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/შორიდან ისმის ძაღლების ყეფა და ხმა,ხმოვნების წამღერებით/ -მაწონი,მაწონი,ქილა 
ლარად,მაწონი,მაწონი! 

/მათე სიგარეტს ეწევა სანაგვე ურნასთან,ლუკა კარდონის ყუთებიდან თავს გამოყოფს/ 

ლუკა - გათენდა,ისევ? 

მათე - გეძინოს,ყველაფერი დასრულა,რაღაზე იღვიძებ? 

ლუკა - კოშმარები მესიზმრება. 

მათე - ან დაგესიზმრა ან არა. 

ლუკა - რა მოხდა? 



მათე - რაღა რა მოხდა?ძაღლებმა გაგვძარცვეს,საჭმელი არაფერი გვაქვს,ლუკმა არ დატოვეს. 

ლუკა - ხო ვამბობდი უკეთ უნდა შევინახოთთქო.შენ,როგორ დაგიჯერე?დავდებ ჩემი 
ლეიბის ქვეშთქო,შეგეშინდა არა,რომ ღამით სული წამძლევდა და 
შევჭამდი.ხახაშმრალი,დარჩებოდი შეგეშინდა შე ეჭვიანო ბებერო? ახლა რას შეჭამ,გამოხმები 
შიმშილისგან,ჩემზე ადრე მაინც შენ მოკვდები და აქედანვე იცოდე შენს დამარხვასაც არ 
ვაპირებ! 

მათე - რაც ძონძები გქონდა უბანში შეგროვებული,ისინიც გაძიძგნეს,ისე შორს გაფანტეს,რომ 
მარტო ამ კაშნს მივაგენი,აი რაც მისგან დარჩა.ცხვირსახოცადაც არ გამოგადგება. 

/მიუგდებს/ 

ლუკა - ზამთარში,ამ კაშნის იმედით მქონდა,ახლა,რაღა ვქნა შემომხედე,რა გავაკეთო? 

მათე - მე ვისწავლე ჭკუა,მას მერე რაც ბავშვებმა გაგვქურდეს,და რაც მაქვს.სულ ზედ მაცვია! 

ლუკა - შიგნიდან ხარ ცარიელი,რამდენიც გინდა მოიცვი! 

მათე - შენს ჯინაზე,მაინც ვიცოცხლებ!გამოვქექავ,გამოვქექავ და მივაგნებ,რამეს. 

/ნაგვის ქექავს/ 

ლუკა - მე რატომ არ მიმაყოლეს და ძვლებიანად არ დამხრეს? 

მათე - /ჩუმად,თითქმის თავისთვის/ ისე ყარხარ,ძარლების საჭმელადაც არ გამოდგები! 

ლუკა - რას ბუტბუტებ მანდ,შე უსარგებლო ლანდო,რა არ გასვენებს? 

მათე -  ნაგავში ვიქექები ჩემთვის და სიცარიელეს ველაპარაკები გიჟივით,შენ რა გინდა? 

ლუკა - დაღუპულხარ და ეგ არის.სიცარიელის გარდა მოსაუბრე არავინ დაგრჩა,ღმერთმაც 
მიგატოვა შე მოჩვენებავ? 

მათე -შენ სულ ანგელოზის ფრთები გადაგაფარა და ცივ ნიავს არ გაკარებს.ამის გამო არ 
ვუწყრები,შენ,რომ მყავხარ კარგად. 

ლუკა - მოდი აქ და სიგარეტი მომაწევინე,შხამის და სიკვდილის მოზიარე მაინც ხარ,სულ 
რომ გათავდე. 

მათე - /სიგარეტს მიაწვდის/ წამლად შეგერგოს! 

ლუკა - სახეირო,ვერაფერი ნახე? 

მათე - სულ ბოთლები,პლასტმასი,ცელოფანი,კარტოფილის ქერქიც არ გდია არსად. 

ლუკა - როგორი გაუმაძღარი გახდა ხალხი,კონსერვებში ცხიმსაც არ გვიტოვებენ 
გამოსალოკად. 

მათე - ეს პარკი დამიჭირე,წებო შევისუნთქოთ,ცოტახნით მაინც გადაგვიგდებს შიმშილს და 
მოგვასვენებს.  



/პარკს აჭერინებს და წებოს ასხამს/ 

ლუკა - ლამისაა,ბავშვებმა შეწყვიტონ ამით გართობა,რაღა დროს შენი წებოა? 

მათე - მე მშვენივრად მაბრუებს. 

ლუკა - გავხართ ბებრები ბავშვებს,რაც უფრო ასაკში შედიხართ მით უფრო ემსგავსებით. 

მათე - პარკზე ხელი არ გაგეშვას გირჩევნია,გაუღიმარ ქვეყანაში,რომ 
ხუმრობ,იმედგაცრუების როგორ არ გეშინია? 

ლუკა - ბოლო იმედი,ძაღლებმა შეჭამეს დილიდანვე. 

მათე - გაუშვი ხელი.დავაგემოვნო. 

/წებოს შეისუნთქავს და ლუკას მიაწვდის პარკს/ 

ლუკა - სულ შენი მოგონილია,არა ეს ამბავი? 

მათე - უფრო გასაგებად მკითხე ისედაც თავბრუ მესხმის. 

ლუკა - წებოში გაცვალე,ჩემი ტანსაცმელი? 

მათე - საჭმლის უშენოდ შეჭმასაც დამაბრალებ,ალბათ! 

ლუკა - ვინ იცის?! 

მათე - ჯერ ასე არ გავცხოველებულვარ,პირიდან ბოლო ლუკმა გამოგაცალო,ან აქ ისეთს ვის 
იცნობ,წებოს ძონძებში ცვლიდეს? 

ლუკა - აქამდე,არ მოგვკარებიან და ახლა,რამ გადრიათ ეს უჯიშოები? 

მათე - ჩვენი ძაღლი სანამ იყო,რას მოგვეკარებდნენ,დარაჯად გვედგა,ღამეც და დღეც მისი 
შიშით,ლეკვსაც არ აებნეოდა გზა ამ ადგილებში. 

ლუკა - ნეტა რა იქნა,სულ ვფიქრობ,მაქანამ ხო არ გაიტანა,თავისით არსად წავიდოდა. 

მათე - სულ ცუდზე,რომ ფიქრობ,იქნებ უკეთესი პატრონი იპოვა?! 

ლუკა - უკეთესი?ჩემი ხელით გამოვიყვანე ბუნკერიდან,ბოლო ამოსუნთქვით,რომ 
წკმუტუნებდა,ისე ამდენ ხანს რამ გააძლებინა,იმ თავ მოკრულ ტომარაში,სხვა ლეკვები თუ 
დაიხოცნენ?ისეთი დაუძლურებული იყო,მეგონა დიდხანს მაინც ვერ გაატანდა,მაგრამ 
მალევე ფეხზე დადგა,სირბილი დაიწყო და დაყეფა კიდეც,ჩვენ,რა გვქონდა მაგს საჭმელი, 
მაგრამ ისე სწრაფად გაიზარდა,ეტყობა ველურმა ცხოვრებამ მალევე ძაღლად 
გამოწვრთნა.ზურგს, რომ ვფხანდი,მუცელზე გაწვებოდა და მაფერებინებდა,ეგ რწყილიანი 
და ბინძური,ისეთივე უშნო როგორც მე.მაგის გამო ბაღის ბავშვებს ქვიშიდან კაუჩუკის 
ბურთი მოვპარე,სიხარულით სულ წრეებს ურტყამდა თავისთავს,სადმე,რომ შეუგორდებოდა 
და ვერ გამოჰქონდა წკმუტუნებდა გაუთავებლად გამომიტანე,გამომიტანეო,ის კაუჩუკის 
ბურთი ახლაც მაქვს,სულ მისი ნაკბილარებია,შეხედე! 

/კაუჩუკის ბურთს,ჯიბიდან ამოიღებს/ 



მათე - შენისთანა პატრონის მიტოვება მართლა არ იქნებოდა სამართლიანი.ალბათ,მაქანამ 
გაჭყლიტა,ალბათ! 

ლუკა - რაც დაიკარგა,რომც არ ვფიქრობდე მაზე,მაინც სულ,რაღაც მაკლია შიგნიდან.ის 
პატარა სიხარული,გართობა თუ ბავშვური სისულელე. 

/წებოს შეისუნთქავს და ზურგზე დაწვება/ 

ლუკა - ეეეეეჰ,ნეტარ არიან შიმშილის და წყურვილის სიმართლისთვის,წაგიკითხავს 
სახარება? 

მათე - ილუსტრაციები მინახავს,ედემი,კარგად მახსოვს,ცხოველები,ხე-ხილის დიდი 
ბაღი,როცა გინდა მიდი,მოკრიფე,რამდენიც გინდა ჭამე,არავინ გეტყვის ჩემსას ნუ 
წყვეტ,ქურდო,როგორ მომპარე! 

