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oTxTa niSani

-C
ემი საგამომძიებლო პრაქტიკა კონტინენტსაც 

გადასწვდა, – თქვა ჰოლმსმა და მანანის ფესვის გან 

დამზადებული ძველისძველი, თავისი  უსაყვარლესი  ჩიბუხი 

მაგრად დატენა, – გასულ კვირას კონსულტაციისათვის ლე 

ვილარდმა მომმართა. ალბათ, ჩემო უოტსონ, თქვენ უკეთ 

იცით, რომ ლე ვილარდი ამ ბოლო დროს საფრანგეთში 

ერთ-ერთი სახელმოხვეჭილი გამომძიებელი გახდა. რო -

გორც კელტური მოდგმის ადამიანს, მასაც აქვს კელტის 

ძლიერება – მკვირცხლად მიხვედრის ალღო და გეში, მაგრამ 

მაღალგანვითარებული საგამომძიებლო ხელოვნებისათვის 

დამახასიათებელი, სრულყოფილებამდე დახვეწილი ცოდნა 

ჯერ კიდევ აკლია. საქმე ეხებოდა ერთ ანდერძს, რომელიც 

დიდ ინტერესს იწვევდა. მე ვილარდს ვურჩიე, ძიებისას 

ამ საქმის მსგავსი ორი შემთხვევა გაეთვალისწინებინა და 

მივუთითე ორ პარალელურ საქმეზე. ერთი ასეთი შემთხვევა 

მოხდა რიგაში 1857 წელს, ხოლო მეორე – სენტ ლუისში 1871 

წელს. სწორედ ამ საქმეთა გათვალისწინებით ვილარდმა 

შეძლო სწორი გადაწყვეტილების მიღება. აი, ამ დილით 

მიღებული მისი წერილიც, რომელშიც დახმარებისა და 

შემწეობის აღმოჩენისათვის დიდ მადლობას მითვლის.

ამ სიტყვებით ჰოლმსმა უცნაურად დაჭმუჭნილი ქაღალდის 

ფურცლები მესროლა. წერილში ჩემი მეგობრისადმი აღფრთო-

ვანებული კაცის მგზნებარე თაყვანისცემა და სიხარული იყო 

გამოხატული.
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– როგორც მოწაფე თავის მასწავლებელს, პირდაპირ ისე 

მოგმართავთ, – ვუთხარი მე.

– ოჰ, იგი ზედმეტად აფასებს ჩემ შეწევნას! – დაუდევრად 

ჩაილაპარაკა ჰოლმსმა, – თვით მაღალ ღმერთს დაუბერტყავს 

მის თავზე კალთა. იდეალური გამომძიებლისთვის საჭირო 

თვისებებს თუ სამი ნიშნით განვსაზღვრავთ, ლე ვილარდს 

აქედან ორი მაინც უეჭველად გააჩნია. მას ხომ დაკვირვების 

საოცარი უნარი და სწორი დასკვნების გამოტანის უტყუარი 

ნიჭი აქვს. როგორც გითხარით, ძიების ხელოვნებისათვის დახ-

ვეწილი, სრულყოფილი ცოდნა შეიძლება ჯერ კიდევ აკლია, 

მაგრამ თავის დროზე ამ ნაკლსაც გამოასწორებს. ახლა ჩემს 

პატარა გამოკვლევას თარგმნის ფრანგულ ენაზე.

– თქვენს გამოკვლევას?

