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შესავალი

ამ წიგნის მთავარი სიკეთე ლიტერატურული სტილი ან სა-

სარგებლო ინფორმაციის სიუხვე კი არ არის, არამედ ის, რომ 

სრულ სიმართლეს მოგვითხრობს. მის ფურცლებზე სინამდვი-

ლეში მომხდარი მოვლენებია ასახული. მე მხოლოდ ოდნავ შე-

ვალამაზე და საამისოდ არცთუ დიდი ჯაფა დამდგომია. ჯორჯი, 

ჰარისი და მონმორანსი პოეტური იდეალები როდი არიან: სა-

მივე ხორციელი არსება გახლავთ, მეტადრე ჯორჯი, რომელიც 

დაახლოებით 12 სტოუნს1 იწონის. 

აზროვნების სიღრმითა და ადამიანის ბუნებაში წვდომის 

უნარით იქნებ სხვა თხზულებები სჯობდნენ ამ ნაწარმოებს; 

ორიგინალობითა და მოცულობითაც ეგებ სხვა წიგნები გაეჯი-

ბრონ, მაგრამ თუ გამოუსწორებელ, უკურნებელ სიმართლეზე 

მიდგა საქმე, ამ მხრივ, მას დღემდე დასტამბული ვერა წიგნი 

ვერ შეედრება. გული მიგრძნობს, სხვა ღირსებებზე მეტად სწო-

რედ ამის გამო დააფასებს სერიოზული მკითხველი, რომლის 

თვალშიც სიმართლე შემატებს, თუ შემატებს წონას ამ ჭკუის 

სასწავლებელ მოთხრობას.

ლონდონი,

1889 წლის აგვისტო

1 სტოუნი უდრის 6,35კგ-ს.
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თავი 1  

სამი სნეული. – ჯორჯისა და ჰარისის სატანჯველი. – ას 

შვიდი უკურნებელი სენის მსხვერპლი. – გამოსადეგი რე-

ცეპტი. – როგორ ვუმკურნალოთ ღვიძლის დაავადებას 

ბავშვებში. – შევთანხმდით, რომ გადაღლილები ვართ და 

დასვენება გვჭირდება. – ერთი კვირა ზღვაში? – ჯორჯს 

მდინარე ურჩევნია. – მონმორანსი ცივ უარზეა. – წინა-

დადება მიღებულია ხმათა უმრავლესობით: სამი ხმა 

ერთის წინააღმდეგ.

ო
თხნი ვიყავით: ჯორჯი, უილიამ სამუელ ჰარისი, მე და 

მონმორანსი. ჩემს ოთახში ვისხედით, ვეწეოდით და იმაზე 

ვსაუბრობდით, რა ცუდად გახლდით – ცხადია, სამედიცინო 

თვალსაზრისით.

ყველანი უქეიფოდ ვგრძნობდით თავს და ეს ამბავი ფრიად 

გვაშფოთებდა. ჰარისმა თქვა, თავბრუსხვევები დამჩემდა და 

ისეთ დღეში მაგდებს, ბუნდად ვხვდები, რას ვაკეთებო. ჯორ-

ჯიც აჰყვა, მეც თავბრუსხვევები დამჩემდა და ისეთ დღეში 

მაგდებს, მეც ბუნდად ვხვდები, რას ვაკეთებო. აი, მე კი, ღვიძლი 

მაწუხებდა. ეს ამბავი ცოტა ხნის წინ შევიტყვე, როცა ღვიძლის 

პატენტიანი აბების რეკლამა წავიკითხე, რომელშიც წვრილად 

იყო ჩამოწიკწიკებული, რა სიმპტომები მიახვედრებს ადამიანს, 

რომ ღვიძლი წესრიგში არა აქვს. მე ყველა სიმპტომი მქონდა.

უცნაური ამბავია, მაგრამ რამდენჯერაც პატენტიანი წამ-
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ლის რეკლამას წავიკითხავ, იმდენჯერ ვასკვნი, რომ სწორედ 

ის სნეულება მჭირს, რომელზეც რეკლამაშია ლაპარაკი, და თან 

მაინცდამაინც ყველაზე სახიფათო ფორმით. ყოველ ჯერზე 

დიაგნოზი სიტყვასიტყვით შეესაბამება იმ შეგრძნებებს, რომ-

ლებიც მე მაქვს.