ლუკა - შენ ეტყობა კარგი ბიბლია გქონდა. 

მათე - საბავშვო. 

ლუკა - ბავშვობაც კარგი გქონდა შენ. 

მათე - იყო დრო! 

ლუკა - თავიდან ალბათ აქაც,ასეთივე ედემი იყო,როგორც შენს ბიბლიაში,მერე ადამიანები 
დასახლდნენ,გაიყვანეს მაგისტრალი,დააგეს რკინიგზა,ააშენეს ქარხნები,ქალაქი თავისი 
მოძრაობის წესებით და ჩადგნენ მის მორჩილებაში,ევოლუციას და პროგრესს ნგრევის მეტი 
არაფერი მოუტანია,რისთვის ამდენი ფული,რომ მეტი ნაგავსაყრელი დაემატოს ამ მიწებს? 

მათე - იცი სანამ გეძინა სად ვიყავი? 

ლუკა - სად? 

მათე - რომ გითხრა დამიჯერებ? 

ლუკა - კარგად მოყოლილ ტყუილსაც დავიჯერებ. 

მათე - ხე დავრგე,საბავშვო ბაღითან ახლოს.. 

ლუკა -ხე? 

მათე - პატარა ნერგი,მივედი და დავრგე,გამწვანების აქციის დროს ვითხოვე,მომერიდა 
მაგათან ერთად დადგომა,სულ ახალგაზრდები იყვნენ,ჩემთვის დავრგავთქო ვუთხარი ერთ 
ბიჭს და მომცა,კეთილი ბიჭია,მომავლის იმედს,რომ გაგიღვიძებს ისეთი.პატარა ორმო 
ამოვთხარე ჩავდეეს ნერგი და მიწით გავამაგრე.ვიცი,რომ ჩემი დარგული ხე,ერთ კვირასაც 
ვერ გაატანს,ალბათ რომელიმე ბავშვი ტოტებს დაამტვრევს,მაგრა მე მაინც დავრგე.მივალ 
მოვუვლი,შეიძლება ჩემზე დიდხანს ვერ იცოცხლოს,მაგრამ თითქოს ჩემი შვილია,რომელიც 
არასდროს მყოლია. 

ლუკა - მაპატიე წეღან რომ,წაგკბინე გცოფებულმა,სხვა ვერაფერზე გადავიტანე ბრაზი. 

მათე - გამიარა! 



ლუკა - მიხარია,რომ არ გაწყენინე! 

მათე - წებოზე ვთქვი გამიარათქო. 

ლუკა - ა,მეც გამიარა! 

მათ - ხმა გესმის? 

ლუკა - ხმა? 

მათე - ყური დაუგდე! 

ლუკა - ბავშვები მოდიან? 

მათე - ბავშვები მოდინ! 

ლუკა - ურნებში დავიმალოთ! 

მათე - ჩქარა,მიდი! 

ლუკა -მანდ ვერ ჩაეტევი,აქეთ მოდი. 

მათე - დაგვინახეს! 

ლუკა - მალე,ჩაძვერი! 

/ბავშვები შორიდან,სანაგვე ურნებს ქვებს უშენენ/ 

ლუკას ხმა ურნიდან - ასანთს გაუკიდე,ვერ გხედავ. 

მათეს ხმა ურნიდან - ჩემი სახე,რომ არ ნახო ისე ვერ ძლებ? 

ლუკას ხმა ურნიდან - არ შემიძლია სიბნელეში ყოფნა. 

მათეს ხმა ურნიდან - შეეჩვევი! 

ლუკას ხმა ურნიდან - ჰაერი არ მყოფნის,თავი მაინც მოვხადოთ. 

მათეს ხმა ურნიდან - არა,რას აკეთებ,გაუშვი ხელი?! 

ლუკას ხმა ურნიდან - გეხვეწები,გავიგუდები! 

მათეს ხმა ურნიდან - ქვა მოგხვდება თავში,ცოტა მოითმინე! 

ლუკას ხმა ურნიდან - კარგი,კარგი.ა!ეს რა არის? 

მათეს ხმა ურნიდან - რა იყო? 

ლუკას ხმა ურნიდან - რა არის ეს? 

მათეს ხმა ურნიდან - ფეხია,ჩემი ფეხია! 

ლუკას ხმა ურნიდან - მართლა? 



მათეს ხმა ურნიდან - ხო,დამშვიდდი! 

ლუკას ხმა ურნიდან - ვილვეტის შარვალი გაცვია? 

მათეს ხმა ურნიდან - მემგონი. 

ლუკას ხმა ურნიდან - საიდან გაქვს? 

მათეს ხმა ურნიდან - ოქრო მჭედელი,რომ იყო წინ ჯიხურში არ გახსოვს? 

ლუკას ხმა ურნიდან - რომელი? 

მათეს ხმა ურნიდან - როგორ გითხრა,შავი შლაპა ეხურა სულ,ოქრომჭედელი! 

ლუკას ხმა ურნიდან - კი,კი,მახსოვს.რაღაცა მოუვიდა იმას ხო? 

მათეს ხმა ურნიდან - საზღვარზე გადასულა და იქ მოუკლავს ვიღაცას? 

ლუკას ხმა ურნიდან - კეთილი კაცი იყო,ვინ რას ერჩოდა? 

მათეს ხმა ურნიდან - ამბობენ ძველი გარჩევა ქონდათო,რომ მიდიოდა მაშინ მაჩუქა,ჩემს 
სახელზე ატარეო. 

ლუკას ხმა ურნიდან - საწყალი! რამ წაიყვანა თუ იცოდა? 

მათეს ხმა ურნიდან - რას იფიქრებდა ამდენი წლის მერე თუ გაუხსენებდნან. 

ლუკას ხმა ურნიდან - მგონი მორჩნენ ესენი,ქვების სროლას?! 

მათეს ხმა ურნიდან  - აღარ ისვრიან! 

ლუკას ხმა ურნიდან - გავიდეთ? 

მათეს ხმა ურნიდან - იქნებ ეგრეც ჩაიფიქრეს და რომ ამოვალთ დაგვიშინონ. 

ლუკას ხმა ურნიდან - სულ აქ ხო არ ვიჯდებით? 

მათეს ხმა ურნიდან - არ ვიცი,რა მამაძაღლებიც არიან,ჩასაფრებულები იქნებიან. 

/ლუკა,ახდის ურნას სახურავს/ 

ლუკას ხმა ურნიდან - გავიხედო? 

მათეს ხმა ურნიდან - მაშინვე თავში ქვა მოგხვდება. 

ლუკას ხმა ურნიდან - ვცდი. 

მათეს ხმა ურნიდან - ბრთხილად! 

/ლუკა სწრაფად ამოჰყოფს თავს და ისევ ჩაყოფს/ 

ლუკას ხმა ურნიდან - არავინაა! 

მათეს ხმა ურნიდან - შენ დაგენახებოდნენ?! 



ლუკას ხმა ურნიდან - გავალ,აბა რა ვქნა? 

მათეს ხმა ურნიდან - სახიფათოა ეს სიწყნარე! 

ლუკას ხმა ურნიდან -რაც არის არის! 

/ლუკა ფრთხილად ამოვა/ 

ლუკა - მგონი წავიდნენ. 

მათეს ხმა ურნიდან - იქ იმალებიან,არ ვიცი?! 

ლუკა - არავინ მესვრის! 

მათეს ხმა ურნიდან - ჩემს ამოსვლასაც ელოდებიან! 

ლუკა - არა აქ არავინაა,მორჩნენ ეტყობა. 

მათეს ხმა ურნიდან - ასე მალე რატომ წავიდოდნენ? 

ლუკა - ამათსას რას გაიგებ,საერთოდ რას გვერჩიან დავუშავეთ რამე? 

მათეს ხმა ურნიდან - ალბათ ჩვენც ქუჩის ძაღლები ვგონივართ.  

ლუკა - ამოდი უკვე ,ყველაფერი რიგზეა. 

მათეს ხმა ურნიდან - აქ თბილა! 

/ლუკა ურნას მიეყრდნობა / 

ლუკა - ვირთხა! 

მათე - ჩემზე თქვი? 

ლუკა -არა,გაირბინა! 

მათეს ხმა ურნიდან - დიდია? 

ლუკა -არც ისე! 

მათეს ხმა ურნიდან - ნეტა აქ რას აკეთებს?ასეთი პატარა,რომ ვიყო ისეთ ლამაზ და თბილ 
სახლში შევძვრებოდი,რომ იქიდან ცხვირს არ გამოვყოფდი.ვირთხად გაჩენასაც ბედი უნდა 
რა.წავიდა? 

ლუკა - კი აქ გაირბინა და სადღაც შეძვრა!ალბათ ქუჩისაა. 

მათეს ხმა ურნიდან - ან ისეთი სახლი არასდროს უნახავს მე,რომ ვოცნებობ! 

ლუკა - აღარ უნდა ამოხვიდე?  

