
მესამე ფურცელი 

 

15.10.98. დღეს დიმამ ჩვეული სერიზულობით იკითხა: "-ქონო ჩიქიუ-გა დარეგა 

ცქუტტა?” (იაპონური: ეს დედამიწა ვინ შექმნა?). მიდი და აუხსენი... 

 

როცა რაღაც “ქმედებისთვის” ემზადება 

ჩვეულებრივად იღებს არწივიონოკის 

პოზას: ემზადება გმირული საქმეებისთვის. 

თავს წინ გასწევს, ხელებს უკან 

მოიმარჯვებს და სახის გამომეტყველებასაც 

გაიმკაცრებს. 

  

21.10.98. გუშინ დიმას გავუბრაზდი, 

რამდენჯერმე ვუთხარი "- დამე!” 

(იაპონური: არ შეიძლება!). ის კი თავისას 

აგრძელებდა. მოკლედ, ბოლოში საკმაოდ 

მაგრად მოხვდა რბილ ადგილებში. იტირა. 

მერე რომ დაწყნარდა ავუხსენი "- მე რომ ვამბობ არ შეიძლება, ესე იგი არ შეიძლება, 

გაიგე?". დაბუსული მისმენდა. 

საღამოს დიმას ვაბანავებ. დაიწყო ხელებით კედლების მოწმენდა. ვეუბნები " -არ 

შეიძლება!", აგრძელებს."-არ შეიძლება მეთქი, გითხარი?!", ვუწევ ხმას. " -ჰაი, ჰაი, 

ვაქატტა, ვაქატტა..." პასუხობს დიმა და დამაწყნარებალი ჟესტით ხელებს წინ იშვერს. 

 

10.11.98. დღეს დილით. 

ნატო დილაობით მე და ანას ობენტოებს გვიმზადებს (იაპონური ტრადიციის 

მიხედვით, პლასტიკის, ადრე ხის ყუთში ჩადებული სადილი-საგზალი). ბევრი 

სხვადასხვანაირ საჭმელს დაამზადებს პატარა პორციებით და მერე ლამაზად 



ჩაგვილაგებს ყუთებში მოხარშულ ბრინჯთან ერთად, ძალიან ლამაზად და 

გემრიელად გამოსდის, იაპონელებსაც კი შურთ ჩვენი.  იმის მერე რაც ნატო ჩვენს 

ყუთებს აავსებს, მერი და დიმა დარჩენილი საჭმელებით "ნამცეცობენ". დღეს დილით 

ნატომ კროკები შეწვა (კარტოფილში ჩადებული კატლეტები) და სანამ დანარჩენ 

საჭმელებს გაამზადებდა კროკები თეფშით მაგიდაზე დადო. მაგიდასთან დიმა 

მივიდა. უყურა ამ კროკებს, უყურა და ჩუმი ხმით თავისთვის იკითხა: “- თაბეტე იი 

ქანა?” (იაპონური: ნეტა შეიძლება რომ ვჭამო?), იქვე შეკითხვას თვითონ უპასუხა: "იი-

ო” (იაპონური: კი, რასაკვირველია) და შესაბამისი ქმედებაც არ დააყოვნა... დავჩი მე 

კროკების გარეშე. 

 

20.11.98 დიმა გუშინ საღამოთი იხვევს ყელზე ნატოს გრძელ ახალგარეცხილ თბილ 

შარფს. თავისიც აქვს, სათანადო ზომის, მინდა რომ თავისი გაიკეთოს. ვეუბნები: 

"- დიმა, ეგ შარფი გოგოსია, შენ ხომ ბიჭი ხარ!” 

"- სამუი ქარა დაიჯობუ!” (იაპონური: ძალიან რომ ცივა, არაფერი უჭირს) პასუხობს და 

აგრძელებს სეირნობისთვის მზადებას. 

.... 

საღამოთი ნატო გააბრაზა რაღაცით. ნატომ ბოდიშის მოხდა მოსთხოვა, არაფრით არ 

მოიხადა ბოდიში, დილამდე ასე გასტანა. დილით მე ვახსენებ, რომ ბოდიში აქვს 

დედასთან მოსახდელი, რაზეც მპასუხობს: "- მერიმ ხომ მოიხადა გუშინ ბოდიშიო?!" 

თურმე წინა საღამოთი მერისაც რაღაცით გაუბრაზებია ნატო და დიმამ დაარწმუნა 

რომ ბოდიში მოეხადა და საბოლოოდ მოახდევინა კიდეც დედასთან ბოდიში. 

შესაბამისად ჩაითვალა რომ თვითონაც ინდულგენცია გამოიწერა.   

 