მახსოვს, ერთხელ ისე მოხდა, ბრიტანეთის მუზეუმის ბიბ-

ლიოთეკაში შევიარე. რაღაც უმნიშვნელო სნეულებამ შემაწუხა, 

ვგონებ, ჭინჭრის ციება იყო და ვიფიქრე, ვნახავ, რით უნდა 

ვიმკურნალო-მეთქი. ჩავუჯექი ცნობარს და, რაც მჭირდებოდა, 

წავიკითხე; მერე, რაკი საქმე არაფერი მქონ და, გადავ ფურცლ-

გადმოვფურცლე ცნობარი და სხვა სნეულებებსაც გადავხედე. 

ვერ ვიხსენებ, პირველად რა ოხრობას ჩავუღრმავდი, მაგრამ ის 

კი მახსოვს, რომ რაღაც ღვთის რისხვა იყო. შევუდექი „ადრეული 

სიმპტომების“ კითხვას და შუამდე არ ვიყავი მისული, ცხადი 

გახდა: წყალი არ გაუვიდოდა – ეს სნეულება მჭირდა.

ერთხანს მეხდაცემულივით ვიჯექი; მერე, სასოწარკვეთი-

ლმა, გულგრილად გავაგრძელე ფურცვლა; მივედი მუცლის 

ტიფამდე, წავიკითხე სიმპტომები და დავადგინე, რომ მუც-

ლის ტიფიც მჭირდა, თანაც, თურმე რამდენიმე თვე იყო, ამ 

დღეში ვიყავი და არ ვიცოდი. დავინტერესდი, ნეტავი კიდევ 

რა მჭირს- მეთქი; გადავედი წმინდა ვიტუსის ცეკვაზე1 და, რო-

გორც მოველოდი, ისიც აღმომაჩნდა. ამ კლინიკურმა შემთხვე-

ვამ ინტერესში ჩამაგდო და გადავწყვიტე, ძირისძირობამდე 

ჩავყოლოდი. ჰოდა, ანბანის რიგით დავიწყე. წავიკითხე ანემია 

და მივხვდი, რომ, დიახაც, მჭირდა ანემია და ასე, ორ კვირაში 

გამწვავებაც მელოდა. ბრაიტის დაავადება, კიდევ კარგი, იოლი 

ფორმით აღმომაჩნდა და სხვა სნეულებებით რომ არ ვყოფი-

ლიყავ დახუნძლული, რამდენიმე წელს გავატანდი. გასტრიტი 

სერიოზული გართულებებით, გაფანტული სკლეროზი კი მთლად 

1 რევმატული ქორეას ძველი სახელწოდება
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თანდაყოლილი მქონდა. კეთილსინდისიერად ჩავათავე მთელი 

ანბანი და ერთადერთი სნეულება, რომელიც, ჩემი დასკვნით, 

არ მჭირდა, მელოგინის ცხელება გახლდათ. თავიდან, ცოტა არ 

იყოს, გულზე მომხვდა და საწყენად მივიღე. ვითომდა რატომ არ 

უნდა მჭირვებოდა მელოგინის ცხელება?! თუმცა, ცოტა ხანში 

ეს ჩემი გაუმაძღრობა შედარებით ღირსეულმა გრძნობებმა 

გადაფარა. თავი ვინუგეშე, ბოლოს და ბოლოს, ყველა სხვა სნე-

ულება მჭირს, რაც კი მედიცინაში არსებობს-მეთქი, შემრცხვა 

ჩემი ეგოიზმისა და გადავწყვიტე, როგორმე იოლად გავსულიყავი 

მელოგინის ცხელების გარეშე. სამაგიეროდ, როგორც გაირკვა, 

ნიკრისის ქარს მთლად დაკრუნჩხული ვყავდი, ოღონდ ისე, რომ 

ვერ ვგრძნობდი; აი, ჰეპატიტი კი სიყმაწვილიდანვე მტანჯავდა. 

ის ცნობარში სულ ბოლოს ეწერა და მეც დავასკვენი, რომ სხვა 

არაფერი მჭირდა.

ფიქრმა გამიტაცა. თურმე, რა საინტერესო პაციენტი გამო-

ვდექი სამედიცინო თვალსაზრისით და რა მონაპოვარი ვიქნე-

ბი სამედიცინო ფაკულტეტისთვის. სტუდენტებს, ოღონდ მე 

ვყავდე და, საავადმყოფოებში წანწალი და საექიმო შემოვლები 

აღარ დასჭირდებათ. მე თავად გახლავართ საავადმყოფო! ერთს 

შემომივლიან გარშემო და დიპლომებიც ჯიბეებში ეწყობათ.

