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თავი პირველი

რაღაც შეშფოთებას ვგრძნობდი, თუმცა ვერ გამეგო, 
რა მაწუხებდა — უჩვეულო თითქოს არაფერი ხდებოდა, 
უბრალოდ ვისხედით და ვსვამდით: მე, თეთრი ბოცვერი, 
ბერტრან რასელის* მსგავსი ჩია კაცი, მოღიმარი კატა და 
ჩემი მეგობარი ლუკ რეინარდი. ლუკი ირლანდიურ ბალა-
დებს მღეროდა. მის ზურგს უკან გადაშლილი უცნაური 
ლანდშაფტი კი, თანდათან ფრესკიდან რეალობად იქცე-
ოდა. რა დაგიმალოთ და, ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახ-
დინა ვეებერთელა სოკოზე შემოსკუპებულმა ყალიონიანმა 
მუხლუხომ: კარგად ვიცი, რა სწრაფ-სწრაფად უნდა ქაჩო, 
რომ ამხელა ნარგილე არ ჩაგიქრეს. თუმცა მთავარი ის 
იყო, რომ ძალიან მხიარულად ვიყავი — ლუკი ხომ ზოგჯერ 
მაგარ უცნაურ ტიპებთან ძმაკაცობდა... მაშ, რაღა მაწუ-
ხებდა?

ლუდი მშვენიერი იყო, მისაყოლებელი სულაც უფასო. 
დემონები, ბოძზე მიბმულ ჟღალთმიან ქალს რომ აწამებდ-
ნენ, ისე ბზინავდნენ, რომ თვალები მეწვოდა. მერე დემო-
ნები სადღაც გაქრნენ, მაგრამ იმ სცენამ საოცარი შთაბეჭ-
დილება დატოვა. მოკლედ, ყველაფერი შესანიშნავად იყო. 
მერე კი, როდესაც ლუკმა გოლუეის ყურეზე წამოიწყო სიმ-
ღერა, ზღვა ისე თვალწარმტაცად აციმციმდა, რომ კინაღამ 

* ბერტრან რასელი — ინგლისელი მათემატიკოსი და საზოგადო 
მოღვაწე, რომელსაც ძალიან ამსგავსებდნენ ლუის კეროლის 
ნაწარმოების პერსონაჟს, — შეშლილ მექუდეს.
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ზვირთებში გადავეშვი და თავი დავიხრჩვე. ისე, სიმღერა 
სევდიანი იყო.

ეს გრძნობებს რაც შეეხება... უცნაური რამ მემართე-
ბოდა — როდესაც ლუკი ნაღვლიან სიმღერას მღეროდა, 
სევდა მეუფლებოდა; ხოლო როცა მხიარულ მოტივს 
შემოსძახებდა, მეც კარგ ხასიათზე ვდგებოდი. ჰაერი თანაგ-
რძნობით იყო გაჟღენთილი. თუმცა იმწუთას ამას დიდი 
მნიშვნელობა არ ჰქონდა, რადგან შუქჩრდილების წარ-
მოდგენა უნაკლოდ იყო დადგმული. ლუდი მოვსვი და 
მოაჯირზე მოქანავე ლაყე ლაყლაყას გავხედე. ვცდილობდი, 
გამეხსენებინა, როდის მოვედი ამ ადგილას, მაგრამ თავი არ 
მიმუშავებდა. არა უშავს-მეთქი, გავიფიქრე, ადრე თუ გვიან 
მაინც ყველაფერი გამახსენდებოდა... კარგი საღამო იყო...

ვუყურებდი, ვუსმენდი, ვსინჯავდი, ვგრძნობდი და ყვე-
ლაფერი მემშვენიერებოდა. მნუსხავდა ყოველივე, რაც 
წამით მაინც იქცევდა ჩემს ყურადღებას. მგონი, ლუკისთ-
ვის რაღაცის კითხვას ვაპირებდი, მაგრამ იგი მღეროდა, მე 
კი იმწუთას თავი არ მიმუშავებდა.

რაზე ვფიქრობდი, სანამ იმ ადგილას მოვხვდებოდი? 
ბევრს ვეცადე და ვერაფრით გავიხსენე. თან გარშემო 
იმდენი საინტერესო რამ ხდებოდა...

მაგრამ ხომ შეიძლებოდა, ეს მნიშვნელოვანი ამბავი 
ყოფილიყო? იქნებ სწორედ ამის ცოდნამ დამიკარგა მოსვე-
ნება? ეგებ რაღაც საქმე მქონდა დასამთავრებელი?

