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ქართული ტექსტები 
 

1. შაბანისი მესელი 

შენ ახლა, რა მკითხე იცი?.. სიფ ჩემი მესელი... ჰო!.. ს დეჯე ჩემზე, ჩემი საქმჲები 

მიგახდინო, ჩემი საქმჲები რაფერ იქნა. ჩემმა საქმემა პატი იქნა დია: მე რომე ქი 

დე ბად ი, ერთი წელიწადისი რომე გა ხდი, ერთი წლისი გა ხდი, ჩემმა ბაბამ მემიკდა 

მე - ბაბაჲ არ მყა ს, ბაბაჲ არ მყა ს მე!.. მე ჩემ დედესთან, დიდ ბაბასთან, დედესთან 

გე ზარდე... ონ ჩ... რამეთია? ცამეტი წლისი რომ გა ხდი, დინნემ მიმიკდა... დიდმა 

ნენემ, დინნეს ეტყ ით, ბაბასი ნენეჲ, იმან მიმიკდა. დედეს ერთათ მერე ორი და რჩით: 

დედემ და მე, ორი და რჩით.  

ანაჲ არ მყა ს. ბაბამ რომ ქი მიმიკდა, ნენეჲ, ნენესმა ბაბამ ჸ რთ ა, წეჲყ ანა. ჩემი ნენეჲ 

მაშინ ოცი წლის-ბილე არ იყო. ბაღ ი იყო ნენეჲ. ჩემ ნენეჲ წ ყ ანია დედესა. ნენეს ბაბასა 

წ ყ ანია, მე სახლინდა დედესთან, დინნესთან და რჩენილ არ. ჩემმა დედემ და დინნემ 

გამზარდეს მე. მე გე ზარდე. დინნემა ქი მე მომიკდა, ორ წელიწადს, სამ წელიწადს, 

დედეს ერთათ, ორ ე ერთათ იყა ით სახში. ორ ე ერთათ იყა ით, დედემაც 

დაბერდა... ჸ -და, ჸურბას ვერ ირეცხა თ, საჭმელს ერ იკეთეფთ, რა იცი, ერ 

ცოცხლოფთ და, კარქათ!  

დედემა მის გოგოს - დიდი გოგო ყა და, - დიდი გოგოს უთხრა ქი, დ ძახა... ჩემი 

რაჰმეთლი დინნეჲც იტყოდა ქი, ეს შენი გოგო და ბადიში [რ]ომ გემეზდება ო, - მის 

გოგოს ებნე ოდა, მის გოგოს ეტყოდა ქი, - შენი გოგო და ესე და ასახლო-ნა ესენი ო. 

ამათ-ნა გეჲზარდონ-ნა ო, ეტყოდა. დედემაც, დინნეს მემრე, მის ფაცჲას უთხრა ქი, - 

გოგოსა დ ძახა, აიშეჲ ქ ოდა, ჩემიც ხალაჲ იყო. ბიბი, - ბიბის ვეტყოდით, - დ ძახა, 

უთხრა ქი: მე-დედი, ყალდიმ-ქი, გავშიშთი ო და მე-დედი, ეღარ არ, სახს არ, სახლის 

საქმეს ეღარ აბრუნეფ, ერ ვიჯები, და ბერდი ო, უთხრა. ამ სახში-დედი, ერთი 

გელინი ქ ჭირია აქა ო, ასე და ასახლო-ნა ბაღ ი ო, ჩემთ ინ. დედაბერისი ნათქ ამიო, 

თქ ა, ესიეთ ყაბულ ედაჯაღნო, უთხრა, ესიეთი რთ ი და მომცო-ნა ო, უთხრა.  

დედემა მის გოგოს უთხრა, მისმა გოგომაც ხო დ ქცა: თაბი უთხრა, ოლურ უთხრა. ჩემი 

ბიბისი გოგოს ერთათ და სახთი. ჩემი ქალი - ხალა-ტაჲაშ ილები ართ ჩ ენა. დედემ 

იმფე[რ] დაგ ასახლა, და სახთით. და სახთით და იშთე, დედემაც მერე მიგ იკდა და 

ჩ ენც და რჩით ცალკე და, ბაღნები გა ზარდეთ. 

 

2. დუგუნი წინ-წინ რა იყო, რაფერ იქნებოდა 
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დუგუნისი საჭმელი. სულ წინ-წინდელ[ი], წინ-წინ დუგუნის საჭმელი - ძი[რ]ილობჲა იყო, 

ძი[რ]ილობჲაჲ, ჲერბი უჯასჷ. ძი[რ]ილობჲა იყო, ფხალი იყო, კე[რ]ჩხა იყო, ფურუნი 

ლობჲა იყო, ფურუნის... ფურუნისი ჩი[რ]ი იყო, ვაშლისი ჩირი - გ ხმობდეს, ფურუნში 

გახმებოდა, ის იყო. ხორცი ჸ რ იყო ადრე. ჩ ენ დუგუნზე არ იყო. სხ ის დუგუნზეც ჲანი, 

დ ილ არ იქნებოდა, არა. აი, ხორცი რა იქნებოდა: ეგერ ფაცჲაჲსი ყიზყარდეში იქნებოდა 

(ყიზყარდეში - ფაცჲაჲსი ძმა), ყონაღი მო იდოდა ბიჭის სახში, ვინ მო დოდა - იქა ქათამი 

იქნებოდა, მამალი. მამალი ქათამი იქნებოდა, ქათამი. რთ ამდეს, მუატანიებდეს. იმის 

ხორცი საქნარ იყო. ქათამი იქნებოდა, [საქონელისი] ხორცი საქნარ არ იყო. ხორცმა ახლა, 

მემრე და მემრე, ახლა გამოდგა. ამა, წინ-წინ სოფლებში არ იყო. 

ჩ ენ’ ფხალიდან შ იდი ჩეშიდი საჭმელი კედდებოდა. იმ დ[რ]ოს საჭმელი გაკედდებოდა, 

ერთ იმიდან, მესელა, ნაწ ელიდან, სამ- ოთხ ჩეშიდ საჭმელს გ კეთებდეს. ყუმანნჲა, 

მაქანნა, ფირინჯი, ბულღური - ისინი ინდემ არ იქნებოდა, ნამეტარი არ იქნებოდა, არ იყო. 

ბეთმეზ არ გ კეთე დეს, დუგუნზე ჸარ გ კეთე დეს ბეთმეზ. დუგუნებზე ნამეტარიც არ 

იქნებოდა. წყალს ს ამდეს, წინ-წინ წყალი იყო. ლიმონათი და შექერის გალესილი 

შერბეთ-ლიმონათი ს დეჯე, იმ მე ლუდებზე, ყანდილებზე, დ ეთებზე გ კეთებდეს. 

აკეთებდეს და დარიგდებოდა. ამა, ისე დუგუნზე ის არ მახსო ს. 

[დუგუნებზე] სამა, სიმღერა, და ლი, ზურნა, ქემენჩე, სუყ ელამფერი იქნებოდა!.. რას 

ისამებდეს? ენ ნამეტარსა, იმას ისამებდეს... რა ერქ ა, იცი? რა ქ იოდა იმას, ახლა მე 

თ ითონა დამა იწყჷდა... ჰოჲდა ნანინაჲ! ჰოჲდა ნანას ისამებდეს! გ რჯი ხორონი იყო, 

ჲა , გ რჯი ისამებდეს! სახელი არ ქონდა იმა... გ რჯი ჰორონი დილლიჲ რდჷ, დიქდი 

ჰორონი. არ იმღერებდეს-ქი, დაულ-ზურნა დეჲმღეროდა!.. სიღმერა არ იქნებოდა. სიღმერა 

ქალეფში იქნებოდა. ქალეფში რას ემეა, ქალების საქმე, მათებურა იღმერებდეს, ისამებდეს, 

სულა! 

 

3. ნადი, ჩიჶთლიქი, ტყის საქმე 

ნადი ინდემ არ იყო აქა, ნადის საქმე ინდემ არ იყო აქა. ჰად იქნებოდა ნადი? ჩიჶთლიქში, 

იმაში, თ ელზე სიმინდ მოტეხა დი, ჸ , ინდემა ნამეტი არ იქნებოდა ქი! ზათი რამისხო 

ჩიჶთლიღი ქ ქონდა ქი, რამდენი სიმინდი მოდჲოდა? ათი გოდორი სიმინდიც იქი... 

ათზე ნამეტარი კაცი იყო სახში ზათე, იმაზე, ორ ს თზე გატეხა დი, გად რჩე დი იმასა. 

იმისთ ინ, ნადის საქმე ნამეტარი არ იყო, ჲ ნი. 

ახლა, სიმინდის ყანაში თხილი გ აქ, თხილი გ აქ დარგული. სიმინდი იყო, სიმინდის 

მემრე თხილზე დ ქციეთ. პური ჰიჩ არ დიგ ითესია ჩ ენ, აქ არ იქნა ჰიჩ. აქ არ იქნებოდა. 

კიდომ რა იყო: ჭარხალი იყო, ლობჲაჲ იყო, ფხალი იყო, პურაჲ იყო - კართოფაჲ! კართოფას 

ჩ ენ პურას ეტყჷ ით!.. პრესას დარგა დეს, პრასა იქნებოდა. პრასას გეჲკეთებდეს. 

სურუშ... ხახ ი აქ არ , ჩ ენთან არ არის!..  
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ხახ ი რაფერ იქს იცი? იმა თა ზე არ გეჲკეთეფს, ს დეჯე წ ერს - ჲეშილლუხ!.. მარტო 

წ ერს გეჲკეთეფს, ქ ხს არ გეჲკეთეფს! აქ აგრე[ა], ჩ ენ მიწაში არ გეჲკეთეფს! 

პურასაც, ჭადის ნახ არს ეტყოდეს დედ ბი - ჭადისი ნახ არია პურაჲ, იტყოდეს. ნახე არი 

დეჲილ და, ჭადის ტოლათ დე ყიმეთლი იყო, პურაჲ! ზათე ნამეტარიც ჩიჶთლიღში დ , 

სიმიდი და პურას და რგა დით, გ ექნებოდა. 

ტყეში რა ხე იყო? ტყეში წიფელა იყო, წაბლი იყო, ცხემლა იყო, თხმელა იყო, არდუჯი იყო, 

ციც ელაჲ იყო... რა იყო ეხლა სხ ა... კა აღი იყო, ცაცხ ი იყო. ჩ ენ ცაცხ  თელას 

ეტყ ით, თქ ენ? ყ ა ილი აქ  და, იჰლამურს ეტყ იან. შკერი იყო, წკა ი იყო. 

[გ კეთებდეს] სახჷლსა წაბლიდან!.. წაბლის მეტი რა ემე და, წაბლიდან სხ ა, სახლი არ 

გაკედდებოდა! ჰეჩ რამეს არ შ რე დეს! საერთო[თ] წაბლი! ამა კიდე, თუ ნახეს, ისი - 

არდუჯი თუ-ყენ და, - ინდემ არ იპო ნებოდა. არდუჯიდან რაცხა ჯოხ’ უნდეს, სარ 

გ კეთებდეს! სარი აქეთებდეს...  

რაფერ?.. ტყე ჰად ?.. ტყე - სოფელზე ზეჲთ! ამა, ამ ქ ეჲთჲეფში, ამ თურქეფში, სოფლების 

შ აზეც არი, ალლაგ-ალლაგ არი ტყჲები ამა, დიდ ანი ტყჲები დ  გარეთ იყო. ამა, იმას 

ახლა, ჰუქუმათმა ხელი დ დგა, ერ ჭრი და, წინ-წინ ისე არ იყო - ჲასაღიც იყო ამა, 

უჩუმელაჲ იციან. 

 

4. ტყისი, სახლისი ჰაჲ ანები 

უწინ-წინ ეს ღორი არ იყო, ღორმა მემრე მო და. ოზდახუთი წელიწადია, არი. წინათ ღორი 

არ იყო აქა. სხ ანდან მო და. აქ რა იყო მაშინ? თხა იყო ტყეში, გერე ლი თხა... ჩ ენ 

გერე ლ თხას ეტყ ით ასე. ტურა იყო. ტურასაც ჩახალ ეტყ იან... კ ელნა იყო, თილქი. 

მელას მი ეტყოდით თქ ენ, თქ ენთან? აქა, ჩ ენ აქ, არ მახსო ს!.. აქა ჩ ენა ქათამს 

იგ იწე და ისი, პაწა ხიზი[რ]ი იყო ისი, რაჰმეთლი დინნეჲ ქოქა და იმასა, ამა რას 

ეტყოდა, დამა იწყდა. სხ ა რა იყო? ძღაბლი იქნებოდა, ზღაბლი. 

[სახჩი] ზ[რ]უხა გ ეყოლებოდა, ზროხა. ჯამუშ რას ეტყ ით? მანდას ჯამუშ ეტყ ით, 

ჯამუში - მანდა, მანდა გ ეყოლებოდა, ზოგ ხანესა. სუყ ელას არ ეყოლებოდა ესენი, დ !.. 

ამა გენელდე,  ცხ არი, თხა - ისინი ექნებოდეს, ეყნებოდეს. ქათამი, სახში - კატა, ოზოში - 

ძაღლი... ჰო, ვირი, ცხენი, ყათირი - ისინი ქ ყა და, ზიდა დით!.. 

 

5. საჭმელისი კეთება 

მეჲცა!.. ახლა საჭმელი კეთება მე რომ გითხრ , მე რომ საჭმელი ქეთთება ო, გითხრ , და 

ჩემმა ქალმა რომ გიმიხტოს ქი, საჭმელის კეთებაჲ იცისო, სახში არ მიმიშ ეფს!  ამასო 

ახლა, საჭმელი კეთება ცოდნებია ო, მუთ აღიდან გარეთ აღარ გამომიყ ანს, დ !.. ამას 
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რაცხჲები ცოდნია ო! ესას რაც კედდება, ჩემი საქმე[ა]? ქალის საქმე ქალებ მ კითხიან, 

ისინი! 

ჩემმა ქალმა დღეს ერთი ფხალისი შორ ა გ ქეთა. მე, ისი მითხარი ო - მითხრა, იმას ერ 

გა აქეთებ, ერ გეტყ ი მე. ფხალი შორ ა. ამა, ჩემ დინნესი გაკეთებული მოღრეჯილი 

ფხალი, ესიც, შენ გეცოდინება... გითხრა? 

 

6. მოღრეჯილი ფხალი რაფერ კედდება 

(თურქჩადან) 

მოღრეჯილი ფხალი თურქჩადან უთხრა ახლა? ისე, მუაჯირულა რომ  უთხრა, დაჰა კაჲ 

არ ? დ  ლამაზათ მუასწორეფ ამა, თურქჩა ერ მუასწორეფ ისე... ამბო[ფ], ქოქი 

მომაგლეჯიე! 

თალლადან ფანჯარი ქეს რისინ, ქესტიორ ფანჯარი, ქესერექ ალმან ლ ზიმ, ფჰალლობჲა 

ჲანი, ფჰალლობჲა ჲაპმამ იჩინ, ფანჯარი ქესმ ქ ლ ზიმ, ქეს რექ. სონუნდე ბირშეჲნდე 

ქესმემდენ ქეს ჯ ნ, აირ ჯ ნ! ქესმემდენ ქეს ჯ ნ, იშთე ჩ ქ გეთურ, იშთე, ქეს გეთურ - ფ რქ 

ეთმიორ!.. ონი ქეს რისინ, ნეჲ იჩერისინ, თემიზლენურ იჩ რისინე ბი ფის, ბი შეჲ 

იჩ რისინე ოლმაზსჷნ, თემიზლენჷრ. თემიზლედიქტენ სონრა, თაბი ფანჯარ ჰაბურდა 

ბექლერ.  

