
ღამე მშვიდობისა, დედა 

მარშა ნორმანი 

/ნინო სურამელაშვილის თარგმანი/ 

 

პერსონაჟები 

ჯესი ქეითსი - ჯესი ორმოცს მიღწეული ან ორმოცს გადაცილებულია. ფერმკრთალი და 

ფიზიკურად, ცოტა არ იყოს, სუსტი ჩანს. სულ ერთი წელია რაც თავის გონებასა და სხეულზე 

კონტროლი მოიპოვა, დღეს საღამოს კი მტკიცედ გადაწყვიტა ამ კონტროლის სადავეები 

ხელიდან არ გაუშვას. შარვალი და გრძელი, შავი სვიტერი აცვია დიდი ჯიბეებით. ცალ ჯიბეში 

ბლოკნოტი უდევს. შეიძლება ყურსუკან ფანქარი ჰქონდეს გარჭობილი ან ერთ-ერთ ჯიბეზე 

კალამი ჩამოკიდებული.   

როგორ წესი, ჯესის ლაპარაკი მაინცდამაინც არ უყვარს. მისი ახირებული იუმორის გრძნობა 

იშვიათად თუ ეჩვენება ვინმეს სასაცილო. ამ საღამოს მშვიდი ენერგიითაა სავსე, 

მიზანდასახულია, თუმცა კარგად აცნობიერებს, რომ დრო გადის და წუთი წუთს მიჰყვება. 

უცნაურია, მაგრამ არასდროს ყოფილა ასეთი სიტყვაუხვი ან სასიამოვნოდ მოლაპარაკე, როგორც 

ამ საღამოს. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ყოველთვის ასეთი არ არის. მასსა და მეორე პერსონაჟს 

შორის ის უშუალობა იგრძნობა, რაც ხანგრძლივ თანაცხოვრებას სდევს თან. ერთმანეთის 

თითქმის უსიტყვოდ ესმით და მათ ურთიერთობაში რუტინული კომფორტი იგრძნობა. 

ბუნებრივია, მათ შორის რუტინული პრობლემებიც არის.  

 



თელმა ქეითსი - თელმა ჯესის დედაა. სამოცის ან ცოტა მეტის. ასაკი უკვე თავს ახსენებს, ასე რომ 

სადაც შეიძლება, საქმეს თან არ ყვება  (ან როცა აწყობს, რომ სხვა დაეხმაროს).  სამაგიეროდ, 

ლაპარაკი უყვარს და სწრაფ-სწრაფად ლაპარაკობს. სჯერა, რომ ყველაფერი ზუსტად ისეა, 

როგორც თვითონ ამბობს. საბოლოო ჯამში, სიმტკიცე მისი ხასიათის ნაწილი უფროა, ვიდრე 

ფიზიკური თვისება. ლაქლაქაა, ხმაურიანი და ეს მისი სახლია.   

 

ავტორის შენიშვნა 

აწმყო დროა და მოქმედება დაახლოებით 8 საათსა და თხუთმეტ წუთზე იწყება. საათები სცენაზე 

- სამზარეულოში და სასტუმრო ოთახის მაგიდაზე - მთელი წარმოდგენის განმავლობაში უნდა 

მუშაობდეს და მაყურებელიც ხედავდეს.  

მოქმედებებს შორის ანტრაქტი არ არის.  

პიესის მოქმედება სოფლის გზისგან საკმაოდ მოშორებულ, შედარებით ახალ სახლში ხდება, 

რომელიც სასტუმრო ოთახისგან, გამავალი სამზარეულოსგან და მთავარი მისაღებისგან შედგება. 

მისაღებიდან საძინებლებში მოხვედრა შეიძლება, ჭერში ჩამოკიდებული ზონრით კი სხვენზე 

ასასვლელი კიბე ეშვება. ერთ-ერთი საძინებლის კარი პირდაპირ მისაღებში გამოდის და 

დარბაზიდან ყველა უნდა ხედავდეს. საერთოდაც, ეს კარი მთელი დეკორაციის ცენტრალური 

წერტილი უნდა იყოს - განათების წყალობით დრო და დრო მთლიანად უნდა ქრებოდეს და 

მთელ დეკორაციას ითრევდეს. ეს უნდა იყოს ერთდროულად საფრთხისა და იმედის წყარო - ეს 

ჩვეულებრივი კარია აბსოლუტურ სიცარიელეში. ეს კარია მთელი მოქმედების ცენტრი და მის 

დიზაინსა და აგებას უდიდესი ყურადღება უნდა დაეთმოს.  

სასტუმრო ოთახში ერთმანეთზეა დახვავებული ჟურნალები, ხელსაქმის კატალოგები, 

საფერფლეები და საკანფეტეები. ოთახში ყველგან დედას ხელსაქმის ნიმუშებია და საკმაოდ 



რიგიანიც - ბალიშები, ნაქსოვი შალები და ლოგინის გადასაფარებლები, ჭიქის დასადგამები და 

ფარდაგები. სახლი უფრო კომფორტულია, ვიდრე არეული, მაგრამ მაინც საკმაოდ 

მისალაგებელია - ერთი ადამიანის გემოზე უფროა მოწყობილი, ვიდრე მყუდრო და 

მიმზიდველი. აქაურობას ძველმოდურობის ხიბლი არ ახასიათებს. დეკორაცია არავითარ 

შემთხვევაში არ უნდა მეტყველებდეს თელმას და ჯესის ინტელექტზე ან გემოვნებაზე. 

უბრალოდ უნდა მიანიშნებდეს, რომ ძალიან კონკრეტული, ნამდვილი ხალხია, რომლებიც 

ქვეყნის კონკრეტულ მხარეში ცხოვრობენ. ჯესი და თელმა შესამჩნევი აქცენტით არ უნდა 

ლაპარაკობდნენ, რომ ამან მაყურებელი არ გააუცხოვოს.  

 

 

ღამე მშვიდობისა, დედა 

დედა რაღაც მელოდიას ღიღინებს და თან იწელება, ცდილობს სამზარეულოს კარადაში ქაფქეიქს 

მიწვდეს. ნამცხვარს ვერ ხედავს, მაგრამ ხელით ეძებს და ძალიან უნდა ჭამა, ასე რომ საქმეში 

მთელ თავის მონდომებას აქსოვს. ასე გულმოდგინედ შეიძლება სიცოცხლეში არ უვარჯიშია. 

ქოქოსის ფანტელებიან ნამცხვარს პოულობს, ჟოლოს და ზეფირის გულსართით - ასეთებს 

„თოვლის გუნდას“ ეძახიან, - მაგრამ ამჩნევს, რომ შეფუთვას ერთი ნამცხვარი აკლია. ჯესის 

ეძახის, რომელიც სადღაც სახლში უნდა იყოს.  

დედა: (ნამცხვრის პაკეტს ხსნის) ჯესი, ეს ბოლო გუნდაა, სიხარულო. სიაში ჩაწერე, კაი? ჰერშის 

შოკოლადიც გაგვითავდა. ის თხილის კანფეტი სადღა გაქრა? მგონი ისევ დოუსონმა დურთა 

ხელები. ერთი მაცივრის კარზე სარკე უნდა ჩამოვკიდო. ეგ ხო ააღებინებს ჩემ ტკბილეულზე 

ხელს? გესმის, შვილო? (მერე თავის თავს უფრო ეუბნება) ვერ ვიტან ქოქოსი რომ ცვივა. რატომ 

ცვივა ქოქოსი? (ჯესი თავისი საძინებლიდან გამოდის. ხელში გაზეთების დასტა უჭირავს)  



ჯესი: რამე ძველი პირსახოცები გვაქვს?  

დედა: ა, აქა ხარ?  

ჯესი: (ხელში პირსახოცი უჭირავს, რომელიც გაზეთების დასტაზე ედო) ისეთი, რაც აღარ 

გჭირდება (და დედას ნამცხვრის ქაღალდს იღებს) ის საცურაო პირსახოცი, ლორეტამ რომ 

გვაჩუქა? პლაჟის პირსახოცი, ჰო, ეგრე ეძახიან. გჭირდება? (დედა უარის ნიშნად თავს აქნევს) 

დედა: იქ რას აკეთებდი?  

ჯესი: ცელოფნის რამე დიდი ნაჭერი გვაქვს? ბრეზენტი ან რამე? ნაგვის პარკებიც გამოდგება, თუ 

არის საკმარისი.  

დედა: ახლა სულ ნუ აურ-დაურევ ყველაფერს, ჯესი. უკვე რვა საათია. 

ჯესი: ის ძველი საბანიც წავა ან ძველი პირსახოცები, საპნის ყუთში რომ გვიდევს.  

დედა: ხომ გითხარი, ნუ გადააქოთებ აქაურობას-მეთქი. თმა ისედაც საკმარისად შავი გაქვს, 

სიხარულო.  

ჯესი: (სამზარეულოს კარადების ჩხრეკას აგრძელებს, კიდევ ორ-სამ პირსახოცს პოულობს და 

თავის დასტას ამატებს) თმას არ ვიღებავ, დედა. რამე ძველი ბალიშები არ გვაქვს? ან ეზოს სკამის 

ბალიში, ქაფის, ეგ ყველას აჯობებდა.  

დედა: ხომ არ დაგავიწყდა დღეს რა დღეა? (ხელს მაღლა წევს და ფრჩხილებს აჩვენებს) ნახე, სულ 

წატეხილი მაქვს. მთელი კვირა შენ გელოდე, ჯეს. დღეს ხო იცი, შაბათი საღამოა, სიხარულო. 

ჯესი: ვიცი, ჩანიშნული მაქვს.  

დედა: (სასტუმრო ოთახს გადაჭრის) ეხლა გინდა ეგენი გავრეცხო თუ ჯერ უნდა გადააქოთო 

აქაურობა? (ქოქოსის ნამცხვარს უყურებს) ესენი გაგვითავდა. გითხარი უკვე?  



ჯესი: ხვალ მოიტანენ. მთელი ყუთი შევუკვეთე.  

დედა: (ტელეპროგრამას ათვალიერებს) მთელი ყუთი დაობდება, ჯესი.  

ჯესი: საყინულეში შეაგდებ, სანამ არ მოგინდება. მამას თოფი სადაა?  

დედა: სხვენში.  

ჯესი: სხვენში სად? მთელი შენი ტანსაცმელი გადავქექე და არსად არ იყო.  

დედა:  მამაშენის ფეხსაცმელების რომელიღაცა ყუთში იქნება, ასე მახსოვს.  

ჯესი: იქ ფეხსაცმელებია, უკვე ვნახე.  

დედა: ეტყობა კარგად ვერ ნახე. საავადმყოფოში რომ ეცვა ფეხსაცმელი, იმის ყუთში იქნება. რომ 

მოკვდა, მაშინ მითხრეს, შეგიძლია წაიღოო, მაგრამ ის ფეხსაცმელი მაინც არასდროს არ 

მომწონდა.  

ჯესი: ტყვიები ვიპოვნე. (ჯიბიდან იღებს) რძის ძველ ქილაში იყო.  

დედა: (ჰოლისკენ მიმავალ ჯესის დააწევს სიტყვას) სანადირო თოფი დოუსონმა წაიღო, არა? 

ერთი ეგ კალათი მომაწოდე, ფისო.  

ჯესი: (კალათი მოაქვს) დოუსონს ის ურჩევნია, პისტოლეტი არ ჰქონდეს წაღებული. 

დედა: (ისევ აყოვნებს) ჩემი სათვალეებიც, გეხვეწები. (ჯესი ბრუნდება, რომ სათვალეები 

მიაწოდოს) იმ ბოტებზეც ვუთხარი, წაიღე-მეთქი, მაგრამ ეგ სათევზაოა. მე ვუთხარი, მერე 

დაიწყე თევზაობა-მეთქი. (ჯესი სასხურებელს იღებს და დედას სათვალეს წმენდს) 

ჯესი: იქ აძვრომა ეზარება უბრალოდ, დედა. ან შეიძლება ჭკუა ეყო. ის იატაკი მაინცდამაინც 

მყარი არაა.  



დედა: (კალათიდან საქსოვს იღებს) ეგ იატაკის ბრალი არაა, სიხარულო, ფიცრები ყანყალებს აქა-

იქ. ერთი ეს გამიზომე რა. თხუთმეტი სანტიმეტრი მჭირდება.  

ჯესი: (თან ზომავს) იქიდან რაღაც ტანსაცმელი ალბათ დოუსონსაც გამოადგებოდა. ვინმეს უნდა 

გაატანო. ხსნის არმიას უნდა დაურეკო, სანამ ყველაფერი თავზე ჩამოგემხობა. აჰა, ზუსტად 

თხუთმეტი სანტიმეტრია.  

დედა: არაფერი უჭირს იქაურობას. შენ თუ არ იძრომიალებ.  

ჯესი: (ისევ წასასვლელად ბრუნდება) მე ფრთხილად ავდივარ ხოლმე.  

დედა: თოფი რაში გჭირდება, ჯეს?  

ჯესი: (ამჯერად აღარ ბრუნდება. ჰოლში კიბეს უშვებს) თავის დასაცავად (დედა სანამ 

ლაპარაკობს, კიბეს ამაგრებს) 

დედა: შენ ტელევიზორმა გადაგრია, სიხარულო. მე კრიმინალი ცხოვრებაში არ მინახავს. ამ 

გადაკარგულში მოსაპარად ვინ მოვა, ან რა უნდა მოიპარონ? მე ეგეთი არაფერი მახსოვს.  

ჯესი: (პირველ საფეხურზე ადის) ხო, რიკის გარდა ვინ მოვა.  

დედა: რიკის თავგზა აქვს არეული. ეგ კრიმინალი არაა.  

ჯესი: ხელები დაიბანე. ახლავე დავბრუნდები. და ძალიან კარგად გაიშრე. სანამ ჩამოვალ, გაიშრე 

თორემ მანიკურზე აღარც იოცნებო, კაი? 

დედა: მე მეგონა დოუსონმა გაგაფრთხილა, მაგ კიბეზე არ ახვიდეო.  

ჯესი: (ადის) გამაფრთხილა.  

დედა: ეს თოფის ამოჩემება არ მომწონს, ჯეს.  

ჯესი: (სხვენიდან ჩამოსძახის) რომელი ფეხსაცმლის ყუთშია გახსოვს? 



დედა: შავის.  

ჯესი: ყუთი იყო შავი?  

დედა: ფეხსაცმელი იყო შავი.  

ჯესი: ძალიან დამეხმარე, დედა.  

დედა: არც მიფიქრია, შვილო (პასუხი არ არის) ჯესი, ისეთი არაფერი გვაქვს, ვინმეს წაღება რომ 

მოუნდეს. რაც გვაქვს, ისიც არ მინდა.  

ჯესი: არც მე არ მინდა. დაიბანე ხელები. (ამჯერად დედა წამოდგება და ოთახს კვეთს, რომ კიბის 

ძირში დადგეს).  

დედა: შენ ჩამოდი მანდედან, სანამ შეტევა დაგწყებია. ხომ იცი, მე ვერ ამოვალ და ვერ 

ჩამოგიყვან.  

ჯესი: ვიცი.  

დედა: რო მოგვადგებიან, ავდგეთ და ჩვენ თვითონ გავატანოთ ეგ ყველაფერი, ჰა? რაც 

გაეხარდებათ, იმ მძარცველებს.  

ჯესი: აი, ეგ კარგი აზრია, დედა.  

დედა: რომ გაიზრდება, გადაუვლის რიკის და მშვენიერი ბიჭი დადგება, ჯეს. მაგრამ უნდა 

გითხრა, არ მინდა იცოდეს, სახლში თოფი რომ გვაქვს.  

ჯესი: აი, ვიპოვნე.  

დედა: ახლა უბრალოდ ასეთი პერიოდი აქვს. შეიძლება ცუდ წრეში ტრიალებს. დრო სჭირდება, 

შვილო. სკოლაში დაბრუნდება ან სამუშაოს იშოვნის, ანდაც ერთხელ დაგირეკავს და ბოდიშს 

მოგიხდის, რაც გაწყენინა. მერე სადმე კაი რესტორანში წაგიყვანს.  



ჯესი: (სხვენიდან ჩამოდის) ნუ ნერვიულობ. რიკისთვის არ მინდა, ჩემთვის მინდა.  

დედა: არც მიფიქრია, რომ საკუთარ შვილს ესროდი, ჯესი. ვიცი, ხანდახან იმ ზომამდე მიდიხარ, 

მოგინდება ხოლმე. ყველას გვდომებია ვინმეს მოკვლა, მაგრამ მართლა ხომ არ ვშვრებით, არა? მე 

მგონი არაა საჭირო... 

ჯესი: (აწყვეტინებს) ხელები არ დაგიბანია. გინდა მანიკური თუ არა?  

დედა: კი, მინდა მაგრამ... 

ჯესი: (სკამისკენ მიდის) მაშინ დაიბანე ხელები და რიკიზე ნუღა მელაპარაკები. ის ორი ბეჭედი, 

მაგან რომ წაიღო, ბოლო ძვირფასი ნივთები იყო, რაც გამაჩნდა. ხოდა, ახლა სხვებზე გადავიდა, 

კარდაკარ დაძრწის. იმედი მაქვს ერთხელაც გაუშვებენ, სადაც საჭიროა. რომ მცოდნოდა სადაა, მე 

თვითონ ჩავაბარებდი პოლიციას.  

დედა: ხუმრობ ახლა.  

ჯესი: არაფერსაც არ ვხუმრობ. ხელები დაიბანე, ბოლოჯერ გეუბნები. (თოფით ხელში, ჯესი 

ჯდება და იარაღის წმენდას იწყებს. დოლურას გამოწევს, რომ ნახოს სავაზნეები და ლულა 

ცარიელი თუა. მერე ნაჭერზე ცოტა ზეთს ასხამს და ლულაში ტენის პატარა ძელაკით, რომელიც 

ყუთში იდო. დედა სამზარეულოში გადის და ხელებს იბანს, როგორც უთხრეს. თან ცდილობს 

თოფის გამო შეშფოთება დამალოს) 

დედა: ნეტა იმ რძის ბალონზეც მეთქვა, ჩამოგეტანა. აგნეს ფლეთჩერმა თავისები თითო ორმოც 

დოლარად მიჰყიდა ვიღაცას მეორადების ბაზრობაზე.  

ჯესი: ერთი წუთი დამაცადე, ავალ და ჩამოვიტან. იქ რაღაც ძველი ბორბალია კიდე. 

სადღვებელაც ყოფილა. თუ გინდა, ყველაფერს ჩამოვიტან.  

დედა: (გონს მოდის და კონტროლის სადავეებს იღებს) რას აკეთებ? 



ჯესი: ლულა გაწმენდილი უნდა იყოს, დედა. ძველი დენთი, მტვერი, ყველაფერი შიგ რჩება... 

დედა: მერე რისთვის გინდა?  

ჯესი: ხომ გითხარი.  

დედა: (პისტოლეტისკენ იწევს) მე კიდევ გითხარი, ჩვენ მხარეში მძარცველები არ არიან-მეთქი.  

ჯესი: (სწრაფად იწევს პისტოლეტს თავისკენ) მე კიდე გითხარი... (მერე ცდილობს სიმშვიდე 

შეინარჩუნოს) ჩემთვის მინდა.  

დედა: რახან ასე გინდა, გქონდეს. მე რომ მოვკვდები, მაინც შენ დაგრჩება ეს ყველაფერი.  

ჯესი: თავის მოკვლას ვაპირებ, დედა.  

დედა: (დივანთან ბრუნდება) ძალიან სასაცილოა, ძალიან.  

ჯესი: მართლა.  