მერე დავინტერესდი, რამდენ ხანს მეწერა სიცოცხლე და 

ვიფიქრე, აქვე ჩავიტარებ გამოკვლევას-მეთქი. პულსი გავი-

სინჯე. ვერანაირი მაჯისცემა ვერ ვიგრძენი. მერე ერთბაშად 

გაჩნდა. ამოვიღე საათი და თვლა დავიწყე. წუთში ას ორმოცდა-

შვიდი დარტყმა გამოვიდა. ახლა გულის ძებნას შევუდექი. ვერ 

მივაგენი. აღარ ფეთქავდა. დავფიქრდი და იმ აზრამდე მივედი, 

რომ გული, სავარაუდოდ, მაინც ადგილზე გახლდათ და ისევ 

ფეთქავდა, ოღონდ ვერ ვპოულობდი. ჯერ წინა მხარე მოვი-

სინჯე. იმ ადგილიდან დავიწყე, რომელსაც წელს ვუწოდებ, და 

თავამდე ავედი; მერე გვერდებზე გადავედი და, სადაც მივწვდი, 

ზურგზეც მოვიფათურე ხელი, მაგრამ ვერც ვიგრძენი და ვერც 
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გავიგონე რამე. მერე ენაზე დახედვა მოვიწადინე. სადამდეც 

შემეძლო, გამოვყავი და ცალი თვალით ვცადე დათვალიერება 

(მეორე თვალი დახუჭული მქონდა). მხოლოდ წვერი დავინახე 

და კიდევ უფრო გამიმტკიცდა რწმენა, რომ ქუნთრუშა მქონდა 

გადატანილი.

იმ სამკითხველო დარბაზში უდარდელი, საღ-სალამათი კაცი 

შევედი და დაფახფახებული ბეხრეკი გამოვფორთხდი.

ჩემს ექიმს მივაშურე. დიდი ხანია ვმეგობრობთ და როცა 

მგონია, ავად ვარ, გამისინჯავს პულსს, გამომაყოფინებს ენას, 

დამელაპარაკება ამინდზე და ფულსაც არ გამომართმევს. 

ჰოდა, გავიფიქრე, ახლა კი მომეცა სამაგიერო პატივისცემის 

საშუალება- მეთქი: „ექიმისთვის ხომ მთავარი პრაქტიკაა და, 

აჰა, მე ვეყოლები. ჩემგან უფრო მეტ პრაქტიკას მიიღებს, ვიდრე 

ათას შვიდასი ჩვეულებრივი, რიგითი პაციენტისგან, რომლებ-

საც ერთი-ორი კინკილა სნეულება თუ აწუხებთ“. ჰოდა, ავდექი 

და მივედი. მკითხა, რა გჭირსო.

– დროს არ წაგართმევ და რაც მჭირს, ყველაფრის ჩამოთვ-

ლას არ მოვყვები. ცხოვრება მოკლეა და სანამ დავამთავრებ, 

შეიძლება სულიც დალიო. მოდი, იმას გეტყვი, რა არ მაწუხებს: 

მელოგინის ცხელება. რატომ არ მჭირს, ვერ გეტყვი, მაგრამ 

ფაქტია, რომ არ მჭირს. სამაგიეროდ, სხვა ყველა სნეულება 

მაქვს.

და ვუამბე, როგორ მივედი ამ აღმოჩენამდე.

პერანგი ამიწია, გამსინჯა, მაჯაში ხელი ჩამავლო, მერე გა-

უფრთხილებლად მთხლიშა მკერდში მუშტი – მე თუ მკითხავთ, 

ლაჩრობა იყო და მეტი არაფერი – და ბოლოს მუცელში თავი 

მხეთქა. ამის მერე დაჯდა, რეცეპტი დაწერა, დაკეცა და მომცა. 

ჩავიდე ჯიბეში და წამოვედი.

რეცეპტისთვის არ დამიხედავს. აფთიაქში შევედი და ფარ-

მაცევტს მივაწოდე.

წაიკითხა და დამიბრუნა. მითხრა, ასეთი არაფერი გვაქვსო.
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– ფარმაცევტი ბრძანდებით? – ვკითხე.

