
ოცდამეორე ფურცელი 

 

25.12.03. შობისათვის მზადება დიმამ როგორც ყოველთვის დიდი ხნით ადრე დაიწყო. 

თანაც შეგვატყობინა რომ ჩვენ, მშობლებს, მაინცა და მაინც არ შეგვაწუხებს და 

ძვირადღირებული საჩუქრების დიდ ნაწილს თოვლის ბაბუას შეუკვეთავს, ასე რომ 

თურმე გვეშველა! ძლივს დავარწმუნე რომ თოვლის ბაბუას შესაძლებლობებიც არაა 

განუზღვრელი და ორი საჩუქრის მეტის მოთხოვნა არ შეიძლება, თორემ აბა 

დანარჩენმა ბავშვებმა რა უნდა ქნან? შეჩერდა ორ კომპიუტერის თამაშზე, ერთი 

დიდი კომპიუტერისათვის და მეორე თამაშების  დანადგარისათვის. 

თოვლის ბაბუა რომ “მოეთაფლა” და ორივე საჩუქარი მიეღო, გადაწყვიტა წერილი-

შეკვეთა ბაბუასთან ორ ენაზე მიეწერა, იაპონურად და ქართულად. მერიმაც მხარი 

აუბა ძმას, “ნაგლად“ განაცხადა რომ მასაც ეკუთვნის საჩუქარი და წერილი 

გააშვანშვალა თოვლის ბაბუასთან ახალი DVD-ს მოთხოვნით. ისარგებლა იმით რომ 

დიმას რწმენა არ გვინდოდა შეგვერყია, თორემ ადრე უკვე შეგვატყობინა რომ 

თოვლის ბაბუების არ სჯერა რადგან დიდი გოგოა და ყველაფერი იცის. წერილის 

დასაწერად დიმამ ქართულის წერაში ივარჯიშა, რითაც დიდათ გაგვახარა. 

შევუდექით დაკვეთების შესრულებას. ერთი თამაში ადრე ვიყიდეთ, მეორე ძლივს 

ვიპოვეთ შობამდე რამდენიმე დღით ადრე. მე თოვლის ბაბუასაგან საპასუხო წერილი 

გავამზადე, თან თოვლის ბაბუას “ნამდვილი” ფოტო დავურთე: ერთ-ერთ საბავშვო-

ბაგაში დამპატიჟეს თოვლის ბაბუას როლის შესასრულებლად და იქ გადავიღე 

სურათი კოსტიუმში. თან სურათის ფონი კომპიუტერით ჩვენი ბინის ხედით 

შევცვალე, სახეზე სათვალეები მივიხატე რომ ძნელად საცნობი გამოვსულიყავი. ანამ 

თოვლის ბაბუასათვის ნამცხვარი გამოაცხო (თუმცა თავისათვის არაფერს ითხოვდა, 

უბრალოდ კეთილია). ველოდებით რომ თოვლის ბაბუა მოვა ღამით. საღამოს დიმამ 

“გვერდზე“ გამიყვანა და მეუბნება: 



“- მე ვიფიქრე რომ სხვა თამაში ვთხოვო თოვლის ბაბუას, ახალი გამოშვებული 

თამაშია და ჩემს ამხანაგს უკვე მოუტანა თოვლის ბაბუამ. ამიტომ ახლა წერილს 

გადავწერ და ახალ თამაშს ვთხოვ!” 

 



ძლივს დავარწმუნე რომ ახლა უკვე გვიანაა სურვილის შეცვლა, თოვლის ბაბუას 

საჩუქარი უკვე ნაყიდი ექნება-მეთქი. 

გაგიკვირდებათ მაგრამ მართლაც მოვიდა თოვლის ბაბუა ღამით, როგორც კი დიმას 

ჩაეძინა. მოიტანა საჩუქრები, კამფეტები და სურათიანი წერილი.  

დიმამ დილით ყურადღებით შეისწავლა დოკუმენტი - თოვლის ბაბუის წერილი. რომ 

არ ველოდი ისეთი დეტალები მოწვა. ჯერ ერთი რომ საგნები სხვანაირად იყო 

განლაგებული წიგნის თაროზე. მეორე, სურათი დღისით იყო გადაღებული და 

განათება აშკარად ღამის განათებისაგან განსხვავდებოდა. ფაქტები ახსნას ითხოვდენ. 

საინტერესოა რომ თვითონაც ეძებდა პასუხს. თავიდან გამოთქვა იდეა რომ ალბათ 

ბაბუა რომ მოვიდა საგნები გადაადგილა იმიტომ რომ წიგნები დაათვალიერებინა. მეც 

“მივეხმარე“, იდეა მივაწოდე რომ ალბათ სურათი მაშინ გადაიღო, როდესაც დიმას 

წერილის წასაღებად იყო მოსული, რამდენიმე დღის წინ, დღისით, როდესაც სახლში 

არ ვიყავით. ჩემმა მოსაზრებამ ყველა კითხვა მოხსნა: რასაკვირველია! წერილი ხომ 

უნდა წაეღო! მოვიდა და… ნუ ასე შემდეგ. მოკლედ პირნათლად დაიჯერა. ახლა უკვე 

მე დავინტერესდი, რამდენს გაუძლებს მისი რწმენა. ვუთხარი რომ ეს თოვლის ბაბუა 

ჩემსავით გასუქებული ყოფილა-მეთქი, და საერთოდ ცოტათი მე მგავს. დიმამ შეხედა 

სურათს, მერე მე და დაასკვნა რომ თოვლის ბაბუა ჩემზე გაცილებით გამხდარია და 

მაღალიცაა. მერე ყველა თავის ამხანაგს ამაყად უჩვენებდა ქართულად დაწერილ 

წერილს თოვლის ბაბუასაგან. 

 