დედა: (სწრაფად პასუხობს, გაღიზიანებული) არაფერსაც არ აპირებ. მეორედ ეგეთი რაღაცა არ 

გამაგონო, ჯესი.  

ჯესი: თუ არ ვთქვი, საიდან გეცოდინება? სურპრიზი გინდა იყოს? წევხარ საწოლში ან კბილებს 

იხეხავ და უცებ... ხმაური გესმის ჰოლიდან.  

დედა: თავის მოკვლას აპირებ...   

ჯესი: ტყვიით. რამდენიმე საათში.  

დედა: ნამდვილად შენი წამლის დროა.  

ჯესი: უკვე დავლიე.  

დედა: მაშინ რა დაგეტაკა?  



ჯესი: არც არაფერი. გადასარევად ვარ.  

დედა: გადასარევად არის. უბრალოდ თავის მოკვლას აპირებს.  

ჯესი: სიმართლე გითხრა, ველოდებოდი, სანამ თავს ასე კარგად ვიგრძნობდი.  

დედა: ნუ მასხრობ, ჯესი. ეგეთი ხუმრობებისთვის ძაან ბებერი ვარ.  

ჯესი: არ ვხუმრობ, დედა. (წუთით მდუმარედ უყურებს)   

დედა: იცი, რომ ეგ პისტოლეტი არაფრად არ ვარგა? სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე მოსპო. 

ტალახში ჩაუვარდა.  

ჯესი: არ ეტყობა (ჯესი დოლურას ატრიალებს და ჩახმახს გამოკრავს. პისტოლეტი ჯერ 

დატენილი არაა, ასე რომ მხოლოდ ტკაცუნი გვესმის, მაგრამ ნამდვილად მუშაობს. ისიც ცხადია, 

რომ ჯესიმ იარაღის გამოყენება იცის. დედა ხმას ვერ იღებს) იქ სესილის თოფი მქონდა მაინც 

მომზადებული, ეს რომ ვერ მეპოვნა, მაგრამ მირჩევნია მამასი გამოვიყენო.  

დედა: ეგ ტყვიები 15 წლის წინანდელი მაინც იქნება.  

ჯესი: (მეორე ყუთს იღებს) სამაგიეროდ, ესენია ერთი კვირისები.  

დედა: ეგენი საიდან? 

ჯესი: იმ მაღაზიიდან, დოუსონმა რომ მირჩია.  

დედა: დოუსონმა გირჩია! 

ჯესი: მე ვუთხარი, მაწანწალების მეშინია-მეთქი. იმანაც, კარგად მოგიფიქრებიაო. მითხრა, 

როგორები უნდა მეყიდა.  

დედა: რომ სცოდნოდა... 



ჯესი: კომპლიმენტად მიიღო. იფიქრა, იქნებ რაღაცის ინტერესი მაინც გაუჩნდაო.  საქმე იქამდე 

მივიდა, რომ ყველაფერი მომიყვა ტყვიებზე და მერე მითხრა, უფრო ხშირად უნდა ვილაპარაკოთ 

ასეო.  

დედა: და მაგ დროს მე სად ვიყავი?  

ჯესი: აგნესს ელაპარაკებოდი ტელეფონზე. ალბათ რძის ბიდონზე. მოკლედ, დოუსონს ვკითხე, 

ხომ ვერ გამომიგზავნიდნენ ტყვიებს და მითხრა, ახლახან დავრეკე მაგაზეო, იმიტომ რომ იცოდა, 

თუ ის ეტყოდა, გამომიგზავნიდნენ. და მართალიც გამოდგა. აი!  

დედა: ეგ როგორ ქნა?  

ჯესი: უბრალოდ დახმარება უნდოდა, დედა.  

დედა: და მერე მეც მოვაღე პირი და გითხარი, თოფი სად იყო.  

ჯესი: (იღიმება, საკუთარი ხუმრობით ტკბება) ხომ ხედავ? ყველა მეხმარება, როგორც შეუძლია.  

დედა: შენ მითხარი თავის დასაცავად მინდაო!  

ჯესი: ეგრეც არის. მაგრამ ფრჩხილებს მაინც გაგიკეთებ. გინდა, ის ახალი, მუქი იასამნისფერი 

ვცადოთ?  

დედა: ახლავე ვურეკავ დოუსონს. ვნახოთ ერთი რას იტყვის ამ პატარა ხუმრობაზე.  

ჯესი: დოუსონი აღარაფერ შუაშია.  

დედა: შენი ძმაა.  

ჯესი: და მეტი არაფერი.  

დედა: (დგება და ტელეფონისკენ მიდის) დოუსონი მოუღებს ამას ბოლოს. დიახ. წაიღებს მაგ 

თოფს.  



ჯესი: თუ დაურეკავ, მომიწევს ახლავე ვქნა, სანამ მოვა. ყურმილს დაკიდებ თუ არა, ოთახში 

შევალ და კარს ჩავიკეტავ.  

დედა: არაფერსაც არ ჩაიკეტავ. სისულელეებს ნუ ამბობ, ჯესი!  

ჯესი: დოუსონი ზუსტად დროზე მოვა, რომ მილაგებაში დაგეხმაროს. მიდი, დაურეკე. მერე 

პოლიციაში დარეკე. მერე დამკრძალავ ბიუროში. მერე ლორეტას დაურეკე და ნახე, ის თუ 

გაგიკეთებს ფრჩხილებს. (დედა პირდაპირ ტელეფონისკენ მიდის და ნომრის აკრეფას იწყებს, 

მაგრამ ჯესი ასწრებს, ზურგიდან უახლოვდება, ყურმილს ართმევს და დებს. მტკიცეა და მშვიდი) 

არა-მეთქი. ეს ჩემი წვეულებაა. დოუსონს არ ვეპატიჟებით.  

დედა: მარტო მე, არა? 

ჯესი: მეტი არავინ არ მჭირდება. მარტო მე და შენ. დოუსონი თუ შემოივლის, თავს სულელად 

ვიგრძნობ, ათი წლის წინ რომ არ გავაკეთე იგივე.  

დედა: მემგონი ჯობია ექიმს დავურეკოთ. ან, იცი რა, სასწრაფოზე რას იტყვი? იქ ერთი მძღოლი 

მოგწონს, ვიცი. რა ქვია, ტიმი? ვინმეს დაელაპარაკებოდი.  

ჯესი: (თავის სკამთან ბრუნდება) ლაპარაკს მოვრჩი, დედა. თამაში დამთავრდა. შენ გავარდი და 

მე აღარ ვთამაშობ.  

დედა: ანუ ახლა უნდა დავსხდეთ, თითქოს ჩვეულებრივი საღამოა და მერე თავი უნდა მოიკლა? 

(ჯესი არ პასუხობს) ააცდენ (პასუხი ისევ არ არის) დაინვალიდდები და ეგ იქნება. ეგ 

გინდა? ყურს წაიცლი. ხომ გახსოვს, ექიმმა რა თქვა ნერვიულობაზე? თოფს გადატენი და 

შეტევაც დაგემართება.  

ჯესი: მე მგონი თავის მოკვლას შევძლებ, დედა.  



დედა: თავს არ მოიკლავ, ჯესი. განერვიულებულიც კი არა ხარ! (ჯესი იღიმება ან ჩუმად იცინის, 

ამიტომ დედა ახლა სხვანაირად მიდგომას ცდის) ხალხი ასე უბრალოდ თავს არ იკლავს, 

ჯესი. არა, ბატონო, სისულელეა ეგ. ან დებილი უნდა იყო ან გიჟი, შენ კიდევ, მეტი რომ არ 

შეიძლება, ისეთი ნორმალური ხარ, ნუ, ძირითადად. სიკვდილის ყველას ეშინია.  

ჯესი: მე არ მეშინია, დედა. მაინც სულ მცივა.  

დედა: რა სისულელეა ახლა ეგ.  

ჯესი: ზუსტად ეგ მინდა. სიბნელე და სიმშვიდე.  

დედა: სიბნელე და სიმშვიდე თუ გინდა, გადი სახლის უკან, ეზოში, ჯესი! თვალები დახუჭე, 

ყურებში ბამბა გაირჭე. წაუძინე! შენს ოთახშიც სიწყნარეა. ტელევიზორს მთელი ღამე 

გამორთულს დავტოვებ.  

ჯესი: ისეთი სიმშვიდე მინდა, რომ ვერც შევამჩნიო სიმშვიდე თუა. ყველამ თავი რომ დამანებოს.  

დედა: შენ ხომ არ იცი, სიკვდილი როგორია? იქნება სიმშვიდე სულაც არ არის? იქნება 

მაღვიძარასავითაა, რომ ვერ გაღვიძებს და ვერც გამორთავ, ვერასდროს.  

ჯესი: სიკვდილია, როცა ყველა და ყველაფერი ქრება, რაც იცოდი. სიკვდილი მკვდარი სიჩუმეა.  

დედა: თვითმკვლელობა ცოდვაა. ჯოჯოხეთში მოხვდები.  

ჯესი: ჰა-ჰა.  

დედა: დიახ!  

ჯესი: იესოს სიკვდილიც თვითმკვლელობა იყო, მე თუ მკითხავ.  

დედა: ჯოჯოხეთში მარტო მაგ სიტყვებისთვის წახვალ, ჯესი!  

ჯესი: (გულწრფელად გაკვირვებული) თვითონაც არ მეგონა, ასე თუ ვფიქრობდი.  



დედა: ჯესი! (ჯესი პასუხს არ სცემს. ახლა უკვე დატენილ პისტოლეტს ყუთში აბრუნებს და 

სამზარეულოს კვეთს. მაგრამ დედას გონია, საძინებლისკენ მიდის. პანიკაშია) ჩემ 

პირსახოცებს თავი დაანებე! ჩემია ეგ პირსახოცები. რამდენი ხანია მაქვს და მიყვარს!  

ჯესი: მე შენ გკითხე, თუ გჭირდება ის საცურაო პირსახოცი-მეთქი და მითხარი, არაო.  

დედა: და მამაშენის თოფსაც გაუშვი ხელი. ახლა ეგეც ჩემია. და ჩემს სახლში კიდევ მაგის 

გაკეთება არ გაბედო.  

ჯესი: კაი ერთი.  

დედა: დიახ, მაგას აქ ვერ იზამ. მე არ მოგცემ მაგის ნებას. სახლი ჩემს სახელზეა.  

ჯესი: საძინებელში უნდა შევიდე და კარს გამოვიკეტო, ასე რომ შენ არ დაგაპატიმრებენ ჩემი 

მოკვლისთვის. ალბათ ხელებს მაინც შეგიმოწმებენ დენთის კვალზე, მაგრამ ვერაფერს 

იპოვნიან.  

დედა: ჩემს სახლში არა-მეთქი!  

ჯესი: რომ მცოდნოდა, ასეთ ამბავს ატეხავდი, არ გეტყოდი.  

დედა: აბა, როგორი ამბავი უნდა ამეტეხა? კი, გენაცვალე, მიდი-მეთქი? როგორ არა, შენ 

შემოგევლე, მეც ხომ არ მეცადა-თქო? ან შენ რას ელოდებოდი ამდენი ხანი?  

ჯესი: ამაზე ჩხუბს აზრი არ აქვს. მორჩა. ყავა გინდა? 

დედა: შენი დაბადების დღე მოდის, ჯესი. არ გინდა იცოდე, რას გჩუქნით?  

ჯესი: შენ პუდრი მიყიდე, ლორეტამ - ხალათი, ალბათ ვარდისფერი. დოუსონმა კიდევ ახალი 

ფლოსტები, პატარა მექნება, მაგრამ ხალათს უხდებაო იტყვის (დედა ხმას ვერ იღებს) არა? 

(როგორც ჩანს, ჯესი მართალია) ერთი წუთით (თოფის ყუთს იღებს, ძველი პირსახოცების 



და ნაგვის პარკების დასტაზე შემოდებს და თავის საძინებელში მიაქვს. ცოტა ხნით მარტო 

დარჩენილი დედა ტელეფონთან მიდის და ყურმილს იღებს. საძინებლისკენ იყურება და 

ნომრის აკრეფას იწყებს, მაგრამ როგორც კი ჯესი ოთახში შემოდის, მაშინვე დებს 

ყურმილს. ჯესი კითხვის თვალით უყურებს, უხმოდ. იმდენი ხანია ერთად ცხოვრობენ, 

ძალიან იშვიათად სჭირდებათ მიზეზის კითხვა, რის გაკეთებას აპირებდა რომელიმე 

მათგანი)  

დედა: ყურმილი ავიღე, მაგრამ არ დამირეკავს. არ დამირეკავს დოუსონისთვის.  

ჯესი: ძალიან კარგი, მადლობა.  

დედა: (თავიდან იწყებს. სხვა გზას ეძებს) მაინც რა მოხდა, ჯესი?  

ჯესი: რა მოხდა? (ახლა ჯესი თავისი „სიის“ შემდეგი პუნქტის შესრულებას იწყებს - კანფეტების 

ქილებს ავსებს, შოკოლადის ყუთებიდან ცარიელ ქაღალდებს იღებს და ა.შ. საერთოდ, 

ჯესი რომ ამას აკეთებს ხოლმე, დედა ტკბილეულს წაპნის. მაგრამ დღეს არა. ჯესი მაინც 

სთავაზობს)  

 დედა: რა დაგიშავე?  

ჯესი: არაფერი. კარამელი გინდა?  

დედა: (კანფეტს ყურადღებას არ აქცევს) ჩემზე ხარ გაბრაზებული.  

ჯესი: საერთოდ არა. პირიქით, შენზე ვნერვიულობ, მაგრამ სანამ წავალ, რასაც შევძლებ, 

გაგიკეთებ. დღეს საღამოს უსაქმოდ ჯდომა არ გამოვა. რაღაცეების სია ჩამოვწერე.  

დედა: რა რაღაცეების?  

ჯესი: სარეცხის მანქანა როგორ მუშაობს და ეგეთების.  



დედა: ჭუჭყიან ტანსაცმელში გაგზარდე?  

ჯესი: არა.  

დედა: ვიცი, სარეცხის მანქანა როგორ მუშაობს. ჩადებ ტანსაცმელს, ჩაყრი ფხვნილს. ჩართავ. 

ელოდები.  

ჯესი: უბრალოდ კი არ ელოდები, ამ დროს სხვა საქმეს აკეთებ.  

დედა: რა საქმეც არ უნდა ნახო, ძირითადად მაინც ელოდები. ყველაზე ცუდი ამ ყველაფერში 

ლოდინია. რომ შეიძლებოდეს, ლოდინში სხვას უნდა გადაუხადო და შენ მაგივრად 

ელოდოს. 

ჯესი: (თავს უქნევს) კარგი. ფხვნილს სად ვინახავთ?  

დედა: ვიპოვნი როგორმე.  

ჯესი: აი, ხედავ?  

დედა: სარეცხის რეცხვა თუ არ გინდა და მაგაზე გაბრაზდი, შეგვიძლია ლორეტას 

გავარეცხინოთ.  

ჯესი: აი, მაგის სანახავად ღირს სიცოცხლე.  

დედა: მაგას ცხოვრებაში არ იზამდა, არა? 

ჯესი: ნწ.  

დედა: ვერ გავიგე, რა ჭირს.  

ჯესი: თავი ჩვენზე უკეთესი გონია. არადა, არ არის.  

დედა: სუ ის ყვითლები რომ არ ეცვას, კიდევ ჯანდაბას.  



ჯესი: სარეცხი მანქანის ხელოსნის ნომერი ბარათზე წერია, მანქანის გვერდზეა სკოჩით 

მიკრული.  

დედა: საერთოდ არ არის საჭირო, აქ ოდესმე კიდევ მოადგას ფეხი. დოუსონი მოსვლას რომ 

დააპირებს, სახლში დატოვოს ხოლმე. თუ თავს გაბეზრებს, დოუსონიც აღარ შემოვუშვათ. 

გაბრაზებს ხოლმე?  

ჯესი: რა თქმა უნდა, მაბრაზებს. საშრობს რომ გამოიყენებ, ფილტრის გამოღება და გაწმენდა არ 

დაგავიწყდეს. მაგრამ შენი სახლის ჩუსტები არ შედო, ძირებს დაადნობს.  

დედა: მაინც რას აკეთებს ასეთს დოუსონი, რითი გაბრაზებს ხოლმე? 

ჯესი: ჯესის ისე არხეინად მეძახის, თითქოს იცოდეს, ვის ელაპარაკება. სულ ის აინტერესებს, 

მთელი დღე რას ვაკეთებ. ეგ მეც მაინტერესებს, მაგრამ დღე ჩემია და ჩემი საქმეა, იმისი კი 

არა.  

დედა: ოჯახი მხოლოდ უიღბლო დამთხვევაა, ჯესი. არაფერი პირადული, სიხარულო. შენ 

ნერვებზე სპეციალურად კი არ თამაშობენ. სპეციალურად კი არ არიან შენი ოჯახი, 

უბრალოდ ასე მოხდა.  

ჯესი: მეტისმეტად ბევრი იციან.  

დედა: მაინც რა იციან?  

ჯესი: ყველაფერი იციან შენზე. თან მანამდე იგებენ, სანამ მოასწრებ უთხრა და იმასაც არ 

გეკითხებიან, გინდა თუ არა იცოდნენ. რაღაცა რომ ხდება, ისინიც იქ არიან 

დარჭობილები. იმათი საქმე არ არის, შენია, მაგრამ მაინც ყოფენ ცხვირს. თითქოს 

ფოსტით შეკვეთილი ჩემი ლიფი იმათ მიუტანეს სახლში.  

დედა: შემთხვევით, შემთხვევით!  



ჯესი: რა მნიშვნელობა აქვს... აჰა, გახსნეს. ნახეს ლიფზე მიკერებული პატარა ვარდის კოკრები 

(სხვა კანფეტს სთავაზობს) პიტნისაა, საღეჭი.  

დედა: (უარის ნიშნად თავს აქნევს) მაინც რა იციან შენზე? მე ვეტყვი, რომ პირი ამოიკერონ და 

ქვეყანას არ მოსდონ. რიკიზე იციან? თუ სესილზე? შენ შეტევებზე თუ თმის ცვენაზე? თუ 

ბევრ ყავას რო სვამ და სახლიდან არ გადიხარ თუ რაზე?  

ჯესი: უბრალოდ მაგათი ლაპარაკი არ მიყვარს. მაღაზიაში თუ დარეკავ, იცოდე ანგარიში 

დოუსონის სახელზეა. ნომერი ნომრების საერთო სიაშია ცნობარის უკანა ყდაზე.  

დედა: აჰა, ასე გეთქვა. მორჩა, ამ სახლში არცერთი აღარ მოადგამს ფეხს!  

ჯესი: მაგათი ბრალი არ არის, დედა. თავს მარტო იმისთვის არ მოვიკლავდი, მაგათი მოშორება 

რომ მდომოდა.  

დედა: აქ რომ მოდიან ხოლმე, მაინც ოთახიდან გადიხარ.  

ჯესი: რამდენ ხანსაც ვუძლებ, ვრჩები. ეგენი მაინც შენს სანახავად მოდიან.  

დედა: იმიტომ რომ მე ოთახიდან არ გავდივარ.  

ჯესი: მაგათი ბრალი არ არის.  

დედა: მაშინ რაშია საქმე?  

ჯესი: (თავის ბლოკნოტში სიას ამოწმებს) პროდუქტებს შაბათობით აღარ მოიტანენ. თუ გინდა 

შეკვეთა იმავე დღეს მოგიტანონ, ათამდე უნდა დაურეკო. და თხუთმეტ დოლარზე ნაკლების არ 

მოაქვთ. მე ასე ვშვრები ხოლმე - ვეუბნები რაც გვჭირდება და მერე სიგარეტს ვამატებინებ, 

თხუთმეტამდე რომ შევავსო.  