– გახლავართ. ეს რომ სასურსათო მაღაზია იყოს, დამატებით 

კი საოჯახო პანსიონი, ალბათ მოგემსახურებოდით, მაგრამ 

ფარმაცევტი ვარ და ვერაფრით დაგეხმარებით.

წავიკითხე რეცეპტი. აი, რა ეწერა შიგ:

ბიფშტექსი – 1 გირვანქა1,

თეთრი ლუდი – 1 პინტა2 (6 საათში ერთხელ),

10-მილიანი3 სეირნობა – 1 (ყოველ დილას),

ლოგინი – 1 (საღამოს, ზუსტად 11 საათზე),

და, თუ ღმერთი გწამს, თავს იმით ნუ გამოიტენი, რისაც არა-

ფერი გაგეგება.

შევასრულე ეს დანიშნულება და მშვენიერი შედეგიც მივი-

ღ ე (ყოველ შემთხვევაში, ჩემთვის): სიკვდილს გადავურჩი და 

დღემდე მოვატანე.

წეღან ღვიძლის აბების რეკლამა ვახსენე და უნდა გითხრათ, 

ეს ის შემთხვევა იყო, როცა დაავადების ყველა ნიშანი თვალ-

ნათლივ აღმენიშნებოდა იმ უმთავრესის ჩათვლით, რომელიც 

ღაღადებდა: „ყოველნაირი მუშაობის სურვილის უქონლობა“.

ენა ვერ იტყვის, როგორ მტანჯავს ეს სენი. აკვნიდან მისი 

მსხვერპლი ვარ და პატარა ბიჭობიდან მოყოლებული, ერთი 

დღე არ ყოფილა, ცოტა შეღავათი მაინც მოეცა. რა იცოდნენ 

ჩემიანებმა, რომ ღვიძლის ბრალი იყო. ჩემს ბავშვობაში, დღე-

ვანდელთან შედარებით, მედიცინა დაბალ დონეზე იდგა და 

ყველაფერს სიზარმაცეს აბრალებდნენ.

– ჰაი, შე მცონარა ჭინკავ, შენა! აბა, აეგდე ზეზე და საქმეს 

ეწიე! – მეტყოდნენ და აზრადაც არ მოსდიოდათ, რომ ავად ვი-

ყავი.

ჰოდა, წამლის მოშველიების მაგივრად, თავში წამომი-

1 1 გირვანქა უდრის 0,4536 კგ-ს.
2 1 პინტა უდრის 473 მლ-ს.
3 1 მილი უდრის 1,6 კმ-ს.
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ტიალებდნენ. რაგინდ უცნაური მოგეჩვენოთ, ეს წამორტყმა 

ცოტა ხნით მშველოდა ხოლმე. დღეს მთელი კოლოფი აბები არ 

მრგებს ღვიძლზე ისე, როგორც მაშინ ერთი წამორტყმა მრგებ-

და: მაშინვე გამომაყოჩაღებდა და დავალებული საქმის შესრუ-

ლებას მანდომებდა.

ასეა – ხშირად უბრალო, შინაური წამალი უფრო მარგებელია, 

ვიდრე ძვირფასი მედიკამენტები.

ასეთ ყოფაში გავატარეთ ნახევარი საათი: ვისხედით და ერ-

თმანეთს ვეჯიბრებოდით, არა, მე უფრო ავად ვარ და არა – მეო. 

ჯორჯსა და უილიამ ჰარისს წვრილად ვუამბე, რა დღეში ვარ 

დილაობით, ახლად გაღვიძებულზე. ჰარისმა მოგვიყვა, რა გა-

საჭირშია, როცა დასაძინებლად წვება; ჯორჯი კი ბუხრის წინ, 

ხალიჩაზე გაიჯგიმა და დიდად ნიჭიერად, ჭეშმარიტი მსახიო-

ბური ოსტატობით წარმოგვიდგინა, რა სჭირს ღამღამობით.

არადა, იგონებს, ავად ვარო; სინამდვილეში ხარივით ჯან-

მრთელია.

ამ დროს კარზე მისის პოპიტსმა დააკაკუნა და გვკითხა, ვა-

ხშამი ხომ არ მოგართვათო. სევდიანი ღიმილით გადავხედეთ 

ერთმანეთს და ვუპასუხეთ, ვცდით, იქნება და, ერთი-ორი ლუკმა 

გადავყლაპოთო. ჰარისმა ბრძანა, კუჭში რამეს რომ ჩაუშვებ, შე-

იძლება გიშველოს და ავადმყოფობა ცოტათი მაინც დააოკოსო. 