მათეს ხმა ურნიდან - არ მინდა,კარგად ვარ აქ. 

ლუკა - მე წავალ მაშინ! 



მათეს ხმა ურნიდან - სად? 

ლუკა - ბაზარში,სადმე ,იქნებ რამე ვიშოვო. 

მათეს ხმა ურნიდან - კარგი! 

ლუკა - ხო არ წამოხვალ? 

მათეს ხმა ურნიდან - არა,თითქმის ჩამძინა. 

ლუკა - ტკბილი ძილი შე ბებრო ვირთხა! 

მათეს ხმა ურნიდან - უკვე მიდიხარ? 

ლუკა - კი რა იყო? 

მათეს ხმა ურნიდან - ანდა არაფერი! 

/ლუკა გადის,პაუზა/ 

კონსტანტინეს ხმა შორიდან - სად გამექცევი,სად?მაინც ხო დაგიჭირე? 

ბიჭის ხმა შორიდან - ყური,ყირი,მტკივა,მტკივა! 

კონსტანტინეს ხმა შორიდან - ძირში მოგახევ ამ ყურს! 

ბიჭის ხმა შორიდან - ნუ მირტყამ ნუ,შენი გაზრდილი ვარ? 

კონსტანტინეს ხმა შორიდან - რა უყავი ჩემი მაწვნები,თქვი სად წაიღე? 

ბიჭის ხმა შორიდან - დედას გეფიცები მე არ მიჭამია,დედას გეფიცები! 

კონსტანტინეს ხმა შორიდან - ქურდობაც და ტყუილიც ერთად სად ისწავლე? ჩემი თვალით 
დაგინახეთ,ორივე. 

ბიჭის ხმა შორიდან - დედას გეფიცები,მე არ მიჭამია,დედას გეფიცები! 

კონსტანტინე -დედა პოლიციაში დაიფიცე,ციხეში,რომ ამოყოფ თავს! 

ბიჭი - მე ვინ დამიჭერს,ბავშვი ვარ! 

კონსტანტინე - ეს კარგი რამე გცოდნია,არასრულწლოვანთა კოლონიაში,რომ გაყურყუტებ 
მერე იძახე! 

ბიჭი - არ მეშინია,შენი ტყუილების,დედაც მატყუებს ინტერნატში უნდა ჩაგაბაროო.მე არ 
მეშინია! 

კონსტანტინე - შე ძაღლიშვილო! 

ბიჭი - ნუ მირტყამ ნუ,შენი გაზრდილი ვარ? 

მათე ურნიდან ამოჰყოფს თავს -რა ხდება? 



კონსტანტიენ - რა რახდება?გამქურდეს და დამაქციეს. 

მათე - რამე  მოგპარეს? 

კონსტანტინე - მეწვნები! 

მათე -კარგი მგის გამო,ხომ არ მოკლავ! 

კონსტანტინე - შენ შემთხვევით,ამათი ბანდის მეთაური ხო არ ხარ? 

მათე - რას მაბრალებ,მეც კი გამიმწარეს ცხოვრება,ამათ გამოა ურნაში,რომ ვზივარ! 

კონსტანტიენ - ხო და ახლა ყველაფრისთვის ერთად ვაზღვევინებ! 

ბიჭი -ნუ მირტყამ ნუ შენი გაზრდილი ვარ? 

კონსტანტინე - ნეტა მართლა ჩემი გაზრდილი იყო,გეცოდინებოდა მოქცევა! 

მათე - ცემით რას გახდები,შეიცოდე! 

კონსტანტინე - მე შემიცოდა ვინმემ?ჩემი ცოლი,რომ გარდაიცვლა,მისმა შვილებმა 
სახლიდან,რომ გამომაგდეს შემიცოდა ვინმემ,გეკითხები? სამსახურს ,რომ ვეძებდი,სადაც 
მივედი,პირველს ჩემს ასაკს,რომ მეკითხებოდნენ,შემიცოდა ვინმემ?ორმოცდა ხუთის მერე 
უსარგებლო და ჩამოწერილი რომ ხარ.ფიზიკურად შრომა,რომ არ შემიძლია,ყველამ ცხვირ 
წინ კარი,რომ მომიხურა,შემიცოდა ვინმემ,შემიცოდა? მაწვნებს ვყიდდი,ჩემთვის სასმლის 
ფულს ვშოულობდი.სულ,რომ მომპარეს.ერთი წუთით მაინც შევეცოდეთ?დაფიქრდნენ,რომ 
უნდა გადავიხადო ამ მაწვნების ფული?ახლა რა პირით მივიდე იმ კაცთან,რა ვუთხრა?ან რომ 
ვუთხრა დამიჯერებს? 

მათე - მართალი ხარ,მართალი რას იზამ?მართალი კაცი ყოველთვის ცოდვაა.ჩევენც 
ძაღლებმა შეგვიჭამეს დილით ყველაფერი,მაგრამ დამშეულ ცხოველებს ხო არ მოვთხოვ 
პასუხს? 

ბიჭი - მე არ მიჭამია მაწვნები,დედას გეფიცები! 

კონსტანტინე - კიდე თავისას იმეორებს! 

ბიჭი - ორი დღეა არაფერი მიჭამია,ჩემმა ძმამ წამომიყვანა,მე არ მინდოდა,ვუთხარი არ 
გვინდა მეთქი! შენ გიჟი ხო არ ხარო,ცივი მაწვნებია,რამ შეგაშინა მოვკიდებთ ხელს და 
გავიქცევით,ვერავინ დაგვეწევაო.ეგრეც ვქენით,მერე სახლში მივიტანეთ,ჩვენი პატარა და-
ძმები დაესივნენ,მშიოდა,ახლაც მშია,მაგრამ მაინც არ შევჭამე!ნაქურდალს არ შევჭამ! 

კონსტანტინე - შეგირცხვა ცხვირი,ქილები მაინც რა უყქვით? 

ბიჭი -სახლშია,შენახული! 

მათე - კარგი,გაუშვი ვერ ხედავ,როგორი ბიჭია.მე მოვატანინებ ამ ქილებს.ჩემზე იყოს. 

კონსტანტინე - ჩემს ბედს ძაღლი არ დაჰყეფს,მიდი მოშორდი,ლაწირაკი! 

/გადის,კოჭლობით/ 



მათე - რა გქვია შენ ბიჭო? 

ბიჭი -ბიჭი მქვია. 

მათე - /გაეღიმება/ ყოფილხარ რესტორანში ბიჭი? 

ბიჭი - გარედან მინახავს. 

მათა - გინდა ვითომ რესტორანში ვართ? 

ბიჭი - რა? 

მათე - ვითამაშოთ! 

ბიჭი - კი მინდა! 

მათე -  მე მიმტანი ვიქნები,შენ კლიენტი,მოგემსახურები! 

ბიჭი -  რა უნდა ვქნა? 

მათე - მოდი აქ დაჯექი და როცა გამოვივლი დამიძახე! 

ბიჭი - რა გქვია? 

მათე - მე მათე,მქვია. 

ბიჭი - ძია მათე! 

მათე - ძია მათე,მაგრამ შენ „ოფიციანტ!„ ასე დამიძახე,ახლა ხომ რესტორანში ვართ? 

ბიჭი - კარგი! 

მათე - მოიცა მოვემზადო,შენ მზად ხარ? 

ბიჭი - კი. 

/მათე გაივლის/ 

მათე -რატომ არ დამიძახე? 

ბიჭი - ოუ დამავიწყდა,თავიდან! 

მათე - კარგი ერთხელაც. 

ბიჭი - ოფიციანტ! 

მათე - დიახ გისმენთ,უკვე აირჩიეთ,რას შეუკვეთავთ? 

ბიჭი -  მმმ... 

მათე - მენიუს ხომ არ ინებებთ? 

ბიჭი - რას? 



მათე - რას შეჭამთ? 

ბიჭი - რას შევჭამ? 

მათე - თუ ჯერ არ მოგიფიქრებით,რისი ჭამა გინდათ,ცოტახანში მოგაკითხავთ. 

ბიჭი - შემწვარი ბატს. 

მათე - დიდებული არჩევანია,ეტყობა გურმანი ხართ! 

ბიჭი - კი,გურმანი ვარ! 

მათე - თქვენი შეკვეთა,მალე იქნება! 

/გვერდზე გადის,იქექება.ცოტახანში,კარდონის ყუთზე დადებული ძვლები,კონსერვები და 
თევზის ფხები შეოაქვს/ 

მათე - ინებეთ,ესეც თქვენი შეკვეთა. 

ბიჭი -ეს რა არის? 

მათე -შწვარი ბატი,ზეითუნის ზეთში. 

ბიჭი - რა ბატი,ძვლებია! 

მათე - ხო შევთანხმდით,რომ ვითომ რესტორანში ვართ,ვითომ ბატიც არის. 

ბიჭი -ა,ჰო! 

მათე -გემრიელად მიირთვით! 

ბიჭი - შენ არ დაჯდები? 

