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წინასიტყვაობა

დი უ მა რომ მო უყ ვე ბო და კავ კა სი ის ქედს, სო ფელ - სო ფელ 
რომ მო დი ო და თბი ლი სის კენ, იქ ნა ნახს იწერ და და იქა ურ გმირ-
თა სა ხე ლებ საც ინიშ ნავ და, მგო ნი პირ ვე ლი ევ რო პე ლი იყო, ბუხ-
რის თავ ზე მი ჭე დე ბუ ლი გამ ხ მა რი ხე ლე ბი რომ ნა ხა, ეგებ სა უ კუ-
ნო ვა ნი, ან მე ტი ხნი საც კი. ძვე ლი ვაჟ კა ცე ბის ხე ლე ბი, უიღ ბ ლო 
ვაჟ კა ცე ბი სა, რომ ლე ბიც სი ცოცხ ლე ში ვე და მარ ცხ დ ნენ პი რად 
ორ თაბ რ ძო ლა ში და მოკ ლუ ლებ მა კი თა ვი ან თი სა ა მა ყო მარ-
ჯ ვე ნაც წა ა გეს.
რო გო რია ვაჟ კა ცის თ ვის იმ ქ ვეყ ნად ცალ ხე ლი რომ მიხ ვალ? 

ან ის სა ი ქიო რო გო რი ა, სა დაც და მარ ცხე ბა ნაკ ლად გეთ ვ ლე ბა? 
ამა ზე დი უ მას ალ ბათ არ უფიქ რი ა, მაგ რამ ბუხ რის თავ ზე 

და კი დუ ლი გა მომ შ რა ლი და საც ქერ ლად სა ზა რი ხე ლე ბი კი 
სა მუ და მოდ და ა მახ სოვ რ და. ეს ხე ლე ბი მთის ხალ ხე ბის ჩვე ულ 
შე ტა კე ბებ ში წარ მა ტე ბის სა ბუ თე ბი იყო. ძვე ლიც და ახა ლიც, ყვე-
ლა ხე ლი ერ თად ეკი და, კა რის თავ ზე, ბუხ რის თავ ზე, კე დელ ზე. 
ერ თ გ ვა რი ორ დე ნე ბი იყო. ცო ტა ძნე ლად საც ქე რი ორ დე ნე ბი, 
მაგ რამ ასე თი კი იყო.
იმა საც ხომ ნიშ ნავ და, რომ მტერს სიკ ვ დი ლის შემ დე გაც უძ-

ლუ რად ტო ვებ დი, საბ რ ძო ლო მარ ჯ ვე ნის გა რე შე იმ ქ ვეყ ნა დაც 
აბა რა უნ და გა ეწყო. რა იყო ამის უკან, ალ ბათ ესეც არ არის 
ძნე ლი და სად გე ნი და მეც ნი ე რებს დად გე ნი ლი აქვთ.
ის ქვე ყა ნა კი მარ თ ლაც სა ინ ტე რე სო ა. ეს ხე ლე ბის ჭრა რა-

ინ დულ სიკ ვ დილს გა მო რიცხავს. შე ტა კე ბა რა ინ დუ ლი არ არის. 
საგ მი რო საქ მე თა ჩვე ნე ბა და სა ხე ლო ვა ნი სიკ ვ დი ლი აქ არ 
არის. აქ არის, რომ მო გე რიე და მკვდარ საც დაგ ჯიჯ გ ნი. გახ-
სოვთ, რო გორ კოც ნის რუ სი ოფი ცე რი ჰა ჯი მუ რა ტის მოჭ რილ 
თავს? აქ ეს არ არის.
ამ გ ვა რი ხე ლე ბი მრავ ლად ჰქონ და ალუ და ქე თე ლა ურ საც, 

ვა ჟა- ფ შა ვე ლას პო ე მის გმირს. ვაჟ კაც ხევ სურს. მი სი სახ ლის ქვა-
ზე ისი ნი „ჯღრდესავით ეკი და.“
ალუ და ქე თე ლა უ რის ამ ბის და საწყი სი ისე თი ა, ყო ველ დღე 