– რაო, არ იცოდით, შრომებისა და გამოკვლევების ავტორი 

რომ ვარ? – გაიცინა ჰოლმსმა, – დიახ, მონოგრაფიული ხასი-

ათის რამდენიმე გამოკვლევა გამოვაქვეყნე. ყველა ტექნიკუ-

რი ხასიათის შრომა გახლავთ. აი, ერთი მათგანის სათაური: 

„სხვადასხვა ჯიშის თამბაქოს ფერფლის თავისებურებანი 

და ფერფლის საშუალებით თამბაქოს ნაირსახეობის გან-

საზღვრა“. ამ შრომაში ას ორმოცამდე სიგარის, სიგარეტი-

სა და ყალიონის თამბაქოს ჯიშია აღწერილი. შრომას თან 

ახლავს ფერადი ილუსტრაციები, რომლებიც თამბაქოს ამ 

სხვადასხვა ჯიშთა ფერფლის განმასხვავებელი თვისებების 

ნათელ სურათს იძლევა. ფერფლის საკითხი კი,  კრიმინალუ-

რი საქმეების განხილვის მუდმივი თანამგზავრი, სადავო რამ 

არის და ხშირად ძალიან აწეწილ-დაწეწილი საქმის გასაღებს 

იძლევა ხოლმე. მაგალითად, ძიებას თუ შეუძლია წინასწარ 

დაადგინოს, რომ მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ინდურ თამბა-

ქოს ეწევა, რაღა თქმა უნდა, ეს გარემოება ცხადად ამცირებს 

ეჭვმიტანილ დამნაშავეთა წრეს და ძიების საქმეს აიოლებს. 



7

ტრიქონოპოლური თამბაქოს შავი ფერფლი გამოცდილ თვალს 

ისევე კარგად შეუძლია განასხვავოს ჩიტისთვალას თამბაქოს 

თეთრი, თითქოს ბუსუსმორეული ფერფლისაგან, როგორც 

კომბოსტო კარტოფილისაგან.

– თქვენ ხომ წვრილმანი დეტალების შემჩნევის დიდოსტა-

ტი ხართ, – ვუთხარი მე.

– მე მესმის ამ წვრილმანი ამბების დაკვირვებისა და შემ-

ჩნევის ფასი. აი, კიდევ ჩემი ერთი გამოკვლევა დამნაშავეთა 

ნაკვალევის შენარჩუნების თაობაზე. ამ შრომაში ლაპარაკია 

იმაზე, თუ როგორ უნდა შევინარჩუნოთ კვალი გამომწვარი 

თაბაშირის მეშვეობით. მაქვს ასეთი სახის გამოკვლევაც: 

„პროფესიის გავლენა ხელის ფორმაზე“. შრომას თან ერთვის 

სახლის სახურავის ოსტატის, მეზღვაურის, კორპის საცობთა 

მჭრელის, კომპოზიტორის, ფეიქრისა და ალმასის მხეხავის 

ხელების ლითოგრაფიები. ეს გამოკვლევა დიდ ინტერესს 

აღუძრავს იმ გამომძიებლებს, ვინც ძიების საქმეს, როგორც 

მეცნიერებას, ისე უდგება. ამ შრომას განსაკუთრებით ფასდა-

უდებელი სამსახურის გაწევა შეუძლია გვამის ამოცნობისა და 

დამნაშავის პროფესიის დადგენის საქმეში. მაგრამ მე აღარ 

ვისარგებლებ ბოროტად თქვენი მოთმინებით და ჩემს საყვა-

რელ საგანზე საუბარს ამით დავასრულებ.

– ეს სრულიადაც არ არის მოთმინების ბოროტად გამო-

ყენება, – გულწრფელად ვუთხარი მე, – ეს განსაკუთრებულ 

ინტერესს მიღვივებს მას მერე, რაც საკუთარი თვალით ვნახე 

და დავრწმუნდი თქვენი დაკვირვებების პრაქტიკულ მნიშ-

ვნელობაში. სწორედ ახლა თქვენ განასხვავეთ დაკვირვება 

დასკვნების გამოტანის ხელოვნებისაგან. ჩემი აზრით კი, ეს 

ერთი და იგივე ამბავია.