მათე -არა მე ხომ ოფიციანტი ვარ.რესტორნის ეტიკეტის თანახმად ოფიციანტს,სტუმრის 
მაგიდასთან,დაჯდომის უფლება არ აქვს. 

ბიჭი - ჩემთან ერთად ჭამე. 

მათე - არ მინდა რესტორნის ხელმძღვანელობასთან პრობლემების შექმნა,ეს ესაა რაც ეს 
სამსახური დავიწყე,უკვე შევეჩვიე და არ მინდა დავკარგო. 

ბიჭი - აბა მარტო ვჭამო? 

მათე - მოდით გამონაკლისს დავუშვებთ,რადგან საპატიო სტუმრის სტატუსით ხართ,ნება 
თქვენია,ბოლოს და ბოლოს მომხმარებელი ყოველთვის მართალია. 

ბიჭი - ახლა რა უნდა ვქნა? 

მათე -მიირთვით,რატომ არ მიირთმევთ? 

ბიჭი - ეს როგორ ვჭამო? 



მათე -ეს როგორ ვჭამოო?შეფმზარეულმა,ეს ბატი თქვენთვის გაასუფთავა,კარაქში 
ამოავლო,ბოსტნეულით გამოტენა,მარილი-სუნელები მოაყარა,ლიმონი დააწურა,მაღალ 
ცეცხლზე კარგად გამოწვა,თეფშს შეხედეთ,როგორი სერვირებაა და თქვენ ამას 
იწუნებთ?იცით რესტორნის გარეთ რამდენი ადამიანი იხოცება შიმშილით? 

ბიჭი - მართლა ხო არ შევჭამ? 

მათე - შენ რა იყო არასოდეს გითამაშია?ისე გააკეთე,როგორც მე.გაიმეორე,ვითომ ვითომ აიღე 
ჩანგალი.აი,ასე.ვითომ,ჩაარჭე ხორცში.ვითომ ხორცში!ახლა  ვითომ დანა აიღე და ვითომ 
გაუსვი.ხორცის ნაჭერი პირში ჩაიდე,ვითომ და ნელა დაღეჭე,რომ მთელი გემო შეიგრძნო,აი 
ასე და გადაყლაპე. 

/ლუკა მოდის/ 

ლუკა -რა აკეთებთ? 

მათე - რესტორანში ვართ,ბატის ხორცსს ვეახლებით,არ დაგვეწვევი? 

ლუკა - მადლობა,ექვსის მერე არ ვჭამ! 

ბიჭი - მე წავალ და მერე კიდე მოვალ კაი? 

მათე - როცა გინდა მაშინ შეგიძლია გვეწვიო,ჩვენი რესტორნის კარი მუდმივად ღიაა 
თქვენთვის! 

ლუკა -სად მიდიხარ ბიჭო? 

ბიჭი -/ცხვირს მოიხოცავს/ ჩემი და უნდა წავიყვანო მულტიკების საყურებლად მაღაზიებში. 

ლუკა - აბა გაიქეცი! 

/ბიჭი გაიქცევა და გზაში გაჩერდება,მოიხედავს/ 

ბიჭი -მათე ძია,ამაზე გემრიელი ბატი არასოდროს მიჭამია! 

/შეტრიალდება და გარბის,მათე და ლუკა უყურებენ ბიჭს როგორ გარბის/ 

ლუკა - ვინ არის ეს? 

მათე - კეთილი ბიჭია,მომავლის იმედს,რომ გაგიღვიძებს ისეთი! 

ლუკა - ერთი ცალი პომიდორი ვიშოვე მხოლოდ. 

/შუაზე გახლიჩავს და მიაწვდის/ 
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სცენა 1. 



 

/ერეკლე და ქეთი იატაკზე დადებულ ლეიბზე წვანან / 

ქეთი:   საშინლად ვარ,ამას ვერ გავუძლებ. 

ერეკლე:   ფეხზე სუნი ხო არ მაქვს? 

ქეთი:   არ ვიცი,ვერ ვგრძნობ ალბათ შენს მყრალ სუნს ისე შევეჩვიე როგორც ჩემსას.თან ეს 
არაფერ შუაშია. 

/ქეთი დგება და იცმევს/ 

ერეკლე:   გადაწყვიტე კედელი რა ფერზე დავსვათ? 

ქეთი:   მე რატომ უნდა გადამეწყვიტა? 

ერეკლე:   მალე იატაკის დაგება უნდა დავიწყო,იქამდე უნდა შევღებოთ? 

ქეთი:   შენ თვითონ გადაწყვიტე. 

ერეკლე:   მე არ ვიცი,რომელი ფერი მომწონს. 

ქეთი:    რა დარწმუნებული ხარ ,რომ ჩემი არჩეული ფერი მოგეწონება? 

ერეკლე:   არ ვიცი რა მომწონს და რა არა,შენ რომ მოგწონს რაღაც იმით ვხვდები მერე ცუდია 
თუ კარგი. 

ქეთი:   არ შეიძლება საკუთარი პოზიცია გაგაჩნდეს? 

ერეკლე:   ეს ხომ უბრალოდ კედლის ფერია. 

/იატაკზე დაყრილ ტანსაცმელს აგროვებს / 

ქეთი:   რამდენჯერ უნდა გთხოვო მოფსმის მერე დაიფერთხო?საცვლებზე შარდის ლაქები 
რჩება და სარეცხის მანქანას არ ამოჰყავს,ხელით მიწევს რეცხვა. 

/საცვალს ბრაზით ჩააგდებს კალათაში / 

ერეკლე:   სულ მავიწყდება,უამრავი მშვენიერი რამ არის რაზე ფიქრითაც შეიძლება დაკავდე 
საპირფარეშოში. 

ქეთი:   კედელზე მიგიწერო თუ რა ვქნა? 

ერეკლე:   იქნებ თეთრი საცვლები აღარ ვიხმარო.ან საერთოდ უარი ვთქვა მათზე,ისედაც 
მგონია რომ ჩემს სექსუალურ ენერგიას ახშობს. 

ქეთი:   რა მნიშვნელობა აქვს შარვალში გაგიმაგრდება ასო თუ საცვლებში,სადაც საჭიროა იქ 
ვერ ხმარობ. 

ერეკლე:   თუ რამე არ მოგწონს,მოდი და შეგვიძლია ყველაფერი ისე გავაკეთოთ როგორც შენ 
გენდომება. 



/თავისკენ მისწევს /  

ქეთი:   ვერ ეღირსები,დღითიდღე  მახინჯდები და უფროდაუფრო ემზგავსები მამაშენს. 

ერეკლე:   ადრე ეს არ აღგინიშნავს. 

ქეთი:   შენი აზრით ამას სიბნელეში რატომ ვაკეთებთ? 

ერეკლე:   მამაჩემი სიმპატიურია. 

ქეთი:   არავის უთქვამს მახინჯიაო უბრალოდ გავხარ და რომ გიყურებ მახსენდება. 

/მოშორდება ერეკლეს და აკვარიუმთან მივა / 

ერეკლე:   რას შვრები? 

ქეთი:   გველს ვაჭმევ. 

ერეკლე:   მე რატომ არასდროს მაჭმევ? 

ქეთი:   შუშის კოლოფში რომ იჯდე,მუცელზე დახოხავდე და ვირთხებს მიირთმევდე შენც 
გაჭმევდი. 

ერეკლე:   მეც შემიძლია საწოლში გაუნძრევლად ვიყო მთელი დღეები და არაფერი 
ვაკეთო,მაგრამ ამისთვის არავინ გამომკვებავს. 

ქეთი:   ზედმეტად ბევრი კიდური გაქვს,რომ ვინმემ შენზე იზრუნოს. 

ერეკლე:   ეს უსამართლობაა.ჩემთვის მნიშვნელობა არააქვს რამდენი კიდური გაქვს,დახოხავ 
თუ არა,ჭამ თუ არა ვირთხებს და ამის გამო უნდა ავიღო თუ არა შენზე მზრუნველობის 
პასუხიმგებლობა,შემიძლია მოგიარო ისეთს როგორიც ხარ,შენ კიდევ ლოგინიდან არასდროს 
ადგე თუ მოგინდება. 

ქეთი:   რამდენიმე საათსაც ვერ გამიძლებ,ჩემი უკანალის მოწმენდას რომ მოგთხოვ მაშინვე 
ტირილს დაიწყებ. 

ერეკლე:   მე შენზე ისედაც ვზრუნავ. 

ქეთი:   შენ მე გამომწყვდეული გყავარ,ეს ორი რამ ერთმანეთიზგან განსხვავდება. 

ერეკლე:  აჭარბებ. 

ქეთი:   ალბათ. 

/უღიმის / 

ერეკლე:   შენი ღიმილი მაბედნიერებს. 

ქეთი:  სისულელეა ამას ღიმილს რომ ეძახი, ეს სარკასტული ღიმილია. 

ერეკლე:  თუნდაც. 

