ჰიუ: კი, ვნახე. 

დაილისი: სად? 

ჰიუ: ავტობუსის გაჩერებაზე. ასე რატომ გაინტერესებს? 

დაილისი: არ მაინტერესებს.  

ჰიუ: (უცებ.) წავიდა? 

დაილისი: კი.  

ჰიუ: უი.  

(ისევ ცეცხლთან ბრუნდება. დაილისი ჰიუს აფორიაქებული, თითქმის გაბრაზებული შეხედავს.) 

დაილისი: გაგიხარდა, არა? (ჰიუ ნელა ამოიხედავს.) არ მოგწონდა, ხომ ასეა? (პაუზა. დაილისი 

დაჟინებით უყურებს ჰიუს.) თუმცა, რა გასაკვირია. შენ ყველა გეზიზღება. ისე, ოდესმე, ვინმე 

მოგწონებია? 

(მათი მზერა რამდენიმე წამით იკვეთება. დაილისის თვალები ჰიუს სერიოზულ სახეს ვერ 

უმკლავდება და თავის მარცხს ბუფეტთან გადასვლით მალავს.) 

- მთელ დღეს შენთან ლაპარაკში ვერ გავატარებ.  

(პაუზა.) 

ჰიუ: წუხხარ, რომ წავიდა... (უფრო თავისთვის თქვა, ვიდრე მისთვის.) არა? 

დაილისი: (წამიერად თავი ხელში აჰყავს.) მე? რატომ უნდა ვწუხდე? 

ჰიუ: (თამაშში არ აჰყვა. ახალი ფიქრი გაუჩნდა.) ალბათ... 

დაილისი: (უკვე დომინანტია.) რა? 

ჰიუ: ალბათ, გიყვარდა. 

დაილისი: როგორი გულჩვილი ხარ, ჰიუ პროსერ. მოხუცი, პუტკუნა მეცხვარე ძაღლივით ხარ. 

ერთი დღე ხელებს ულოკავ პატრონს, მეორე დღეს კი კბენ. (გვერდიდან გახედავს.) მთლად 

ისეთი გიჟიც არ ყოფილხარ, როგორც ამბობენ.  

(პაუზა.) 

ჰიუ: დაილის! 

დაილისი: რა? 

ჰიუ: შენი აზრით, გიჟი ვარ? 
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დაილისი: (თითქოს გაკვირვებული.) არ ვიცი. (მშვიდად.) ცოტა უცნაური ხარ. ნებისმიერ 

შემთხვევაში, ყველა ასე ამბობს.  

ჰიუ: ჰო, ყველა ასე ამბობს.  

(წამიერად ფიქრებში დაიკარგება, შემდეგ დაილისს გახედავს, რომელიც ბუხართან მიდის უთოს 

ასაღებად. ჰიუს თვალები დაილისის სხეულის ყველა მოძრაობას აკვირდება.) 

- დაილის! 

დაილისი: ახლა რაღა გინდა? 

ჰიუ: ჩაის შემდეგ რა გეგმები გაქვს? 

დაილისი: ჩემი გეგმები შენი საქმე არ არის.  

ჰიუ: არ არის. ისე გკითხე, უბრალოდ. (უცებ.) გინდა, საღამოს გავისეირნოთ? 

დაილისი: (ჩერდება.) მე და შენ? (ჰიუ თავს დაუქნევს.) რატომ? როგორ გამამაცებულხარ. 

(იცინის.) არ მეგონა, ასეთი რაღაც თუ შეგეძლო. საიდან მოიტანე, რომ ვინმე შენთან ერთად 

ისეირნებს? ან მე რატომ მკითხე? 

ჰიუ: ერთადერთი ქალი ხარ, ვისაც ვიცნობ.  

დაილისი: უფრო სწორად, ერთადერთი, ვინც გელაპარაკება. მგონი, მეც გულჩვილი 

გგონივარ. (მოტრიალდება, რომ წავიდეს.) გრცხვენოდეს, ჰიუ... (დაცინვით.) ასეთი ბოროტება 

რომ გაქვს თავში. 

(მოულოდნელად, ჰიუ წელზე მოხვევს ხელს და თავისთან მიიზიდავს. დაილისი გაოგნებული 

უყურებს, წარბები ეკვრება, სახე ზიზღით ევსება და ხელს უხეშად აშვებინებს.) 

- თავი ვინ გგონია? ყველაფერს მამაშენს ვეტყვი! ხომ იცი ეს რასაც ნიშნავს? იმედი მაქვს, არ 

გინდა, რომ მღვდელმა გაიგოს. გიჟო!  

(ჰიუ გატრიალდება და მარჯვნიდან გავა. დაილისი თვალს გააყოლებს. სამზარეულოდან მისის 

პროსერი ბრუნდება.) 

მისის პროსერი: ჰიუ ხომ არ დაბრუნდა? 

დაილისი: დიახ. 

მისის პროსერი: გარეთ რა ხმა იყო? 

დაილისი: ახალგაზრდები ხმაურობდნენ. 

მისის პროსერი: (მიხვდება.) გასაგებია. 

(დაილისი მისის პროსერის სახეზე მომხდარ ცვლილებას ამჩნევს.) 

დაილისი: (განზრახ.) ალბათ, ისევ აწვალებდნენ. 
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მისის პროსერი: (მიხვდა, რომ სისუსტე გამოააშკარავა.) ძაღლის კუდზე გამობმული ქილით 

მომხიარულე ხალხი ყოველთვის იარსებებს. სამზარეულოში გაეთრიე, გოგო! 

ჯენტლმენისთვის ჩაი უკვე მზად უნდა გქონდეს! 

დაილისი: მისტერ სტივენსი წავიდა, არა? 

მისის პროსერი: კი, სუონსიში წავიდა, საქმეზე. დაუჩქარე-მეთქი! 

(დაილისი მარჯვნივ გადის. მისის პროსერი მარცხენა ფანჯარასთან მიდის და ფარდებს 

აფარებს. აღელვებული ჩანს. როგორც კი მარჯვნიდან ჰიუ შემოვა, მისი სახის გამომეტყველება 

იცვლება. ჰიუ პირდაპირ ბუფეტთან მიდის.) 

- რას ეძებ? 

ჰიუ: (მოტრიალდება და ოთახს ათვალიერებს.) წიგნს. სავარჯიშო წიგნაკს. ზემოთ დავტოვე, 

ზუსტად მახსოვს. სად არის? 

მისის პროსერი: ალბათ ქვემოთ იქნება.  

ჰიუ: (მის ხმაში ნერვიულობა იგრძნობა.) კი მაგრამ, ზემოთ დავტოვე და ახლა დაიკარგა. 

მისის პროსერი: (აღელვებული შეხედავს, შემდეგ, გამამხნევებლად.) სადმე გამოჩნდება. 

(მასთან მიდის.) მე მოვძებნი. 

ჰიუ: (მოულოდნელად, ხმამაღლა.) არა! 

მისის პროსერი: (უცებ ჩერდება.) მაგრამ, მე უფრო მეცოდინება სად შეიძლება იყოს. ნუ 

ნერვიულობ, ბიჭო. ალბათ დაილისმა იპოვა და სამზარეულოში შეინახა.  

(ჰიუ დედამისს აშტერდება. ცხოველივით ფრთხილია. მკვეთრად ტრიალდება და მარჯვნიდან 

გადის. მისის პროსერი მაგიდასთან მიდის და ნავთის ლამფას ანთებს. მთავარი შემოსასვლე-

ლიდან მისტერ პროსერი შემოდის. ტანდაბალი, მაგრამ კარგი ფიგურის მქონე კაცია. მახვილი 

თვალები აქვს და ისე გამოიყურება, რომ იფიქრებდით, ნიჭიერების შემთხვევაში, კარგი ბიზნეს-

მენი იქნებოდაო. მისი მეუღლის მსგავსად, იუმორის გრძნობა არ გააჩნია. ამ კაცის თითოეულ 

სიტყვას მძიმე წონა აქვს. მისტერ პროსერის სიტყვები მომენტებში, შესაძლოა დინჯად ჩაგე-

სმათ - როგორც მისი ოჯახის სხვა წევრების, მაგრამ, ამავდროულად, მისი მახვილი ტონი, იმდე-

ნად მიზანმიმართულია, რომ გულში მოუსვენრობის აუტანელი შეგრძნება ისადგურებს.) 

- გამარჯობა, მამა. ადრე მოხვედი, არა? 

მისტერ პროსერი: ზუსტად შვიდის თხუთმეტი წუთია. (ქურთუკს იხდის.) ჩაი მზად არის? 

მისის პროსერი: თითქმის. დაილისი დღეს ძალიან ნელა მუშაობს. არ ვიცი, რა დაემართა. 

ერთი-ორჯერ ხმის აწევაც კი მომიწია.  

(მარჯვნიდან ბარნი შემოდის. ქურთუკი აცვია და ქუდი ახურავს.) 

- გადიხართ, მისტერ ბარნ? 

ბარნი: დიახ. ექიმთან ვაპირებ წასვლას. უნდა შევატყობინო, რომ უკეთ ვარ. 
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მისის პროსერი: ჩაის არ მიირთმევთ? 

ბარნი: არა, გმადლობთ. 

მისის პროსერი: ეს მისტერ ბარნია, მამა. ცოტა ხნით ჩვენთან დარჩება, სანამ ექიმ 

ჰილმანთან გადავა. 

ბარნი: (მისტერ პროსერს.) საღამო მშვიდობისა, სერ. (მისტერ პროსერი უხეშად უქნევს თავს.) 

კარგი, დაგემშვიდობებით. დროებით.  

მისის პროსერი: რომელ საათზე დაბრუნდებით? არ გეშიებათ? ათის ნახევარზე ვივახშმებთ.  

ბარნი: არა, გმადლობთ. დიდი ალბათობით გვიან დავბრუნდები.  

მისტერ პროსერი: ამ სახლში, როგორც წესი, შინ ადრე ვბრუნდებით. 

ბარნი: გასაგებია. მაშინ, მაქსიმალურად ვეცდები, რომ არ შეგაწუხოთ. გასაღები მეც მაქვს, 

ასე რომ, თავად შემოვალ. თქვენმა მეუღლემ მომცა. ღამე მშვიდობისა.  

(ბარნი მთავარი კარიდან გადის. მისტერ პროსერი წარბებს კრავს და მაგიდის თავში ჯდება. 

მარჯვნიდან დაილისი შემოდის, რომელსაც ჩაიდანი უჭირავს. ოთახში მკვეთრი, მაგრამ მოკლე 

სიჩუმე ისადგურებს.) 

მისის პროსერი: (ჯდება.) დღეს მისტერ სტივენსმა დაგვტოვა.  

მისტერ პროსერი: (დაილისს დაჟინებით უმზერს.) ოჰ! რატომ? 

მისის პროსერი: სასწრაფო საქმე გამოუჩნდა, სუონსიში.  

მისტერ პროსერი: დაბრუნდება? 

მისის პროსერი: დარწმუნებული არ ჩანდა. 

მისტერ პროსერი: სადმე დაბრუნებას თუ აპირებ, წესით, დარწმუნებული უნდა იყო. (პაუზა.) 

არ მახსოვს, რომ დილით მისგან წერილი მიმეღოს. ფოსტა ხომ არ მოსულა, დაილის? 

დაილისი: არ ვიცი, სერ. 

მისის პროსერი: არ მოსულა. დეიდა პოლისგან ველოდებოდი წერილს, ხომ იცი. წარმოდგენა 

არ მაქვს, რა მოხდა. ყოველთვის სუსტი იყო, საკუთარი თავის მოვლას ვერ შეძლებს. სულ 

იმას ვეუბნები, რომ ასეთ სუსხში თბილად უნდა ეცვას. 

დაილისი: მისტერ ბარნი ხომ ოთახშია? ჩაის არ მიირთმევს? 

მისის პროსერი: არა. რა უცნაური და სასაცილოა - ჩაის გარეშე წავიდა. ალბათ ექიმი ჰილმანი 

დაახვედრებს.  

დაილისი: ახლა შეიძლება, რომ წავიდე? 

მისის პოსერი: კიდევ რამე ხომ არ გნებავს, მამა? 

მისტერ პროსერი: არა. 
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მისის პროსერი: კარგი. შეგიძლია, წახვიდე, დაილის.  

მისტერ პროსერი: (დაილისს თვალს გააყოლებს.) ამ გოგოს ყურადღება მიაქციე.  

მისის პროსერი: დამიჯერე, ყურადღებას რომ არ ვაქცევდე მთელ დღეს უსაქმურობაში 

გაატარებდა. ოდნავ მაინც რომ მოვხუჭო თვალი მაშინვე გაზარმაცდება.  

მისტერ პროსერი: მაგას არ ვგულისხმობ. მასში ცოდვაა, რომელსაც თუ არ დააბიჯებ და არ 

მოკლავ გაბრაზებული გველივით გიკბენს. (მისის პროსერი გაოგნებული შეხედავს.) კარგია, 

რომ მისტერ სტივენსი წავიდა. მისი და ახალგაზრდა გოგონას ერთ ჭერქვეშ გაჩერება კარგი 

აზრი ნამდვილად არ არის. 

მისის პროსერი: პატივსაცემი კაცი ჩანდა. მე ხომ ვაკვირდებოდი, არა? 

მისტერ პროსერი: ეშმაკი ვერცხლს უკან იმალება.  

მისის პროსერი: მივაქცევ ყურადღებას. თუმცა, არ ვფიქრობ, რომ ცუდი გოგოა. (ეჭვით.) ისე, 

სიმპათიური კაცი იყო. ლამაზი თვალები ჰქონდა, ღრმა. როგორც კი დავინახე მაშინვე 

შევნიშნე.  

მისტერ პროსერი: თვალები რა შუაშია, ქალო? რელიგიაა მთავარი. აქ ყოფნის პერიოდში 

კაპელაში ერთხელაც არ დამინახავს. 

მისის პროსერი: იქნებ ეკლესიაში დადის? (ამ შესაძლებლობით უკმაყოფილო მისტერ 

პროსერი ჩაის დახვეწილად მოსვამს.) როგორც არ უნდა იყოს, მისტერ ბარნი კარგი ადამიანი 

ჩანს. ისიც საკმაოდ სიმპათიურია. მშვენიერი, სწორი ცხვირი აქვს.  

მისტერ პროსერი: რას საქმიანობს?  

მისის პროსერი: სამედიცინოს სტუდენტია. ალბათ დოქტორ ჰილმანთან ამიტომაც 

მეგობრობს. 

მისტერ პროსერი: ჰიუ სად არის? 

მისის პროსერი: ზემოთ უნდა იყოს. დავუძახებ. (დაიძვრება.) 

მისტერ პროსერი: მანდ დარჩი. ჩაი თუ მოუნდება თავად ჩამოვა.  

მისის პროსერი: (შეყოყმანდება, შემდეგ ჩაის სმას გააგრძელებს.) მგონი დაიღალა. წუხელ 

ისევ გვიანობამდე იმუშავა მაღაზიაში. (აღელვებით.) ნეტავ კარგად არის? მთელი დღის 

ნამუშევარია, ეშიება.  

მისტერ პროსერი: არ გეყო ამ ბიჭზე ნერვიულობა, ქალო? როგორც ყველას, მასაც შეუძლია, 

რომ საკუთარ თავზე იზრუნოს, ხომ ასეა? 

მისის პროსერი: ის სხვა ბიჭებს არ ჰგავს.  

მისტერ პროსერი: ძველი ჭრილობის ფუფხი არ უნდა აწვალო. ახლა ვეღარაფერს უშველი და 

რაც უფრო მალე მიეჩვევი, უკეთესი იქნება. ეს უკვე ყველამ მიიღო, შენ გარდა. დროა, 

დაკმაყოფილდე იმით, რაც ღმერთმა მოგცა და მოკრძალება გამოხატო. (ფიქრიანად.) 

მოკრძალება, რადგან ავადმყოფ გონებას მხოლოდ სირცხვილის მოტანა შეუძლია. 
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ხორციელი გზა სუსტი გზაა, ტკივილისა და სნეულების გზა. ჩვენი უფალი იესო სუსტი კაცი 

იყო.  

(ეს მონოლოგი გაუაზრებლად, გაუცნობიერებლად იკითხება. თითქოს, ახალბედა მღვდელი 

თავის ოჯახს ძალიან მნიშვნელოვან ქადაგებას უკითხავს.) 

კირენელ კაცს მოუწია მისი ჯვრის ტარება. დიდი ხმით შესძახა, „ელი! ელი!“ (პაუზა. ჩვეულ 

მდგომარეობას დაუბრუნდა და განაგრძო.) შესაძლებელია, რომ სუსტმა სხეულმა 

თავმდაბლობით სიკეთემდე მიგვიყვანოს, მაგრამ გონებამ - არა. ეს სხვა რამეა. ჩვენ გონებით 

შევიცნობით უფალს. ავადმყოფი გონება ავადმყოფ სულს ნიშნავს.  

მისის პროსერი: (შეცბუნებული და გაოგნებული.) მაგრამ, ეს ხომ ცოდვა ვერ იქნება? 

მისტერ პროსერი: ეს თავად ცოდვაა. პური და კარაქი მომაწოდე.  

მისის პროსერი: (აწვდის.) ამ ავადმყოფობას ვერ უშველი. 

მისტერ პროსერი: ისეთებიც არიან, ვინც ამბობენ, რომ ცუდ ადამიანად ყოფნას ვერ უშველი. 

ვფიქრობ, ქალისთვის ასეთი რაღაცები რთული გასაგებია. არსებობს სიკეთე და არსებობს 

ბოროტება. სულ ეს არის.  

(ჩაის უბრუნდება. მისის პროსერი საუბრის გაგრძელებას აპირებს, მაგრამ მას მისის ევანსი 

უშლის ხელს, რომელიც მთავარი შემოსასვლელიდან შემოდის და თავზე წამოფარებულ შალს 

მხრებზე იხვევს. შემოსვლისთანავე სარეცხით სავსე ჩანთას ძირს დებს. მაგიდისკენ დაიძვრება.) 

მისის ევანსი: უი, აქ ყოფილხართ, მისის პროსერ. არა, გთხოვთ, არ ადგეთ. გამარჯობა, 

მისტერ პროსერ, როგორ ბრძანდებით? (პასუხს არც ელოდება.) მთლად კარგად არ 

გამოიყურებით, ცოტა შეფითრებული ჩანხართ.  

(მისტერ პროსერს არ ესიამოვნა.) 

- ამინდის ბრალი იქნება. ისე ცივა, რა გასაკვირია, რომ ხალხი ავადაა. მოხუცი გუიმის ცხენი 

კვდება, თურმე. დამეთანხმებით, ერთ დღეს ყველანი წავალთ. სარეცხი მოგიტანეთ, მისის 

პროსერ. ბოდიში, რომ ასე გალოდინეთ, მაგრამ, ხომ იცით, დრო არ მქონდა. იმდენი 

ტანსაცმელი გროვდება, გაგიჟდება ადამიანი. რას ვიზამთ, ამის გარეშეც არ გამოდის. თან, 

თუ თბილებია ხომ საერთოდ, არა?  

მისის პროსერი: (უცებ.) ჩაის ხომ არ მიირთმევთ, მისის ევანს? (უსხამს.) 

მისის ევანსი: არა, გმადლობთ, ძალიან ვჩქარობ. ისე ვემზადებით ამ გუნდის 

ფესტივალისთვის, რომ... ორი შაქრის ნატეხი, თუ შეიძლება... მოკლედ, მთელ დროს 

სიმღერის რეპეტიციაში ვატარებთ. წუხელ დიდი ამბავი ატყდა ეკლესიაში. შუა სიმღერის 

დროს, ახალგაზრდა უილ ჯონსი ადგა და სცენა არ გვაქვსო, წამოიძახა. ხალხის წინაშე 

იატაკზე ვერ გამოვალთ და გინდა თუ არა, შემაღლებული ადგილი გვჭირდებაო. არც კი 

მიფიქრია ამაზე. კაპელაშიც ვერ ვიმღერებდით. “უთო კარგად გაუსვის“ ასეთ წმინდა 

ადგილას ხომ ვერ იმღერებ ადამიანი, არა? მოკლედ, უკვე ფესტივალის გაუქმებაზე რომ 

წავიდა ლაპარაკი, მეკუბოე უილიამსი გამოვიდა სიტყვით და გვახარა, კუბოს ფიცრებით 

გავაკეთებ სცენასო. მღვდელს ვუთხარი, სანამ ამ კუბოს ფიცრებზე დავდგებით და სიმღერას 
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დავიწყებთ, იქამდე წაგვიყვანს უფალი თავისთან-მეთქი. ისედაც არ მოეწონა დიდად ეს იდეა. 

მერე დეი უილიამს ვეუბნებოდი, შენს დამპალ ფიჩხებზე ცხოვრებაში არ დავდგები-მეთქი. 

ძალიან გაბრაზდა, ერთ დღესაც დაგჭირდება და გინდა თუ არა, პატივისცემით მოიხსენიე 

ჩემი საქმიანობაო. ზოგს როგორ სწყინს ასეთი უბრალო რაღაცები...  

(ამბავს სრული სერიოზულობით ჰყვება. მარჯვნიდან ჰიუ შემოდის. მისის ევანსი ჰიუს მოური-

დებელი ინტერესით უყურებს.) 

- გამარჯობა, ჰიუ, როგორ ხარ? (ჰიუ მისის ევანსს აშტერდება.) ბევრს არ ლაპარაკობს, არა? 

თუმცა, გაუთავებელ ტლიკინს ნამდვილად სჯობს. ზოგმა როგორ იცის, დაიწყებს და არ 

ჩერდება. ჩემი ბიძაშვილი, მეგი წაუყვანიათ ფსიქიატრიულ... 

მისის პროსერი: (მისტერ პროსერთან მზერას ცვლის.) ჩაი დალიეთ, მისის ევანს, 

გაგიცივდებათ. 

(მისის ევანსი ჩაის სწრაფად მოწრუპავს, შემდეგ წასვლას დააპირებს, მაგრამ მისის პროსერის 

კითხვა აჩერებს.) 

- გუნდის რეპეტიცია რომელზე გაქვთ, მისის ევანს?  

მისის ევანსი: ექვსს რომ თხუთმეტი აკლია. ზუსტად! მღვდელი დაგვიანებას ვერ იტანს.  

მისტერ პროსერი: ექვსის ხუთი წუთია. აქედან ეკლესიამდე ათი წუთის გზაა.  

მისის პროსერი: (დგება.) მოდი, აღარ დაგაყოვნებთ. (მისის ევანსს მკლავს მკლავში ნაზად 

გაუყრის და გასასვლელ კართან მიაცილებს.) მისტერ გრაფუიდი არ უნდა ალოდინოთ.  

მისის ევანსი: მართალია. ჯობია, წავიდე.  

მისის პროსერი: სარეცხის მოტანისთვის გმადლობთ.  

მისის ევანსი: რას ამბობთ, უფრო ადრეც მოვიტანდი, მაგრამ ბოლომდე არ იყო გამშრალი.  

მისის პროსერი: დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. ასეთი დაკავებული ხართ და მაინც ამდენს 

ასწრებთ.  

მისის ევანსი: (კარში.) ჩაის დაუბრუნდით, მისტერ პროსერ. ყურადღებას ნუ მომაქცევთ.  

(მისტერ პროსერი თავის ცოლს შეუმჩნეველ, უიმედო მზერას აპყრობს.) 

მისის პროსერი: დიახ. კარგი, დროებით, მისის ევანს. ხვალ გნახავთ.  

მისის ევანსი: რა თქმა უნდა, ხვალ აქ ვარ. ნახვამდის, მისტერ პროსერ. (პროსერი თავს უხრის. 

მისის ევანსი ისევ ჰიუს გახედავს და მალევე განაგრძობს.) ჩაისთვის გმადლობთ. ყოველ ჯერზე 

უფრო გემრიელია. იმ დღეს ჩემს მეუღლესაც ამას ვეუბნებოდი. 

მისის პროსერი: (კარს აღებს.) მართლა? კიბესთან ფრთხილად. ძალიან ბნელა.  

მისის ევანსი: დიახ. კიდევ რამე არ დამემართოს. (გარედან.) ღმერთო, როგორ ცივა. თურმე, 

ცივი ჰაერის ყლაპვა ძალიან საშიშია. იმდენ რამეს უნდა უფრთხილდე ამ ქვეყანაზე.  

