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ukacrieli saxli

g
რაფი რონალდ ადერის მკვლელობამ, რაც 1894 წლის გა

ზაფხულზე, ძალიან უჩვეულო და იდუმალებით მოცულ 

გარემოებაში მოხდა, მთელი ლონდონი უაღრესად დააინტე

რესა, ხოლო მაღალი საზოგადოება შეაძრწუნა. ამ დანაშაუ

ლის ცალკეულ დეტალებს, რომელთა მიკვლევა პოლიციამ 

მოახერხა, თავის დროზე ფართო საზოგადოება გაეცნო, მა

გრამ ძიების მასალები ისეთი მნიშვნელოვანი გახლდათ, რომ 

უმრავლესობა დაფარეს და არ გამოუქვეყნებიათ. მხოლოდ 

ახლა, თითქმის ათი წლის შემდეგ, საშუალება მეძლევა, შე

ვავსო ფაქტების ეს განსაცვიფრებელი ჯაჭვი იმ რგოლებით, 

რომლებიც ამ საქმეს აკლია. დანაშაული ხომ თავისთავად 

გამორჩეული იყო, მაგრამ მიუწვდომელი შედეგების გამო 

იგი ჩემთვის ათასჯერ უფრო საინტერესო გახდა. შედეგებმა 

უფრო მეტად განმაცვიფრა და შემაძრწუნა, ვიდრე ყოველი

ვე იმან, რაც ჩემს სიცოცხლეში გამომიცდია. ჩემი ცხოვრება 

კი ყოვლად უცნაური თავგადასავლებით გახლდათ აღსავსე. 

ახლაც, ამდენი წლის შემდეგ, თავზარი დამეცემა ხოლმე, 

როცა ამ საქმეს ვიხსენებ. ისევ იმგვარი უნდობლობა, გაო

ცება და სიხარული მეუფლება, მაშინ რომ მოზღვავებულად 

ვგრძნობდი და სულს მიფორიაქებდა.  დაე, მკითხველმა, 

რომელმაც  შესანიშნავი ადამიანის საქმეებისა და ზრახვე

ბის შესახებ ჩემ მიერ შექმნილი მოთხრობებისადმი დიდი 

ინტერესი გამოიჩინა, მაპატიოს, რომ ჩემი აღმოჩენა მაშინვე 

არ გავუზიარე. ჩემს უპირველეს მოვალეობად ჩავთვლიდი 
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მთელი ამ ისტორიის გულწრფელად გადმოშლას, შებოჭი

ლი რომ არ ვყოფილიყავი  იმავე  ადამიანის კატეგორიული 

აკრძალვით. ეს აკრძალვა კი სულ ახლახან, გასული თვის 

სამი რიცხვიდან მოიხსნა.

სრულიად ბუნებრივია, რომ შერლოკ ჰოლმსთან მეგობ

რობის დაწყების დღიდან აღმეძრა სისხლის სამართლის 

სხვადასხვა საქმისადმი ღრმა ინტერესი, ხოლო მას შემდეგ, 

რაც ჩემი მეგობარი სარბიელიდან გაქრა, გაზეთებში გამოქ

ვეყნებულ გაუხსნელ დანაშაულთა ანგარიშების სინჯვა გან

საკუთრებული გულმოდგინებით დავიწყე. ხშირად საკუთარი 

სიამოვნებისათვის ვცდილობდი მათ ახსნას. ამასთან, ვსა

რგებლობდი იმავე მეთოდებით, რომელთაც ჩემი მეგობარი 

იყენებდა, თუმცა ისეთივე წარმატებებით ვერ დავიკვეხნი. 