ქეთი:   შენ მაღაზიიდან ამოტანილი პროდუქტებიც გაბედიერებს. 



ერეკლე:   რა არის ამაში ცუდი? 

ქეთი:   მძულს სასაფლაო ცხოველთა სექციის დახლებზე,კონსერვის ჭამას მირჩევნია 
ბულემიით მოვკვდე,ნახევრად ფაბრიკატებს პლასტმასის გემოაქვთ,ქარხნული წესით 
დამზადებული რძე დედაჩემს ძუძუებს მახსენებ.პატარა ტუჩებით,რომ ვეკრობოდი მის კანს. 

ერეკლე:   შეუძლებელია ეს გახსოვდეს. 

ქეთი:   შეუძლებელია ეს დაივიწყო. 

ერეკლე:   მე არ მახსოვს. 

ქეთი:   უბრალოდ რაღაცეებზე ფიქრს გაურბიხარ. 

ერეკლე:  მაინც რაზე ფიქრს?  

ქეთი:  არ ვიცი,მაგალითად იმაზე თუ რა შეიცვლებოდა შენ რომ არ იყო. 

 ერეკლე:   შენ შიმშილით ამოგხდებოდა სული. 

ქეთი:   მეჩვენება,თუ რამეს მაყვედრი?! 

ერეკლე:   უბრალოდ მკითხე და მეც ის გიპასუხე რაც გამახსენდა.კიდევ მკითხე რამე. 

ქეთი:   სიკვდილის მერე სიცოცხლის გჯერა? 

ერეკლე:   მე რა ვიცი? 

ქეთი:   ისეთივე პასუხებს ნუ მცემ როგორიც ყველა დანარჩენი. 

ერეკლე:   მე მონათლული ვარ. 

ქეთი:   ეს რა შუაშია? 

ერეკლე:   ანუ ქრისტიანი ვარ. 

ქეთი:   მე რამე შენი მინდა გავიგო. 

ერეკლე:   ანუ? 

ქეთი:   ანუ როგორ ფიქრობ როდესაც ქირურგი შენი სიკვდილის დროს 
გამოაცხადებს,შეწყვეტ თუ არა სიზმრების ნახვას? 

ერეკლე:   არ ვიცი იქნებ საერთოდ საკუთარ საწოლში ვკვდები,როგორც ადამიანების 
უმრავლესობა. 

ქეთი:   ამას არ გეკითხები. 

ერეკლე:   მირჩევნია იმაზე ვიფიქრო თუ როგორ მოვიწყო ცხოვრება კონფორტულად.არის 
თუ არა ამ კვირაში ფასდაკლება კაფელზე,დანარჩენზე,რაც თავისით მოხდება იმაზე რატომ 
უნდა ვიფიქრო? 

ქეთი:   რატომ გაურბიხარ ამაზე ფიქრს? 



ერეკლე:   არ გავურბივარ უბრალოდ არ მაინტერესებს.შენ აზრით რა ხდება მერე? 

ქეთი:   არ ვიცი უბრალოდ იმედი მაქვს რომ ეს საცოდავი არსებობა ოდესმე მაინც 
საბოლოოდ დასრულდება.კიდევ სადმე ყურყუტს არ ვაპირებ.არ მისმენ,რამეს ეძებ თუ თავს 
იკატუნებ? 

ერეკლე:   პულტს ვეძებ,ტელევიზორს უნდა ვუყურო.შენი მოსმენა აღარ მინდა. 

ქეთი:  ოღონდ ტელევიზორი არ ჩართო. 

ერეკლე:   რატომ? 

ქეთი:   სულ საშინელებებს გადმოსცემენ. 

ერეკლე:   შენც სხვა რამეს უყურე. 

ქეთი:   საქმე ამაში არ არის,ოდესმე ჟირაფი გინახავს? 

ერეკლე:   კი. 

ქეთი:   სად? 

ერეკლე:   არ მახსოვს. 

ქეთი:   ის საიდან გახსოვს რომ ნახე? 

ერეკლე:   არ ვიცი მემგონი,რომ ნანახი მყავს.მაგრამ ზუსტად არ მახსოვს. 

ქეთი:   ალბათ ტელევიზორით ნახავდი და გგონია,რომ მართლა იყო,ყველაფერზე ასეა. 

ერეკლე:   ეს რაღაც ანტიტექნოლოგიური ფილოსოფია მერე იყოს,რამის ყურება მინდა.    

ქეთი:   ამ ტელევიზორს ფანჯრიდან მოვისვრი თუ ოდესმე ჩართავ. 

ერეკლე:   სექსი არა,ტელევიზორი არა.მოვიწყინე.ისედაც ამ ბოლო დროს სულ უფროდა 
უფრო ხშირად ვიწყენ.გუშინ იმაზეც ვფიქრობდი,ფისქოთერაპევტთან ხო არ 
მივიდეთქო,იქნებ ვინმე მირჩიო. 

ქეთი:   მოწყენილობას პროზაკის დიდი დოზით ვერ უშველი,ეს ყველაზე ნამდვილია რაც კი 
შეიძლება დაგემართოს.ხვდები ,რომ სინამდვილეში არსად არაფერი ხდება,მთელი სამყარო 
ისეთივე უსიცოცხლო კვადრატია როგორც ეს ოთახი.გარეთ გასვლა არ მაწყენდა,ცოტას 
გავისეირნებდი,თუმცა არა.ადამიანიანები ისე მიყურებენ,როგორც საცოდავს, 
მრცხვენია,ვპატარავდები და მინდა,რომ საერთოდ არ ვჩანდე ხოლმე.  

ერეკლე:   ფანჯარა გამოვაღოთ,სუფთა ჰაერი შემოვა. 

ქეთი:   ამ ქალაქში სუფთა ჰაერი არ არის. 

ერეკლე:  რამე ახალი თქვი,ყველა ამას გაიძახის. 

ქეთი:  მე არავის საუბარს არ ვიმეორებ,უბრალოდ ამ დახუთულობას ვგრძნობ. საშინლად ვარ 
ამას ვერ გავუძლებ. 



ერეკლე:   გაუძლებ,ამდენი ხანი უძლებდი. 

 

                                              ________________________ 

 

 

სცენა 2. 

 

/ქეთი იატაკზე წევს პირქვე,შემოდის ერეკლე,კედელზე საღებავით დატანილ წარწერებს 
კითხულობს / 

ერეკლე:   სარეცხის საპონი,პრეზერვატივი,წყვილი წინდა.სიყვარული.ყავის ჭიქაში 
ჩავარდნილი ორი წვეთი,ნესტი.კბილის ჯაგრისი,მარტოობა,კანი,სიგიჟე.ქეთი აქ რა ხდება? 

/ქეთი დუმს,ერეკლე პროდუქტით სავსე პარკს იატაკზე დადებს,ქეთის ნელა დააწვება 
ზურგის ნახევარზე,ნახევარი ტანით / 

ქეთი:   მეჩვენება,რომ საკმაოდ დიდხანს თუ ვწვები გაუნძრეევლად იატაკის  ზედაპირს 
შევერწყმები. 

ერეკლე:   კედელზე ეს ყველაფერი შენ მიაწერე? 

ქეთი:  მინდოდა რამით გამერთო თავი იმაზე მეფიქრებოდა თუ რა ფრად შეიძლებოდა 
შეღებილიყო ეს თაბაშირის კედელი:წითელი,ლურჯი,ყვითელი,მწვანე,მწვანე ღია 
ტონში,მწვანე მუქ ტონში.ამ უზარმაზარი კედელის ყურებისას  გავაცნობიერე,რომ ეს 
მუდმივია. 

ერეკლე:   თუ არ მოგვეწონება შეგვიძლია სხვა ფრად გადავღებოთ. 

ქეთი:  შენთან ერთად ყოფნაა მუდმივი ამ სახლში. 

ერეკლე:   მე საწინაარმდეგო არაფერი მაქვს. 

ქეთი:   მე კი ვხედავ,რომ ჩემი გახლეჩილი მეორე ბოლო რომელიც შენთვის შეუმჩნეველია 
ნელნელა როგორ იწყებს კვდომას და მალე იმად გადავიქცევი რადაც 
წარმოგიდგენივარ.ლამაზი, დაუძლურებული ცოლი ,რომელიც სახლში გელოდება და 
სამსახურიდან მოსულს თბილ სადილს გახვედრებს,გეკითხება დღის გადამხდარ ამბებზე და 
საათობით გისმენს.საწოლში შენთან ერთად წვება,ნაზად გეფერება დაღლილ სხეულზე და 
ვნებიანად გიკეთებს მინეტს.ქალი რომელიც გამუდმებით შენი ორბიტის ირგვლივ 
ტრიალებს.რადგან არსად არ აქვს წასასვლელი. 

ერეკლე:  ეს ყველაფერი კედელზე ამიტომ დაწერე? 