მისის პროსერი: დიახ, ღამე მშვიდობის, მისის ევანს.  
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მისის ევანსი: მგონი, წელს ყველაზე ცუდი ზამთარი გვექნება. საერთოდ არ გამიკვირდება... 

მისის პროსერი: (კარს ხურავს.) ღამე მშვიდობის.  

(მისის ევანსის ხმა ნელ-ნელა გადის. ჰიუ მაგიდასთან მიდის და თავის ადგილს იკავებს.) 

მისტერ პროსერი: დაიგვიანე. 

(ჰიუ მამამისს წამიერად გახედავს, მაგრამ არაფერს ამბობს. მისტერ პროსერი თითქოს პასუხს არ 

ელოდება. მისის პროსერი ჯდება და ჰიუ ჭამას იწყებს. მის ჭამა-სმის მანერას უცნაური, თითქმის, 

პრიმიტიული დელიკატურობა აქვს. კურდღელს ჰგავს, რომლის ფრთხილი და ამავდროულად, 

საჭმლით უხეში ტკბობის ქცევები, ბუნების კომპლექსურობითაა გამოწვეული. ჰიუსა და 

მშობლებს შორის საგრძნობი განსხვავებაა, თუმცა, ისინი მშვიდად განაგრძობენ ჭამას, რადგან 

ამას დიდი ხანია, მიეჩვივნენ.) 

- გუშინ ღამით გახვედი, ჰიუ. ვერ გავიგონე, როდის დაბრუნდი. რომელზე მოხვედი? (ჰიუ 

პასუხს ვერ უბრუნებს.) რომელზე მოხვედი?  

ჰიუ: არ ვიცი.  

მისტერ პროსერი: არ ვიცი! რას ნიშნავს, არ ვიცი?  

ჰიუ: არ მახსოვს.  

მისტერ პროსერი: ბუხრის თავზე საათს არ შეხედე?  

ჰიუ: არა.  

მისტერ პროსერი: რატომ? (პასუხი არ არის.) 

მისის პროსერი: მამაშენს აინტერესებს, ძალიან დაიგვიანე თუ არა, ჰიუ.  

ჰიუ: მთვარეს ღრუბელი ეფარებოდა.  

მისტერ პროსერი: სად იყავი? 

ჰიუ: გორებზე, ტბის მეორე მხარეს.  

მისის პროსერი: ასე გვიან გორებზე რა გინდოდა? კიდევ კარგი, ვინმე არ გადაგეყარა.  

ჰიუ: ძალიან მომინდა წასვლა. (მარტივად.) ჰოდა, წავედი.  

მისტერ პროსერი: გგონია, შენს ყველა უგუნურ სურვილს უნდა დაემორჩილო? (პასუხი არ 

არის.) გირჩევნია, შეეგუო, რომ - არა. აქ მაგ იმპულსების დასახშობად ვართ და არა 

მოსასმენად. ახლა, ჩემს სურვილებს რომ ვემორჩილებოდე, მაგ სულელური აზრებისთვის 

მუშტებით უნდა გცემდე.  

(როგორც კი ამას იტყვის, მისტერ და მისის პროსერები ერთმანეთს გახედავენ.) 

მისის პროსერი: მაღაზიაში ბევრი საქმე გქონდა, ჰიუ? 

ჰიუ: არა. 
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მისის პროსერი: დღეს რა დაგავალა მისტერ დევისმა?  

ჰიუ: (ნელა.) გინახავს, ღორს როგორ კლავენ? თავს უჭერენ, ყურებში ხელს ავლებენ და 

ველოსიპედივით აჯდებიან. ყელს ისე ჭრიან, გეგონება, ვაშლი გაჭრესო. იცი, როგორ კივის? 

იცი, როგორ აწამებენ? 

(მისტერ პროსერი სწრაფად გაბრუნდება.)  

მისის პროსერი: ჩაი დაასრულე, ჰიუ. (ჩაფიქრდება.) რა დასანანია, რომ თავის ბიძაშვილთან, 

დევიდთან ერთად სადაზღვევო ოფისში ვერ მუშაობს.  

მისტერ პროსერი: დასანანია, მაგრამ, რასაც ვერ შევცვლით, ტყუილად ნუ ვიგლოვებთ. 

სამსახური აუცილებელია, თანაც ისეთი, როგორიც მას აქვს. ამაზე უკვე ბევრჯერ ვისაუბრეთ. 

სულ რომ არაფერი, დასაფასებელი საქმე მაინცაა. ბოლოს და ბოლოს, პაპაშენი ხომ ყასაბი 

იყო? 

მისის პროსერი: (ამ მოგონებით შეცბუნებული.) და ძალიან კარგი ადამიანიც. მისნაირი კაცის 

ნახვა დღეს ჭირს.  

მისტერ პროსერი: (ჯიბეებზე ხელს ირტყამს.) ჩემი ჩიბუხი ხომ არ გინახავს სადმე, ენი?  

მისის პროსერი: არა, არ მინახავს. არ გახსოვს, სად დადე? 

მისტერ პროსერი: მეგონა, ჯიბეში მქონდა. (ბუფეტთან გადადის.) ის გოგო, დაილისი თუ 

მართლა ასე იბნევა ხოლმე, ჯობია, ნივთები უყურადღებოდ აღარ დავტოვოთ. სადმე, ფულის 

ტომარა რომ დადო, შეიძლება, დაუფიქრებლად ნაგავში მოისროლოს. (ბუფეტს 

ათვალიერებს. შემდეგ ბუხართან გადადის და ძებნას აგრძელებს. ლარნაკს ამოაბრუნებს და 

ჩიბუხი პირდაპირ მის ხელში ეცემა.) აი, სად ყოფილა. ალბათ, დაილისმა იყოჩაღა. (ლარნაკის 

ადგილზე დაბრუნებას დააპირებს, მაგრამ გაცვეთილ წიგნაკს შეამჩნევს.) ეს რა არის? 

(ჰიუ მობრუნდება და როგორც კი წიგნაკს შეამჩნევს ადგილიდან მოწყდება. ამასობაში, 

მამამისის სახეს სულ უფრო მეტად ეტყობა გაოგნება. ჰიუ მარჯვნივ მირბის, რომ წიგნაკის 

წაგლეჯა მოასწროს, მაგრამ ვერ ასწრებს. გრძელ სიჩუმეში მამა-შვილი ერთმანეთს უყურებს.) 

- ეს... ეს შენ დაწერე? ეს... სიბინძურე შენ დაწერე? შენ დაწერე. რა თქმა უნდა. ყველაფერი 

სახეზე გაწერია. ჰო, აშკარად შეშლილი ხარ. გამორიცხულია, რომ გიჟი არ იყო. ამ უზნეობას 

და სიბინძურეს საღად მოაზროვნე კაცი არ დაწერდა. გულის ამრევია! (ხმას უწევს.) 

ჰიუ: არ არის.  

მისტერ პროსერი: უწმინდური ხარ. ჩემი ხელით უნდა გკლავდე ამის გამო.  ცოცხლად უნდა 

გწვავდე. წყეულიმც იყოს შენი მშობელი ქალი.  

(წიგნაკს ცარიელ ბუხარში ისვრის. ჰიუ ინსტინქტურად გაიწევს მისკენ. მამამისი ზიზღით 

შეხედავს და გზიდან მოიშორებს. ჰიუ წაბარბაცდება, კინაღამ ეცემა. მისტერ პროსერი ჩაის 

მაგიდასთან მივა და ჩიბუხს ნერვულად აათამაშებს. ჰიუ დედამისს გახედავს, რომელიც მას 

შეძრწუნებული გაოგნებით უყურებს, შემდეგ კი - მამას. მთავარი გასასვლელიდან გარეთ 

გავარდება და კარს ღიას ტოვებს.) 



 
15 

 

- რას ვიფიქრებდი, რომ გონების, თუნდაც, ყველაზე შორ წერტილში ასეთი შემზარავი 

აზრები იმალება. (მობრუნდება და ცოლს შეხედავს.) შენი შვილი მანიაკია, გესმის? მასთან 

ერთ ჭერქვეშ ვერცერთი ქალი ვერ იქნება უსაფრთხოდ. 

(მისის პროსერი წიგნაკისკენ წაიღებს მზერას. სახეზე თავშეკავებული ღელვა და სასოწარკვე-

თილება ნელ-ნელა ემჩნევა.) 

მისის პროსერი: (გაოგნებული.) ჰიუ. 

მისტერ პროსერი: დიახ.  

მისის პროსერი: როგორ მოვიქცეთ? 

მისტერ პროსერი: არ ვიცი. ვილოცოთ, რომ ღმერთმა გვიშველოს.  

მისის პროსერი: ექიმი. 

მისტერ პროსერი: სულს უჭამს ეს დაავადება და არა სხეულს, ქალო.  

(მისტერ პროსერი შემოსასვლელ კართან მიდის, სადაც მისი ქუდი და ქურთუკი ჰკიდია. იცვამს.) 

მისის პროსერი: (შეშინებული.) სად მიდიხარ? 

მისტერ პროსერი: მღვდელთან. 

მისის პროსერი: მაგრამ... 

მისტერ პროსერი: სულების გადარჩენა ხომ მისი საქმეა, არა? ჰოდა, მანდ წავალ.  

(ცოლს უყურებს, შემდეგ კი, დაუმშვიდობებლად გადის სახლიდან. მისის პროსერი მზერას 

გააყოლებს, შემდეგ მობრუნდება, ნელი ნაბიჯებით ბუხრისკენ დაიძვრება, წიგნაკს აიღებს და 

მაგიდასთან თავის ადგილს დაუბრუნდება. სახეზე დაუჯერებლობა ეფინება და წიგნაკი ფე-

ხებთან ნაზად ჩაუცურდება. მისი თვალები საშინელებას აშტერდებიან. ცოტა ხანში, გონს 

მოდის, წიგნაკს სხარტად იღებს და ბუხრის თავზე დებს. მაგიდის ალაგებას იწყებს, ჩაის 

ჭურჭელი მარჯვნივ გააქვს. ამასობაში, როდესაც მისის პროსერი გასულია, მთავარი კარიდან ჰიუ 

შემოდის და ბუხარში თავის წიგნაკს ეძებს. ოთახში მიმოიხედება, ბუხრის თავზე ამჩნევს და 

ხელს სტაცებს. უცებ გადახედავს, შემდეგ კი ჯიბეში იდებს. ცოტა ხნით ირინდება, შემდეგ 

წასვლას დააპირებს, მაგრამ კართან გაჩერდება, ოთახს გამოხედავს და ბუხართან დაბრუნდება. 

სხვა წიგნის ასაღებად ხელს გაიშვერს და ამ დროს, სარკეში საკუთარ თავს დაინახავს. ანარეკლს 

მზერას მოაშორებს და იქვე, სათავსო ყუთზე ჩამოჯდება. წიგნს მუხლებზე გადაშლის, ზედ თავის 

წიგნაკს დაადებს, ჯიბიდან თითქმის ბოლომდე გათლილ ფანქარს ამოიღებს და ნაზად, მაგრამ 

მონდომებით, წერას იწყებს. ცოტა ხანში გაჩერდება. ხვდება, რომ ახლა წერა არ გამოუვა და 

ამონარიდს კითხულობს. შემდეგ ბუხარს მიაშტერდება. ტუჩებს აამოძრავებს და ხმას უშვებს.) 

ჰიუ: ‘შენი დიდების ძალა მხოლოდ იმათ შესწევდათ,                                                                          ას 

ას.დაისინი იყვნენ მაგ მშვენების მოქანდაკენი.’ 

(ბოლო ფრაზას ნელა და გამოკვეთით იმეორებს.) 
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ასდ - ‘ისინი იყვნენ მაგ მშვენების მოქანდაკენი...                                                                                                   

სასდ....ჩვენ ბედი გვერგო, ღვთაებაო, ვიცით ვინა ხარ,                                                                                   

სასდ.მაგრამ სტრიქონი, შენი ღირსი ვერ მოგვინახავს.’ 

(მისის პროსერი მაგიდის მოსაწესრიგებლად ბრუნდება. ჰიუს დაინახავს და გაჩერდება. ქალის 

მზერა სიბრალულით, სიყვარულით და ამავდროულად, გაუგებრობითაა გაჟღენთილი. 

მოძრაობის ხმით შეშინებული ჰიუ წიგნაკს ჯიბეში იტენის და უცებ წამოხტება. მისის პროსერი 

არაფერს ამბობს. მაგიდასთან მიდის, სუფრას კეცავს და ბუფეტის უჯრაში ინახავს. ჰიუ 

დაძაბული უყურებს, მისი ჩვეული სიმშვიდე გათელილია. მისის პროსერი მობრუნდება, 

თითქოს რაღაცის თქმას აპირებს. ჰიუ ელოდება, მაგრამ სიტყვები არ ისმის. მისის პროსერი 

მარჯვნიდან გადის და კარს ხურავს. ჰიუ გაურკვევლობაშია. მთავარი კარიდან დაილისი შემო-

დის. ჰიუ ამ მოულოდნელი ვიზიტით შეიშმუშნება. სამზარეულოდან მისის პროსერის ჭურჭლის 

რეცხვის ხმა ისმის.) 

დაილისი: (მშვიდად.) დედაშენი სად არის? 

(თავს სამზარეულოსკენ გაიშვერს, კითხვის ნიშნად. ჰიუც თავის დაქნევით უპასუხებს. პასუხით 

კმაყოფილი, ჰიუსკენ დაიძვრება. ნაზად ელაპარაკება და აშკარაა, არ უნდა, რომ მისის პროსერმა 

მისი ოთახში ფარფატის შესახებ გაიგოს. ლაპარაკის დროს ყოველთვის შემზადებულია. თუ 

მისის პროსერი შემოვა, მაშინვე სამზარეულოსკენ გაიძურწება.) 

ჰიუ: მეგონა, სახლში წახვედი.  

დაილისი: წავედი, მაგრამ დავბრუნდი, საფულე დამრჩა.  

(ჰიუ მას თვალებში დიდხანს ვერ უყურებს.) 

- მამაშენი დავინახე სოფელში. ასე სად ეჩქარებოდა? (ჰიუ არაფერს ამბობს.) ალბათ, მთელი 

საღამო თავის ტახტში ჯდომის გარდა სხვა საქმეც გამონახა. (უსიამოვნოდ გაიღიმებს. მისი 

იუმორი ბოღმითაა გაჯერებული.) მის ადგილზე, ნამდვილად გავგიჟდებოდი. 

(ჰიუ სწრაფად გახედავს, დაილისი მზერას არიდებს. ბუხრიდან წიგნს იღებს.) 

- ამას კითხულობდი? (გახედავს. ჰიუ ბუხარს აშტერდება. დაილისი ისევ წიგნს უყურებს.) რამე 

საინტერესო წერია? (ისევ ჰიუს გახედავს.) ალბათ თვითონაც არ იცი. (წიგნს ჩახედავს, 

ინტერესით.) რაზეა? 

ჰიუ: სიყვარულზე და სილამაზეზე. (უცნაური შეცბუნებით აშტერდება დაილისს. 

დავარცხნილი თმა კისერს უფარავს.) ისინი იყვნენ მაგ მშვენების მოქანდაკენი. 

დაილისი: რატომ დაგაინტერესა? (ჩვეულებრივ.) 

ჰიუ: სტრიქონი, შენი ღირსი ვერ მომინახავს.  

დაილისი: მგონი, ზედმეტად ნაზია. რა სასაცილო ხარ, ამას რომ კითხულობ.  

(ბუხრის თავზე, დიდ სარკეში იყურება. ტუჩსაცხს ისვამს, პუდრით გაჯერებულ ღრუბელს 

მსუბუქად იტანს სახეზე და თავისი იაფფასიანი კაბის ანარეკლით იწყებს ტკბობას. ჰიუ მასთან 

ახლოს, ნახევრად შეშინებული დგას და ყველა პროვოკაციულ ქმედებას მორცხვად აკვირდება. 
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დაილისი აშკარად თავისი თავითაა გართული. როდესაც ჰიუს ელაპარაკება მაშინვე ნათელი 

ხდება, რომ მას ყურს დიდად არ უგდებს, რადგან მისი ყველა წინადადება მექანიკურადაა 

შერჩეული. ნერვიულობს, ღელავს და ბრაზობს, მაგრამ ჰიუს აბუჩად აგდებაში ეს ხელს ვერ 

შეუშლის.) 

- სკოლაში კარგად არასოდეს სწავლობდი. იმავე წელს წახვედი, როცა ჩააბარე, არა?  

ჰიუ: ჰო. 

დაილისი: სასაცილოა.  

ჰიუ: სკოლას ვერ ვიტანდი. 

დაილისი: ჰო, მახსოვს, პოპულარობით არასოდეს გამოირჩეოდი. (უცებ.) მამაშენი როდის 

დაბრუნდება? 

ჰიუ: არ ვიცი. 

დაილისი: სად წავიდა? 

ჰიუ: არ ვიცი. 

დაილისი: (დარწმუნებით.) ჰო. გახსოვს, შარვალი რომ არხში გადაგიგდეს? მერე, წყალში 

ჩასვლის რომ გეშინოდა. დარწმუნებული ვარ, სახლში რომ მიხვედი საწოლის ქვეშ 

იმალებოდი.  

ჰიუ: ჰო, მის ჯონსი კარგად მახსოვს.  

დაილისი: გეზიზღება, არა? (მოტრიალდება და ჰიუს შეხედავს.) 

ჰიუ: ოთახიდან გასვლას ვთხოვდი და უარს მეუბნებოდა. რამდენჯერ ვუმეორებდი. როგორი 

კმაყოფილი იყო, როცა ჩემი ვერ გამქონდა.  

დაილისი: ჰო. ამას როგორ ახერხებდი?  

ჰიუ: ეგეთები სიამოვნებდა. ბებერი ნაბიჭვარი. 

დაილისი: ენა. მამაშენმა არ გაიგოს. (დაცინვით.) ჯობია გავიდე, სანამ უარესებს დაიწყებ.  

ჰიუ: სადმე მიდიხარ? 

დაილისი: არა. 

ჰიუ: სად მიდიხარ? 

დაილისი: არსად-მეთქი.  

ჰიუ: მაშინ, რისთვის გაემზადე? 

დაილისი: არ შეიძლება, რომ არსად მივდიოდე და კარგად გამოვიყურებოდე? ახალი კაბა 

მაინტერესებდა და ჩავიცვი. (კაბაზე ხელებს ჩააცურებს, წელზე და ბარძაყებზე. ბოლოს თმას 

გაისწორებს და თვალებს ნაზად დახრის.) აბა, ლამაზი ვარ? 
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ჰიუ: ულამაზესი.  

დაილისი: (კმაყოფილი და ნასიამოვნები.) რა უცნაური ხარ.  

ჰიუ: დაილის. 

დაილისი: გისმენ.  

ჰიუ: დარჩი და ვისაუბროთ, კარგი? 

დაილისი: რატომ? 

ჰიუ: შენთან ლაპარაკი მინდა. 

დაილისი: თუ ღმერთი გწამს, რაზე? დედაშენმა რომ აქ დამინახოს ისედაც ბევრი ლაპარაკის 

მოსმენა მომიწევს. 

ჰიუ: არ ვიცი, ყველაფერზე. (ფანჯარასთან მივა და ზურგით დადგება. ხმას არ იღებს. შემდეგ 

შემობრუნდება და დაილისს დაბნეული, ნახევრად კმაყოფილი მზერით შეხედავს.) დარჩები? 

(დაილისი ქურთუკის ნაკეცს ათამაშებს. მარჯვენა კარისკენ დაიძვრება. ჰიუ მასთან მივა.) 

- გთხოვ. (ხელზე შეეხება.) 

დაილისი: (გაღიზიანებული ხელს კრავს) ოჰ! თავი დამანებე! (სამზარეულოსკენ დაიძვრება, 

მაგრამ უცებ გაჩერდება.) მაინც რა გინდა? 

ჰიუ: ცოტაოდენი სილამაზე მახინჯ სამყაროში.  

დაილისი: (აგდებულად.)  წიგნივით ლაპარაკობ. (პაუზა. სამზარეულოს მხარეს გაიხედება, 

კარის სახელურს ჩაავლებს და უცებ მიუბრუნდება.) სიყვარულს გულისხმობ?  

(ჰიუ პირდაპირ თვალებში უყურებს, მაგრამ ცოტა ხანში დანებდება. დაილისი მის სახესთან 

ახლოს მიდის.) 

- კოცნას ხომ არ აპირებ? (იგრძნობა, რომ ჰიუს მისი კოცნა უნდა, მაგრამ ყოყმანობს.) რა? 

გეშინია? 

(ვერ ამჩნევენ, რომ მთავარ შემოსასვლელში ბარნი გამოჩნდა. დაილისი თითქოს მზად იყო, 

რომ ჰიუს მისთვის ეკოცნა, მაგრამ ბოლოს, კეკლუცად გაერიდა. შერცხვენილი ჰიუ, ცოტა ხნით, 

უმოძრაოდ დგას, შემდეგ კი კიბეებზე არბის. დაილისი ბარნს პირველად ხედავს. მის დანახვაზე 

ოდნავ აფორიაქდება და მისის პროსერს ხმამაღლა დაუძახებს.) 

- ო, მისის პროსერ, ქალბატონო. (სამზარეულოს კარს აღებს და შედის.) საფულე დამრჩა. 

სამზარეულოში ხომ არ დავტოვე? 

მისის პროსერი: (სცენის მიღმა.) კარადაზე დევს.  

დაილისი: (სცენის მიღმა.) უი, გმადლობთ. მეგონა, აქ დავდე. ღამე მშვიდობის, მისის 

პროსერ.  

მისის პროსერი: (სცენის მიღმა.) ღამე მშვიდობის. 
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(დაილისი ოთახში ბრუნდება და კარს ხურავს. უცებ ბარნს შეხედავს, რომელიც დაილისს, 

თითქოს, ცინიკურად უღიმის. დაილისი შემოსასვლელ კართან მივა და სანამ გააღებს მას ბარნი 

გამოელაპარაკება. ზუსტად ისე, როგორც ჰიუსთან ლაპარაკის დროს სამზარეულოში აპირებდა 

გაძურწვას, ახლაც შემზადებულია, რომ მთავარი კარიდან გაიპაროს. რა საკვირველია, ბარნი 

მასში ბუნებრივ ცნობისმოყვარეობას აღაგზნებს. შესაბამისად, გამოჭერის შიშსა და ამ 

ცნობისმოყვარეობას შორის გაჩხერილი დაილისი თავს დაძაბულად და უხერხულად გრძნობს.) 

ბარნი: გამარჯობა! 

დაილისი: გამარჯობა.  

(დაილისი კართან შეჩერდება და მას გახედავს. ბარნი, ნახევრად-კმაყოფილი, გოგონას უდავოდ 

მიმზიდველ სხეულს ჩაათვალიერებს, რომლის გულუბრყვილო ვნებითაც აღფრთოვანებულია.) 

- მეგონა, ექიმ ჰილმანთან ბრძანდებოდით. 

ბარნი: სამსახურში გამოიძახეს და მეც გასეირნება გადავწყვიტე. ექიმის სახლიდან აქამდე 

არც თუ ისე მოკლე გზაა.  

დაილისი: (ინტერესით შესცქერის.) დიახ.  

ბარნი: უკან ვიყავი, გორებთან. (ბუხართან მიდის, შიგნით იხედება, ჯიბიდან ჩიბუხს იღებს და 

თამბაქოთი ტენის.) აქ ცეცხლს არასდროს ანთებენ? 

დაილისი: (თავდაჯერებულობა მოიკრიბა და მომცრო სავარძლის საზურგეს დაეყუდა.) არა. 

მისის პროსერი თვლის, რომ საჭირო არ არის.  

ბარნი: მართლა? 

დაილისი: (უცებ.) დიდი ხანია, რაც ექიმ ჰილმანს იცნობთ? 

ბარნი: არც ისე. უბრალოდ, ერთ საავადმყოფოში ვმუშაობთ. რა გქვიათ?  

დაილისი: დაილისი. 

ბარნი: დაილისი. მითხარით, დაილის, აქ ცხოვრობთ? 

დაილისი: არა. აქ მისის პროსერთან ვმუშაობ. სეზონებზე ბევრი სტუმარი გვყავს ხოლმე. 

ძირითადად, მთების გამო ჩამოდიან. არ მესმის, რატომ. თქვენ? ძველ მთებზე სასეირნოდ მე 

აქ ნამდვილად არ ჩამოვიდოდი.  