– სრულიად განსხვავებული! – თქვა ჰოლმსმა. იგი ნები-

ვრად გადაწვა სავარძელში და პირიდან თამბაქოს სქელი 
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ბოლქვები გამოუშვა. – აი, მაგალითად, დაკვირვების მიხედ-

ვით თუ ვიმსჯელებთ, თქვენ ამ დილით უიგმორ-სტრიტზე 

იყავით ფოსტაში. მაგრამ დასკვნების გამოტანის ხელოვნება 

მამცნობს: ფოსტაში თქვენი ყოფნის მიზეზი დეპეშის გაგზავნა 

გახლდათ.

– სწორია! – მივუგე მე, – ორივე შემთხვევაში მართალი 

ხართ! მაგრამ მაინც მაოცებს, საიდან გამოგაქვთ ასეთი სწორი 

დასკვნები. ფოსტაში შემთხვევით შევიარე და ამის თაობაზე 

კრინტი არავისთან დამიძრავს.

– ძალიან უბრალო ამბავია, – ჩემდა განსაცვიფრებ-

ლად ღიმილით მითხრა ჰოლმსმა, – იმდენად უბრალო, რომ 

ახსნა-განმარტებაც ზედმეტად მიმაჩნია, თუმცა ეს მაგა-

ლითი მშვენივრად გამოდგება დაკვირვებისა და დასკვნების 

გამოტანის ხელოვნების განსასხვავებლად. დაკვირვებული 

თვალი თქვენს ფეხსაცმელზე ადვილად შეამჩნევს მოწითალო 

ფერის ტალახს. სწორედ უიგმორ-სტრიტზე, ფოსტის პირდა-

პირ აიღეს ქვაფენილი, გათხარეს მიწა და ფოსტაში ისე ვერ 

შეაღწევ, ფეხი არ დაისვარო. მიწა სწორედ ფოსტის შემო-

გარენშია მოწითალო და უნდა გითხრათ, რომ ასეთი ფერის 

მიწა ახლომახლო სხვაგან არ მეგულება. აი, ეს გახლავთ, რაც 

დაკვირვებით შევიცანი. დანარჩენი უკვე დასკვნების გამო-

ტანის ხელოვნებამ მომცა.

– დეპეშის გაგზავნის ამბავი საიდან მოიტანეთ?

– როგორ თუ საიდან? ძალიან კარგად ვიცოდი, რომ წერი-

ლი არ დაგიწერიათ. მთელი დილა ხომ თქვენ პირდაპირ ვიჯექი 

და სახეში შემოგცქეროდით. თქვენი მაგიდის ღია უჯრაში აუა-

რებელი საფოსტო მარკა და ღია ბარათი დავლანდე. მაშ, რა 

აზრი ექნებოდა ფოსტაში წასვლას, თუ არა დეპეშის გაგზავნა. 

თუ ყველა იმ ფაქტორს უკუვაგდებთ, რომელიც არ არსებულა, 

ხელში მხოლოდ ჭეშმარიტება შეგვრჩება.
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– ამ შემთხვევაში, მართლაც ყოველივე ისეა, როგორც 

თქვენ ამბობთ, – ცხარედ ვთქვი მე, ცოტაოდენი დაფიქრების 

შემდეგ, – და ამბავიც, როგორც თქვენ თვითონ აღნიშნეთ, 

ძალიან უბრალოა. თუ უტიფრობასა და კადნიერებაში არ 

ჩამომართმევთ, მინდა, თქვენი დაკვირვებისა და დასკვნების 

გამოტანის ხელოვნება უფრო მკაცრ ბრძმედში გავატარო და 

ისე გამოვცადო.

– პირიქით, ამით თქვენ ძალიანაც მაამებთ. დიდი სიამო-

ვნებით გადავწყვეტ ყველა პრობლემას, რომელსაც განსა-

ხილველად წარმომიდგენთ.

– თქვენგან გამიგონია, რომ ძნელია, ადამიანმა, რომელიც 

ყოველდღიურად სარგებლობს რაიმე ნივთით, ამ ნივთს თავი-

სი პიროვნებისათვის დამახასიათებელი კვალი არ დააჩნიოს. 

