
მეთერტმეტე ფურცელი 
 
20.10.00. საღამოა, მე და ნატო ჩაის ვსვამთ. გოგოებს ტელევიზორი ძლივს 

გამოვართმევინეთ და სიჩუმეს მოწყურებულები ველოდებით როდის შეწყვიტავს 

მერი ტრაკატრუკს. ინფორმაციისათვის “ტრაკატრუკი” (ნატოს გამოგონებული 

ტერმინი) არის სწრაფი ლაპარაკი, როგორც წესი იაპონურად, უმნიშვნელო თემაზე, 

გოგოების მიერ უდროოდ წამოწყებული და ხელისშემშლელი. მერი არ ჩერდება, 

განაგრძობს ტრაკატრუკს და რაღაც მომენტში ანა ხვდება მოსი მონოლოგის 

უსასრულობას და აზრმოკლებულობას. ამიტომ ცდილობს თავისი სიტყვა “ჩადგას”. 

ამაზე მერის სწრაფი რეაქცია მოსდევს:  

“-რა სულ შენ უნდა ილაპარაკო!? დამაცალე მეც კი მინდა ორიოდე სატყვა ვთქვა!” - 

მკაცრად აწყვეტინებს ანას მერი და თავის ტრაკატრუკს აგრძელებს.  

ანა ჩაჩუმდა, ჩვენ ჩაის ვსვამთ წყნარად. მივეჩვიეთ. 

 

23.10.00.  როდესაც დიდ ხანს იმყოფები საზღვარგარეთ და გამუდმებით გესმის უცხო 

ენაზე ლაპარაკი, როგორც წესი ახალი სიტყვები აღარ  გაკვირვებს და წყნარად 

აღითქვამ: არ გებადება მოთხოვნილება მაშინვე გაიგო ახალი სიტყვის აზრი. ხშირად 

მოლაპარაკესაც კი არ აჩერებ შენთვის უცნობი სიტყვის აზრის გასარკვევად, დააცლი 

და მერე ლაპარაკში თვითონ მიხვდები რა ჰქონდა მხედველობაში. მოკლედ არც 

თავის უცოდინრობას ავლენ და არც მოლაპარაკეს აწუხებ; დარწმუნებული ხარ იმაში 

რომ ახლო მომავალში ყველაფერი თავისით გაირკვევა. ამასთან ერთად 

ჩვეულებრივად აუღელვებლად იქექები საკუთარ მეხსიერებაში, ცდილობ ფრაზები 

გაიხსენო, სადაც უცნობი სატყვა შეიძლება შეგხვედროდა.  

თვითონ რომ ლაპარაკობ ხანდახან საკუთარი ენის სატყვები გავიწყდება, 

განსაკუთრებით ის, რომელსაც იშვიათად ხმარობ. ამ დროს სასწრაფოდ ეძებ 

შემცვლელ სიტყვას ნებისმიერ სხვა ენაზე, რომ დროზე დაამთავრო აზრი. ხშირად 

ასეთ მომენტებში ახალი სიტყვები იბადება, რომლის აზრის გაგება მომსმენს თავიდან 



უჭირს. მოკლედ, ვერთობით… ამასთან დაკავშირებით რამდენმე შემთხვევა 

მაგონდება და მომავალშიც იმედია კიდევ იქნება რამე მსგავსი. მაგალითად: 

დიმა, ნატო და მე სენდაის შემოგარენში ერთ-ერთ ბაღში ვსეირნობდით. ნატომ 

ხელით რომანტიკულად დიდი წრე მოხაზა და მითხრა:  

“- შეხედე რამდენი შალიშია ირგვლივ!“.  

მე მიმოვიხედე, მაგრამ ლაქაშის და ხეების მეტი ვერაფერი დავინახე. ალბათ რამე 

ადგილობრივ ბალახზე ან ყვავილზე მელაპარაკება მეთქი, ვიფიქრე და რბილად 

ვცადე გარკვევა:  

“- მოიცა, აბა რომელია შალიში?”.  

”- როგორ ვერ ხედავ? სულ ყველგან შალიშია”.  

დავიწყე სიტყვის ბრუნვა თავში და ბოლოს მოვიფიქრე რომ ლაქაშს ხშირად 

რუსულად “камыш”-ს ეძახიან (სინამდვილეში კი “рогоз”-ი ქვია, მაგრამ ხშირად 

ეშლებათ). როგორც გაირკვა, ნატო ზუსტად მაგას გულისხმობდა. “-ეგ თუ შალიშია, 

ხეები ალბათ კირიოზებია, არა?” - ავუბი მხარი ნატოს (“Берёза”-s ნაცვლად). 

მახსოვს ერთხელ დილით გავიღვიძეთ, მაშინ ფუტონებზე (მატრასებზე) გვეძინა, 

იატაკზე, ნამდვილი იაპონელებივით. ჩემი ჩუსტები რატომღაც ნატოს მხარეს იყო. ხო 

და მეც, ფეხშისველა სიარულს ნეტოზე გადაძრომა ვარჩიე. უხერხულად გამომივიდა 

და ნატოს ოდნავ გავარტყი.  

“- Ты чего меня синячишь?” მეუბნება.  

ორივეს ძალიან მოგვეწონა ახალი სიტყვა. ბევრი გამოყენება ვუპოვეთ პოეზიაში თუ 

პროზაში: “не синячу, не зову, не плачу…”,  “по утрам ты меня не синячь…”,  “синячит, 

значит любит…”, “лучше семь раз насинячить, чем один раз насвинячить“ და მისთანები. 

სიცილით მუცლები აგვკივდა. სადღაც 15 წუთში ფანტაზიები მე დავასრულე ასეთი 

ფრაზით: “из сердца вон - синяк домой” (???!!!)”. ამის შემდეგ უკვე აღარ შეგვეძლო 

სიცილი, ვიკეცებოდით. 