უნდა ვაღიარო, რომ ვერც ერთმა ბნელით მოცულმა დანა

შაულის ისტორიამ ვერ ამაღელვა ისე, როგორც რონალდ 

ადერის ტრაგიკულმა დაღუპვამ. გულდასმით გავეცანი ძიე

ბის მასალებს. დადგენილი მხოლოდ ის იყო, რომ „მკვლელო

ბა ჩადენილია განზრახ, ერთი ან რამდენიმე უცნობი პირის 

მიერ“, და უფრო ღრმად, ვიდრე ოდესმე, ვიგრძენი, რომ ჩვენმა 

საზოგადოებამ შერლოკ ჰოლმსის დაკარგვით ძალიან დიდი 

დანაკლისი განიცადა. ამ უცნაურ საქმეში იყო ისეთი ამბები და 

გარემოებები, რომლებიც აუცილებლად მიიქცევდა ჰოლმსის 

ყურადღებას, პოლიციის კვლევაძიებაც უთუოდ შეივსებო

და, ანდა ჰოლმსის რჩევადარიგების საფუძველზე სწორი 

გზით წარიმართებოდა – რჩეულთა შორის რჩეულ მაძებარს 

თავისი ფხიზელი ჭკუისა და დახვეწილი დამკვირვებლობის 

წყალობით, ნამდვილად შეეძლო ასეთი ამოცანის წარმატე

ბით დაძლევა.

დავდიოდი ჩემს პაციენტებთან და გონებით მუდამ ადერის 

საქმეს დავტრიალებდი, მაგრამ ვერც ერთი ისეთი ახსნა ვერ 
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მოვნახე, რომ დამაკმაყოფილებლად მომჩვე ნებოდა. თუმცა 

ვრისკავ, როცა ყველასათვის ცნობილ ფაქტებს ვიმეორებ, 

მაგრამ მაინც მინდა მოგაგონოთ ისინი იმ სახით, როგორც 

ძიების დამთავრების შემდეგ საზოგადოებას შეატყობინეს.

სერ რონალდ ადერი ავსტრალიის, ერთერთი ჩვენი კოლო

ნიის გუბერნატორის, გრაფ მეინუსის მეორე შვილი იყო. ადე

რის დედა ავსტრალიიდან ინგლისში იმ განზრახვით ჩამოვიდა, 

რომ ლიბრგადაკრული თვალი ქირურგის დანით მოერჩინა. 

ქალბატონი ადერი ვაჟიშვილითა და ასულით პარკლეინზე, 

№ 427 სახლში დაბინავდა. ყმაწვილი საუკეთესო საზოგადო

ებაში ტრიალებდა, არც მტრები ჰყავდა და არც რაიმე ცუდი 

ჩვეულება ჰქონია. ერთ დროს იგი ედიტ ვუდლიზე იყო დანიშ

ნული, მაგრამ ახალგაზრდები თავისი ნებით დასცილდნენ 

ერთმანეთს და გული არც ერთს არ დასწყვეტია. ასე რომ, 

ახალგაზრდა ადერის ცხოვრება შინაურობასა და იმ მაღალ 

წრეში, რომელშიც ყოფნა უხდებოდა, მშვიდად და მყუდროდ 

მიედინებოდა. მშვიდი ბუნების მქონეს გემოვნება და ჩვევებიც 

ზომიერი ჰქონდა. აი, სწორედ ასეთი ახალგაზრდა არისტოკრა

ტის გული განგმირა უცნაურმა და სრულიად მოულოდნელმა 

ტყვიამ. ეს მოხდა 1894 წლის 30 მარტს, ღამის თორმეტის 

ათიდან ოც წუთამდე.

რონალდ ადერი ბანქოს მოთამაშე იყო, მუდამ თამა შობდა, 

მაგრამ კეთილგონიერების საზღვრებს არ სცდებოდა. იგი სამი 

კლუბის: „ბოლდვინის“, „კევენდიშისა“ და „ბაგატელის“ წევრად 

ითვლებოდა. დაადგინეს, რომ სიკვდილის დღეს, სადილობა

მდეც და სადილის შემდეგაც, რონალდს კლუბ „ბაგატელში“ 

ერთი რობერი და რამდენიმე ხელი ვისტი უთამაშია. პარტ

ნიორებმა: მისტერ მერეიმ, სერ ჯონ ჰარდიმ და პოლკოვ

ნიკმა მორანმა უჩვენეს, რომ სწორედ ვისტს თამაშობდნენ, 

რომელიც თითქმის ყაიმით დამთავრდა. ადერმა ალბათ ხუთ 
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გირვანქამდე წააგო, მაგრამ მეტი კი ნამდვილად არაო. გვა

რიანი შეძლების პატრონს ასეთი წაგება ვერ გაანაწყენებდა. 