ხოლო მას, ვინც თქვენებრ მახვილი თვალითა და დაკვირ-

ვების უნარით არის დაჯილდოებული, შეუძლია, ამ ნივთის 

საშუალებით მისი პატრონის ხასიათი გამოიცნოს. აი, საათი, 

რომელიც ამ ცოტა ხნის წინ შევიძინე. ძალიან გთხოვთ, კეთი-

ლი ინებოთ და, ჩემამდე მისი მფლობელის ჩვეულებებსა და 

ხასიათზე მითხრათ რამე.

საათი ჰოლმსს გავუწოდე და, გულახდილად გითხრათ, 

მთელ სხეულში სიამოვნების ჟრუანტელმა დამიარა, მეგონა, 

საკუთარ თავში მტკიცედ დაჯერებული ჩემი მეგობარი დილე-

მის წინაშე დავაყენე-მეთქი. ჰოლმსს კარგა ხანს ეჭირა საათი 

ხელში, მერე ციფერბლატს დააცქერდა, გახსნა, გულდასმით 

გასინჯა მექანიზმი, მერე გამადიდებელი შუშაც მოიშველია 

და საათი დაჟინებით დაათვალიერა. ღიმილი ძლივს შევიკავე, 

როცა ჰოლმსმა საათის სახურავი დახურა და შეწუხებულმა 

უკანვე დამიბრუნა.

– თითქმის სათქმელიც არაფერია, – მითხრა ჩემმა მეგო-

ბარმა, – საათი ამ ცოტა ხნის წინათ შეუკეთებიათ და საგულ-
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დაგულოდ არის გაწმენდილი. სწორედ ამის გამოა, რომ ვჭოჭ-

მანობ და გადაწყვეტით ვერაფერი მითქვამს.

– მართალს ბრძანებთ, – ვუპასუხე მე, – სანამ ჩემი საკუთ-

რება გახდებოდა, საათი შეაკეთეს.

ასეთი დაუსაბუთებელი მობოდიშებისა და მიკიბულ- 

მოკიბული თავისმართლების გამო ჩემი მეგობარი გულში 

კიდეც დავადანაშაულე: ნეტავ მაცოდინა, საათი გაუწმენდავი 

რომ ყოფილიყო, მაშინ რისი მოლოდინი უნდა მქონოდა-მეთქი, 

ჩემთვის ჩავილაპარაკე.

– თუმცა ჩემი გამოკვლევა მთლად უშედეგოდ არ დასრუ-

ლებულა, – თქვა ჰოლმსმა მოულოდნელად და უსიცოცხლო, 

ძილმორეული თვალები ჭერს მიაპყრო, – თუ მსჯელობისას 

რაიმე შემეშალა, შემისწორეთ, უოტსონ, ჩემი აზრით, საათი 

ეკუთვნოდა თქვენს უფროს ძმას და იგი მემკვიდრეობით 

მიიღო მამათქვენისგან.

– ეს აზრი, რა თქმა უნდა, საათის სახურავზე ამოტვიფრუ-

ლმა ჰ. უ. ინიციალებმა ჩაგაგონათ.

– ნამდვილად ასეა. თქვენი გვარი ხომ „უ“ ასოთი იწყე-

ბა. საათი დაახლოებით ორმოცდაათი წლისა უნდა იყოს. 

ინიციალებიც მაშინ არის გაკეთებული. სწორედ ამის გამო 

დავასკვენი, რომ საათი უოტსონთა საგვარეულოს უფროს 

წარმომადგენელს ეკუთვნოდა. ჩვეულებრივ, ძვირფასი ნივთე-

ბი მამებიდან უფროს ვაჟებზე გადადის, რომელთაც, ძველი 

ტრადიციის კვალობაზე, ხშირად მამის სახელით ნათლავენ. 