დედა: რიკის გამო არა? გინდა რო შეაჯანჯღარო.  



ჯესი: არამგონია ეგ შევძლო, თორემ დავრჩებოდი. 

დედა: გინდა ინანოს, გული რომ გატკინა, არა? ეგაა ხო?  

ჯესი: იმანაც მატკინა გული და მეც ვატკინე. ბარი-ბარში ვართ.  

დედა: მაგ შენი... ხომ იცი რითიც, მარტო იმას დაანახებ, რომ მკვლელობა მოსულა. გინდა, რომ 

ახლა კვლაზე გადავიდეს? იფიქრებს, არაუშავსო. დედამ ხომ გააკეთაო.  

ჯესი: ეგ მაინც დროის ამბავია, დედა. რიკის ამბავზე რომ დაგირეკავენ, დოუსონს აცალე 

მოაგვაროს.  

დედა: სიხარულო, რა იცი, რომ მაინცდამაინც ცუდ ამბებზე დარეკავენ? იქნებ დაგირეკოს და 

გითხრას, რომ სამსახური იშოვნა, ან ცოლს ირთავს. ან არმიაში ჩაეწერა. ხომ კარგი იქნება?  

ჯესი: მაღაზიამდე „ტკბილეულის სამყაროში“ თუ დარეკავ, ის გოგო, სუზი, შენ ნუგას მაღაზიაში 

გადაიტანს და ყველაფერს ერთად მოგიტანენ. ოღონდ სთხოვე სუზი დაგალაპარაკონ, იმიტომ 

რომ ეგ ნუგას შეკვრის ძირში არ დაადებინებს, ერთხელ როგორც ქნეს, გახსოვს?  

დედა: რიკიმ შეიძლება შემოიაროს კიდეც, რა იცი. რომ დაგვირეკოს?  

ჯესი: რიკი არაფერ შუაშია, დედა.  

დედა: ან იქნებ სხვა ვინმემ დაგვირეკოს.  

ჯესი: ოღონდ შაბათ საღამოს არა, დედა.  

დედა: აბა, რა გჭირს? ავად ხარ? ისევ ღრძილები დაგისივდა? დილით კბილის ექიმთან წავიდეთ. 

ჯესი: არა. შენი წამლების შეკვეთას თვითონ შეძლებ თუ გინდა დოუსონმა შეუკვეთოს? აქ 

მისთვის ჩამოწერილი მაქვს რაღაცეები და თუ გინდა, მაგასაც დავამატებ.  

დედა: შენი თვალები არ მომწონს, ჯესი. ჯერ კიდევ გუშინ შევამჩნიე.  



ჯესი: ეგ ამბროზიას ბრალია, ალერგიაა. ავად არ ვარ.  

დედა: ეპილეფსია ავადმყოფობა არ არის, ჯესი?  

ჯესი: ეგ არ კლავს. (პაუზა) რომ კლავდეს, მე აღარ მომიწევდა.  

დედა: ვინ გაძალებს მერე?  

ჯესი: არავინ. სწორედ ეგ მომწონს ამ ამბავში.  

დედა: მე არ მოგცემ მაგის ნებას!  

ჯესი: ეგ უკვე შენი ნება არ არის.  

დედა: ჯესი!  

ჯესი: მინდა დიდი აბრა ჩამოვიკიდო კისერზე, ბეღელის კარზე როგორსაც კიდებდა მამა - 

„სათევზაოდ წავედი“.  

დედა: ესე იგი, აქ ყოფნა არ მოგწონს.  

ჯესი: (იღიმება) ზუსტადაც.  

დედა: ანუ ჩემს სახლში.  

ჯესი: მივხვდი.   

დედა: აქ აღარ უნდა მობრუნებულიყავი. სესილმა რომ მიგატოვა, შენი პატარა სახლი უნდა 

შეგენარჩუნებინა ან რამე სხვა ადგილი გეპოვნა. ახალ მეგობრებს მაინც გაიჩენდი. საკუთარი 

ცხოვრება გექნებოდა. საკუთარი ნივთების გარემოცვაში იქნებოდი. რიკისაც ექნებოდა შენთან 

მოსასვლელი. აქ არ უნდა დაბრუნებულიყავი.  

ჯესი: შეიძლება.  



დედა: მაგრამ მე ხომ არ დამიძალებია, არა? 

ჯესი: შეცდომა თუ იყო, ორივემ ერთად დავუშვით. მიმიღე და მადლობელი ვარ.    

დედა: მაშინ რამე ისეთი საქმე არ გქონდა, მარტო რომ ყოფილიყავი. მაგრამ ახლა ვხვდები, რომ 

შეიძლება საკუთარი კუთხე გინდოდეს. შეგეძლო სადმე ახლომახლოს გადასულიყავი ან შორს, 

როგორც შენ გინდა. ზრდასრული ქალი უნდა... 

ჯესი: დედა... ცუდი დრო მიდგას და არც მიზეზი მაქვს ვიფიქრო, რომ უარესის გარდა რამე 

მოხდება. დავიღალე. გული მტკივა. უბედური ვარ. თავს გამოყენებულად ვგრძნობ.  

დედა: რამ დაგღალა?  

ჯესი: ამ ყველაფერმა.  

დედა: რას ნიშნავს „ამ ყველაფერმა“?  

ჯესი: არ ვიცი, უკეთესად ვერ ვამბობ.  

დედა: მოგიწევს უკეთესად გამაგებინო, იმიტომ რომ სანამ არ მეტყვი, თავს არ დაგანებებ. რა იყო 

ის სხვა რაღაცეები? გულნატკენი ვარო... (სანამ ჯესი უპასუხებს) ეს ყველაფერი წინასწარ 

მოამზადე ჩემთვის რომ გეთქვა, არა? ჩამოწერე სადმე? რამდენი ხანია, რაც ამაზე ფიქრობ?  

ჯესი: ათი წელია, დროგამოშვებით. შობიდან მოყოლებული - განუწყვეტლივ.  

დედა: შობას რა მოხდა ასეთი?  

ჯესი: არაფერი.  

დედა: აბა, შობიდან მოყოლებული რატომ?  

ჯესი: აი, ზუსტად ეგაა. (პაუზა. დედამ ზუსტად იცის, ჯესი რას გულისხმობს. ბოლოს და 

ბოლოს, ისიც იქ იყო. ჯესი კანფეტების შეკვრებს ალაგებს) ხედავ, სად ვდებ ამათ? დარიჩინისები 



წინ იქნება, მჟავე კანფეტები და პიტნის ერთადაა არეული ამ შეკვრაში. კარამელის და 

ძირტკბილას ახალი პაკეტები, აი, აქაა, უკან.  

დედა: შენ სიას დაუბრუნდი. რამ გატკინა გული?  

ჯესი: (დედამ გადასარევად იცის) დედა... 

დედა: კარგი. უბედური რატომ ხარ? აი, ახლა საუბედურო ნამდვილად არაფერი გჭირს. ქმართან 

გაშორების მერე რომ ყოფილიყო ან რაღაცა ეგეთის, კიდევ გასაგებია.  

ჯესი: (თავის სიას ჩაჰყურებს და მერე უჯრას აღებს) მომისმინე, ამ უჯრაშია ყველაფერი, რასაც 

სხვაგან ადგილი ვერ მოვუნახეთ - დამაგრძელებლები, რადიოს ელემენტები, ზედმეტი 

სანთებელები, ზუმფარას ქაღალდი, იზოლენტა, წებო, ჭიკარტები და ეგეთები. თაგვის მახეები 

ნიჟარის ქვეშაა. თუ რამე დაიჭირა, შენ მაინც დოუსონს დაურეკე და ის მიხედავს.  

დედა: რატომ ხარ უბედური?  

ჯესი: რა ვიცი, ყველაფრის გამო.  

დედა: ეგ პასუხი არ არის. მაინც რის გამო?  

ჯესი: ყველაფრის. ჩემით და შენით დაწყებული წითელი ჩინეთით დამთავრებული.  

დედა: მგონი ჯობია, ჩინელები ამ საქმეში არ გავრიოთ.  

ჯესი: (ისევ სასტუმრო ოთახში ბრუნდება) შემოსასვლელის კარადაში, ყუთში, სათადარიგო 

ნათურებია. დამცავების რამდენიმე შეკვრა დამცავის ყუთშია. სანთლები და ასანთები საკუჭნაოს 

ზედა თაროზეა. მაგრამ შუქი თუ წავა, დოუსონს დაურეკე და წყნარად დაელოდე: მაცივარი არ 

გააღო. კარს თუ არ გააღებ, ყველაფერი ცივად შეინახება, არ გაფუჭდება.  

დედა: მგონი რაღაცა გკითხე.  



ჯესი: გაზეთებს ვკითხულობ და არ მომწონს, რა ამბებსაც ვხედავ. საქმე არც იქაა იმაზე 

უკეთესად, ვიდრე აქ.  

დედა: მაგას თუ გაზეთების გულისთვის აკეთებ, ეგ ნამდვილად შეგვიძლია გამოვასწოროთ!  

ჯესი: ტელევიზორში კიდევ უფრო ცუდი ამბებია.  

დედა: (ტელევიზორს ფეხს კრავს) გაიტანე მაშინ! 

ჯესი: მაგას შენ ვერ შეელევი.  

დედა: აი, მიყურე, თუ ვერ შეველევი.  

ჯესი: მთელი დღე რას გააკეთებ? 

დედა: (გამწარებული) ვიმღერებ (ჯესი იცინის) დიახაც. აი, ნახავ. დილამდე ვიმღერებ, ოღონდ 

შენ ცოცხალი მყავდე, ჯესი. გთხოვ!  

ჯესი: არა. (მერე თბილად ეუბნება) ისე, სახალისო აზრია. რას იმღერებ? 

დედა: (წარმოდგენა არ აქვს, რა უპასუხოს) მშვენივრად ვცხოვრობთ აქ!  

ჯესი: (სამზარეულოში ბრუნდება) დღეს დილით დავრეკე და გაზეთების გამოწერა გავაუქმე, 

კვირის გარდა, როცა შენი კროსვორდები მოდის - კროსვორდებს ისევ მიიღებ.  

დედა: მოდი, ისევ ძაღლი ავიყვანოთ, ჯესი! ხომ გიყვარდა ის დიდი ძაღლი, კინგი. არა? 

ჯესი: (ხელებს იბანს) მიყვარდა კინგი, კი.  

დედა: რა დებილი ვარ. ეგ ის არ იყო, ტრაქტორს რომ შეუვარდა?  

ჯესი: მერე? ის იყო დებილი, შენ კი არა.  

დედა: არა. რომ ვახსენე.  



ჯესი: არაუშავს. მაგიდის ტილოები და ღრუბლები ნიჟარის ქვეშაა.  

დედა: შეგვიძლია ახალი ძაღლი ვიყიდოთ და სახლში გვყავდეს. ძაღლები იაფი ღირს!  

ჯესი: (ახლა წამლის ქილებს იღებს სამზარეულოს კარადიდან) არა.  

დედა: ვიღაცა მაინც გეყოლება მისახედი.  

ჯესი: მისახედი შენც მყავდი, დედა.  

დედა: (გამალებული იწყებს წამლის ქილების ავსებას) ძალიან მყვები თავზე. მთელი დღე 

შემიძლია ვავსო ეგ წამლის ბოთლები, ჯესი, უჯრების ჩასაფენები გამოვცვალო და მაგას რომ 

მოვრჩები, იატაკიც მოვხეხო. აი, შენ მიყურე. შენ თუ არ გინდა, არაფრის გაკეთება აღარ მოგიწევს 

ამ სახლში. ჯესი, ვალდებული კი არა ხარ, მომიარო.  

ჯესი: ვიცი. მარტო იმიტომ მრთავდი ნებას, უსაქმოდ რომ არ ვყოფილიყავი, ხომ ასეა?  

დედა: (ხვდება, რომ შეცდომა დაუშვა) მე შენსავით კარგად სად შემიძლია საქმის კეთება. იმას 

ვამბობდი, რომ თუ ძალიან იღლები ან თავს გამოყენებულად გრძნობ... 

ჯესი: დედა, ავტობუსით ხომ გიმგზავრია? წარმოიდგინე, რომ ავტობუსში ხარ. ცხელა, 

დანჯღრეული გზაა, ძალიან ბევრი ხალხი, საშინელი ხმაური და ყველაზე მეტად ჩამოსვლა 

გინდა. ერთადერთი, იმიტომ ვერ ჩამოდიხარ, რომ შენ გაჩერებამდე 50 კილომეტრი დარჩა. ჰოდა, 

მე შემიძლია, თუ მინდა, ახლავე ჩამოვიდე, იმიტომ რომ კიდევ 50 წელიც რომ ვიარო იმ 

ავტობუსით, იმავე ადგილას ჩამოვალ. როცა მომინდება, მაშინ ჩავალ. სადაც ყელში ამომივა, იქ 

იქნება ჩემი ბოლო გაჩერება. ამომივიდა ყელში.  

დედა: ახლა საკუთარი თავი გეცოდება!  

ჯესი: წყლის სატუმბიც ნიჟარის ქვეშაა.  



დედა: შენი ცხოვრება არ მოგწონს! ვინმე დაგპირდა კარგი ცხოვრება გექნებაო? შენ გგონია მე 

მაქვს კარგი ცხოვრება?  

ჯესი: მგონი საკმაოდ ბედნიერი ხარ, კი. არის რაღაცეები, რისი კეთებაც მოგწონს.  

დედა: მაინც რა? 

ჯესი: რა და ყაისნაღით ქსოვა.  

დედა: გასწავლი.  

ჯესი: მე ეგრე ლამაზად ქსოვა არ გამომივა, დედა.  

დედა: კარგი ცხოვრება თავისით არ მოგძებნის, ჯესი. კროსვორდებს რატომ არ ჩაუჯდები ან 

ბაღში რატომ არ წაიმუშავებ? შეგეძლო მაღაზიაში წასულიყავი. მოდი, ტაქსი გამოვიძახოთ და 

ცენტრში წავიდეთ.  

ჯესი: შენთვის უკვე ორი კვირის რაღაცეები მოვიმარაგე. ტუალეტის ქაღალდის ყიდვა 

მადლიერების დღემდე არ დაგჭირდება.  

დედა: (აწყვეტინებს) გათამამებული პატარა ლაწირაკივით იქცევი, ჯესი. ხო, შენ ხარ გიჟი და 

ყველა დანარჩენი - მოსაწყენი, არც არაფრის კეთება არ მოგწონს, არც მე მოგწონვარ, არც გარეთ 

გასვლა გინდა, არც სახლში დარჩენა, ტელეფონით არავის ელაპარაკები, ტელევიზორს შენ არ 

უყურებ, სულ ცხვირჩამოშვებული დადიხარ და, დიახ, გენაცვალე, შენი ბრალია ეს ყველაფერი.  

ჯესი:  ჰოდა, დროა რამე ვქნა.  

დედა: მერე თავის მოკვლაა „რამე“?  რამე ისეთი ქენი... ვთქვათ, სახლისთვის ახალი ჭურჭელი 

იყიდე! აი, ეგ კარგი იქნებოდა. ან იქნებ ექიმმა ახლა მაინც დაგრთოს მართვის მოწმობის აღების 

ნება. ან, მე ვიცი, რა უნდა ვქნათ ამ წუთას - მოდი, ავეჯი გადავაადგილოთ.  



ჯესი: მე ვიზამ მაგას. თუ გინდა. ყოველთვის ვფიქრობდი, ტელევიზორი სადმე სხვაგან რომ 

მდგარიყო, მთელი დღე თვალებში არ შემოგანათებდა. სანამ წავალ, რაც გინდა, ყველაფერს 

ვიზამ.  

დედა: (ჯესის სიტყვები თავზარს სცემს)  შეგიძლია სამსახური იშოვნო!  

ჯესი: იმ სატელეფონო გაყიდვებში რომ ვმუშაობდი, იმდენიც ვერ გავაკეთე, რომ ტელეფონის 

ფული გადამეხადა. საავადმყოფოში, საჩუქრების მაღაზიაში მუშაობაც ხო ვცადე და მითხრეს, 

ხალხს შენი ღიმილით აფრთხობო.  

დედა: ბუღალტერიაზე რას იტყვი? მამაშენის ბუღალტერიას ხომ შენ აკეთებდი? 

ჯესი: ხო, მაგრამ იმას არავინ ამოწმებდა.  

დედა: რომ მოკვდა, ხომ შეამოწმეს.  

ჯესი: შეამოწმეს და ჩამომართვეს კიდეც.  

დედა: ეგ იმიტომ, რომ მისი სიკვდილის მერე ბიზნესიც მოკვდა, ჯესი!  

ჯესი: (წამლის ბოთლებს ინახავს) თვითონაც იცი, რომ მუშაობას ვერ შევძლებდი. არაფრის 

კეთება არ შემიძლია. ხალხში არასოდეს გავდივარ იმის გარდა, საავადმყოფოში რომ ვხვდები 

ხოლმე. ყოველ წუთას შეიძლება კრუნჩხვაში ჩავვარდე. რა ხეირს მომიტანს სამსახური? მე რა 

სამსახურის შოვნაც შემიძლია, ის კიდევ უარესად გამხდის.  

დედა: ჯესი!  

ჯესი: მართლა!  

დედა: ეგ შენ გგონია ეგრე!  

ჯესი: (ამ ფაქტის სიცხადით გაოგნებული) მართალი ხარ. მე მგონია ეგრე.  



დედა: (ისტერიკაშია) ხო, მაგრამ მერე მე რა გავაკეთო!  

ჯესი: (ჩუმად) არც არაფერი. (დედა უცებ მოეშვება, ფიზიკურად თუ არა, ემოციურად მაინც) მე 

თვითონ არ შემიძლია რამე მოვუხერხო ჩემს ცხოვრებას, არ შემიძლია შევცვალო, უკეთესი 

გავხადო, თავი უკეთ ვიგრძნო. ცხოვრებით დავტკბე ან უბრალოდ ვიცხოვრო მაინც. 

სამაგიეროდ, შემიძლია დავამთავრო. შევწყვიტო. გამოვრთო. რადიოსავით, როცა ისეთს არაფერს 

გადმოსცემს, რასაც მოვუსმენდი. ეს ერთადერთი უფლება მართლა მე მეკუთვნის და მე 

გადავწყვეტ, რა ვუყო. დამთავრდება - მე დავამთავრებ. მოდი, მანამდე უბრალოდ კარგად 

ვიყოთ.  

დედა: კარგად ვიყოთ.  

ჯესი: მთელი საღამო ასეთ წვრილმანებზე ხომ არ ვიკამათებთ. მოდი, მე ისეთ რაღაცეებს 

გკითხავ, რისი გაგებაც ყოველთვის მინდოდა, შენ კიდევ ცხელი შოკოლადი მომიმზადე, 

როგორც ადრე.  

დედა: (სასოწარკვეთილი) შოკოლადს კაკაო უნდა, ჯესი.  

ჯესი: (კარადიდან კაკაოს იღებს) ვიყიდე კაკაო, დედა. კარამელის და ვაშლის ღვეზელი ვჭამოთ 

და ფრჩხილებს გაგიკეთებ.  

დედა: ვახშმისთვის პირი არ დაგიკარებია.  

ჯესი: ანუ ღვეზელს ვერ შევჭამ?  

დედა: რა თქმა უნდა, არა. ანუ (უღონოდ იღიმება) რა თქმა უნდა, კი.  

ჯესი: ასეც ვიფიქრე.  

დედა: ჩემნაირად კარამელიან ვაშლს მსოფლიოში ვერავინ აცხობს.   