იგი თურმე თითქმის ყოველდღე თამაშობდა და, ჩვეულებ

რივ, იგებდა. მოწმეთა ჩვენებებიდან გაირკვა ისიც, რომ სიკ

ვდილამდე თვენახევრის წინ, ადერმა, რომელიც პოლკოვნიკ 

მორანთან ერთად თამაშობდა, ერთ საღამოს გოდფრი მილნე

რსა და ლორდ ბელმორანს ოთხას ოცი გირვანქა მოუგო. აი, 

ყველაფერი, რაც ცნობილი გახდა მისი სიცოცხლის უკანას

კნელი რამდენიმე კვირის შესახებ.

იმ საბედისწერო საღამოს კლუბიდან ზუსტად საღამოს ათ 

საათზე დაბრუნებულა. და და დედა სტუმრად ყოფილან წასუ

ლი და შინ არ დახვედრიან. მოახლე გოგომ ფიცით დაამტკიცა, 

ადერის ოთახში შესვლა გავიგეო. ეს ოთახი მეორე სართულ

ზე იყო, ფანჯრები ქუჩისაკენ ჰქონდა და პატრონი თურმე 

სასტუმროდ იყენებდა. ახალგაზრდა გრაფის მოსვლის წინ 

მოახლეს ბუხარში ცეცხლი დაუნთია და ფანჯარაც გაუღია, 

რადგან ბუხარი ახრჩოლებულა. მას თორმეტის ოც წუთამდე 

ოთახიდან ჩქამიც არ გაუგონია. ამ დროს დაბრუნებულან შინ 

ლედი მეინუსი და მისი ქალიშ ვილი. ლედი მეინუსს ვაჟთან 

შესვლა მოუნდომებია, რათა მისთვის ძილი ნებისა ესურვე

ბინა, მაგრამ მისი ოთახის კარი შიგნიდან ყოფილა ჩაკეტილი 

და თუმცა ბევრი უყვირია და უკაკუნებია, ხმა არავის გაუცია. 

მაშინ განგაში აუტეხავს, კარი ძალით შეულეწავთ და თვალწინ 

შემზარავი სურათი გადაშლიათ: საბრალო ჭაბუკი მაგიდის 

ახლოს იატაკზე გაშხლართულიყო. თავი რევოლვერის ტყვიით 

საშინლად დამახინჯებული ჰქონდა, თუმცა ოთახში არავითა

რი იარაღი არ აღმოჩნდა. მაგიდაზე იდო ორი ათგირვანქიანი 

საკრედიტო ბილეთი და ჩვიდმეტი გირვანქა და ათი შილინგი 

ოქროსა და ვერცხლის ფული. მონეტები სხვადასხვა სიდიდის 

პატარა სვეტებად დაეწყოთ. იქვე, მაგიდაზე იდო ქაღალდის 
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ფურცელი, რომელზეც ციფრები და ადერის კლუბის რამდე

ნიმე ამხანაგის სახელი ეწერა. აქედან იმ დასკვნის გამოტანა 

შეიძლებოდა, რომ სიკვდილის წინ ახალგაზრდა კაცი მოგებისა 

და წაგების ანგარიშით იყო გართული.

ყველა გარემოების გულმოდგინე გამოკვლევის შემდეგ 

საქმე კიდევ უფრო მეტად გაეხვა იდუმალების ბურუსში. პირ

ველ ყოვლისა, გაუგებრობას იწვევდა შიგნიდან კარის ჩარაზვა. 

მართალია, მკვლელსაც შეეძლო, კარი შიგნიდან ჩაეკეტა და 

მერე ფანჯრიდან გადამხტარიყო, მაგრამ ფანჯა რა მიწიდან 

ოცი ფუტის სიმაღლეზე გახლდათ. ამასთანავე, აყვავებული 

ზაფრანის კვალი მის პირდაპირ სრულიად დაუზიანებელი 

აღმოჩნდა. ერთი ყვითელი ყვავილიც კი არ იყო გათელილი. 

