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პაწაწა ვარ, ობოლი. ბედმა დამიბრიყვა: ცუდ დროს დავობლდი. ტანზედ მაცვია 
პატარა, მოკლებეწვიანი, თეთრი თვლებით მოწინწკლული თხელი ქათიბი. ჯერ 
რქები  კბილები არ ამომსვლია, ჩლიქებიც არ გამმაგრებია. გზადაკარგული 
დავდივარ. აი, დახედეთ ჩემს სისხლიან ფეხებსა, - ეს, წყლის დასალევად რომ 
ჩავედი ხევში, მაშინ ვიტკინე... გული მიწუხს... გული... საბრალო დედაჩემი! 
მანამ დედა მყვანდა ცოცხალი, სულ ალერსში ვყვანდი: ძუძუს მაწოვედა, 
მიალერსებდა, მაფრთხილებდა. რაღა მეშველება მე საბრალოს ეხლა! ძუძუს 
აღარა ვწოვ, მხოლოდ ბალახის ნამსა ვსუტავ დილით და საღამოთი, როდესაც 
ნამია, და რძის ნდომას იმითი ვიკლავ. უპატრონო რომ ვარ, სულ მეშინიან, 
ვკანკალებ, მუდამ დღე სიკვდილს ველი, გჰზაარეული დავეხეტები... ღმერთო, 
რამდენი მტერი გვყავს! 
 



 , .  :   . 
  , ,   
  .      , 
  .  . ,  
  , - ,     , 
 ...  ... ...  !  
  ,   :  , 
, .     ! 
  ,       
,  ,     .  
 ,  , ,    , 
 ... ,   ! 
 
ႮႠႼႠႼႠ ႥႠႰ, ႭႡႭႪႨ. ႡႤႣႫႠ ႣႠႫႨႡႰႨႷႥႠ: ႺႳႣ ႣႰႭႱ ႣႠႥႭႡႪႣႨ. 
ႲႠႬႦႤႣ ႫႠႺႥႨႠ ႮႠႲႠႰႠ, ႫႭႩႪႤႡႤႼႥႨႠႬႨ, ႧႤႧႰႨ ႧႥႪႤႡႨႧ 
ႫႭႼႨႬႼႩႪႳႪႨ ႧႾႤႪႨ ႵႠႧႨႡႨ. ႿႤႰ ႰႵႤႡႨ ႣႠ ႩႡႨႪႤႡႨ ႠႰ 
ႠႫႭႫႱႥႪႨႠ, ႹႪႨႵႤႡႨႺ ႠႰ ႢႠႫႫႠႢႰႤႡႨႠ. ႢႦႠႣႠႩႠႰႢႳႪႨ 
ႣႠႥႣႨႥႠႰ. ႠႨ, ႣႠႾႤႣႤႧ ႹႤႫႱ ႱႨႱႾႪႨႠႬ ႴႤႾႤႡႱႠ, - ႤႱ, ႼႷႪႨႱ 
ႣႠႱႠႪႤႥႠႣ ႰႭႫ ႹႠႥႤႣႨ ႾႤႥႸႨ, ႫႠႸႨႬ ႥႨႲႩႨႬႤ... ႢႳႪႨ ႫႨႼႳႾႱ... 
ႢႳႪႨ... ႱႠႡႰႠႪႭ ႣႤႣႠႹႤႫႨ! ႫႠႬႠႫ ႣႤႣႠ ႫႷႥႠႬႣႠ ႺႭႺႾႠႪႨ, 
ႱႳႪ ႠႪႤႰႱႸႨ ႥႷႥႠႬႣႨ: ႻႳႻႳႱ ႫႠႼႭႥႤႣႠ, ႫႨႠႪႤႰႱႤႡႣႠ, 
ႫႠႴႰႧႾႨႪႤႡႣႠ. ႰႠႶႠ ႫႤႸႥႤႪႤႡႠ ႫႤ ႱႠႡႰႠႪႭႱ ႤႾႪႠ! ႻႳႻႳႱ 
ႠႶႠႰႠ ႥႼႭႥ, ႫႾႭႪႭႣ ႡႠႪႠႾႨႱ ႬႠႫႱႠ ႥႱႳႲႠႥ ႣႨႪႨႧ ႣႠ 
ႱႠႶႠႫႭႧႨ, ႰႭႣႤႱႠႺ ႬႠႫႨႠ, ႣႠ ႰႻႨႱ ႬႣႭႫႠႱ ႨႫႨႧႨ ႥႨႩႪႠႥ. 
ႳႮႠႲႰႭႬႭ ႰႭႫ ႥႠႰ, ႱႳႪ ႫႤႸႨႬႨႠႬ, ႥႩႠႬႩႠႪႤႡ, ႫႳႣႠႫ ႣႶႤ 
ႱႨႩႥႣႨႪႱ ႥႤႪႨ, ႢჀႦႠႠႰႤႳႪႨ ႣႠႥႤႾႤႲႤႡႨ... ႶႫႤႰႧႭ, ႰႠႫႣႤႬႨ 
ႫႲႤႰႨ ႢႥႷႠႥႱ! 
 
