
მეთოთხმეტე ფურცელი 
 
 
23.04.01. ბიბლიოთეკაში რუსული წიგნები ავიღეთ, მათ შორის “სამი მუშკეტერი“, 

ჩემი საყვარელი წიგნი. კვირა დღეა, მე ვზივარ წიგნს ვკითხულობ, ნატო რაღაცას 

კერავს და დიმა არის დაუსაქმებელი, არავინ არ ეთამაშება. ითმინა, ითმინა და 

დააპირა საქმის გარჩევა. მოვიდა და მეუბნება,  

“- აბა მაჩვენე რას კითხულობ-ო”.  

ვაჩვენე. კითხვა ცოტა ხნის დაწყებული მქონდა, სულ რამდენიმე ფურცელი მქონდა 

წაკითხული. 

”- საიდან საით კითხულობ?” მეკითხება.  

არ მიკვირს, ვუჩვენებ. იაპონური წიგნები ზოგი ზევიდან ქვევით იკითხება, ზოგი 

უკნიდან წინ.  

“- ესე იგი, ასე ცოტა წაიკითხე და ამდენი ბევრი დაგრჩა წასაკითხი?”, აზუსტებს. 

დავუდასტურე.  

“- მაშინ ჯობია ახლა უკან წაიკითხე და მერე ვითამაშოთ-ო” მეუბნება. 

 

04.06.01. მე და ანას  ნატო ობენტოებს (იაპონური საჭმელი ჩადებული ყუთში) 

გვიმზადებს სამსახურში და სკოლაში წასაღებად, სადილზე მივირთმევთ. დიმამაც 

მოითხოვა ობენტოები თავისთვის. ნატოს მაინც რჩება პროდუქტები ჩვენს მერე, 

ამიტომ უპრობლემოდ აკმაყოფილებს დიმას ამ მოთხოვნას: დარჩენილ საჭმელებს 

დიმას ყუთში ალაგებს. მართალია დიმა სადილამდე ვერ ითმენს და სადღაც დილის 

10 საათიდან უკვე მზადაა რომ თავისი ყუთი დააცარიელოს. კვირაში ორჯერ მე და 

ანას ობენტო არ გვჭირდება, ნატოს ვასვენებთ, საჭმელს ჩვენს სასადილოებში ვჭამთ. 

ამაზე დიმა აცხადებს მტკიცე პროტესტს და მოითხოვს რომ ნატომ პირადად მისთვის 

ობენტო მაინც დაამზადოს. აბა სასადილო ხომ არა აქვს კაცს! 

 



14.07.01. დიმამ ინგლისურ საბავშვო ბაღში დაიწყო სიარული. ძალიან სეროზულად 

მოეკიდა ამ საქმეს, მოსწონს. ბაღში დიმა პოპულარულია (განსაკუთრებით გოგოებში), 

როცა დამშვიდობების დროა თურმე ერთი ამბავი ტრიალებს: ყველას გოგოს უნდა 

რომ დიმას პერსონალურად დაემშვიდობოს. ჩვენ უფრო იმიტომ შევიყვანეთ რომ, ასე 

ვთქვათ კოლექტივს შეეჩვიოს, ინგლისურის შესწავლის იმედი მაინცა და მაინც არ 

გვქონია. მაგრამ კაცი რაღაცას იმახსოვრებს. ამას წინათ ცუდი ამინდი იყო, წვიმდა, 

დიმაც ვერ იყო მთლად ჯანმრთელი, აცემინებდა და ნატომ შესთავაზა, მოდი დღეს 

სახლსი დარჩიო. დიმამ შეიცხადა: “He is absent-ნი ნარიტაქუნაი, I am here-ნი ჰოშიი -

ო” (“არ არის-ო” არ მიდა გავხვდე, “აქა ვარ,” მინდა ვიყო). 

ვეკითხებით, აბა გვითხარი რა ისწავლე.  

“- How are you today?”- გვეუბნება.  

ჰოდა “how are you today?” ვეკითხებით, ერთიანად გადმოალაგებს:  

“- I am fine, I am OK, I am not so good…”. კიდევ ისწავლა:  

“- May I go and drink water?” და “May I go to toilet?” და სახლშიც ასე კულტურულად, 

უცხო ენაზე გვატყობინებს თავის სურვილებს. მოკლედ გაგვიხდა უგზო-უკვლოდ 

განათლებული კაცი. 

 

27.08.01. ვიყავით ცუკუბაში ლეჟავებთან. ორი ბიჭი ჰყავთ, ნიკუშა და თემუკა. ნიკუშა 

ზუსტად დიმიტრის ხელაა. ძალიან გვაინტერესებდა როგორ შეეწყობოდნენ 

ერთმანეთს. მშვენივრად შეეწყვნენ. დიმა ზედაც არ გვიყურებდა, სულ ნიკუშასთან და 

თემუკასთან თამაშობდა. ძალიან გვართობდა სამი პატარა ქართველი ბიჭის 

ერთმანეთში იაპონურად ლაპარაკი. ცუკუბაში საცურაო აუზშიც ვიყავით. წყლის 

შიშის გრძნობა დიმას სულ არა აქვს (სიბნელის უფრო ეშინია), ისე თამამად მიძვრება 

წყალში თითქოს ცურვა შეეძლოს. 

ცუკუბაში 17 აგვისტოს წავედით და 21-ში ღამით უკვე ჩამოვედით. თან ტოკიოში 

მქონდა საქმე 21-ში, ამიტომ ოჯახი ჰირაცუკაში ნაცნობებთან მივიყვანე, მე მთელი 

დღე ტოკიოში ვიყავი, საღამოს კი სენდაიში დავბრუნდით. დავიღალეთ. რატომ 



ვჩქარობდით? აბა რა გვექნა, დიმა ხომ დაკავებული კაცია. დიდი ხნით წამოსვლა არ 

შეეძლო! 

როდესაც გადავწყვიტეთ რომ 17-დან 22-მდე სენდაიში არ ვიქნებით დიმა ცოტახანს 

დაღონებული და ჩაფიქრებული დადიოდა: ორი დღე უცდებოდა ბაღში  (21 და 22). 

მერე ნატო გვერდზე გაიყვანა და უთხრა:  

“- მთელი წელიწადი ერთი დღეც არ გამიცდენია საბავშვო ბაღში, ყოველდღე 

დავდიოდი. დავიღალე. ამიტომ გადაწყვეტილი მაქვს 21-ში და 22-ში დავისვენო. მეც 

ხომ მეკუთვნის შვებულება”. 

 