მისის პოპიტსმა ლანგარი შემოგვიტანა და ჩვენც უღიმღამოდ 

შევუდექით ხახვიანი ბიფშტექსისა და რევანდიანი ღვეზლის 

კიკნას.

მე, ეტყობა, ადამიანად აღარ ვვარგოდი. ნახევარი საათიც 

არ გასულიყო, რომ საჭმლისადმი ყოველნაირი ინტერესი და-

მეკარგა – არადა, ასეთი რამ არ მჩვევია – და ყველისკენ არც კი 

გამიხედავს. ეს ვალი პატიოსნად რომ მოვიხადეთ, ისევ შევავსეთ 

ჭიქები, გავაბოლეთ ჩიბუხები და ჩვენ-ჩვენი ჯანის სავალალო 

მდგომარეობის განსჯას დავუბრუნდით. სინამდვილეში რა ხდე-

ბოდა ჩვენს თავს, ვერცერთი ვერ მივმხვდარიყავით, მაგრამ 
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იმაზე კი ყველას ერთი აზრი გვქონდა, რომ ეს ჩვენი უქეიფობა, 

თუ რაც იყო, გადაღლილობამ დაგვმართა.

– დასვენება გვჭირდება, ეგ არის და ეგ, – გამოაცხადა ჰარისმა.

– დასვენება დასვენებად, მაგრამ არც გარემოს შეცვლა გვა-

წყენდა, – აიტაცა ჯორჯმა, – გონებრივმა დაძაბულობამ სამი-

ვეს მთელი ორგანიზმი დაგვისუსტა. თუ სადმე წავალთ და არც 

საფიქრალი გვექნება რამე, ჩვენს ფსიქიკურ გაწონასწორებას 

ხელს არაფერი შეუშლის.

ჯორჯს ერთი ბიძაშვილი ჰყავს, რომელიც რამდენჯერაც 

პოლიციაში მოხვდება, იმდენჯერ სამედიცინო ფაკულტეტის 

სტუდენტად ატარებენ ოქმში. ჰოდა, რა გასაკვირია, რომ ჯორ-

ჯის გამონათქვამებშიც ცხადად გამოსჭვიოდეს მისი ოჯახის 

მიდრეკილება მედიცინისადმი.

მეც დავეთანხმე:

– კარგი იქნება, განმარტოებული, მიგდებული ადგილი ვი-

პოვოთ ამ ფორიაქა ქვეყნისგან მოშორებით და მის მთვლემარე 

ბილიკებზე ოცნებაში გავატაროთ ერთი მზიანი კვირა; მოვნა-

ხოთ მიყრუებული კუნჭული, ფერიებს რომ გადაუმალავთ და 

ხმაურიანი სამყარო ვერ სწვდება; დრო-ჟამის კლდეზე აგებუ-

ლი არწივის მომხიბლავი ბუდე, რომელსაც ოდნავ თუ სცემს 

მეცხრამეტე საუკუნის ხმაურიანი ზვირთები.

ჰარისმა თქვა, მე თუ მკითხავთ, მოწყენილობით ამოგვხდება 

სულიო. და ისიც დაუმატა, შენ რომ ლაპარაკობ, იმნაირ ადგილას 

საღამოს რვა საათზე ყველა ლოგინშია და თავი რომ მოიკლა, 

სპორტულ გაზეთს ვერ ჩაიგდებ ხელში, თამბაქოს საშოვნელად 

კი ათი მილი ისე უნდა გაიარო, როგორც არაფერიო.

 – არა, – გამოგვიცხადა მერე, – თუ დასვენება და ცვლილება 

გვჭირდება, ავდგეთ და ზღვაზე ვიმოგზაუროთო.

ამაზე ცივი უარი ვთქვი. ზღვაზე მოგზაურობა მაშინ არის სა-

სიამოვნო, როცა ორი თვით მიდიხართ, მაგრამ თუ ერთი კვირით 

აპირებთ, ღვთის რისხვაა და სხვა არაფერი.
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ორშაბათს გაცურავთ და გულში იმედი გიღვივით, დავისვე-

ნებ და გავერთობიო. მხიარულად უქნევთ ხელს ნაპირზე მდგომ 

მეგობრებს, აჩაღებთ კარგად გატენილ ჩიბუხს და ისეთი იერით 

მიდი-მოდიხართ გემბანზე, თითქოს კაპიტანი კუკიც1 თქვენ 

იყოთ, სერ ფრენსის დრეიკიცა2 და ქრისტოფერ კოლუმბიც. 