ბარნი: მგონი, რასაც ხშირად ვხედავთ, იმას ვერ ვაფასებთ. (დაილისს დამაბნეველი მზერით 

გახედავს და იღიმის.) კარგი! ორი კვირა დამრჩა, რაც ჩემთვის დასვენებას ნიშნავს. 

მშვენიერია. რას მირჩევთ? (ცერა თითს ფანჯარაში იშვერს.) ძველ მთებზე ხეტიალის გარდა, 

რა თქმა უნდა.  

დაილისი: აქ, სეირნობის გარდა, ბევრს ვერაფერს იზამთ. 

ბარნი: სოფელში კინოთეატრი არ გაქვთ? 

დაილისი: არა. 
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ბარნი: ამ მხარეში, შეიძლება, ნებისმიერ დროს იწვიმოს. - სადმე ახლოს, ქალაქში? 

დაილისი: ქალაქში - კი.  

ბარნი: სად? 

დაილისი: აქედან თერთმეტი მილის დაშორებაზე.  

ბარნი: აჰა, მაშინ, იმედს ვიტოვებ, რომ არ იწვიმებს.  

დაილისი: შეგიძლიათ, ავტობუსით წახვიდეთ. დღეში ოთხჯერ დადის. ზოგჯერ, მეც 

დავდივარ. შუა კვირაში პროგრამას ცვლიან ხოლმე.  

ბარნი: (მოსაცმელს უყურებს, რომელიც კაბაზე აცვია.) თუ სადმე მიდიხართ, სხვა დროს 

ვისაუბროთ.  

დაილისი: სულერთია, წავალ თუ არა. (პირქუში გამომეტყველება აქვს.) 

ბარნი: დამშვიდდით. საქმე ასე ცუდადაა? 

დაილისი: დიახ.  

ბარნი: (პაუზა.) დარწმუნებული ხართ? 

დაილისი: (თემას ცვლის.) ადამიანები გაინტერესებთ? 

ბარნი: დიახ, რა თქმა უნდა.  

დაილისი: რატომ? 

ბარნი: მიყვარს მათ შინაგან სამყაროში ახალი აღმოჩენების ძიება. ახლა, მაგალითად, 

მაინტერესებს თქვენს თავში რა იმალება.  

დაილისი: რას გულისხმობთ? 

ბარნი: მაინტერესებს, რატომ ნერვიულობთ, რომ მისის პროსერი ჩემთან საუბარში 

გამოგიჭერთ. 

დაილისი: ოჰ ეს კაცები! უკვე ყველა ამ ჰიუსავით ალაპარაკდა. კიდევ კარგი, ბევრს არ 

ლაპარაკობს.  

ბარნი: ეგ ვინ არის? 

დაილისი: მისის პროსერის შვილი.  

ბარნი: წეღან, აქ რომ იყო? 

დაილისი: დიახ. 

ბარნი: ნაწყენი მომეჩვენა.  

დაილისი: ეგ სულ ეგრეა. უჟმური დემონი. ცოტა ვერ არის, ხომ ხვდებით... (თითს 

საფეთქელთან მიიბჯენს, თვალსაჩინოებისთვის.) 

ბარნი: მართლა? 
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დაილისი: თავში უქრის, მაგრამ სრულიად უსაფრთხოა. ჰიუ ბუზსაც არ აწყენინებს.  

(დაილისი ბარნს აშტერდება, რომელიც ჩიბუხს ისევ ცეცხლს უკიდებს. ბარნი თამბაქოს მოქა-

ჩავს და დაილისის ძლიერ გამოხედვას ეჩეხება.) 

- (უცებ.) რომ გთხოვოთ, დამეხმარებით? 

ბარნი: უცხოს რომ დახმარება სთხოვო, დიდ უსიამოვნებაში უნდა იყო გახვეული.  

დაილისი: (ხმაში მღელვარებას ვეღარ მალავს.) ასეცაა. საშინელებაში ვარ გახვეული.  

ბარნი: რატომ ფიქრობთ, რომ მე დახმარება შემიძლია? 

დაილისი: იმიტომ, რომ უცხო ხართ. და იმიტომ, რომ... ერთადერთი ადამიანი ხართ, ვისაც 

ჩემი დახმარება შეუძლია. 

ბარნი: მგონი დროა, მითხრათ, რა ხდება.  

(დაილისი მარჯვენა კარისკენ გაიხედავს. აფორიაქებული მიუახლოვდება და მიაყურადებს. 

რწმუნდება, რომ ხმები სამზარეულოდან ისმის და მაგიდასთან ბრუნდება. ბარნი მოუთმენლად 

ელოდება.) 

დაილისი: რამდენი ხანია, რაც სამედიცინოზე სწავლობთ? 

ბარნი: ოთხი წელია.  

დაილისი: ოთხი წელი! და რამდენი ისწავლეთ ამ ოთხ წელიწადში? 

ბარნი: უკვე ბოლო კურსზე ვარ. 

დაილისი: ოჰ! ესე იგი, მომავალ წელს ნამდვილი ექიმი იქნებით? 

ბარნი: თუ ყველაფერი კარგად ჩაივლის... 

დაილისი: (ნახევრად თავხედურად, ნახევრად შერცხვენილად, აღმოხდება.) ორსულად ვარ.  

ბარნი: (გაკვირვებული, მოულოდნელი აღიარებით.) ოჰ! ესე იგი, ეს არის საშინელება. 

(სავარძლის მარჯვენა მხარეს დაჯდება და დაილისს მიაშტერდება.) გეშინიათ? 

დაილისი: ძალიან. 

ბარნი: რისი? 

დაილისი: მამაჩემის.  

ბარნი: მამათქვენის? 

დაილისი: მომკლავს, რომ გაიგოს. სულ ამაზე მეფიქრება. (სავარძელთან მიირბენს და 

ბარნის გვერდით ჩამოჯდება.) მხოლოდ მისი კი არა, ყველასი მეშინია! წარმოდგენაც არ 

გაქვთ, ეს რა გრძნობაა.  

ბარნი: მგონი, მაქვს.  
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დაილისი: ვითომ? თოთხმეტი წლის რომ ვიყავი, სოფელში ერთ გოგოს შვილი გაუჩნდა, 

გათხოვებამდე. ეტლით რომ გამოასეირნებდა, ქუჩაში ყველა მას უყურებდა. რომ ჩაივლიდა, 

იქაურობა ჩურჩულებით ივსებოდა. მოხუცები ისე უყურებდნენ, თითქოს უკურნებელი სენი 

სჭირდა. ეს გოგო არც მაშინ უყვარდა ვინმეს და არც ახლა უყვართ. არ მინდა, მეც ასე 

დამემართოს. არ უნდა დამემართოს! ხომ არ დამემართება? (ბარნის ხელს აიღებს და 

იმედიანად, თვალებში შესცქერის.) ამას ხომ არ დაუშვებთ? 

ბარნი: მე რისი გაკეთება შემიძლია? 

დაილისი: თქვენ ექიმი ხართ! გაგეგებათ ასეთები. გთხოვთ, დამეხმარეთ, რომ მთელი 

ცხოვრება უბედური არ ვიყო.  

ბარნი: (ამ სიტყვებს ყურადღებას არ აქცევს.) მამა ვინ არის? 

დაილისი: მისტერ სტივენსი. ჩვენი ბოლო სტუმარი.  

ბარნი: ცოლად ვერ გაჰყვებით? 

დაილისი: წავიდა.  

ბარნი: არ იცით, სად წავიდა? 

დაილისი: არა. 

ბარნი: ამაზე იცის? 

დაილისი: დიახ. 

ბარნი: თქვენ უთხარით? 

დაილისი: დიახ, შეშინებული ვიყავი.  

ბარნი: და არ იცოდით, რა გაგეკეთებინათ? 

დაილისი: (ცდილობს, რომ მაქსიმალურად შეაცოდოს თავი.) ჰო, არ ვიცოდი! 

ბარნი: სოფელში შეყვარებული არ გყავთ? ვინმე, ვისაც თქვენი ცოლად შერთვა უნდა.  

დაილისი: არა, არ მყავს! ვინ შემირთავს? (ბარნი გაბრუნდება.) ასე არც მინდა! (ხმა 

რადიკალურად შეეცვალა.) დამეხმარებით, არა? (ბარნის ხელებს გულში იკრავს.) მინდა, რომ 

მოვიშორო და თქვენ ჩემი დახმარება შეგიძლიათ, ხომ ასეა? (გამხეცებული.) ვიცი, რომ 

შეგიძლიათ. ამის თავიდან აცილების გზები არსებობს, თუ დროს არ დაკარგავ, არა? 

გავიგონე, გოგოები რომ ლაპარაკობდნენ. მართალი არ ვარ? 

(ბარნი დგება და ბუხართან გადადის.) 

- უნდა დამეხმაროთ, გთხოვთ! 

ბარნი: მაპატიეთ, დაილის, მაგრამ არ შემიძლია. 

დაილისი: მითხარით, რა გავაკეთო. მამაჩემი მომკლავს, როცა გაიგებს.  

ბარნი: არ მოგკლავთ.  
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დაილისი: (გაბრაზებით.) მაგრამ მაინც უნდა დამეხმაროთ! გესმით? ვალდებული ხართ! 

ბარნი: ჩემო საბრალო გოგონა, ჩემი პროფესიული სინდისიც რომ არ მქენჯნიდეს, მაინც ვერ 

შევძლებდი თქვენს დახმარებას. ხშირად ვფიქრობ, რამდენ ორსულ ქალს სურს 

გულწრფელად ის ბავშვი, რომელსაც მუცლით ატარებს. დაბადების შემდეგ შიშში ზრდიან და 

ცხოვრებას უმახინჯებენ. ნეტავ, გაავებული ძაღლებივით რომ არ ჭამდნენ თავიანთ შვილებს, 

მაშინაც ასე იქნებოდა? 

(დაილისი გამწარებული წამოდგება. მთავარი შემოსასვლელიდან მისტერ პროსერი და 

მღვდელი, მისტერ გრაფუიდი შემოდიან. დაილისი მომენტალურად ისევ თავდაცვის პოზიციას 

უბრუნდება.) 

მისტერ პროსერი: (დაილისს.) აქ რა გინდა?  

დაილისი: მე... უკვე მივდიოდი. მისის პროსერს ვკითხე, საფულე აქ ხომ არ დამრჩა-მეთქი. 

წავალ, დედაჩემი მელოდება. ღამე მშვიდობისა, მისტერ პროსერ. (გრაფუიდს, რომელიც 

გოგონას მკაცრად უყურებს.) ნახვამდის, სერ.  

(დაილისი მთავარი კარიდან გადის. მისტერ გრაფუიდი პატარა, ჩასკვნილი კაცია. მიუხედავად 

სიმაღლისა, საოცარ სიძლიერეს ასხივებს. მასში, თითქოს, ძალაუფლებაა კონცენტრირებული, 

რომელიც მხოლოდ უელსელ მღვდელში თუ დაიბუდებს. ამასთან შეწინააღმდეგების ფიქრი 

ადამიანს ნაკლებად გაუელვებს თავში. სამ მამაკაცს შორის დაძაბული სიჩუმე სუფევს. მისტერ 

პროსერს რცხვენია, გრაფუიდი დინჯად დგას, ბარნი კი დაინტერესებულია. კიბის თავში ჰიუ 

ჩნდება. ქვემოთ ჩამოდის, მაგრამ, როგორც კი მამამისს და მღვდელს დაინახავს გაჩერდება. 

როდესაც უკან ასვლას დააპირებს, მისტერ პროსერი შეამჩნევს.) 

მისტერ პროსერი: ჰიუ, ქვემოთ ჩამოდი. მისტერ გრაფუიდს შენთან ლაპარაკი უნდა.  

(ჰიუ კიბეზე ნელა ჩამოდის.) 

- (გრაფუიდს) ეს მისტერ ბარნი გახლავთ. ცოტა ხნით ჩვენთან რჩება.  

ბარნი: საღამო მშვიდობის.  

გრაფუიდი: (თავს უხრის.) დიდი დრო არ მაქვს, მისტერ პროსერ.  

(მარჯვნიდან მისის პროსერი შემოდის. ალბათ, გრაფუიდის მედიდურმა აურამ მასთანაც მი-

აღწია.) 

მისის პროსერი: ოჰ! საღამო მშვიდობისა, მისტერ გრაფუიდ. 

გრაფუიდი: საღამო მშვიდობისა, მისის პროსერ. ახლახან ვეუბნებოდი თქვენს მეუღლეს, 

რომ დიდხანს ვერ გავჩერდები. მისტერ ლუისსაც უნდა ვესტუმრო.  

მისის პროსერი: საბრალო მისტერ ლუისი. მართალია, რომ კვდება? 

გრაფუიდი: დიახ. ვშიშობ, ცხოვრება სპირტიანი სასმელებისთვის არ უნდა მიეძღვნა.   

ბარნი: ახლა ალბათ ბოთლებთან ლაპარაკს ცდილობს.  
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მისტერ პროსერი: (გაოგნებული.) მეგონა, რომ დაგვტოვეთ, მისტერ ბარნ. გასვლას ხომ არ 

აპირებთ? 

ბარნი: არა. (დამსწრეებს უცებ გადახედავს.) ჩემს ოთახში ავალ. სამეცადინო დამიგროვდა. 

(ჰიუს შეავლებს თვალს და მეორე სართულზე ავა.) 

მისის პროსერი: რამე ხომ არ მოგართვათ, მისტერ გრაფუიდ? ჩაის ინებებთ? წამიც არ 

დამჭირდება. 

გრაფუიდი: არა, გმადლობთ.  

(მისტერ პროსერი, გრაფუიდთან მზერის გაცვლის შემდეგ, თითქოს მისგან ნებართვა აიღო, 

მარჯვენა კარისკენ დაიძვრება და თავის მეუღლეს თავით ანიშნებს, რომ თან გაჰყვეს. მისის 

პროსერი ჰიუს აღელვებული შეხედავს და ქმარს გაჰყვება. გრაფუიდი ჰიუს უყურებს, რომელიც 

ცდილობს, მის მზერას არ შეეჩეხოს. მღვდელი დინჯად ბუხართან გადადის და ჩერდება.) 

- ჩემი აქ ყოფნის მიზეზი ისედაც იცი. მთელი ცხოვრებაა, გიცნობ, ჰიუ. მე მოგნათლე, 

როდესაც სულ თოთო იყავი. ღმერთის შვილად მე გაქციე. ზუსტად ისე გიცნობ, როგორც 

ყველა კაცს, ქალს თუ ბავშვს ამ სოფელში. ყურადღებით გაკვირდებოდი და ერთ რამეში 

დავრწმუნდი. ექიმ ჰილმანს ორი სიტყვაც რომ ვუთხრა შენზე, დაგიჭერენ. გესმის, რას 

ვამბობ? საგიჟეთში დაგამწყვდევენ. არ ვიცი, რა სიავე გიზის სულში. შეიძლება, არც შენ 

იცოდე, მაგრამ ნამდვილად იქ არის. ეშმაკია შენში, ჰიუ. გრძნობ მას? შენში მცხოვრებ 

სიბილწეს. 

(ჰიუ შიშისაგან ზურგს შეაქცევს.) 

- იცი, შენნაირი ხალხი ბოლოს სად ამთავრებს? იცი, რა გელოდება სიკვდილის შემდეგ? მე 

ვიცი, იმიტომ, რომ ბევრჯერ ვმდგარვარ მომაკვდავის საწოლთან და ზოგი მათგანისთვის, 

ბევრჯერ წამიკითხავს ლოცვები, რომელსაც არავინ შეისმენდა. 

(ჰიუს ცრემლები სკდება და ცდილობს, რომ ის შეაჩეროს, მაგრამ გრაფუიდი საყელოში სწვდება, 

სკამზე დასვამს და დაიჭერს. მღვდელი შეუპოვრად აგრძელებს.) 

- იცი, სად ხვდებიან შენნაირი ადამიანები სიკვდილის შემდეგ, ჰიუ? სიბნელეში! შემზარავ 

სიცარიელეში! დაკარგულ წყვდიადში! მკვდართა მიწის ჭაში, ზეცასა და ხმელეთს შორის! 

რამდენიც გინდა, იმდენი ტალახში ჩაძირული და ჩამპალი კუბო მინახავს. თუმცა არ 

გეგონოს, რომ იმ გავერანებულ მიწაზე ადამიანები დაგხვდებიან. იქ სულწამხდარი, 

თავიანთი საყვარელი ადამიანების მიერ გარიყული არსებები არიან. ამ მიწასთან ძალიან 

ახლოს ხარ. იქნებ ხედავ კიდეც მას, როდესაც გძინავს. იქნებ გრძნობ, მასში როგორ ვარდები. 

ამ უსასრულო შიშში. გრძნობ, ჰიუ? 

(ჰიუ მღვდელს ხელიდან უსხლტება და ფანჯრისკენ გადადის. ხელები უკანკალებს.) 

- ჰო... გეშინია, არა? იმიტომ, რომ ნანახი გაქვს, ხომ ასეა? როდესაც სხვები, უფლის 

სიყვარულით, მშვიდად იძინებენ, შენ მიწის კიდეებს ეჭიდები, რომ უფსკრულში არ ჩავარდე. 

შეპყრობილი ხარ! როგორი შეგრძნებაა? ალბათ სიავისგან კედლებს აწყდება შენს შიგნით, 

როგორც გამომწყვდეული, მახინჯი ქვეწარმავალი. უნდა ამოვიყვანოთ! ყელში რომ 

წავავლებთ, მომაკვდავი გველივით დაიკლაკნება. ვალდებულები ვართ, რომ ამოვიყვანოთ! 
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კვირას, როდესაც კაპელაში მოხვალ, წირვის შემდეგ დარჩები, მუხლებზე დავიჩოქებთ და 

შენი ავადმყოფი სულისთვის, შენი სუსტი სხეულისთვის ერთად ვილოცებთ! იქამდე უნდა 

ილოცო, სანამ მუხლის კანი არ გაგიმაგრდება. ახლავე ილოცებ! მუხლებზე დადექი, ბიჭუნა! 

დაუჩოქე უფალს და შეევედრე, რომ იმ სიმახინჯისგან გაგათავისუფლოს, რომელმაც შენი 

სული შთანთქა! მუხლებზე! შენ რა, ჩემი არ გესმის? 

ჰიუ: არა, არა. არ დავიჩოქები! (გამომწყვდეული ცხოველივით დადის.)  

გრაფუიდი: (აღშფოთებული.) რა? (ჰიუს ისევ საყელოში სწვდება.) ძირს! (ჰიუ უძალიანდება.) 

გარეთ, ეშმაკო! გარეთ! 

(მარჯვნიდან მისის პროსერი შემოდის, რომელიც ამ სანახაობით თავზარდაცემულია. უკან 

მისტერ პროსერი მოჰყვება. მათკენ გაექანება და ცდილობს, რომ, როგორმე, შუაში აღმოჩნდეს. 

გრაფუიდი გაცოფებულია. ერთდროულად გაკვირვებული და გააფთრებულია, რომ მისი 

თავდადებული განკურნების მცდელობა ამგვარად შეაწყვეტინეს. მისტერ პროსერი ნახევრად 

გაოცებული და აღშფოთებულია თავისივე გამბედაობით. თითქოს, ეს ორი კაცი ახლა ერთმა-

ნეთს ეძგერება, მაგრამ ზედა სართულიდან ხმაურით დაინტერესებული ბარნი გამოჩნდება. 

გრაფუიდი და პროსერი თავის ხელში აყვანას ცდილობენ. ამასობაში, დამცირებული და შეში-

ნებული ჰიუ მთავარი კარიდან გავარდება, სანამ ვინმე შეაჩერებს.) 

ფარდა. 

 

 

meore moqmedeba 
 

სცენა პირველი 

 

(იგივე ოთახი. მომავალი დღის გვიანი შუადღეა. ბუხარში პატარა კოცონი ბჟუტავს. წვიმს. მაგიდა 

ჩაისთვის ნახევრად გაშლილია. ფარდის აწევისთანავე მაგიდასთან მდგომ მისის პროსერს 

ვხედავთ. მის წინ, მაგიდაზე, ორი დიდი მუყაოს ყუთი დევს. ერთს თავსახურს ხდის და ფაქიზად 

დაწყობილი ტილოს გროვიდან მამაკაცის შავი კოსტიუმი ამოაქვს. ყურადღებით აკვირდება და 

შემდეგ ჯაგრისით ასუფთავებს. ამ პროცესის დროს სამზარეულოდან მისის ევანსის ხმა 

ძლიერდება.) 

მისის ევანსი: (სცენის მიღმა.) ზოგს პატივისცემა საერთოდ აღარ გააჩნია. ეს რა უღირსობაა. 

შეუცურებია მღვდელს საბნის ქვეშ ხელი და ვისკის ბოთლი არ უნახავს? თითქმის ცარიელი. 

თურმე წამომხტარა ეს ბებერი ლუისი და აუტეხია, დამიბრუნე, თორემ... (მარჯვენა 

დერეფანში გამოჩნდება, ხელში თეფშის გასამშრალებელი ტილო უჭირავს.) არ მინდა იმ 

სიტყვების გამეორება, მაგრამ თქვენც იცით რა უზრდელია ეს ბებერი ლუისი. დამიბრუნე, 

თორემ დედას... 



 
26 

 

მისის პროსერი: (უცებ, მკაცრად.) მისის ევანს, მისტერ ლუისი პირმყრალი ადამიანია და 

ძალიან მიკვირს, რომ მისი სიტყვების გამეორებას ცდილობთ.  

მისის ევანსი: (თავის მართლებით.) ოჰ! მე არაფერს ვიმეორებ. მხოლოდ იმას ვამბობ, რაც 

შუადღეს მისის რაისისგან გავიგე. ისიც იქ იყო, მისტერ გრაფუიდთან ერთად. იმ საზიზღარს 

თურმე გულისამრევი სანახაობა გაუმართავს. ბებერი ლუისი საწოლზე იდგა, სულ შიშველი 

და საშინლად ილანძღებოდა. ჯერ ბებერი ლუისი რა არის და ახლა კიდევ შიშველი. ღმერთო, 

რას კადრულობდა. გამეორებაც კი მზარავს. სულ დედის... 

მისის პროსერი: (მტკიცედ.) არა! სჯობს, ეს ყველაფერი უთქმელი დარჩეს. შემდეგ რა მოხდა? 

მისის ევანსი: (უხალისოდ.) ჰო, მოკლედ, საზარელი გინებების კასკადი. (პაუზა.) ადექიო, 

მისტერ გრაფუიდმა უთხრა. (ტილოს იქნევს.) 

მისის პროსერი: ხალიჩას წუწავთ, მისის ევანს.  

მისის ევანსი: ღმერთო! მართალი ხართ, მაგრამ არა უშავს, სარეცხი წყალია და არ 

დაემჩნევა. (ტილოს ქნევას გაუაზრებლად განაგრძობს.) არაფერსაც არ ავდგებიო, ბებერმა 

უთხრა, არც შენს თხოვნაზე ავდგები და არც არავისზე, მე მომაკვდავი კაცი ვარო. მომაკვდავი 

კი არა, ლოთი ხარო, მღვდელმა უთხრა. იმან კიდევ, მე შენ გაჩვენებ ლოთსო და საწოლზე 

წამომხტარა. ექიმი ჰილმანი რომ მოვიდა, უკვე მკვდარი იყო ეს საცოდავი. იმქვეყნად 

წასვლაც ეგეთი უნდა. მაინც მიიღებს თავისას, ისე არ დარჩება. რამდენს ვლაქლაქებ, იმდენი 

საქმე მაქვს, რომ როდის მოვრჩები კაცმა არ იცის. (არც კი ინძრევა.) რამდენი ხალხი იხოცება, 

საშინელებაა. იუმორის გრძნობას ვერ შეინარჩუნებ ადამიანი. ვინ იცის, შენი ჯერი როდის 

დადგება. რა სამწუხაროა, რომ მისტერ გრაფუიდი დეიდათქვენის დაკრძალვაზე ვერ მოვა. 

ყოველთვის ისე სასიამოვნოდ საუბრობს. მის მიერ წარმოთქმული ყველა სიტყვა ისე 

საოცრად ჟღერს, რომ გეგონება, რადიოში ახალ ამბებს უსმენ. მისტერ ევანსსაც სულ ამას 

ვეუბნები.  

მისის პროსერი: დიახ. მგონი სჯობს რეცხვას მორჩეთ, სანამ მისტერ პროსერი შემოვა. მალე 

დაბრუნდება და ხომ არ გვინდა, რომ აქაურობა არეული დახვდეს?  