რომ მოხ დე ბო და მთა ში. ყო ველ დღე თუ არა, ქა ვა ზე მი სა ჭე დე-
ბე ლი ხე ლე ბი სწო რედ ასე თი საქ მე ე ბით გროვ დე ბო და, იმი ტომ, 
რომ იქ უმი ზე ზოდ არა ვინ ებ რ ძო და ვინ მეს. 
სრო ლა და ხმა ლი იქ პირ ველ რიგ ში ვაჟ კა ცო ბის სამ ტ კი ცებ-

ლად კი არ იყო, არა მედ იმ აუცი ლებ ლო ბის გა მო, რომ თა ვი 
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შე გე ნა ხა. რა ინ დუ ლი ამ ბის კვა ლი, უფ რო სხვა ნა ირ ორ თაბ რ-
ძო ლებ ში ვლინ დე ბო და. ანუ, ვიბ რ ძ ვი იმის თ ვის რომ ვიბ რ ძ ვი, 
რო გორც იტყო და პორ თო სი, დი დი ფუ ფუ ნე ბა იყო.
მოკ ლედ, ქის ტებ მა შა ტი ლე ლე ბის სა ქო ნე ლი გა ი რე კეს, იმათ 

შო რის კი ალუ დას ცხე ნე ბიც. რა თქმა უნ და, ალუ და და ე დევ ნა. 
ჭკვი ა ნი კა ცი იყო და კვა ლიც იოლად აიღო, და ი ნა ხა და მი ა წია 
ტყვი ა. ერ თი იქა ვე გად მო აგ დო ცხე ნი დან, მე ო რეს თან კი სრო-
ლა მო უხ და. ეს მე ო რე იყო მუ ცა ლი, უკ ვე მოკ ლუ ლის ძმა.
ალუ დამ და მუ ცალ მა სამ - სა მი ტყვია გა უც ვა ლეს ერ თ მა ნეთს. 

სა ში ნე ლი ტყვი ე ბი იყო: სულ, ბეწ ვ ზე აც დე ნი ლი და ამ ტყვი ებ თან 
ერ თად სიტყ ვებ საც ეს როდ ნენ ერ თ მა ნეთს. სა ერ თოდ, ეს სრო-
ლა ხმლით ორ თაბ რ ძო ლას უფ რო ჰგავ და. რა ტომ ღაც ასე მგო-
ნი ა. ძა ლი ან ხი ლუ ლი იყო მათ თ ვის ყვე ლა ფე რი.
სიტყ ვე ბი, ერ თ მა ნეთს რომ ეძახ დ ნენ არ იყო რთუ ლი და არც 

რა ი მე დი დის მა ტა რე ბე ლი, იმათ ში „რჯულძაღლო“ ის მო და ხში-
რად. 
მე სა მე გას რო ლით ალუ დამ მოკ ლა მუ ცა ლი.
მუ ცალ მა ის ღა უთხ რა, ჩე მი თო ფი შე ნა გქონ დე სო და ალუ-

დამ კი ის თო ფი არ წა მო ი ღო. არა თუ თო ფი არ წა მო ი ღო, არა-
მედ მუ ცალს მაჯ ვე ნაც არ მოს ჭ რა და ასე მობ რუნ და შა ტილ ში. 
საქ მე ეს არის, რომ ალუ დამ მარ ჯ ვე ნა მოს ჭ რა პირ ველ მოკ-
ლულს, მუ ცა ლის ძმას და მი სი საბ რ ძ ლო იარა ღიც თან წა მო ი-
ღო, ტახ ტა ზე ება ო, უნა გირ ზე ო. წა მო ვი და მძი მე ფიქ რით იქე დან 
და მე რე რაც მოხ და ყვე ლას მრა ვალ გ ზის წა უ კითხავს. შა ტილ ში 
მობ რუ ნე ბულს ჯერ უსაყ ვე დუ რეს, მე რე მინ დია გა მობ რუნ და, მუ-
ცალს მარ ჯ ვე ნა მოს ჭ რა და მო უ ტა ნა, მაგ რამ ალუ დამ  არას გ ზით 
მი ი ღო.
მე რე ალუ დამ გუ და ნის ჯვარ ში საკ ლა ვი აიყ ვა ნა და ხე ვის-