ჯესი: ვიცი.  

დედა: ვაცხობდი, ყოველ შემთხვევაში. და ჩემ გაკეთებულ კაკაოზე უკეთესსაც ვერ დალევ ახლა 

ვერსად.  

ჯესი: ვიცი, დრო ჭირდება და...  

დედა: მარილია აქ მთავარი. 

ჯესი: საწვალებელია და რამე.  

დედა: (ღუმელისკენ იწევს) არაფერი არ არის საწვალებელი. რა არის საწვალებელი. დაყარე 

ტაფაზე და აურიე. მორჩა. მშვენიერია. კარამელიანი ვაშლი და კაკაო. კარგი. (ჯესი მაგიდისკენ 

მიდის სიგარეტის ასაღებად. დედა შესაფერის ტაფას ეძებს. წუთით თითქოს ორივე იღიმება. 

დედამ შეიძლება ყელის ჩასაწმენდად ჩაახველოს. ცოტა ხნით ზავი ჩამოვარდა. ნამდვილი, 

მაგრამ მაინც უხერხული ზავი. ჯესი, რომელიც თავიდანვე სულ რაღცას აკეთებდა, ახლა 

კმაყოფილი ჩანს, რომ ზის. დედა ჯამს ეძებს კაკაოსთვის და კარადებიდან მთელ ჭურჭელს 

ალაგებს. თითქოს საგანგებოდ ურევს იქაურობას, რომ ჯესის ისევ მილაგება მოუწიოს. დედა 

დროს იგებს - ყოველ შემთხვევაში, ცდილობს - და გულს აყოლებს) 

ჯესი: დღეს აგნესს ელაპარაკე?  

დედა: ამ კვირაში ქუჩის ტელეფონიდან დამირეკა. ღმერთმა იცის, რატომ. სახლში მშვენიერი 

ტელეფონი აქვს.  

ჯესი: (იცინის) როგორაა? 

დედა: როგორ უნდა იყოს, ჯესი? როგორ ყოველთვის - ურევს.  

ჯესი: მართლა გიჟია თუ თავს ისულელებს?  



დედა: არა, მართლა გიჟია. ალბათ ქუჩის ტელეფონიდან იმიტომ რეკავდა, რომ სახლში ისევ 

ხანძარი გააჩინა.  

ჯესი: დედა... 

დედა: მართლა! აგნეს ფლეტჩერმა ყველა სახლი გადაწვა, სადაც ოდესმე უცხოვრია. რვა ხანძარი 

გააჩინა და მეცხრესთვის ემზადება.  

დედა: (ახლა გულწრფელად ტკბება საკუთარი თავით) სულ არ გამიკვირდება.  

ჯესი: (იცინის) ეგ რატომ არასდროს გითქვამს? ასე თავის ნებაზე რატომ ყავთ მიშვებული?  

დედა: ალბათ იმიტომ, რომ იმ ხანძრებში არავინ დაშავებულა. ცეცხლს გააჩენდა თუ არა, ყველას 

აღვიძებდა ხანძრის საყურებლად.  

ჯესი: ძალიან გულისხმიერი ყოფილა.  

დედა: კი. ერთხელ კართანაზე სკამები გამოიტანა და მაყურებლებს ლიმონათი მიართვა.  

ჯესი: (თავს აქნევს) ნამდვილი ლიმონათი?  

დედა: ეგენი სულ ისეთ სახლებში ცხოვრობდნენ, სულის შებერვაზე რომ წაიქცეოდა, ჰოდა, 

რაღას დალოდებოდა - მე მარტო ეგ დასკვნა გამოვიტანე. აგნესს უყვარს საქმის ბოლომდე 

მიყვანა.  

ჯესი: (წუთით დედის ნათქვამზე ფიქრობს) მაგას რა ჯობია.  

დედა: (საჭირო ქვაბს პოულობს) აგნესზე რატომ მკითხე? ერთი ჭიქა გინდა თუ ორი?  

ჯესი: ერთი. შენი მეგობარია და იმიტომ. ზეფირი არ მინდა.  

დედა: (რძეს და სხვა რაღაცეებს იღებს) ზეფირით უნდა დალიო. ადრე ეგრე სვამდი, ჯეს. ორი თუ 

სამი? სამი ჯობია.  



ჯესი: იყოს მაშინ სამი. მთელი სახლი დაიწვა? ტანსაცმელი, ბალიშები და ყველაფერი? რაღაც არ 

მჯერა.  

დედა: პატარა გოგო რომ იყო, მაშინ მოხდა ეგ ამბები, ჯესი, ახლა კი არა. დიდი ხნის წინ. მაგრამ 

დარწმუნებული ვარ, ახლაც ხელები ექავება.  

ჯესი: ახლა როგორ უნდა გადაწვას სახლი? მერე სადღა წავა? ბასტერი მოკვდა, ახალს ვეღარ 

აუშენებს. რანაირად დაწვავს?  

დედა: მაგარი კი იქნებოდა. რა იცი, შეიძლება ქნას კიდევ.  

ჯესი: ძალიან კარგად იცი, დედა. მაგას არ იზამს.  

დედა: (იძულებულია აღიაროს, მაგრამ უხალისოდ) ალბათ არა.  

ჯესი: კიდევ რა? ყელზე ამდენი სასტვენი რატომ კიდია?  

დედა: და სახლი რატომ აქვს ჩიტებით გამოვსებული?  

ჯესი: არ ვიცოდი, სახლი ჩიტებით თუ ჰქონდა გამოვსებული!  

დედა: კი, და ამბობს, თავისით მომყვებიან სახლშიო. ნუ, ის ნამდვილად ვიცი, რომ ჯერ კიდევ 

იხდის იმ ბოლოს ნაყიდი თუთიყუშის ფულს. ცხოვრება ყოველთვის სავსე უნდა იყოსო, იძახის. 

კიდევ ბევრ სისულელეს ამბობს. (ჯესი იცინის. დედა, დარწმუნებული რომ რაღაც პროგრესი 

მაინც აქვს, აგრძელებს) სულ იმ ოკრას ბრალია. გინდა თუ არ გინდა, არ შეიძლება დღეში ორჯერ 

ჭამო ოკრა და არაფერი დაგემართოს. მაგან გააგიჟა.  

ჯესი: მართლა დღეში ორჯერ ჭამს ოკრას? ზამთარში სად შოულობს? 

დედა: ნუ, ბევრს ჭამს. შეიძლება დღეში ორჯერ არა, მაგრამ... 

ჯესი: ანუ უფრო მეტს, ვიდრე ჩვეულებრივ.  



დედა: (ღიზიანდება) მე რა ვიცი, ჩვეულებრივ რამდენ ოკრას ჭამენ.  

ჯესი: და ის იცი, აგნესი რამდენს ჭამს? 

დედა: არა.  

ჯესი: რამდენი ჩიტი ჰყავს? 

დედა: ორი.  

ჯესი: მაშინ სასტვენები რად უნდა?  

დედა: ნამდვილი სასტვენები არაა, პლასტმასისებია, პატარა. იმ ყელსაბამზეა აცმული, ბინგოში 

რომ მოიგო. ეგ იმიტომ მოგიყევი, რომ ვიფიქრე ერთხელ მაინც გავაცინებ-მეთქი. თუნდაც 

სიმართლე არ იყოს, ჯესი. რაღაცაზე რომ ილაპარაკო, არაა აუცილებელი, მაინცდამაინც 

სიმართლე იყოს.   

ჯესი: ჩვენთან რატომ არ მოდის ხოლმე? (დედა უცებ ჩუმდება, მაგრამ რძე და კაკაო უკვე ქვაბში 

აქვს. ქურას ანთებს და კაკაოს ურევს) 

დედა: აი, ნახე რა კარგად მოიფიქრე. უფრო მეტი კაკაო უნდა გვეყიდა. კაკაო გადასარევია.  

ჯესი: თუ არ ჩავთვლით, რომ რძე არ გიყვარს.  

დედა: (მეორედ ცდის, ამჯერად პირვანდელივით ენერგიულად ვერა) ვერ ვიტან რძეს. ყელში 

ნადებს რომ გიტოვებს, ოკრასავით. საძაგლობაა.  

ჯესი: ჩემი გულისთვის არ მოდის ხო?  

დედა: არა, ჯეს.  

ჯესი: კი, დედა.  

დედა: კარგი. ხო. მაგრამ ეგ ხომ გიჟია. მეტი რომ არ შეიძლება, ისეთი გიჟი. აფრენს.  



ჯესი: მაინც რა დავუშავე? რამე თქვი ისეთი? თუ კრუნჩხვაში ჩავარდნილს მომისწრო და ეშინია, 

რომ თუ მოვა, კიდევ დამემართება? თუ რა? 

დედა: ალბათ.  

ჯესი: ალბათ რა? გითხრა რამე საერთოდ? რამე ხომ უნდა მოემიზეზებინა.  

დედა: ცივი ხელები აქვსო.   

ჯესი: ეგ არ შუაშია? 

დედა: გვამივითო და მე ეგ ისედაც მალე მომიწევსო.  

ჯესი: რა სიგიჟეა.  

დედა: აგნესის სტილია. „ჯესიმ სიკვდილს ჩამოართვა ხელი და ვერ გავრისკავ, რომ გადმომდოს, 

ტელმა. ასე რომ, მე მანდ აღარ მოვალ. როგორც გინდა ისე გამიგე და თუ გინდა საერთოდ ნუ 

გამიგებ. გზის ასახვევამდე მოვალ, მაგრამ იმას იქით ფეხს არ გამოვადგამ“ 

ჯესი: (გულს ეშვება, იცინის) მე მეგონა არ მოვწონვარ-მეთქი! თურმე ჩემი ეშინია! როგორია?! 

ვაშინებ!  

დედა: შემიძლია მოვიყვანო, ჯესი. აი, ახლავე შემიძლია დავურეკო, წამოიყოლოს თავისი ჩიტები 

და სტუმრად მოვიდეს. არ მეგონა, ამაზე საერთოდ თუ ფიქრობდი. ვეტყვი, უნდა მოხვიდე-

მეთქი და ერთი არ მოსულა. დავალებულია ჩემგან.  

ჯესი: არა, არაუშავს. უბრალოდ გკითხე. საავადმყოფოში რომ ვარ ხოლმე, მაშინ მოდის?  

დედა: მაგისი სამზარეულო ერთი მოცუცქნული რაღაცაა. ჰოდა, აქ რომ მოდის ხოლმე, თავს ისე 

გრძნობს... (ხმას ოდნავ უდაბლებს) სხვაგან მისვლა ხომ ყველას გვსიამოვნებს, არა?  

ჯესი: (მხარს უბამს) რა თქმა უნდა. აქ არც ჩიტები დაფრინავენ ფეთიანებივით.  



დედა: ვერ ვიტან მაგ ჩიტებს. მეუბნება, შენ ამათი არ გესმისო. საინტერესოა, ჩიტების რა უნდა 

მესმოდეს?   

ჯესი: მაგალითად, რატომ მოსწონს აგნესს. ან მასთან რატომ რჩებიან, როცა შეუძლიათ გარეთ 

გაფრინდნენ, სხვა ჩიტებთან? რამდენი წყალი ჭირდებათ? რას ნიშნავს მათი გალობა? როგორ 

დაფრინავენ ან რას ფიქრობენ, აგნესი რა არსებაა.  

დედა: რად გინდა ამდენი რაღაცის ცოდნა ყველაფერზე, ჯესი? ვერასოდეს ვიგებდი, რა არის ამ 

ყველაფერში ამდენი საკირკიტო.   

ჯესი: ან უბრალოდ არ იცოდი. არ უნდა მოგეტყუებინე აგნესზე.  

დედა: არ მომიტყუებიხარ! არ გიკითხავს!  

ჯესი: მომატყუე, სახლები გადაწვაო და კიდევ რამდენი ჩიტი ჰყავს და რამდენ ოკრას ჭამს ან აქ 

რატომ არ მოდის. ასე ძალით თუ ამოგგლიჯე სიმართლე, ღამის გათენება მოგვიწევს.  

დედა: მე პრობლემა არ მაქვს. საერთოდ არ მეძინება.  

ჯესი: დედა... 

დედა: კარგი. მკითხე რაც გინდა. აჰა (უხერხული პაუზა დგება, იმიტომ რომ კაკაო მზადაა და 

დედა ჯესის მოწოდებულ ჭიქებში ასხამს) 

ჯესი: (სანამ დედა პირველ ყლუპს სვამს) მამა გიყვარდა? 

დედა: არა.  

ჯესი: (კმაყოფილი, რომ დედას ახლა უკეთ ესმის წესები) ასეც ვფიქრობდი.  მართლა თხუთმეტის 

იყავი, ცოლად რომ გაყევი? 



დედა: თვითონ როგორც ყვებოდა? ტალახში თამაშობდა  და მე რომ გამოვჩნდი, სამზარეულოში 

შევათრიე, მას მერე იქ ზისო?  

ჯესი: ხო.  

დედა: არა, ეგ დიდი და ლაყე ტყუილი იყო, მთელი ეგ ამბავი. უბრალოდ ეგონა ასე უფრო 

სასაცილოაო. ღმერთო, ეს რძე ყელზე მადგას.  

ჯესი: კაკაო ანეიტრალებს.  

დედა: (კმაყოფილი, რომ ამაზე მაინც თანხმდებიან) ხო, მაგრამ არ ეყო, არა? მაინც აქვს გემო, ხო?  

ჯესი: ხო, ცუდ გემოს აძლევს. მეგონა მე მახსოვდა ცუდად, მაგრამ არა. ნამდვილად რძის 

ბრალია.  

დედა: რა ტყუილად გაფუჭდა ამდენი შოკოლადი. ნუ დალევ ბოლომდე, თუ არ გინდა.  

ჯესი: (თავის ჭიქას დგამს) მაინც მადლობა.  

დედა: არ უნდა გამეკეთებინა. ვიცოდი, რომ არ მოგეწონებოდა. არასოდეს მოგწონდა.  

ჯესი: თავიდანვე არ გიყვარდა, თუ რამე დააშავა და მერე გადაიყვარე თუ რა მოხდა?  

დედა: ვეცოდებოდი. ცოლად უბრალო სოფლის ქალი უნდოდა და მოიყვანა კიდეც, და მერე 

მთელი ცხოვრება ეგ ჰქონდა ჩემს წინააღმდეგ, თითქოს უნდა შევცვლილიყავი და რამენაირად 

გამეოცებინა. ერთ დღეს, მახსოვს, კართანაზე იდგა და ვუთხარი, პერანგი მოიცვი-მეთქი. 

შემოვიდა, აიღო პერანგი და მერე მითხრა - ძალიან წყნარად, მაგრამ საქმიანად - „მართალი ხარ, 

ტელმა. ღმერთს რომ სდომოდა ხალხს დედიშობილა ევლო, ასეც გააჩენდაო“  

ჯესი: (დედის სიტყვებში წყენას ამჩნევს) ცუდი არაფერი უგულისხმია, დედა.  



დედა: რომ არ სდომებოდა, ისე მაინც არაფერს იტყოდა, ჯესი. შეიძლება მაგის მეტი მთელი დღე 

არც არაფერი ეთქვა. ჰოდა, თუ თქვა, რაღაცა იგულისხმა, მაგრამ მე დღესაც ვერ ვხვდები რა. რისი 

თქმა ეთქვა?  

ჯესი: არ ვიცი. მე კი მიყვარდა შენზე მეტად, მაგრამ შენზე უკეთესად არც მე ვიცნობდი.  

დედა: როგორ უნდა მყვარებოდა, ჯესი? არაფერი არ მქონდა ისეთი, რაც იმას უნდოდა. (ჯესი არ 

პასუხობს) მაგრამ თავისი წილი სიყვარული მაინც ერგო. შენ ორივეს მაგივრად გიყვარდა. სულ 

უკან დასდევდი, როგორც... ჯესი, ერთადერთი, რასაც კაცი აკეთებდა, ფერმაში მუშაობა და 

ჯდომა იყო... კიდევ იმაზე ტვინის ჭყლეტა, ფერმა ვისთვის მიეყიდა.  

ჯესი: კიდევ ჩიბუხის საწმენდისგან ჩემთვის ბოიფრენდის გაკეთება, სკამის საზურგეზე 

გადაწოლა და ღიმილით ყურება, თითქოს ჩხირის კაცი საცაა ცეკვას დაიწყებდა და ნუთუ ეს 

ამბავი არ უნდა გამხარებოდა. ან ავადმყოფი ძროხის გვერდით ღამის გათენება და დილით ჩემს 

საწოლზე ჩხირებისგან გაკეთებული ჩაძინებული სპილოების ჯაჭვის დადება.  

დედა: ან უბრალოდ ჯდომა.  

ჯესი: მე მიყვარდა, როცა იჯდა. გახუნებული და ნაღვლიანი, დიდი მოხუცი სავარძელში. ჩუმი.  

დედა: აგნესს თავისი ჩიტები უფრო ელაპარაკებიან, ვიდრე თქვენ ორნი მე მელაპარაკებოდით. 

გეგონება ის „სათევზაოდ წავედი“ წარწერა იმ სკამზე მჯდომსაც კისერზე ეკიდა. თითქოს იმასაც 

კი ვხედავდი, წყალს როგორ ჩაშტერებოდა, ვხედავდი ამინდის შეცვლას რომ აკვირდებოდა, 

იქამდე მივედი, რომ ის ნავიც კი თვალწინ მედგა ხოლმე. აი, შენ კი იცი, რაზე ფიქრობდა ხოლმე 

და ახლა ყველაფერს მეტყვი.  

ჯესი: რა ვიცი, დედა! ალბათ თავის ცხოვრებაზე. თავის სიმინდზე. თავის ჩექმებზე. ჩვენზე. 

რაღაცეებზე. ხომ გესმის.  



დედა: არ მესმის, ჯესი! ეს თქვენ ჭუკჭუკებდით ხოლმე ჩუმად ვახშმის მერე. რას 

ეჩურჩულებოდით ერთმანეთს? 

ჯესი: არ ვეჩურჩულებოდით. ეს შენ იჯექი ოთახის ბოლოში.  

დედა: რაზე ლაპარაკობდით? 

ჯესი: იმაზე ვლაპარაკობდით, რატომაა შავი წინდები ლურჯებზე თბილი. ეს ხომ ისეთი რაღაცა 

არაა, რომ წახვიდე და დედას უთხრა? შენ იმიტომ ეჭვიანობდი, რომ მე მასთან ლაპარაკი 

მერჩივნა შენთან ერთად ჭურჭლის რეცხვას.  

დედა: იმიტომ ვეჭვიანობდი, რომ ყველაფერს გერჩივნა იმასთან ლაპარაკი! (ჯესი მაგიდაზე 

პატარა საათს გადაწვდება და ქოქავს) მე რომ მოვმკვდარიყავი, ჩემსავით კი არ მიგიღებდა ამ 

სახლში.  

ჯესი: მაგის იმედი არც მექნებოდა.  

დედა: და მერე რას იზამდი? 

ჯესი: სტუმრად მოვიდოდი.  

დედა: აჰა, გასაგებია. მოკვდა და მე შემომატოვა შენი თავი. ამაზე ხარ გაცოფებული.  

ჯესი: (დგება) ახლა აღარ ვარ. სპეციალურად არ უქნია. აქ ძალით არავის მოვუყვანივარ. ამაზე 

ხომ უკვე ვილაპარაკეთ.  

დედა: ან იქნებ გგონია, უფრო მეტად რომ მყვარებოდა ან საერთოდ, მყვარებოდა, ისევ ცოცხალი 

იქნებოდა? 

ჯესი: ეგ არასოდეს მიფიქრია.  



