
მეორე ფურცელი 

 

10.07.98. ამას წინათ საღამოთი დიმას ვეთამაშობოდით. რაღაც ეტაპზე დიმას 

გასართობად მე და ნატომ ხელ-ფეხში მოვკიდეთ ხელები და საქანელასავით 

ვიქნევდით. ძალიან მოეწონა. როცა გული იჯერა, გადაწყვიტა რომ თავისი 

დებისათვისაც ესიამოვნებინა. ჯერ მერის დაუძახა, მე ხელებში მომაკიდებინა 

ხელები, თვითონ ფეხებში მოჰკიდა. ეცადა აეწია მაგრამ ვერას გახდა. "- ია, დამედა” 

(იაპონური: არა, არ გამოვა), თქვა და დედას დაუძახა. როდესაც გადაწყვიტა რომ 

მერის ეყოფა სიამოვნება, ანას დაუძახა. ისევ ხელები მე მომანდო, თვითონ ფეხებში 

წვდა. რატომღაც ამჯერადაც ვერაფერი გამოუვიდა. "- მო ცქარეტა” (იაპონური: უკვე 

დავიღალე) თქვა და ანას ფეხები ისევ დედას გადააბარა. 

 

24.07.98 ვიმყოფებით თაჯიმაში, იაპონიის შუაგულში, ნატოს ამხანაგის სახლში 

ვცხოვრობთ. სოფელია სოფლური, ბევრი 

მწვანეა, ირგვლივ მაღალი ტყიანი მთებია. 

მაგრამ რაც შეიზლება დაგჭირდეს 

ყველაფერი აქვთ: ტელეფონი, ფაქსი, 

ტელევიზორი, ცივი და ცხელი წყალი, 

მშვენიერი გზები, სარეცხი და საშრობი 

მანქანები და ასე შემდეგ. 

დილაა. დიმამ 5:30-ზე გაიღვიძა და 

"სიამოვნებით" გავყევი სასეირნოდ, 

ნატოს რომ ძილი გაეგრძელებინა. 

წუხელის ნაწვიმარია, ბევრი გუბეებია. 

ერთ-ერთ გუბესთან დიმა ჩაჯდა და 

ფილოსოფიურად იყურება წყალში. ამ 

დროს ყვავმა გადაუფრინა და დასჭყავლა 



"კარრ, კარრ". დიმამ წარბიც არ შეიხარა, პოზა არ შეუცვლია და თავისთვის 

ჩაილაპარაკა "- ნანიგა კარრ?” (იაპონური: ვითომ რაო, კარრ?). 

 

14.09.98. დიმა ხელებით ძელზე იყო ჩამოკიდებული და ჩამოხტა. შემდეგ უკან 

გადადგა ნაბიჯი და თავის ნაფეხარს დააკვირდა. თურმე ჩამოხტომისას ჭიანჭველა 

გაუჭყლეტია. "- ჰორა, მიტე, ქოვარეტა” (იაპონური: აჰა, შეხედე, დაიმტვრა)- თქვა 

შეწუხებულმა. 

..... 

როდესაც ყურადღების მიპყრობა უნდა სერიოზული სახით მომმართავს "- ოტოოსან, 

ხანაში გა არუიო” (იაპონური: პატივცემულო მამა, სალაპარაკო მაქვს თქვენთან). 

..... 

ორივე დის სახელი მშვენივრად იცის მაგრამ თუ ორივეს შესახებ უნდა რამე თქვას 

"მერიქო-თაჩი"-ს იძახის (იაპონური: "მერიკოები"). პირადად ანას კი სწორად 

სახელით მიმართაავს. 

..... 

სამსახურში სახლიდან შარფენი (გრიფელიანი საწერი) წავიღე. ეტყობა მანქანაში 

ჩანთიდან გადმომივარდა. ანამ მონახა და სახლში ამომიტანა. საშლელი აკლდა და 

საშლელის თავსახური დაკარგული ჰქონდა. "-ვაჰ, რა კარგი გოგონა ხარ, რომ მონახე" 

ვუთხარი ანას, "-სამსახურში ძალიან მჭირდება"- დავუმატე. საღამოს ანამ საშლელის 

თავსახურიც მომიძებნა თავის ფანქრებში. "-ეჰ, ამას რომ საშლელიც ჰქონდეს"... 

ვინატრე მე. წავიდა და ხუთიოდე წუთში საშლელიც გამომიტანა. "- ძალიან დიდი 

მადლობა"-ვითხარი მე სერიოზულად. "-არაფერს" ასევე სერიოზულად მომიგო ანამ 

და როცა ჩათვალა რომ აღარ ვუყურებ, სიხარულით აღსავსე წაკუნთრუშებით 

გაემართა თავისი ოთახისაკენ. 

 