სამშაბათს ნანობთ, აქ რამ წამომიყვანაო. ოთხშაბათს, ხუთშა-

ბათს და პარასკევს ერთი სანატრელი გაქვთ: ნეტავი ცოცხალი 

არ მქნაო. შაბათს უკვე იმდენი შეგიძლიათ, ცოტა ბულიონი 

შეხვრიპოთ, დაჯდეთ გემბანზე და ცალყბად გაიღიმოთ, როცა 

გულითადი თანამგზავრები მოგიკითხავენ, ახლა როგორ ბრძა-

ნდებითო. კვირას უკვე ფეხზე ხართ და მყარი საკვების მიღე-

ბასაც ახერხებთ, ხოლო ორშაბათ დილით, როცა ჩემოდნითა 

და ქოლგით ხელში ტრაპზე დგახართ და ნაპირზე გადასვლას 

აპირებთ, ზღვაზე მგზავრობა უკვე აშკარად მოგწონთ.

მახსოვს, ერთხელ ჩემმა სიძემ მოიწადინა ზღვაზე ხან მოკ ლე 

მოგზაურობა, ჯანისთვის მარგებელიაო. კაიუტა აიღო – ლო-

ნდონიდან ლივერპულში წავიდოდა და ისევ უკან გამობრუნდე-

ბოდა – და როცა ლივერპულში ჩასვლა ეღირსა, ერთადერთი 

სადარდელი ჰქონდა – უკან დასაბრუნებელი ბილეთი როგორმე 

ვინმესთვის შეეჩეჩებინა.

როგორც მსმენია, მთელი ქალაქი მოიარა და ვინც კი შეხ-

ვდა, ყველას შესთავაზა, თანაც დიდი ფასდაკლებით. ბოლოს, 

როგორც იქნა, თვრამეტ პენსად მიჰყიდა ერთ ჩამომხმარ ყმა-

წვილკაცს, რომლისთვისაც ექიმს ზღვის ჰაერი და ვარჯიში 

გამოეწერა.

– ზღვის ჰაერიო?! – შესძახა თურმე ჩემმა სიძემ და ბილეთი 

ნაზად ჩაუდო ხელში, – ჰაერი იმდენი გექნებათ, მთელი სიცო-

1 ჯეიმზ კუკი (1728-79) – ინგლისელი ზღვაოსანი, სამჯერ შემოუარა დე-

და მიწას, წყნარ ოკეანეში აღმოაჩინა 11 არქიპელაგი და 27 კუნძული.
2 ფრენსის დრეიკი (1540-596) – ინგლისელი ზღვაოსანი, ვიცე–ადმირალი; 

სამეკობრეო ექსპედიციათა ხელმძღვანელი ვესტ–ინდოეთში
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ცხლე გეყოფათ, ვარჯიშზე კი იმას მოგახსენებთ, რომ გემბანზე 

ჯდომით უფრო მეტს ივარჯიშებთ, ვიდრე ხმელეთზე ყირა-ყირა 

გადასვლით.

ჩემი სიძე უკან მატარებლით ჩამოვიდა და თქვა, ჩემს ჯან-

მრთელობას ჩრდილო-დასავლეთის რკინიგზაც რგებსო.

მეორე ნაცნობი ერთკვირიან მოგზაურობაში წავიდა სანა-

პიროს გასწვრივ. სანამ გაცურავდნენ, სტიუარდი1 მივიდა და 

ჰკითხა, ყოველ ჯერზე გადაიხდით კვების ფულს თუ წინასწარ, 

ერთად გადახდას ამჯობინებთო.

თავად სტიუარდმა მეორე ვარიანტი ურჩია, ბევრად იაფად 

გამოხვალთ, მთელი კვირის კვება ორი გირვანქა და ხუთი ში-

ლინგი დაგიჯდებათო, და ჩამოუთვალა: საუზმეზე თევზს მოგა-

რთმევთ; ლანჩი პირველ საათზეა და ოთხი კერძისგან შედგება; 

სადილი ექვსზეა – წვნიანი, თევზი, გარნირი, საქონლის ხორცი, 

ფრინველის ხორცი, სალათა, ტკბილეული, ყველი და ჩაროზი; 

მსუბუქ ვახშამზე კი კვლავ ხორცი იქნებაო.