ბურდა ჴაჲნარ სუჲუნ იჩერისინე ფასულჲე ფიშმ შ ოლაჯაქ. ჲერლი ფასულჲესი ჲადა 

ზელლიქ ფასულიესი, ჰერ შეჲინ ფასულჲე ინანდიგინე დე ფანჯარდა ფაზულ ოლმუშ. 

ფასულჲესინე ფიშმიშ ოლაჯაქ ო და ჰაზჷრლანჷრ, ო ფანჯარიე ბურ ხ რაქ, ქესმედენ ბურ 

ხ რაქ, ო ჴაჲნამახთა ოლან ფასულჲედე სუ იჩერისინე ქოჲლურ. ო ბირ მ თთეთ ჴაჲნარ. 

ბირ მ თთეთ ჴაჲნადიქტან სონრა, ინდირილირ. სუჲუ სუჯულურ, ბი ილისტირ 

ზერ[ინდე], ილისტირ ზელლემე სუჯულურ. ო გერი ჴალან, ილისტირ ზერინდე 

ჴალან, თექრარ თენჯირიე გელიმ ბოშალდადჷმ ვე ონა, აფარათი ვარ მჷ, ონუ ეზმექ იჩინ, 

ჶასულჲე გელმექ.  

ჭალიქ აჲ ილანნე, ბიზ სარამსაღე ზერდუქ. სარამსაღე ზერდუქ ჭალიქ აჲ. ჭალიქ აჲ 

ბაშქა. ონა ლაფერი დერდიქ, ლაფერი ბოჲლე, ა: თახთადან ჲაფილმიშ, ერ შ ნ ბიჩიმინდე, 

ერ შ ნ... ჰაბელე საფი ოლან ოჲნალჷქ, თენჯირინინ იჩერისინდე იჲი გენიქ ჶასულიე 

ილანდიქ, ფანჯარინ ქიმლიჲინი დიჲიშთჷრან  კადარ, ჲანი, რენგინი დიჲიშთჷრან  კადარ 

ეჯილურ, ლაფერი ილან. ლაფერ ილან იჲინე გენელ დ ლურ. იჲნე გენელ კარუშურ, 

ბილმიჲორუმ ონა, მ ჯუნურ. 

სუჲუდან სუ თექრარ გერი უჯარლანდულურ, ყოჯ  ქონურ. ბიბერი, თუზუ ათჷლჷრ, 

მჷსჷრ ლუნუ. ბუ ჴაჲნადიყტან სონრა, ჲ ზილჩი აჲრესინ , მჷსჷრლუნი ილანდე, ონუნ 

სუჲუნუნ ჯი ჷქლჷ, მესელა, სუჲუნუნ ქალჷნნაშთჷრმაქ იჩინ, ჲაფმაქ იჩინ, ბირას, ბირ 
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მიჴტან, ჸუნ ათჷლჷრ იჩ რისინე, ჸ ჲლე გენე, ფჷშჷრჷლჷრ, ფხალლობია ჩორბა ოლურ. 

ბაბ ნნემიზ ბოჲლე ჲაფიჲორდუ, ამა ჩოქთენ ლეზზეთლიჲდჷ, თაბი, გჲუნნუნ 

ჲემეშექლიდე ბი ფარქლი იდე, ა! 

ბაშქა, დოლმუ ჲაფარდიქ მესელა, სარმა სარარდჷქ ფანჯარდან, სარმა სარარდჷქ... ონუნ 

ჰარიჯინდე ნე ჲაფარლარ? ბულღურლუ ბირ ჩორბასჷ ვარ ბუნუნ, ფანჯარინ ბულღურდან 

ჲაფჷლან, ბულღურ ვეჲა მჷსჷრ. მალახტო? მალახტო ჲოხ!.. ფაფა? ფაფაი ჲაფარდჷქ ქი, დ ნ 

ნჯე ბუნი ჲედიმ! ნე დიირსენ, ფაფაი ჰერ ზამანდე ჲაფარუქ! ყურძნის ფაფა - ონა და 

ჲაფარდუქ! ყურძენი დიდი, რენქლი ყურძენი!.. გჲუზელ ქოქულუ ყურძენი ისე. 

 

7. გობები და ჯამედანი 

საინა ქ ქონდა შინა, წინ-წინ გაკეთებული. ასე გა აკეთებიებდი, რგ ალსა, ბახირის საინ 

გა აკეთებიებდი. იმაზე წინ ხეჲდან გაკეთებული გობები ქ ქონდეს, გობები. დიდჷ ანი 

იყო, წ იტი გობი იყო, ცუმი მოსაზელელი, პაწა დაჰა დიდი იყო. ჯამი იყო, ჩემი დინნეჲ 

ჯამედანს ეტყოდა იმასა, იმას შიდ ჲაღ ჟუჟღა და, ზ[რ]უხის ჲაღს. ჯამედანი მემიტაჲ, 

ჲა რუმო, - მეტყოდა, - ჩამომიღეო თაროდანო. ზრუხის ჲაღს მოჟუჟღა და. ჯამედანი იყო 

ასე, ამა ზო ლი ლამ ზი ის იყო, ხელიდან გაკეთებული.  

დიდი ემჲაჲ ქ ყა და, ჩემ დედეჲსი ძმა - უსტა იყო, ხელიდან ინდამა იმას გ კეთე და, 

ხეჲს უსტაჲ იყო. მაშინ ფერგელი ჰად იყო, ჰად ნახა, რაფერი რამე იყო - არ იცი, რამისხო 

ხეც იყო - ჲ ზ ჲირმი სანთიმი, დათლიდა - საინი! რამითხაჲ ქ ქონდა, რამითხა - 

წაბლიდან აკეთე და, იმაში შიდ სიმიდს და ფშ ნიდით, ხელით. ერთ გოდორს სიმიდს 

ეჲღებდა შით!.. გოდორით ჩამე ტანდით ნალჲადან, ჩა ყრიდით შით, მ ჟდებოდით 

იმასა და და ფშ ნიდით ხელით, იმ ხ იტსა სობაში და წ ა დით, გა თფებოდით 

ზამთ რში. 

იმაშიც დ , იმ გობშიც - ხუთი თენექე იმაშობოდა, გამო დოდა, იღებდა. დაფშ ნილ 

სიმიდს იღებდა. იმას და ანია ებდით, წისქ ილში წე ღებდით, და აფქო დით, 

მე ტანდით. იმას ჶჭამდით - პური ჰად იყო ქი, პური, ძმა !.. ეჲგიდი პური! პურმა 

ახალად მო და. 

 

8. აქაური ქართ ელები ზეგნელია, აჭარელია 

ახლა სუყ ელამფერი თურქია, სუყ ელამფერი და, ისე. სოფელმა დეჲლია, სოფელშიც 

კაცი აღარ დარჩა, დ ! აქაც, შეჰერში შემო დეს - სუყ ელა თურქჩა ლაკაჲბოფს ახლ ! ჸ ნ-

და, თქ ენ იქეთზე[ც] იმფრად , თქ ენთანაც იმფრად . აჲ, რაფერ, ახლა: მე 

თელე იზჲონში ჸოთხი კანალი, რუსისი - ჩ ენებური კანალები! ინდამა იმაზე არ 

ნაცქრი, ინდამა იმას უყურებ, იმათსა ქი, აწი ჩ ენებური რა-ნნა დეჲლაპარიკონ-ნა, რას 
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ილაკაიბებენ-მეთქი, დაყურებული არ. ჸერთ საათ დაყურებული არ, სამ ემას უმალ რომ 

მი ხდებ , იმასაც სამ ზორ მი ხდები, ჰო, ზორ, სამ!.. ჩ ენის ენაც აინი იმფერი გახდა!..  

ახლა მე ამდონეზე იცი, ლაკაჲბ ბ, ამდონეზე მელაკაჲბები - სიტყ ეფ ზიდა . ამა, 

სოფელ[შ]ი - იქიდან ჩამოსული, ბათუმიდან აქ ჩამოსული, თხილი საკრეფათ აქ ჩამოდიან, 

აქ ბაზარზე მო დოდეს წინ-წინ, კარმა’მ გიეღ , რუსიე ომ ქი დეჲფუშა და კარმა’მ გიეღ , 

ზალის ზამ ნზე, ახლა, თიჯ რეთი - ბა ულ თიჯ რეთი ამბობდით, - მაშინ მო დოდეს, 

ქართ ელები ჯეჲილ ების ერთათ და ჟდებოდით - შენ, მე - ამფრათ, ლამ ზათ 

ლაკაჲბობდით, იმაზე ქლათ მი ხთებოდით ერთი-ერქმანებზე ამა, იმ თელე იზჲონში - 

ეს ერ მი ხთით!.. იქა ე, კაციც იმას ელაკაჲპება, ერთი-ერქმანებზე ლაკაჲპობენ - მე 

დაყურებული არ, ისეც ათიდან ორ-სამ სიტყ ას ზორ გე გნეფ!.. 

[ქართული] სოფლეფში არ  დაკარქული, ამა შეირეფში დაკარქულია! აქა რი ქართ ელები 

ზეგნელია, აჭარელია. აქა ორი ქართ ელია ბულანჯაღში. ზეგნელი აჭარელი არი, არ არი - 

ის არ იცი, ამა არ რი!.. [რატომ არ არი,] არ იცი, იმდონეთი ის არ მაქ. ბათუმი 

აჭარელია, ამა ზეგნელი ჰაჲდან არჲან? ზეგნელია - ჰამან მიხდები!.. ინდამაზე იმას იქს, 

მაილს არ იტყ ის - „მარრილს“ იტყ ის, ჰო. ჲოხსე, ენა აირი აქ, ენა სხ ა აქ!.. 

ენა სხ ა ისე - ნალაკაჲპები სხ ა აქ, სხ ასა ეთ ლაკაჲპოფს, ჩ ენსა ეთ არ ლაკაჲპოფს. 

ჩ ენ რო ქი გ კითხონ, ჩ ენ სწორე ლაკაჲპოფთ, ისინი ქია - ბ[რ]უნდეთ. მას რომ ქი 

კითხო - ის დ  სწორათ ლაკაჲპოფს და ჩ ენ დ  ბრუნდეთ ლაკაჲპოფთ. ისეა, ჰო. ახლა ეს 

რო მოზობელი ქ ყა ს, ახლა, ოზო-კარში, ჩ ენ ოზო-კარებში, ზეგნელი მოზობლები 

ქ ყა ს, ჩ ენ რას იქთ ახლა: ჩ ენ აგზე ჟდებით და ლაკაჲპოფთ დ , აგზე. იგზე ერთი 

კაცი კიდო იყოს ამფერი, მასაზე კაცი იყოს - ჩ ენ იმასა რაჰათსუზ[ს] არ გა ხთით. ჩ ენ, 

აჭარელები, იმას რ თსუზს არ გა ხთით, ხმამაღლა ჸარ ილაკაჲპეფთ, ნალაკაიფსა იმას 

ჸარ მი ახთენთ, ამა ის რაფერია იგზე? მის ქალს რომე ქი ემე დ გინოს, მი ა და - ჲ! - 

მიღმე კაც მიეყურება!.. 

ზეგნელი ისეა, ჰო - ხმამაღლა ილაკაჲბეფს, ჰეჩ არ რამე არ შერცხ ება: ეს სირცხ ილი 

ყოფილ , ეს ცოდ ა ყოფილა ო - არ იტყჷ ის!.. იგზე მან ქი მის ბაღანას, მის ხიზანს რო 

ექინდლება და უჯა რდებ , შენ არ გთლის. შენ უმ დაქთრიზოს იგზ  - იმას ჸარ 

გ ჯა რდება მაშინ!.. შენ ჸ რ გთლის - იმას უჯა რდება, ემუქრება. მისი თა ი დ  დიდი 

კაცი გონია, შენ პაწაჲ გონიხარ!.. ჩ ენ არ ამბოფთ, დ  - იმფერი არჲან!.. 

 

9. შაბანისი სოფელი და ს ლ ლე 

ჩემ სოფელში ასლა? ჩემი სოფლის გზაზე ბ სამი სოფელია, !.. ჩ ენებური არი, თაბი!.. 

შენ ისე ერთ დღეზე ერ დეჲარ იმას. ერთ სოფელში ერთ დღეზე წეხ ალ - მე რე 

სოფელში მე რე დღეზე ჩამოხ ალ უკან! შორ-შორ , და, სოფლები შორ-შორ !.. ჲოხ, ახლო 
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სოფელ აქ ერ ნახა  ახლა... [ჩემი სოფელი] - დამუდერე. ჩ ენებური სახელი არ მგონია, 

ჩ ენებურა სახელი დამუდერეა. 

დამუდერესა ერთი მეჰელლე ქონდა ერთი, შორიდამ, მოძღვეტილ ჲერზე... დამუდერენინ 

ბი მაჰალლესი იდი, ოთუზ ხ ნე გელენ მაჰალლე იდი. ო და ქ ჲ ოლდუ, ო და დუზი ქ ჲ 

ოლდუ. ეზალდერე ქ ჲ არ ბიზდენ ილლ რდე, ამა, თ რქ... ჩ ენებურიც არი ამა, 

გარე ლი ჩ ენებურიც არი ამა, რამეთი გითხრა - ოზდაჸათ სოფლიდან მოსული კაცები 

არიან იქა. სხ ა და სხ ა და სხ ა - ჸარე ლია, ბე რი! ბე რი სოფლიდან იქ მოსულან. 

ბე რი ბათუმელების ერთათ ილაკაჲპეთ, და ჯექით ამფ[რ]ათ. ბე რი და ჟდები, 

თრაბზონეფში, იმათეფში - მე ყამიონჯი არ, ყამიონჯი იყა ი, თრაბზონს მი ელი-

მე ელი, ამა ჲოხ, უნივერსითედან [ ინმე] არ იყო, ისე. იქიდან ჩამოსულების ბე რი 

სობეთი მაკლიან - ილაკაიბეფ. ამათიეფში ბაზარზე მოდიან, არიან იმათ იმეფში, ბე რი 

არიან! ბულანჯაღში კიდე  არიან იქიდან ჩამოსულები, გ რჯისტანიდან ჩამოსულები.  

ქედაში ჩემი ქ ჲ ჸ რ იცი. ესქი გ რჯული სოჲადი იცოდი და დამამიწყდა. იმდონეს 

ერ ზიდა . ამბარალანდან ჩამოსულან დ , ჩ ენები? ამბარალანიდან ჩამოსულან თუ, 

ტყ ილი ილაკაჲპებ. ბათუმიდან აქ ჩამოსულან ამა, ზოგი ძმებიდან - ისინი ძმები 

ყოფილან, აქა რები და იქა რები - ზოგი იქჷდან წამსლელი, იმ კუთხეს წასულა, აქ 

წამსლელი და აქედან - ჩ ენ კუთხედან ასე, თა აღმათზე ასულან ქლათ. ამათენეფში ჲერი 

მ ცემიან ჩ ენებისთ ინ. 

ჩემი სახელი - შ ბან თან!.. ს ლ ლე - ჰელიმოღლი!.. ელლი ბეში და ლიე. ელლი ბეში 

ახლა, მიხთი? ელლი ბეში - ორმოზდა თხუთმეტი! 