დედა: შენც ეცოდებოდი, ჯესი, თავს ნუ მოიტყუებ. უდღეურიაო, ჯერ კიდევ იმ დღიდან 

მოყოლებული ამბობდა, როცა დაიბადე, შანსი არა აქვსო.  

ჯესი: (შაქრის ქილას იღებს და საშაქრეს ავსებს) ვიცი, რომ ვუყვარდი.  

დედა: მერე რა, რომ უყვარდი? ეგ არაფერს არ ცვლიდა.  

ჯესი: არც უნდა შეეცვალა. მენატრება.  

დედა: იცი, რომ სინამდვილეში სათევზაოდ სიცოცხლეში არ ყოფილა? არც ერთხელ. ნემსკავების 

ყუთი საღეჭი თამბაქოთი ქონდა სავსე, მიდიოდა ხოლმე ტბაზე და ერთადერთი, რასაც იქ 

აკეთებდა, მანქანაში იჯდა. დოუსონი მომიყვა. დოუსონს კიდევ ბენიმ უთხრა, ნემსკავების 

მაღაზიიდან. ყველანი მაგაზე იცინოდნენ. თევზაობიდან რომ ბრუნდებოდა, ერთადერთი... 

ჩიბუხის საწმენდი ჩხირების მთელი ოჯახი მოქონდა -  ქათმები, ღორები, კოჭლი ძაღლი - ტანში 

მცრიდა, იმათ დანახვაზე. ცუდად ვხდებოდი რომ ვუყურებდი. ერთი-ორჯერ დავუმალე კიდეც 

ჩიბუხის საწმენდები, მაგრამ სადღაციდან მაინც მოქონდა.  

ჯესი: მე მეგონა მისი სიკვდილის მერე უკეთესი ცხოვრება გექნებოდა. რაღაცეებით 

დაინტერესდებოდი, თავისუფლად ამოისუნთქავდი. რაღაცნაირად შეიცვლებოდი.  

დედა: როგორ უნდა შევცვლილიყავი? დედოფალი გავმხდარიყავი? თუ ფეხსაცმლის 

გამყიდველი? რატომ? იმიტომ რომ იმან თქვა ასე? იმიტომ რომ შენ გინდოდა ასე? (უარის ნიშნად 

ჯესი თავს აქნევს) მე ღმერთს იმის სათამაშოდ არ გავუჩენივარ, ჯესი. არც შენ გასართობად. არ 

ვიცი, რისთვის გავჩნდი, მაგრამ ამაზე ბევრს მაინც არ ვფიქრობ. (ხვდება, რას ნიშნავს ეს 

ყველაფერი) დაგენიძლავები, თავის მოკვლაზე არ იფიქრებდი, ის რომ ცოცხალი ყოფილიყო.  

ჯესი: ეგ ტყუილია. 

დედა: ტყუილია, არა? მაშინ იმაზე რატომ მკითხე? რაში გაინტერესებდა, მიყვარდა თუ არა? 



ჯესი: უბრალოდ არ მეგონა, რომ გიყვარდა. ეგაა და ეგ.  

დედა: რა მნიშვნელობა აქვს, მიყვარდა თუ არა. ჩემთვისაც სულ ერთი იყო და იმისთვისაც. ეგ 

იმას არ ნიშნავს, რომ ერთმანეთს ვერ ვეწყობოდით. ეგ არ ყოფილა მთავარი. საერთოდ არ 

ვლაპარაკობდით ამაზე. (კარადიდან ხელის ერთი მოსმით ყრის ქვაბებს) ესენი აივანზე გაიტანე! 

ჯესი: რატომ?  

დედა: მარტო ეს ერთი ქვაბი დამიტოვე. (ხმაურით აღებს დანა-ჩანგლის უჯრას) ერთი დანა, 

ერთი ჩანგალი, დიდი კოვზი და კონსერვის გასახსნელი ამომიღე და სადმე ისეთ ადგილას დადე, 

რომ ადვილად მივწვდე (დანა-ჩანგალს ერთ-ერთ ქვაბში ყრის). 

ჯესი: ნუ შვები მაგას! ახლა გავასწორე ეგ უჯრა!  

დედა: (ქვაბს ნიჟარაში ისვრის) თეფშები და ჭიქებიც გადაყარე. ქაღალდის თეფშებიდან შევჭამ. 

ლორეტას თუ უნდა რამე, წაიღოს და დანარჩენს დოუსონი გაყიდის.  

ჯესი: (მშვიდად) რას აკეთებ? 

დედა: არაფრის მომზადებას არ ვაპირებ. მაინც არასოდეს მომწონდა საჭმლის კეთება. მე კანფეტი 

მიყვარს. ქაღალდში გახვეული ან პაკეტებში რომ არის. და თინუსი. მიყვარს თინუსი. თინუსს 

შევჭამ, გმადლობთ.  

ჯესი: (ქვაბს ნიჟარიდან იღებს) ვაშლის ჯემის გაკეთება რომ მოგინდეს? ჯემს იმ პატარა ქვაბში 

ვერ მოხარშავ. სტაფილო რომ დაგრჩეს ცეცხლზე და მაგ ქვაბმა მიიწვას?  

დედა: არ მიყვარს სტაფილო.  

ჯესი: იქნებ წელს კარგი მარწყვი მოვიდეს და აგნესთან ერთად მოსაკრეფად წასვლა მოგინდეს.  



დედა: ვეტყვი, რომ ქვაბი წამოიღოს. ხომ თქვი, ყველაფერს ვიზამ, რაც გინდაო!  ჰოდა, არ მინდა 

ეს ამდენი ქვაბი კარადაში რომ არის ახორხლილი, გამოსაღებად მაინც ვერ ვიხრები. გადაყარე, 

ყველა მოაშორე აქედან.  

ჯესი: (ქვაბებს იღებს) თავის ადგილზე დავაბრუნებ. აივანზე არ გავიტან. თუ დაგჭირდა, აქ 

იქნება. დაიხრები და გამოიღებ, როგორც კაკაოს ქვაბი გამოიღე. ვინმე თუ შემოივლის საჭმლის 

გასაკეთებლად, აიღებს და გამოიყენებს. მორჩა!  

დედა: ვინ მოვა აქ საჭმლის გასაკეთებლად?  

ჯესი: აგნესი.  

დედა: ჩემ ქვაბებში? ვერ ეღირსება.  

ჯესი: რატომ არ გინდა, გადმოვიდეს და აქ ერთად იცხოვროთ ორივემ ერთად? ორნი უფრო 

იაფად გამოხვალთ და ხმის გამცემიც გეყოლება. ჩიტები თუ მოგაბეზრებენ თავს, ერთ დღეს 

აგნესს თმის გასაკეთებლად რომ გაიგულებ, აიღებ და ყველას ერთად გაასეირნებ. 

დედა: (სანამ ჯესი დანა-ჩანგლის უჯრას ალაგებს) მაგიტომ წამიღე ტვინი, აგნესი, აგნესიო? შენ 

გგონია, ახალ მომვლელს რომ მიშოვნი, საფლავში მშვიდად იქნები. აი, რა გითხრა, აგნესთან 

ერთად ცხოვრება არ მინდა. მაგასთან ლაპარაკიც კი იშვიათად მინდება ხოლმე. უბრალოდ არის 

და მორჩა. დიდი ხნის ნაცნობები ვართ, სულ ეგაა. აგნესს სათოფეზე არ მოვუშვებ. ასე ადვილად 

თავს ვერ დაიძვრენ, ბავშვო.  

ჯესი: კარგი მაშინ. მაგაზე რამე უნდა მოვიფიქროთ.  

დედა: მე არ მიყვარს რაღაცეებზე ფიქრი. მე მიყვარს რაღაცეები თავისით რომ ხდება!  



ჯესი: (დანა-ჩანგლის უჯრას ხურავს) მინდა ვიცოდე, რა გითხრა მამამ იმ ღამეს, სანამ 

მოკვდებოდა. ტყვიასავით გამოვარდი იმისი ოთახიდან და მითხარი, შენ თუ გინდა იყავი 

მასთან, სანამ წავა, მე ფილმის ყურებას ვაპირებო. რა გითხრა ამისთანა?  

დედა: არაფერი არ უთქვამს, ჯესი. მაგიტომ გამოვედი. სიტყვაც არ დაცდენია. ბოლო შანსი 

ჰქონდა, არ დამლაპარაკებოდა და ხელიდან როგორ გაუშვებდა.  

ჯესი: (წუთით დუმს) ვწუხვარ, რომ არ გიყვარდა. შენზე ვწუხვარ. კარგი კაცი ჩანდა.  

დედა: (სანამ ჯესი მაცივრისკენ მიდის) მზად ხარ შენი ვაშლის ნამცხვრისთვის?  

ჯესი: აი, აქ მოვრჩები და კი, დედა.  

დედა: არც ნამცხვარი მოგეწონება. კაკაოზე როგორც ქენი. ჭამა არასდროს არ გიყვარდა, არა? 

საერთოდ არაფრის! გამაგებინე, რითი გედგა სული ამ წლების განმავლობაში, კბილის პასტით?  

ჯესი: (მაცივრის დასუფთავებას იწყებს) ახლა უკვე იცი, რომ მერძევე კაცი ოთხშაბათობით და 

შაბათობით დადის. შეკვეთის ქვითარს კვერცხის ყუთში ტოვებს ხოლმე და თვის ბოლოს 

ანგარიშებს დოუსონს აძლევ.  

დედა: ის ორანჟადი იყიდება კიდე?  

ჯესი: ეგ ორანჟადი არაა, დედა, უბრალო ფორთოხლის წვენია. 

დედა: უნდა შევუკვეთო. მე მეგონა აღარ გამოდიოდა. თურმე შენ აღარ უკვეთავ.   

ჯესი: რძე უნდა სვა, დედა.  

დედა: არაფერიც აღარ უნდა ვსვა. ის ცხელი შოკოლადი ბოლო იყო. ვაშა.  



ჯესი: (ნიჟარის ქვემოდან ნაგვის ურნას იღებს) შენ რაც არ უნდა თქვა, მე მაინც გავაფრთხილე 

კვირაში ერთი ლიტრი ისევ მოგიტანონ. ვუთხარი, კოლა რომ გაუთავდება, მოუწევს დალიოს-

მეთქი. ვუთხარი, დარწმუნებული ვარ, ეზოში არ გადაღვრის-მეთქი... 

დედა: და ისიც უთხარი, რომ აღარ შეუკვეთავდი, ხო?  

ჯესი: ვუთხარი, ცოტა ხნით დასასვენებლად მივდივარ და ყურადღება მიაქციეთ-მეთქი.   

დედა: და რა, უცნაურად არ მოეჩვენათ ეგ ამბავი? შენ, რომელიც სახლის კიბეზე არ ჩადიხარ და 

გზას მარტო საკაცეზე უგონოდ გაჭიმული უყურებ?  

ჯესი: (ეს ლაპარაკი ამხიარულებს, მაგრამ არ იცინის) კარგა ხანია დრო იყოო. ოღონდ შენზე 

მითხრეს, თან რატომ არ მიგყავსო. მე ვუთხარი, არამგონია წამოსვლა მოუნდეს-მეთქი და ხო, 

დასვენება ყველას თავის ჭკუაზე ურჩევნიაო.  

დედა: შენ მგონი სასაცილოდ გეჩვენება ეს ამბავი.  

ჯესი: (მაცივრიდან ქილებს ალაგებს) იცი, სასწრაფოს გამოძახება საერთოდ არ იყო ხოლმე 

საჭირო. ერთადერთი, რასაც საავადმყოფოში მიკეთებდნენ, გამოფხიზლებას მაცლიდნენ. მაგას 

აქაც ვიზამდი. ახლა, მე გეტყვი აქ რეებია და შენ მითხარი, რა დავტოვო - მიპასუხე „კი“ ან „არა“. 

ვიცი, რომ მწნილი გიყვარს. კეჩუპი?  

დედა: დატოვე.  

ჯესი: შარშანდელი დამოუკიდებლობის დღიდან დევს აქ.  

დედა: კეჩუპი დატოვე. ყველაფერი დატოვე.  

ჯესი: ბოთლიდან აპირებ კეჩუპის დალევას თუ როგორ? საჭმელი გინდა და ქვაბები არ 

გჭირდება? გაფუჭდება ეს ყველაფერი, დედა.  



დედა: შენთვის რაც არ უნდა გამეკეთებინა, მაინც არ იყავი კმაყოფილი. მინდა ვიცოდე, რატომ.  

ჯესი: ეგ ტყუილია.  

დედა: და მინდა ვიცოდე, როგორ გაჩერდი აქ ამდენი ხანი, თავს თუ ასე გრძნობდი.  

ჯესი: წარმოდგენაც კი არა გაქვს, თავს როგორ ვგრძნობ.  

დედა: როგორ მექნება? სადღაც ძალიან შორს ხარ, ჯესი.  

ჯესი: მაინც სად ვარ? 

დედა: როგორია მანდ, სადაც ხარ? ხალხი ყოველთვის სწორ რაღაცეებს ამბობს? რაც უნდათ, 

ყველაფერს ისრულებენ თუ როგორ? 

ჯესი: რეებს ამბობ? 

დედა: გაზეთებში რას ეძებ? ან ჩემ მოქსოვილ ჯემპრს რატომ არ იცვამ? გახსოვს, როგორი ვიყავი 

თუ ახლა ერთი რიგითი ბებრუხანა ვარ შენ თვალში? შეტევა რომ გემართება ხოლმე, 

ვარსკვლავებს ხედავ თუ რას? ცხენიდან როგორ ჩამოვარდი სინამდვილეში? სესილმა რატომ 

მიგატოვა? ჩემი ძველი სათვალე სად დადე?  

ჯესი: (დედას თავდასხმით გაოგნებული) შენი კამოდის ქვედა უჯრაშია, ყუთში. სესილმა კი 

იმიტომ მიმატოვა, რომ მაიძულებდა მასსა და მოწევას შორის ამერჩია.  

დედა: ჯესი, ვიცი, რომ ეგეთი დებილიც არ იყო.  

ჯესი: ვერ გავიგე, ასე ძალიან რატომ სძულდა, როცა ასეთი კარგია. მოწევა ერთადერთია, რაც 

იმედს არ გაგიცრუებს - ისეთია, როგორიც წარმოგედგინა. ყოველი მოწევისას ზუსტად ისეა, 

როგორიც წინაზე, როცა გინდა, სიგარეტი სულ ხელთ გაქვს და რაღაცნაირი, მშვიდი საქმეა.  

დედა: ძალიან კარგად იცი, რომ შენი შეტევები ამოუვიდა ყელში.  



ჯესი: კრუნჩხვები, დედა. პირდაპირ თქვი. შეტევები კი არა, კრუნჩხვები. 

დედა: ერთი და იგივეა. საავადმყოფოში კრუნჩხვას ეძახიან, სახლში - შეტევას.  

ჯესი: ჩემი კრუნჩხვები საერთოდ არ აწუხებდა, ოღონდ ეგონა მისი ბრალი იყო. იმან მოიფიქრა 

იმ დღეს ცხენზე ჯირითი. აკვიატებული ქონდა, რომ თუ მოვინდომებდი, ყველაფერს 

შევძლებდი. იმ დღეს ცხენიდან იმიტომ ჩამოვვარდი, რომ არ ვიცოდი, თავი როგორ დამეჭირა. 

პრინციპში, სესილმა ამიტომაც მიმატოვა.  

დედა: ვიღაც გოგო ყავდა, ჯესი. ფარდულში შევუსწარი, კინაღამ ფეხი წამოვდე.  

ჯესი: (ერთი წუთის მერე) აჰა. გასაგებია. (მორიგ სიგარეტს უკიდებს) ლამაზი იყო?  

დედა: აგნესის გოგო იყო, კარლინი. თავად განსაჯე.  

ჯესი: (თან სასტუმრო ოთახისკენ მიდის) ალბათ შენ და აგნესმა სერიოზულად დაილაპარაკეთ, 

არა?  

დედა: მე ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ სესილი არ შეგეფერებოდა, ჯესი. ხომ იცი, ეგენი 

ტენესიდან გადმოვიდნენ აქ.  

ჯესი: რას ლაპარაკობ? შენ ჩემზე მეტად მოგწონდა. შენ ეფლირტავებოდი, აქ რომ მოგეყვანა და 

კართანა აეშენებინა, თორემ ვერც ვერადროს გავიცნობდი. გეგონა, აქაურობის მიხედვაში 

დაგეხმარებოდა, მერე ყავაზე შემოვიდოდა და იჭუკჭუკებდით. ღმერთმა იცის, რა გეგონა. 

თმასაც საგანგებოდ იხვევდი.  

დედა: ამ მხარეში საუკეთესო დურგალია, ჯესი. იმ შენ პატარა სახლს, მაგან რომ ააშენა, მეორედ 

მოსვლამდე  არაფერი დაემართება.  

ჯესი: კართანა სულ არ გჭირდებოდა.  



დედა: კარგი! ქმარი მინდოდა შენთვის.  

ჯესი: რა თქმა უნდა, მე თვითონ ვერ ვიშოვნიდი.  

დედა: ქმარს როგორ იშოვნიდი, როცა ყველასთან თევზივით პირში წყალი გქონდა ჩაგუბებული?  

ჯესი: ხო, არ ვლაპარაკობდი ამაზე. მერე რა? 

დედა: ჰოდა, იმის ნება უნდა მომეცა, რომ ასე მჯდარიყავი? მამაშენივით? აქ, ამ სკამზე?  

ჯესი: ალბათ.  

დედა: მე ეგრე არ ვფიქრობდი.  

ჯესი: შენ რა იცოდი?  

დედა: მე არასოდეს მითქვამს, რომ ბევრი რამე ვიცოდი. რა უნდა მესწავლა აქ, ამ გადაკარგულში? 

ჩემ ცხოვრებაში რაც გამიკეთებია, იმის ნახევარიც არ ვიცოდი. რაღაცეები თავისით ხდება. შენ 

რაც შეგიძლია აკეთებ და მერე ელოდები, რა იქნება. ვაღიარებ, ცუდ კაცზე გაგათხოვე. ჰოდა, რომ 

მიგატოვა, შეგიფარე კიდეც. მაპატიე. 

ჯესი: ცუდი კაცი არ ყოფილა.  

დედა: არ უყვარდი, ჯესი. რომ ყვარებოდი, არ მიგატოვებდა.  

ჯესი: ცუდი კაცი არ ყოფილა, დედა. ძალიან მიყვარდა. და მართლა ვცდილობდი მეტი 

მევარჯიშა და ფხიზლად ვყოფილიყავი. ვცდილობდი, ცხენზე ჯირითი მესწავლა. მეტი დრო 

გამეტარებინა გარეთ, მასთან ერთად. მაგრამ იმან ყოველთვის იცოდა, რომ ვცდილობდი, 

ამიტომაც არაფერი გამოვიდა.  

დედა: ეგოისტი იყო. ერთხელ მითხრა, მეზიზღება ხალხი რომ გადმოდის ჩემ აშენებულ 

სახლებშიო. დარწმუნებული იყო,იქაურ ობას გააფუჭებდნენ.  



ჯესი: ძალიან მიყვარდა ის ხიდი, სახლის უკან, ნაკადულზე რომ გადო. ბევრი არაფერი იყო 

საჭირო - ორი ფიცარიც ეყოფოდა, მაგრამ იმ ყვითელი ფიჭვისგან გააკეთა და ისე კარგად 

გააპრიალა... 

დედა: აქ მოვალეობები ქონდა - ცოლი ყავდა და შვილი და დაგაღალატათ.  