არავითარი კვალი არ ჩანდა კორდის ვიწრო ზოლზეც, სახლს 

რომ გზიდან ყოფდა. ეტყობოდა, სახლი თვითონ რონალდ 

ადერს დაეკეტა. მაგრამ რანაირად ეწია სიკვდილი? ისე ხომ 

ვერავინ გადაძვრებოდა ფანჯარაში, რომ კვალი არ დაეტო

ვებინა? ხოლო თუ ვივარაუდებთ, რომ მკვლელმა მსხვერპლს 

ფანჯრიდან ესროლა, გამოჩენილი ჩუბინი1 უნდა ყოფილიყო, 

რადგან რევოლვერის ტყვიით ასეთ მანძილზე ადამიანის მოკ

ვლა მეტისმეტად ძნელი საქმეა. გარდა ამისა, პარკლეინი 

ხალხმრავალი ქუჩაა და სახლიდან დაახლოებით ას იარდზე2 

კი ეტლთა სადგომია. მაგრამ სროლის ხმა არავის გაუგონია. 

ამასთან, უტყუარი ფაქტები: მოკლული და რევოლვერის 

ტყვია, რომელიც მეორე მხარეს გასულიყო, სახეზე გახლდათ. 

ჭრილობის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ახალგაზრდა კაცი 

ტყვიას მოულოდნელად უნდა მოეკლა.

ასეთი გახლდათ პარკლეინზე მომხდარი იდუმალი მკვლე

ლობის გარემოებანი – მკვლელობისა, რომლის იდუმა ლება 

1 ვინც ნიშანს არ აცდენს – მარჯვე, აუცდენლად მსროლელი
2 ინგლისური სიგრძის საზომი ერთეული; უდრის 3 ფუტს (91 სმს)
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კიდევ უფრო ძლიერდებოდა იმით, რომ მკვლელობისათვის 

თვალსაჩინო მოტივი, ფაქტობრივად, არ არსებობდა: აკი, 

როგორც მოგახსენეთ, ახალგაზრდა ადერს თითქოს არავი

თარი მტერი არ ჰყავდა, ხოლო ფული და ძვირფასეულობა 

ოთახში ხელუხლებელი აღმოჩნდა.

მთელი დღე გონების სასწორზე ვწონიდი ყველა ამ ფაქტს, 

ვცდილობდი, მათთვის რომელიმე თეორია მიმესადაგები

ნა, რომელიც ერთმანეთის საპირისპირო მოვლენებს შეათა

ნხმებდა, მეპოვა „წინააღმდეგობის წერტილი“, რასაც ჩემი 

საბრალო მეგობარი ყოველგვარი კვლევაძიების ამოსავალ 

პუნქტად მიიჩნევდა. უნდა ვაღიარო, რომ ეს ვერ მოვახერხე. 

საღამოს პარკში  გავედი სასეირნოდ და ასე, ექვს საათზე მოუ

ლოდნელად პარკლეინისა და ოქსფორდსტრიტის კუთხეში 

აღმოვჩნდი. იქ, ტროტუარზე, თავი მოეყარათ უსაქმურებს, 

რომლებიც დაჟინებით შესცქეროდნენ ერთ სარკმელს. მაშინ 

მომაგონდა, რომ მეც სწორედ ამ სახლის სანახავად მოვედი. 

მაღალი, გამხდარი, შავსათვალიანი კაცი, რომელიც, ჩემი 

აზრით, გადაცმული მაძებარი უნდა ყოფილიყო, მომხდარი 

ამბის თაობაზე რაღაც თეორიას აყალიბებდა. სხვები გარშე

მო მჭიდროდ შემორტყმოდნენ და ყურადღებით უსმენდნენ. 