მისის ევანსი: რა თქმა უნდა, ახლა ვაპირებდი წასვლას. პატარა შესვენების გარეშე ხომ 

არაფერი გამოვა, არა? მითუმეტეს, მთელი დღე ფეხზე ვარ. ამდენი ხალხის უბედურება რომ 

მესმის ხომ საერთოდ... 

მისის პროსერი: დიახ, დიახ. დაუჩქარეთ. მისის ევანს, მალე ჩაი დაგვჭირდება.  

მისის ევანსი: (გადის.) ისე, მე თუ მკითხავთ, კაცებს ძალიან გაუმართლათ. ყველაფერი 

გამზადებული ხვდებათ. (სცენის მიღმა.) სახლში რომ მოდიან, ყველაფერი მზამზარეულად 

აქვთ, მაგრამ მაინც იმ „მწყემსის მკლავებში“ გარბიან და მთელი საღამო ლოთობენ. 

(მისის პროსერი ოდნავ მოეშვა. კოსტიუმი დადო, რომელსაც ასუფთავებდა და მეორე ყუთიდან 

ფაქიზად შეხვეული ფუთა ამოიღო. ფუთაში განიერი, ძველმოდური, შავი ჩალის ქუდი აღმო-

ჩნდება. სარკესთან მიდის, ქუდს იხურავს და საკუთარ თავს აღელვებული აკვირდება. მთელი ამ 

დროის განმავლობაში მისის ევანსი სამზარეულოდან ლაპარაკს განაგრძობს.) 
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- (სცენის მიღმა.) მახსოვს, წლების წინ, მისის რედნიგანის დაკრძალვაზე რომ ვიყავით. ასეთი 

რამ არც მანამდე მქონდა ნანახი და არც მას შემდეგ. სამოცი თუ სამოცდაათი კაცი 

დასტიროდა და არნახული სილამაზისა და ჯიშის ყვავილები ჰქონდათ მოტანილი. ოთხი 

გასაოცარი ცხენი ჰყავდა, ულამაზესები. ამბობდნენ, დოღის ცხენებს ჰგვანანო, მაგრამ არ 

ვიცი მაგისთვის იყენებდა თუ არა. მოკლედ, გასაოცარი იცით რა იყო? იისფერი კუბო ჰქონდა! 

იისფერი, წარმოგიდგენიათ? არა, ძალიან კარგი ფერია, მაგრამ... მისტერ ევანსმაც თქვა, 

ცოტა მეტი თავმდაბლობა არ აწყენდათო.  

(მისის ევანსი წინსაფარზე ხელების მშრალებით შემოდის.) 

- ცოტა ამპარტავნული შთაბეჭდილება დატოვა, ხომ ხვდებით? ოჰ! რა მშვენივრად 

გამოიყურებით, მისის პროსერ! 

მისის პროსერი: (ყოყმანით.) შავი მხოლოდ ეს მაქვს. უკან ოდნავ ვიწრო მეჩვენება. არადა, 

ბოლოს რომ მეხურა, თითქოს, კარგად მქონდა.  

მისის ევანსი: ჩალის ქუდებს სულ ეგრე ემართებათ. დიდხანს თუ არ იხმარ მერე ვიწროვდება. 

ალბათ ცოტა მოშვება უნდა უკან. მანახეთ, იქნებ დაგეხმაროთ. 

(მისის პროსერი ქუდს ყოყმანით აწვდის.) 

მისის პროსერი: ფრთხილად იყავით, მისის ევანს.  

მისის ევანსი: (კიდევ ერთხელ გაუსვამს ხელებს წინსაფარს და ქუდს გამოართმევს. ცდილობს, 

გაწელოს.) შიგნიდან უნდა მოვუშვათ.  

მისის პროსერი: (ღელავს.) ფრთხილად.  

მისის ევანსი: არაფერია. ისე, სჯობს, რომ ცოტა დიდი ზომის იყიდოთ ხოლმე. თუ რამეა, 

ქინძისთავს გაუკეთებთ და უფრო მოუხდება კიდეც. ჩალის ქუდებს, ზოგადად... 

(მისის ევანსი ქუდს ოდნავ ზედმეტად გაწელავს და გახევის ხმა გაისმის.) 

- ღმერთო! ეს რა ჩავიდინე. ძალიან ვწუხვარ, მისის პროსერ. ოდნავ ვქაჩავდი, მეგონა, 

გაიწელებოდა. იცით რა? ამას უკან თუ გავკერავთ ზუსტად ისე შეგიძლიათ ატაროთ, როგორც 

გაზეთებში ბეჭდავენ, ხომ გახსოვთ? (იხურავს.) აი, ასე, ხედავთ? 

(მთავარი კარიდან მისტერ პროსერი შემოდის. მისის ევანსს დაინახავს, რომელსაც ქუდი ახუ-

რავს, წინსაფარი უკეთია და მხარზე თეფშების გასამშრალებელი ტილო აქვს გადაკიდებული. 

ოდნავ გაუკვირდება. მისის ევანსი ქუდს სასწრაფოდ მისის პროსერს უბრუნებს.) 

- უბრალოდ ვაჩვენებდი, როგორ ჯობია, რომ ატაროს.  

მისის პროსერი: სჯობს სამზარეულოს საქმეებს მორჩეთ, მისის ევანს. 

მისის ევანსი: უკვე მივდივარ. მთელი დღე მუშაობ, (მისტერ პროსერს აგრესიულად გახედავს.) 

სულ ვიღაცას ეხმარები რაღაცის კეთებაში. (კარისკენ დაიძვრება.) ჩაისთვისაც კი არ გრჩება 

დრო. ალბათ, ოდესმე ყველა მივიღებთ ჩვენს ჯილდოს. თუმცა, ჩემთვის ცოტა რომ ახლა 

მოეცათ კარგი იქნებოდა. (გავიდა.)  
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მისტერ პროსერი: (ქუდს და ქურთუკს საოცარი დახვეწილობით იხდის, წვიმის წვეთებს 

ფერთხავს და საკიდზე კიდებს. თავის ცოლს გახედავს.) რა ხდება? 

მისის პროსერი: მილდრედისგან წერილი მივიღე. დეიდა პოლი კვდება. (კაბიდან წერილს 

იღებს და აწვდის. მისტერ პროსერი კითხულობს.) შენ გელოდებოდი. ბოდიში, რომ ჩაი ვერ 

დაგახვედრე. წერილი რომ მოვიდა მაშინ ვაპირებდი დაწყებას. (მისტერ პროსერი წერილს 

უბრუნებს.) როგორ მოვიქცეთ? უნდა წავიდეთ და ვნახოთ. რაც უფრო მალე წავალთ, 

უკეთესია. დილის ავტობუსს თუ გავყვებით, წესით, თერთმეტ საათამდე უნდა ჩავიდეთ.  

მისტერ პროსერი: ჰმმ. იქნებ ამაღამ წავიდეთ? განრიგს შევხედავ. (ბუფეტთან მიდის, 

განრიგის ფურცელს იღებს და კითხულობს.) 

მისის პროსერი: საბრალო მოხუცი პოლი. (ჩაისთვის მაგიდას შლის.) ვიცოდი, რომ 

თირკმელებზე რაღაც დაემართებოდა. წელის ტკივილს თუ ყურადღებას არ მიაქცევ 

ყველაფერი გაგიუარესდება. სულ ამას ვუმეორებდი. ნეტავ დაეჯერებინა ჩემთვის და 

შემოეხვია შალი, რა დაუშავდებოდა.  

მისტერ პროსერი: შვიდს რომ თხუთმეტი აკლია, ავტობუსი გადის. (განრიგის ფურცელს 

აბრუნებს.) ნახევარი საათი გვაქვს, სანამ გაჩერებასთან მივალთ. ისედაც ნახევარი საათის 

გზაა, ასე რომ, ჯობია ვიჩქაროთ.  

მისის პროსერი: კარგი. ყურადღებით უნდა ვიყო, რამე არ დამრჩეს. (ყუთებს ალაგებს.) შენს 

შავ კოსტიუმს ვეძებდი. დაგჭირდება. უკვე ისე გაიცვითა... ახალი უნდა ვიყიდოთ. ჩემი ქუდიც 

საშინლად გამოიყურება. დედაშენი რომ დაიღუპა, მას მერე არ მხურებია. (გასძახებს.) 

ჩაისთვის ჩაიდანი დაადგით, მისის ევანს. 

მისტერ პროსერი: (ჩაფიქრდება.) ესე იგი, ხვალამდე ვერ დავბრუნდებით. თუ იყოჩაღებს, 

შეიძლება, უფრო დიდხანსაც გავჩერდეთ.  

მისის პროსერი: როგორც ვიცი, ერთ ან ორ დღეს ვარაუდობენ. ეს გუშინ გავიგე. შეიძლება... 

შეიძლება იქამდეც დაიღუპოს, სანამ ჩვენ ჩავალთ.  

მისტერ პროსერი: რაც არ უნდა იყოს, ხვალ შუადღემდე მაინც ვერ დავბრუნდებით. მისტერ 

რაისს გზაში ვნახავ და ვთხოვ, რომ ერთი დღით გამათავისუფლოს. რა თქმა უნდა, გამიგებს. 

ხვალ ადრე იკეტებიან და მხოლოდ დილით მოუწევთ ჩემ გარეშე ყოფნა. კი მაგრამ, სახლი? 

მისტერ ბარნი ხომ არ გვავიწყდება? 

მისის პროსერი: ჰო. საჭმელიც მოსამზადებელია მისთვის. დაილისი შეძლებს მომზადებას, 

მაგრამ...  

(ერთმანეთს შეხედავენ, შემდეგ ისევ გაიხედებიან.) 

მისტერ პროსერი: ყოველთვის სახლში ხომ არ იქნება? გოგონას მარტო ვერ დავტოვებთ.  

მისის პროსერი: (სავარძელზე ჩამოჯდება. პაუზა.) ჰიუ. მასზე რა ვქნათ? 

მისტერ პროსერი: (ცერა თითებს ჟილეტის ჯიბეებში ჩააწყობს და თავაწეული დადგება.) 

მგონი, ერთ-ერთი ჩვენგანი უნდა დარჩეს. ჯობია, შენ წახვიდე. 
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მისის პროსერი: ოჰ! ამას ვერ ვიზამთ! ორივე უნდა წავიდეთ. 

მისტერ პროსერი: რატომ? 

მისის პროსერი: უკანასკნელ წუთებში მასთან უნდა ვიყოთ.  

მისტერ პროსერი: ჰო. ჰო, რა თქმა უნდა.  

მისის პროსერი: მისტერ ბარნი, ძირითადად, სახლში იქნება. შეგვიძლია, მისის ევანსს 

ვთხოვოთ, რომ მისთვის საჭმელი მოამზადოს. (მისტერ პროსერი ყოყმანობს. სამზარეულოში 

გასძახებს.) მისის ევანს, ორი წუთით ვერ შემოხვალთ? ჩაიდანი არ ადუღებულა? (მისტერ 

პროსერს.) მხოლოდ ერთი დღით მივდივართ. დაილისის დედასაც გააგებინებს, რომ მოსვლა 

არ არის საჭირო.  

მისტერ პროსერი: ჰო, მართალია. 

(მისის ევანსი ჩაიდნით ხელში შემოდის.) 

მისის ევანსი: მაპატიეთ, მისის პროსერ, მაგრამ ჩაის ვერ მოვასწრებ. ასე, სულ წინ და უკან თუ 

ვიარე, ჩემს საქმეებს როდისღა მოვრჩები? 

მისტერ პროსერი: ჰიუ სად არის? 

მისის ევანსი: რომ მოვიდა, მას მერე არ მინახავს. პირდაპირ ზემოთ ავიდა.  

მისტერ პროსერი: დაუძახეთ, თუ შეიძლება. 

მისის ევანსი: (ყვირის.) ჰიუ! 

მისტერ პროსერი: მგონი ჯობია, რომ აბრძანდეთ და უთხრათ, მისის ევანს. 

(მისის ევანსი მისტერ პროსერს მკაცრ მზერას ესვრის, შემდეგ, დაქანცული იერით კიბეებს გახე-

დავს და მომთმენი ასკეტივით ზედა სართულზე ადის.) 

მისის პროსერი: არ იყო საჭირო მისი აგზავნა. შეგვეძლო, ჩვენც დაგვეძახა. 

მისტერ პროსერი: ხომ იცი როგორია, როდესაც თავის ოთახში იკეტება ხოლმე.  

მისის პროსერი: (მაგიდასთან მიდის, ყუთებს იღებს და კიბეებთან მიაქვს.) იმედი მაქვს, 

ყველაფერი კარგად იქნება. საბრალო მოხუცი პოლი. როგორ ფიქრობ, მივასწრებთ 

ავტობუსს? 

მისტერ პროსერი: თუ ვიჩქარებთ და ბევრს არ იბოდიალებ, მივასწრებთ.  

მისის პროსერი: ზემოთ ავიტან. (კიბეებზე ადის.) მოწესრიგების და ტანსაცმლის არჩევის 

დრო არ გვაქვს, არა? 

მისტერ პროსერი: ავტობუსი გაგვასწრებს.  

მისის პროსერი: მაშინ, უცებ ვიბანავებ და სუფთა პერანგს ჩავიცვამ. ასე ხომ ვერ წამოვალ? 

(კიბის თავში მისის ევანსი გამოჩნდება.) ოჰ! მისის ევანს, ჩაის გაკეთება ვერ მოვასწარი. სანამ 

გავემზადები, თქვენ ხომ არ მიხედავდით? მე და მისტერ პროსერი ამაღამ მივდივართ.  
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მისის ევანსი: ოჰ! 

მისტერ პროსერი: მგონი მაღაზიაში გასვლას და მისტერ რაისის ნახვას ვეღარ მოვასწრებთ. 

ჰიუს ვთხოვ, რომ დილით, სანამ სამსახურში მივა, გაუაროს. წერილსაც გავატან.  

მისის პროსერი: ჰო. (მისის ევანსს.) გთხოვთ, მისის ევანს, მისტერ პროსერს ჩაი მიართვით. 

(ზედა სართულიდან გადის.) 

(მისის ევანსი ქვემოთ ჩამოდის და მაგიდას უხალისოდ წმენდს. ჩერდება, რომ მისტერ პროსერს 

ჩაი დაუსხას. მისტერ პროსერი შეკრული წარბებით ბუფეტთან გადაინაცვლებს. საწერი დაფა, 

კალამი, მელანი გამოაქვს, მაგიდასთან ჯდება და წერას იწყებს.) 

მისის ევანსი: (ფინჯანს მისტერ პროსერს გაუცურებს.) თქვენი ჩაი, მისტერ პროსერ. 

მისტერ პროსერი: გმადლობთ.  

მისის ევანსი: ჩემი წამოსვლა არ ღირს ამხელა გზაზე. როდესაც ახლო ნათესავი კვდება 

არჩევანი აღარ გაქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მგონი, თქვენთვისვე იქნება უკეთესი, თუ 

დავრჩები. მითუმეტეს, ამ ამინდში. ავტობუსი რომელ საათზე მოდის? 

მისტერ პროსერი: (წერს.) შვიდს რომ თხუთმეტი დააკლდება.  

მისის ევანსი: ოჰ! დიდი დრო აღარ დაგრჩენიათ. ხომ არ გაგასწრებთ? 

მისტერ პროსერი: თუ ვიჩქარებთ - არა. 

მისის ევანსი: გააჩნია, რომელ საათზე მოვა. ზოგჯერ ადრე მოდიან და ზოგჯერ გვიან. ადრე 

თუ მოვა აუცილებლად გაგასწრებთ.  

მისტერ პროსერი: (გაღიზიანებული გახედავს.) მისის პროსერს ხომ არ დახედავდით? 

ჩქარობს და თქვენთანაც რაღაც საქმე აქვს.  

მისის ევანსი: (გამწარებული, კიბეებისკენ დაიძვრება.) ჯერ ადი, მერე ჩამოდი. ჯერ ეს გააკეთე, 

მერე - ის. ჩემს წელს შეუძლია ამდენი, რატომ არავინ კითხულობს? ადამიანებზე საერთოდ 

არ ფიქრობენ. (ზედა სართულიდან გადის.)  

(კიბის თავში ჰიუ გამოჩნდება. მამამისს გახედავს და ნელა ჩამოდის. მისტერ პროსერი ზემოთ 

არ იყურება. წერას განაგრძობს.) 

მისტერ პროსერი: დეიდა პოლი კვდება. მე და დედაშენი ამაღამ მის სანახავად მივდივართ. 

წესით, ხვალ შუადღემდე ვერ დავბრუნდებით. ეს წერილი დილით მისტერ რაისს წაუღე, 

სანამ სამსახურში წახვალ. თუ, რა თქმა უნდა, იქამდე არ ჩამოვედი. გასაგებია? 

(მისტერ პროსერი ჰიუს გახედავს, რომელიც თანხმობის ნიშნად, თავს უქნევს. ყურადღებას ისევ 

წერილზე გადაიტანს.) 

- დაილისის მოსვლა საჭირო არ იქნება. მისტერ ბარნის საჭმელს მისის ევანსი მოამზადებს. 

(უემოციოდ.) ჯობია, დღეს ღამე სახლში დარჩე. აქ მეტი არავინ იქნება და არ მინდა, რომ 

ვინმე შემოგვივარდეს. გასაგებია? 
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(მათი მზერა ერთმანეთს ისევ ეჯახება. ამ უსიტყვო აზრთა გაცვლაში ნათელია, რომ მისტერ 

პროსერის ინსტრუქციებს სხვა განზრახვა აქვს. წერილს კონვერტში დებს, დგება და ჰიუს აწვდის, 

რომელიც ჯიბეში ინახავს. კიბის თავში მისის ევანსი გამოჩნდება და ქვემოთ ჩამოდის.) 

მისის ევანსი: რა სასიხარულო ამბავია. ჯერ დღევანდელ საქმეს არ მოვრჩენილვარ და უკვე 

ხვალინდელიც დამავალეს. მე რა, სახლი არ მაქვს? ან ჩემი მოხუცი რას იტყვის? სხვებს 

საჭმელს უმზადებ და სახლი საერთოდ დაგავიწყდაო. არ მესმის, ამ ყველაფერს დაილისი 

რატომ ვერ მიხედავს? მოხუც და ავადმყოფ ქალს ახალგაზრდა, ჯანმრთელი და ყოჩაღი 

გოგონა არ ჯობია? (სკამთან მიდის და გაჭირვებით ჯდება.) 

(კიბეზე მისის პროსერი გამოჩნდება, ხელში პატარა ფუთა უჭირავს.) 

მისის პროსერი: (ჩამოდის.) სუფთა საყელო საწოლზე დაგიდე და მეორე ფეხსაცმელიც 

კარადაშია. ღამის პერანგი წამოგიღე, პირსახოცი და საპონი.  

(მისტერ პროსერი თავს დაუქნევს და ზედა სართულზე ავა.) 

- ოჰ! სუფთა ცხვირსახოცი პირველ უჯრაშია.  

(მთავარ კართან მიდის, საკიდიდან ქურთუკებს და ქუდებს იღებს, რომ გაწმინდოს. შემდეგ 

თავის ქურთუკს იცვამს.) 

- უღრმესი მადლობა, რომ ჩემ მაგივრად მისტერ ბარნს ყურადღებას აქცევთ, მისის ევანს. 

ვიცი, ბევრი საქმე დაგავალეთ, მაგრამ... 

მისის ევანსი: რა პრობლემაა, მისის პროსერ. თუ რამით შემეძლება, ყოველთვის 

სიამოვნებით დაგეხმარებით. ამაზე უკეთესს რას გააკეთებს ადამიანი, არა? თან, თქვენი 

ჩემდამი კეთილი დამოკიდებულება არასოდეს დამავიწყდება.  

მისის პროსერი: გუშინ რომ ღვეზელი და ნამცხვარი გამოვაცხვე, შეგიძლიათ დამიჭრათ? 

მისტერ პროსერმა ჭამა ვერ მოასწრო და იქნებ, გზაში დანაყრდეს. ხომ იცით, მშიერი როგორ 

ხასიათზე დგება.  

მისის ევანსი: (უხალისოდ წამოდგება და სამზარეულოსკენ დაიძვრება.) დიახ. რა სამწუხაროა, 

რომ ზოგს ცუდ ხასიათზე ყოფნის საშუალებაც კი არ გვაქვს. (გადის.)  

მისის პროსერი: (ჩაის ისხამს, დგება და სვამს.) ჰიუ, მისტერ ბარნი რომ დაბრუნდება, უთხარი, 

რომ წავედით, კარგი? იქნებ იქამდეც მოვიდეს, სანამ წავალთ. იმედი მაქვს, წინააღმდეგი არ 

იქნება, თუმცა, რომც იყოს მაინც ვერაფერს შევცვლით. (თავისთვის თქვა.)  

(ჰიუ დგება და დედას უყურებს. მისი ასეთი აქტიურობით ოდნავ შეცბუნებულია.)  

- რამე უნდა შეჭამო. მისის ევანსი ძალიან დაკავებული იქნება. დიდი ხნით არ დაგტოვებთ. 

ხომ იცი, სად რა დევს? ღუმელში შემწვარი ცხვრის ხორცი და კარტოფილია შენახული. 

ბუფეტში ღვეზელიც უნდა იყოს. კიდევ რა მაქვს... 

(უძრავად დგას და ცდილობს, აზრებს თავი მოუყაროს. ჰიუს გახედავს და მის გამჭოლ მზერას 

შეეჩეხება. სახის გამომეტყველება ეცვლება და მთლიანად მის თვალებში იძირება. ცდილობს, 

რაღაც უთხრას.) 



 
32 

 

- ჰიუ... 

(კიბის თავში მისტერ პროსერი გამოჩნდება. ჰიუ ბუხრისკენ გატრიალდება.) 

- ყველაფერი რიგზეა, მამა? 

მისტერ პროსერი: თასმა გამიწყდა.  

მისის პროსერი: ოჰ! ნეტავ ახალი თუ გვაქვს? 

მისტერ პროსერი: ახლა ძებნის დრო არ არის. მზად ხარ? 

მისის პროსერი: წესით - კი. მისის ევანსს ვთხოვე, რომ გზისთვის საჭმელი ჩაელაგებინა. 

მისის ევანს! 

მისის ევანსი: (სცენის მიღმა.) ახლავე! ახლავე!  

(მისტერ პროსერი პალტოს იცვამს. ცოლი ეხმარება. მისის ევანსი პატარა კალათით ხელში შემო-

დის.) 

- აი, გამომართვით. სენდვიჩების დაჭრა ვეღარ მოვასწარი.  

(მისის პროსერი კალათას ართმევს.) 

მისის პროსერი: გმადლობთ, მისის ევანს. კიდევ რა დაგვრჩა? მგონი მზად ვართ.  

მისტერ პროსერი: (გასასვლელის კარს აღებს.) დაგვაგვიანდება.  

მისის პროსერი: ჰიუ, სანამ დაიძინებ ყველაფრის ჩაკეტვა არ დაგავიწყდეს. ოღონდ, სანამ 

ჩაკეტავ, დარწმუნდი, რომ მისტერ ბარნი სახლშია. იცოდე, არ დაგავიწდეს! 

მისტერ პროსერი: მოდიხარ თუ არა? 

მისის პროსერი: ჰო, მამა, მოვდივარ. ოჰ! დილისთვის რძის ტოლჩის გამოდგმაც არ 

დაგავიწყდეს. სამზარეულოში დევს.  

(მისტერ პროსერი უკვე გარეთაა.) 

- ნახვამდის, მისის ევანს, ხვალამდე. როგორც კი შევძლებთ, მაშინვე დავბრუნდებით.  

მისის ევანსი: დიახ. კარგი, მისის პროსერ, არ ინერვიულოთ. აქაურობას მე მივხედავ. იმედი 

მაქვს, ავტობუსს მიუსწრებთ.  

(მისის პროსერი გასვლამდე ჰიუს გახედავს.) 

მისტერ პროსერი: მოდიხარ თუ დღეს აღარ ვაპირებთ იქ ჩასვლას? 

მისის პროსერი: მოვდივარ, მამა. თუ ჩვენს ჩასვლამდე ყველაფერი დამთავრდება, უკან 

პირველივე ავტობუსს გამოვყვები, მისის ევანს. ნახვამდის, ჰიუ.  

(სწრაფად გადის და კარს ხურავს.)  