ჩემს ნაცნობს ეს ორმოცდახუთშილინგიანი ამბავი, დიახაც, 

რომ ხელსაყრელი ეჩვენა (კარგი მჭამელი გახლავთ) და ფული 

გადაიხადა.

შირნესიდან გასულები არ იყვნენ, რომ ლანჩი მოართვეს. 

ჩემი ნაცნობი მთლად ისე მოშიებულიც არ იყო, როგორც ეგონა, 

და მოხარშული ძროხის ხორცი და ნაღებმოსხმული მარწყვი 

იკმარა. ლანჩის შემდეგ ფიქრებში წავიდა და ხან ეჩვენებოდა, 

რამდენიმე კვირაა, მოხარშული ძროხის ხორცის გარდა არაფე-

რი მიჭამიაო და ხანაც – წლებია, მარწყვისა და ნაღების გარდა, 

პირში არაფერი გადამცდენიაო.

თავის მხრივ, არც ძროხის ხორცი და ნაღებმოსხმული მარ-

წყვი ჩანდნენ დიდად კმაყოფილნი. არცერთს არ სურდა იქ და-

რჩენა, სადაც მოხვდნენ.

1 ოფიციანტი სამგზავრო გემზე
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ექვსზე მოახსენეს, სადილი მზად გახლავთო. ეს მიწვევა დი-

დად არ ეპიტნავა, მაგრამ იმ ორმოცდახუთმა შილინგმა მოვალე-

ობის გრძნობა გაუღვიძა და დაბლა დაეშვა, გზადაგზა ბაგირებსა 

და სხვა რამერუმეს ებღაუჭებოდა. კიბე ჩაათავა თუ არა, შემწვა-

რი თევზისა და ბოსტნეულის არომატთან შეზავებული ხახვისა 

და ცხელი ბარკლის საამური სურნელი მიელამუნა. სტიუარდი 

მიეახლა და პირფერული ღიმილით ჰკითხა:

– რას ინებებთ, სერ?

– აქედან ასვლას. თუ ღმერთი გწამთ, მომეხმარეთ, – მისა-

ვათებული ხმით მიუგო მან.

ფაცაფუცით აიყვანეს მაღლა, მიაყუდეს ქარზურგა ბორტს 

და იქვე დატოვეს.

მომდევნო ოთხ დღეს მარტივი და უცოდველი ცხოვრე-

ბით ცხოვრობდა და თხელ-თხელი კაპიტნის ორცხობილებით 

(ორცხობილები გახლდათ თხელი და არა კაპიტანი) და სოდიანი 

წყლით იბრუნებდა სულს, მაგრამ შაბათისთვის ცოტა მოიხედა 

და ბაცი ჩაისა და გახუხული პურის ჭამა გაბედა, ორშაბათს უკვე 

ქათმის ბულიონით გამოძღა, სამშაბათს კი, ნაპირზე მდგარი, 

სინანულით გასცქეროდა მიმავალ გემს.

– აჰა, მიდის, – ბუზღუნებდა თავისთვის, – მიდის და ორმოც-

დახუთი შილინგის ღირებულების სურსათ-სანოვაგეც მიაქვს, 

რომელიც მე მეკუთვნოდა, მაგრამ არ მერგო.

ამბობდა, კიდევ ერთ დღეს მაინც რომ შემძლებოდა გემ-

ზე დარჩენა, რაც ხელიდან გავუშვი, ყველაფერს ავინაზღაუ-

რებდიო.

ჰოდა, ქვა ავაგდე და თავი შევუშვირე, ზღვა არ გვინდა-მეთქი. 

თან ისიც დავუმატე, იმიტომ კი არ ვარ უარზე, რომ მეშინია! მე 

ზღვის ავადმყოფობა ვერაფერს დამაკლებს, მაგრამ ჯორჯის 

დარდი მაქვს-მეთქი. ჯორჯმა მომიგო, მე ძალიანაც ყოჩაღად 

ვიქნები და ზღვით მგზავრობა კიდეც გამიხარდება, ოღონდ შენ 

და ჰარისს გირჩევთ, გულშიც არ გაივლოთ ეგ ამბავი: ეჭვი არ 