ბერს მუ ცა ლის სა ხელ ზე დამ წყა ლო ბე ბა სთხო ვა, უარ მა გა ნა რის-
ხა და თა ვად წა ა ცა ლა თა ვი მოზ ვერს, რა მაც მთლად გა ნა რის ხა 
ხევ სუ რე ბი, ხა ტო ბა ში კვლავ გა მოჩ ნ და მუ ცა ლის მარ ჯ ვე ნა, რო-
მე ლიც მინ დი ას ხევ ში გა და ეგ დო და ახ ლა კი ძაღ ლებს მი უგ დეს 
საჭ მე ლად. ძაღ ლე ბი რა ხან არ მი ე კა რენ, ხე ვის ბერ მა სთქვა, 
ძაღ ლი ძაღ ლის ხორცს არ ჭამ სო და ალუ და ურ ჯუ ლოს თ ვის ამ-
წყა ლო ბებ სო.
ბო ლოც ცნო ბი ლი ა: ალუ და მოკ ვე თეს და წა მო ვი და შა ტი-

ლი დან დე და წუ ლი ა ნად. სრუ ლი უბე დუ რე ბა კა ცის თ ვის და მი სი 
ოჯა ხის თ ვის.



7

ღა მე იყო რომ მო დი ოდ ნენ და „ერთხელ მო უნ და ალუ დას, 
ერ თხელ მობ რუნ ვა თა ვი სა.“ და ემ შ ვი დო ბა ყვე ლა ფერს. მო ტი-
რალ ქა ლებს შე უბღ ვი რა, მაგ რამ წა მო ვი და. წა მო ვი დო და, მოკ-
ვე თი ლი იყო. მა ინც წა მო ვი დო და. მი სი სუ ლი წა მო სუ ლი იყო. 
მძი მედ, მაგ რამ მა ინც...
თუმ ცა, რაც მოვ ყე ვი სრუ ლი ად არა ფე რი ა.
ეს არ არის პო ე მა ალუ და ქე თე ლა უ რი და ეს არ არის ალუ-

დას ამ ბა ვი.
თე მი ასე თი რა მე ა: ან ხარ იქ, ან არ ხარ.
თუ ხარ, ისე უნ და იყო, რო გორც თე მო ბის წე სი ა. სხვა ნა ი რად, 

ვერც თავს გა და ირ ჩენ და სხვა თა ყო ფა საც ან გ რევ.
და ახ ლო ე ბით ისე ა, სულ ხან–სა ბა რომ წერ და ნალ ბან დი 

მგლის შე სა ხებ. მა მა ჩე მი ხა რა ზი იყო და მე ნალ ბან დო ბას ვი ნა 
მრჯი და ო.
პავ ლე რა ზი კაშ ვი ლი, ვა ჟას მა მა თა ვის მო გო ნე ბებ ში წერს, 

თუ რა დი დი ხი ფა თი შეხ ვ და ბი ჭო ბი სას, რო ცა წე რა- კითხ ვის 
სწავ ლა მო ი სურ ვა და ამას ჩუმ ჩუ მად ახერ ხებ და. მა მა ჩე მი მე-
უბ ნე ბო და მოგ კ ლა ვო, წერს პავ ლე მღვდე ლი. მი სი იღ ბა ლი და 
ჩვე ნი ყვე ლას იღ ბა ლი, რომ არ მოკ ლეს და მე რე რაც ის წავ ლა, 
მო ნას ტერ ში ის წავ ლა.
გა ნა იმი ტომ უშ ლიდ ნენ, რომ არი ქა და წე რა- კითხ ვა არ შე-