მისის ევანსი: ესეც ასე. ღმერთო, რა სიცივეა. მისის პროსერს თხლად ეცვა. არ გამიკვირდება, 

გაციებული რომ დაბრუნდეს.  
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(მისის ევანსი შემობრუნდება და ჰიუს გახედავს. თვალშისაცემად გათავისუფლებულია და ბიჭს 

დიდი ცნობისმოყვარეობით აკვირდება. შემდეგ მაგიდას უხასიათოდ გახედავს.) 

- ჩაი თუ გინდა, თვითონ დაისხი. დღეს ისედაც ბევრი ვირბინე და შენც ნუ დამემატები. მანდ 

დგომას, გირჩევნია მაგიდა აალაგო, ბიჭო.  

(ჰიუ მისის ევანსს გახედავს და შემდეგ, ნელ-ნელა დაემორჩილება. მისის ევანსი მთავარი კარის 

საკიდთან მიდის, თავის შალს იღებს და წინსაფარს იხსნის.) 

- მისტერ ევანსთან წავალ, ჩაის წავუღებ. ცოტას მეც დავლევ და ფეხებს დავასვენებ. მისტერ 

ბარნის საჭმლისთვის მოგვიანებით დავბრუნდები. სანამ სამზარეულოს მოვაწესრიგებ, იქნებ 

მაგ მაგიდას მიხედო და ჭურჭელი დარეცხო. ერთხელ რომ გამოადგე ვინმეს, ხომ კარგი 

იქნება, არა? (ჰიუს მაგიდის ალაგების მოუხერხებელ მცდელობებს აკვირდება.) მახინჯი. მე 

წავედი. (სამზარეულოში გადის.)  

(ჰიუ მაგიდას ნელა და გაჭირვებით ალაგებს, აშკარად დაბნეულია. ნახევრად ნაჭამ სენდვიჩს 

უხალისოდ იღებს და დაუფიქრებლად კბეჩს. მისის ევანსი დაბრუნდა. ჰიუ თავს აჩვენებს, რომ 

ძალიან დაკავებულია.) 

- ესეც ასე. დაუჩქარე და ეცადე, რომ აქაურობა ცოტა მოაწესრიგო. მალე დავბრუნდები. 

(მთავარი გასასვლელიდან გადის.) 

(ამ მოულოდნელი და უცნაური ქოთქოთის შემდეგ ძლიერი სიჩუმე ჩამოწვა. ჰიუ არ ინძრევა. 

მშვიდი უძრაობით ტკბება და კმაყოფილია, რომ ყველა წავიდა. გარეთ სიბნელე მატულობს. ჰიუ 

მაგიდას დახედავს, ნამცხვარს აიღებს და ბუხართან ჩამოჯდება. მთავარი კარიდან ბარნი შემო-

დის.)  

ბარნი: გამარჯობა. შენი მშობლები შემხვდნენ, სოფლისკენ მიდიოდნენ. შორიდან დავუძახე, 

მაგრამ, მგონი ძალიან ჩქარობდნენ. მარტო ხარ? 

ჰიუ: ჰო. მიემგზავრებიან. ხვალ ჩამოვლენ.  

ბარნი: გასაგებია.  

ჰიუ: დეიდა პოლი კვდება.  

ბარნი: ოჰ! ვწუხვარ. ჩაი ჩვენ უნდა მოვამზადოთ? 

ჰიუ: საჭმელს მისის ევანსი მოგიმზადებთ. ჩაი უკვე დავლიეთ.  

ბარნი: არა უშავს. ექიმის მეგობრებთან ერთად უნდა ვივახშმო, ასე რომ, ისევ უნდა წავიდე. 

დასაბანად დავბრუნდი. სულ მარტო ხარ? (მაგიდასთან მიდის.) შეიძლება, ჩაი დავისხა? 

ჰიუ: რა თქმა უნდა. (გაბრუნდება და ცეცხლს მიაშტერდება.) 

(ბარნი ჩაის ისხამს და ჰიუს ინტერესით აკვირდება. ფანჯარასთან მიდის და ფარდას გადასწევს.) 

ბარნი: ჩამობნელდა, არა? (ნავთის ლამპასთან მივა და ასანთს გაჰკრავს, რომ წაუკიდოს.) 

ჰიუ: არა! გთხოვთ, არ აანთოთ.  
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(ბარნს გაეღიმება, ასანთს ჩააქრობს და მაგიდასთან დაჯდება. ერთმანეთს ძლივს ხედავენ. 

ისინი კოცონიდან გამოტყორცნილ ორ ხმაზე გაცილებით მეტნი არიან.) 

ბარნი: რა უცნაურია, რომ მკვდრების მიმართ ხალხს ამხელა ინტერესი აქვს. სულ უიმედო 

რაღაცები იზიდავთ. ცოცხლების დახმარება ხომ შეუძლიათ, მაგრამ თავს არ იწუხებენ, სანამ 

გვიანი არ იქნება. (ჰიუ ჩუმადაა.) ხელს ხომ არ შეგიშლი, ცოტა ხნით რომ დავრჩე? თუ მარტო 

ყოფნა გირჩევნია? 

ჰიუ: არა, არ წახვიდეთ. მინდა, რომ დარჩეთ. თქვენი ლაპარაკის მოსმენა მინდა. რბილი ხმა 

გაქვთ... მუსიკასავით. 

ბარნი: შენ არაფერს იტყვი? (პასუხი არ არის.) ზოგჯერ ყველა ვგრძნობთ იმას, რასაც შენ... 

შიშს. ხომ იცი, რომ მედიცინას ვსწავლობ? სიმართლე გითხრა, ადამიანების დაკვირვებით 

უფრო მეტი რამ ვისწავლე მათ შინაგან სამყაროზე, ვიდრე წიგნებით. მათი 

გამოჯანმრთელების ხერხებიც ასე ვისწავლე. ადამიანში ბევრი უცნაური საიდუმლო იმალება, 

ჰიუ. უხილავი სილამაზის იდუმალი სიღრმეები. ისინი ყოველთვის კმაყოფილებისკენ 

მიისწრაფვიან, სიმშვიდისკენ. თუმცა, ეს სიმშვიდე არასდროს დგება, სანამ იმას არ იპოვიან, 

რასაც ეძებენ. კომუნიკაციას. აი, რას ეძებენ, ჰიუ. ეს სამყაროში ყველაზე დიდებული და 

ყველაზე საოცარი რამაა. სწორედ ეს არის ის გზა, რომელიც მარტოობიდან ამოგათრევს.  

ჰიუ: (ნელა.) ხალხი მძულს. ყველა მძულს. სოფელში ყველა მძულს. ჰგონიათ, რომ გიჟი და 

უწმინდური ვარ. არც გიჟი ვარ და არც უწმინდური. თქვენი აზრით მე... გიჟი ვარ? 

ბარნი: არა. ასე არ ვფიქრობ, ჰიუ და არც ექიმი ჰილმანი  ფიქრობს, რომ გიჟი ხარ. რომ 

შეეძლოს, დაგეხმარებოდა, მაგრამ ვერაფერს ახერხებს. საკუთარ თავს თვითონ უნდა 

დაეხმარო. შენი თავის მკურნალი შენ ხარ.  

ჰიუ: ყოველთვის გიჟს მეძახდნენ, პატარაობიდან. დიდი თავი და მოკლე ფეხები მქონდა, 

სხვა ბიჭებთან ერთად ვერასოდეს დავრბოდი. ამის გამო ვარ გიჟი? 

ბარნი: არა.  

ჰიუ: ჩემი თავის ყოველთვის მრცხვენოდა. ჩემი სხეულის. ზოგჯერ სარკეში სრულიად 

შიშველი ვიხედებოდი და საკუთარი თავის მეშინოდა. ჩვენი სიშიშვლის რატომ გვეშინია? ის 

ხომ ღმერთს ეკუთვნის, არა? 

ბარნი: კი, ჰიუ. ალბათ, ასეა.  

(ჰიუ ჩერდება და ლაპარაკს ვეღარ აგრძელებს.) 

- გააგრძელე.  

(პაუზა.) 

ჰიუ: ყველანაირი მშვენიერება, რომელსაც მე ვიცნობ, საიდუმლოა და საზარელი. 

ყოველთვის თან დამყვება. ცივია, მაგარი, ალყაში მაქცევს და ადგილზე მაქვავებს. თითქოს, 

ტალახიანი ღორი ვარ, რომელიც ცხვრის ფარაში გაერია. ბინძურ სამყაროში სუფთად 

მოვლინება, ალბათ, ძალიან კარგია, მაგრამ, როდესაც პირიქით ხდება... ამაზე დიდი 

საშინელება არ არსებობს.  
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(პაუზა. ლაპარაკის გაგრძელება უჭირს.) 

- ზოგჯერ, როდესაც მარტო ვარ, თუ სადმე ცეცხლს ვნახავ, იქვე ვჯდები და იმის წერას ვიწყებ, 

რაც აზრად მომდის. ყველაფერს ზუსტად ისე ვწერ, როგორც ვგრძნობ. მართლწერა არ 

მივარგა, მაგრამ წიგნების კითხვით ცოტა ვისწავლე. ულამაზესი რაღაცები გამოდის. ჩემთვის 

ულამაზესია. თუმცა, გუშინ... 

ბარნი: ჰო. გუშინ რა მოხდა? 

ჰიუ: გუშინ წიგნაკი მამაჩემმა იპოვა. საშინელება იყო. სიკვდილი მინდოდა. დედაჩემის 

თვალწინ შევრცხვი.  

ბარნი: შენ და მამაშენი ერთმანეთს ვერ უგებთ, არა? 

ჰიუ: ვეზიზღები. მეგონა, დედაჩემი სხვანაირი იყო. მეგონა, რომ გამიგებდა, მაგრამ შევცდი. 

ისიც მათნაირია. 

ბარნი: მაგრამ... 

ჰიუ: სიმართლე ასეთია. ისიც მახინჯია. ყველა მახინჯია. დიდი ხანია, ასე არავისთან 

მისაუბრია.  

ბარნი: მართლა? უფრო მეტად გამგებიანი რომ იყო, იქნებ ისინი ასე ძალიან აღარ 

შეგძულდეს? შენზე ექიმ ჰილმანს ველაპარაკე და მითხრა, რომ დახმარება გჭირდება, მაგრამ 

საკუთარ თავს ყველაზე მეტად შენ უნდა დაეხმარო, თორემ, შეიძლება, საერთოდ 

განადგურდე.  

ჰიუ: ალბათ... ალბათ ამას გულისხმობენ, როდესაც ამბობენ, რომ ჩემი წიგნი სიმახინჯეა. მე 

ასე არ ვთვლი. გინდათ... გინდათ, წაგაკითხოთ? 

ბარნი: თუ თავად ასე გსურს... 

(ჰიუ ცოტა ხნით ბარნს მიაჩერდება. შემდეგ სავარძელთან მივა, კუთხეში ხელს შეაცურებს და 

წიგნაკს გამოიღებს.) 

ჰიუ: აქ დავმალე. ჩემს ოთახში უსაფრთხოდ აღარ იქნება.  

(წიგნაკს ბარნს აწვდის, რომელიც ცეცხლთან ახლოს მივა, რომ უკეთ წაიკითხოს. ჰიუ მის სახეზე 

მოთამაშე ცეცხლის შუქს აკვირდება. ბარნი კითხულობს. ნელ-ნელა სახეზე ოდნავი გაოცება და 

მოულოდნელობა ემჩნევა. ჰიუს აუჩქარებლად გახედავს.) 

ბარნი: ეს... ეს შენ დაწერე?  

ჰიუ: დიახ. (ხელს გაუწვდის, რომ წიგნაკი დაიბრუნოს. თავისი საგანძურის გაზიარების გამო 

წუხს.) 

ბარნი: (წიგნაკს იტოვებს.) ოჰ! არა, ამის გამო არ უნდა გრცხვენოდეს, ჰიუ. ახლა ვხვდები, 

რატომაც აღშფოთდა შენი ოჯახი. ეს დაუმუშავებელი ბრილიანტია. (ისევ წიგნაკს ჩახედავს.) 

ზოგი ნამდვილი მშვენიერებაა. (ნელა.) ჰო, ნამდვილი მშვენიერება. მითხარი, ჰიუ, დიდი 

ხანია, წერ? 
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ჰიუ: მას მერე, რაც წერა ვისწავლე. სანამ ვისწავლიდი, სიტყვებზე ვფიქრობდი და 

ვიმახსოვრებდი. სიტყვა საოცარი რამაა. ყაყაჩოდან მიწაზე დაცემული წყლის წვეთებივით 

სკდებიან ჩემს თავში.  

ბარნი: ნამდვილი პოეზია კიდევ უფრო იშვიათი რამაა. პოეზია ნაზ ყვავილს ჰგავს, რომელიც 

დაავადებულ მცენარეებს შორის ცდილობს გაძრომას. ის სიყალბეს გაურბის. ცდილობს, რომ 

ჩვენს უაზრო ცხოვრებაში სილამაზის პატარა თესლები დათესოს. სამწუხაროდ, 

უმრავლესობას საკმაოდ ქვა-ღორღიანი ნიადაგი გაგვაჩნია. შენ ძალიან იშვიათი და 

ძვირფასი ნიჭი გაქვს, ჰიუ. ეს იცი? 

ჰიუ: თქვენ... თქვენ დამცინით.  

ბარნი: რას ამბობ, ჰიუ. ცხოვრებაში ასეთი სერიოზული არასოდეს ვყოფილვარ. საოცარი 

ნიჭი გაქვს. ეს არ უნდა დაიკარგოს. ამას თუ როგორმე მოახერხებ, ყველაზე დიდ შეცდომას 

დაუშვებ, რაც კი ოდესმე დაგიშვია.  

ჰიუ: როგორ შეიძლება, იშვიათი და ძვირფასი იყოს? ყველა ჩემს სიტყვებს დასცინის. ზოგს, 

საერთოდ, ვძულვარ ამის გამო.  

ბარნი: რა თქმა უნდა, დასცინებენ, იმიტომ, რომ არ ესმით. ხალხს ყოველთვის ის სძულს, 

რისიც არ ესმის. ოჰ! როგორ აგიხსნა? როგორ ავუხსნა ეს ბიჭს, რომელიც უელსის პატარა 

სოფლის გარდა სხვაგან არსად ყოფილა. პოეზიის მარცვალი ყველა ჩვენგანშია, მაგრამ მისი 

აყვავება მხოლოდ რამდენიმეს შეუძლია და ისიც, ას წელიწადში ერთხელ. შენი აყვავდა, 

გესმის?  

ჰიუ: არა. ნამდვილად დამცინით. ნეტავ თქვენთვის არასოდეს მეჩვენებინა. თქვენც 

დანარჩენებივით დამცინით.  

ბარნი: მე მხოლოდ ჩემს თავს დავცინი, ჰიუ. ჩემს თავს, რადგან შენში ის ვიპოვე, რაზეც 

მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი. მე სულელი ვარ, სოფლის იდიოტი, შეუმდგარი ადამიანი. შენ 

კი გგონია, რომ შენ ხარ უიღბლო და მე - წარმატებული. ძალიან ცდები. ყველაფერი 

პირიქითაა. ჩემს ოჯახს ყოველთვის უნდოდა, რომ ექიმი გავმხდარიყავი. მამაჩემიც ექიმი იყო 

და პაპაჩემიც. ჩემი პროფესია ბავშვობიდანვე იყო გადაწყვეტილი. რამდენიმე თვეში 

ფინალური გამოცდები უნდა ჩავაბარო. დარწმუნებული ვარ, ჩავიჭრები. ალბათ, სათანადოდ 

არ ვიმეცადინე. ძალიან გავერთე ადამიანების სხეულში სულის თვალიერებით. ნამდვილი 

ექიმი კი სხეულით უნდა ინტერესდებოდეს და არა სულით.  

ჰიუ: მათი... მათი განცალკევება არ შეიძლება? სხეულისა და სულის.  

ბარნი: დარწმუნებული ვარ, არ შეიძლება. 

(მთავარი კარის გაღების ხმა ისმის. დაილისია, მაგრამ სუსტი შუქის გამო კარგად არ ჩანს.) 

ჰიუ: ვინ არის? 

დაილისი: მე ვარ.  
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(მოკლე პაუზაა. სიჩუმეში იატაკზე ნაბიჯების ხმა ისმის. დაილისი მაგიდასთან მიდის და ასანთს 

გაჰკრავს, რომ ნავთის ლამპა აანთოს. ის ზურგით ბარნისკენ დგას, ასე რომ, მას ვერ ხედავს. ჰიუს 

უყურებს და იღიმის.) 

- სიბნელეში ზიხარ? 

ბარნი: ვლაპარაკობდით. 

დაილისი: (შეშინებული ტრიალდება.) ოჰ! ვერ დაგინახეთ. თქვენი ვახშმის მოსამზადებლად 

მოვედი.  

ბარნი: ცოტა ადრე მოსულხართ. მეგონა, საჭმელს მისის ევანსი ამზადებდა.  

დაილისი: აპირებდა, მაგრამ ვუთხარი, რომ არ შეწუხებულიყო. მე მივხედავ-მეთქი და ასეც 

მოვიქცევი. ვერ ვხვდები, მისის ევანსს, საერთოდ, რატომ სთხოვეს? ხომ იციან, რომ 

დაკავებულია? უცნაურია, არა? 

ბარნი: (თავს უქნევს.) ბოდიშს გიხდით, მაგრამ ჯობია, ვიბანაო. დღეს გარეთ ვივახშმებ, 

დაილის, ასე რომ, შეგიძლია, არც შენ შეწუხდე. დარწმუნებული ვარ, ჰიუც თავის თავს 

თვითონ მიხედავს.  

(ბარნი წამიერად დაილისს გახედავს, რომელიც ჰიუს ოდნავი ღიმილით უყურებს. მარჯვენა კა-

რიდან გადის.) 

დაილისი: რა სჭირს? (ჰიუ არაფერს ამბობს. ნელა დგება და ბუხართან გადაინაცვლებს. 

დაილისი მაგიდის კიდეზე უდარდელად ჩამოჯდება.) რა მაგარია! ბუხარში ცეცხლი ანთია? 

ალბათ, ბარნის ნახელავია.  

(პაუზა. ჰიუ ბუხრის აგურებს თითებით უცნაურად ეხება.) 

- როდის ბრუნდებიან? 

ჰიუ: ხვალ. 

დაილისი: თუ ბებერი გოგონა იყოჩაღებს, უფრო დიდხანს დარჩებიან, არა? 

ჰიუ: მღვდელი ამოთხრილი საფლავის წინ უნდა დადგეს და ეს სიტყვები გაიმეოროს. 

ადამიანი, დედაკაცის ნაშობი, დღემოკლეა და სავსეა წუხილით. ყვავილივით გაიფურჩქნება 

და ჭკნება. ერთი ყვავილი ჭკნება, მაგრამ ასობით სხვა - ყვავდება. ყოველთვის აყვავდებიან. 

რა უცნაურია, რომ ხალხს სიკვდილი ასე აინტერესებს. ძალიან უცნაურია.  

დაილისი: ლაპარაკის ხასიათზე ვართ, არა? უკვე დრო იყო. დიდი ხანია, შეკრული წარბებით 

დადიხარ.  

(ბარნი ბრუნდება.) 

ბარნი: ამდენ ხანს არ უნდა გავჩერებულიყავი. (დაილისს გახედავს.) თუმცა, ცოტა ხნით კიდევ 

დარჩენაც არ იქნებოდა ურიგო. (საათს დახედავს.) ვაგვიანებ. (მთავარ კარს აღებს და გარეთ 

იყურება.) არ გინდა, გაისეირნო, ჰიუ? აღარ წვიმს. ცივა, მაგრამ სასიამოვნო საღამოა. გორებზე 

ქარი მღერის. ბნელი და ჩუმი ადგილები ყურებზე ნაზი ხელების შეხებას ჰგავს. თითქოს, 
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ღრუბლები მთელი ველური ბუნების თავისუფლებას გაგრძნობინებენ. ამ საღამოს მთელი 

სამყარო შენ გელოდება, ჰიუ. ცოტა ხნით გაისეირნე.  

(ჰიუ ბარნს გახედავს. ერთმანეთის უსიტყვოდ ესმით.) 

- იფიქრე ამაზე.  

(ბარნი წამიერად დაილისს გახედავს, რომელიც ამ ორის ყურებით ძალიან დაბნეულია და შე-

მდეგ გადის. პატარა პაუზის შემდეგ დაილისი ჰიუს გახედავს.) 

დაილისი: მართლა, რა სჭირს? ასეთ ამინდში გარეთ ვინ გავა? (ჰიუს მზერა ჯერ კიდევ 

ბარნთანაა.) მე - არა. გარეთ რა მინდა, როცა შინ ასეთი სითბო და სიმყუდროვეა, არა? 

(ქურთუკს იხდის. შემდეგ ჰიუსკენ დაიძვრება, რომელიც მას თავს აარიდებს და ავანსცენისკენ 

წამოვა.) გარეთ გასვლა ხომ არ გინდა? 

ჰიუ: (თქმა უჭირს.) ჯობია, წავიდე.  

(კარისკენ დაიძვრება, მაგრამ დაილისი მისვლას დაასწრებს და კარს ზურგით მიეყუდება. ჰიუ 

ბუხართან დაბრუნდება. დაილისს გაოცებული უყურებს, რომელმაც ახლახან კარი ჩაკეტა და 

გასაღები დაიტოვა. დაილისი მაგიდაზე ლამპას აქრობს.) 

დაილისი: ჩემთან გინდა ყოფნა, არა?  

(ჰიუსთან ახლოს მიდის და წინ უდგება. სუსტ განათებაში ერთმანეთს უყურებენ. ცეცხლი სავა-

რძელს ნაზად ანათებს, კედლებზე შეუმჩნეველი ჩრდილები დარბიან.) 

- რა მოხდა? ჩემი გეშინია? 

(ჰიუ დაილისს უხეშად ჩაავლებს ხელს და მათი ტუჩები ერთმანეთს ეხება. უცებ ჰიუ გაჩერდება. 

მას გოგონას მხრებზე უკიდია ხელი და პირდაპირ თვალებში უყურებს. რამდენიმე წამში ჯი-

ბიდან დაკუჭულ ხელსახოცს იღებს და დაილისს სახეზე უსვამს. გოგონა შეწინააღმდეგებას 

ცდილობს.) 

- რას აკეთებ?  

ჰიუ: შენი სახის ნახვა მინდა. არასოდეს მინახავს. მე მხოლოდ ფორმა მაქვს ნანახი, მაგრამ 

ახლა მინდა, რომ ნამდვილი სახე ვნახო და არა მოხატული.  

დაილისი: რა ძველმოდური ხარ. მსუბუქი ფერი გოგონებს ძალიან უხდებათ. 

(ჰიუს ისევ მის მხრებზე აქვს ხელები. ახლოს მიიყვანს.) 

ჰიუ: მისმინე, პატარა დაილის. გორაკის იქით, დიდ სოფელთან რომ თეთრი ეკლესიაა, იცი? 

დაილისი: რომაულ კათოლიკურ ეკლესიაზე ამბობ? 

ჰიუ: (თავს უქნევს.) შიგნით ნამყოფი ხარ? 

დაილისი: შენ მე ვინ გგონივარ? ეგ ადგილი დაწყევლილია.  

ჰიუ: მე ნამყოფი ვარ. 
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დაილისი: ჰიუ! 

ჰიუ: მაინტერესებდა, ეს „კათოლიკური“ რა იყო. რა განსხვავება იყო. ჰოდა, შევედი. 

ნამდვილი მაგია დამხვდა. წმინდა ადგილია. პატარა ქალების ფიგურები აქვთ. ლამაზ 

ფერებში იყო შეღებილი. მაინტერესებდა, რატომ შეღებეს და შევეხე. სულ ხის იყო. ამიტომ 

შეღებეს, დაილის. ის ცოცხალი არ იყო.  

(სახიდან პუდრი და ტუჩსაცხი მოაშორა. დაილისი აღარ ეწინააღმდეგება, ჰიუს თვალებში უყუ-

რებს და მისი სინაზით მოხიბლულია. ბიჭი ხელსახოცს ჯიბეში აბრუნებს და მის ლოყას ისე 

ნაზად ეხება, თითქოს ეშინია, რომ რამე არ ატკინოს. გაოცებითა და აღფრთოვანებით ტუჩის 

კონტურებს თითს მოავლებს და ისევ აკოცებს. მათ ნაზად მოქანავე სხეულებზე ბუხრის სინა-

თლე ცეკვავს. როდესაც ერთმანეთს ეხვევიან, დაილისი კარის გასაღებს ჰიუს ჯიბეში ჩააცურებს. 