ქეთი:   ამ ყველაფერზე ვფიქრობდი სანამ ამას გავაკეთებდი,ცოტა ხანში მივხვდი ,რომ 
არაფერი მაინტერესებს უბრალოდ მინდა რამე მივიღო და უნიტაზში ჩავრეცხო მთელი ეს 



აუტანელი რეალობა.მერე ძალაყინი ავიღე მინდოდა კარი ჩამომეღო.არაფერი გამომივიდა,  
რაღაც უნდა მეკეთებინა თორემ ფიქრები მაგიჟებდნენ,კედელზე სიტყვების დაწერა 
დავიწყე,შეპყრობილივით ვწერდი,ვეღარ გავჩერდი სანამ კუნთები არ ამტკივდაა და არ 
დავეცი. 

ერეკლე:   შეგიძლია ნებისმიერი რამ აკეთო რაც მოგინდება თუ ეს მოთხოვნილებას 
დაძლევაში დაგეხმარება. 

ქეთი:   ამას ვერ დაძლევ.ისღა დაგრჩენია ელოდო  სანამ მთელი სამყარო არ მიაღწევს შენი 
ცნობიერის სიღრმემდე. 

რეკლე:   არაფერია მუდმივი,ესეც ჩაივლის,შენ ორ ულამაზეს შვილს გააჩენ და ყველაფერი 
გასაგები გახდება. 

ქეთი:   მშურს შენი,შენ ყველაფერი გაქვს:სახლი,სამსახური,მანქანა,ცოლი.მეტი არაფერი 
გჭირდება.ახლა კიდევ ბავშვებზე დაიწყე ფიქრი. 

ერეკლე:   შენ არ ფიქრობ შვილების გაჩენაზე? 

ქეთი:   ყველა ქალმა საბოლოოდ უარი,უნდა თქვას დაფეხმძიმებაზე,ეს კაცობრიობის 
დიდებული აღსასრული იქნებოდა.მაგრამ ამ პარაზიტების გამრავლებას მაინც ყველა 
აგრძელებს. 

ერეკლე:   ისინი უბრალოდ ბავშვები არიან. 

ქეთი:   რა აზრი აქვს შვილების გაჩენას,ერთხელაც მოიწყენენ და ვერასდროს დაბრუნდებიან 
იმ სამყაროში სადაც ბავშვობა გაატარეს.აღმოჩნდებიან იქ სადაც არაფერს აქვს 
მნიშვნელობა.სადაც არაფერს წარმოადგენენ და გამუდმებით მარტო არიან. 

ერეკლე:   მარტო არავინ არის,მე შენთანთან ვარ. 

ქეთი:   მე მარტო ვარ.  

ერეკლე:   ისევ არ მესმის შენი,მოდი ერთმანეთი საუბრით არ გადავღალოთ და უბრალოდ 
ვიწვეთ. 

ქეთი:   ხანდახან მეჩვენება,რომ თავი გძვრება,კიდურებს გაწყვეტს, შენ მთელი ტანით ხოხვას 
იწყებს  ჩემსკენ, მე კი როგორც კუთხეში მიმწყვდეული ვირთხა ველოდები ,როდის 
გადამყლაპავ შენი ბედნიერებით. 

ერეკლე:   რაღაც პროდუქტი მოვიტანე,იქნებ ერთად მოვამზადოთ რამე,მშია,შენ არ გშია? 

/ქეთი პარკიდან პროდუქტებს იატაკზე დაყრის და პარკს თავზე ჩამოიფხატებს,კისერთან 
მოიჭერს ხელით/ 

ერეკლე:   რას აკეთებ? 

/პაუზა/ 

ერეკლე:   გადაწყვიტე ისედაც გამონაბოლქვი მახრჩობს და ბარემ გავიგუდებიო? 



/პაუზა/ 

ერეკლე:   ნეტა რამდენ ხანს გაძლებ ეგრე? 

/პაუზა/ 

ერეკლე:  არ არის სასაცილო. 

/პაუზა/ 

ერეკლე:   გეყოფა. 

/პაუზა/ 

ერეკლე:   მოიძრე ეგ პარკი. 

/პარკს მოხსნის/  

ქეთი:   რა ასაკიდან გეშინია სიკვდილის? 

ერეკლე:   უცნაურად იქცევი. 

ქეთი:   რა ასაკიდან გეშინია სიკვდილის? 

ერეკლე:   მე არ მეშინია სიკვდილის. 

ქეთი:   არც ჩემი სიკვდილის? 

ერეკლე:   არ ვიცი,შენი სიკვდილის მეშინია. 

ქეთი:   არ გინდა,მარტო დარჩე,მერე სადილს ვისთან ერთად  მოამზადებ. 

ერეკლე:   მე თვითონ შევიწვავ,როგორმე კვერცხს./გამოაჯავრებს/არ გინდა მარტო დარჩე,შენ 
დარჩებოდი მარტო? 

ქეთი:   იცი რატომ არ უნდა ვიყოთ ერთად? 

ერეკლე:   იმიტომ რომ ყველაფერს ვაკეთებ,შენს დასახმარებლად,თუ იმიტომ რომ 
მიყვარხარ? 

ქეთი: იმიტომ რომ ერთად ისედაც არ ართ,შენ შენს სამყაროში ხარ გამომწყვდეული მასთან 
ვინც ერთ დროს შეიძლება ვიყავი და სწორედ ის გიყვარს,ახლა კიდევ იქ ჩემი ადგილი აღარ 
არის,მე სხვა ვარ,შევიცვალე. 

ერეკლე:   მე ვცდილობ გაგიგო და იქნებ შენც ეცადო. 

ქეთი:   ჩემგან რამეს ითხოვ? 

ერეკლე:  არ ვიცი ეს რამის ბრალია თუ რამეზე მიმანიშნებ. 

ქეთი:  რაზე უნდა მიგანიშნებდე? 

ერეკლე:   ურთიერთობის დასასრულზე. 



ქეთი:   რომელი ურთიერთობის, ამ გულისამრევ მზრუნველობას ურთიერთობას ეძახი?მე ეს 
უფრო მანადგურებს ასე,რომ მექცევი. 

ერეკლე:  როგორ გინდა რომ მოგექცე? 

ქეთი:    გამიღე ეს რკინის კარები,ყველაფერი დავასრულოთ. 

ერეკლე:  ამის დროც მოვა.ჯერ ბოლომდე უნდა გასუფთავდე.თან შენ თვითონ ამბობ რომ 
გარეთ გასვლას ვერ შეძლებ. 

ქეთი:   მირჩევნია ქუჩაში უცხო ადამიანების მზერამ სხეული შისიზგან გამინადგუროს და 
ტკივილისგან სადმე გავქვავდე ვიდრე აქ შენს,საგულდაგულოდ შერჩეულ სიტყვებს 
ვუსმინო.ყალბი ხარ! 

/ერეკლე დგება კარს აღებს და ისევ ჯდება,ქეთი კარის ზღუბლთან დადგება,ცოტახნის 
შემდეგ უკან დაბრუნდება/ 

ქეთი:   რამე მოვამზადოთ.  

   
                                                   ________________________ 
 

 

სცენა 3. 

 

  

/ქეთი შიშველი დგას ლეიბის თავთან,ხელში ძალაყინი უჭირავს/ 

ქეთი:   ერეკლე გაიღვიძე! 

ერეკლე:   რა ხდება? 

ქეთი:   მენგონი ვიშლები. 

ერეკლე:   საშინლად გამოიყურები. 

ქეთი:   ვდგავარ და გიყურებ მძინარეს.გაკვირდები როგორ იღიმი და ვცდილობ ამოვხსნა 
შენი სიზმრები. 

ერეკლე:   ვერ ვხვდები რას გულისხმობ. 

ქეთი:   მინდა,რომ ამ ძალაყინით თავი გაგიტეხო.ვნახო როგორ გადმოინთხევა შენი ტვინი 
და როგორ მიმოიფანტება შენი სიზმრები პარკეტზე. 

ერეკლე:   იქნებ ეგ ძალაყინი დაგედო. 

ქეთი:   მინდა ვნახო შენგან ყველაფერი გარეთ როგორ გადმოდის. 



ერეკლე:   დამშვიდდი და თავიდან ამოიგდე ეს სისულელეები. 

ქეთი:   მინდა ვუყურო ნელნელა როგორ იცლები სისხლიზგან და შენი უსუსური ხავილის 
ხმას ვუსმინო რომელიც დასასსრულს უმღერის.  

ერეკლე:   დააგდე ეგ ძალაყინი,ძაან გთხოვ და მოდი ჩემთან,ჩამეხუტე. 

/ძალაყინს გამოაერთმევს და გვერდზე დადებს,ჩაიხუტებს ქეთის/ 

ქეთი:   ნუ მეხები,წასვლა მინდა. 

ერეკლე:   სად? 

ქეთი:   უბრალოდ წასვლა მინდა. 

ერეკლე:   სადმე ხომ უნდა გინდოდეს წასვლა? 