იძ ლე ბა. იცოდ ნენ, წე რა- კითხ ვით უკ ვე სხვა იქ ნე ბო და. წე რა- 
კითხ ვა იმ ყო ფა ში არ შე დი ო და, რო მელ შიც ის იზ რ დე ბო და. ეს 
ნიშ ნავ და რომ შენ „სხვა“ ხარ. 
ვა ჟას გმი რე ბიც ყო ველ თ ვის „სხვანი“ არი ან. ისი ნი „სხვანი“ 

იქ ნე ბოდ ნენ ქა ლაქ შიც, ვა ჟას რომ ქა ლა ქი სა ეწე რა, მაგ რამ ქა-
ლა ქი იტანს „სხვას“. რაც უფ რო ღიაა სამ ყა რო, მით უფ რო იტანს 
„სხვას“. თემ ში კი ჭირს. თემ ში შე იძ ლე ბა თა ვი დან ვე „სხვა“ იყო, 
ოღონდ ეგ შენს სახ ლის კარს არ უნ და გა დას ც დეს. თუმ ცა, შე ნი 
სახ ლის კა რიც პი რო ბი თი ცნე ბა ა. ვა ჟას გმი რებს ხში რად უმ ტ ვ-
რე ვენ სახ ლის კარს, ალუ და საც ამით ემუქ რე ბი ან და ჯო ყო ლას 
ხომ უმ ტ ვ რე ვენ და უმ ტ ვ რე ვენ. ასე რომ თემ ში შე ნი ცი ხე- სი მაგ-
რეც პი რო ბი თი ა.
ვა ჟას გმი რებს ფიქ რ ში დი დად მძი მე ამ ბა ვი აქვთ. გა მო უთ ქ-

მე ლი მძი მე ამ ბა ვი, რო მე ლიც ერთ დღე საც გულს გა მო ან გ რევს.
მინ დი ას ეუბ ნე ბი ან ხა ტო ბა ში: ერთ წამ ში ცხრა ჯერ შეს ც ვა ლო 

გლო ვა ტი რილ ზე ლხი ნი ა. 
ასეთ ხა სი ათ ზე არი ან ვა ჟას გმი რე ბი.
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ეგ რე ა, ყვე ლა ნი ეგ რე არი ან. 
ვა ჟა მთე ლი ცხოვ რე ბა მო ჯან ყე იყო. ვა ჟას მთე ლი ცხოვ-

რე ბა თა ვი სი სა მარ თა ლი ჰქონ და. ვა ჟა უპა სუ ხოდ არა ვის და 
არა ფერს ტო ვებ და. არ სად და არ ცერთ სი ტუ ა ცი ა ში. მას მი აჩ ნ-
და რომ ცხოვ რე ბა ასე თია და ასე უნ და იცხოვ როს და ამას მი სი 
ხა სი ა თიც უწყობ და ხელს. 
ის ასე თი იყო, რო ცა თი ა ნეთ ში მას წავ ლებ ლობ და, ასე თი 

იყო, რო ცა პე ტერ ბურ გის ქარ თ ველ სტუ დენ ტ თა სა ზო გა დო ე ბას 
ედა ვე ბო და ძვე ლი ვა ლის გა მო, ასე თი იყო, რო ცა მეტყე ვე ებს 
ტყვი ას უშენ და ჩარ გალ ში მი წის ნაკ ვე თის გა მო და ასე თი იყო, 
რო ცა თბი ლის ში სა ა ჯან ყე ბო ხალხს კრებ და.
ამას თან ვა ჟა მე ტად ღრმა კა ცი იყო. მე ტად გა ნათ ლე ბუ ლი 