თურქულაჲ დე ლაკაიპო ახლა აქ - თურქ კაცთან ვილაკაიპო, კაცი მებნე ა მე ქი, „შენ 

მუჰაჯირი ხარ, რომელი სოფლიდან ხარო?“ - მკითხა ს, მატყ ფს!.. მუაჯირი ვარ რო, 

მატყოფს, ახლა. ერთიც და, რატომ მატყოფს? ლაკაიფი არა და, ჩ ენი სიტყ ა ახლა 

იმათზე, რაფერ იმაჲჯება, იცი? პაწა ხოშორი მუ ა ჩ ენი სიტყ ა იმათზე. ისინი პაწა დ  

ქიბრულა ლაკაიპობენ ჲა, თურქები პაწა დ  ქიბრულა ლაკაჲპობენ, წჷმინდათ ლაკაჲპობენ, 

ქიბარი არჲან. ამა ჩ ენაც იმფ[რ]ათ არ ართ, ჩ ენ შიგნი რაცხაფ[რ]ათ მუა, იმფ[რ]ათ 

ლაკაიპოფთ და, ასე. ამიდან გ ატყოფს - შენ მუჰაჯირი ხარო!.. 

ამა ჩ ენ ახლა, ონ ბირ თანე სოფელი ართ აქა. ჰო, თერთმეტი სოფელი ართ. ერთი, ორი, 

სამი - ათზე დათლამდი თლით, ათზე ნამეტარს ეღარ თლით, არ იცით! ზედაჲ არ 

იცით. თერთმეტი შენ თქ ი და მომაგონდა, ჰო. თერთმეტის მემრე რა არი? ჰო, 

თორმეტია, ჰო. მემრე - ჩ ენ აჭარელი ართ. ზეგნელებიც არიან, ბე რი ზეგნელების 

სოფლები[ა], უყურე: თეფე რანი სოფელია ერთი - ზეგნელია, თეფექოე - ზეგნელია, 

ქ ჩ ქდერეა - ზეგნელია, არი ამ იმაში, [გირესუნში]. გირესუნი - ილია. 

 

10. აქა რობა ქედას გა სო 
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(მუსაჲ, ხასანაჲ და შაბანი) 

[მუსაჲ:] გა ს ხო? ჩ ენი დედ ბიც იმისთ ნ აქ ამოსულან ზათენ - აქა რობა ქედას გა სო. 

ზღ  ქენარში ადგილი მ ცემია მაშინ უმფ[რ]ოსს, ჩ ენი უმფ[რ]ოსს: აქ იდექითო და, ჩ ენ 

აქ ერ და დგებითო! - აქ ამოსულან!.. აქ ტყე ყოფილა ზათენ, გ კაფიან! მაშინ იქა ბუზი 

ჭამდა მილლეთსა. ჭამდა იქა და, აქ ამო დეს, აქა რობა კაჲ იყო მაშინ...  

[შაბანი:] გრილი, გრილი!.. 

[მუსაჲ:] რაფერ გითხრა, ჩ ენ იმაშინ... ასე, მოყრილობას რას ეტყოდით თქ ენ? ჩ ენ აქა, აქ 

იქიდან ომ აქ მო სულ ართ, მას მემრე, ანი, აქაური სახელი ჰელიმოღლი დ რქმიან. ჩ ენ’ 

ემჲ ბი - ქლათ ჰელიმოღლი! ამა იქ - ბარამიძე ყოფილ ართ და აქ რომ მოელით, აქ 

გამოცლილა! ანი, თუ მიგახდინე? ჩ ენა პაწაჲ გადე რეცხეთ, ხანდახან თურქულას 

ურე თ!.. ჩემმა ბაღნებმა არ იციან, ჸა, ის ჩემი პაწაჲ ბაღ ია და ჸარ იცის! 

[ხასანაჲ:] ჩემმა ბადიშემმაც არ იციან! 

[შაბანი:] შენი ბადიშია, იშთე, იმას გებნე ა! 

[მუსაჲ:] ჩ ენ აქ ერთი ის მყა ს მე... არხატაში თქ , თუ მიხთი, იმისი ერთი ბაღ ია 

სოფელში. იქ მი ა, ბათუმში წე ა-მუა. თურქულაჲ... შეჲ, ჩ ენებურაჲ ჰიჩ, ქართულაჲ ჰიჩ 

არ იცოდა. იმფ[რ]ათ ქართ ელი დეჲსსა ლა ქი, ახლა ჩემზე ბ რია! ჰო, ჰემ პაწაჲ ბაღ ია 

ამა, დეჲსწა ლა! 

 

11. ჰელიმოღლების ძებნა 

მე ბაზარზე არ, ბაზარში. [ბათუმიდან ჩამოსული კაცები] ერთ ბაღანას ელაპაჲკება - ორ 

მანქანაჲთ მოჲდეს. ბაღანა აქედან, ჩ ენ სოფლიდან [არი] ამა, ჩემ ნენეს თარაფინდან! 

ბა[ღ]ანა ერ ახდენს, ერ ახდენს, თაბ , ჰელიმოღლი ინ არი, ჰელიმოღლი, ანლიჲორ 

მუ? ბაღანა წე ა ბირამადი. მივედი, დ ხათქუნე:  

- შენ ქართ ელი ხარ? [-მკითხეს]. 

- ქართ ელი არ! - უთხარ.  

- ჰაჲდან ხარ?  

- აქიდან არ! - უთხარ.  

- ჲაო, აქ ჰელიმოღლი არი?  

- არი! - უთხარი.  

- აქა რი ჰელიმოღლი ყოფილა ზათი ევდე აქა, მითხრეს-დედი. ეტყობა, ბულანჯაღიდან 

ბულანჯაღლი, ჩ ნ მითხრეს-ქი! 
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თაბ -ქი, ორი მანქანა ყა ან. ერთში ბეჲლი ბაჲან - ქალი-კაცი არიან, მიერე - თექ!  თ არა, 

თექ [რომ იყო] იმისა[დ] ლაპაიკობ: თ არადა, თაბ -ქი, დედიმ, ჰელიმოღლი არ!.. აქა-

დედიმ, მე მანქანაჲთ იარები-დედიმ, ამფ[რ]ათ მანქანა მყა ს, აქედან წამო, სეჲრ [ჲ]აფან! 

- მე უთხარი-დედიმ. თ არადა, მითხრა-ქი: 

- თუ ჩ ნ’ ჰელიმოღლი ხარ?  

- ჰელიმოღლი არ! 

იშთე ა დექით, წე ელით ჰ  ბურჲა - ერთი ესე, ერთ არხატაშთან მი ელით. იქა 

ლაპაჲკობენ ფალანდე-ქი, უთხრა-ქი, [სადაც ჰელიმოღლები არიან,] ჩემი ფარით-დედი, 

წე დოთ!.. ჩემ მანქანაჲთ! 

იმან მითხრა-ქი, არხადაშმა: შენ წედი ამეთთანო. ამფ[რ]ათ ის მყა ს - მანქანა მყა ს დ , 

მინიბ სია. ჭო, ი დოთ, ანლიჲონ მუ? შუდურ, ბუდურ ბახსინ, ა დექით, წე ელით! 

წე ელით, ჲა , ერთი მანქანა დატიეს. ერთი ოფელი იყო, ოფელით წე ელით!.. წე ელით, 

იქ მი ალთ ახლა, თაბი. ერთ ქენერზე ისე წე ელით, ნეჲს  იშთე, ბურდა ჩაჲ-მაჲ იშთუქ...  

- აქა ბურსა არი ო? - მითხრა.  

- არი! - უთხარ!.  

- ბურსაჲდე იზნიქი არი?  

- არი!  

- იქაც ყოფილა ჰელიმოღლი ო,  - თქ ა. 

ორ ღამეს ამ ბაღანასთან და რჩით. ერთ ღამესა - და მყა და იქა. მე მებნე იან ქი, შენ-

დედი, ისტანბოლი იცი?-დედი.  

- ბჷჭო, დე სწა ლე თელი, ჰაბურადან ისტანბოლი[ე] გიდიფ-გელიჲომ! 

მერე წე ელით ბურსას - იზნიქ!.. იზნიქი ნახეთ, თაბე. იქ შე ელით. იქაც ასე კაცი 

ნახეთ აინი, ჩ ენებური - ჰელიმოღლი ნახეთ იქაც. ამან კითხა-ქი: ჰაჲდან ხარო? - 

უთხრა. იშთე, იქიდან ართ, ფალან-ფილან. დედი-ქი: ჰაჲდე, წე დოთო, - მითხრა. თაში-

ნდა ე დოთო, მითხრა. გზა ბირაზ დაპანტილი გზა არი, იმიდან თა აღმა წე ელით-

წამუელით, თაბი ორ ღამეს გზაში გე ელით. 

ადრესი მაქ მისი: ამას ახლა დიგიწერა  - ბათუმში მოხ ალო და დიმიწერა, ჰალა სახჩი 

მაქ! დოხსან იქიდა, ბახ, დოხსან იქი სენე იყო. სახელი გურამი ქ ია, ჩ ენებურა - მურადი. 

[მერე, ბათუმში რომ ჩა ელ,] იმისი მე კითხე მემრე და, მითხრეს-ქი: ესე-დედი, ფეხი 

მეჲჭრა-დედი, ფეხი მოჭრეს-დედი.  
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ჰოდა, მემრე ერთი ის მოსულა აქ - ერთი ქალი მოსულა, ელზა, აქ. წინ-წინ, სოფელში 

ასულან და ბაღანამ მითხრა, მუსაჲსი პაწამ: ერთი ქალის ერთათაც გალაპაიკეფ! ჭო, 

ბახტჷმ: ისი ჩემი ბაბაჲ იყო-დედი, მოქ ტა-დედი! მეგემ მისი ფაცჲაჲ ყოფილა! 

ახლა ჩემი ბაღ ია წასული იქა, შ ათანაჲ ბაღ ი. ბათუმში წე დეს - თხილი მოკრეფა[დ] 

კაცი მეჲყ ანონ-ნა. 

ჩემი სახელი - ხასანაჲ. აქა რი სოჲადი - თან, იქა რი - ჰელიმოღლი. ოთხმოცი და ორი 

წლისა. 

 

12. თხილსა ნამეტარი კიტინი უნდა 

ლამაზია თუ, ზათე, ეს ადგილები ახლა? მოქწ ნს? შენ მაშინ, ბათუმში გონჯ ჲერზე ხარ, 

მაშინ? გონჯი ჲერიდან მოხ ალთ თქ ენ მაშინ? ჩ ენ ჰიჩ არ მოქ წონს ქი აქა რობა - რაჲს 

ლამაზი, რ’ რი ლამაზი?!.. მაშინა არ წე ა, არაბა არ წე ა, კაცი არ წე ა... რა სილამაზეა?!.. 

მინდორი არ აქ, არა, ჰად  მინდორი?! აქ კათირი[თ]-ნა ზიდო, ჲა ირი[თ]-ნა ზიდო, არაბა 

არ წე ა... მე ჸარ მომწონს! ისმეს არ მოწონს! რისთ ინ დატიეს და წე დეს, ის მემლექეთი 

კაცებმა, ჩ ენებმა? 

აქა თხილებია. თხილ რაფერ აქნეფთ: გა რეკა თ ძირში, ძირიდამ კრეფა თ. 

გა აჩიჩიეფთ ძირში, ისე კრიფა თ. კაპანი ჲერებზე, ახლა, სუყ ელგან ჸარ იკრიფება და 

ტალიდან, ზეჲდან კრიფა თ, ისე. სეფეთ მე ბამთ წელზე, გოდორს, იმით მო კრიფა თ. 

ამა ნამეტარი ახლა, წინ-წინდულა აღარ არი ახლა. წინ-წინ, ჸერთ თ ეს თხილ 

კრიფა დით! ტალიდან, ზეჲდან თხილ კრიფა დით. ახლა - სამ დღეზე ა კრიფა თ! 

უსთით, გაშიშებას უსთით!.. მოასთე იეფ, მოასთე იეფ - ენ სონი, გაშიშთება! 

თხილი ძ ირიც ჰეჩ არ , მის თა ს არ იმაჲჯება, ჸარ დეჲრჩენს მის თა . არ ღირს, არა! 

ინდამა ნამეტარი კიტინი უნდა! 

კარქ თხილისთ ინ რა-ნა ქნა, რა-ნა მიეხიზმეთო-ნა: ძირი-ნა შ თხრა, იმა ში-შიდედან 

წ იტი ისინი, ამოსული ფეს ები აქ - ისინი-ნა გამოარჩიო-ნა, ისინი ჸ რთ ა-ნა. გ ბრეს 

იტყ ით ახლა, წინ-წინ - ქემრე იყო, ქემრეს ეტყოდით, რას ეტყ ით თქ ენ - არ იცი 

ამა, გ ბრე, ქემრე ძირზედ იმას-ნა დ ყარო. მემრე, ამაზე ზედ წამალი უნდა, 

ტომათესსა ეთ აინი. წამალი-ნა მიასხა-ნა, მ ცადო-ნა აგრამფ[რ]ათ: ეგერ თუ ჸარ გაყინ , 

არ გათო ლდა და ჸარ გაყინა, თ არ დეჲწ ა - ზ ლი (//ზო ლი) კარქი თხილი იქნება!  

 

13. თექმეზერი სოფელს რატომ ქ ია 
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მ წირიხე ჭო, ნუ გ აშინეფ - დასახჩოლებელი ნუ გა ხთებით!.. ქუშლუანი გამე იარეთ 

იშთე, ახლა თექმეზერში უნდა ე დოთ-ნა. თექმეზერის მემრე - ქ ჩ ქდერეა, რომ 

მი ალთ, ის სოფელია, ზეგნელი სოფელი. თექმეზერი აჭარლების სოფელია. 

თექმეზერი რატომ ქ ია? აქა, თექმეზერში, კაცი მომკჷდარა ერთი და ჩ ფლიან გზი 

ქენერში. იმ სოფელისი სახელიც თექი მეზერი გ ხთიან, მეზერი უთხრობიან! ჲანი, „ერთი 

სასაფლაო“. 

პაწაჲ წე დოთ-ნა, პაწაჲ. სოფელში კაცებია, დარჩენო - რას ლაკაჲბობ შენ?!.. კაცები ჰად ? 

აქ კაცები ჰად იქნება? რაფერი თჲებია, შეხედე?!.. შიერში არჲან კაცები, ქ ეჲთ არიან!.. 

იგერ რო დიდი სახლი , ერთი კაცისია ის, ერთმა კაცმა შენა. აქ ბე რი კაცი არ მო ა და აქ 

სახს არ გ ქეთებს!.. ამ კაცისი შ ილი ერთი - იგერ გაღმაშია, მიერე - გამოღმაში. [თითონ 

კაცმა] სახლი გ ქეთა - მოქ ტა! აქ რატომ გ კეთა - მანაც არ იცის, ინმე არ ყა ს აქ!.. სახლი 

კაჲბი არი, თა ებელი, შით უშ სლელი, იმფერ მოკტა კაცმა! 

იგერ გზაზე ბერიკაცი ერთი... ერთი დიელაკაჲპე, ზეგნელი მია, რა არი ერთი, მ კითხე 

ერთი! 

 

14. ჩურუქსული საიმეჲს კითხ ები და ერთი სიღმერა 

მე ის სკამი უნდა მოგიტანო, დაბძ ნდით! 

