
მეოთხე ფურცელი 

 

19.12.98. გუშინ დილით ვსვამთ ჩაის. ამ დროს დიმა ჩვენს ლოგინში გადმობარგდა, 

ტელევიზორი ჩაირთო და ფეხი-ფეხ გადადებული უყურებს. ტელევიზორში ახალი 

ამბების გამოშვებაა, ჩვენ ერთმანეთში ვხუმრობთ “ნეტავი, კლინტონის იმპიჩმენტის 

ამბავს თუ გებულობს?” და მისთ. მერი სერიოზულად დაინტერესდა, რამე თუ ესმისო 

და ეკითხება დიმას  

“- რაო, რა ისმის ახალიო?” 

“-ამერიკა ირაქუ-ო როქეტო დე ბუტობაშტა.” (იაპონური: ამერიკამ ირაკს რაკეტები 

ესროლაო) სერიოზულად პასუხობს დიმა. მოდი და გააშაყირე ამის შემდეგ, ვერაფერს 

იგებსო. 

 

31.12.98. გუშინწინ მთელი დღე დისნეილენდში გავატარეთ, ტოკიოში. თავიდან 

ვფიქრობდით დიმა რთული ატრაქციონებისთვის აგვერიდებინა, მაგრამ მას მერე რაც 

“სტარ ტრეკზე” აგვეკიდა და ხმაც არ ამოუღია, გავბედეთ და ყველგან დაგვყავდა. 

თანაც კაცმა სიმაღლის შემოწმება პირნათლად გაიარა (იაპონელი 7-წლიანი ბავშვების 

სიმაღლისაა) და “უფასოდაც“ შეუძლია კატაობა (როგორც 5-წლიანზე პატარას). 

შევედით “სფეის მაუნთინზე” - სიბნელეში, დიდი სიჩქარით მიქრის, უხვევს, 

ტრიალდება, სინათლის და ხმის ეფექტები და ა.შ. დიმა ჩემს გვერდით დავისვი, ხელი 

მოვხვიე ამხანაგურად, არ შეეშინდეს მეთქი. წყნარად იჯდა მთელი დროის 

განმავლობაში განმავლობაში. ბოლოს როცა უკვე გამოვდიოდით კი თქვა - “- მო 

იამეტა” (იაპონური: მეტი აღარ მინდა).  

ამის შემდეგ შევედით სტერეო ფილმზე. აქაც ბევრი მოულოდნელობა და საშინელება 

იყო. სპეციალური სათვალეები წამითაც არ მოუძვრია დიმას. ნამეტანი 

ასაღელვებელი მომენტების დროს ვცდილობდი თვალებზე ხელი ამეფარებინა 

დიმასათვის, მაგრამ არ მიშვებდა, უყურებდა. ერთ მომენტში კი ძალიან გაუჭირა 

საქმე პიტონმა - მთლად ცხვირთან მოდიოდა, სისინებდა და საშინლად აღებდა პირს. 



ჰოდა, ძალიან რომ აიშვა თავი, დიმამ რამდენჯერმე ჩაილაპარაკა - “- მო კეკკო დეს, 

იკე!” (იაპონური: გეყოფა ახლა, წადიო).  

სხვა რა, მანქანებს თვითონ ატარებდა, “თუუნ თაუნში” კარები მოეწონა, რომლის 

გაღებისას საშინელი ხმები ისმოდა და კერზე ზარის დარეკვისას კი ჭურჭლის 

მტრევის ხმა, დინამიტებიც ააფეთქა. კარიბის ზღვის პირატების დათვალიერებისას 

ცოტა ჩაეძინა კიდეც. ისე ყველაფერი გმირულად აიტანა საღამოს პარადის და 

ფეირვერკის ჩათვლით, ერთი არ უწუწუნია. გზაში მანქანაში გაგვეთიშა. 

მეორე დილით რომ გაიღვიძა, მოგვახსენა: 

“- დისნეილენდი მო იამეტანო, სოტო დე ასობო (იაპონური: დისნეილენდი აღარ 

მინდა, აწი ეზოში ვითამაშებ ხოლმე).  

ამის შემდეგ თუ მე და ნატოს სადმე წასვლა გვინდოდა მარტო, ვეუბნებოდით 

დისნეილენდში მივდივართო და გვანებებდა თავს, წადითო! 