მამათქვენი, თუ მეხსიერება არ მღალატობს, კარგა ხანია, 

რაც გარდაიცვალა და საათი მემკვიდრეობით თქვენი ძმის 

ხელში მოხვდა.

– ჯერჯერობით ყოველივე სიმართლეა, – წარმოვთქვი 

მე, – განაგრძეთ, განაგრძეთ!

– თქვენი ძმა დაუდევარი და ძალიან უწესრიგო კაცი ყოფი-
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ლა. მას სამემკვიდრეო საკუთრებად კარგა ძალი ქონება რგე-

ბია, მაგრამ თავისი იღბლისთვის თვითონვე უკრავს ხელი: 

სიღარიბეში უცხოვრია, თუმცა, ეტყობა, ხანდახან ბედიც 

უღიმოდა. ბოლოს გალოთებულა და გარდაცვლილა. აი, 

ყოველივე ის, რაც მე შევძელი, საათზე დაკვირვების შედე-

გად აღმომეჩინა.

სკამიდან წამოვვარდი, რაღაც მოუთმენლობამ დამრია 

ხელი და გულნატკენმა ოთახში ბოლთის ცემა დავიწყე. მტკი-

ვანი ფეხის გამო, ბოლთას ვცემდი კი არა, პირდაპირ რომ 

ვთქვა, დავჩლახუნობდი.

– ასეთი საქციელი თქვენ არ გეკადრებათ, ჰოლმს, – ვუთხა-

რი აპილპილებულმა, – მე ვერ დავიჯერებ, რომ ეს დასკვნები 

თქვენი დაკვირვების შედეგია. თქვენ ჩემს უბედურ ძმაზე 

ცნობები წინასწარ შეკრიბეთ და ახლა მეუბნებით, ყოველი-

ვე დაკვირვებისა და დედუქციის მეთოდის წყალობით შევი-

ტყვეო. ხომ არ გგონიათ დავიჯერებ, რომ ყოველივე, რაც 

მითხარით, ჩემი ძმის კუთვნილი საათის დათვალიერების 

შედეგად დაასკვენით. ეს თქვენი მხრიდან უკეთური საქცი-

ელია. თუ უფრო პირდაპირ და ნათლად ვიტყვი, ნამდვილი 

თვალთმაქცობაა.

– ჩემო ძვირფასო მეგობარო, – მითხრა ჰოლმსმა აუღე-

ლვებლად, – ორიოდე სიტყვა თავის გასამართლებლად 

მეც მათქმევინეთ. საათის ძველი მფლობელისა და მასზე 

ამოტვიფრული ინიციალების დადგენის საკითხს, როგორც 

აბსტრაქტულ პრობლემას, ისე მივუდექი და სრულიად გადა-

მავიწყდა, რომ საქმე თქვენს ახლობელ ადამიანს შეეხებოდა. 

გარწმუნებთ, ძმა თუ გყავდათ, საათის დათვალიერებამდე 

არც კი ვიცოდი.

– მაშ, საიდან იცით ასეთი სიზუსტით ყოველივე წვრილმა-

ნი? რაც ჩემს ძმაზე თქვით, ხომ სრული სიმართლეა!
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– ოჰო, აი, ეს კი ნამდვილი გამარჯვებაა! მე საეგებიოდ 

ვთქვი ზოგიერთი რამ და სიმართლეს დაემთხვა.

– მაგრამ ეს მარტო ვარაუდებზე დამყარებული მიხვედრა 

იყო თუ მკითხაობის ჯადო, თილისმა? 

– არა, ჩემო ძვირფასო უოტსონ, მე არ ვმკითხაობ. მკითხა-

ობა და მუცლით მეზღაპრეობა ძალიან ცუდი ჩვეულებაა. 