Ⴎⴀⴜⴀⴜⴀ ⴅⴀⴐ, ⴍⴁⴍⴊⴈ. Ⴁⴄⴃⴋⴀ ⴃⴀⴋⴈⴁⴐⴈⴗⴅⴀ: ⴚⴓⴃ ⴃⴐⴍⴑ ⴃⴀⴅⴍⴁⴊⴃⴈ. 
Ⴒⴀⴌⴆⴄⴃ ⴋⴀⴚⴅⴈⴀ ⴎⴀⴒⴀⴐⴀ, ⴋⴍⴉⴊⴄⴁⴄⴜⴅⴈⴀⴌⴈ, ⴇⴄⴇⴐⴈ ⴇⴅⴊⴄⴁⴈⴇ 
ⴋⴍⴜⴈⴌⴜⴉⴊⴓⴊⴈ ⴇⴞⴄⴊⴈ ⴕⴀⴇⴈⴁⴈ. Ⴟⴄⴐ ⴐⴕⴄⴁⴈ ⴃⴀ ⴉⴁⴈⴊⴄⴁⴈ ⴀⴐ 
ⴀⴋⴍⴋⴑⴅⴊⴈⴀ, ⴙⴊⴈⴕⴄⴁⴈⴚ ⴀⴐ ⴂⴀⴋⴋⴀⴂⴐⴄⴁⴈⴀ. Ⴂⴆⴀⴃⴀⴉⴀⴐⴂⴓⴊⴈ ⴃⴀⴅⴃⴈⴅⴀⴐ. 
Ⴀⴈ, ⴃⴀⴞⴄⴃⴄⴇ ⴙⴄⴋⴑ ⴑⴈⴑⴞⴊⴈⴀⴌ ⴔⴄⴞⴄⴁⴑⴀ, - ⴄⴑ, ⴜⴗⴊⴈⴑ ⴃⴀⴑⴀⴊⴄⴅⴀⴃ ⴐⴍⴋ 
ⴙⴀⴅⴄⴃⴈ ⴞⴄⴅⴘⴈ, ⴋⴀⴘⴈⴌ ⴅⴈⴒⴉⴈⴌⴄ... Ⴂⴂⴓⴊⴈ ⴋⴈⴜⴓⴞⴑ... Ⴂⴓⴊⴈ... Ⴑⴀⴁⴐⴀⴊⴍ 
ⴃⴄⴃⴀⴙⴄⴋⴈ! Ⴋⴀⴌⴀⴋ ⴃⴄⴃⴀ ⴋⴗⴅⴀⴌⴃⴀ ⴚⴍⴚⴞⴀⴊⴈ, ⴑⴓⴊ ⴀⴊⴄⴐⴑⴘⴈ ⴅⴗⴅⴀⴌⴃⴈ: 
Ⴛⴓⴛⴓⴑ ⴋⴀⴜⴍⴅⴄⴃⴀ, ⴋⴈⴀⴊⴄⴐⴑⴄⴁⴃⴀ, ⴋⴀⴔⴐⴇⴞⴈⴊⴄⴁⴃⴀ. Ⴐⴀⴖⴀ ⴋⴄⴘⴅⴄⴊⴄⴁⴀ ⴋⴄ 
ⴑⴀⴁⴐⴀⴊⴍⴑ ⴄⴞⴊⴀ! Ⴛⴓⴛⴓⴑ ⴀⴖⴀⴐⴀ ⴅⴜⴍⴅ, ⴋⴞⴍⴊⴍⴃ ⴁⴀⴊⴀⴞⴈⴑ ⴌⴀⴋⴑⴀ 
ⴅⴑⴓⴒⴀⴅ ⴃⴈⴊⴈⴇ ⴃⴀ ⴑⴀⴖⴀⴋⴍⴇⴈ, ⴐⴍⴃⴄⴑⴀⴚ ⴌⴀⴋⴈⴀ, ⴃⴀ ⴐⴛⴈⴑ ⴌⴃⴍⴋⴀⴑ ⴈⴋⴈⴇⴈ 
ⴅⴈⴉⴊⴀⴅ. Ⴓⴎⴀⴒⴐⴍⴌⴍ ⴐⴍⴋ ⴅⴀⴐ, ⴑⴓⴊ ⴋⴄⴘⴈⴌⴈⴀⴌ, ⴅⴉⴀⴌⴉⴀⴊⴄⴁ, ⴋⴓⴃⴀⴋ ⴃⴖⴄ 
ⴑⴈⴉⴅⴃⴈⴊⴑ ⴅⴄⴊⴈ, ⴂⴠⴆⴀⴀⴐⴄⴓⴊⴈ ⴃⴀⴅⴄⴞⴄⴒⴄⴁⴈ... Ⴖⴋⴄⴐⴇⴍ, ⴐⴀⴋⴃⴄⴌⴈ ⴋⴒⴄⴐⴈ 
ⴂⴅⴗⴀⴅⴑ! 