ქეთი:   უნდა ვიმოგზაურო,მსოფლიოს გარშემო,ყველგან უნდა წავიდე,ყველაფერი უნდა 
ვნახო. 

ერეკლე:   უბრალოდ პლედი რომ მოვიხუროთ და დისქავერი ჩავრთოთ არა? 

ქეთი:   მძულს ტელევიზია,როდემდე უნდა გიმეორო? 

ერეკელე:   ვხუმრობ. 

ქეთი:   ახლა არ შემიძლია არავითარი ხუმრობის გაგება.ნუ მეფერები ასე ნაზად. 

ერეკლე:   მინდა გასიამოვნო? 

ქეთი:   მინდა რომ ფანჯრიდან გადავხტე. 

ერეკლე:   ბარემ ნაგავი ჩაიყოლე. 

ქეთი:   ისევ ხუმრობ? 

ერეკლე:   რა ვქნა,გინდა ფანჯარა გამოგიღო? 

ქეთი:   /ელექტრო ბურღს ჩართავს და მის მბრუნავ წვერს შუბლთან მიიდებს/ ისეთი 
შეგრძნება მაქვს თითქოს ვიღაცამ იარაღი გადატენა და სამყაროს ინფორმაცია თავში 
დამახალა.თავიდან ფიქრები უნდა ამოვიღო.ხმაურით ჩავახშო ეს ქაოსი.ჰორიზონტი,ღია 
სივრცეა რომელშიც ვდგავარ,ერთიანად ვუერთდები უკიდეგანობას და მის ნამდვილ 
სახეს ჩემი ცნობიერის ზღვას მივანდობ.მეშინია სიმართლისთვის თვალის 
გასწორების,იმის გაცნობიერება,რომ სივრცე არ არსებობს,ისეთი მძლავრი ენერგიით 
მავსებს,რომ ვეღარ ვუძლებ მის შემოდინებას და მინდება შევწყვიტო ეს 
განცდა.ვბოდავ,საკუთარ კანში ვარ გამომწყვდეული როგორც კუბოში.აქედან უნდა 
წავიდე,აქედან უნდა წავიდე. 

/ელექტრო ბურღს გამორთავს/ 

ქეთი:   სად არის ჩემი ჩანთა? 



ერეკლე:   შემოსასვლელში იქნება ალბათ. 

/ჩანთას შემოიტანს და ტანსაცმელს ალაგებს/ 

ქეთი:   საღორეა,ჩემი იასამნისფერი მაისური არ გინახავს? 

ერეკლე:   არა. 

ქეთი:   სად არის ჩემი მაისური? 

ერეკლე:   რა ვიცი,მე კი არ მცმია. 

/სხვა მაისურს იცმევს/ 

ერეკლე:   ეს ჩემია. 

ქეთი:   ჩემი რატომ მეგონა. 

ერეკლე:  ვერ ხედავ კაცის ზომაა. 

/იხდის იატაკზე აგდებს/ 

ქეთი:   ჩემი იასამნისფერი მაისური სად ტრაკშია? 

ერეკლე:   სარეცხებში იქნება. 

/იასამნისფერი მაისური შემოაქვს,ყნოსავს და ჩემოდანში აგდებს,სხვა მაისურს აიღებს/ 

ქეთი:   ესეც ყარს,როგორ ყველაფერი ყარს ამ სახლში. 

/მეორე მაისურსაც ჩემოდანში ჩააგდებს და ტოპს ჩაიცმევს/ 

ერეკლე:   მეგონა შეჩვეული იყავი ამ სიმყრალეს. 

ქეთი:  შენთვის ამას უკვე მნიშვნელობა არ უნდა ჰქონდეს,მე მივდივარ. 

 /ჩალაგებულ ჩემოდანს დახურავს,კართან მიდის და ცოტახანშ უკან ბრუნდება/ 

ქეთი:   გამიღე ეს  რკინის კარები. 

ერეკლე:  თავს ვერ აკონტროლებ. 

ქეთი:   თავს ვერ ვაკონტროლებ? 

/პატარა პაკეტით სადღაც იატაკქვეშ გადამალულ ამფეტამინს ამოიღებს/ 

ერეკლე:  ეს? 

ქეთი:   ამფეტამინი. 

ერეკლე:    იღებდი? 

ქეთი:   ამდენი ხანი ვუძლებდი,მეტს ვერ გავუძლებ. 



/ერეკლე გასაღებს აძლევს,ქეთი კარს აღებს და გარბის,ერეკლე კედელზე საღებავით 
დატანილ წარწერებს კითხულობს,ცოტახანში ქეთი უკან ბრუნდება/ 

ქეთი:   ვერ წავედი. 

/ჩემოდანს კართან ტოვებს და ერეკლეს გვერდით ჯდება/ 

            თავს აქ დაგადებ! 

ერეკლე:   დადე. 

/თმაზე ეფერება/ 

                  გული მწყდება ასეთ მდგომარეობაში,რომ გხედავ. 

ქეთი:   ალბათ ასე ისტერიულად არ უნდა ვიქცეოდე. 

ერეკლე:   მინდა დაგეხმარო. 

ქეთი:  ნუ მეფერები ასე ნაზად! 

ერეკლე:   მეგონა გსიამოვნებდა. 

ქეთი:  არ მჭირდება შენი ნუგეში.პირდაპირ მოგცემ იმას რაც გინდა. 

/ტანსაცმელს იხდის/ 

ერეკლე:   რას აკეთებ? 

ქეთი:   შენს სურვილებს ვაკმაყოფილებ. 

ერეკლე:   არ არის საჭირო ამის გაკეთება. 

ქეთი:   იწვები თუ ფეხზე ვიდგეთ,როგორ გინდა,გინდა ოთხზე დავდგები და უკნიდან მოდი.   

ერეკლე:   ამას რატომ აკეთებ? 

ქეთი:   არ გინდა სექსი გვქონდეს? 

ერეკლე:  ახლა აუცილეელი არ არის. 

ქეთი:   მე შენთვის მხოლოდ ორგაზმის მანქანა ვარ. 

ერეკლე:   რეებს ბოდავ? 

ქეთი:   მიდი,თქვი რომ გინდივარ.მერე უბრალოდ მიხმარე როგორც ყოველთვის. 

ერეკლე:   ამაზრზენი ხარ! 

ქეთი:   გამუდმებით ზრუნავ ჩემზე,გინდა რომ სუსტი ვიყო და  როგორც  ჩემს მხსნელს 
გეხვეწებოდე გაჟიმვას.ხო და გეხვეწები,ამოიღე შენი მზრუნველი პენისი და უმტკივნეულოდ 
გამიყარე. 



ერეკლე:  მოდი უბრალოდ,ჩაიცვი და წადი! 

ქეთი:      პირში ჩამიდე! 

ერეკლე:   ჯობს მე თვითონ თუ გაგაგდებ. 

ქეთი:    ხელები გასწიე. 

ერეკლე:   დროზე ჩაიცვი. 

ქეთი:   არ ჩავიცმევ. 

ერეკლე:   ჩაიცვი თორემ მოგიწევს შიშველი იყო გარეთ. 

ქეთი:   შიშველს გარეთ გამაგდებ? 

ერეკლე:   გაგაგდებ და ერთი წუთითაც არ დავფიქრდები ამაზე. 

ქეთი:   მე არაფერს ჩავიცმევ. 

ერეკლე:   როგორც გინდა. 

ქეთი:   კარგი,კარგი მაცალე ჩავიცმევ,ნუ მეხები! 

ერეკლე:  უკვე გვიანია. 

ქეთი:   ნაბიჭვარი ხარ! 

ერეკლე:   ყველაფერი საკუთარ თავს დააბრალე. 

(ქეთი ერეკლეს ქუსლს წვივში მოარტყამს) 

ქეთი:   ეს მომეცი! 

(ნარკოტიკის პაკეტს ხელიდან გამოაცლის,სააბაზამოში გარბის და იკეტება) 

ერეკლე:   გააღე კარი,დროზე! 

ქეთი:   თავი დამანებე! 

ერეკლე:   გააღე თორემ შემოვამტვრევ! 

ქეთი:   ისევ შენი დასამაგრებელი იქნება. 

ერეკლე:   გიჟი ხარ,შეშლილი! 

ქეთი:  სიგიჟე-უცხოს,პრიმიტიული განმარტებაა. 

ერეკლე:   ნარკომანო. 

ქეთი:   მე არ ვარ ნარკომანი. 

ერეკლე:   მემგონი ფეხი მომტეხე. 



ქეთი:   მაჯები ახლაც მტკივა,ამას არასოდეს გაპატიებ! 

ერეკლე:   ჩარეცხე ეგ პაკეტი,უნიტაზში. 

ქეთი:   აბაზანის ფერი ვინ შეარჩია?ნარწყევის ფერი აქვს. 

ერეკლე:   შენ ამბობდი აბაზანას მწვანე ფერი მოუხდებაო. 