ეგ ხომ აშკარად ლოგიკური აზროვნების გამანადგურებელი 

ამბავია. თქვენ საკვირველებად და უცნაურად გეჩვენებათ 

ჩემი ნათქვამი მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩემ აზრთა მდინარების 

მიყოლა არ შეგიძლიათ, პატარ-პატარა ფაქტებს, რომლებიდა-

ნაც დიდი დასკვნების გამოტანა შეიძლება, თქვენ არავითარ 

მნიშვნელობას არ ანიჭებთ. აი, მაგალითად, მე გითხარით, 

თქვენი ძმა დაუდევარი იყო-მეთქი. თუ საათის ბუდეს კარგად 

დააკვირდებით, შენიშნავთ, რომ იგი მხოლოდ გაჩხაპნილი 

კი არ არის ორ ადგილას, არამედ მიჭყლეტილიცაა, რაც იმის 

შედეგია, რომ იგი საათთან ერთად ჯიბეში სხვა მაგარ ნივთებ-

საც იდებდა, ვთქვათ, ლითონის ფულს ან გასაღებს. რაღა 

თქმა უნდა, დიდი გონებრივი ნიჭი არ არის საჭირო იმისთვის, 

რომ აქედან დაასკვნა: კაცი, რომელიც ორმოცდაათ გინეად 

ღირებულ საათს ასე აგდებულად ატარებს, უგულისყურო და 

დაუდევარია. არც ის ამბავია რთული მისახვედრი, რომ ასეთი 

ძვირფასი ნივთის მემკვიდრე ანდერძით ბევრს სხვა რამესაც 

მიიღებდა და პირველ ხანებში უზრუნველად იცხოვრებდა.

ნიშნად იმისა, რომ მის მსჯელობას ყურს ვუგდებდი, თავი 

დავუკანტურე.

– ხშირად ინგლისელი მევახშეები, როცა საათს იგირავებენ 

ხოლმე, ქვითრის ნომრებს საათის ჩარჩოს შიგნით აჩხაპნიან. 

ეს ყოველგვარ იარლიყზე უმჯობესია: არც დაიკარგება, არც 

წაიშლება და ვერც შეცვლი. როცა გამადიდებელი შუშით 

საათს ვათვალიერებდი, ოთხი ასეთი ნომერი შევნიშნე. დას-
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კვნა: თქვენი ძმა ხშირად რჩებოდა უსახსროდ; შემდეგი დას-

კვნა: მას ხანდახან ბედიც უღიმოდა, რადგან საათი ოთხჯერ 

გამოუსყიდია. დაბოლოს, აი, ნახეთ სახურავის შიგნითა მხარე, 

სადაც დასაქოქი გასაღები უკეთდება. მიაქციეთ ყურადღება 

ნახვრეტის ირგვლივ არსებულ უამრავ ნაკაწრს. ეს კვალი 

გახლავთ ნახვრეტს დაცილებული გასაღების განაკაწრისა. 

შეიძლება, ეს ფხიზელმა ადამიანმა ჩაიდინოს? ასე მხოლოდ 

ლოთების საათებს ემართებათ ხოლმე. თქვენი ძმა ღამის 

ნაბახუსევი ქოქავდა ხოლმე საათს და თავისი აკანკალებუ-

ლი ხელის ნაკვალევი აკი კიდეც დაუჩნევია მემკვიდრეობით 

მიღებული საათისათვის! ახლა გეკითხებით: რა არის ჩემს 

ვარაუდებსა და დასკვნებში გასაოცარი და გასაკვირი?

– ახლა ჩემთვისაც ყველაფერი დღესავით ნათელია, – ვუპა-

სუხე მე, – ვწუხვარ და ვნანობ, რომ უსამართლოდ შეურაცხ-

გყავით. თქვენი ნიჭისა და ალღოს მიმართ მეტი რწმენით უნდა 

ვყოფილიყავი განმსჭვალული. ახლა ერთი რამ მინდა გკით-

ხოთ, გაქვთ თუ არა ხელთ ამჟამად რაიმე სამძებრო საქმე?