ჩემი სახელი - საიმე, გ არი - კილაძე-მოწყობილი, ჩურუქსუ ლებიდან. ჩურუქსული არ, 

მოწყობილი არ. ბაბაჲ მოწყობილია, დედაჲ - კილაძეა. ჩ ენი ძ ელები მოსულან, 

დიდ ანი ბაბუაები მოსულ ნ, ბაბუაეფს მათი ქმარები (//კაცები) მ ყ ანია, გ ზდიან 

აქონობა. რატომ მოსულან? იქ მუსლიმანობა კითხ ა ჸარ ყოფილა!.. ასე, ლოც ა ჸარ 

ყოფილა. ძალ ან პატათ ყოფილა, ბრე ლათ არ ყოფილა, ერ დამდგარან. მე ჸა, იმდონათ 

ერ იცი, ჸარ იცი. 

მაგას ელაპარიკო? ჰ , შენ მაქიდან-ნა ჸამწიო მე?.. თქ ენ კაჲ ხართ და კას ბძანებთ. ჲ 

გიდი, ჩემი კითხ ა იცოდე შ ნ! გაფრინდები, გაფრინდები ცაში! აინი, ჩემ პირით მე 

ლოცა  მაგას. ჸანამ, შენ სხ აგან წეჲღეფ მაგას და სხ ას ალაპარიკეფ, გოგ ?!.. 

თა ის ტკი ილი გითხრ ? ერთი დაბეჩა გითხრა: 

შაკიკისა კინასა, 

ითიბებდა დილასა. 

მარიამ რას ჩი ი, მარიამ რას ტირი, 

რა არ არ იტირო, რა არ არ იჩი ლო, 

შ ლი გა აგზაჲ სელასა,  

თო ლი თო ლობდა, ბულთა ბულთობდა, 

თა ზე დაცემია, თა ი გასისხლიანებია. 
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რა არის მაგის წამალი? 

სამი სამყურაჲ ბალახი, ყირმიზი იბრიშუმი სამი, 

ფულადი ლემსი, 

გუდ ს ი - გადაყ ება, გადმ ს ი - გადმოყ ება... 

ამტონია. აი შაკიკი, თა ის ტკი ილი - აჲ, ძალ ან აქტკი დებ , იმის იგია მაი. სხ აჲ რა 

გითხრა? ჸ , კუდჲანობას კითხულოფ მე. ჲალნჷზ, დაბეჩებულის იმას იტყ ი, გეტყ ი: 

ჸაშინა-მაშინა, რამ შეგაშინა, 

შა მა ძაღ[ლ]მა, შა მა ქალმა, შა მა კაცმა, 

შა მა გ ელმა, შა მა მამალმა, შა მა ღორმა 

შა მა გელმა, შა მა ძროხამ, შა მა ხარმა, 

შა მა ცხენმა, შა მა კატამ - 

გუდ ს ი - გადაყ ება, გადმ ს ი - გადმოყ ება... 

სხ აჲ რა თქ ა? თ ალიცემისა თ რქჩე იცი. ახლა ამტონი ლე[ქ]სი თ რქჩე რაფ რ 

თქ ა?  

ეღ ზუბილლ ჰი მინ ეშ შეჲთანი-რ-რჯიმ! 

ბისმილლეჲ რაჰმანი რაღიმ! 

ლჰალლა, ფეთალლა, ჰოსელემით ელლემი ჸულლეთ, 

ელლემი ქ ლლეთ ჰუთ ე ნაჰათ, ჰუ! 

ბისმილლეჲ რაჰმანი რაჰიმ, 

ჰოსელემით ელლემი ჸულლეთ, 

ელლემი ქ ლლეთ ჰუთ ე ნაჰათ, ჰუ! 

ბისმილლეჲ რაჰმანი რაჰიმ, 

ჰოსელემით ელლემი ჸულლეთ, 

ელლემი ქ ლლეთ აჰუთ ე ნაჰათ, ჰუ! 

ბისმილლეჲ რაჰმანი რაჰიმ, თებეთიე დ   

ებილე ებბე ენუმალუ ემ  ქესეფ! 

ესენი მე ჰემ წერე, ჰემ - გე ზბერე, დიდი ნენეჲდან!.. აინი, ერთათ ცოცხლობდით ჩ ენ. 

[ჩემი] სოფელი - ჩათალ ბუ არ იყო, უნჲეჲს ზეჲდან. იქიდან აქ გამე თხ ე. ის სოფელი 

იყო ქობულეთლების, ეს იყო - აჭარლების. ერ მ წყ ი! 

ჩ ენებურა ახლა, იმტონი კიდო არ იცი, კითხ ა ჸარ იცი. ნაზარ დუ ა? ნაზარ დუ ა 

ჩ ენებურა ჸარ არ იცი, თ რქჩე იცი. ყურანდან  იცი, მუსხაფიდან იცი. სიღმერა? 

იგიც იცოდი, კი, იღმერდი. 

ერთი სიღმერა-ნა გითხრა: 

ეწერს ცეხლი ეკიდება, მუხასაც ებრიალება, 

ეწერს ცეხლი ეკიდება, მუხასაც ებრიალება... 
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ნენემ რა მითხრას უნდა და რაფერ ჯოღაბი მივცე-ნდა, 

ნენემ კაბა შიმიკერა, წინ კოპჭები დიმიკერა, 

ნენემ კაბა შიმიკერა, წინ კოპჭები დიმიკერა... 

თუ გამათხო ს - გამათხო ს და ძალ ან არ გაჭი რებული, 

თუ გამათხო ს - გამათხო ს და ძალ ან არ გაჭი რებული... 

ნინ-ნინი, ფაცჲა , ნინ-ნინი!.. 

ფაცჲა - ასე, წ იტი ბაღნებზე „ფაცჲა“ იტყ იან!.. ბენდე ზ რ დიჲლერუმ ახლა, ჸარ 

იცი-ქი! სიბერემ რომ მემერი , დამამიწყდა, გოგ , დამამიწყდა!.. 

 

15. ცხენის მოკდომის წყალი 

ჩ ენი დიდ ანები, ზამ ნზე ომ მოსულან, იქ - თეფეზე მოსულან, ქედზე მოსულან. 

მოსახლობა მ წყ იან. იქიდანბერი, მილლეთი გაბრე ლებულა. იქა, ერთი წყალი გ აქ 

ჩ ენ: ახლა, ხელს ჩადეფ - დეჲწ ა ს, ცი ია! ზამთარში და - ტანი დეჲბან, იმფერჲა, 

თჷბილია. იმ წყალის სახელი უნა თქ ა ახლა.  

ნეჲსა, ერთი, ბათომიდან ასე, ქმარები (//კაცები) გადმორებულან. ცხენზე ყოფილან, ცხენზე 

შემჟდარან. უჭენებჲან, მოღალულან, მოღალულან, მოღალულან. ოფლი, ოფლი, ოფლი 

გამხთარა ცხენი. ის ცხენიზა უთქმჲან: ჸამად მ ჲერზე ჸერთი წყალი არი, ის წყალი იმ 

ცხენს ას ათო, უთქმჲან. 

ის ცხენი მ ყ ანია, ის წყალი უსმია - ცხენი მომკტარა!.. იმ წყალის სახელი - ათდოშანია! 

ცხენი მ კლია, წყალს. ოფლიანი უსმია, ჰემენ - ორი ფეხი გ ბიჯებია, მომკტარა! 

ათდოშანი - ცხენის მოკდომის წყალი. 

 

16. მე აქო რის გოგო, აქო რის გელინი არ 

ახლა, მე თქ ი ასარმაჲ, სოფელი; ჸერთი არის - ჭალახმელები; ჸერთი არის - 

გორჯო აზი არის; ჸერთი არის აქ - კჷზჷჯჷქ ეზია. იმათი სახელი თ რქჩე არი ამა, ო 

ჭალახმელე ბათომის სახელი ყოფილა, ისე ჸამბობენ. ზამ ნზე, იმ იქიდან სახელი 

დ თქმე იან. იქ არი ესე სახელი აჯაბა? არის, კი? იქიდან ქი ჩამოსულან, აქაც ჭალახმელე 

დ თქმე იან. ახლა ამ სოფელს თქ ია გ ზ ლ ჲალჷ. ლამ ზი სოფელი, კაჲ სოფელი. კაჲ 

სოფელია აქ რობა! ესქი ადჷდა - მითრაბოლ, მითრაბოლუ და დ  გეჩიჲორ, მიტრაპოლი 

ჩი იან. ისე ყოფილა. 

მე აქო რი არ. მე აქო რის გოგო, აქო რის გელინი არ. ამის გელინი არ. ძალ ან 

დიდი მოსაქმე კაცები ყოფილან, დიდი კაცები ყოფილან. ამ სოფელს რა და ათქ ათ, რა 

და ათქ ათ, მიტრაპოლი  და ათქ ათო - უთქმჲან. მიტრაპოლმა დეჲთქ ა ახლა, საცხან 

წეხ ალ:  
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- ისი გოგო ხარ, ისი შ ილი ხარ, ისი ქალი ხარ?  

- მიტრაპოლიდან, ჸამად მის ქალი არ, ცოლი არ! - ითქმებოდა.  

ამა, ახლა კიდ ენ დიდთა ა კაცებმა გეჲზარდა, აქო რი სოფელი, მიტრაპოლი, ჩ ენ 

„ლამაზი სოფელი“ და ათქ ით. იმიზა, აქ რობა ლამაზი სოფელია. 

 

17. ჩ ენებური შაჭმელები ბათომიდან წამე ღეთ 

ბირბილაჲ, „ბიბერ“ ეუბნე ით ჩ ენ აქა, ბირბილას და რგა , ლობიეს და რგა , ფხალს 

და რგა . თომათისს, თომათისს და რგა თ, მაკიდოს და თესა , დ ალურას 

და თესა , ჭარხალს და თესა , ქინძი, შეშრამი, პრასა... ერთიცა - ზაფრანას ეტყ ით, 

იმას.  

ჩ ენებური ზამანინდე, ჩ ენებური შაჭმელები ბათომიდან წამე ღეთ. ერთი - კუხიანი 

ლობიეჲ, ერთი - ზეთიანი ლობიეჲ. ზეთიანი ქათამი. იმ ზეთჲან ქათამში რა შეჲრთ ება? 

ზაფრანა! ზაფრანა თ არ ჸარ ჩ რთ ე - იმას თეთრი ექნება, რენგლი ჸარ იქნება იგი!.. იმას 

- ზეთჲან ქათამს ეტყ ით ჩ ენ. 

პიტნა, პიტნა გ აქ. კიტრი გ აქ, კიტრი არის ახლა იმაში - სერაში. მუშამოჲ და, 

წამოხურული, ქუდი!.. ჩ ენებურა - წამოხურებული იგი, ქუდი. თ რქჩე დე - სერა. მაქ 

ახლა - იმ ქუდში, რა არი: ფატიჯანი არის - ისე შა ი ფატლიჯანი არის, თომათისი არის, 

კიტრი არის, ეფენდიმ... სხ აჲ რა არი?.. იგინი, იგინი - შაშტრამი... შეშრამი არის - 

ლობჲაში მ რთეფ, კუხჲან ლობჲაში იმას ურთეფ - შეშრამი ითქმება იმიზა. შეშრამი არის. 

კართან როა ქი, შასლაზე, ის - პილპილაჲ! ბიბერ. თ რქჩე - ბიბერი, თქ ენი - პილპილა. 

ფათათისი, ქართოფლაჲ სიფთე რგ იდით და, ახლა აღარ შე ფერეთ, ახლა აღარ გ აქ!.. 

ლობია. იმას და ბარა  ლამაზათ, სიფთე და ბარა , იმას წამალს და აყრი. იმას მემრე - 

ასე, პაწ-პაწაჲ, პაწ-პაწაჲ, ოჯაღეფს, ჸოფ ფს გა აკეთეფ. იმ ჸოფ ფში ლობიეს ჩა ყრით, 

იმას მემრე წა აფარეფ!.. ამ ა - ოთხ დღეზე, ათ დღეზე ამ ა!.. მემრე ჲმას ხაშარს დ ს ოფ 

და ხაშარზე ე ა, გეჲზდება!.. იმას ახლა, აქიდან დეჲწყეფს - ბოლოჲდან დეჲწყეფს, თა ში 

ასლანდი იმას ყ ა ილი ექნ ბა!.. იმ ყ ა ილითი გამეჲსხამს ლობიას. მოკრიფა  - ბირ აი 

სონრა, ისტერსან, ჰელე ორმოც დღეჲს მემრე - გეჲზდება ის ენ, გეჲზდება ისი. 

მო კრიფა თ, რაფერ ინახა თ: დოლაბეფში ჩა დეფთ. ასე, ნაჲლონეფში ჩა დეფთ და 

დოლაფში და დეფთ. ინცხა მობძანდება, ერწამ გ კეთეფ - მიცემ. მარტ აჲ ასე-ნა 

წამოხარჩო პაწაჲ, თენჯირში, გაწურო-და, ამეჲღეფ, გ ცი ეფ, მიცემ.  

ერთი ასე კედდებოდა წინ-წინ: ასე კიდა დი, ახმობდი - მემრე ზამთარში იმას გ კეთებდი! 

ჸ  ჩხაკაჲ ლობჲეჲ იყო, ჩხაკაჲ ლობჲე. იმას ჩ ენ ძაფზე ა ასხმიდით, ა ასხმიდით, 

ა ასხმიდით, ა ასხმიდით ქი, ასე გრილში და ხკიდა დით, სიცხეში ჸარ 
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და ხკიდა დით - გემო ჸარ წ დეს ჲანი. გრილში და ხკიდა დით და, უმ თო ლი 

ზეჲდან წამო დოდა, იმ ზამთარ, იმ თო ლში გა აკეთებდით. 

კუხიანი ლობიე: მოკრიფა , გასტეხა . ზოგეფს, კაკლეფს გა არჩე დით - კაკლები 

ექნებოდა, ზოგი და - მისი ღენჯო ექნებოდა, იმის ერთათ გა რეცხა დით, თენჯერში 

ჩა ყრიდით და მო ხარშა დით!.. მაკიდოს მ რთა დ თ, ეფენდიმ, პრასა, შეშტრამს 

მ რთა დით, პაწ-პაწას, პირპილას მ რთა დ თ, მარილს მ რთა დ თ, პაწასა - ნიორს 

მ რთა დით, პაწასა - თხილს და ნაყა დით, მ რთა დით. კაშუღით მ რე ... კაშუღით 

არა დ , ლაფერასა ეთ ისი, ასე იმიდან გაკეთებული, ფიცარიდან - ფხალსაც იმით 

აკეთეფთ. იმით რეგა თ, ასე. ნიორს რაში ჭეჭყა  მია? ნიორს - მისი ყაბი აქ... ფილი, 

ფილი! ფილში ჩა დეფთ - ქ ას და არტყამთ ზეჲთ ასე. იმას ფილიქ აჲ თქ ია. 

ახლა ფხალი. აქა სუნთელი ჩემი რძალები არის ამა, სიფთე ჩემი, მე ქი აკეთებდი, იგი 

გითხრა შენ. ფხალს ლამ ზათ მო კრიფა დი ბახჩადან, იმას გადა არჩე დი, იმას წყალჩი 

გა რეცხა დი. ადუღებული - თენჯერში - წყალი მექნებოდა. იმ ფხალს იმ წყალში 

ჩა დებდი. იმას მერმე დ რე დი, მ რე დი, პაწას კაფახს და ახურე დი. იმის წ ენს 

გამო წურა დი, ახლა - ჩ ნქი, პაწაჲ წარე არ იყოს, - იმიზა გამო წურა დი. იმას მემრე 

ლამ ზათ მარილს და აყრიდი, კაფახს და ახურა დი. კართოფილაჲს და აყრიდი, ხახ ს 

და ადებდი, მაკიდოს და აჭრიდი ზეთ. ამხელა ზროხის ჲაღს და დებდი ზეთ - ჸ  

ლამ ზათ იქ მეჲხარშ ოდა. ნიორს, მარილს და ნაყა დი, იმას მემრე ფხალს მ რთა დი. 