უფრო ახლო მივედი, მაგრამ მისი მსჯელობა იმდენად სულე

ლური მეჩვენა, რომ ზიზღიც კი მომგვარა, უკან დავიხიე და 

განრიდება ვცადე. ამ დროს უცაბედად დავეჯახე ჩემ უკან 

მდგარ წელში მოხრილ ბერიკაცს, რომელსაც იღლიაში ამოჩ

რილი წიგნები ძირს დაუცვივდა. დასახმარებლად დახრილმა 

შევნიშნე ერთი წიგნის სათაური: „ხეების კულტის წარმოშობა“ 

და გავიფიქრე, ალბათ რომელიმე საწყალი ბიბლიოგრაფია, 

რომელიც გამორჩენის  მიზნით ან ხელოვნების სიყვარულით 

იშვიათ გამოცემებს აგროვებსმეთქი. მაშინვე ბოდიშის მოხდა 

დავაპირე, მაგრამ ჭაღარაქილვაშებიანმა და მოხრილბეჭე
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ბიანმა ბერიკაცმა გაჯავრებულმა რაღაც ჩაიბურტყუნა, 

ზიზღით მიბრუნდა და ბრბოში გაუჩინარდა. ეტყობა, ის წიგ

ნები, რომელთაც, საუბედუროდ, ასე უკადრისად მოვექეცი, 

ძალიან ძვირად უღირდა. 

პარკლეინზე მდებარე №427 სახლზე დაკვირვება დიდად 

ვერ დამეხმარა ამოცანის გადაწყვეტაში. სახლი ქუჩისგან 

მესრიანი დაბალი კედლით იყო გამოყოფილი, ღობის სიმაღლე 

ხუთ ფუტსაც ვერ აღწევდა. მაშასადამე, ბაღში, ვინც მოისუ

რვებდა, ძალიან იოლად შევიდოდა. სამაგიეროდ, ფანჯარა 

სრულიად მიუდგომელი აღმოჩნდა. მის სიახლოვეს არც წყა

ლსადენის მილი იყო და არც მცირეოდენი შვერილი. ასე რომ, 

კედელზე აცოცებას თვით ყველაზე უფრო დახელოვნებული 

ტანმოვარჯიშეც ვერ შეძლებდა.

უწინდელზე უფრო შეფიქრიანებული დავბრუნდი შინ. 

კაბინეტში ხუთი წუთიც არ დამიხანებია, როცა მსახურმა 

გოგომ მომახსენა, ვიღაც უცნობი გელოდებათო. ჩემდა გან

საცვიფრებლად, იგი აღმოჩნდა ის მოხუცი ბიბლიოფილი, 

რომელსაც პარკლეინზე გადავეყარე. ჭაღარით მოსილს გამო

კვეთილნაკვთებიანი, დაღარული სახე ჰქონდა და იღლიაში 

ათიოდე ძვირფასი წიგნი ამოეჩარა.

– რა თქმა უნდა, ჩემი მოსვლა გაგიკვირდებოდათ, სერ! – 

მითხრა მან თავისი უცნაური, მჩხავანა ხმით.

გამოიცანითმეთქი, დავუმოწმე,

– ხედავთ, სერ, თავაზიანობას მოკლებული კაცი არა ვარ –

კოჭლობით მოგყვებოდით უკან და უცბად შევნიშნე, რომ ამ 

სახლში შემოხვედით. გადავწყვიტე, ასეთ ზრდილ და წესი

ერ ადამიანთან უნდა შევიდე და ბოდიში მოვუხადომეთქი. 

მართალია, ცოტა უხეშად მოგექეცით, მაგრამ თქვენი წყენი

ნება ნამდვილად არ მქონია გულში და ძლიერ მადლობელიც 

ვარ, რომ დაბლა დაყრილი წიგნების აკრეფაში დამეხმარეთ.
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– არ ღირს ასეთ წვრილმანებზე ლაპარაკი, – ვუპასუხე მე, – 

ნება მიბოძეთ, გკითხოთ, საიდან გაიგეთ ჩემი ვინაობა?

– გავბედავ და მოგახსენებთ, სერ, რომ თქვენი მეზობელი 

გახლავართ, ჩერჩსტრიტის კუთხეში წიგნის პატარა სავაჭ

რო დუქანი მაქვს და ბედნიერი ვიქნები, თუ ოდესმე მინახუ

ლებთ. იქნებ თქვენც აგროვებთ წიგნებს, სერ? აი, „ბრიტანე

თის ფრინველები“, „კატული“, „საღვთო ომი“... შეიძინეთ, სერ. 