ჯესი: ან ის ბავშვის საწოლი, რიკისთვის რომ გააკეთა. ვეუბნებოდი, მაგაზე ამდენ დროს ნუ 

დაკარგავ-მეთქი, მაგრამ მითხრა, გამძლე უნდა იყოსო. საბოლოოდ, ასკილოიანი რაღაცა 

გამოვიდა და ვერც ვძრავდი. მეთქი, მაინც რამდენი ხანი უნდა გაძლოს ბავშვის საწოლმა-თქო. 

მაგრამ ალბათ ეგონა, საკმარისად მტკიცე თუ იქნა, რიკი სულ ბავშვი დარჩებაო.  

დედა: რიკი სესილის ალი-კვალია. 

ჯესი: საერთოდ არა. რიკი მე მგავს, როგორც შეიძლება ერთი ადამიანი მეორე გავდეს. 

შარვლებიც კი ერთი ზომის გვაცვია. მგონი ეს იმისია.  

დედა: ზომა კი იგივეა, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ ერთნაირები ხართ.  

ჯესი: სახეზე აწერია ყველაფერი. ლაპარაკზე ვატყობ. სამყაროს რომ ვუყურებთ, ერთსა და იმავეს 

ვხედავთ. უსამართლობაა. ჩვენს შორის ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ რიკი სამყაროსთან 

ანგარიშის გასწორებას ცდილობს. იცის, რომ არავის არ უნდა ენდოს - ეს ჩემგან გამოყვა. ისიც 

იცის, რომ სამუშაოს შოვნა არ უნდა სცადოს - აბა, გამოიცანი, ამაში ვის გავს? უთავბოლოდ 

დადის, თითქოს იატაკზე ფიცრები იყოს მორყეული და იცი, ვინ დააგო ეგ იატაკი? მე დავაგე.  

დედა:   რიკის საქმე ჯერ წასული არ არის. რა იცი, მისგან რა გამოვა!  

ჯესი: (სამზარეულოში ბრუნდება) კი, ვიცი და სესილმაც იცოდა. რიკიში ორივე ჩვენგანია 

სამუდამოდ გამომწყვდეული, აუტანელ სივიწროვეში. და, როგორც ყოველთვის, ერთმანეთს 

ვჭამთ იმ ბიჭში. ამას თუ ვერ ხედავ, უბრალოდ ბრმა ხარ.  



დედა: დრო ჭირდება, ჯესი.  

ჯესი: დრო კი საკმარისზე მეტი ექნება. ხუთი წელი გაყალბებისთვის, ათი წელი - შეიარაღებული 

თავდასხმისთვის... 

დედა: (განრისხებული) გაჩერდი-მეთქი! (მერე მუდარაზე გადადის) ჯესი, იქნებ სესილს 

შერიგება უნდა, შვილო. ხანდახან ეგეც ხდება ხოლმე. წადი ცენტრში, იპოვნე და დაელაპარაკე. 

არ იცოდა შენი ფასი. იქნებ ახლა სხვანაირად უყურებს რაღაცეებს, მაგრამ საიდან გეცოდინება, 

სანამ არ წახვალ და არ ნახავ. ან დაურეკე! ახლავე! შეიძლება სახლში იყოს.  

ჯესი: და რა ვუთხრა? არაფერი შეცვლილა, სესილ, უბრალოდ მინდა თვალი მოგკრა, თუ 

წინააღმდეგი არ იქნები-მეთქი? არა. ვუყვარდი, დედა. უბრალოდ არ ესმოდა, რატომ 

ფუჭდებოდა ყველაფერი ჩემს გარშემო, როგორც ხდება ხოლმე. მე მგონი, სწორად მოიქცა. თავს 

უშველა, მეტი არაფერი. მე კი ვეხვეწებოდი, თან წავეყვანე. ოღონდ წავეყვანე და ვუთხარი, რომ 

რიკისაც მივატოვებდი, შენც და ყველაფერს, რაც აქ მიყვარდა. მაგრამ არ შეეძლო და მესმის, 

რატომაც. (პაუზა) ის წერილი რომ გაჩვენე, ჩემი დაწერილი იყო. სესილს არ დაუწერია, მე 

დავწერე. დავწერე „ბოდიში, ჯეს, შენ გაფუჭებულ ყველა საქმეს მე ვერ გამოვასწორებ-მეთქი“. მე 

დავწერე, რომ ყოველთვის მეყვარებოდა საკუთარი თავი, სესილს არ დაუწერია. მაგრამ ისიც 

იგივეს გრძნობდა.  

დედა: მაშინ თან უნდა წაეყვანე!  

ჯესი: (სავსე ნაგვის პარკს იღებს) დედა, როცა მიდიხარ, თან ნაგავი არ მიგაქვს. 

დედა: არ გაბედო და თავს ნაგავი არ დაუძახო, ჯესი.  

ჯესი: (ნაგვის პარკი დიდ ურნასთან მიაქვს) ეგ უბრალოდ ისე ვთქვი, დედა. ჩემ სიაზე 

ვფიქრობდი, მეტი არაფერი. (ურნას აღებს, ნაგვის პარკს შიგნით დებს და თავსახურს იჭერს) ნუ, 



შეიძლება იმის თქმაც მინდოდა, რომ არაუშავს, სესილი რომ წავიდა. რაღაც მხრივ... შვებაც იყო. 

მე ისეთი არასოდეს ვყოფილვარ, როგორიც იმას უნდოდა დავენახე. ასე რომ, ჯობდა სულ ჩემი 

ყურება რომ აღარ უწევდა.  

დედა: ვაშლს გაგიკეთებ ახლა.  

ჯესი: არა, მადლობა. შენ მანიკურის რაღაცეები გამოიღე და ახლავე მოვალ. (ჯესი თავს მოუკრავს 

ნაგვის დიდ პარკს ურნაში და ნიჟარის ქვეშ პატარა პარკს ცვლის, თან ძალიან ცდილობს 

სიმშვიდე დაიბრუნოს. დედა შორიდან უყურებს, ხელი გაუცნობიერებლად მიაქვს 

ტელეფონისკენ. მერე უკეთესი აზრი მოსდის. უფრო სწორად, ერთადერთ გამოსავალზე 

ფიქრობს, რაც დარჩა და უნდა, რომ სცადოს. შეიძლება დარწმუნებულიცაა, რომ გამოუვა).  

დედა: ჯესი, მე მგონი მამაშენს პატარა... 

ჯესი: (აწყვეტინებს) ნაგავი სამშაბათობით მიაქვთ. გარეთ რაც შეიძლება გვიან გაიტანე. ადრე თუ 

გაიტან, დევისების ძაღლები გაბრდღვნიან. (ახლა ნიჟარის ქვეშ, პატარა ურნაში ცვლის პარკს) და 

ისევ ეს დიდი, შავი პარკები შეუკვეთე ხოლმე. იაფიანს ნუ იყიდი, ზარალია. შესაკრავები აქ არის, 

ჩაქუჩებთან და რაღაცეებთან. ახალ ყუთს გახსნი თუ არა, მაშინვე ამ უჯრაში ჩადე. თორემ 

გაიფანტება და რეზინით შეკვრა და ეგეთები აღარ უშველის.  

დედა: მე მგონი, მამაშენსაც ქონდა შეტევები. სკამზე ჯდომისას ემართებოდა ხოლმე პატარ-

პატარა შეტევები. ჟურნალში წავიკითხე დიდი ხნის წინ, როგორ მაგ პატარ-პატარა შეტევებზე. 

ცოტა ხნით გონებას კარგავ. შეიძლება თვალები გახელილიც გქონდეს მაგ დროს. ხალხი მაგას 

„ჩაფიქრების პერიოდებს“ ეძახის.  

ჯესი: (სარეცხის კალათიდან დივნის გადასაკრავს იღებს) მე მგონი არ გჭირდება ის მანიკური, 

რომ უნდა გაგვეკეთებინა. ეს გადასაკრავი გავრეცხე დივნისთვის, მაგრამ ამის გადაკვრას ორი 

ადამიანი სჭირდება.      



დედა: მის თვალებს ხომ ვხედავდი. ვხვდებოდი, რაც ჭირდა. ჟურნალში ეწერა, ზოგმა საერთოდ 

არ იცის, ოდესმე შეტევა თუ ქონიათ.  

ჯესი: მამას ეცოდინებოდა, შეტევები რომ ჰქონოდა.  

დედა: ის ქალი იმ სტატიაში თავის შეტევებს აღრიცხავდა ხოლმე და ბოლო 11 წლის 

განმავლობაში 80 ათასი დაუთვლია.  

ჯესი: კიდევ რომ გარეცხავ ამ გადასაკრავს, უკეთესად გაშრება, სველს თუ გადააკრავ.  

დედა: ჯესი, მომისმინე, რას გეუბნები. იმ ქალს სადღაც ხუთიდან ხუთასამდე შეტევა ქონდა 

დღეში და ერთად რომ ავიღოთ, ალბათ სულ 15 წამს უგრძელდებოდა. ანუ თავისი ცხოვრებიდან 

სულ რაღაც ორი კვირა დაკარგა. სრულ განაკვეთზე მუშაობდა მდივნად და აიქიუ 120 ქონდა.  

ჯესი: (დედას ახალი ხრიკი ამხიარულებს) ესე იგი, შეტევებზე გინდა ლაპარაკი?   

დედა: კი. მინდა. იმას გეუბნები, რომ... 

ჯესი: უმეტეს შემთხვევაში, არც მეცოდინებოდა, შეტევა თუ მქონდა, სხვა ტანსაცმლით რომ არ 

გამღვიძებოდა და თავს ისე არ მეგრძნო, თითქოს ტრაქტორმა გადამიარა. ხანდახან თავი 

ტრიალს იწყებს ხოლმე ან საკუთარი კივილი ჩამესმის. ზოგჯერ კიდევ, ცოტა ხნით ადრე, ეს 

სულელური თავბრუსხვევა მაქვს, მაგრამ ტელევიზორი თუა ჩართული, შეიძლება ვერც 

შევამჩნიო (ჯესი და დედა დივნის და სკამის გადასაკრავებს ცვლიან და ფიზიკური ძალისხმევა 

როგორღაც ლაპარაკში არსებულსაც ირეკლავს)  

დედა: მე ზუსტად შემიძლია გითხრა, როდის გეწყება ხოლმე. თვალები, აი, ამხელა გიხდება! 

მაგრამ, ჯესი, შენ არ... 

ჯესი: (ლაპარაკის სადავეებს ხელში იღებს) გარედან როგორ გამოიყურება? კრუნჩხვები.  

დედა: (უხალისოდ) ყოველ ჯერზე სხვადასხვანაირია, ჯესი.  



ჯესი: კარგი, ერთი აარჩიე მაშინ. კარგი, გემრიელი კრუნჩხვა. მგონი ახლა კი მინდა ვიცოდე, 

როგორია.  

დედა: მოსაყოლი ბევრი არაფერია. უბრალოდ... იკეცები, თეძოებში წყდები, მარიონეტივით, 

თითქოს ვიღაცამ ყველა ძაფი ერთად გადაჭრა. ან იმ მექსიკურ ფილმებში როა მეხანძრეების 

რაზმი, უბრალოდ კედელთან ცურდები. შენ არ იცი, რა გემართება ხოლმე? როგორ შეიძლება არ 

იცოდე?  

ჯესი: მაგ დროს დაკავებული ვარ ხოლმე.  

დედა: არაა სასაცილო, ჯესი.  

ჯესი: არც ვიცინი. ესე იგი, თავს ვატრიალებ, ვეცემი და მერე რა ხდება?  

დედა: როგორ გითხრა, მკერდი თითქოს გივარდება და მერე გებერება და ისეთ ხმებს გამოსცემ, 

თითქოს იხრჩობი, ხროტინებ, გეგონება სუნთქვა არ გყოფნის. 

ჯესი: მიდი, გააკეთე რა. ჩემი გულისთვის. გამოეცი ის ხმები.  

დედა: არავითარ შემთხვევაში. საშინელი მოსასმენია.  

ჯესი: ხო. ისე აღწერე, ეგრეც იქნება. მერე რა ხდება? 

დედა: კრიჭა გეკვრის და მაგ დროს ენა უნდა დაგიჭირო ხოლმე, რაც შეიძლება სწრაფად, რომ არ 

იკბინო.  

ჯესი: ან შენ არ გიკბინო. შენც გკბენ ხოლმე, არა? 

დედა: ერთხელ კარგა გემრიელად ჩამკბიჩე. ტეტანუსზე აცრაც მომიწია! მაგრამ მე ვიცი, რას 

ვუფრთხილდე მაგ დროს. მერე ლურჯდები და ტოკვას იწყებ. თითქოს მე გიჩხიკინებდე ნახირის 

შოლტით ან თვითონ ყოფდე ხელს ჩამრთველში, თან რაც შეიძლება სწრაფად.  



ჯესი: თან სულ ცოფიანი ძაღლივით ვიდორბლები, არა? 

დედა: უბრალოდ ბუშტუკები ამოგდის, ჯეს. ისე კი არა, სარეცხი მანქანიდან ქაფი რომ გადმოვა 

ხოლმე. ღმერთო ჩემო, არა. ბუშტუკებია, აი, პატარა ბავშვები რომ იფურთხებიან ხოლმე. სველი 

ტილო მომაქვს ხოლმე და ეგაა. მერე კრუნჩხვები ნელდება, შარვალში ისველებ ხოლმე და მორჩა. 

მაქსიმუმ ორი წუთი გაგრძელდეს.  

ჯესი: ლოგინამდე როგორ მივდივარ ხოლმე? 

დედა: შენ როგორ გგონია?  

ჯესი: შენთვის უკვე ძალიან მძიმე ვიქნები. როგორ ახერხებ?   

დედა: დოუსონს ვურეკავ ხოლმე.  მაგრამ სანამ მოვა, კარგად გასუფთავებ და სანამ გაგეღვიძება, 

მანამდე ვუშვებ.  

ჯესი: შეგეძლო უბრალოდ იატაკზე დაგეტოვებინე.  

დედა: მინდა, რომ სადმე კომფორტულ ადგილას გაიღვიძო ხოლმე. (მერე თავს ძალას ატანს) აი, 

ჯესი, სწორედ მაგიტომ დავიწყე ახლა ამაზე ლაპარაკი! უკვე მთელი წელია, შეტევა არ გქონია. 

მთელი წელიწადი, ხვდები?  

ჯესი: კი. ეგ ალბათ ფენობარბიტალმა იმუშავა.  

დედა: რა თქმა უნდა, იმუშავა. შეიძლება არც არასდროს აღარ დაგემართოს! შეიძლება 

სამუდამოდ დააღწიე თავი ამ ამბავს!  

ჯესი: შეიძლება.  

დედა: ნამდვილად დააღწიე. დარწმუნებული ვარ! 



ჯესი: თავს ნამდვილად კარგად ვგრძნობ. მართლა. თვალები აღარ მიორდება და არც ღრძილები 

მისივდება. არც გამონაყარი და არაფერი. ასე კარგად სიცოცხლეში არ ვყოფილვარ. ხანდახან 

ვნერვიულობ და ვგიჟდები კიდეც, მაგრამ აღარ მეშინია, რომ ამის გამო შეტევა დამეწყება. 

უბრალოდ ცხოვრებას ვაგრძელებ.  

დედა: რა თქმა უნდა, აგრძელებ! შეგიძლია მიყვირო კიდეც, თუ მოგინდება. გადავიტან. 

სტუმარივით ნუ იქცევი, ჯესი. ეს შენი სახლიცაა.  

ჯესი: ყველაზე კარგი ისაა, რომ მეხსიერება დამიბრუნდა.  

დედა: მეხსიერება ყოველთვის კარგი გქონდა. როდის იყო ერთი რამე გავიწყდებოდა? 

ყოველთვის მახსენებ ხოლმე, რა... 

ჯესი: იმიტომ რომ ყველაფრის სიებს ვადგენდი. მაგრამ ახლა ისიც მახსოვს, რატომ ჩავწერე ამ 

სიებში რაღაცეები. ვხედავდი, მეწერა „ჭურჭლის ტილო“ და ვმკითხაობდი, უნდა გამერეცხა, 

მეყიდა თუ მომეძებნა, იმიტომ რომ არ მახსოვდა გარეცხილები სად დავდე. მაგრამ ახლა ვიცი, 

რასაც ნიშნავს - უნდა შემეფუთა, ლორეტასთვის დაბადების დღის საჩუქრად.  

დედა: (დივნის გასწორებას მორჩა) მაგ სიებსაც ეძებდი ხოლმე, შევამჩნიე. ახლა აღარ გავიწყდება, 

სად დებ! (მერე უცებ ანერვიულდება) ლორეტას დაბადების დღე მოდის?  

ჯესი: შენთვის დაბადების  დღეების სიაც ჩამოვწერე. შენი დაბადების დღეც ჩავსვი (ოდნავ 

შესამჩნევად იღიმება) შეგიძლია ლორეტას დაურეკო და გაახსენო ხოლმე.  

დედა: მოდი, ლორეტა ჰოვარდ ჯონსონის რესტორანში წავიყვანოთ და ის შემწვარი მოლუსკები 

შევუკვეთოთ. ხომ ვიცი, ის მოლუსკების როლები როგორ გიყვარს.  

ჯესი: (მცირე პაუზის მერე) მე აქ აღარ ვიქნები, დედა. 



დედა: ახლა რა ვილაპარაკეთ? დიახაც, აქ იქნები. კარგად ხარ, ჯესი. ყველაფერს თავიდან იწყებ. 

თვითონ თქვი. რაღაცეები გახსენდება და... 

ჯესი: არ ვიქნები აქ. აქამდე რომ მქონოდა ასეთი წელიწადი - გამართულად მეაზროვნა და 

ეგეთები, უკვე წასული ვიქნებოდი.  

დედა: (აღარ ემუდარება, ბრძანების ტონით) არა, ჯესი.  

ჯესი: (დანარჩენ სარეცხს კეცავს) კი, დედა. გახსენება დავიწყე თუ არა, მივხვდი სადამდე 

მიმიყვანა ამ ყველაფერმა.  

დედა: შეტევები მორჩა, ჯესი!  

ჯესი: დედა, შეტევებში არაა საქმე.  

დედა: მაშინ მე ვყოფილვარ დამნაშავე, შეტევები რომ გქონდა! მაგრამ ჩემი ბრალი არ ყოფილა!  

ჯესი: შეტევები არაფერ შუაშია-მეთქი! შენ თვითონ თქვი, მაგას წამალი შველისო.  

დედა: (აწყვეტინებს) მამაშენისგან გამოგყვა ეგ შეტევები, ჯესი. იმისგან გამოგყვა, როგორც ეგ 

მწვანე თვალები და სწორი თმა. ჩემი ბრალი არ არის!  

ჯესი: მერე რა მოხდა, პატარ-პატარა შეტევები თუ ჰქონდა? ეგ მემკვიდრეობითი არ არის. მე 

ცხენიდან რომ ჩამოვვარდი, იმიტომ დამემართა. უბედური შემთხვევა იყო.    

დედა: ცხენზე პირველად არ დაგმართნია, ჯესი. ხუთი წლის რომ იყავი, მაშინაც გქონდა შეტევა.  

ჯესი: არაფერი არ მქონია.  

დედა: როგორ არა! მამალოს ჭამდი და უცებ ჩაიკეცე. იმისგან გამოგყვა. ჩემი კი არა, იმისი 

ბრალია.  

ჯესი: აქამდე სად იყავი, რატომ არ მითხარი?   



დედა: როგორ უნდა მეთქვა ასეთი რამე ხუთი წლის ბავშვისთვის?  

ჯესი: ექიმმა რა თქვა? 

დედა: ბავშვებს ასეთი რამე სულ ემართებათო. მითხრა, ვერაფერს ვიზამთ, შემდეგ შეტევას 

დაველოდოთო.  