მეც შე ჭამდი, შენაც შეშჭამდი, იგიც შეშჭამდა - ყ ელაჲ შეშჭამდეს! 

ფხალის ერთათ, ფხალლობიასაც გა აკეთებდი. ფხალლობია იქიდან მობძანებულია - 

ბათომიდან. ფხალსა და ლობიას რე დი, გა აკეთებდი. 

რაჲზა ქჭირიან ესენი? 

18. ყოლიფერი რძალეფს შა ანებე 

მე, ჩემო ციცა  (ციცა დემე - ლამაზი გოგო, ციცაჲ), მე ქმარი მომიკდა. ბაღნები მყა ს, 

ამტონი ბაღნები მყა ს: ორი გოგო, სამი ბიჭი მყა ს. ორი ციცაჲ მყა ს, სამიც და - იგი 

მყა ს, ბიჭები მყა ს. მუშაობენ, მუშაობენ, ართ - აკეთ ფ, ჭ მ, ამა ძროხა არ მყა ს, არ 

უყურეფ. სიფთე უყურებდი, სიფთე. მე ახლა ის ენები, ახლა მე რძალეფს შა ანებე: 

მე ისაქმე, თქ ენ რაცხა ქენით, რაცხა გინდანან იგინი - ძროხაც მოწ ელეთ, ხობჲებიც 

მოწ ელეთ, ყანიებიც დაბარეთ, ყოლიფერი თქ ენ ქენით-მეთქინ ახლა. მე ჟდი არ, 

რძალეფს უყურეფ: რას იჯებით? ასე ქენით, ისე ქენით! - მე კითხულოფ რაცხაეფს, ისინი 

ისაქმებენ. ჰე, ჩე კითხა , ყ ელას და ლოცა . შენ ბილე დაგლოცა ! 

ღმერთო, აჲ ციცაჲს ომრი დიდი გახადე, დიდი მიეცი, კაჲ ლამ ზი ქმარი შ ხ ენდრე! 

ღმერთმა კაჲ ჭამა მისსოს, სჲერული მისსოს, ყოლიფერი მისსოს! 

 



17 
 

19. ჩურუქსული ხეირიეს ნიშნობა 

გამარჯობა! და ბძ ნდე პაწაჲ, თქ ენც დაჯ ქით, დაჯ ქით! ხარუნ, დ , ხოშ გელდინიზ!.. 

ონლარ ბათუმდან მი? ოლურ!..  

ჩემ იქა თამ ჩურუქსულია, ამა აჭარლეფში ჩა არდი, ამ გელეფში! ჩ ენ შავიშ ილი ართ, 

აქაჲდან, აგენი - აჭარელი იშთე. მაჭახელი დე აინი, აგინი მაჭახელები არჲან, იშთე. 

მაჭახელსაც ეტყ იან, აჭარელსაც ეტყ იან. სხ ა არი?!.. ჰ , მაჭახელი მე ჸარ იცი მაშინ - 

აჭარელი და ჩურუქსული იცი!.. 

[აჭარელი და ჩურუქსული] არაფერი არ არი, დ !.. პაწაჲ, ლაპარიკი ამათი ის არი - 

დეჲშურია! ჩ ენ ახლა, ჩურუქსულაჲ „კარქა იყა ი“ - აგენი „გამ რჯობას“ ეტყ იან: „ხოშ 

გელდი“ - კარქა იყა ი და აგენი „გამ რჯობას“ ეტყ იან. გამ რჯობა - გამ რჯობა იშთე, 

ერთია, აინია. სხ ა რა იცი მე, მეც გა ხჷდი, აჭარელი გა ხდი ა, ორმოზდ თი 

წელიწადია, რა იცი მე!.. 

ჩემი ბუძჲაჲშ ილი აჭარლეფში არი - ერთი ერ იტყ ი ქი აჭარელია. მე - ქლათ აჭარელი! 

ბაბაჲს სახლში მი ალ, ბოჲნე ლაპარიკოფ აჭარულაჲ. ერ ლაპარიკობდი - 

დე სწა ლე! ჩურუქსული არ დამამიწყდა და დაგამიწყდება, იშთე, [აჭარული] 

დეჲშურია!.. 

[ჩემი] ნიშნობა რაფერ [იქნა] და, ჩემი ბუძჲაჲს გოგოჲს ქორწილზე იყა ი. ამის ტაჲამისის 

ქორწილზე, ტაჲამისი იყო ელიოღლი მემედა - ენიშთემ დ , ნეჯათინინ ბაბასი. იქ 

ქორწილზე დიმინახა დედ მთილმა. ბიჭმა არა - მაშინ დანახ ა არ იყო. ბიჭი როჲს 

დე ნახე? ოჲ დ ! სახში მი ედი - მაშინ. დე ნახე - ჸაბა ჸარ მემეწონა?! ჸამისი ბუძჲამისი 

ცუდი იქნებოდა?  

ბიჭი არ მომწონებოდა - ჸა[რ]აფერი, ის ყოფილიყო-ნა, ჸა[რ]აფერი! ჩ ენ ისა იმფრათ არ 

არი! დატე ა არ იცით. აქცე ენ ამა, დატე ა ჸარ არი. 

[დასანიშნაჲ] სამ- ოთხმა ამო და: დედ მთილი, სიმა რი, მაზლი, დიდი მაზლი - აგი 

იყო, სამ- ოთხი. იშტ , ჸილაპარიკეს, ჸილაპარიკეს, ჸისქნენ - კარქა არი. მემრე -და ნიშანი 

ქნეს. ყოლიფერი ამეჲტანენ: ათი ტალი ბილ ზუღი, ბეშიბილლუღი - ბეშიბილლუხს 

ეტყოდენ, იშთე, იგინი ამეჲტანენ, ყოლიფერი ამეჲტანენ, ჭო : ჩასაცმელები-მასაცმელები, 

აფსილი, იშთე დ , ყოლიფერი!  

აგინი ზენგილი იყ ენ, თაბ , ჸაბა! ჸენ დიდი ზენგინი - აგი[რ], ჸამის დედეჲ იყო! რაფერ 

ზენგინეფს ეძებენ, ხედა ?.. 

დუგუნი ჸ !.. [რაფერ იყო,] რა იცი ახლა მე, ეგი დამამიწყდა მე, რა იცი ახლა... 

ბ [ღ]ლამას უკრა დენ. სამა - თხილობაზე რომ ბათუმიდან ჩ ენებურებია, ბიჭები, იგენს 

ასამეფთ, ბოჲლე - რაცხა, მათებურაჲ მღერობენ და სამობენ, მემრენ არაბაჲდან რაცხა, 

ბაღლამას დ კრიან, რაცხა ჩანგი და თეიფი, დ ! იმათ ისამებენ ამა, რა ლამაზათ სამობენ! 
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ახლა, აქაურები ხორონი ისამებდენ დუგუნზე - მე მახსო ს, ბაღნობიდან! ახლანდელებმა 

ამა - ჸარ იციან! ჰემ იმღერებდენ, ჰემ - ისამებდენ. ახლა, რა-ნა გახსო დეს კაცი, ეპ ! ჸარ 

მახსო ს, ებბედი, გუშინ რა ჭამე, ჸარ იცი! 

 

20. წინ-წინ რას ჭამდით 

(ხეირიე და ემინე) 

[ხეირიე:] წინ-წინ რას ჭამდით? ლობჲას, ფხალლობჲას, ამოლესილს. ჩურუქსულები 

პაწაჲ დეღიშურს აკეთებენ - ნიგოზ[ს] ბილე ურთ ენ! ჸამა ჸაი აჭარლები - არა: მარტ აჲ 

ნიორი, მწარე პირპილაჲ მორეგ ე - ჭამე! ნიგოზ ჸარ ურთ ენ. ჸამის ბაბ ნნე - ჩემი 

დედ მთილი ბილე, ჸარ ურთ ამდა ამა, გერჩექთენ გემრიელია, დ ! ჸუკ კლო გემრიელია, 

აქო რი გაკეთებული. ჩ ენებისაც ის კაჲა დ  - ჩურუხსულისა, - ამა ბურასი თ  დეღიშურ, 

იმფო კაჲა. 

აქ, აჭარლები მოლახტოს ებნე იან, ჩ ენ - პარკი ლობჲას. სუნელია ასე - შეშთრამს, იგინს 

ურთა , ჸ  ჩ ენებური მოლახტო ჸარის, იმფერები. სუნელი: შეშტრამ , ქინძ , ნიორ ... ჲა 

თხილი, ჲა ნიგოზი - კაკალი, იშთე - იგენს ურთა თ. მე ყოლიფერს აკეთეფ - ამოლესილი 

ლობჲაჲ დე, მემრენ - ჲაღიანი ლობჲა, ყოლიფერს იშტე, რა იცი მე, ფილა ი-მილა ი, 

ყოლიფერი კეთთება!.. 

აჲ, ფილა ი რაფერ კეთთება: შეირჲანი თუ გინდა - მოხრაკულაჲ, ძროხის ნაღები, ის ჲაღი 

დ სხა-ნა, მოდრეთ გარეცხილი ბრინჯი დ ყრა-ნა, ჩახრაკო-ნა კარქა, დ სხა-ნა ადუღებული 

წყალი: ქათმჲანი თუ გინდა - ქათმჲანი, ისე თუ გინდა - ჸ სე, ყოლიფერით კეთთება! 

ძალ ან გემრიელი კეთთება. ჩურუხსულაჲ? ჸ  არ იცი მე, ბაღნობა[ში]... მე ჸახლა, 

აქო რი გა ხთი და ყოლიფერი დამა იწყტა! აქო რულა აკეთეფ, იშთე! 

პურ აცხოფ? თუ გინდა, გამ აცხ ე ჸამა, აცხობდი მე! ჸახლა - ჸებბედი არა!.. ჸიმას 

წამ ასუქებდი, ფურუნში თუ გინდა - ფურუნში, თა ანზე თუ გინდა - თა ანზე. კეცზეც - 

თაბ , კეციც იყო, ამა კეცი ჰად ? კეცზე - სიმიდის ჭადი, რა გემრიელია!.. კეცი ქალებმა 

გიმიტეხეს, ჩ ენებურებმა! თხილს რომ კრეფენ და მე იდენ ჩ ენთან - იმათ გიმიტეხეს. მე 

აკეთებდი, ჩემ ბაღანასა ძალ ან უყ არს კეცის ჭადი, დ !.. პური ნემეტარი არ იკრება 

იმაზე, კეცზე. ამა, დ დი კეცი უნდა იმას, მაშ ინ. პაწაჲ კეცზე ჸერცახე დადე ი - ჸ ა 

ხარჯი!  

ბ რექს იყ ანებენ, თაბ !.. ჩ ენ აქ, ფქ ილ მო ზილა თ და, ჲოხი ჩხირით გა წე თ და 

ცეცხლზე გა ახმოფთ.  [ემინე: ბ რეგი და გე რეგი ერთჲა!] ჰ , ერთჲა, ჸერთი!.. ბ რეღი 

ახლა ჩ ენი[ა] - ქართ ელებმა იცჲან, თურქებმა ჸარ იცჲან! ბ რეღის საჯი არი ასე - 

ამხელა, ასე. [ზედ] პურსაც აცხობენ ქალები ამა, მე [ე]ბბედი არ გამომიცხ ია და, ჸიმაზე 

დ დებენ, ბ რეღს გეჲყ ანებენ, იმაზე ასე ეჲტკ აჩ ის, ლამაზათ შეიქნება - ძალ ან 

გემრიელია! ჸერთ წელიწად გა აკეთეფ, ა ამსეფ ქ შეთეფში, და დეფთ ნალიეფში - იმ 
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ერთ წელიწად ჶჭამთ! ასი ფურცელი, ორასი ფურცელი, სამასი ფურცელი... ახლა მე 

თხილობისთ ინ გა ყ ანიო-ნდა, იშთე! 

[ემინე:] ჸერიშტას აკეთეფთ, იმას - ჰასუთას გა აკეთეფთ, ქესმე-ჩორბას გა აკეთეფთ, 

იმას გამო ჭრით... ესკიდე, წინ-წინ ჩემი ნენეჲ მაკა[რ]ინას გამოჭრიდა - გამოჭრილი 

მაკარინას ჭამდენ. ახლა იღეფთ, ამა წინ-წინ - გა აკეთებდით, ჩ ენ!.. 

[ხეირიე:] გაკეთებული, გემრიელია, ზათენ!.. ჸეზიეთი უნდა! ახლა ყოლაჲ: ქალაქიდან 

ყიდულობენ, მოაქ ან, ახლანდელი გელნეფს (//გელინეფს). ჩ ენ ესკიდენ, მომკტარი 

იყა ით, ახლანდელი ქალებს რა უნდებიან? ახლანდელი ქალობა ყოლაჲა - ჰ! 

აცოცხლოს ღმერთმა და ჸიყ ონ! თაბ ... 

 

21. დედ მთილ, მამ მთილ - „ნენეჲ“-ნა უთხრა 

ჩემ სოფელში, ჩემი ნენეჲ დედ მთილთან, მამ მთილთან, მაზლთან - კარ ასე, ჸუკან-უკან 

გეჲძრიდა, მან ასე ჸარ მიტჲალდებოდა და ჸარ გეჲარდა! ახლანდელები - წასძრჲან, 

გეჲ ლჲან! ამა, ჩ ენი - ისეა. დედ მთილ, მამ მთილ - „ნენეჲ“-ნა უთხრა, „ნენეჲ“ თ არ 

უთხარ - მახ ილი გელინი ჸარ ხარ!.. ნენეჲ - დედა, აინი. ჩ ენ აქ - ნენეჲ ქ ია. ნენეს 

ეტყ ით ჩ ენ. 

ჩ ენ აქ ქართ ელები იჯებჲან ასე, თ რქები - არა! ჩ ენ მულეფ - „აბლას“ ეტყ ით, 

„აბუს“ ეტყ ით. მაზლებ - პაწალაჲც რო ის იყოს - „ ბეს“ ეტყ ით. ეს ქართ ელები 

ებნე ით, თ რქები - არა!.. თ რქები სახელ დ ძახებენ. ჩ ენ გ იყ არს, იმისთ ნ ისე 

ეტყ ით. 

ახლა ჩ ენი გელინები ამ ხარუნას - „ხარუნ ბეს“ ეუბნე იან. ჸ , ოჲლ ! ამას ახლა, „ხარუნ 

ბეს“ ეტყ იან. ისე, „ხარუნას“ ერ დ ძახეფს - სიკტილ’ უნდა?!.. თურქები უძახიან! 

თურქები ჰ ლ  უძახჲან და, ქართ ელები - ჸარ დ ძახებენ! ქართ ელეფში საჲგჷ ბე რია. 

მე მესელა, ქჷრკ ჩ ჲაშინდე არ, ძალიან ის ახლა, დაბერებული არ არ, მე ბილე - 

გათხ ებიხან, ჩემი კაცი ჸარ დიმინახია! ქართ ელეფში - ჩემ სოფელში - ისეა! ახლა არა - 

ჩემ დროში, ისე იყო. 

წინ-წინათ ისე ყოფილა: ნიშანლი გოგო, აგზე თუ მამ მთილი დეჲნახ , ნეფემაც - 

ნიშანლობაში, გოგომაც - ჰეჲქ, უკნიდან შამ ხ ემდენ და გეჲარდენ, აგზე არ გეჲარდენ. 