მუქთად მოგცემთ. ხუთი ტომი სწორედ შეავსებდა ცარიელ 

ადგილს თქვენი წიგნების კარადაში, თორემ რაღაც ულამაზო 

იერი აქვს, ასე არ არის, სერ?..

შევტრიალდი, რომ წიგნის თარო შემეთვალიერებინა. როცა 

თავი მოვაბრუნე, ჩემი საწერი მაგიდის გვერდით  მდგარი 

მომღიმარი შერლოკ ჰოლმსი იდგა. გაოცებისაგან შევხტი და 

რამდენიმე წუთს მუნჯივით შევცქეროდი, შემდეგ კი – ჩემს 

სიცოცხლეში პირველად და, იმედი მაქვს, უკანასკნელად – 

გრძნობა დავკარგე. მახსოვს, რომ თვალებში რაღაც მუქი 

ნისლი ჩამიდგა. როცა ბურანიდან გამოვერკვიე, საყელო 

გახსნილი მქონდა და ბაგეზე კონიაკის გემო ვიგრძენი. თავს 

ჰოლმსი მადგა, რომელსაც ხელში კონიაკის ბოთლი ეჭირა.

– ჩემო ძვირფასო უოტსონ, – თქვა კარგად ნაცნობმა ხმამ, – 

ათასი ბოდიში მომითხოვია. ვერაფრით ვერ წარმო ვიდგენდი, 

რომ ჩემი დაბრუნება თქვენზე ასე ძლიერ იმოქმედებდა.

ხელი ჩავავლე და გაოგნებულმა შევყვირე:

– ჰოლმს! ნუთუ ეს თქვენა ხართ? მართლა ცოცხალი 

ხართ? განა შესაძლებელია, რომ იმ საშინელი უფსკრულიდან 

ცოცხალი ამოსულიყავით?!

– ერთ წუთს მადროვეთ, – მიპასუხა მან, – მინდა გკითხოთ, 

შეგწევთ თუ არა უნარი, საღად იმსჯელოთ? რადგან ჩემმა 

გამოცხადებამ ძალიან აგაღელვათ.

– ახლა უკეთ ვარ, მაგრამ, სიმართლე გითხრათ, ჰოლმს, 
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საკუთარ თვალებს არ ვუჯერებ. ღმერთო დიდებულო! ღმე

რთო მოწყალეო! ნუთუ ეს თქვენა ხართ?!

ისევ წავავლე ხელი და მისი წვრილი კუნთოვანი მკლავი 

მოვსინჯე.

– არა, ეს ამბავი სულის გამოცხადებას არა ჰგავს, ეს უდა

ვოა, – დავასკვენი მე, – ჩემო ძვირფასო მეგობარო, რა ბედნი

ერი ვარ, რომ გიყურებთ! დაბრძანდით და მიამბეთ, რანაირად 

მოახერხეთ იმ უფსკრულიდან თავის დაღწევა.

ჰოლმსი ჩემ პირდაპირ დაჯდა და ჩვეული დაუდევარი მანე

რით სიგარა გააბოლა. მას ბუკინისტის გაცვეთილი სერთუკი 

ეცვა, ხოლო ამ მასკარადის მთელი დანარჩენი მოწყო ბილობა 

– ბღუჯა ჭაღარა თმა და ძველი წიგნების შეკვრა – მაგიდაზე 

დაეყარა. ჩემი მეგობარი კიდევ უფრო გამხდარიყო და მზერაც 

უფრო გამჭოლი  გახდომოდა. სახეზე საშინელი ფერი დასდე

ბოდა. ეტყობოდა, ცხოვრების იმგვარი  წესი, რომლითაც უკა

ნასკნელ წლებში ცხოვრობდა, მისი ჯანმრთელობისათვის 

სიკეთის მომტანი არ უნდა ყოფილიყო.