– არა და ამიტომ არის, რომ ჩიბუხს ვეძალები. თუ ჩემი 

გონება დაძაბულად არ მუშაობს, ისე არსებობა ვერ წარმომი-

დგენია. ანდა უმიზნოდ რა აზრი აქვს სიცოცხლეს! აი, მოდით 

სარკმელთან. განა, ოდესმე ქვეყანა ასეთი პირქუში, წყვდია-

დით მოცული და უიმედოდ განწირული ყოფილა? შეხედეთ, 

რა მძიმედ ეშვება ყვითელი ნისლი ქუჩაზე და როგორ ახვევს 

თავის სუდარაში მონაცრისფრო სახლებს! რა შეიძლება ამაზე 

პროზაული და მიწიერი იყოს? რა მნიშვნელობა აქვს ძალას, 

ძვირფასო ექიმო, თუკი სარბიელი არა გაქვს, სადაც ამ ძალის 

დემონსტრირებას მოახდენ! დანაშაულიც გაცვეთილი ამბავია 

და დედამიწაზე ყველაფერი მოსაწყენი შეიქნა.

ის იყო პირი გავაღე, რათა ჩემი მეგობრის ეს მონოლოგი 

დამეგმო, რომ კარზე დააბრახუნეს (დიახ, ეს სწორედ ბრა-
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ხუნი იყო, კაკუნს ვერ უწოდებდით) და ოთახში დიასახლისი 

შემოიჭრა. მან ვერცხლის ლანგარზე დადებული სადარბაზო 

ბარათი მიართვა ჩემს მეგობარს.

– ერთი ახალგაზრდა ქალი გკითხულობთ, სერ, – უთხრა 

დიასახლისმა ჩემს მეგობარს.

– მის მერი მორსტენი, – ხმამაღლა წაიკითხა ჰოლმსმა 

სადარბაზო ბარათი, – ჰმ! ასეთი გვარისას არავის უნდა ვიც-

ნობდე. სთხოვეთ ლედის, შემოვიდეს, მისის ჰადსონ. არ წახ-

ვიდეთ, ექიმო, ჩემთვის სჯობს, აქ დარჩეთ.

saqmis Sinaarsi

მის მორსტენი ოთახში მტკიცე ნაბიჯით შემოვიდა. მის 

გარეგნობასა და მიმოხრაში სრული სიმშვიდე იგრძნობოდა. 

ეს გახლდათ ახალგაზრდა, კოხტა, პატარა ტანის ქერა ქალი, 

რომელსაც საუცხოო ხელთათმანი ეცვა. დიდი გემოვნებით 

შეკერილ ტანსაცმელში გამოკვართული სხეული კაცს სიამო-

ვნებას მოჰგვრიდა. თუმცა ახალგაზრდა ქალის ჩაცმულობის 

სიმარტივე და უბრალოება იმასაც ცხადყოფდა, რომ ლედის 

რაღაც ზღუდავდა და თავს მაინცდამაინც გალაღებულად ვერ 

გრძნობდა. ტანთ ძალიან სადად შეკერილი მუქი ნაცრისფე-

რი, შეუღებავი შალის კაბა ემოსა და თავზე კაბის ფერისავე 

ქუდი ეხურა, ოღონდ ქუდს ცალ მხარეს თეთრი ფრთა ჰქონდა. 

მართალია, სახის სწორი ნაკვთებით ვერ დაიკვეხნიდა და 

თვალშისაცემად ლამაზიაო, ვერ იტყოდით, მაგრამ გამომ-

წვევი და ამავე დროს სანდომიანი შესახედაობისა გახლდათ 

და განგებას შუქმოსილი, შთაგონებული ლურჯი თვალებით 

დაეჯილდოებინა. ჩემი უთავბოლო ხეტიალის დროს, სამ კო-

ნტინენტზე თითქმის ყველა ეროვნების ქალს გადავყრივარ, 