დიდ ანები ისე რომ იქმოდნენ, წ იტები - რამეს ერ იტყოდნენ!.. დიდ ანები შ რჩე დენ 

იშთე, შ რჩე ებლა არ მიცემდენ, ახლა, შ ილს ერ გად გდებდენ!.. წინ-წინ ელჩილუღი 

იყო, შერჩე ა იყო, სხ აფერ არ იქნებოდა. 

 

21. შა იშ ილების გოგო არ, თა ლიოღლების გელინი არ 
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მე - ხეირიე მთქ ია, შა იშ ილი არ. შა იშ ილების გოგო არ, თა ლიოღლების 

გელინი არ. ჩემი დუგუნზე, მაშ ინ, ალთუნები ჰეფ ბრე ლი იყო. ყოლიფერი 

ალთუნიდან მაჩუქ ეს. დუგუნზე გ თენენ და დ ქციეს, სახლის ყელემები ბილე წ ქციეს 

ჩემმა თარაფმა! ცხენები იყო ამა, მე ჸარაბაჲთ მომიყ ანეს. არაბა იყო მაშ ინ, ჸაპა! 

იმისხ ანე ოთობ სები ამეჲყ ანა-ქი ამის დედემისმა... , რა დედეჲ ყა და ჸამას, იც ?.. 

აგიც ისე - აგიც დუნჲადა ბი ტ ნე! 

ქემალამ ლამ ზი გოგო მეჲყ ანა. ამა ბანა ჩოქ დოშკუნ იდი, ბენი გორუმჯედე ჰა, 

ათლ რდი! ხატიჯეი ბიზიმ ყაფია ყადარ გეთურდუ ამა, შიმდი ჲა[ნ]ლაშმადი. 

მე სამი ბიჭი, ერთი გოგო მყა ს. სამი ბიჭი, სამივე - ჸისტანბოლს არჲან. გოგო გათხო და 

ამა, დედ მთილმა რახატი არ მისს , გოგო ჸუკან წამო და, ჩემთან არი ახლა. დედ მთილმა 

რახატი არ მისცა, ბიჭმა არ თქ ა-ქი - ნენემისი იყო, იფიქრა. ბიჭმა  ჸარ თქ ა-ქი: მე ო, 

ერ და ტე ო. იგიც ჩემი მაზლიშ ილია ამა [ჩემ გოგოს] დედ მთილმა, მულმა რახათი 

არ მისცა. ის ჭადის ჭამასაც - ჩემთან ჭამს! 

ბიჭებსა ქალები ყა ან, ყა ან, ჸეჰ !.. ქორწილით, ჸარაბაებით მი დენ, მეჲყ ანეს. ოზოში 

უქენით ქლათ ქორწილები - სამით, სეჲრით, ყორიფელით! ჸერთი - შ ათანა ბიჭი, 

ისტანბოლს - იქ იყო გოგოჲც, - ქორწილი იქ ქენით!.. აქ არ გ იქნია. პაწაჲ ბიჭის 

ქორწილი და დიდი ბიჭის ქორწილი - აქ ქენით. 

ქალი რაფერ ითხ ეთ? მოწონდენ ერთმანები ბაღნეფ და ჩ ენაც მი ედით, დედ-მამას 

უთხარით: ალლ ჰუნ იზნიდან, შენი გოგოჲ გ ინდა ჩ ენი ბიჭისთ ინ-მე თხარი, ასეა, 

ისეა დერქენე, პაწა ყოლეფ, დ ყოლეფ და - თამამო, გებნე იან. მემრენე ბეჭედებს 

წამო აცუმთ ამფერ და, იმას მემრენ - იშთე, ნიშანს იხთით, მიგ აქ ყორიფელი: 

ალთუნი... ალთუნის ყორიფელს ყ დულოფთ დ , ისე მოქცენ-ბილე - შენ არ მიგინდება, 

ცარიელი ქალი!.. ალთუნის გარეთ - ჩასაცმელები-მასაცმელები: კაბა, ფალთო ი, 

მანთო ი, ყორიფელი, დ ! 

 

22. მუს დე ჸარ მომდგამს 

ახლა, მე წრე ლაჲ ერ საქმოფ, მუს დე ჸარ მომდგამს. წინ-წინ საქმობდი ყორიფელს - 

პრასა ჲა არანა ყადარ, ფხალი, ლობიე... ფქ ა თ, სიმინდი ქფილი გ აქ. ახლა მე 

საქმოფ, პაწ-პაწაჲ ისე რაცხა: დ რგა ყაჯი, ჩემმა კაცმა, იშთე, პაწ-პაწაჲ რაცხა არის და რა 

იცი, ნემეტარ ქალაქიდან ყ დულოფთ დ , მოგ აქ. არი იქა, ბაზარში ყორიფელი არი, 

ყორიფელ ნახა .  

წინ-წინ თაბ  - საქმობდი მიწაზე!  მუშაობდით თაბი, ჸაბ ! ფატით, ასე ფატით - პაწაჲ 

მოთორიანი იმით ხნიდით. ჰო, უწინათაც ისე. იმით თესა თ, იმის მემრენ და იმას 

აქნე თ - რა ქ ია იმას - გასამარგლელი ასე, ომ მარგლიან, დ ! იმას ომ ათემიზებენ - 

ყანას, იმის ქალეფს დე კა ეფთ, აქნე თ. ჩ ენ არ იქთ. ხილიც და, ზათენ ბათუმიდან 
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მო ლჲან - წრე ლე მერ ე წელია, ბათუმიდან მოდიან იშთე, იმათ აკრეფიეფთ. ძალ ან 

კაჲ ინსნები არჲან. წინ-წინ - აქო რი თურქებიდან, ქალაქის ზეჲდან მო დოდენ. ქალაქის 

ზეჲთ არიან, იქით - შორ არ , იქიდან მოქ ყა და. სახლი მაქდეს გაკეთებული 

მათისთ ინ. მოთორიც ქონდენ ასე, მაქინაჲ, მაქინაჲ - იმით იმასიქცე დენ.  

სიფთე არ იყო, სიფთე - ხელით. ამა ხელით რომ იყო, მე არ მახსო ს ზათენ. ჩემ დროსაც 

აქო რ თურქეფს მაქინა ხონდენ. სიფთე ყორიფელს აკეთებდი, ახლა ერ საქმოფ, 

მუს დე ჸარ მომდგამს. ჲეთმიშ ბირ ჲაშინდე არ, ჩ ენებურაჲ - სამოზდა თერთმ ტი!.. 

 

23. ბადიში შ იდი მყა ს 

რა ლამაზი რაცხა არი, ღმერთმამ ომრით მიცეს!.. მეც ბადიში - შ იდი მყა ს!.. სამი - 

ერთიდან, ორ-ოლი - იმიდან და იმიდან, შ იდი! დიდ ბიჭ - ორი გოგო, ერთი ბიჭი, 

შ ათანას - ბიჭი და გოგო ყა ს, გოგოს - აქ რო მყა ს, - ბიჭები ყა ს. ბადიშები „ბაბ ნნე“ 

თურქულა მებნე იან, მეც ისე ეუბნები - სხ ა რაჲ უთხრა?!.. ბაღნები დამშორდენ - შორ 

არიან. მო ლჲან-წე ლიან და არჲან. ახლა თ თილზე მო დენ, წე დენ. თექრარ, თუ კაი, 

თხილობაზე მო ლჲან, მემრენ ქი წე დონ-ნა. იქ, გაღმაჲ დიდი ბახჩა ჩემია, . თხილი მაქ 

იქ. თხილობაზე, ბაღნები მო დონ-ნა, იქ იყ ონ თელი. 

ბადიშები გადაქცე ლი არჲან - ჰეფ თ რქჩა ლაპარიკობენ, ქართული არ იციან. არა, იციან 

ამა, რაცხას ეტყ ი სიტყ ას - იმა ზიდა ენ, ისე ერ ლაპარიკობენ. 

 

24. ჩემმა დედემა ექინჯუხში რაფერ მო და 

ჩემი სახელი - ოსმანაჲ, სოჲადი - ხოხოტაჲშ ილი. ამ ექინჯუხში დე ბადე, აქა ჩემმა 

დედემ - მეჯიდამ მო და. ახლა-ნდა გითხრა ქი, რაფერ მო და: 

ბათუმ რუსმა რომე შამო და, ჩ ენი დედეჲს ბაბა მაჭახელში ყოფილა. იმან იშთე, ა ად 

გახთა მეგერე და მოკ და. რომ მოკ დ , ორი გოგო, იშთე, მეჯიდაი - ბიჭი, ქალი დარჩენ. 

წე დეთ - ჸარ წე დეთ? წე დეთ თუ არა? იმ რუსმაც: ბოლჩე იკობა ქენითო, ჰიჩ... ქალმა: 

ჰიჩ ჸისასაც ჸარ იცნობო, ჸისას ქითაფსაც ჸარ იცნოფო, - თქ ა მეგერ. მაშინ იმ რუსმა - 

ბოლჩე იკ ეტყ იან, რაფერი ეტყ ით თქ ენ, ჸარ იცი - სავაში ქნა, ხარფში ყოფილა. ეს 

რომ აქ ჰიჩ რამეს არ ცნობილ ფს, მეჯიდამ - ჩ ენმა დედემ: ჩ ენ აქ რაფერ-ნა და დგეთო 

და წამოსულან. რომ წამოსულ , ზეჲდან გამოსულა დ , იმ ზეჲთა კარიდან, - სარფიდან 

არა, - იქ, მაჭახელიდან. 

გამოსულან. იქიდან ისე წამოსულა, წამოსულა, წამოსულა - პაწაჲ რომ წამოსულ ნ, მოდჲან 

აწე, ორი ძროხა ყა ს, მას სკი რი აქ მოკიდული, გოგ ეფსაც - იმ მაგაზაჲდან რაცხას 

აწე ენ, მეჲკიდებენ ზრუგზე, ჩას ცმელი, ჸურუბაჲ. ნენესაც რაცხები მუაქ ენ და ა ათ 

გახთა. თქ ენ წ ინდა ა ატყოფობას ეტყ ით, ჩ ენ - ერემს და ის ა ატყოფობა დ მართა. 
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აჲ, ბე რი იფიქრა დ : რა იყა ით და რა გა ხთითო და იმ ფიქრში ის ა ატყოფობა 

დ მართა, ეღ რ წამო დენ მერე: გზაში რომ მოდი ნ, ერ წამო დენ, მეჯიდაჲც იქ დარჩა. 

უცადა მეგერ იქ, უცადა: რამეჲ არ არი, რაჲთ წამეჲყ ანოს უნდა? ქათამ უღებდა და 

მიართმემდა ნენეს. ჸიმ დეფს რომე რაცხები მოკიდული აქ ნ - ფეშკირი აქ ნ, ხა ლის ის 

აქ ნ, რაცხა აქ ნ, იმფერი რაცხჲები, - იმას მიცემს მეგერემ, ფულ არ ანახ იეფს ინმეს, 

ფულს მალა ს მეგემ. იმა მიცემს და ჸერთ ქათამ რთ ამს, ჸორ ქათამს რთ ამს და ასე 

მიცემს. ხოდა, მოკდა მეგერ, ნენეჲ. 

ნენემ რომ მოკდ  და, იქ მიაფლა ა და იქიდან წამო და აქ, უნჲეში. იქ შ ტყ ია იშთე, იქ 

სამ წელიწადს უცადა ქი, რომ უნჲეში მისი ხისიმები წამოსულან. იქიდან უნჲეში წამო და 

ნელ-ნელა, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა და აქ მო და, აქ ხისიმები ნახა - ხოხოტაჲშ ილები ნახა, 

ამ ექინჯუღში. ჰეჲქ დამჟდარან, ჰე იქით. 

მემრენ, ის მაღაზა რომ ქონდენ, იქიდან პაწაჲ რაცხები ქონებია დედესი - ფარა, შენახული. 

ჰეჲს ადგილი ეჲღო, ჰეჲქ იგერ - გაღმაში. აგერ-იგერ გზა არ მი ა, ჰეჲგერ. იქ ჩემი 

ბიძაშ ილებია ახლა. 

 

25. ქართ ელი ფოსტაჯი უნჲაში 

რისთ ინ მი ა კაცი უნჲას? თო ლი არი აქა, ზათენ - რა საქმე მაქო, იტყ ის, მი ა. სახლი 

აქ ა ზათენ, არ მოშლის-ქი იმასა, მარა მი ა. იმისთ ინაც მი ა-ქი, ბაღანას საკითხ ელაჲ: 

აქა რი ოქული არ უნდა, უნჲაში უნდა. 

წინ-წინ, ჩემ ბაღნობაში, უნჲა პაწაჲ შეჰერი იყო. იქა ჩემ ბაღნობაში ათი-თხუთმეტი კაცი - 

ქართ ელი, ათი-თხუთმეტი კაცი - თ რქი, ერთმანეფ მოკლიდენ. რატომ და, იგზე 

თ რქობა-ქართ ელობა იყო: შენ ის ხარ, მე ჸის არ - ჰეჲმნაჲრი ისემეჲ იყო.  

წინ-წინ, ქართ ელი თ რქ გოგოს ერ მიცემდა - ჸარ მჲაცემჲებდენ! ჰეჲმფერი იყო. ახლა 

იმათ - ქართ ელმაც, თ რქმაც, ის გახდა. ახლა ჸიმფერი რამეჲ არ ალი, ჸიმნაჲრი საქმე ჸარ 

ალი ახლა.  

წინ-წინ ერთმანეფში ასე ბძოლობდენ. რატომ ბძოლობდენ? ძალ ან თხილი იქნა აქა. 

ისაც თხილი ქონდა - დიდი კაცი იყო. ს დეჯე, ქეჲჶი: შენ დიდი კაცი ხარ - არა, მე დიდი 

კაცი არ, იშთე, ამ ქეჲჶისთ ინ, ერთმანეფ მოკლიდენ. მაშინ რაცხა, ჰეჲმფერობა იყო. ჩემ 

ბაღნობაში კაცი კლა ბე რი იყო - კლე დენ!.. ახლა, იმფერი საქმეჲ არ ალი.  

წინ-წინ, უნჲაში ერთი ქართ ელი თუ მეჸიკლ , ერთი ათი-თუთხმეტი თ რქი უნდა 

მოკლა! იმნაჲრი კაცები იყ ენ ქი, დეჲლიენ იმათ. კაცი კლა ეჰა ესებოდათ. ჩემი ნაცნობი 

ჰეჲმფერი კაცები იყ ენ. ციხეში-მიხეში, იმნაჲრ რამეში - ყოლაჲ-ყოლაჲ არ 

ჩა არდებოდენ.  
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აქ, უნჲაში, ერთი სოფელია და ჸიმ სოფელში, ერთი კაცი მ კლიან. მ კლიან და დ წ იან 

ცეცხლით. მე ჸასკერში იყა ი მაშინ და მკითხა-ქი, ჸამირმა: ე რაფერ იქნება ო, შენ 

ჸუნჲელი იყა ო და - ჰო-მეთქინ! ეს ასე რაფერ იქნება ო? - მკითხ , შე ხედე მე, - რაფერ 

ისქნა, ინ ისქნა, - გე გე მთელი: ინ იყო, რა იყო, რისთ ინ მოკლეს - რა სებებით, რაფერ, 

ინ მოკლა - გე გე. ის თ რქი იყო, რომ დაწ ენ. მეგერემ, ერთი, - ფოსტაჯის ეტყოდენ და 

ის კაცი მოაკლე ია მისმა ბაბამ. ჰეჲს ბაღანაჲც იმისთ ინ დაწ ენ. ჰეჲს ფოსტაჯი 

ქართ ელი იყო, ჩ ენებური იყო კაცი. 

