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  უღრანს ტყეში მოსული ვარ... მანამ ცოცხალი ვარ, ჩემის სილამაზით 

დავატკბობ ტყეს, ბალახს და იმ გაღმიდამ გამომცქერალს გულხავსიანს 
კლდესა, სუნელებას მივაფრქვევ არემარეს. ყველას ვუყვარვარ: აგერ იმ 
დამპალს. ყუნწს თვალი სულ ჩემსკენ უჭირავს. მიცინის ხოლმე, უნდა ჩემთან 
მოვიდეს,  მაკოცოს, მაგრამ არ შეუძლიან, მხოლოდ შორიდამ გამიცინებს. 
გაიღიმება საცოღავი, თუმცა უშნოდ, მაგრამ გულკეთილობაკი დიდი 
გადაეფინება ხოლმე პირზედ. განა მარტო იმას უხარიან ჩემი სიცოცხლე? 
წვერხმელი ხეებიც მე დამხარიან ზევიდამ, თვითონ თავშიშველნი, ტოტებს 
მე მაფარებენ: ჩვენს იას არ შეგვიცივდეს, ან არაფერმა არ აწყინოსო. 
პირდაპირ შხაპუხა წვიმას არ უშვებენ ჩემამდის: წვიმას შეუძლიან ერთბაშად 

ჩამომაცალოს ფოთლები. უფოთლებოდ ყოფნა და სიკვდილი ჩემთვის ერთია. 
არა, ხეები: არყი, წიფელი, თხილი, თამელი, დუდგულა გარშემო მეხვევიან 
და მყარაულობენ, წვიმის ნამს ინახავენ ტოტებით, ფოთლებით და მერე 
ნელნელა მამცვრევენ პირზედ თითოოროლ ნამობით, პირსა მბანენ. მე ყელს 
მოვიღერებ და ვინატრებ, ნეტა სიმღერა შემეძლოს, ნეტავი დამბადე.ბელს 
ჩემთვის ნიჭი მოეცა, რომ მექო მაღლა ცა და ღრუბელი, მზე, ეს ჩემი 
მფარველი ხეები, ეს მთები, ის ქალები და ღაბუა ჩიტები, რომელნიც ხმელს, 
ყვითელს ფოთლებში წითლის და მწვანის ფრთაბუმბულით ჩემს წინ 
დაგოგვენ და ხანდახან შემომჭიკჭიკებენ პირში, მათამაშებენ, უხარიანთ ჩემი 
სიცოცხლე. ჩემი ერთის თვის სიცოცხლე სხვის ოცდაოთხის თვის სიცოცხლეს 
სჯობია, მაგრამ დიდხანს სიცოცხლეს კი დანატრებული ვარ. დილას ერთმა 
"წიფლისჩიტამნ ჩემს ახლოსიგალობა, ლამაზი რამ იყო,  ყელწითელი, ღაბუა: 
იმასაც ჩემსავით თავი მოსწონდა, იხედებოდა გულზედ და მხრებზედ: 
ყველას მოსწონს თავი, ყველას უხარიან სიცოცხლე, ყველას უყვარს ბუნება. 
გუშინ ცამ იჭექა. ჭექაქუხილი ჩვენ არ გვაშინებს: ქუხილიწვიმის 
მომასწავებელია და წვიმა ხომ ძუძუს გვაწოვებს დედამიწის გულზე. მზე  
მამაა, ზევიდამ დაგვყურებს და გვეალერსება, თვალყურს გვადევნებს. წვიმის 
მოსვლა მცენარეთ უხარიანთ,  უხარიანთ, ყელამდის სიხარულით მოიყარნენ: 
ეხლა ისინი ახალ კაბებს და ქათიბებს ჩაიცმენ. აი ეს ორი დღეა, რაც ჩემი 
დობილი სასუტელაც1 ამოჩნდა: უხარიან, უხარიან საცოდავს, სულ თავს 
იქნევს დაბლა და მაღლა, უკრავს თავს დედამიწას, მზის სინათლეს, 
მეჩურჩულება, ზღაპრებს მიამბობს სიცოცხლეზე, სიყვარულზე: ხანდახან 
კიდეც გაიკასკასებს, გადმამეხვევა და მაკოცებს. გუშინ დილით მე და ჩემმა 
დობილმა ორივემ ვიტირეთ. რა შეუბრალებელია კაცი?! რასაც კი დაინახავს, 
უნდა რომ თავის სასარგებლოდ მოიხმაროს. ალბათ ვერ აფასებს ჩვენს 
სილამაზეს! ჩვენ წინ კაცმა გამოიარა, ცალს მხარზედ ცული ედო, მეორეზედ 

თოფი ეკიდა. მიადგა ერთს მშვენიერს ტოტგადართხმულს წიფელს, დაუშინა 
ცული და წააქცია. საბრალო, როდესაც წაიქცა, დაიკვნესა. ჩვენს., იქით 

გუგულისკაბა2  ამოსულიყო და ჯერ ხმელს, ჩამოსულს ფოთოლს არ 
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ამოსცილებოდა. როდესაც ხე წაიქცა, გადიყრეინა ზევიდამ ფოთლები და 
წითლად გამობჭყვინდა, ცრემლები დასხმოდა ჩაღრმავებულს გულში. 
შუადღის დროს დაღალულდაქანცული ქედანი მოვიდა და დაჯდა ჩვენს წინ 
თელის ტოტზე და დაიწყო ღუღუნი. უხაროდა იმასაც გაზაფხულის მოსვლა 
და ის, რომ მშვიდობით ნახა კიდევ  ნაცნობი ადგილი. უცებ თოფი გავარდა, 
ქედანმა ხმა გაკმინდა, ჯერ ფეხით ჩამოეკიდა ტოტზე, მემრე ძირს 
ჩამოვარდა, ჩემს წინ დაეცა. სისხლი წამოუვიდა ნისკარტიდამ და თვალები 
დახუჭა; გადმონადენი სისხლი წვეთწვეთად დაეტყო ფოთლებზე. მე და 
სასუტელას კანკალი მოგვივიდა... მე გარკვევით არაფერი მესმის, მხოლოდ 

რაღაც ბუბუნი, გრიალი, ბუნდი ჟრიამული მოდის ჩემამდის.  
 

ვაჰმე, რა საბრალო არი 
ია, მოსული მთაზედა! 
ბეჩავს დააზრობს სიცივე, 
ან ელვას დაჰკრავს თავზედა: 
ღმერთს მიუცია საწყლისად 

მოკლე სიცოცხლის ჟამია, 
ქვეყნისა მისგან შვენება 
ერთი ბეჩავი წამია. 
ია დაიწყებს კდომასა, 
დაიქვითინებს: "ვაჰმეო! 
თუ გამაჩინე, უფალო, 
დიდი დღე რად არ მამეო?ნ 
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