ჯესი: მაგრამ შემდეგი არ მქონია (ახლა კი ნამდვილი სიჩუმე დგება) ანუ რას მეუბნები, რომ 

ბავშვობაში სულ მქონდა შეტევები და ახლაღა მითხარი, რომ წავიქეცი თუ რაღაც ეგეთი და სანამ 

მაშინ არ დამემართა შეტევა, როცა სესილი მიყურებდა, თავი არავის შეუწუხებია გაეგო, რა 

მჭირდა?  

დედა: სულ კი არ გჭირდა, ჯესი. სკოლაში რომ დაიწყე სიარული, შეტევებიც სხვანაირი გახდა, 

უფრო მამაშენს რომ ჰქონდა, ისეთი. მაინც საოცარი დრო იყო, საღამოობით აქ რომ ვიჯექი 

თქვენთან ერთად და ვუყურებდი, ნათურებივით რომ ქრებოდით და ინთებოდით.   

ჯესი: რამდენი შეტევა მქონდა?  

დედა: საკუთარი თავისთვის არასოდეს არაფერი დაგიშავებია. მე სულ გყარაულობდი. ყოველ 

ჯერზე მე გიჭერდი.  

ჯესი: მაგრამ არავისთვის არ გითქვამს.  

დედა: არავისი საქმე არ იყო.  

ჯესი: გრცხვენოდა.  

დედა: არ მინდოდა ვინმეს გაეგო. და, პირველ რიგში, შენ. 

ჯესი: პირველ რიგში, მე. აჰა, გასაგებია. ჩემი პრობლემა იყო, შენი ხომ არა და მე უნდა 

მცოდნოდა. მამამ იცოდა?  



დედა: იმას ეგონა... ხშირად ეცემოდი. ასე ეგონა. რომ უყურადღებო იყავი. ან შეიძლება 

ფიქრობდა, რომ მე გცემდი. არ ვიცი, იმას რა ეგონა. ალბათ არც ფიქრობდა ამაზე.  

ჯესი: იმიტომ რომ არ გითქვამს! 

დედა: შენზე რომ მომეყოლა, მაშინ მის შეტევებზეც უნდა მეთქვა!   

ჯესი: არ მომწონს ეს ამბავი. საერთოდ არ მომწონს.  

დედა: არც მიფიქრია, რომ მოგეწონებოდა. ამიტომ არ მითქვამს აქამდე.  

ჯესი: დედა, რომ მცოდნოდა ეპილეფსია მქონდა, ცხენით ჯირითს არ დავიწყებდი.  

დედა: და თავი გარიყულად მეგრძნობინებინა შენთვის, არა? ეგ უნდა მექნა?  

ჯესი: მოიტანე მანიკურის რაღაცეები და დაჯექი!  

დედა: (მანიკურის ლანგარს იატაკზე ისვრის) არ მინდა შენი მანიკური!  

ჯესი: ხო, რაღაც არ გეტყობა, რომ გინდა. 

დედა: იქნებ ხელიდანაც გამივარდი, არ ვიცი.  

ჯესი: თუ ამბობ, არ გამვარდნიხარო, ესე იგი ასეც იყო.  

დედა: (ნერვებმა უმტყუნა) შეიძლება რამეს ისეთს გაჭმევდი და გავნო. შეიძლება სიცხე გქონდა 

რაღაც მომენტში და დროზე ვერ შევამჩნიე.  შეიძლება რამე სასჯელია.  

ჯესი: სასჯელი რისთვის? 

დედა: არ ვიცი. იქნებ იმისთვის, მამაშენი რომ არ მიყვარდა. ან იმიტომ რომ მეტი შვილი არ 

მინდოდა. რომ ბევრს ვეწეოდი და ცუდად ვჭამდი, შენზე ორსულად რომ ვიყავი. ნამდვილად 

რაღაცა არ ვქენი სწორად.  



ჯესი: შენ არაფერ შუაში ხარ. ავადმყოფობაა, წყევლა კი არა. ეპილეფსია არაფერს არ ნიშნავს. 

უბრალოდ ემართებათ ხოლმე.  

დედა: შეტევებზე არ ვამბობ, ჯესი! მე ამ შენს თავის მოკვლაზე ვლაპარაკობ. ნამდვილად მე ვარ 

შუაში. ასე რომ არ იყოს, ამას არ გააკეთებდი. რაღაცეებს გიმალავდი, ცუდ კაცზე გაგათხოვე ან 

სახლში შემოგიშვი და შენი ცხოვრების მოწყობის საშუალება არ მოგეცი ან ყველაფერი ერთად. არ 

ვიცი, რა, მაგრამ ის კი ვიცი, რომ დავაშავე. ყველაფერი ჩემი ბრალია, ჯესი, მაგრამ არ ვიცი, ახლა, 

ასე უცებ, რა მოვახერხო!  

ჯესი: (გაღიზიანებული, რომ გამეორება უწევს) შენ  ეს საერთოდ არ გეხება! 

დედა: შენ რასაც აკეთებ, ყველაფერი მეხება, ჯესი. გინდა სახეს იბანდე და გინდა თითს იჭრიდე, 

ვერაფერს ვერ გააკეთებ ისეთს, მე რომ არ მეხებოდეს. დიახ. გინდა თავი მოგიკლავს და გინდა მე 

მოგიკვლივარ, ჯესი, ერთი და იგივეა. მე მეხება ეგ, ჯესი.  

ჯესი: მერე რა, თუ გეხება! მერე რა, თუ ყველაფერი შენი ბრალია! იქნებ შენს მეტი არავინ მყავს 

და საკმარისი არა ხარ? იქნებ დანარჩენი ყველაფრის ატანა შემიძლია, ოღონდ კი შენ აქ არ იყო? 

იქნებ ერთადერთი გზა, რომ ბოლოს და ბოლოს თავი დაგაღწიო, თავის მოკვლაა? მერე რა? ეგ 

ხელს მაინც ვერ შემიშლის!  

დედა: (ცხარე ცრემლებით) მარტო არ დამტოვო, ჯესი! (ჯესი წამით უძრავად დგას, მერე 

საძინებლისკენ შებრუნდება) არა! (დედა მკლავში ჩააფრინდება) 

ჯესი: (ფრთხილად იშორებს მის ხელს) ყუთში გადავაწყვე რაღაცეები დასარიგებლად. ახლა 

მოვიტან. შენ... ცოტა ხანი დაისვენე. (ჯესი გადის და დედა ტელეფონს მიაშურებს, მაგრამ 

ამჯერად ყურმილსაც ვერ იღებს. ამის ნაცვლად იხრება, რომ მანიკურის ლანგრიდან 

გადმოცვენილი ბოთლები მიალაგოს და გადმოღვრილი მანიკური გაწმინდოს. ჯესი ბრუნდება, 

თან სურსათის ყუთი მოაქვს. შოკოლადის ყუთია ან თევზის კონსერვების. დედა ისევ იატაკზეა 



ჩამუხლული და ასუფთავებს, თითქოს იმედი აქვს, რომ თუ იქაურობა საკმარისად მილაგებული 

და მყუდრო იქნება, ჯესი გადაიფიქრებს და დარჩება)  

დედა: ჯესი, როგორ ვიცხოვრო აქ უშენოდ? მე შენ მჭირდები! შენ უნდა შემახსენო, რომ მხრებში 

გავიმართო და მითხრა, როგორ მიხდება ჩემი ვარდისფერი კაბა და რძის დალევა მაიძულო. შენ 

უნდა მოიარო სახლი და კარები ჩარაზო, რომ ღამით მშვიდად ვიყო, არავინ შემოგვივარდება-

მეთქი. რომ გავიღვიძებ, შენ უნდა იდგე აქ და ყავას ამზადებდე, მიყურებდე დღითიდღე როგორ 

ვბერდები და დრო რომ მოვა, უკანასკნელ გზაზე გამაცილო. ამას ჩემით ვერ ვიზამ, ჯესი. მე 

შენსავით არ ვარ, ჯესი. მძულს სიჩუმე და არ მინდა სიკვდილი, არ მინდა, რომ წახვიდე, ჯესი. 

როგორ... (იძულებულია წამით შეისვენოს) როგორ გავიღვიძო ყოველდღე, თუ მეცოდინება, რომ 

გული ისე გტკიოდა, თავის მოკვლის გარდა გამოსავალი აღარ დაგრჩა, მე კი სულ აქ ვიყავი და 

ვერაფერი შევამჩნიე? მერე კი ეს შანსი მომეცი, რომ რაღაცა გამომესწორებინა, დამერწმუნებინე, 

რომ ცოცხალი დარჩენილიყავი და მე ვერ შევძელი. როგორ ვიცოცხლო ამის მერე, ჯესი?  

ჯესი: მარტო იმიტომ გითხარი, რომ ამეხსნა და თავი არ დაგედანაშაულებინა, ცუდად არ 

ყოფილიყავი. ისეთს ვერაფერს ვერ იტყოდი, რომ გადაგეთქმევინებინა. შენგან გადარჩენა კი არ 

მჭირდებოდა. უბრალოდ მინდოდა გცოდნოდა.  

დედა: ცოტა ხანს კიდევ დარჩი ჩემთან. მარტო ერთი-ორი წელიწადი. ბევრი კი აღარ დამრჩენია, 

ჯესი. როგორც კი მოვკვდები, შეგიძლია რაც გინდა ის ქნა. იქნებ მე რომ აღარ ვიქნები, ნანატრი 

სიმშვიდეც მოიპოვო, აქვე, ამ სახლში. იქნებ ერთხელაც ბილიკთან ბეგონიები დარგო და მთელი 

ზაფხული ისეთი წვიმა იყოს, კარგად მორწყას. მაგ დროისთვის რიკისაც ეყოლება უკვე ცოლი, 

შვილიშვილებს მოგიყვანს ხოლმე და მამის უჩუმრად კანფეტს შეაპარებ. მერე, სახლში რომ 

წავლენ, შენ ნანატრ სიმშვიდეში დარჩები და შვებით ამოისუნთქავ. 



ჯესი: როგორ არ გესმის, დედა, ყველაფერი რასაც ვაკეთებ, ასე მთავრდება ხოლმე. როგორ 

მეგონა, რომ გამიგებდი? როგორ ვიფიქრე, რომ მანიკური მოგინდებოდა? რომ მთელი საათი 

ხელჩაკიდებული ვისხდებოდით და მერე თავის მოსაკლავად წავიდოდი. მე მაპატიე 

დღევანდელი საღამო, დედა, მაგრამ სწორედ ამიტომ ვაკეთებ ამას.  

დედა: ჯესი, თუ იმის გამბედაობა გყოფნის, რომ თავი მოიკლა, მაშინ იმის გამბედაობაც გექნება, 

რომ იცოცხლო.  

ჯესი: ვიცი, ასე რომ, უბრალოდ არჩევანის ამბავია, სად მინდა ყოფნა.  

დედა: მომისმინე, შეიძლება მე ვერ მოვიფიქრო აქედან გამოსავალი, მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, 

რომ საშველი არ არის. შენ იპოვნი გამოსავალს. შენ მოიფიქრებ. ხელები არ უნდა ჩამოუშვა. 

გული გაიმაგრე და კიდევ სცადე. აუცილებელი არაა, დანებდე!  

ჯესი: არ ვნებდები! ეგ კიდევ ერთი რაღაცაა, რასაც ვცდილობ. დარწმუნებული ვარ, სხვა 

რაღაცეებიც არის, რაც ალბათ გამომივა. მაგრამ ალბათ აღარ არის საკმარისი. ისეთი რაღაცა 

მჭირდება, რაც ნამდვილად გამოვა. ეს გამოვა. ამიტომ ავირჩიე.  

დედა: ხო, მაგრამ ხომ შეიძლება რაღაცა მოხდეს. რაც ყველაფერს შეცვლის. ვინ იცის, რა იქნება, 

მაგრამ იქნებ ლოდინად ღირდეს! (ჯესი არ პასუხობს) სცადე და კიდევ ორი კვირა გაუძელი. 

შეგვიძლია კიდევ ვილაპარაკოთ, როგორც ამ საღამოს.  

ჯესი: არა, დედა.    

დედა: მეტ ყურადღებას მოგაქცევ. როცა მკითხავ, სიმართლეს გეტყვი ხოლმე. შენც დაგაცდი 

ლაპარაკს.  

ჯესი: არა, დედა! ასე ვეღარ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ მერე რაც მოხდება, იმითაა ეს საღამო 

კარგი. არა, დედა. ასე ვამბობ ჩემს სათქმელს. ასე ვამბობ, რასაც ვფიქრობ ამ ყველაფერზე და 



ვამბობ „არას“. არა დოუსონს და ლორეტას და ჩინელ კომუნისტებს და ეპილეფსიას და რიკის და 

სესილს და შენ. და მეც. და იმედსაც. მე უარს ვამბობ! (მერე დივანზე მჯდარ დედასთან მიდის) 

უბრალოდ გამიშვი, ნუღარ დამაკავებ, დედა.  

დედა: როგორ გაგიშვა?  

ჯესი: უნდა გამიშვა და შეძლებ კიდეც. ყოველთვის ასე შვრებოდი.   

დედა: ჩემი ბავშვი ხარ!  

ჯესი: მე ის ვარ, რაც შენი ბავშვისგან დადგა. (დედა ვერ პასუხობს) ჩემი პატარაობის სურათი 

ვიპოვნე. თითქოს მე კი არა, ვიღაცა სხვა იყო. ვიღაცა ვარდისფერლოყება და მსუქანი, არც 

ავადმყოფობა რომ არ იცის და არც მარტოობა, ვიღაცა, ვინც ტიროდა და აჭმევდნენ, ხელებს 

იწვდიდა, ხელში აიყვანდნენ და ტლინკებს ყრიდა, მაგრამ არავის ტკენდა. უბრალოდ თვალებს 

დახუჭავდა და როცა მოუნდებოდა, იძინებდა. ვიღაცა, ვინც უბრალოდ ზურგზე იწვა და თავს 

ზემოთ მორიალე ფერებს უცინოდა, კოპლებიან ვეშაპს ღეჭავდა და თითქმის ყოველდღე რამე 

ახალ ოინს სწავლობდა, კოტრიალობდა და ზეწარს დორბლიდა და შენს ხელს გრძნობდა, საბანს 

ქვეშიდან რომ მაცლიდი და მისწორებდი. აი, ასე დავიწყე ცხოვრება და ესაა, რაც ჩემგან დარჩა. 

(მის სიტყვებში საკუთარი თავის სიბრალული არ იგრძნობა) აი, ესაა საქმე. ეს ვიღაცა დავკარგე, 

უკვალოდ. ჩემი თავი დავკარგე - ვინც არასოდეს ვყოფილვარ ან ვცდილობდი ვყოფილიყავი და 

არ გამომივიდა. ვიღაცა, ვისაც ველოდებოდი და არასდროს მოვიდა. და არც არასდროს მოვა. ასე 

რომ, დიდი მნიშვნელობა არა აქვს, მსოფლიოში ან თუნდაც ამ სახლში რა მოხდება, გესმის? 

ერთადერთი საკუთარი თავი ღირდა ლოდინად და ესეც ვერ მოვახერხე. მე... რომელიც ჩემში 

რაღაცას შეცვლიდა... თავის შერცხვენას არ ვაპირებ, ასე რომ დარჩენის მიზეზი არ მაქვს, გარდა 

იმისა, რომ შენს გვერდით ვიყო, ეგ კიდევ... საკმარისი მიზეზი არ არის, იმიტომ რომ... ჩემთან 

ყიფნა დიდი ვერაფერი ხეირია (პაუზა), ხომ ასეა?  



დედა: (იცის, რომ სიმართლე უნდა თქვას) კი, ასეა. არც მე ვარ საჩუქარი.  

ჯესი: ერთი ასეთი უცნაური აზრი მომივიდა, ნუ, შეიძლება არც ისე უცნაური. მოკლედ, შობის 

მერე, რაც ამის გაკეთება გადავწყვიტე, ხანდახან ვფიქრობდი,  რას შეიძლებოდა აქ დავეკავებინე, 

რისი გულისთვის დავრჩებოდი და იცი რა? რამე ისეთი შეიძლება ყოფილიყო, რაც ძალიან 

მეყვარებოდა. აი, მაგალითად, ბრინჯის პუდინგზე რომ გავგიჟებულიყავი ან საუზმეზე ფაფა 

რომ მომნატრებოდა ან რამე ეგეთი, საკმარისი იქნებოდა.  

დედა: ბრინჯის პუდინგი გემრიელია.  

ჯესი: მე არ მიყვარს.  

დედა: მერე და, არ გეშინია?  

ჯესი: რისი უნდა მეშინოდეს? 

დედა: მე მეშინია. ანუ, საკუთარ თავზე ვამბობ, დრო რომ მოვა. ვიცი, მალე მოვა, მაგრამ... 

ჯესი: არ იცი, როდის მოვა. როგორც საშიშ კინოში.  

დედა: ხო, მეპარება თავისუფლად მოთარეშე მკვლელივით. უკანა ეზოშია ჩასაფრებული და 

ელოდება, ერთ დღესაც ორივე ხელი მქონდეს დაკავებული. მაინც როგორ უნდა დავიცვა თავი, 

როცა არც ის ვიცი, როგორ გამოიყურება ან რა ხმას გამოსცემს ჩემს ზურგსუკან მომავალი. 

მტკივნეული ან ძალიან გაწელილი ხომ არ იქნება და რის გაკეთებას ვერ მოვასწრებ, სანამ ეს 

მოხდება.  

ჯესი: დრო საკმარისზე მეტი გაქვს.  

დედა: ამ წუთას სულ არ მახსოვს, რისთვის მჭირდება ეგ დრო.  



ჯესი: რა ვიცი, რაც მოხდება, იმისთვის. დარჩენილი ცხოვრებისთვის. აგნესი მორიგ სახლს რომ 

გადაწვავს იმის სანახავად, ან დოუსონი რომ გამელოტდება ან... 

დედა: (სწრაფად) ჯესი, ვერ დავჯდები აქ და ვერ გეტყვი, კაი, მოიკალი თავი, თუ გინდა-მეთქი.  

ჯესი: რა თქმა უნდა, მეტყვი. უკვე მითხარი. გაიმეორე აბა.  

დედა: (გაოგნებული) ჯესი! (შეძრწუნებული) როგორ ბედავ! (განრისხებული) როგორ ბედავ! შენ 

გგონია ასე უბრალოდ წახვალ, როცა გინდა, გეგონება აქ ტელევიზორს უყურებდე? არა, ვერ 

წახვალ, ჯესი. თავს იდიოტად მაგრძნობინებ, რომ ცოცხალი ვარ, შვილო, და რომ იცოდე, როგორ 

ცდები! მიყვარს აქ ყოფნა და არ წავალ, სანამ არ მაიძულებენ, ვიდრე კივილ-წივილით არ 

გამათრევენ და სამარეში არ ჩამაგდებენ. შენ მართლა ჭკვიანურად იქცევი, ამას რომ არ 

მოესწრები, იმიტომ რომ, გენაცვალე, ისეთ ამბავს დავატრიალებ, ცხოვრებაში არ გაგიგია. (ჯესი 

ზურგს აქცევს) მე ვის ველაპარაკები? უკვე გაღმა ხარ, არა? რომ გიყურებ, ლანდი გაგდის. მე ვერ 

შეგაჩერებ, იმიტომ რომ აქ აღარა ხარ! ალბათ გგონია, რომ ახლა ყველამ შენზე უნდა ილაპარაკოს! 