და ლი ტე რა ტუ რის პრო ფე სი ო ნა ლი მცოდ ნე. ფშა ვე ლი გლე ხი 
იყო და მთის ვი თომ ვიწ რო, სი ნამ დ ვი ლე ში კი უძი რო სამ ყა როს 
გა სა ოც რად ფლობ და. მგო ნი ა, რომ რო ცა ვა ჟა წერ და, სა კუ თარ 
თავს ხე დავ და.
 არი ან მწერ ლე ბი, რომ ლე ბიც წე რენ და ხე და ვენ თა ვის პერ-

სო ნა ჟებს. ეს პერ სო ნა ჟე ბი არ გვა ნან კი ნოს გმი რებს, მა თი იერი 
ბუნ დო ვა ნი ა, სი ლუ ე ტი იდუ მა ლი, გაკ რ თე ბა ხოლ მე რა ღაც ნაკ-
ვ თე ბი. ჰო და, მგო ნი ა, რომ რო ცა ვა ჟა თა ვის გმი რებს ხე დავ და, 
ის თა ვის თავს ხე დავ და. ალუ დაც ვა ჟა იყო, მინ დი აც ვა ჟა იყო და 
ჯო ყო ლაც ვა ჟა იყო. 
ვა ჟას თო ნეთ ში მას წავ ლებ ლო ბის ის ტო რია სხვა არა ფე რია 

თუ არა კა ცი სა და თე მის ბრძო ლა. ერ თი ჯი უ ტი და მარ თა ლი 
კა ცის ჭი და ო ბა სიც რუ ეს თან და უაზ რო წე სებ თან და ადა თებ თან. 
ერ თხელ ვა ჟა ბორ კი ლებ და დე ბუ ლი ჩა იყ ვა ნეს დუ შე თის პო-

ლი ცი ა ში. მაზ რის უფ როს მა ოზი აშ ვილ მა რომ და ი ნა ხა ბორ კი-
ლე ბით, წახ და. შეხ სე ნით ახ ლა ვე ო. ისეთ იერ ზე იყო ვა ჟა, რომ 
იმა ზე დი დი უბე დუ რე ბა კა ცის სა ხე ზე ძნე ლად რომ ენა ხა ვინ მე-
სო. ბორ კი ლი ან ვა ჟას მკვდა რი ვა ჟა სჯობ და, და მარ ცხე ბუ ლი და 
ხევ ში გა დაგ დე ბუ ლი მუ ცა ლის მარ ჯ ვე ნა სჯობ და ალუ დას ქვა ზე 
მი ლურ ს მულ მუც ლა ის მარ ჯ ვე ნას. ამ ბო ბენ, რომ ამ ბორ კილს 
მოჰ ყ ვა ლექ სი არ წი ვი. რა ვი ცი, მკვლე ვა რე ბის საქ მე ა. 
თე მის სიმ კაც რე მის პო ე მებ ში, ისე თი მო ცე მუ ლო ბა ა, რო-

მე ლიც აუცი ლე ბე ლია იმის თ ვის რომ რა ღაც აფეთ ქ დეს. თემ-
შიც იყო ნამ დ ვი ლი აჯან ყე ბე ბი. ნამ დ ვი ლი გა მარ ჯ ვე ბე ბი, ადა-
თის ცვლის ამ ბე ბი. ნა თე ლა ბა ლი ა უ რის წიგ ნ ში, სწორ ფე რო ბა 
ხევ სუ რეთ ში მოთხორ ბი ლია ქა ლის ამ ბა ვი, რო მელ მაც ბა რე 
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ნა ხე ვარ თე მებ ში შეც ვა ლა წაწ ლო ბის ადა თი თა ვი სი პი რა დი 
მა გა ლი თით, მაგ რამ იქ დრა მა არა ჩანს. არც ტრა გე დი ა. ტრა-
გი კუ ლი გმი რი, უნ და შეც დეს. მი სი მარ თა ლი შეც დო მა მას უნ და 
ანად გუ რებ დეს. ეგ რეა წე რის ძვე ლი წე სი. თო რემ ის ხევ სუ რე-
ბი, რომ ლე ბიც სამ ქა ლა ქელ მი ლი ცი ელს კლა ვენ, რა თა თე მის 
ხელ შე უ ხებ ლო ბა და იც ვან, სა ბო ლო ოდ მშვე ნივ რად აგ ვა რე ბენ 
წაწ ლე ბის და ქორ წი ნე ბის ამ ბავს მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლის „თეთრ 
სა ყე ლო ში“. წიგნს გა დევ ნე ბუ ლი — წე სი არს, წე სი არ არს — საკ-
მა ოდ უძ ლუ რი შე იქ ნე ბა. 
მაგ რამ იქ არ არი ან „სხვა“ გმი რე ბი. იქ უბ რა ლოდ კულ ტუ რუ-

