
მეჩვიდმეტე ფურცელი 

 

28.01.02. ახალი და საკმაოდ გამოსადეგი ქართული გამოთქმა ვისწავლეთ 

მომოკოსგან, ჩვენი აიპონელი ნაცნობისგან. მომოკო ბევრ სხვა საგანს შორის, 

ქართულსაც სწავლობს და დასჭირდა იაპონურიდან თარგმნილი ქართული 

გამოთქმები. ამ ფრაზებს შორის იყო შეკითხვა: “ხომ არ დაიღალე(თ)?“, რომელიც 

მომოკომ გადათარგმნა შემდეგნაირად: “-ხომ არ დავიღალე(თ)?”. ძალიან მოგვეწონა 

და ხშირად ვიყენებთ. მაგალითად, როდესაც რამის გაკეთება გეზარება დასვამ ამ 

შეკითხვას, დადებითად უპასუხებ და შეგიძლია დაისვენო. 

 

დიმა კბილებს იცვლის. ნატომ ორი ქვედა კბილი მოუნძრია, მაგრამ ამოღება დიმამ არ 

აცალა - მეტკინებაო. მივაბით გრძელი ძაფი და ვცდილობთ რომ მოვქაჩოთ, არ 

გვაცლის, გარბის. ბოლოს მაინს თვითონ მოიძრო: ძაფს შემთხვევით ფეხი წამოსდო 

და ვერც იგრძნო ისე “გააგორა” კბილი. ახლა მეორე კბილის დრო დადგა. აქ დიმამ 

ექსპერიმენტის ჩატარება გადაწყვიტა. მიბმულ თოკს მეორე მხარეს ცელოფანის 

პაკეტი მიაბა და ამ პაკეტში წიგნებს ამატებდა სანამ კბილი არ მოძვრა. მერე მე 

მიხსნიდა რომ უნდოდა გაეგო რამდენ წიგნს გაუძლებდა მისი “ბებერი” კბილი. 

 

ნატომ დიმას ასწავლა რომ იაპონური “-სან” -ის ექვივალენტი ქართულში არის 

“ბატონი”. ამან მოგვიმატა გასართობი. სახალისოა როცა შვილი გეუბნება: 

“- ქალბატონი დედიკო გეძახის”. 

“- ბატონი მამიკო სახლში მოდის”. 

“- ბატონი მამიკო უკვე ეზოში ჩავიდა” და ა.შ. 

 

31.01.02. ასეთი ნახატი მივიღე დიმასგან საჩუქრად დაბადების დღეზე. ჩვენი ოჯახის 

ამსახველი ტილოა, უბრალო რამე არ გეგონოთ. ცენტრში ვინაა? სწორია, ავტორი. 



 
 

17.04.02. დიმა სკოლაში წავიდა. იაპონიაში სკოლა აპრილში იწყება. ბევრ რამეს 

დაატარებს თან, უზარმაზარი ჩანთა აქვს. დიმას კიდევ რა უჭირს, დიდია ტანად. მისი 

პატარა თანაკლასელები უნდა ნახოთ როგორ არიან ახუნძლულები. ჩანთას წინა დღეს 

მერი ულაგებს შემდეგი დღის სიის მიხედვით. ჩვეულებრივ, წიგნების, რვეულების, 

ფანქრების, სახაზავების და სხვა ასეთის გარდა ჩანთაში დანა-ჩანგალი, სპორტული 

ფორმა, ფეხსაცმელი, მუსიკალური ინსტრუმენტი და კიდევ მერიმ იცის რა იდება. 

ამას წინათ პირველად უნდა წაეღო სპორტული ფორმა. შპეციალურ პარკში იდება და 

ჩანთას გვერზე უკეთდება. დილით წაიღო, მერე შუადღეს მოვიდა სკოლიდან და 

ნატოს ეუბნება: 

“- მე დღეს ფორმა უნდე წამეღო და არ მიმიტანია, ხვალ აუცილებლად გამატანეთო”.  

ფორმა ჩანთაზე მიმაგრებული არ არის. ეს ფორმა სხვათა შორის საკმაოდ ძვირი 

ღირდა, სადღაც 100$.  

“- რა იქნა ფორმა, დაკარგა? მოიპარეს?”, ეკითხება ნატო. დიმა დუმს. 

ნატომ დიმა სკოლაში გააქცია. შევიდნენ კლასში, ფორმა თავის ადგილზეა, კედელზე 

ჩამოსაკიდზეა დაკიდებული დიმას გვარის ქვევით. მერე მასწავლებელთან გაირკვა 

რა მომხდარა. თურმე დილით მასწავლებელმა იკითხა:  



“- აბა ბავშვებო, ფორმა ვისაც არ მოუტანია ხელი აწიეთ”.  

დიმამ, თავის გამოჩენა რომ უყვარს უადგილო ადგილას, რასასკვირველია პირველმა 

აიწია ხელი.  

“- ჰოდა”, გააგრძელა მასწავლებელმა, “- ვისაც არ მოუტანია, ხვალ აუცულებლად 

მოიტანოს”. 

ასე გამოუვიდა დიმას რომ ხვალ უნდა მოეტანა ფორმა აუცილებლად. 

 

დიმას პრობლემა აქვს ფეხსაცმელებთან: მარჯვენა-მარცხენა გვეშლება ხანდახან. ამას 

წინათ კიდევ ერთხელ შენიშვნა მივეცი, არასწორად გაცვია მეთქი.  

“- ეჰ“, მიპასუხა “- არასწორად კი არა, სპეციალურად პირიქით ჩავიცვი. მინდა 

მივაჩვიო რომ არ განსვავდებოდნენ და მერე უკვე სულ ერთი იქნება.” 