შენ გგონია ეს ამბავი ვინმეს გააკვირვებს. დიახ, შობიდან მოყოლებული გულში იცინი და 

ფიქრობ, „რა იციან, რა სურპრიზი ელოდებათო“. ჰოდა, რომ იცოდე, ოდნავადაც არ გაუკვირდება 

არავის, გენაცვალე. ზუსტად შენებური საქციელია. მიდი, გაართულე ყველაფერი, ჩემო გოგო. 

(ჯესი დგება და სამზარეულოსკენ მიდის, მაგრამ დედა უკან მიჰყვება) იცი, ვის შეიცოდებენ? მე! 

აბა, როგორ მოგწონს? შენ კი არა, მე შემიცოდებენ! შენი შერცხვებათ. დოუსონს თუ კითხავს 

ვინმე რამეს, მაშინვე ბანზე აუგდებს სიტყვას. იმაზე დაიწყებს ლაპარაკს, რამდენს ახდევინებენ 

ახლა პარკინგისთვის.  

ჯესი: თავი დამანებე.  

დედა: მართალს ვამბობ!  

ჯესი: წერილი უნდა დამეტოვებინა.  



დედა: (კივის) დიახაც! (მერე უცებ ხვდება, რა თქვა და ამ აზრით თითქმის დამბლადაცემული 

ნელა ბრუნდება ჯესისკენ, ხმადაბლა, თითქმის ჩურჩულით ლაპარაკობს) არა. არა. მე... შეიძლება 

რაც მითხარი, იქიდან ყველაფერი ვერ გავიგე (დედამ ლამისაა გონება დაკარგოს ბოლო 

რამდენიმე წუთის ემოციური დაძაბულობისგან. სამზარეულოს მაგიდას მიუჯდება - 

გულნატკენი, გაბრაზებული და შიშიგან სასოწარკვეთილი. თითქმის გაშეშებულია. უკვე ისე 

გადასცდა იმ ზღვარს, რომელსაც ტკივილს ეძახიან, რომ ფაქტიურად მიუწვდომელია. ჯესი ამას 

ხვდება და წყნარად ლაპარაკობს, გამოცოცხლების ნიშანს ეძებს. ხელებს ბანს ნიჟარაში) მახსოვს, 

ის მღვდელი მოგეწონა, მამას რომ წესი აუგო. თუ მოგინდება იმას სთხოვო პანაშვიდის ჩატარება, 

მე წინააღმდეგი არა ვარ.    

დედა: (პასუხს არ სცემს, მარტო ერთ სიტყვას ამბობს) რა.  

ჯესი: (ლაპარაკობს და თან ხელებზე ლოსიონს უსვამს) და რამე სიმღერები აარჩიე, რაც შენ 

მოგწონს. ან აგნესს აარჩევინე, იმას ეცოდინება, ზუსტად რომელი უნდა. ჰო, და კიდევ ის კაბა 

მოგიწესრიგე, მამას გასვენებაში რომ გეცვა. ძალიან გიხდებოდა. 

დედა: არ მახსოვს, ჯეს.  

ჯესი: შენი მეგობრები რომ მოვლენ გასვენებაში, ისეთი მძიმეც აღარ იქნება. ალბათ ისეთ ხალხს 

ნახავ, წლებია რომ არ გინახავს. მაგრამ მე იმაზე ვფიქრობდი, რა შეიძლება თქვა ისეთი, რომ ის 

ნერვებისმომშლელი მომენტი ადვილად გადაგატანინოს, პირველად რომ შემოვლენ.   

დედა: (უბრალოდ იმეორებს) შემოვლენ.  

ჯესი: ადექი და ყვავილები აჩვენე, ეგ გაეხარდებათ. და როცა გეტყვიან, „ტელმა, ძალიან 

ვწუხვარო“, უბრალოდ უთხარი, „კონი, მადლობა, რომ მოხვედი-თქო“. მერე კითხე, როგორ 

გაიხარა მაგათმა ბაღმა ზაფხულში ან მადლიერების დღისთვის რას აპირებენ ან ბავშვები 

როგორ... 



დედა: მე მგონი, ბავშვებს არ მოვიკითხავ. იმაზე დაველაპარაკები, რაც ეცმევათ. ეგ ყოველთვის 

კარგი თემაა. ყაისნაღს და საქსოვსაც თან წავიღებ.  

ჯესი: აგნესიც იქ იქნება, ასე რომ შეიძლება ხმის ამოღებაც არ მოგიწიოს.  

დედა: კონი რიჩარდსი თუ მოვა, იქნებ ვათქმევინო, იმ ირლანდიურ ძაფს სად შოულობს. ის 

ეძახის ირლანდიურს, თორემ ვიცი, რომ ირლანდიიდან არ მოდის. მწვანე ქაღალდით იყიდება.  

ჯესი: ისე ქენი, რომ მერე საკმარისი ხალხი დაპატიჟო, იმათთვის სამყოფი საჭმელიც რომ იყოს 

და შენთვისაც დარჩეს. მაგრამ სახლში არავის გაატანო. ლორეტას განსაკუთრებით.   

დედა: ჯესი, საჭმლის ამბავს ისედაც ლორეტა მოაგვარებს და კი ეკუთვნის ცოტა მაკარონი და 

რაღაცეები.    

ჯესი: არა, დედა. ამიერიდან უფრო ეგოისტი უნდა იყო. (გვერდით მიუჯდება) ახლა მომისმინე, 

ვიღაცა მაინც აუცილებლად გკითხავს, რატომ გავაკეთე, რაც გავაკეთე და შენ უბრალოდ 

უთხარი, რომ არ იცი. რომ გიყვარდი და იცი, რომ მეც მიყვარდი და როგორც ნებისმიერ სხვა 

საღამოს, ისე ვისხედით დღესაც. მერე მე მოვედი, გაკოცე და გითხარი, „ღამე მშვიდობისა, დედა“ 

და შენ გაიგონე, როგორ მივიხურე საძინებლის კარი. შემდეგი რაც მოგესმა, სროლის ხმა იყო. და 

რა მიზეზიც არ უნდა მქონოდა, თან წავიღე სამარეში.  

დედა: (ჩუმად) რაღაცა პირადული იქნებოდა.  

ჯესი: კარგია. აი, ეგ კარგია, დედა.  

დედა: ლორეტას და დოუსონსაც ეგრე ვუთხრა? რომ ვისხედით, მაკოცე და ღამე მშვიდობისაო? 

მეტის გაგება მოუნდებათ, ჯესი. არ დაიჯერებენ.  

ჯესი: კარგი. მაშინ უთხარი, რაც გავაკეთეთ. რომ მე კანფეტის ქილები ავავსე და მაცივარი 

გამოვწმინდე. ცხელი შოკოლადი გავაკეთეთ და დივანს გადავაკარით. აზრზე არ იყავი. კაი? მე 



მგონი, ასე ჯობია. ის რომ გაიგონ, ამაზე ვილაპარაკეთ, შეიძლება მართლა არ დაიჯერონ, როგორ 

მომეცი ამის უფლება (დედა დუმს) ეს ჩვენს შორის უნდა დარჩეს. დღევანდელი საღამო მარტო 

ჩვენია, ჩემი და შენი. და არ მინდა, ვინმემ ცხვირი ჩაყოს.  

დედა: კარგი მაშინ.  

ჯესი: (ახლა დედას უკან დგას და ხელები მის მხრებზე უწყვია) ახლა ნახე, სროლის ხმას რომ 

გაიგებ, არ მინდა შემოხვიდე. ჯერ ერთი, შენით ვერც შემოხვალ, მაგრამ ისიც არ მინდა რომ 

სცადო. დოუსონს დაურეკე, მერე პოლიციას და მერე აგნესს. და მერე რამე დაგჭირდება, რომ 

ყურადღება გადაიტანო, სანამ მოვლენ. ასე რომ, ცხელი შოკოლადის ქვაბი გარეცხე. ის ქვაბი 

რეცხე, სანამ კარზე ზარი არ დარეკავს და, არ მაინტერესებს, ერთი საათიც რომ დასჭირდეს, 

ქვაბის რეცხვას არ მოეშვა.  

დედა: ყველგან დავრეკავ და მერე უბრალოდ დავჯდები. საქმეზე ყურადღების გადატანა არ 

დამჭირდება. პოლიცია რას იტყვის? 

ჯესი: იმ დენთის კვალზე შეგამოწმებენ და მერე გკითხავენ, რა მოხდა. მაგ დროს უკვე სასწრაფოც 

მოსული იქნება, შემოვლენ და გამიყვანენ. იცი, როგორ ხდება ეგ ამბავი. შენ სადმე მოშორებით 

დადექი, დოუსონთან და ლორეტასთან ერთად. დოუსონი აქაურობას არ მოაკარო. ოთახში 

პირველი პოლიცია მინდა და არა დოუსონი, კარგი?  

დედა: დოუსონმა და ლორეტამ თავისთან წაყვანა რომ მომინდომონ?  

ჯესი: (სასტუმრო ოთახში ბრუნდება) ეგ უკვე შენი გადასაწყვეტია.  

დედა: (წამოდგება და სასტუმრო ოთახისკენ იყურება) მემგონი აქ ყოფნა მირჩევნია, ჩემთვის. 

(ყუთთან მიდის, მანამდე ჯესიმ რომ გამოიტანა) გინდა, რომ ესენი დავარიგო?  



ჯესი: (დივანზე სხდებიან. ჯესი ყუთს მუხლებზე იდებს) მინდა, რომ ლორეტას ჩემი პატარა 

კალკულატორი მისცე. დოუსონმა თავისთვის იყიდა, მაგრამ მერე უკეთესი ნახა და რომ იცოდა, 

როგორ ითვლის ლორეტა ყოველ კაპიკს, ორივეს სახლში მიტანა ვერ გარისკა. ასე რომ, ეს მე 

მაჩუქა. ხომ იქნება სასაცილო, ახლა ლორეტას რომ გადავულოცავ, რას იტყვი? ჩემი სახლის 

ჩუსტებიც მიეცი, ყველა ჩემ კარადაშია, პარკში. უთხარი, რომ ვიცი, მოერგება და მე არასდროს არ 

მცმია, ისე ქენი, რომ დოუსონმაც გაიგონოს, მაგას რომ ეტყვი. მიხარია, ლორეტაზე რომ გიჟდება, 

მაგრამ მინდა იცოდეს, რომ ყველას მისი ზომა ფეხი არ აქვს.   

დედა: (კალკულატორს იღებს) კარგი.  

ჯესი: (ისევ ყუთს უბრუნდება) ეს წერილი დოუსონისთვისაა, მაგრამ უმეტესად შენზე ვწერ, ასე 

რომ თუ გინდა წაიკითხე. სულ ცოტა ოცი შობის და დაბადების დღის საჩუქრების სიაა შენთვის, 

ასე რომ, რამე განსაკუთრებული თუ გინდა, ჯობია სანამ მისცემ, მანამდე დაამატო. ან თუ გინდა 

სიუპრიზი იყოს, მაშინ ეს გვერდი საერთოდ გამოტოვე. ამ შობას ძირითადად სახლის რაღაცეებს 

გაჩუქებს, აბაზანის ახალ ნოხს, საქარგავს და ეგეთებს. აი, შემდეგ შობას კი მოუწევს ჯიბეების 

ამოტრიალება შენს საჩუქარზე. მე მგონი ძალიან მოგეწონება, ვერადროს ვერ გამოიცნობ, რა არის.  

დედა: და შენ გგონია იზამს მაგას?  

ჯესი: თუ არ იზამს, მე მგონი თავს ნაძირალად იგრძნობს. ანუ, მე რომ დავუბარე და რამე. ახლა 

მისმინე, ამ ნომერზე დაურეკავ სესილს. წინა კვირას დავურეკე და აიღო, ასე რომ, ვიცი ისევ იქ 

ცხოვრობს.  

დედა: და რას მაბარებ, რა ვუთხრა? 

ჯესი: უთხარი, რომ ვილაპარაკეთ და მასზე მარტო კარგი რაღაცეები ვთქვი, მაგრამ პირველ 

რიგში ის გადაეცი, რომ რიკი იპოვნოს და უთხრას, რაც ვქენი. უთხრას, რომ რაღაცა დავუტოვე, 

აქ, სახლში. მოვიდეს და წაიღოს. (ყუთიდან ქისას იღებს)  



დედა: (ქისა ცარიელი ჩანს) რა არის? 

ჯესი: (საათს იხსნის) ჩემი საათია. (საათს ქისაში დებს და პირს ლენტით უკრავს)  

დედა: გაყიდის!  

ჯესი: ზუსტად მაგისთვისაა. მადლობელი ვარ, რომ აქამდე არ მომპარა. მინდა ჩემ სახელზე ერთი 

წესიერი სადილი ჭამოს.  

დედა: ნარკოტიკს იყიდის მაგით!  

ჯესი: რა ვუყოთ. მაშინ იმედი მაქვს, კარგ ნარკოტიკს იყიდის, დედა. დანარჩენი შენთვისაა. 

(ყუთს დედას გადასცემს. დედა ნივთებს იღებს და უყურებს) 

დედა: (გაოცებული და ნასიამოვნები) ეს ამბები როდის დაატრიალე? ალბათ მე რომ მეძინა.  

ჯესი: ალბათ. ვეცადე, არ მეხმაურა. (დედა საჩუქრებმა დააბნია) რაღაც უბრალო საჩუქრებია. 

როცა დაგჭირდება, გამოიყენებ. არ მიყიდია. ისეთი ნივთებია, რისი დანახვაც, ვიფიქრე, 

გაგეხარდებოდა. სურათები, რაღაცეები, რაც დაკარგული გეგონა. ან არ იცოდი, საერთოდ თუ 

გქონდა. ნახავ მოკლედ.  

დედა: დარწმუნებული არ ვარ, რომ მინდა. შენ თავს გამახსენებს.  

ჯესი: არ გაგახსენებს. ესენი უბრალო ნივთებია, როგორც ის უფასო კბილის პასტა, ერთ დღეს 

კარზე ჩამოკიდებული რომ ვიპოვე. 

დედა: აჰა. კარგი მაშინ.  

ჯესი: მანდ სადღაც ერთი კარგი საჩუქარიც არის. ბებიას ბეჭედია, მე რომ დამიტოვა და ვიფიქრე, 

შენ მოგეწონებოდა, მაგრამ ახლავე რომ მომეცა, არამგონია გაგეკეთებინა.  



დედა: (ყუთი იქვე, მაგიდასთან მიაქვს) არა, ალბათ არ გავიკეთებდი. (ბრუნდება, რომ სახეში 

შეხედოს) მემგონი მზად ვარ ჩემი მანიკურისთვის. ხელები კიდევ დავიბანო?  

ჯესი: (დგება) ჩემი წასვლის დროა, დედა.  

დედა: (მისკენ მიდის) არა, ჯესი, მთელი ღამე წინ გაქვს!  

ჯესი: (დედა მკლავში ხელს სტაცებს) არა, დედა.  

დედა: ჯერ ათიც არ არის.  

ჯესი: (ძალიან მშვიდად) გამიშვი, დედა.  

დედა: არ შემიძლია. ვერ წახვალ. ამას ვერ იზამ. არ გითქვამს, ასე მალე თუ იქნებოდა, ჯესი. 

მეშინია. მიყვარხარ.  

ჯესი: (დედის ხელს იცილებს) გამიშვი, დედა. რაც მინდოდა, ყველაფერი ვთქვი.  

დედა: (ერთი წუთით უძრავად დგას) ხომ თქვი, ფრჩხილები უნდა გაგიკეთოო?  

ჯესი: (უკან იხევს) არ შემიძლია, ძალიან გვიანია.  

დედა: არ არის გვიანი!  

ჯესი: ლორეტას და დოუსონს რომ დაურეკავ, არ მინდა გააღვიძო. მინდა, რომ ისევ ფეხზე იყვნენ 

და ჩაცმულები, რომ მაშინვე მოვიდნენ.  

დედა: (ჯესი უკან იხევს და დედაც მისდევს, მაგრამ ფრთხილად) თუ საჭიროა, სწრაფად 

გაიღვიძებენ, ჯესი. ახლა მაგათი დარდი არა მაქვს, ჯესი. შენი დარდი მაქვს. ჩემი დარდი მაქვს. 

ჯერ არ დაგვიმთავრებია. აქ უამრავი რამე დაგვრჩა მისახედი. ჩემი წამლის რეცეპტები არ ვიცი 

სადაა და ისიც არ გითქვამს, ექიმმა დევისმა რომ დარეკოს, რა ვუთხრა. ან რიკის რა გინდა, რომ 

მოვუყვე ან ვის დავურეკო ფოთლების გადასახვეტად...  



ჯესი: ჩემ შეჩერებას ნუ ეცდები, დედა, ვერ შემაჩერებ.  

დედა: (ისევ სტაცებს ხელს, ამჯერად მაგრად) აი, მიყურე, თუ ვერ შევძლებ! ამ შემოსასვლელში 

ჩავდგები და არ გაგატარებ (იბრძვიან) ხელიდან რომ გამისხლტე, ჯერ უნდა მომერიო. არ 

ვაპირებ ნება მოგცე... (დედა და ჯესი კარებთან ჭიდაობენ და ამ ძიძგილაობაში, ჯესი უსხლტება): 

ჯესი: (თითქმის ჩურჩულით) ღამე მშვიდობისა, დედა (ჯესი თავის საძინებელში უჩინარდება და 

კარის ჩაკეტვის ხმა ზუსტად მაშინ გვესმის, სანამ დედა მიუსწრებს) 

დედა: (კივის) ჯესი! (კარზე მუშტებს აბრახუნებს) ჯესი, შემომიშვი-მეთქი. ეგ არ ქნა, ჯესი! სანამ 

ამ კარს არ გააღებ, ვიკივლებ, არ გავჩერდები, ჯესი. ჯესი! რაც მთხოვე, არაფერს არ გავაკეთებ! 

სესილს ვეტყვი, რა უბადრუკი კაცია, ასეთ დღეში რომ ჩაგაგდო და თუ მომინდა, რიკის საათს 

დოუსონს მივცემ! თუ გინდა, რაც მთხოვე ის გავაკეთო, უნდა გამოხვიდე მანდედან და 

მაიძულო, ჯესი! (ისევ აბრახუნებს) ჯესი! გაჩერდი! არ ვიცოდი! მე სულ მხარში გედექი. საიდან 

უნდა მცოდნოდა, ასე მარტო თუ იყავი? (დედა წამით ჩერდება, გულამოვარდნილი და 

შეშლილი, კარს აყურადებს. კარს მიღმა სიჩუმეა. დედა წელში სწორდება და ისევ კივილს იწყებს) 

ჯესი! გეხვეწები! (აქ სროლის ხმა გვესმის, პასუხივით, „არა“-სავით. დედა კართან იკეცება. 

სახეზე ცრემლები ჩამოსდის, მაგრამ აღარ კივის. თავზარდაცემულია) ჯესი, ჯესი, შვილო... 

მაპატიე (პაუზა) მეგონა ჩემი იყავი (კარს შორდება და სასტუმრო ოთახში გადის, ავეჯს ისე 

უვლის გვერდს, თითქოს არ იცოდეს, რა სად დგას და რა ქნას. ბოლოს, სამზარეულოში, ქურისკენ 

მიდის და ცხელი შოკოლადის ქვაბს იღებს. თან მიაქვს ტელეფონთან და სანამ ნომერს კრეფს, 

ხელში აქვს ჩაბღუჯული. ქვაბს დაჰყურებს და ისე ეჭიდება, თითქოს მისი სიცოცხლე ამაზე იყოს 

დამოკიდებული. ტელეფონს ლორეტა პასუხობს) ლორეტა, გენაცვალე, დოუსონი დამალაპარაკე.  

 

დასასრული 



    

 