ლი სხვა ო ბა ა. უფ რო ძნე ლია იყო თან ში ნა უ რი და თან „სხვა“.
და რა მოხ და, იმ სიტყ ვა თა და ტყვი ა თა გაც ვ ლის წა მებ ში, 

ალუ და სა და მუ ცალს შო რის? მთა ვა რი ამ ამ ბავ ში სწო რედ ეს 
არის. აქ მუ ცალ შია საქ მე, თო რემ მი სი ძმის ხო რა სა ნუ ლი ხმა ლი 
ალუ დამ უდ რ ტ ვინ ვე ლად წა მო ი ღო. სიტყ ვე ბი იყო ჩვე უ ლებ რი ვი 
და მრის ხა ნე მათ შო რის, ტყვი ე ბიც.
ეს არის რომ, ალუ დამ და ი ნა ხა, რომ მუ ცალ მა ბა ლა ხი მოგ-

ლი ჯა და ჭრი ლო ბა ზე და ი დო, სიკ ვ დი ლი არ უნ დო და ო, ისევ 
მგლის ფე რი ედო ო. მგლის ფე რი, სი ცოცხ ლის ფე რი? ეს მე ომ-
რის ფე რი ა. ალუ დას აბ ჯა რი კი გვე ლის ფე რი ა. მგლის ფე რი და 
გვე ლის ფე რი. სხი ვი არ სა ი დან. 
იქ რა ღაც მოხ და. ეგე ბა ალუ და დიდ ხანს მი დი ო და ამის კენ. 

ფიქ რობ და ამა ზე. მაგ რამ მთა ვა რი მა ინც ის წა მი იყო, რომ მან 
და ი ნა ხა, რომ ამ მგლის ფერ კაცს სიკ ვ დი ლი არ უნ დო და. ეს იყო 
მა მა ცი და ვაჟ კა ცი კა ცი. ის რომ სა ქო ნე ლი გა ი ტა ცა, სუ ლაც არ 
ით ვ ლე ბა საძ რა ხის საქ მედ, ით ვ ლე ბა სა პა სუ ხო საქ მედ, და პა-
სუხ ზეც და ე დევ ნენ.
მაგ რამ მას სიკ ვ დი ლი არ უნ დო და. ეტყო ბა რო გორ ღაც ძა-

ლი ან უბ რა ლოდ და ბუ ნებ რი ვად, ყო ველ გ ვა რი მგლო ბის გა რე-
შე, არ უნ დო და სიკ ვ დი ლი. სა ბო ლოო ჯამ ში ხომ ეს სი სუ ლე ლე ა, 
მოკ ვ დე ათი ო დე ძრო ხის თ ვის. თუ რა თქმა უნ და, შე გიძ ლია წარ-
მო იდ გი ნო, რომ სუ ლი ბევ რად დი დი ა, ვიდ რე ეს ძრო ხე ბი. მგო ნი 
ალუ და და მუ ცა ლი ამით ჰგავ დ ნენ ერ თ მა ნეთს. ორი ვემ იცო და 
რომ სუ ლი დი დი ა. და ალუ დას უნ დო და ისე სიკ ვ დი ლი, რო გორც 
მუ ცა ლი მოკ ვ და? 
ასე თი ფა სის ბრძო ლა ში შე სულ იარა ღი ან კაცს არ უნ და სიკ-