ქეთი:   და შენც რა თქმა უნდა დამიჯერე.ვის აქვს მწვანე აბაზანა? 

ერეკლე:   მე მოწონს მწვანე ფერი,ალბათ იმიტომ რომ შენ არჩეულია. 

ქეთი:  ყველგან შარდის გუბეებია,შენთვის დამიზნება არ უსწავლებიათ? 

ერეკლე:   (კარს მიეყრდნობა)არ ვიცი ხანდახან რა გემართება,ვერც ვერასდროს გავიგებ 
ამას,ალბათ შენც არაფერი გესმის.ხანდახან მეც ვიღლები და ყველაფერი 
მბეზრდება,საათობით დავდივარ ქუჩებში,ხალხში რომ გავერევი ისეთი შეგრძნება მაქვს 
თითქოს ამ მასამ სადღაც შორს უნდა წამიღოს.ეს ისეთი სასიამოვნოა,ვერც 
აღგიღწერ.ამაღლებული განწყობა დღეები მიმყვება,თუმცა სამუდამო არაფერია.ბოლოს 
ყველაფერი თავის ადგილს უბრუნდება.შეხედე მზეს ღრებლების თავზე,ცას.სიფხიზლეც 
მშვენიერია რაღაც დანამატების გარეშე.ცხოვრებას რომელიც ერთხელ მოგვეცა და რომლის 
ყოველი წამი უნდა გამოვიყენოთ.არ ვიცი რა უნდა გითხრა.ჩვენ ერთად ვართ და ეს ყველაზე 
კარგია რაც შეიძლება მომხდარიყო.არ მესმის მეტი რა გინდა? უბრალოდ არ ვიცი ვინ 
ხარ,ქალი რომელმაც იცოდა რომ ნაკოტიკი ოთახშია მის გვერდით და ამდენი ხანი უძლებდა 
თუ ქალი რომელიც ახლა სააბაზანოში გამოიკეტა,უნიტაზზე ზის და ეს ხელში 
უჭირავს.როგორ შეიძლება ეს ორი ქალი ერთი პიროვნება იყოს?მოხიბლული ვიყავი შენი 
ნებისყოფით,ამდენი ხანი...ახლა ნუ გააფუჭებ ყველაფერს,თუმცა რაც არ უნდა მოხდეს მინდა 
იცოდე,მიუხედავად ყველაფრისა,მე მაინც მიყვარხარ და არასდროს მივცემ თავს უფლებას 
რამე დაგემართოს.ისევ თავიდან დავიწყებთ და არ დავნებდებით. 

/ისმის უნიტაზის ჩარეცხვის ხმა/ 

ქეთევანი:   რამე მითხარი? ვფსამდი. 

/პაუზა/ 

ქეთი:   იცი ახლა რის გაკეთებას ვაპირებ. 

ერეკლე:   არ მაინტერესებს. 

ქთი:   ტელევიზორს ჩავრთავ. 

ქეთი:   არ გაბედო! 

ერეკლე:   რა გირჩეევნია საინფორმაციო გადაცემა თუ რამე სერიალი? 

ქეთი:   ტელევიზორი არ ჩართო! 

ერეკლე:   უკვე ჩავრთე,ხმა არ გესმის,მოიცა ავუწევ რა პრობლემაა? 

ქეთი:   ხმას დაუწიე! 



ერეკლე:   რა მითხარი? 

ქეთი:   დაუწიე! 

ერეკლე:   ეს რა არის?მშვენიერი,შემეცნებითი გადაცემა ცხოველებზე,აქ აუცილებლად 
ჟირაფიც იქნება,დაველოდოთ. 

/სააბაზანოდან გამოდის,იქვე დადებული ძალაყინით  ტელევიზორს ამსხვრევს/ 

ერეკლე:   ჩარეცხე? 

/ქეთი ნარკოტიკის პაკეტს პირში ჩაიდებს/ 

ერეკლე:   გამოაგდე. 

ქეთი:   წადი შენი! 

ერეკლე:   გამოაგდე,დროზე! 

ქეთი:   ნუ მეხები თავი დამანებე! 

ერეკლე:   ნუ მაიძულებ ძალა ვიხმარო! 

ქეთი:   ხელს ნუ მიჭერ! 

ერეკლე:   მომეცი. 

ქეთი:  შემეშვი,მტკივა! 

ერეკლე:     გამოიღე პირიდან,ეს ნაგავი. 

ქეთი:   მტკივა! 

/ქეთი ძალაყინს კეფაში ჩაარტყამს,ერეკლე უგონოდ,ძირს დავარდება/ 

ქეთი:   ერეკლე...ეკე...ეკე. 

                                           ________________________ 
 

სცენა 4. 

 

/სააბაზანოში,ქეთი ერეკლეს ბანს/ 

ქეთი:   წყალი ხო არ გაცივდა? 

ერეკლე:   ვერ ვგრძნობ. 

ქეთი:   ხო არ გტკენ ასე? 

ერეკლე:   ვერ ვგრძნობ. 



ქეთი:   წინაც მოგბან და მოვრჩები. 

ერეკლე:   არ მომწონს  შიშველს,რომ მიყურებ. 

ქეთი:  შენი შიშველი სხეული ბევრჯერ მინახავს. 

ერეკლე:   აღარ მინდა უყურებდე. 

ქეთი:   აბა რას ვუყურო? 

ერეკლე:  კედლებს. 

ქეთი:   ღამით როგორ გძინავს? 

ერეკლე:  საშინლად. 

ქეთი:   შეგიძლია გამაღვიძო თავს თუ ცუდად იგრძნობ.მე ფხიზელი ძილი მაქვს,უბრალოდ 
დამიძახე და მორჩა. 

ერეკლე:   რომ ვიღვიძებ მინდა,ყველა ჩემი სიზმარი ახდეს და ყველაფერი ისეთი 
კოშმარული იყოს ყველასთვის,როგორც ჩემს სიზმრებში.ეგოისტი ვარ? 

ქეთი:   წყალს დავცლი. 

/ტრაპიდან საცობს ამოაძრობს/ 

ერეკლე:   ჰაერი არ მყოფნის. 

ქეთი:   ახლავე ამოგიყვან.      

/აბაზანიდან ამოჰყავს და ეტლში სვამს წვალებით/ 

ერეკლე:   შეგვიძლია დამხმარე ვიქირავოთ. 

ქეთი:   არავის დახმარება არ მჭირდება. 

ერეკლე:   მძიმე ვარ. 

ქეთი:   ყველამ თავისი ჯვარი ზიდოს. 

                /სააბაზანოდან გამოჰყავს/ 

ქეთი:   წითელს ჩაგაცმევ,გიხდება. 

/აცმევს წვალებით/ 

ერეკლე:  ტელევიზორი მაინც გვქონდეს. 

ქეთი:   მუსიკა ჩავრთოთ. 

/ქეთი მუსიკას ჩართავს,Llana Lel Rey- Love/ 

ერეკლე:   იქნებ ეს გველი ლაპარაკობს,მაგრამ არაფერი აქვს სათქმელი. 



ქეთი:   პატარა ბავშვივით ფიქრობ. 

ერეკლე:   ყველაფერი ბავშვობაში უნდა სრულდებოდეს. 

ქეთი:   მესმის შენი. 

ერეკლე:  არც კი მჯერა,რომ ამ ბინის რემონტი დაასრულე.შენი ნაწერები მაინც ეტყობა. 

ქეთი:   ორი ფენა გადავუსვი,მაგრამ მაინც დაეტყო,ალბათ უხარისხო საღებავი გამოვიყენე,ან 
თხელი მასა გამომივიდა. 

ერეკლე:  იქნებ მე რაღაცეები სხვანაირად მინდოდა. 

ქეთი:   როდის მერე გაქვს საკუთარი აზრი? 

ერეკლე:  ყველაფერი უცხოა.ვერაფერს ვეგუები. 

ქეთი:   შეეჩვევი,მე შევეჩვიე. 

ერეკლე:   ის ძალაყინი სად გაქვს? 

ქეთი:   რად გინდა? 

ერეკლე:  შეგიძლია მომიტანო? 

ქეთი:   რატომ? 

ერეკლე:   არ შეგიძლია უბრალოდ გააკეთო რასაც გთხოვ? 

/ქეთის ძალაყინი მოაქვს/ 

ერეკლე:   კედელთან მიმაგორე! 

/ქეთი  მიაგორებს/ 

ერეკლე:   მუსიკას აუწიე! 

/ქეთი მუსიკას აუწევს/ 

ქეთი:   რას აკეთებ? 

/ერეკლე ძალაყინით კედელს ჩაამტვრევს/ 

ერეკლე:  თავიდან ვიწყებ. 

/ძალაყინს ქეთის გაუწოდებს/ 

                გინდა შენც სცადო? 

/ნელ-ნელა ლეწავენ ახლად გარემონტბულ ბინას,ისმის Lana Del Rey -Love ბოლო ნაწილი/ 

 

                                                                            დასასრული. 
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