ცოტა ხანში, ჰიუ ეცდება, რომ გაჩერდეს, მაგრამ დაილისი არ უშვებს. ბიჭი უფრო მეტად უძალი-

ანდება და ამასობაში, შემთხვევით, დაილისს კაბას შემოახევს. ჰიუ გოგონას შეშინებული გახე-

დავს და ფანჯრისკენ დაიძვრება. ფარდებს გადასწევს და ოთახში მთვარის შუქის თეთრი ნაკადი 

შემოვარდება. ბიჭი გაქვავებული დგას და გარეთ სიბნელეში იყურება. დაილისი ჰიუს უყურებს.) 

დაილისი: რა გჭირს? ცხოველივით იქცევი. რისი გეშინია? ჩემი? 

ჰიუ: არ ვიცი.  

დაილისი: ქალების გეშინია, არა? 

ჰიუ: კი. 

დაილისი: რატომ? 

ჰიუ: სასტიკები არიან. 

დაილისი: ისევე, როგორც კაცები.  

ჰიუ: არა, კაცები ბრმები არიან. შეიძლება გწყუროდეს, სუფთა წყაროს წყალი დალიო და 

მწარე აღმოჩნდეს.  

(დაილისი ჰიუსთან მიდის.) 

დაილისი: ფანჯარას არ მოშორდები? 

ჰიუ: გორაკებს ხომ ხედავ? იქიდან ველური და სუსხიანი ქარი მოდის. ისიც მას მოჰყვება. ისიც 

ამის ნაწილია.  

დაილისი: ვინ? 

ჰიუ: სიზმარი. 

დაილისი: რა სიზმარი? 

ჰიუ: ის, რომელიც ბავშვობაში მესიზმრა.  

დაილისი: (დაბნეული.) როგორ გამოიყურება? 

ჰიუ: არ ვიცი. მისი სახე არასოდეს მინახავს.  
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(უცებ ფარდას ჩამოაფარებს და დაილისს წელით მოუხერხებლად დაიჭერს. გოგონა თვალებში 

უყურებს. ჰიუ ნელ-ნელა ხელს უშვებს.) 

- დაილის. 

დაილისი: (ყოყმანობს.) რა გინდა? 

ჰიუ: მითხარი, რომ გიყვარვარ. 

დაილისი: რატომ? 

ჰიუ: მითხარი.  

დაილისი: კიდევ რა გინდა? (გულიანად იცინის.) ყველაფერი მოინდომე, არა? (ერთმანეთს 

ეხვევიან და ძლიერად კოცნიან.) 

ჰიუ: გიყვარვარ? 

(ტონი იმდენად სწრაფად შეეცვალა, რომ გოგონას შეეშინდა. დაილისის წელზე მოხვეული ჰიუს 

ხელი საგრძნობლად დაძაბულია, მაგრამ მისი ძველი დომინანტურობა მალევე ბრუნდება და 

თავს მარტივად აღწევს.) 

დაილისი: კი. (მშვიდად.) მიყვარხარ.  

(სავარძელთან გადადის და ჯდება. შემთხვევით ხელს ჰიუს წიგნაკს დაადებს. იღებს, ყურადღე-

ბით დახედავს და კითხვას დაიწყებს. ჰიუ ადგილიდან მოწყდება, სავარძლის უკნიდან მივა-

რდება, რომ წიგნაკი წაართვას, მაგრამ გოგონა ზურგს უკან დამალავს.) 

- რა არის? მინდა, რომ წავიკითხო. 

ჰიუ: არ შეიძლება.  

დაილისი: რატომ? 

(სავარძელს შემოუვლის და ცდილობს, წაართვას. დაილისს მკლავებზე ხელს ჰკიდებს, რომ 

ზურგს უკან წიგნაკს მისწვდეს. გოგონა სხარტია, მარტივად გაურბის, მაგრამ როდესაც ხელიდან 

უსხლტებოდა ჰიუს მის კაბაზე ხელი მოუხვდა და უფრო მეტად გახია. ორივე ადგილზე ჩერდება 

და კაბას უყურებს.) 

- არ დაგიბრუნებ. 

ჰიუ: მომეცი.  

დაილისი: მოდი და აიღე. (უკუსვლით ავანსცენისკენ მოდის. ჰიუ მისკენ დაიძვრება.) ვნახოთ, 

თუ წამართმევ.  

(ჰიუ დაილისს მაჯით დაიჭერს. თავისკენ მიიზიდავს, რომ აკოცოს, მაგრამ გოგონა თავს ატრია-

ლებს.) 

- თავი დამანებე, ჰიუ პროსერ.  

(გოგონა უძალიანდება. წიგნაკი ძირს უვარდება.) 
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- თავი დამანებე! (სასოწარკვეთილი და ცრემლნარევი ხმით.) 

(ნელ-ნელა მისი ლაპარაკი კივილში გადაიზარდა. ამ მოულოდნელი ქმედებით ჰიუ გაოგნე-

ბულია. დაილისი სახეში ძლიერად გაარტყამს, გასასვლელ კარს მივარდება, ცდილობს, ძალის 

გამოყენებით გააღოს და ამასთანავე, თავის კაბას უფრო მეტად ხევს. კარის სახელურს ქაჩავს და 

მთელი ძალით ურტყამს. ჩერდება. სიჩუმეა. ისევ კივის.) 

- მიშველეთ! გასაღები მომეცი. 

ჰიუ: გასაღები? (გაოცებული.) 

დაილისი: ჰო. (მშვიდად.) კარი რომ ჩაკეტე, არ გახსოვს? 

(ჰიუ იმდენად დაიბნა, რომ პასუხის გაცემა არ შეუძლია.) 

- ჯიბეში ჩაიდე.  

(ჰიუ ჯიბეში ხელს ნელა ჩააცურებს და გასაღებს ამოიღებს. თვალებს ერთმანეთს ისევ უსწო-

რებენ. თითქოს, ბიჭს გონება უნათდება.) 

ჰიუ: რატომ ყვიროდი, დაილის? კარს რატომ მივარდი? ხომ იცი, რომ თვითონ ჩაკეტე? 

დაილისი: არ ჩამიკეტია.  

ჰიუ: რატომ ჩაკეტე? რომ არავინ შემოსულიყო, არა? 

(ცდილობს დაილისს ხელები შემოხვიოს, მაგრამ გოგონა ისევ კარისკენ გარბის და ისევ კივის.) 

დაილისი: დამეხმარეთ! 

(კარის ნგრევას და კივილს განაგრძობს, თან მოკლე პაუზებს აკეთებს, რომ ვინმესგან პასუხი 

მიიღოს. გრძელი სიჩუმე ჩამოწვება. ორივე ერთმანეთს უყურებს. დაილისი ხვდება, რომ გარე-

დან პასუხს არავინ დაუბრუნებს. სიჩუმე გრძელდება.) 

ჰიუ: ყველა წასულია. დღეს გუნდის ფესტივალია. ესეც დაგავიწყდა?  

დაილისი: არა! ყველა ვერ წავიდოდა.  

ჰიუ: ჩვენს მეზობლად მისის ჯენკინსია.  

(დაილისს იმედის ნაპერწკალი გაუჩნდა. შველას ისტერიული კივილით ითხოვს.) 

- ქვასავით ყრუა. (პაუზა.) ამ საღამოს რატომ დარჩი?.. რატომ?  

(დაილისი სავარძელს გადააბიჯებს და ბუხართან მივა.) 

დაილისი: მისტერ ბარნისთვის საჭმლის მოსამზადებლად მოვედი.  

ჰიუ: ის ხომ სავახშმოდ წავიდა. შენ რატომ არ გაჰყევი? რატომ დარჩი? 

დაილისი: ვიფიქრე, რომ მარტო არ დაგტოვებდი.  

ჰიუ: (უკვე ყველაფერს მიხვდა.) რატომ კიოდი? კაბა რატომ დახიე? 

დაილისი: არაფერი დამიხევია. გიჟი ხარ. რაღაცებს იგონებ! 
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ჰიუ: რატომ კიოდი? თანაც ისე, თითქოს... (ყვირის.) რატომ? (დაილისთან მიდის და ხელს 

ჩაავლებს. გოგონა ადგილზე ქვავდება.) ხელები რატომ მომხვიე? 

დაილისი: შენ ხომ ეს გინდოდა, არა? 

ჰიუ: შენ არ გინდოდა. რაღაც სხვა გსურდა. გინდოდა, რომ კაბა დაგხეოდა და გეკივლა. ჰო, 

ასეა... რატომ? (მკლავებში მჭიდროდ მოაქცევს.) 

დაილისი: თავი დამანებე.  

ჰიუ: რატომ შეიცვალე, დაილის? რა მოხდა? გეშინია... გეშინია, რომ გაგიგებ, არა? 

დაილისი: მე? შენი მეშინია?  

ჰიუ: როცა კიოდი, რისი შეგეშინდა? იქამდე ხომ მშვიდად იყავი? გინდოდა, ვინმე 

შემოსულიყო, არა? 

დაილისი: არა. არ ვიცოდი რას ვაკეთებდი. 

ჰიუ: გარეთ არავინ იყო. ეს დაგავიწყდა. ფესტივალი დაგავიწყდა. შენ შეიძლება ცუდი 

მეხსიერება გაქვს, მაგრამ მე - არა. (ცდილობს, აკოცოს, მაგრამ დაილისი ეწინააღმდეგება.) 

რატომ მაკოცნინე? რატომ მიწვევდი? გიყვარვარ? (სახეს გოგონასთან ახლოს მიიტანს.)  

დაილისი: (წამიერად, მისი შიში, ველური, ცრემლნარევი ზიზღით იცვლება.) არა! შე სულელო! 

მახინჯო სულელო! მეზიზღები, გესმის? ვერ გიტან!  

(ჰიუ თითქოს ნაბიჯის გადადგმას აპირებს, მაგრამ ეს სიტყვები მას ადგილზე აშეშებს.)  

- (თავდაჯერებულობას იბრუნებს.) ჩემში რაღაც არის. რაღაც, რასაც შეუძლია, რომ მთელი 

ცხოვრება დამინგრიოს... ის, რასაც ხალხის გამოხედვაში კითხულობ და ვერასოდეს ივიწყებ. 

შენ ამას ვერ გაიგებ. ეს მე არ დამემართება. ამას არ დავუშვებ. რატომ უნდა დავუშვა?.. მაგრამ 

თუ ვინმე თავს დამესხმება... ვინმე, დარტყმული... ყველაფერი სხვანაირად შემობრუნდება. 

ყურადღებას აღარავინ მომაქცევს. რა იყო, გაგიკვირდა? თავს უკვე ვეღარ უშველი. მალე 

დაბრუნდებიან.  

ჰიუ: არ დაგიჯერებენ.  

დაილისი: ოჰ! არა? როგორ გგონია, შენ დაგიჯერებენ? არა უშავს, ყველაფერს უცებ 

დავამტკიცებ. (თითით იატაკზე დაგდებულ წიგნაკზე ანიშნებს.) ამით თვალები მარტივად 

აეხილებათ. შენ და შენი მშვენიერი სიტყვები. ავადმყოფი ხარ! გიჟი! სექსუალური მანიაკი! 

ჰიუ: წაიკითხე? 

დაილისი: ჰო, წავიკითხე! (ისტერიულად იცინის.) შენს თავს შეხედე. 

(ბუხრის თავზე ჩამოკიდებულ სარკეში თავის თავს უყურებს. გოგონა ჰიუს მღელვარებით აკვი-

რდება. ბიჭი ნელა შემობრუნდება. ხელში გასაღები უჭირავს. ხელის გულში ნაზად ათამაშებს. 

დაბნეული გოგონა მარჯვენა კარისკენ გაიქცევა, მაგრამ ჰიუ მიასწრებს და გზას გადაუღობავს. 

კარს ზურგით მიეყრდნობა და რწმუნდება, რომ ჩაკეტილია. მოუხერხებლად, ბუფეტთან მივა და 

უჯრას გამოაღებს. დაილისი ამ მომენტით სარგებლობს. ფანჯარასთან მივარდება, რომ გადა-
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ძვრეს, მაგრამ ბიჭი მალევე მიასწრებს, ხელებს დაუჭერს და სავარძელთან მიათრევს. ხელში 

დიდი, ხის მთლელი დანა უჭირავს. ერთმანეთს წინააღმდეგობას უწევენ. ჰიუ გოგონას სავა-

რძლის სახელურზე გადააწვენს და მუხლებს შორის მოაქცევს. ცეცხლი დაილისის სახეზე ფე-

რადად ელვარებს. ბიჭმა თავი თითქმის იატაკამდე გადააწევინა. წამიერად თეთრი, დაჭიმული 

ყელის ბზინვარება მოჩანს, მაგრამ მალევე, ჰიუს მტევნით იფარება. მოკლე და საზარელი 

კივილი გაისმის. დანა გოგონას სხეულიდან ამოიღო. ჰიუ გაშეშებულია. 

ცეცხლი მათ სახეებზე ცეკვავს. ამჯერად, მას მხოლოდ წითელი ფერი აქვს.) 

ფარდა 

 

სცენა მეორე 

 

(სამი საათი გავიდა. ოთახი ოდნავ დალაგებულია. სავარძლის ადგილი ოდნავ შეცვლილია, რომ 

დაილისის გვამი დაიფაროს. ჰიუ სამზარეულოდან შემოდის და ნავთის ლამპა შემოაქვს, რომე-

ლსაც მაგიდაზე დებს. ეს სხვა ჰიუა. ნაღვლიანი, შეშინებული და უმწეო არსება გამქრალია. 

თითქოს, მენტალურად და ფიზიკურად ცხოვრებაში პირველად გაიმართა. მისგან ჭარბი, მაგრამ, 

ამავდროულად, ფაქიზი, ძვირადღირებული სიამაყის განცდა მოდის. მისი ქმედებები არც ნაჩქა-

რევია და არც ეჭვნარევი. ბუხართან მიდის და ჯიბიდან წიგნაკს იღებს. სიყვარულით დახედავს, 

გაიღიმებს და გადაწყვეტს, რომ დაწვას. ახალ ჰიუს ის აღარ სჭირდება. თავისი ცხოვრების ამ 

ფაზას წერტილი დაუსვა. ცეცხლთან იჩოქებს, წიგნაკის კუთხეს წაუკიდებს და ხელში დაიჭერს. 

ბოლოს ბუხარში მოისვრის და უყურებს, როგორ იფერფლება უკანასკნელი გვერდები. ხელსა-

ხოცს ამოიღებს, რომ ხელები გაიწმინდოს. ახსენდება, დაილისს როგორ უწმენდდა სახეს. 

იღიმის. ხელზე ნაზად შემოიხვევს და ცოტა ხნით, ლოყაზე მიიდებს.  

მისი ოცნება მთავარი კარის სახელურის ჭრიალმა დააფრთხო. სწრაფად, მაგრამ მღელვარების 

გარეშე სამზარეულოში ბრუნდება. არ უნდა, რომ მისი სიმშვიდე დაირღვეს. კარს ნახევრად ღიას 

ტოვებს.  

მთავარი კარიდან ბარნი შემოდის. მიმოიხედავს და გაუკვირდება, რომ ლამპა ანთია, მაგრამ 

ოთახში არავინაა. მხრებს გაიტკაცუნებს, ბუფეტთან მივა და სანთელს აანთებს. კიბეებზე დაა-

პირებს ასვლას, მაგრამ გაჩერდება. ფიქრობს, შემოსასვლელი კარი ჩაკეტოს თუ არა. გადა-

წყვეტს, რომ არ ჩაკეტოს. ლამპას ჩააქრობს და დასაძინებლად წავა. როგორც კი ბარნის 

სანთლის შუქი მიილევა, ოთახში ჰიუ ბრუნდება. პირდაპირ მთავარ კართან მიდის და აღებს. 

ცოტა ხნით ჩერდება და ღამის ჰაერს სუნთქავს. უცებ ფანჯარასთან მივა და ფართოდ გააღებს. 

ხელში ხელსახოცი უჭირავს, ფანჯრის პირისპირ ჩამოჯდება და ღამეს უყურებს.) 

ძალიან ნელი ფარდა 
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mesame moqmedeba 

 

(ფარდა ნელა იხსნება. ჰიუს ვხედავთ, რომელიც ისევ ისე ზის, როგორც დავტოვეთ. ოთახში 

არაფერი შეცვლილა. სახლში ფანჯრიდან დილის პირველი რიჟრაჟი შემოაღწევს. 

ზედა სართულზე უეცარი ხმაური და კარის ჯახუნი გაისმის. ჰიუ არ ინძრევა. კიბის თავში საღა-

მურში და ხალათში გამოწყობილი ბარნი გამოჩნდება. სცივა, მოუწესრიგებელია. ღია ფანჯარა-

სთან მჯდომ ჰიუს დაინახავს.) 

ბარნი: გაიღვიძე, ბიჭო. რა ჯანდაბას აკეთებ? ყინავს. (ბარნი ჯერ კარს დაკეტავს და შემდეგ - 

ფანჯარას.) ჩაი არ გინდა? მე უარს არ ვიტყოდი. (მარჯვნივ, სამზარეულოში გადის. ჩაიდანში 

წყლის ჩასხმის ხმა გვესმის. ბარნი მალევე დაბრუნდება და ბუფეტისკენ წავა, რომ ფინჯნები 

აიღოს.) რას აკეთებ, არ მეტყვი? 

ჰიუ: ვფიქრობდი, ხომ არ გამესეირნა. 

ბარნი: სეირნობისთვის ძალიან ადრე ხომ არაა? იქნებ ძილი გააგრძელო? ისე გამოიყურები, 

ნამდვილად არ გაწყენდა. (ჰიუს ფრთხილად აკვირდება.) 

ჰიუ: არ მეძინა.  

(ბარნი სულ უფრო იბნევა. ბუფეტიდან ორი ფინჯანი და ლამბაქი გამოაქვს, რომელსაც მაგი-

დაზე დებს.) 

- ფანჯრიდან ვიყურებოდი. დღე გორაკებს მტკივნეული ჩირქივით ედება და ხეობებში 

სისხლს ანთხევს. სიზმრებს ისე დასდევს, როგორც დუჟმორეული ქოფაკი - ველურ ცხვრებს. 

(ბარნი შეშფოთებულია. ეს ახალი, მშვიდი და ამავდროულად, აღტყინებული ბიჭი მისთვის 

უცხოა.) 

ბარნი: ჰიუ, რამე მოხდა?  

ჰიუ: (ფანჯარაზე ფარდებს ბოლომდე გადასწევს.) დილის სილურჯეში ოდესმე გისეირნიათ? 

როდესაც მზე სქელ ნისლში იმალება. მე მისეირნია, მაგრამ ამაზე არავინ იცის. (პაუზა.) 

თითქოს... თითქოს ღმერთს პირისპირ ხვდები. მიწაზე ცხოველები დარბიან. მოწყენილი 

ჩრდილები ქარში აცეკვებულ ფოთლებს იფარებენ. უკან შეშინებული დავბრუნდი. (პატარა 

პაუზა.) გუშინ ღამით მითხარით, რომ გამესეირნა, ხომ ასე იყო? მითხარით, რომ გამესეირნა. 

(ფანჯარაში იყურება.) მოვკალი. (გაოცებული ბარნი მის ზურგს შეხედავს.) ნაზი სხეული 

ჰქონდა. გვიმრის საწოლივით ნაზი.  

ბარნი: (ფხიზლდება.) ჰიუ... რაღაც... რაღაც გეჩვენება. დაღლილი ხარ. ჯერ ახლა გათენდა. ეს 

რეალობაა, ჰიუ. სხვა დღეა. სიზმრები ღამისთვის შეინახე.  

ჰიუ: ოჰ! ეს სიზმარი არ არის. (შეშფოთებული შემობრუნდება.) არ გჯერათ? (ბარნს უყურებს 

და ეშინია, რომ მისმა ერთადერთმა მეგობარმა, შეიძლება, ვერ გაუგოს. სავარძელთან მიდის, 

გვერდზე გაწევს და იატაკისკენ ხელით მიანიშნებს. ბარნი გვამს თავზარდაცემული უყურებს.) 
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თავი იატაკზე დავადებინე და მისი სისხლიანი ტუჩები დავკოცნე. (მარტივად.) ასეთი წითელი 

არასოდეს ყოფილა.  

ბარნი: დაილის?  

(ბარნი თავისი საზარელი მდგომარეობიდან ფხიზლდება და ჰიუს გახედავს, რომელიც, თი-

თქოს, ტრანსშია.) 

- ღმერთო ჩემო! ვიცოდი, რომ არ უნდა წავსულიყავი. რატომ არ დავრჩი? 

(ჰიუ კართან მიდის.) 

- (მკაცრად.) სად მიდიხარ? 

ჰიუ: გარეთ. მინდა, რომ დილის სველმა ნიავმა თმა დამისეროს და საკუთარი თვალით 

ვიხილო ველური ბუნების გამოღვიძება. ამ ქედების და სხვა, მშვიდი, უცნობი ადგილების 

გახედნა მინდა. იცი, სიმშვიდე რა არის? სიმშვიდე სინაზეა, რომელსაც ხელებში ქალის 

საშვილოსნოს მსგავსი მწიფე ხილი უდევს.  

ბარნი: (ჰიუს გაცხარებული მივარდება.) მაგიდასთან დაჯექი! უნდა დამელაპარაკო, გესმის? 

ვერ ხვდები, რა ჩაიდინე?  

(ჰიუ დაბნეული ჩანს. ამდენი ხნის შემდეგ, მის სიმშვიდეს პირველად შეერია შიშის მარცვალი.) 

- მისმინე, ჰიუ. როგორმე უნდა დაგეხმარო.  

ჰიუ: (გაკვირვებული.) დამეხმაროთ? არ მჭირდება თქვენი დახმარება! თუ გნებავთ, თავად 

დაგეხმარებით. ყველას იმას გაჩვენებთ, რისი ნახვაც დიდი ხანია, გინდათ. ჰო, დიდი ხანია, 

ამის შეგრძნება გინდათ. ჭაობში მოხეტიალე ნისლის სინაზე უნდა დაგანახოთ. ქორფა 

ლერწმის ფოთლებზე მთის წყაროსავით დაცემული, ველური ჩიტების სევდიანი სიმღერა 

უნდა მოგასმენინოთ. ახლად ამძვრალი მკვდარი ხის ქერქის, ადრიანი დილის მოუსვენარი 

და გვიანი ღამის მშვიდი სუნი უნდა შეგაგრძნობინოთ. შემიძლია, ასობით გრძნობა 

გაჩვენოთ. გორაზე დამალული პატარა ყვავილის სინაზე, მწვანე ბალახის სიფაფუკე... ჰო, 

მართლა შემიძლია, რომ ეს ყველაფერი გაჩვენოთ და ისიც, რაც ჯერ მეც კი არ აღმომიჩენია.  

ბარნი: სხვადასხვა რამეზე ვსაუბრობთ, ჰიუ. დაილისი ცოცხალი ადამიანი იყო, რომელიც 

მოკალი.  

ჰიუ: რაც თავი მახსოვს, ისინიც მკლავდნენ, შიგნიდან.  

ბარნი: საქმეც მაგაშია! ცოცხალი ადამიანის მოკვლა არ შეიძლება! 

ჰიუ: სხეულის მოკვლა უფრო უარესია თუ სულის? თქვენ არ თქვით, განსხვავება არ არისო? 

ბარნი: შენ გოგონა მოკალი. ვერ ხვდები ეს რას ნიშნავს? უკვე დაკარგულად ითვლება. 

რამდენიმე საათში მთელ სოფელს ეცოდინება და ყველა მის საძებნელად წამოვა. როცა ვერ 

იპოვიან, გამოძიება დაიწყება... პოლიცია ჩაერევა. გრაფუიდი ძაღლივით დაგედევნება. რამე 

უნდა გავაკეთოთ. მომიყევი, რა მოხდა? 

ჰიუ: პოლიცია? სოფელი? (თავზე ხელს გადაისვამს.)  
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ბარნი: მითხარი-მეთქი, რაც მოხდა.  

ჰიუ: თავის გრძელ თითებს ჩემს სხეულზე ცეცხლივით ასრიალებდა. გაქცევა მინდოდა. 