ის ფოსტაჯი რატომ მოკლეს, იცი? რაზე წინამძღ არია, რაზე ქართ ელი წინამძღ არი 

კაცია, თ ალგამხილე არი, უნჲას ებატონოს-და - ჰეჲმისთინ. იმაზეც - იმ იმის ის მოკლეს 

და დაწ ეს. 

 

26. ექინჯუღის ალაგები 

ეს სოფელი - ექინჯუღია. სხ ა სახელი ამას არ აქ. ტყიები, ალაგები აქ. ახლა, ჰ გზე, 

გაღმაში, ა ი ყეას ეტყ იან. ასე, ემ წინ, დაქთაღან - ჲაჲლა ჲათაღ ეტყ იან, ჰეჲსე ეტყოდენ. 

იშთე, ჰაქ, ამ ადგილს - ყამაზდის ეტყ იან. იქ ასე, ზეჲთ ეხ ალ, ის - სულ ზეჲზე, ზეჲთკენ 

რუმ ჯამეა, - ყარაყირუღი ჰქ იან იმასა, ყარაყირუღი. ნეჲსე, იმის იქიდან ისე - მელლიქ 

თეფე, მეშად ზი, ჰეჲსე - ყაბაყულაღი, ემ გაღმას - ფელ თე თაჲ ჰქ ია, ფელ თე თაჲს 

იშთე, ადგილები არი: ჶჷნდიკლი, ოჯალან... ქართული არ ქ ია, იმნაჲრი ქართული 

სახელი ჸარ ქ ია. 

ახლა, ამ აგზე, ქომო[თ], სარიძოღლები ეტყ იან, სარიძოღლები. ის რაჲდან დარჩენილა? 

იქა გჲაურები მჟდარან - სომეხები ყოფილან. იმითიდან დარჩენილა. იშთე ჰაქ, თოფალის 

ჲერს ეტყ იან, ზეჲთ - თოფალის ჲერი. თოფალი იცი, ხო, ჲერიც იცი - გნებილოფ, 

ქართ ელია იგიც. იქაც თოფალი სომეხი მჟდარა და იმიდან დ რქ ეს იგი. 

ჰეჲსე - ჸაჲდილი გოლები. გოლი რ რი იცი, დ ? წყლის იგი... ჸაჲდილი გოლები ჸიმნაჲრი 

ადგილი არი. ჸაჲდილაჲ ყოფილა ერთი და იმიდან - ჸაჲდილი გოლები ეტყ იან. 

ჰეჲმფერი სახელებიც არი დარქმე ლი. აქაობას ჩანახჩი ქ ია, ჰამკენ, ჩანახჩის ეტყ იან. 

ჰეჲსე.  

აქ ქართულა ლაპარიკოფთ ჩ ენ. აქ - ამ სოფელში, სუყ ელა ქართულაჲ. ახლა, ჩემ 

ბადიშემმაც ქართულაჲ იციან, თ ლმა, უნჲაში ცხო რობენ, ამა თელმა იცჲან ქართულაჲ. 

ისე იშტე. ზოგი - უნჲაში ცხო რობენ, ქართულაჲ ბაღნები გეჲგნებენ და ერ 

დეჲლაპარაკებენ, თურქულაჲ იცჲან. 

უნჲაში ბელედიე ბაშკანიც ქართ ელია. კაჲ კაცია, იც . ჩ ენ აქა რობაც იმაზე ართ. აქა 

წინ-წინ ჩამლუღი იყ , ის წაყაფათმიშტა, არ ალი. ახლა თლათ უნჲას იმაზე ართ. 
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27. ფაცას დ  მეტი ქობლეთლები არჲან 

მე ახლა, თა ის დროზე ბაბუასგან გა იგე - აქა მუაჯირები ფეხით ჩამოსულები არჲან. 

დ ხლოებით - ესე ფიქროფ, ოცი ათასი ქართ ელი იქნება აქა - ამ ქალაქში, ფაცაში. 

სოფლებში ძალჲან ბე რია. ფაცა - ილჩეს ქალაქია. ამ ილჩეში ორმოზდ თი სოფელი 

იქნება. აქიდან ასე - ოზდახუთში ქართ ელი იქნება. ამა, ჰემენ ათი-თორმეტი სოფელი 

არი, სულ ქართ ელები არჲან, თ რქები არარი შიგნი. სუფთა ქართ ელები არჲან. 

ფაცას ქართ ელები ქობჷლეთიდან არჲან, ბე რები არჲან. ქედადან არიან. გ არებიც არი 

აქა. მესელა, მე არ კაკალაძე, დედა ჸარი - ჸინაჲშ ილი. ქათამაძე, ჟა ანაძე, ცეხლაძე-

ჭეჭელოღლი (ჭეჭელოღლი ქართული გ არი არ არი, ამა) არჲან. დ  მეტი - ქობლეთლები 

არჲან. ამ ქალაქში ქობლეთლები ბე რია. გეჲარე-გემეჲარე, ნახე, კითხე - ქობლეთელი 

არო, გეტყ ის, ჩურუქსუ შეირიდან მოსული არ! - გეტყ ის. ჩურუქსუ თ რქჩე სახელია. 

ჩემი ბაბუაჩემი ლაპარიკობდა, იმიდან იცი: ქობლეთიდან მუაჯირები ჩამოსულან ფეხით 

აქა, ფაცაში. ფაცაჲ ქალაქი ჰიჩ არ ყოფილა მაშინ. ეს მუაჯირები ჩამოსულან ქი, აქა კოღო 

ბე რი არიჲმიშ, სოფლეფში ასულან - ნელა-ნელა, ნელა-ნელა. ცოტაჲ აქა დარჩენილან, 

ბე რები და ზეჲთ ასულან. სოფლეფში სახლები, იმათი აშენებული, ახლაც და არი, დგას 

იშთე. ძალჲან სოტა დარჩა ამა, არი. ახლა სუ ჸახალი-ახალი გ ქეთებენ, ამა ცოტა კიდე არი, 

ძ ელი: ჸერთი, ჸორი, სამი... იქნება. ბე რი ა იჯები არ ხონიან, ამა ცოტა ხონიან - 

ლოგინები, იგინი, ეშჲები დ , სახლის!.. 

ადრე, ქ ა და ხეჲდან გაკეთებული სახლები ბე რი არიჲმიშ - ჩემი ბაბუაჩემი 

ლაპარიკობდა. ქობჷლეთიდან ჩამოსული ქართ ელები უსტაები ყოფილან, კეთება 

ცოდნიან. მე სუფთათ ერ გეტყ ი და, ბაბუაჩემმა იცოდა, უსტა ინ იყო, რა იყო, 

რაჲჯებოდა. თელი ქ ა არა, ქ ა და ხეჲდან სახლეფ აკეთებდა იგი, უსტა. სოფლიდან 

სოფელში მიხა დენ-მოხა დენ, ისე. სახ გ კეთებდა - ფარა ეჲღებდა. ფარას გარეთაც, ეგერ 

თუ ინმე ის იყო, ჰეფთენ იქდა - გა აკეთეფ, შენ ფარა მერე მომეცი-დემიშ. ამფერ იქდა. 

ეს ახლა, კიდომ რ’ რი, იც ? აქა რი ქართ ელეფს ჩ ენი სახელი, გ არი არ დაგ ა იწყდა-

ქი, იცით იგინი. სულ ადამჲანმა თა ისი გ არი იცის. პირ ელაჲ ქი საქართ ელოს 

კარები გახსნენ, დეჲწყო მისლა-მოსლა: შენ რა გ არი ხარ? შენ რა სოფლიდან ხარ? - მე 

კაკალაძე არ, მე ინაჲშ ილი არ, მე ქათამაძე არ - ისე დეჲწყო, გამე კითხეთ, იცანით, 

ნახეთ. 

 

28. აჭარლებმა მისი გ არი ჸარ იცჲან 

მეორე ქართ ელი კიდე ჸარი აქა - აჭარელი, იგინმა მისი გ არი ჸარ იცჲან. ქედეჲდან ინც 

რომ ჩამოსული არიან, სულ თ რქჩა გ არები იცჲან იგინმა. ქართ ელები არჲან ამა, 

თ რქჩა გ არები აქ ან. მესელა, მე მკითხ ენ - მე კაკალაძეჲ არ, ამბოფ. იმას კითხ ენ - 

თურქული გ არი ამბოფს: ჭეჭელოღლი არ, წითელოღლი არ - იტყ იან. მერე გეჲგებენ 
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ამა, ქართული გ არი არ არი-ქი ესე, თურქულია, ოსმალურია. ქობლეთლებმა უფრო 

კარქათ იცის თა ისი ქართ ელი გ არი. 

ჸ ნჲეში და ეგია: ჸ ნჲეში და თა ისი გ არი ჸარ იცჲან. მერე და მერე გეჲგებენ: ეს და ჸეს 

გ არი ყოფილან დედ ბი ო. იგიც კარქათ ერ გეჲგებენ. აჭარლები რომ არჲან, ქედელები, 

იგინმა ასე იცჲან. ქართ ელები არჲან ამა, ჩ ენსა ეფ არ არჲან. ლაპარიკიც სხ აგნური 

იცჲან, სხ აგნურა ლაპარიკობენ, ამა გე გებთ, გ ბულოფთ იგინის ლაპარიკს ჩ ენაც. 

ახლა, აქ იძახიან: ჩურუქსული, აჭარელი, მაჭახლელი. ჩურუქსული ჩ ენ ართ, აჭარლები 

- იგინი, მაჭახლელი - დ  კიდე სხ აჲა. უფრო სხ ანაჸირი ლაპარაკობენ, მაღალი 

სოფლეფში ცხო რობენ მაჭახლელები. უფრო, ჸ ნჲეს ქალაქი არი - თექირდაღი, იქ არჲან. 

დუმანთეფე, დაღაქ ჲ - იქაც არჲან მაჭახლელები, იქ დ  ბე რი არჲან. იმისი ქ ლთ რა 

კიდე სხ ა არი, ჩემთან ერთნაირი არ არი. ქართ ელი არი ამა, ერთნაირი არ არი. 

 

29. უწინ-წინ დიდი ქორწილი ცოდნებიან 

დედეჲ ჩამოსულა ბათუმიდან აქანაჲ. აჰა, ჩემი ანაჲ - ნახე, რაფერ სურეთია! ანაჲც და 

ბაბაჲც აქ დაბადე ლი არჲან, დედეჲ ჩამოსულა იქიდან. მისი სოფელი არ იცი, ჩემი 

სოფელი ეგია. აქ ჟდი არ, სოფელში, საქმოფ. მე აქანა და ჩი, ქალაქში არ წე ელი. 

ბიჭია ქალაქში, ჩემი ბიჭი. გოგო ისტანბულშია, ქორწილი იქ ექნება. იგი მასწა ლების 

სკოლეშია, მუზიქალი მასწა ლების სკოლეში. ახლა, ამ კ ირას ქორწილი იქნება მისი. ჩემი 

დიდი ბიჭი არის თიჶლისში, რესთორანშია - ემრე ჲგ ნ თქ ია. ერთი ბიჭიც ყა ს - 

გაბრიელი. ამხელა ბიჭი, დიდი ბიჭი მყა ს ჩემი ბიჭიდან, ბადიში. 

ქორწილი იქანაჲ, ისტანბულში იქნება. კაცები, ნათესა ები მთელი მო ა, და ეთიეში 

რაც . მემრენ-და დაჟდებიან, მუზიქალიც იქნება იქა, მუზიქაც იქნება. ზე ქი, ქეჲჶი იქმან, 

მთელი იქმან, ამა ღ ინოს არ დალე ენ - ს დეჯე შერბეთი, ლიმონათი, წყალი ისმის იქანა, 

ღ ინო ჸარ ისმის - იგი თქ ენი ადეთია. ჩ ენი ადეთი ჸისეა. 

ქორწილამდინ - ნიშანი-ნდა იყოს. ნიშანი დედამთილმა და სიმა რმა მეჲტანონ უნდა 

გოგოჲს სახში-ქი: ღმერთის ბძანებით, ფეჲღამბერის სიტყ ით, თქ ენი გოგოჲ ჩ ენი 

ბიჭისთ ინ გ ინდა ო, ეტყ იან გოგოჲს ბაბოს. ილაპარიკებენ, ილაპარიკებენ და, ამ დ მ 

დღეზე ქორწილი ქნათ! - დედი, კარარ მიცემენ. მემრენ იმ დღეზე იქნება თელი, იმ 

დღეზე იქნება ქორწილი. 

უწინ-წინ, დიდი ქორწილი ცოდნებიან - ორ დღეზე, სამ დღეზე იყო სოფელში, ოზო-

კარში. კაცები, მოზობელები თელი მო დოდენ, იმღერდენ, ისამებდენ. ჰო, უწინ კაჲ 

სიმღერები ცოდნებიან, კაცი მან იმღერდა, ჩ ენებურა. ახლა - მუზიქალებ მეჲყ ანენ, 

იგინს ამღერებენ, იშთე!.. ამღერებენ ამა, თ რქჩე ამღერებენ. ჩ ენებური სიმღერა ჸარ 

იციან, მუზიქალები თ რქჩა ჸიმღერენ. 
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30. მე ქართ ელი არ, ქართ ელი საჭმელები დ  კარქა იქ 

ბახჩა მაქ მე. იქანაჲ ლობიე მ ქ, კიტრ , პამიდორ , იგი და რაღაცა კიდ ე სხ აჲც. რა მაქ 

კიდ ე: ბადრიჯანები, პირპილაჲ მაქ მე, წ ანილი, რაცხა. ჰო, ჰო, ჰო - ქინზი, მაკიდო, 

პრასები, ხახ ები... მე მაქ თელი, იქანაჲ.  

ლობიეს გა აკეთებ: ლობიეს გა რეცხა , და აშროფ, წყალში ჩა ყრი, მუ ადუღეფ. 

მემრენ-და, იქანაჲ, შით ქინზი, პრასი, მაკიდო - აგინს მ რთა , პირპილასაც მ რთა , 

ნიგოზ მ რთა  და თამამ იქნება. კიდ ე ჸის იქნება - ჩერქეს თა უღი, ჩერქეზულაჲ 

იქნება. იმას ჩერქეზები აკეთებენ. ჩ ენც იცით ამა, იმფერ კარქაც ერ იქთ, იგი 

ჩერქეზებმა იციან კარქა, დ ! მე ქართ ელი არ, ქართ ელი საჭმელები დ  კარქა იქ, იგი 

ჩერქეზია - ჩერქეზი საჭმელი კარქა იქს. ასეა, ჸამა, ჩერქეს თა უღი, ჩერქეზული იგი - 

ქათამი ჲანი, ზათე კაჲ საჭმელია და არი, მეჲწონება იგიც აქანაჲ. 

 

31. ფაცას მ აჯირები ფეხითაც მოსულან, გემითაც მოსულან 

ფაცაჲდან არ მე. აქ დე ბადე და გე ზარდე. ქართ ელი არ, აპა!.. ფაცაში ბე რია ქი 

ქართ ელი, ჩ ენებური. დ  მეტი ჩურუქსულები არჲან აქ. მეც ჩურუქსული არ - ნენეჲ 

იყო მოწყობილი, ბაბაჲ - ქათამაძე. ჸ  ჩურუქსული სოფელი არ იცი ამა, აქანაჲ თახთაბაში 

თქ ია ჩემ სოფელ. წინ-წინ იქ დამჟდარან ჩ ენები, დედ ბი, მემრენ-და იქ გაბე რებულან. 