– რა სასიამოვნოა წელში გასწორება, უოტსონ! – მითხრა 

ჰოლმსმა, – მაღალი კაცისათვის მთელი ფუტით დამოკლება 

და რამდენიმე საათს ასე დარჩენა, იოლი საქმე როდია. ახლა 

კი, ჩემო ძვირფასო მეგობარო, ვილაპარაკოთ სერიოზულ 

ამბებზე... საქმე ის არის, რომ მინდა დახმარება გთხოვოთ და 

თუ დამთანხმდებით, მთელ ღამეს მძიმე და სახიფათო მუშაო

ბა მოგველის. ხომ არ აჯობებს, ჩემი თავგადასავლის მოყოლა 

იმ დრომდე გადავდოთ, როცა ეს სამუშაო უკვე დამთავრებუ

ლი გვექნება?

– მართალი გითხრათ, ცნობისმოყვარეობა ცეცხლის ალი

ვით მწვავს, ჰოლმს, და ვამჯობინებდი, თქვენი ამბავი ახლავე 

მომესმინა.

– თანახმა ხართ, მეახლოთ ამ ღამეს?
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– ჯოჯოხეთშიც რომ ჩახვიდეთ, თან ჩამოგყვებით.

– სწორედ ისე, როგორც დალოცვილ ძველ დროში. მგონი, 

წასვლის წინ დანაყრებასაც მოვასწრებთ... ჰო, ახლა იმ 

უფსკრულის ამბავი გავიხსენოთ. სიმართლე გითხრათ, იქიდან 

ამოსვლა მაინცდამაინც არ გამჭირვებია, იმ უბრალო მიზეზით, 

რომ უფსკრულში არც ჩავვარდნილვარ.

– არ ჩავარდნილხართ?!

– არა, უოტსონ. მაგრამ ჩემი ბარათი თქვენდამი სრუ ლიად 

გულწრფელადაა დაწერილი. როცა ვიწრო ბილიკზე მოულოდ

ნელად განსვენებული პროფესორი მორიარტი გამოჩნდა და 

ხსნის ერთადერთი გზა ჩამიკეტა, სრულიად დარწმუნებული 

ვიყავი, რომ ჩემთვის ყველაფერი დასრულდა. მის რუხ თვა

ლებში უწყალო გადაწყვეტილება ამოვიკითხე. ერთმანეთს 

რამდენიმე სიტყვა გავუზიარეთ და მან თავაზიანად დამრთო 

ნება, დამეწერა მოკლე ბარათი, რომელიც თქვენ მიიღეთ 

კიდეც შემდეგში. წერილი ჩემს პორტსიგარსა და მუჯრა

სთან1  ერთად დავტოვე, თავად კი ბილიკს გავუყევი. მორია

რტი ფეხდაფეხ მომყვებოდა. ბილიკის ბოლოს რომ მივაღწიე, 

შევჩერდი – მის იქით გზა აღარ იყო. ჩემს მოწინააღმდეგეს 

იარაღი არ უხმარია, ხელდახელ მეცა და თავისი გრძელი 

მკლავები შემომხვია. იცოდა, რომ მისი საქმე წასული იყო 

და ჩემთვის სამაგიეროს გადახდა ეწადა. ერთმანეთს ხელს არ 

ვუშვებდით, ვიდექით და უფსკრულის პირას ვძიძგილაობდით. 

მოგეხსენებათ, მე ვიცი იაპონური ჭიდაობის, „ბარიტსუს“ 

ილეთები, რომელთაც არაერთხელ ვუხსნივარ. როგორც იქნა, 

პროფესორს ხელიდან დავუსხლტი. მან გიჟურად შეჰყვირა, 

რამდენიმე წამს ზედ უფსკრულის პირას ბარბაცებდა, ჰაერს 

ეჭიდებოდა, ხელებს ასავსავებდა, რომ წონასწორობა დაე

1 მუჯრა – ალპენშტოკი – გრძელი, რკინის წაწვეტებულთავიანი ჯოხი, 
რომელიც მთამსვლელებს აღმართების დაძლევაში ეხმარებათ.