მინდოდა, რომ გავქცეულიყავი და თავი მიწაში ჩამერგო! მეგონა, ვუნდოდი, მაგრამ ასე არ 

ყოფილა. ბავშვს ელოდებოდა. ჩემს გამოყენებას აპირებდა.  

ბარნი: ოჰ! რა სულელია! 

ჰიუ: დანას კარგად ვერასოდეს ვხმარობდი. მოუხერხებელი თითები მაქვს. მისტერ დევისი 

ამის გამო სულ მლანძღავდა.  

ბარნი: სად... სად არის?  

ჰიუ: რაც დარჩა - სხვენში. როგორ მოვიქცე? რომ მოვლენ, რა გავაკეთო?  

ბარნი: ჯერ... ჯერ არ ვიცი. უნდა მოვიფიქრო.  

ჰიუ: რომ გავიქცე?  

ბარნი: თუ გინდა, რომ ამ ყველაფერს თავი დააღწიო, აქ უნდა დარჩე. იმას გავაკეთებ, რაც 

შემეძლება. ეჭვები ცოტა ხნით მაინც რომ გავუქროთ... ალბათ... ალბათ, შევძლებთ რაღაცის 

გაკეთებას. მისმინე, ახლა ყველაზე მეტად გჭირდება, რომ ძალა მოიკრიბო. როგორც კი 

გაიგებენ, რომ დაილისი ბოლოს შენ ნახე, მთელი ძალებით შემოგიტევენ. მტკიცედ უნდა 

იდგე, ჰიუ. მათ მტკიცედ უნდა დაუდგე. ზუსტად ისე, როგორც დილას დაუდექი. იძულებული 

ხარ.  

(მთავარი კარიდან მისის ევანსი შემოდის. საკიდზე შალს კიდებს. ჰიუს და ბარნს გახედავს. 

ბარნის მზერა უცებ, მღელვარედ ჰიუსკენ გადავა, რომელშიც თავისივე შექმნილი შიშის აღლუმი 

ისადგურებს.) 

მისის ევანსი: ოჰ! ორივეს გღვიძავთ? დილა მშვიდობის, მისტერ ბარნ. თქვენი საუზმის 

მოსამზადებლად მოვედი. კარგი რა, (ჰიუს.) მთელი ღამე კარი ღია დაგიტოვებია. რა იცი, ვინ 

შემოგივარდება. ალბათ დაილისი არცერთს არ გინახავთ, არა? 

ბარნი: არა. 

მისის ევანსი: ოჰ! ისეთი ამბავია ატეხილი... გუშინ მთელი ღამე სახლში არ მისულა. 

დედამისი გაგიჟებულია. წარმოდგენა არ აქვს, სად არის. ჩემთან იყო მოსული და ცრემლებს 

ღვრიდა, საწყალი. ისედაც რა რთული ცხოვრება აქვთ და ახლა კიდევ დაემატათ 

სანერვიულო. თქვენ რას ფიქრობთ, სად წავიდოდა? (პასუხს არც ელოდება.) მოკლედ, მთელი 

დილა ვერ ვილაქლაქებ. ჩაიდანს დავადგამ. (მარჯვნივ დაიძვრება.) ძალიან განვიცდი, ასეთი 

რაღაცები რომ მესმის. სულ არაფრის ცოდნას ცუდის გაგება მირჩევნია, სულ ამას ვამბობ. 

(მისის ევანსი გადის.) 

ბარნი: არ ინერვიულო, ჰიუ, ვერაფერი იეჭვა. ჯერ ხალხი არ აქტიურობს, მაგრამ ეს მხოლოდ 

დროის საკითხია. არაფერი თქვა. არავის კითხვას არ უპასუხო. ბუნებრივად მოიქეცი. ისედაც 

ასეთს გიცნობენ, ამიტომ უცნაური არ იქნება თუ... 

(მისის ევანსი ბრუნდება.) 
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მისის ევანსი: ვიღაცას ჩაიდანი ცეცხლზე დაუტოვებია. კინაღამ გასკდა. ფანჯრები დავაღე, 

რომ ორთქლი გასულიყო. ისევ ჰიუს ნამოქმედარია, ალბათ.  

ბარნი: ჩაიდანი მე დამრჩა, მისის ევანს. ბოდიშს გიხდით, დამავიწყდა.  

მისის ევანსი: ოჰ! (ბუფეტთან მიდის და მაგიდაზე, საუზმისთვის, ჭურჭელს ალაგებს.) ისე, მე 

თუ მკითხავთ, არ გამიკვირდება, ვინმე ბიჭთან ერთად რომ გაპარულიყო. ეგ კარგს არაფერს 

გადაეყრება, მისის პროსერსაც სულ ამას ვეუბნებოდი. ზედმეტად ბევრს ფიქრობს საკუთარ 

თავზე. სულ ბიჭებში დაფარფატებს. ნეტავ სად არის? ასე, უმიზეზოდ ხომ არ აორთქლდები 

ადამიანი, არა? როგორ დამენანა მისის პროსერის დეიდა. რას ვიზამთ, ოდესმე ყველა უნდა 

წავიდეთ. მითხრა, საღამოს შენ გამოდი და ვახშამი მოამზადეო, დაილისი აღარ მოვიდესო, 

მაგრამ გუშინ ისე ავად გავხდი, რომ მეტი არ შეიძლებოდა. რომ მივდიოდი, დაილისი ქუჩაში 

შემხვდა და ისე თავაზიანად მთხოვა, მე წავალო, რომ უარი ვეღარ ვუთხარი. (ჰიუს გახედავს.) 

ალბათ ჯობდა, მეთქვა. ოჰ! იმედია მისის პროსერი არ გაბრაზდება. ძალია ცუდად ვიყავი. 

(ხელს წელზე დაიდებს.) ჩემი ართრიტის ამბავი ხომ იცით? ექიმმა მითხრა, არაფერი 

ეშველებაო. რა საშინელებაა, ვერავინ რომ ვერ გეხმარება, არა? 

ბარნი: დიახ.  

(მისის ევანსი საათს გახედავს.) 

მისის ევანსი: ოჰ! რვის ნახევარი ყოფილა. მისის პროსერმა თქვა, თუ მოხუცი გარდაცვლილი 

დაგვხვდება, დილით პირველივე ავტობუსს გამოვყვებით, რომ მისტერ პროსერმა მაღაზიას 

მიუსწროსო. არ მგონია, საჭიროზე დიდხანს გაჩერდეს. ოცდასამი წლის მანძილზე ერთხელაც 

არ მინახავს, რომ მანდ წასულიყო. დიდი დრო გავიდა, ასე რომ, შეიძლება მალე 

დაბრუნდნენ. მათთვისაც გავშლი მაგიდას. თქვენ ახლა ისაუზმებთ, მისტერ ბარნ? 

ბარნი: მხოლოდ ჩაის მივირთმევ. უღრმესი მადლობა, მისის ევანს.  

მისის ევანსი: ოჰ! მეტი არაფერი? ისე, ბევრს ვიცნობ, ვინც დილით არ საუზმობს, მაგრამ სულ 

იმას ვამბობ, რომ დღის დასაწყებად რამე თბილი აუცილებელია. შენ რას იზამ, ჰიუ? 

სამსახურისთვის უნდა მოემზადო, არა? უცებ მოგიტან რამეს, რომ არ დაგაგვიანდეს.  

(მისის ევანსი მარჯვენა კარიდან გადის.)  

ბარნი: მისმინე, ჰიუ, სწრაფად უნდა მოვიფიქროთ. ტანსაცმელზე სისხლი ხომ არ გაქვს? 

მაჩვენე. (ამოწმებს.) სხვა კოსტიუმი არ გაქვს, რომ გამოიცვალო?  

ჰიუ: მხოლოდ გამოსასვლელი.  

ბარნი: ჰმ. მაგას ვერ ჩაიცვამ. სამზარეულოში ხომ არ არის რამე ლაქები?  

ჰიუ: არა. არა, არ მგონია.  

ბარნი: კიბეებზე? 

ჰიუ: დარწმუნებული არ ვარ.  

ბარნი: მე ვერ შევამჩნიე. დანა სად წაიღე?  
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ჰიუ: არ ვიცი, არ მახსოვს.  

ბარნი: უნდა გაიხსენო. სად წაიღე?  

ჰიუ: მე... მე... 

ბარნი: იფიქრე, ჰიუ. ვერ იხსენებ?  

(ბარნი ბიჭს მაშინვე შეეშვება, როგორც კი მთავარ კარში მისტერ პროსერი გამოჩნდება. ის ბარნს 

აიგნორებს და პირდაპირ ჰიუს შეხედავს, რომელიც შიშისაგან შეკრთება.) 

მისტერ პროსერი: ჩემს არყოფნაში რა ხდებოდა? 

(პასუხი არ ისმის.) 

- რა ხდებოდა? 

(მისის პროსერი ქოშინით შემოდის. აშკარაა, რომ ცდილობდა, მისტერ პროსერს დასწეოდა. და-

ღლილი და ანერვიულებულია.) 

მისის პროსერი: ნუ ბრაზობ, მამა. დილა მშვიდობის, მისტერ ბარნ. ისაუზმეთ?  

(სანამ ბარნი პასუხს გასცემს, მარჯვენა კარიდან მისის ევანსი ხმაურიანად შემოდის.) 

მისის ევანსი: ოჰ! დაბრუნებულხართ! მაინც ადრე მოხვედით, არა? არა უშავს, საუზმე მალე 

იქნება. ჩაის ახლავე მოვამზადებ. დაღლილი ჩანხართ, მისის პროსერ. ცუდი ამბავი გაქვთ, 

არა? სულ იმას ვამბობ, რომ... 

მისტერ პროსერი: გუშინ დაილისი რატომ მოვიდა?  

მისის ევანსი: ღმერთო, მისტერ პროსერ, იმედი მაქვს, არ მიწყრებით. გუშინ ისე ცუდად 

გავხდი, რომ როდესაც დაილისმა დარჩენა შემომთავაზა...  

მისტერ პროსერი: მეგონა, მისის პროსერმა გასაგებად აგიხსნა, რომ დაილისის მოსვლა 

საჭირო არ იყო.  

მისის ევანსი: ძალიან ვწუხვარ, მაგრამ ვიფიქრე, რომ... 

მისტერ პროსერი: იფიქრე? ფიქრის უფლება ვინ მოგცა, ქალო?  

(მისის ევანსი აღშფოთებულია.) 

- (მისის პროსერს.) არ უთხარი, როგორ უნდა მოქცეულიყო? 

მისის პროსერი: რა თქმა უნდა, ვუთხარი.  

მისის ევანსი: არა... მე... არ მეგონა თუ... იცით, ავადმყოფობას ხომ ვერაფერს ვუშველით, 

არა?  

მისტერ პროსერი: მაშინ, ხომ შეგეძლო, რომ... 

მისის პროსერი: მამა, გთხოვ! ყველაფერი შემთხვევით მოხდა.  

მისტერ პროსერი: (მოუთმენლად გატრიალდება.) გუშინ ღამე დაილისი ნახე, ჰიუ? 
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ბარნი: ჩემს წასვლამდე წავიდა. 

(მისტერ პროსერი ბარნს ცივად გახედავს.) 

მისის ევანსი: ოჰ. დაილისზე თქვენც გაიგეთ?  

მისის პროსერი: მისის რაისმა გაგვაჩერა, სადგურიდან რომ მოვდიოდით.  

მისტერ პროსერი: თქვა, რომ დედამისმა ბოლოს აქეთკენ მომავალი ნახა, როდესაც მისტერ 

ბარნისთვის ვახშმის მოსამზადებლად წამოვიდა.  

მისის ევანსი: დიახ, ვიცი. საშინელებაა, არა? მართლა, დეიდა როგორ არის, მისის პროსერ?  

მისის პროსერი: ორი საათის გარდაცვლილი დაგვხვდა. ძალიან მშვიდი და სასიამოვნო 

სახით დატოვა აქაურობა. ჩიყვის მიუხედავად, მშვენივრად გამოიყურებოდა.  

მისის ევანსი: ოჰ, დიახ, დიახ. ღმერთო. ყველას ჩვენი დრო გვაქვს. ზოგი ადრე მიდის, ზოგი - 

გვიან. (უცებ მისტერ პროსერს გახედავს.) დილით მისის რაისს ვეუბნებოდი, რომ... 

მისის პროსერი: ჩაის სიამოვნებით მივირთმევდი.  

მისის ევანსი: ოჰ, მაპატიეთ. რამდენს ვლაპარაკობ. წყალი უკვე დუღს, ასე რომ, დიდი დრო 

არ დამჭირდება.  

(მისის ევანსი გადის. მისის პროსერი ფრთხილად სამზარეულოს კართან მიდის, მაგრამ გზაში 

ჩერდება.) 

მისის პროსერი: წავალ, საუზმეს დავხედავ. სავარძელი აქ ვინ გადაიტანა? ალბათ, 

დაილისმა. ამ დროს, იცის, რომ ვერ ვიტან, როდესაც ადგილს უცვლის.  

(ავეჯს ასწორებს და უცებ მისი ყურადღება იატაკს ეჯაჭვება. მომენტალურად, თავზარი ეცემა. 

სავარძელს მშვიდად და აუღელვებლად თავის ადგილზე აბრუნებს. უცებ გარშემო მიმოიხედება. 

მისი გამოხედვის ცვლილებას მხოლოდ ბარნი და ჰიუ ამჩნევენ. მისის პროსერის, ჰიუსა და 

ბარნის თვალები ერთმანეთს რამდენიმე წამით ხვდება.) 

მისტერ პროსერი: რა დაგემართა, ქალო? წადი და დახედე საუზმეს. მეც მალე წავალ, თორემ 

დამაგვიანდება.  

(მისტერ პროსერი მაგიდასთან დაჯდომას აპირებდა, მაგრამ მოულოდნელად, კარზე ხმამაღალი 

და შემაწუხებელი კაკუნი გაისმის. ყველას მზერა კარისკენაა მიმართული. მისტერ პროსერი ნელა 

წამოდგება და კარს აღებს. მისის პროსერი სავარძელზე ფრთხილად ჩამოჯდა. კარში გრაფუიდი 

დგას.) 

- ოჰ. მობრძანდით, მისტერ გრაფუიდ. მობრძანდით. (სამზარეულოში გასძახებს.) მისის ევანს, 

ერთი ფინჯანი მღვდელსაც მოუტანეთ, თუ შეიძლება.  

(გრაფუიდი, შემოსვლისთანავე, ოთახში ფრთხილად მიმოიხედება. საბოლოოდ, მისი ყურა-

დღება ჰიუზე ჩერდება და აღარც შორდება.) 

გრაფუიდი: დილა მშვიდობის, მისის პროსერ. თქვენი ამბის გამო ძალიან ვწუხვარ. გუშინ 

მისის ევანსი მიყვებოდა. მოხუცი როგორ ბრძანდება, თავს როგორ... 
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მისის პროსერი: გუშინ საღამოს გარდაიცვალა.  

(მისის ევანსი ლანგრით შემოდის.)  

გრაფუიდი: იესომ თქვა „ყველაფერი, რასაც მამა მაძლევს ჩემთან მოვა, ჩემთან მოსულს კი 

არ გავაძევებ“. 

მისის ევანსი: ამინ. (ჩაის ასხამს.) 

გრაფუიდი: ასე ადრიანად იმიტომ გესტუმრეთ, რომ სანამ საქმეებზე წახვიდოდით, 

მინდოდა, დაილისზე მეკითხა. ალბათ, თქვენც გაიგეთ მასზე. მთელი ღამე სახლში არ 

ყოფილა.  

მისტერ პროსერი: მისის რაისმა გვითხრა, სახლში რომ ვბრუნდებოდით.  

გრაფუიდი: ძალიან დამთრგუნველია, როდესაც ახალგაზრდა გოგონა მთელი ღამით სადღაც 

უჩინარდება. გაფიქრებაც კი მიჭირს იმ საშინელებების, რაც შეიძლებოდა, რომ 

დამართნოდა. თუ სოფელში ვერ ვნახავთ, მოგვიწევს, გორაკებსაც გავცდეთ. მეეჭვება, მაგრამ 

შეიძლება, გზა აებნა. მალე თუ ვერ ვიპოვით, ვშიშობ, პოლიციის ჩარევა აუცილებელი 

გახდება.  

მისის პროსერი: პოლიცია! 

გრაფუიდი: დიახ. საქმე საკმაოდ სერიოზულადაა. ხალხს ვკრებთ, რომლებიც დილიდანვე 

დაიწყებენ გოგონას ძებნას. მისტერ პროსერი ალბათ მაღაზიაში უნდა წავიდეს, მაგრამ თუკი 

მისტერ ბარნს სცალია, იქნებ დაგვეხმაროს?  

ბარნი: რა თქმა უნდა. გმადლობთ, მისის ევანს. (ფინჯანს ართმევს.)  

გრაფუიდი: ვფიქრობ, მისტერ დევისი რამდენიმე საათით დაგვიანებისთვის პასუხს არ 

მოგთხოვს, არა, ჰიუ?  

(პასუხი არ ისმის. გრაფუიდი მისტერ პროსერს თავით მისის ევანსსა და მისის პროსერზე 

ანიშნებს. მისტერ პროსერი ოდნავ დაიბნევა.) 

მისტერ პროსერი: აბა, მისის ევანს, სამზარეულოში საქმე გამოგელიათ? 

მისის ევანსი: საქმეს რა დალევს, მისტერ პროსერ.  

მისტერ პროსერი: მაშინ, მიხედეთ. (მისის პროსერს.) შეგიძლია, შენც გაჰყვე, დედა.  

მისის პროსერი: ჯერ ჩაის დავასრულებ.  

მისტერ პროსერი: (გაღიზიანებული.) სამზარეულოში გადი, ქალო.  

(მისის პროსერი მშვიდად არის და ადგილს არ იცვლის.) 

- ვერ გაიგე? სამზარეულოში გადი-მეთქი! 

მისის პროსერი: არა, მამა, ვრჩები.  
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მისტერ პროსერი: მღვდელს რაღაცის თქმა უნდა, ენი და არ სურს, რომ ქალებიც 

გვესწრებოდნენ.  

მისის პროსერი: თუ მღვდელს რამის თქმა უნდა, შეუძლია, ჩემი თანდასწრებით თქვას. 

ქალები ხშირად ისმენენ ისეთებს, რაც მათ არ შეეფერებათ.  

მისტერ პროსერი: გითხარი, რომ ოთახი დატოვო და როგორც ჩემი მეუღლე, ველოდები, რომ 

დამემორჩილო.  

მისის პროსერი: (არ ინძრევა.) გასაგებია, მამა.  

მისტერ პროსერი: მერე? 

მისის პროსერი: ვწუხვარ, მამა. ვრჩები.  

მისტერ პროსერი: არ მემორჩილები?  

მისის პროსერი: ყოველთვის გემორჩილებოდი, რადგან ოჯახის უფროსი ხარ. 

მისტერ პროსერი: მაშინ, გააკეთე, რასაც გეუბნები.  

მისის პროსერი: ჩვენი ქორწინების დღიდან შენი ნათქვამი კითხვის ნიშნის ქვეშ არასოდეს 

დამიყენებია. მხოლოდ იმას ვაკეთებდი, რაც შენ გინდოდა. წინააღმდეგობაც კი არ გამიწევია. 

თუ მისტერ გრაფუიდის სათქმელი ჩემს ოჯახს ეხება, მაშინ მეც უნდა მოვისმინო. ხოლო თუ 

არ ეხება, ჩემი აქ ყოფნით არავინ დაზარალდება. 

მისტერ პროსერი: მაინც და მაინც ახლა რატომ მოგინდა ურჩი ქალის როლის მორგება? 

მისტერ გრაფუიდს ჩემთან სერიოზული საქმის განხილვა უნდა. ღმერთმა იცის გოგონას რა 

დაემართა და შენ გინდა, რომ ამ სისულელეზე ვიკამათო? ჩემი ცოლი ხარ თუ არა? 

მისის პროსერი: სიტყვა „ცოლის“ მნიშვნელობაზე ოდესმე გიფიქრია? ოღონდ არა როგორც 

შენს ჩრდილზე, დიასახლისზე და მოახლეზე. ჰო, შენი ცოლი ვარ, მაგრამ პირველ რიგში, მე 

მე ვარ. მე დედა ვარ. თუ მღვდელი ჩემს შვილზე აპირებს ლაპარაკს... თუ მას რამე ემუქრება... 

გრაფუიდი: ჰიუს რა უნდა ემუქრებოდეს? ჩემი სათქმელი ჰიუსთან რა კავშირშია? გეშინიათ, 

მისის პროსერ? რამე ხომ არ იცით?  

(პასუხი არ ისმის. მისის პროსერი თავის შეცდომას იაზრებს.) 

- თუ ასეა, ვალდებული ხართ, თქვათ. მნიშვნელობა არ აქვს, თქვენს ოჯახს ეხება თუ არა.  

მისტერ პროსერი: ჩემზე მეტი საიდან ეცოდინება? ხომ იცით, რომ მთელი ღამე ჩემთან იყო? 

რაც ავტობუსიდან ჩამოვედით გვერდიდან არ მომშორებია. ქალის სულელურ ბოდვას ნუ 

მოუსმენთ, მისტერ გრაფუიდ.  

გრაფუიდი: ქალები იდუმალი არსებები არიან, მისტერ პროსერ. დედას უყურადღებოდ 

ნურასოდეს დატოვებთ.  

ბარნი: ალბათ დაიღალეთ, მისის პროსერ. (კაცებს.) მგზავრობა დაღლიდა. (მისის პროსერს.) 

კიდევ ერთი ფინჯანი ჩაი და დასვენება ნამდვილად არ გაწყენთ. არ ინერვიულოთ. აქ მე 

დავრჩები. თბილ სამზარეულოში გაბრძანდით და მოეშვით.  
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მისის პროსერი: (პაუზა. ცდილობს, ბარნის სახე ამოიკითხოს.) ალბათ, მართალი ხართ... 

ალბათ, მართალი ხართ.   

ბარნი: წამობრძანდით. (ფრთხილად კართან მიაცილებს.) 

(მისის პროსერი გადის. მისტერ პროსერი და გრაფუიდი ბარნს მკაცრად უყურებენ. ის მათ აიგნო-

რებს, ბუხართან მიდის და სიგარეტს უკიდებს.)  

გრაფუიდი: (ჰიუს.) გუშინ დაილისი რომელ საათზე მოვიდა? (პასუხი არ ისმის.) გუშინ 

დაილისი რომელ საათზე მოვიდა? 

ჰიუ: არ ვიცი. 

გრაფუიდი: რა თქმა უნდა, იცი, ბიჭო. (მისტერ პროსერს.) საათის ცნობა ხომ შეუძლია? 

(მისტერ პროსერი, თანხმობის ნიშნად, თავს უქნევს.) 

ბარნი: დაახლოებით, შვიდი საათი იყო. ვუთხარი, რომ ვახშამი არ მინდოდა და მალევე 

წავიდა.  

მისტერ პროსერი: ჩემი შვილი თავად ისაუბრებს, მისტერ ბარნ.  

გრაფუიდი: (ბარნს.) ესე იგი, თქვენთან ერთად წავიდა.  

ბარნი: დიახ.  

გრაფუიდი: დარწმუნებული ხართ? 

ბარნი: რა თქმა უნდა. სადღაც ჩქარობდა.  

გრაფუიდი: მაშინ, უნდა დაბრუნებულიყო.  

ბარნი: რატომ უნდა დაბრუნებულიყო? (გრაფუიდი ისევ ჰიუს გახედავს.) არ ფიქრობთ, რომ 

ზედმეტი მოგდით? ბოლოს და ბოლოს, უელსის სოფელშიც ხომ ადამიანები ცხოვრობენ, 

არა? ალბათ, შეყვარებულთან ერთად გაიპარა, ან რამე... ლამაზი გოგონაა და...  

გრაფუიდი: სოფლიდან ბიჭები არ დაკარგულან.  

ბარნი: აუცილებელია, ვინმე აქაური იყოს? სოფლის გარეთაცაა სამყარო, იცოდით?  

გრაფუიდი: სად წავიდოდა? 

ბარნი: ალბათ, რომელიმე მდგმურთან ერთად წავიდა, რომელიც აქ გაიცნო. ხალხს 

ხორციელი მოთხოვნილებებიც აქვთ, მისტერ გრაფუიდ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ 

საპირისპირო გგონიათ.  