კატას მივუტრიალდი, რომ ამის შესახებ მეკითხა, მაგ-
რამ ის კვლავ აორთქლდა — ეტყობოდა, ნასვამი იყო და 
უშნოდ ცანცარებდა. უეცრად გამახსენდა, რომ მსგავსი 
ხრიკები მეც გამომდიოდა. შემეძლო, ვთქვათ, გავმქრალი-
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ყავი და თავი რომელიმე სხვა ადგილას ამომეყო. იქნებ ამ 
ადგილასაც ამ გზით მოვხვდი და ამავ გზითვე უნდა წავსუ-
ლიყავი? ალბათ. ჭიქა დავდგი და საფეთქლები მოვისრისე. 
თავში დომხალი მქონდა. უეცრად ვეებერთელა კარტი და 
ზედ გამოსახული საკუთარი პორტრეტი გამახსენდა. აი, აქ 
როგორ მოვედი! კარტის საშუალებით...

მხარზე ვიღაცამ ხელი დამადო. მივტრიალდი და გაღი-
მებული ლუკი დავინახე. ჭიქის შესავსებად ბარისკენ 
მოიწევდა.

— კაი საღამოა, არა? — მითხრა სახეგაბრწყინებულმა.
— კი, შესანიშნავი, — დავეთანხმე, — ამ ადგილს 

როგორ მიაგენი?
მან მხრები აიჩეჩა:
— აღარ მახსოვს. თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს!
ლუკი შეტრიალდა და არსაიდან წამით მონაბერმა 

ქარიშხალმა ყინულის კრისტალები დაატრიალა. მუხ-
ლუხომ მეწამული კვამლი გამოუშვა. ცის კიდეზე ლურჯი 
მთვარე გამოჩნდა.

რაღაც ისე არაა, როგორც უნდა იყოს-მეთქი — გავი-
ფიქრე.

უეცრად ისეთი განცდა დამეუფლა, თითქოს კრიტი-
კულად აზროვნების უნარი სადღაც გზაში დამკარგვოდა, 
რადგან ყურადღებას ვერ ვამახვილებდი იმ ანომალიებზე, 
რომლებიც აშკარად უხვად იყო გარშემო. მომენტით 
ვტკბებოდი, მაგრამ საერთო სურათს ვერ აღვიქვამდი.

ვერ აღვიქვამდი...
ვერ აღვიქვამდი...
ეგ როგორ?
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როგორ და... ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როცა საკუ-
თარ თავს ხელი ჩამოვართვი. არა. ასეთ ფორმულირებას 
ძენის ფილოსოფიის სუნი უდის... საქმე კი სხვაგვარად იყო. 
ხელი კარტზე დახატულმა ჩემმა გამოსახულებამ გამომი-
წოდა. ჰო, სწორედ ასე იყო... დაახლოებით ასე.

პირი მაგრად მოვკუმე. კვლავ მუსიკა გაისმა. გვერდით, 
ბარის მოაჯირზე, რაღაცამ გაიფხაჭუნა. იქით გავიხედე და 
დავინახე, რომ ჭიქა კვლავ სავსე მქონდა. ალბათ ამდენი 
არ უნდა დამელია. შესაძლოა, სწორედ ეს მიშლიდა საღად 
აზროვნებას. მივბრუნდი და ხელმარცხნივ, რეალურ ლანდ-
შაფტად ქცეულ ფრესკას შევხედე. მეც ამ პეიზაჟის ნაწილი 
ხომ არ ვხდები-მეთქი, გამიელვა უეცრად.

კარგი, არა აქვს მნიშვნელობა. თუკი აქ ვერ ვფიქრობ... 
მარცხნივ წავალ...

ეს ადგილი უცნაურად მირევდა თავს. საღად რომ მეაზ-
როვნა, სასწრაფოდ უნდა გავცლოდი იქაურობას.

ბარი გადავკვეთე და იქით გავეშურე, სადაც დახატულ 
ქვებსა და ხეებს ხორცი შესხმოდათ. ხელები გავიშვირე და 
ამ პეიზაჟში გადავეშვი. ქარის შრიალი გავიგონე, მაგრამ 
ქროლა ვერ ვიგრძენი. წინ მივიწევდი, მაგრამ ვერაფერს 
ვუახლოვდებოდი. მივდიოდი, მაგრამ...

ლუკმა კვლავ სიმღერა წამოიწყო. გავჩერდი და შევტ-
რიალდი, რადგან მომეჩვენა, რომ უკან მედგა. მართლაც, 
ისევ ბარში ვიყავი — დახლისგან რამდენიმე ნაბიჯის მოშო-
რებით. ლუკი იღიმებოდა და მღეროდა.