ვ დი ლი. 
 ჯერ ჯობ ნაა და ჯობ ნას მოს დევს სიკ ვ დი ლი. მომ კ ვ ლე ლი 
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უყუ რებს მოკ ლულს. და ალუ დამ და ი ნა ხა, მარ თ ლა და ი ნა ხა, 
ნამ დ ვი ლად და ი ნა ხა რომ მუ ცალს არ უნ დო და სიკ ვი დი ლი და 
თვი თო ანც არ უნ დო და ასე სიკ ვი დი ლი. 
ვინ იტყ ვის? ეგებ ალუ დამ სა კუ თა რი თა ვი და ი ნა ხა. თა ვი სი 

მოჭ რი ლი მარ ჯ ვე ნა. და ი ნა ხა ლა მა ზი და ძლი ე რი კა ცი, რო მელ-
საც აღარ ფე რი შე უძ ლია და რო მელ მაც იცის, რომ ასე ცხოვ რე-
ბაც სი სუ ლე ლეა და ასე სიკ ვ დი ლიც.
თო რემ მუ ცა ლის ძმას ალუ დამ ზურ გი დან ეს რო ლა. იქ არა-

ფე რი და უ ნა ხავს.
ის წა მი მთელ ცხოვ რე ბად იქ ცა ალუ დას თ ვის. მან ის და ი ნა ხა 

რა საც ფიქ რობ და. 
ეს რა ღაც ნა ი რი წა მი ა. 
ალუ და ხევ სუ რი იყო, მას სწამ და რომ ღმერ თი მი ი ღებს მის 

შე სა წირს მუ ცა ლის სახ ლე ზე. ეს რომ არ და ე ჯე რე ბი ნა, მოზ ვ რის 
თავს არ და ა გო რებ და და არც ხე ვის ბერს გა და უდ გე ბო და ამ გ-
ვა რად. 
მან რაც იგ რ ძ ნო, ის ირ წ მუ ნა. არ შე ეძ ლო რომ მუ ცა ლი იმ 

ქვეყ ნი დან მო ებ რუ ნე ბი ნა. რაც შე ეძ ლო, იმას უკე თებ და, იმ ქვეყ-
ნად ეხ მა რე ბო და. 
ვა ჟაც ასე იყო, რაც ეგ რ ძ ნო, იმას ეწა მა და იმის თ ვი სა ვე იბ-

რ ძო და.

 აკა მორჩილაძე
08.04.2010
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ალუდა ქეთელაური
(ხევსურების ცხოვრებიდან) 

I 

მაცნე მოიდა შატილსა:  
— ქისტებმა მოგვცეს ზიანი,  
დაგვიწიოკეს მწყემსები,  
ავნია, ავი-ზნიანნი.  
ალუდა ქეთელაური  
კაცია დავლათიანი,  
საფიხვნოს თავში დაჯდების,  
სიტყვა მაუდის გზიანი;  
ბევრს ქისტს მააჭრა მარჯვენა,—  
სცადა ფრანგული ფხიანი.  
ცუდას რად უნდა მტერობა,  
კარგია მუდამ მტრიანი!  
ქისტებს წაუსხამ ცხენები,  
ალუდაისიც ფთიანი.  
გუმან აქვ, გადაავლიონ  
არხოტის თავი მთიანი,  
გადაბერტყინონ ნალითა  
ქუჩი მთებისა ცვრიანი.

ეს რო ალუდამ გაიგო,  
თოფს დაუპირა ტალიო;  
აისხა იარაღები,  
გააფხავიდის ხმალიო;  
გაუშინჯიდის ვადანი,  
ხმალს არ მაუტყდეს ტარიო.  
ცისკრის ხანია, მტერს მისდევს  
კლდის შავარდენი ჩქარიო.  