გრაფუიდი: მე მსგავსი არაფერი მგონია. ხორციელ ავადმყოფობებს ძალიან კარგად ვიცნობ, 

მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ დაილისი სოფელს ვინმე უცხოსთან ავხორცი ურთიერთობისთვის 

დატოვებდა. მითუმეტეს, თან მხოლოდ ის ტანსაცმელი აქვს, რომელიც ეცვა.  

ბარნი: თავად თქვით, რომ შეიძლებოდა, გორაკებზე დაკარგულიყო.  
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გრაფუიდი: ამის შესაძლებლობა არსებობს, მაგრამ მეეჭვება, აქაურ გოგონას გზა 

დავიწყებოდა. (ჰიუს.) მისტერ ბარნი რომ წავიდა, რას აკეთებდი? 

მისტერ პროსერი: უპასუხე, ჰიუ. 

ბარნი: შეეშვით ამ ბიჭს. ვერ ხედავთ, რომ კარგად არ არის? 

გრაფუიდი: რას გულისხმობთ? ავადაა? 

ბარნი: რამდენიმე ნევროზული დაძაბულობის ნიშანი აქვს და... 

გრაფუიდი: და რა? 

ბარნი: და კიდევ რამდენიმე დაავადება, რომლისგანაც წლებია, იტანჯება.  

გრაფუიდი: კითხვებზე პასუხს რატომ არ მცემს? 

ბარნი: თქვენთან ბევრს ისედაც არ საუბრობდა. როდესაც ორი ადამიანი სხვადასხვა ენაზე 

ლაპარაკობს, არ მგონია მათ შორის პასუხების გაცვლა მოხერხდეს. 

მისტერ პროსერი: შვილს თავად მივხედავ, მისტერ ბარნ.  

ბარნი: მიხედავთ? ცხოვრებაში ოდესმე მიგიხედიათ? ჰო, აჭმევდით, აცმევდით და 

აძინებდით, არა? ამით მხოლოდ ხბოს თუ დააკმაყოფილებთ.  

გრაფუიდი: გონს მოდით, მისტერ ბარნ. მისტერ პროსერი პატივცემული ადამიანია და თავის 

შვილს ღვთისმოშიში კაცივით ზრდიდა...  

ბარნი: ცხოვრების მოშიში კაცივით. სიცოცხლის მოშიში. არსებობის მოშიში.  

გრაფუიდი: ღვთისმოშიში! ბოროტებასთან მებრძოლი კაცივით! 

ბარნი: ბოროტება! რას გულისხმობთ ამ ბოროტებაში? საკუთარი თავის მოსმენაა 

ბოროტება? 

გრაფუიდი: ბოროტება ამ ოთახშია და მე მას ვიპოვი.  

ბარნი: უსიამოვნო სუნი გცემთ და გნებავთ მისი პოვნის შემდეგ ამ სიმყრალით დატკბეთ? 

გრაფუიდი: (განრისხებული.) რისი თქმა გინდათ? 

ბარნი: თქვენ იმ ჭეშმარიტებასა და სილამაზეს მოკლებულ ხალხს მიეკუთვნებით, 

რომლებიც თვლიან, რომ გასამართლების ერთადერთი გზა ბოროტების შეთხზვაა. 

ბოროტებისაკენ ლტოლვა ყველაზე და ყველაფერზე ძლიერია... 

გრაფუიდი: ყველაზე და ყველაფერზე ძლიერი ბოროტების მოშთობის სურვილია! 

ბარნი: იმას ვერ მოაშთობთ, რაც არ არსებობს. ბოროტებას თქვენ ქმნით. თქვენ ის გინდათ! 

სამყარო თქვენნაირებითაა სავსე... თქვენ ომი გწყურიათ, ავადმყოფობები გწყურიათ, 

სიღარიბე და ადამიანების გაუბედურება გწყურიათ. წუხილით უნდა დატკბეთ, ტანჯვით უნდა 

იბედნიეროთ, მონობით უნდა გათავისუფლდეთ. ცხოვრება უაზროა და ხსნას სიკვდილში 
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ეძებთ. ბოლოს კი, ამ ხალხს დაუვიწყარ სამოთხეს სთავაზობთ, სადაც მხოლოდ სულელს და 

უმაქნისს თუ მოუნდება... 

გრაფუიდი: (აღშფოთებული.) მისტერ ბარნ, მე... 

ბარნი: ოჰ არა! სიტყვას ვერ გამაწყვეტინებთ. მთელი ცხოვრებაა, ხალხს სიცოცხლეს 

უმწარებთ, მაგრამ ჩემი შეშინება არ გამოგივათ. სამოთხეც სწორედ იმის გამოგონილია, ვინც 

ცხოვრება უარყო. ეს არის თქვენი საქმე, არა? ცხოვრების უარყოფა და ბოროტებაზე მითების 

შექმნა. სილამაზის სიმახინჯედ გადაქცევა.  

გრაფუიდი: ჩემი საქმე უწმინდური ფიქრების გაკეთილშობილება და მაცდური გონების 

განკურნებაა. ღმერთია მოწმე, ამისთვის ძალ-ღონეს არ ვიშურებ.  

ბარნი: ღმერთი თქვენი გარყვნილების გამართლებაა.  

(გრაფუიდი ბარნისკენ დაიძვრება. მისტერ პროსერი დაპირისპირებას ხელს უშლის.) 

მისტერ პროსერი: (ბარნს.) ჩემს სახლში ასე ვერ ილაპარაკებთ! 

ბარნი: თქვენს სახლში! მაინც რა არის ამ სახლში ასეთი განსაკუთრებული, რომ მხოლოდ 

კეთილშობილებასა და სიწმინდეზე უნდა ვისაუბროთ? ჰაერის მწმენდავების მოყვანაზე არ 

გიფიქრიათ? შიშის სუნი დგას. სიმხდალის და გაუბედაობის სუნი. აქ ცხოვრების მიერ 

შემოთავაზებული ყველა საჩუქრის სასაფლაოა. საკუთარ გრძნობებს გაურბიხართ და გეზი 

სასტიკი სულიერებისკენ გაქვთ აღებული.  

(მოკლე, შოკით გაჟღენთილი პაუზა.) 

მისის ევანსი: (სცენის მიღმა.) მისტერ პროსერ! მისტერ პროსერ! 

მისტერ პროსერი: არ მცალია, ქალო. არ მცალია! 

მისის ევანსი: (სცენის მიღმა.) შეგიძლიათ, მოხვიდეთ, მისტერ პროსერ? 

მისტერ პროსერი: რა ხდება? 

მისის ევანსი: (შემოდის.) ნიჟარა გაიჭედა და წყალი ვეღარ გადის.  

(ბარნი და ჰიუ ერთმანეთს გახედავენ.)  

მისტერ პროსერი: სატუმბს ვერ გამოიყენებ? 

მისის ევანსი: ვერა. შარშან რომ მკლავი მოვიტეხე, ხომ გახსოვთ? მისის პროსერიც ვერ 

მეხმარება.  

მისტერ პროსერი: ვერ მოიცდის?  

მისის ევანსი: სულ გაივსო და შეიძლება გადმოვიდეს. 

მისტერ პროსერი: ჯანდაბა! (კარისკენ მიდის.) რისთვის აავსე? ჩაიდნის ავსებას მთელი 

სამზარეულო უნდა გადააყოლო?  

(მისტერ პროსერი გადის. მას მისის ევანსი აცილებს.) 
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მისის ევანსი: მე მხოლოდ წყლის გაყვანა მინდოდა. (გადის.) 

გრაფუიდი: (ჰიუს მიუბრუნდა.) აბა, ბიჭო. რას მეტყვი? დაილისი გუშინ შენთან ერთად აქ 

მარტო იყო, არა? ხომ დაბრუნდა? 

(ჰიუ ბარნს აღელვებული გახედავს.) 

- მიპასუხე! 

ჰიუ: არა. 

გრაფუიდი: დაბრუნდა. 

ჰიუ: არა. 

(მათ შორის ბარნი ჩადგება.) 

გრაფუიდი: ვიცი, რომ დაბრუნდა.  

ბარნი: არა. არა. არა. არა! 

გრაფუიდი: მეზობლად მისის ჯენკინსმა ყველაფერი გაიგონა. დილით მომიყვა, რომ წუხელ 

გოგონას კივილი ესმოდა.  

(თითქოს, ორივე დანებდა, მაგრამ ბარნი მალევე გამოფხიზლდა.) 

ბარნი: დარწმუნებული ხართ, რომ დაილისი იყო? 

გრაფუიდი: სხვა ვინ იქნებოდა? 

ბარნი: მისის პროსერმა მითხრა, რომ ჩვენი მეზობელი ქალბატონი ყრუა.  

გრაფუიდი: როცა უნდა, მშვენივრად ესმის.  

ბარნი: დრო ტყუილად არ დაგიკარგავთ.  

გრაფუიდი: რატომ კიოდა, ჰიუ? რატომ კიოდა? რა გაუკეთე? რა გაუკეთე ისეთი, რომ 

აკივლდა? 

ბარნი: (ჰიუს მიუბრუნდა, რომ გააძლიეროს.) ვალდებული არ ხარ, რომ უპასუხო, ჰიუ. ის 

გამომძიებელი არ არის. ყრუ, მოხუცი ქალის ჩვენებას სამხილად არავინ მიიღებს.  

გრაფუიდი: გამომძიებელი არაფერ შუაშია, ჰიუ. პასუხი ღვთის წინაშე მოგეთხოვება, ბიჭუნა. 

გახსოვდეს. გახსოვდეს, რომ შენში ეშმაკია. ახლა გრძნობ მას? გამომწყვდეული არსებასავით 

რომ იგრიხება, გრძნობ?  

ბარნი: არავითარი ეშმაკი არ არსებობს, ჰიუ. შენში მხოლოდ ის შიშია, რომელიც ამ ხალხმა 

ჩაგიტენა. სხვა ხმას უსმინე. იმ საოცარ გრძნობებზე იფიქრე, რომელსაც სევდიანი სიო და 

გორაკების მშვიდი ადგილები იწვევს. ეს ხომ თავად თქვი. ცხოვრება. აი, რა არის შენში. ეს 

შენი უფლებაა.  

გრაფუიდი: ეს წარმართების მოგონილი აბსურდია, ჰიუ. ეშმაკის ხმაა. მისი ცდუნებაა. 

როდესაც მას გრძნობ, მაშინვე ხვდები, რომ ისაა. უკვე გესმის მისი, არა?  
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ბარნი: ის მანდ არასდროს ყოფილა, ჰიუ! არასდროს! 

გრაფუიდი: ამ კაცმა შენზე რა იცის? უცხოა. ჩამოსული. მას შენთან არაფერი ესაქმება. შენს 

ცხოვრებაზე არაფერი იცის.  

ბარნი: მხოლოდ მე გიცნობ ისეთს, როგორიც ხარ და არა როგორც სხვებს უნდათ, რომ იყო. 

შენს ნამდვილ მეს მხოლოდ მე ვიცნობ.  

გრაფუიდი: მე ხომ დაბადებიდან გიცნობ, ჰიუ, როგორც დედაშენი და მამაშენი. შენი აზრით, 

ჩვენ ვცდებით იმაში, რომ ვნებისა და სიბინძურის გზა შენთვის საზიანოა? გგონია, ღმერთს 

დაემალები? არ გეშინია? ღმერთის ხომ გწამს, არა? (პასუხი არ ისმის.) გწამს?  

ჰიუ: (ამ ჭიდილის განმავლობაში აზრებს თავს ვერ უყრის.) არა. დიახ. არა, მე... მე... არ ვიცი. 

მე... 

გრაფუიდი: ფიქრობ, რომ ამდენი წლის მანძილზე ყველა ვცდებოდით? თითოეული 

ჩვენგანი? რა იყო, უვიცი სულელი ხარ? ჩემი არ გესმის?  

ბარნი: არ მოუსმინო, ჰიუ! ყველაფერს გატყუებს. ყველა მისი სიტყვა ტყუილია.  

გრაფუიდი: საიდან იცი, რომ ტყუილია? ღმერთის შენ რა გაგეგება? 

ბარნი: თქვენზე მეტი ნამდვილად არა. ყოველი საუზმის წინ მასთან მე ხომ არ ვსაუბრობ? 

გრაფუიდი: მისტერ ბარნ! 

ბარნი: ჯანდაბა! ღმერთის ჩვენ რა გაგვეგება? როგორ მოგწონთ უფლის მსახურის როლის 

თამაში? თითქოს, მას მხოლოდ თქვენი დახმარებით დავუკავშირდებით. ძალიან ცდებით. 

ყველა ადამიანი ღმერთთან თავისი გზით უნდა მივიდეს. თავისი კონკრეტული საჭიროება 

უნდა გაანდოს. ხალხის მიერ დაწერილი ფსევდო-უფლის კანონები იმის ნებას არ გაძლევთ, 

რომ ადამიანებს ყურში ჩაჰყვიროთ, ღმერთი შეიცანიო. 

გრაფუიდი: ჩემი ქადაგების დაცინვისთვის მადლობას ხომ არ ელოდებით, მისტერ ბარნ? 

მოხსენების ჩაბარებას არ ვაპირებ, რომ რწმენა დაგიმტკიცოთ. მე აქ მოვალეობის 

შესასრულებლად მოვედი და შევასრულებ კიდეც, უცხოელი კაცის მიწიერი, ცოდვით სავსე 

ბუტბუტის მიუხედავად.  

ბარნი: უცხოელი? ალბათ, ყველას მაგ სახელს არქმევთ, ვისაც თქვენს ძალაუფლებაში ეჭვი 

ეპარება.  

გრაფუიდი: ეჭვი გეპარებათ? 

ბარნი: დიახ. თაღლითი ხართ, მისტერ გრაფუიდ. თაღლითი!  

გრაფუიდი: გონს მოდით-მეთქი, მისტერ ბარნ! 

ბარნი: თავი ღმერთის დესპანი რა უფლებით გგონიათ? ვინ მოგცათ ამის უფლება? 

გრაფუიდი: (თავაწეული.) ხალხმა! მათ მომცეს უფლება. მღვდელი მათი ნებართვით გავხდი. 
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ბარნი: ამჯერად, უმრავლესობა ერთის მაგივრად ვეღარ ილაპარაკებს. ზოგს გორაკებს მიღმა 

სურს ღმერთის პოვნა და არა თქვენს ცივ, პატარა კაპელაში. ამ ბედნიერ ხალხს წინამძღოლი 

არ სჭირდება.  

გრაფუიდი: საუკუნოვან ტრადიციას ვერ დაარღვევ. ათასი წლის წინ კორნუოლსა და 

ბრეტანში ამ სოფლიდან სიტყვა გაიგზავნა. ეს სიტყვა აქაური ხალხის გულში დაბადებიდანვე 

წერია, ამიტომ, ამას ვერც შენ შეცვლი და ვერც ვინმე სხვა.  

(ბარნს ზურგს შეაქცევს და ისევ ჰიუსთან გადავა.) 

- ახლა კი, მითხარი, რა მოხდა? გუშინ რა ჩაიდინე? რა მოხდა? 

(ჰიუ ბარნს უიმედოდ გახედავს. თითქოს, აგრძნობინა, რომ გრაფუიდმა მისი გამძლეობა სრუ-

ლიად გაანადგურა. გრაფუიდი თავს გამარჯვებულად გრძნობს.) 

ჰიუ: მე... კარგი, მე... 

ბარნი: ჰიუ! 

გრაფუიდი: გააგრძელე.  

ჰიუ: დაილისი... 

(სამზარეულოდან ქვის იატაკზე სათლის დაცემის ხმა გაისმის. მოკლე პაუზა. მისის ევანსი 

მარჯვენა კარიდან გაფითრებული შემოდის. ოთახის ცენტრში ჩერდება. სიტყვას ვერ ძრავს. 

ჰიუსკენ სწრაფი გახედვის შემდეგ შემზარავ გამოხედვას გრაფუიდისკენ მიმართავს. მისტერ 

პროსერი შემოდის. ამაყი და პატივცემული კაცის მას აღარაფერი ეტყობა. თითქოს, უცებ მო-

ხუცდა და დაიღალა. გატეხილია. მისის ევანსი შემობრუნდება, მისტერ პროსერს დაინახავს და 

მაშინვე მთავარი კარისკენ დაიძვრება.) 

გრაფუიდი: ქალს რა დაემართა?  

(მისტერ პროსერი მისის ევანსს სწრაფად დაეწევა და მკლავით დაიჭერს, სანამ ის შალის აღებას 

ცდილობს.) 

მისტერ პროსერი: სოფელში... სოფელში ამ ამბავზე ხმა არ დაძრა, ქალო. გესმის? ხმა! 

(მისის ევანსი მას გაშტერებული უყურებს. საკიდიდან შალს უცებ ხსნის, თავს ითავისუფლებს და 

გადის. კარს ღიას ტოვებს. მისტერ პროსერი თვალს უიმედოდ გააყოლებს. მარჯვენა კარში მისის 

პროსერი გამოჩნდება. მთავარ კართან მდგომი, უსუსური ქმრის დანახვაზე მასთან გადადის, 

კარს ხურავს და მხარზე ხელს ნაზად შემოხვევს.) 

მისის პროსერი: (ჩუმად.) მოდი, დაჯექი, მამა.  

მისტერ პროსერი: დაი... დაინახე? 

მისის პროსერი: ჰო. მე... ვიცოდი. ვიცოდი. 

მისტერ პროსერი: საიდან? (მისის პროსერი არ უპასუხებს.) რატომ? ეს რატომ გააკეთა? ასე... 

ასე სასტიკად. (კიბეებთან ჩამოჯდება.) 
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(ჰიუ, რომელიც დაძაბულობას ვეღარ უძლებს, კარისკენ გაიქცევა, მაგრამ გზას გრაფუიდი გადაუ-

ღობავს და დაიჭერს. ბიჭი თავს ითავისუფლებს და მათკენ შეტრიალდება.) 

ჰიუ: კარგი, კარგი. გეტყვით. მაიძულეთ, ამიტომ, გეტყვით. 

გრაფუიდი: თქვი. 

ჰიუ: ჰო... (გრაფუიდს სახეში მიახლის.) მოვკალი, გესმის? მოვკალი! 

გრაფუიდი: მოკალი... ვიცოდი. ვიცოდი, რასაც მალავდით. წუხელ მასთან ერთად მარტო 

იყავი და... 

ჰიუ: მეთამაშებოდა. მაწამებდა. მანადგურებდა. იცით, რამდენ ხანს ველოდი ვინმეს, ვინც 

თავისი ნაზი ხელით, სიყვარულით შემეხებოდა? ვინმეს, ვინც ჩემს საცოდავ სხეულს 

შეიყვარებდა. უნდა მომეკლა. იძულებული გავხდი.  

გრაფუიდი: შეშლილია. სირცხვილი არ გაგაჩნია? არ გეშინია? 

მისის პროსერი: ჩემს ბიჭს თავი დაანებეთ! 

გრაფუიდი: ეს ბიჭი არ არის. ეს... 

მისის პროსერი: ვერ ხედავთ, რომ ავადაა?  

ჰიუ: გაჩერდი! არა, არ მეშინია! აღარ. მთელი ცხოვრება მეშინოდა, მაგრამ ახლა - აღარ. 

იმიტომ, რომ უკვე მივხვდი. დიახ, ჩემში ეშმაკია. 

გრაფუიდი: ამას ახლა მიხვდი? 

ჰიუ: დიახ. ჩემში არსებული ეშმაკი თითოეული თქვენგანია. პატარაობიდანვე ასე იყო. 

ყოველთვის თან მყავდით, მაგრამ ჩემკენ არასდროს იყავით. მე სიცოცხლე მინდოდა. 

დაილისი თქვენ მომაკვლევინეთ. თქვენ ქმნით ყველანაირ სიბინძურესა და სიბოროტეს. 

სილამაზისაგან სიმახინჯეს თქვენ აქცევთ. თქვენ მითხარით, რომ ჩემში არსებული 

სიცოცხლე არასწორი იყო. ამ დროს, მე მხოლოდ გრძნობა მინდოდა. გრძნობა, გრძნობა და 

გრძნობა. მინდოდა, რომ სამყაროს კიდე მენახა. ვიცოდი, რომ მართალი ვიყავი. ვიცოდი, 

რომ მართალი ვიყავი და ახლა, როგორც იქნა, დავამტკიცე. (გრაფუიდს.) ეშმაკი შენ გინდა.  

გრაფუიდი: არ ვაპირებ, რომ... 

ჰიუ: არა, სიტყვის გაწყვეტის უფლებას არც მე მოგცემ. რაც თავი მახსოვს, ჩემს ცხოვრებაში 

ერევი, სულს მიხუთავ, სხვებს ჩემი დაცინვის და შერცხვენის უფლებას აძლევ. (ჯდება.) 

პატარა რომ ვიყავი, ტანსაცმელი მომპარეს და დედასთან გავიქეცი. მინდოდა, ისეთი 

რაღაცები მომეყოლა, რაც წყლულებივით მაწუხებდა. უბრალოდ, ტირილი და ჩემი 

სატკივრის გაზიარება მინდოდა.  

მისის პროსერი: (ჩუმად.) ჰიუ.  

ჰიუ: მაგრამ, ჩემთვის არ ეცალა. უფრო მეტიც, ალბათ, ყველაზე მეტად ჩემი მას რცხვენოდა. 

რცხვენოდა, რომ სიყვარული მჭირდებოდა. ასე მითხრა, ნუ მაწუხებ, შენთვის არ მცალიაო. 

მეორედ მასთან არც მივსულვარ.  
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მისის პროსერი: მე... არ ვიცოდი...  

ჰიუ: სიყვარულს ვითხოვდი და თქვენგან მხოლოდ სიძულვილი მრჩებოდა. (გრაფუიდს.) 

ღმერთი სიყვარულია, ღმერთი სიყვარულია, ღმერთი სიყვარულია... მძულს ღმერთი! 

არასდროს მინახავს! მე მხოლოდ ქალები და კაცები ვნახე, რომლებიც მიწას ქვა-ღორღივით 

ახრჩობენ. (ჩერდება და მამამისს უყურებს.) მისტერ რაისისთვის უფრო მეტი გაქვს გაცემული, 

ვიდრე ჩემთვის. ნეტავ თვითონ რას მოგცემს? (ყველას მიუბრუნდება.) თუმცა, სამყაროში 

არსებობს ისეთი ადგილები, სადაც თქვენი ეშმაკები ვერასოდეს მიაღწევენ. სამყაროს მიღმა, 

ნაზი და სევდიანი მუსიკით სავსე უამრავი ადგილია, რომელიც მოსიყვარულე სიტყვებივით 

ტკბილია და ქარივით თავისუფალი. იქ დანაკარგებზე არავინ ტირის. მას ჰაერში ფანტავენ 

და სიმარტოვეში მარხავენ. (პაუზა.) აქამდე, სიცოცხლე შემეძლო, მაგრამ არ მესმოდა. ახლა 

მესმის და სიცოცხლე აღარ შემიძლია. თუმცა, ადამიანების უმეტესობა ისე კვდება, რომ ამას 

მთელი ცხოვრება ვერ იგებს. ალბათ, გამიმართლა. ალბათ... გამიმართლა.  

(შვების ქვითინი აღმოხდება და სახეს მისის პროსერის კალთაში რგავს. დედა თავზე ნაზად 

უსვამს ხელს. ცოტა ხანში, ბიჭი წყნარდება. მისის პროსერს ჰიუ, პატარა ბავშვივით, ხელჩაკი-

დებული კიბეებზე აჰყავს. სიყვარულით და ყველანაირი სირცხვილის გარეშე ცდილობს, რომ 

ასვლაში დაეხმაროს. მისტერ პროსერი ტრიალდება და სახეს ხელებში მალავს. ბარნი და 

გრაფუიდი დედა-შვილს გაჰყურებენ. მისის პროსერი კიბის თავში ჩერდება და გრაფუიდს 

გახედავს. მღვდელი თვალს აარიდებს. აღელვებულია. მისი თავდაჯერებულობა ბუშტივით 

ჩაიფუშა. ბარნს შეხედავს, რომელიც მას ზედაც არ უყურებს.) 

გრაფუიდი: მე... ჯობია, წავიდე და... პოლიციას დავუძახო.  

(ბარნის მზერა უცვლელია. მისტერ პროსერი არ ინძრევა. მისის პროსერი ჰიუსთან ერთად სვლას 

განაგრძობს. გრაფუიდი ქუდს ნელა იხურებს, კართან მიდის და აღებს.) 

ფარდა 
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