— რა ხდება? — ვკითხე მუხლუხოს.
— ლუკის ყულფში ხარ გაბმული, — მომიგო მან.
— რა ბრძანეთ?
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მუხლუხომ კვამლი რგოლად გამოუშვა, ჩუმად ამო-
იოხრა და ამიხსნა:

— ლუკს ყულფში აქვს თავი გაყოფილი, შენ კი ლექსე-
ბით ხარ გაყულფული. ესაა და ეს.

— ეგ როგორ მოხდა? — ვკითხე მე.
— წარმოდგენა არ მაქვს.
— უკან როგორ ჰმ... გამოვიყულფო?
— ვერც მაგას გეტყვი.
კატას მივუბრუნდი — ჯერ ღიმილი გამოაჩინა, მერე 

თავადაც გამომეცხადა.
— ალბათ არც შენ იცი... — დავიწყე, მაგრამ გამაწყვე-

ტინა:
— დავინახე, როგორ შემოხვედით, — გამიცინა, — ჯერ 

ის მოვიდა, მერე შენ. ამ ადგილას თქვენი გამოჩენა, ცოტა 
არ იყოს, უცნაურად მეჩვენა. ამიტომაც დავასკვენი, რომ 
ორივე თუ არა, ერთი თქვენგანი მაინც ჯადოქარია.

თავი დავუქნიე:
— შენი მისვლა-მოსვლაც კაი საყურებელია.
— მე თათებს უტვინოდ არ ვაფათურებ, რასაც ლუკზე 

ვერ იტყვი.
— რას გულისხმობ?
— იმას, რომ გადამდებ შარშია გახვეული.
— ეგ რაღაა? — ვკითხე მე.
მაგრამ კატა უკვალოდ გაქრა — თავისი ღიმილიანად.
გადამდები შარი? ესე იგი, ლუკმა რაღაც შარი აიკიდა 

და მეც გადმომდო? ასეთი დასკვნა სწორად მომეჩვენა, 
თუმცა პრობლემის არსი და გადაჭრის გზები კვლავაც 
ბურუსით იყო მოცული.
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ჭიქისკენ გავიწიე — თუ პრობლემას ვერ ვაგვარებ, 
სიამოვნებას მაინც მივიღებ-მეთქი. პატარა ყლუპი მოვსვი 
და უეცრად ვხედავ, ორი ანთებული თვალი მომჩერებია. 
ადრე მსგავსი არაფერი შემიმჩნევია. გასაკვირი ის იყო, რომ 
ეს თვალები ფრესკის ბნელი მხრიდან, მარცხნივ, მოპირდა-
პირე კედლისკენ მოიწევდნენ.

კაი მომნუსხავი სანახაობა იყო: როდესაც თვალებს 
ვეღარ ვხედავდი, ბალახის თრთოლას ვუცქერდი. მალე 
არსება იმ ადგილას მივიდა, სადაც ცოტა ხნის წინ მისვ-
ლას ვაპირებდი. აქეთ კი, ლუკის უკან და ცოტა მოშო-
რებით, საიდანღაც შავპიჯაკიანი ჯენტლმენი გამოტყვრა 
— ხელში ფუნჯები და პალიტრა ეჭირა და ფრესკას აგა-
ნიერებდა. კიდევ მოვსვი ლუდი და დავაკვირდი, როგორ 
იძენდა ბრტყელი ნახატი სივრცეს. ქვასა და ბუჩქს შორის 
მხეცის ბრინჯაოსფერი დრუნჩი და ბრდღვიალა თვალები 
გამოჩნდა. დაფჩენილი ხახიდან ლურჯი დორბლი გადმოს-
დიოდა და მიწაზე წვეთავდა. მხეცი ან ძალიან დაბალი იყო, 
ან მიწას ეკვროდა და ვერაფრით გამეგო, ყველას გვათ-
ვალიერებდა თუ მხოლოდ მე. გადავიხარე და ლაყლაყას 
სწორედ იმწამს წავავლე ქამარში (თუ ჰალსტუხში) ხელი, 
როდესაც ის-ის იყო, ზღართანი უნდა მოედინა.

— უკაცრავად, — ჩავჩურჩულე, — ხომ ვერ მეტყვით, ის 
რა ცხოველია?

ხელი გავიშვირე და მხეციც ბალახიდან გამოვიდა — 
მრავალფეხა და გრძელკუდა; მუქი ტალღოვანი ფარფ-
ლებითა და წითელი ბრჭყალებით. წამით შეყოვნდა, მერე 
კუდი აპრიხა და ჩვენკენ გამოქანდა.
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ლაყლაყა შუშის თვალებით შემომაცქერდა და მზერა 
მხეცზე გადაიტანა.

— აქ იმიტომ კი არ მოვსულვარ, სერ, რომ ზოოლოგი-
აში განათლოთ... ღმერთო! ეს ხომ...

არსება სწრაფად გვიახლოვდებოდა. ნეტავ რამდენი 
დრო დასჭირდებოდა ჩვენამდე მოსასვლელად? მისთვისაც 
წარმოიქმნებოდა სარბენი ბილიკის ის ეფექტი წეღან, გაქ-
ცევის მცდელობისას რომ ვიწვნიე? თუ ეს ეფექტი მხოლოდ 
ჩემზე ვრცელდებოდა?

ურჩხული სხეულის სეგმენტებს აქეთ-იქით იქნევდა 
და მადუღარასავით შიშინებდა. ნახატიდან გადმოსული, 
ზოლად დორბლის ლურჯ კვალს ტოვებდა. მოდიოდა და 
თანდათან სულ უფრო უმატებდა სიჩქარეს.

მარცხენა ხელი წინ გავიშვირე და ტუჩებზე ძალაუნე-
ბურად რაღაც შელოცვა მომადგა. ურჩხულმა სწრაფად 
გაირბინა ის მონაკვეთი, რომლის გავლასაც წეღან ამაოდ 
ვცდილობდი, ცარიელი მაგიდა გადააყირავა და ბოლო ნახ-
ტომისთვის ყალყზე შედგა.

— ბანდერსნატჩი!* — იყვირა ვიღაცამ.
— პირმყრალი ბანდერსნატჩი! — შეუსწორა ლაყლაყამ.
შელოცვა წარმოვთქვი, დამასრულებელი ჟესტი გავა-

კეთე და შინაგანი მზერით ლოგრუსის მუდამცვლადი ხატი 
დავინახე. ყალყზეშემდგარმა ურჩხულმა უეცრად ბრჭყა-
ლები დამალა, წინა თათები მუცელს ზემოთ იტაცა, თვა-
ლები გადმოკარკლა და ჩუმი კვნესით იატაკზე დაენარცხა.

* ურჩხული ლუის კეროლის ნაწარმოებიდან „რა ნახა ელისმა სარკის 
მიღმა“.
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მკვდარი ურჩხულის თავზე უმალ კატის ღიმილი გაჩ-
ნდა.

— მკვდარი პირმყრალი ბანდერსნატჩი — თქვეს მოღი-
მარმა ტუჩებმა.

ღიმილი ჩემკენ გამოცურდა და თანდათან დანარჩენი 
კატაც გამოჩნდა.

— ეს გულის გამაჩერებელი შელოცვა იყო, არა? — 
მკითხა მან.

— ალბათ, — ჩავიბურტყუნე ჩემთვის, — რეფლექსმა 
ყველაფერი თავისთავად მოაგვარა. ჰო, გამახსენდა, სწო-
რედ ეს შელოცვა მქონდა თადარიგში.

— ეგრეც ვიცოდი, — თავი დაიქნია კატამ, — აკი ვამ-
ბობდი, აქ ვიღაცას ჯადო აქვს-მეთქი. შელოცვის დროს 
წარმოქმნილმა ლოგრუსის ხატმა დაბინდული გონებაც 
გამინათა. ჯადოქრობა. რა თქმა უნდა!

მე ხომ მერლინი ვარ, კორვინის ძე. ჯადოქარი გახ-
ლავართ, თანაც ისეთი, როგორსაც იშვიათად შეხვდები 
იმ მხარეებში, სადაც ბოლო დროს ვყოფილვარ. ლუკას 
რეინარდი, იგივე კაშფის პრინცი რინალდო, აგრეთვე 
ჯადოქარია, თუმცა სულ სხვა ყაიდისა და გაქანების. 
კატა, რომელიც საკმაოდ ჩახედული ჩანდა ამ საქმეებში, 
როგორც ჩანს, არ შემცდარა, როცა მითხრა, მაგიურ 
ხაფანგში ხართ გაბმულებიო. ეს ერთ-ერთი იმ იშვიათ შემ-
თხვევათაგანი იყო, როდესაც საქმის არსში გასარკვევად 
ჩემს ოსტატობასა და გაწაფულობას შედეგი არ მოუტანია.

ეს იმის გამო ხდება ხოლმე, რომ შელოცვებს ჩემი უნა-
რებიც ექვემდებარება, თუკი მაგიის საერთო მექანიკა 
ურთიერთთავსებადია. ერთი სიტყვით, თითქოს ფერებს 