იქანაჲ ახლა, ელლი ბეშ ხ ნე თელი გ რჯი ართ, ქართ ელი ართ. მე ფაცას არ, აქ 

საქმოფ, იშთე. 

ფაცას მ აჯირები ფეხითაც მოსულან, გემითაც მოსულან. ჩემი დედეჩემი იტყოდა ქი, წინ-

წინ, მ აჯირებმა ოთხი გემით ჩურუქსუდან მო დენო. იმ გემების სახელებიც იცი, ჩემი 

დედეჩემიდან: ჸერთი - გ ლნიჰალ ყოფილა: კაცები ჩამ ყ ანია სოფლებიდან - სამებიდან, 

გ არაჲდან და კ ირიკეჲდან. რაფერ ყოფილა, იცი? ის კაცები პაწაჲ ზენგინი ქი ყოფილან 

იქანაჲ, ფარაც იქ ხონიან და მემრენ, იმ გემის იგინიზა მ ცემიან - ჩაგ სხი, წიგ იყ ანე 

კარქა, ლამაზათო. მიერე გემ ეთქ ა ასჷრ - იმა თამ ჩურუქსუდან ბეგები წამ ყ ანია, მათი 

კაცების ერთათ. მესამე გემის სახელი ყოფილა მეჯიდიე, მე ოთხე გემისი - სელიმიე. ეს 

ოთხი გემი წამოსულა ჸიმ იქიდან - ჩურუქსუდან. აქ მოსულან ქი, რუმები მჟდარან 

აქანაჲ, იმ იგინის სოფელი ყოფილა ფაცა. მემრენ-და, ის რუმები წე ჲან, გ ძე ჲან 

აქიდან და ჩ ენ მოქ ცეს ჸაი ადგილი. თქ ეს ქი დედ ბმა მაშ ინ: რაფერ ქლათ ჩურუქსუს 

გა სო აქო რობა ო, აქ და ჟდეთო და დამჟდარან. დოხსან ჩ ჰარბინდე ყოფილა. 

ჩურუქსუს რომ რუსი მოსულ , ჩ ენები ჰიჩ ეღარ დამდგარან იქანაჲ და გემებით იშთე, 

წამოსულან აქით. 

დოხსან ჩ ჰარბიც რომ დათა და, ჸ  აჭარლები მემრე მო დენ, ფეხით მო დენ და 

მო დენ, გაფუხრებულები. წინ-წინ, თრაბზონში გადასულან, ამა იქანაჲ არ დ ყენებია 
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ჰ ქ მათს ქი: აქ არ არი ადგილი ო და გამ შ იან აქით - თქ ენებურები თელ’ იქანაჲ 

ზიანო. რომ მო დენ აქ , თელ’ თიეფში ე დენ, ზეჲთ: აქა კოღო არიჲმიშ-დედი, ერ 

და დგებით-დედი და ზეჲთ ე დენ, ზღ ს ქენერზე ჸარ დადგენ. მემრენ-და, თიეფში 

მათებურაჲ ჩიფთლიღები გ კეთეს, იქანაჲ ისაქმეს. ახლაც იმფერ არჲან, იმფერ საქმობენ. 

ჰალად  ქი, ფაცას დ  მეტი ჩურუქსულია. ჸ  აჭარლებიც არჲან, ამა ცოტა არჲან. იგი ზეჲთ 

არჲან, ზღ ს ქენერზე არ ჩამოდიან. ჩ ენ აჰა, აქ ართ, გამო ალთ, თე ზის ნადირ 

იზამთ, ჲა-და ამფერ აქანაჲ მზეზე და ჟდებით, ლამაზათ ამა, იგინი - ჰიჩ არა!.. თე ზის 

ნადირი არ იციან, ჸ  ჸარ იციან, ჸაი არ იციან... მისთ ინაჲ არჲან, დ , იშთე!.. 

 

32. ფხალ-ლობჲა და ხაპი ჩორბა 

საჭმელი რაცხა გინდა, იმას გ კეთებ: პურადან გ კეთეფ, ფხალ გ კეთეფ, პურა ყარტოფაჲ. 

ჩ ენ ყარტოფაზე პურაჲ ვებნევით აქა. პური არა - პურაჲ, ყარტოფაზე. ყარტოფაჲ არის ისი, 

მიწაში როა. მემრე იმას შესწ ა , გ კეთეფ - პურაჲ გახთება. ჰ ? რაფერ გა აკეთეფ თუ? 

ახლა გა აკეთე-ქი, თიფილია ისი, თიფილია. გაჭამო, ჰაჲდე!.. არ გინდა თუ? 

ფხალ-ლობჲას რაფერ გა აკეთეფ თუ? ჰა, ამფ[რ]ათ, იშთე: აღ დაწ ა , ზეჲდან ჩ ყრი, 

მაკიდოს ჩ ყრი, პრასას ჩ ყრი, ლობჲას ჩაჰყრი ბეურ. წყალჩი მოხარშა . ზეჲდანაც ფხალ 

ჩ ყრი... ფხალი რა ალი, იცი? იმ ფხალ ჩ ყრი, დანაყა , დანაყა . თენჯერშ  მოხარშავ,  

თენჯერეში დანაყა . ამფე  ქაფჩა  აქვს იმას, ამფეჲ ლაფერი აქ, ლაფერი, იმ ლაფერითაც 

დანაყა , ნიორ ჩ ყრი დე, გ ზელ ოლურ! იშთე ნიორი, სურუნჯე - გ რჯ  ჩორბასჷ ვარ 

ჲა!.. მემრე მ რე  ხაპით, რაფრათ მიგახთინო-ქი ლამ ზათ, ამფრათ არი. 

ახლა, ხაპი ჩორბა, მაჲ დ  ყულაჲ რამია: ხაპ დაჭრ , მოხარშჩა  ლამ ზად, მოხარშე ხოშ, 

დანაყა  იმასა ე, ძეს დაასხამ, ჰო, ძეს დაასხამ, - ლამააზათ მოხარშჩა , ჸ -და, გჲელ, ჭამე! 

ჰო, შექერ და თუ გინდა ჩაყრი დ , მე შექერ არ ვჭამ. თუ ვინცხას უნდა - ჩაყრის. 

 

33. ამბარალანისი ს ლ ლჲები 

ჩ ენებურაჲ თქ ა თუ? კაჲ!.. ჩ ენი დედ ბი გ რჯისტანიდან მო და. ჩ ენი ს ლ ლე 

ჸარი აჭაროღლაჲ. ჩ ენი სოფელი ჰაცხან იყო იგზე, აჭარაში. იქიდამ ქი მო დ ს დედ ბ , 

აჭარელი იყ ენ ქი, იმიდან - აჭაროღლი დ რქ ეს, ამფ[რ]ათ დ რქმე ჲან იშთე. 

ბათუმიდან მოსულან თუ, ჰაცხაჲ სხ აგნიდამ - ჸარ იცი. წონჲარისი იტყოდეს - ზედაჲ 

კუთხიდამ, წონჲარისიდამ წამე ელითო-ქი, ბათუმ ჩე ელითო და იქიდამაც - გემით-

დედი, გემით წამე ელითო. იშთე, იმფ[რ]ათ იტყოდეს და რა იცი-ქი!.. რატომ 

წამოსულან? რატომ და, ხარბი იქნა იქა, ბათუმი რომ რუსმა წეჲღ , ხარბი იქნა მაშინ. 

იშთე, ჩ ენი კაცები ჰეფთენ დაწუხებულან ქი, რუსეფს უთქმიან: გაგჲა რდით-დედი, 
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თ არადა, წაჲთ, ჰაცხან მუსლიმანი ჸარი!-დედი. წე იან და აქ წამოსულან. გემსა 

მ ყ ანია გირესუნ.  

იმ ზამ ნზე ჸაქ რუმები ყოფილან - ჰა, ქ ეჲთჲეფში, ეს ჩალჯა, ეს მენჯილის... სოფლები 

ნახე, ხოშ?.. იშთე, ისინი რუმი სოფლები ყოფილა. გირესუნსაც და რუმები მჟდარან. მემრენ 

ისინი, ხარბი ქნის უკან, ოსმალეფსა გ ძე იან, არ დ რჩენიან და ჸაჰა, ჩამოსულან ქი 

ჩ ენები, აქ დაჯექითო - უთხრობიან ოსმალეფსა. თამ ზღ  ქენერზე ისი ყოფილა მაშინ... 

სი რისინექ რას ეტყ თ თქ ნ? იშთე, კოღო ყოფილა, უჭმია-ქი ინსნები და აქ ერ 

და დგეთ-ნა ო, - დედ ფ უთქმიან, - ზეჲთჲეფჩი ე დეთ, იქ და ჟდებითო. ამო დეს აქ. 

ახლა, იმ დედ ბიდან აგზე - ამბარალან, ამფერი ს ლ ლჲები გაბე რებულა: ჩელებოღლი, 

ჸაჭაროღლი, ჲუსუფოღლი, ჸ ზეიროღლი, კალიონჯიოღლი. კიდ ენ არი 

დელიასანოღლი, ყაჰრამანოღლი, ხირხალოღლი. ესენიც მემრე მოსულან, ესენიც 

მ აჯირები არჲან ამა, მემრე მოსულან, ხარბინდე ჸარ ყოფილან, მემრე მოსულან. 

მ ლლ ბიც და სოფელში ამფრად : ჩელებოღლი მ ლლე, ჸაჭაროღლი მ ლლე, 

ჲუსუფოღლი მ ლლე, ჸ ზეიროღლი მ ლლე, კალიონჯი მ ლლე. დელიასანეფ, 

ყაჰრამანეფ, ხირხალეფ - მათი მ ლლე ჸარ აქ ან, არე ლა არჲან ისნები, ჩ ენსა ეფ 

მისთ ნაჲ არ ზიან. იმაზე, მ ლლეც არ აქ ან აქ. 

ჸეს სახლები... ტოლმალი სახლებია, თაბი. ლაზები ჸარა, ჩ ენ უსტ ბის გაკეთებულია. ამა, 

ტალახით ამსილი ქ აჲა. ეს ძელია, ქ აჲა. თაბი, უსტამ კეთება იქ დეჲსწა ლა, აქ რაფერ 

დეისწა ლიდა? აქა დიდი ტყე ყოფილა წინ-წინ. ქ ა იშთე, მ ზიდნიან. ნახე, გათლილია, 

გათლილი, გათლილი, კაჲ გათლილია ესე, იმათი გაკეთებულია. 

იქანა ჩ ლჯეა, რუმი სოფელი. უკანა მხარეს, სოფელია... ეს ნახ არი მისია, ნახ არი აქ 

უკანა კუთხეა ჩ ენი სოფელისა. ნახევარზე დაბლა სოფელია, კიდო დაბლა ემის იქიდან 

რთმულია აქა რი. აქაურობა გახდა სოფელი... 

 

34. ლოლო ჸამედაჲ 

ლოლო ჸამედაჲ კაცი იყო, ჩ ენებური. მ აჯირათ არ წამოსულა ისი - რაფრათ იქნა, იცი? 

ჸის რუსიედან გამო და ჸაქა, იმ იქიდან მო და აქა. ბოლჩე იკობის დროზე. რაფერ და, 

აჰა: იმას ასკერში წასლა არ უნდოდა მეგერემ, ამა ქომისარი იყო ქი, ერთი, რუსისი: ილლა 

წამოხ იდე შენ-დედი, დ წუხებია იმა ლოლოჲ. ლოლოსაც რა-ნა ჸექნა, აჯაბა? ასწია და 

მოკლა ის რუსი. რომ მოკლ , იგზე ეღარ დადგებოდა და გამო და რუსიედან, იშთე 

ჰ დ დზე გამო და აქ, მო და თ რქიეს. 

ლოლო ჸამედაჲს ს ლ ლე ყაჰრამანოღლი ყოფილა. იმა ცოდნებია ქი, გირესუნ მისი 

ს ლ ლე ყოფილა, წინ-წინ მ აჯირათ აქ მოსულან და გირესუნ დამჟდარან. იმაზე, მანაც 

აქით ამო და და გირესუნ, ამბარალან, მისი კაცები მოძებნა. ყაჰრამანოღლი ერ ნახა ამა, 
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მისი ტაჲამისი და ტაჲაშ ილები უნახ ია აქ - ჩ ენ აგზე. იშთე, მანაც ამბარალან 

დამჟდარა. მე რომ ქი დე ბადე და, მაშინ და ჩოქ ჲაშინდა იყო, ცოცხლობდა აქ. ჩ ენებური 

წერ ა, კითხ ა იცოდა. ჰეფთენ აქ ბაღ ეფ მოქ ჭუჭკა და იშთე, ჰემ გ ამღერებდა, ჰემ 

გ ასამებდა, ჰემ იმ მემლექეთურ ლექს გ ასწა ლიდა, ჰემ წერ ა-კითხ ასაც, იშთე. 

ზათენ, სტალინსაც დ გინა და: მაგის კაბაეთია-დედი, ანასუნი-დედი! - წარე-წარე 

დ გინა და. 

ხანუმლუღი ყა და მეგერემ იქ - მის სახ[ლ]ში, მის სოფელში! ის ერ უთხო ნია: იმფრათ 

ქი წამო და, ეღარ უთხო ნია. რაფრათ ითხო და, მეჲყ ანდა?!.. იმისი დერდზე, აქაც 

ჲალნჷზ დარჩა ქი, ერთი დარჩა. ეჰე, მისი სახლი ის იყო, იქ იჟდა.  

მე რომ და სახთი, იმ ზამ ნზე მოკდა ისი. მისი მეზერიც იგზეა, წამოჲ, დაგანახო. 

 

35. ახლა აღარ  ჲაჲლობა 

ლობჲაჲს ჟა ას აკეთებ, კიტრის ჟა ას ვაკეთებ, ტუზლამასაც აკეთებ. რაფერ აკეთებ? 

ხ რშა , მაჲლ შ რე , ჩა დეფ იმაში - პუტუნაში, კოლოფში. დიდი ტაფაჲა, იმაში 

ხარშ ენ. ეს ტაფას ადგილია აგზე, ტაფას აგზე დადებენ. ამას ფურუნი ქ ია. აკეთებენ, 

აკეთებენ. ჲოქ, დღეს-ხვალ არა. ახლა, ლობიას შაყრიან, სიმინდ შაყრიან, გაახმობენ. ეს 

ბაბომ შენა. 

ფაფა, ფაფასთ ინ, ბაღანამ უნა  დეიბადოს-ნა, მაშინ-ნა ჭამონ, ბიჭისთ ინ. გოგოსთ ინ - 

აქა გოგსთ ინაც იქნება, ქ ეჲთჲეფში არა. ამა ბაღანამ-ნა დეიბადოს-ნა, ფაფა მაშინ-ნა 

გ კეთო-ნა, მოზობელებს დ ძახონა, ერთათ-ნა ჭამოთ. 

საქონელი ესქიდან აგზე იყო, ამა ბექი ისაც რომ ეყნებოდა, საქონელი ბე რი არ ყა და. 

ჰო, ზროხა იყო, ცხ არიც იყო. თხა პაწაჲა ახშია, ბე რი არ იყო. ცხ არი ყ ელათა იყო. 

ჲაილაში მი დოდით, ჲაილაში. ახლაც ჲაილაში იქნებოდით ამა, ახლა ქლათ ადგა. იმათ, 

ადგილსაც აღარ უყურობენ. ახლა ჸაღარ  ჲაჲლობა. 

მოთორით თესა თ. იმით მიგ ყავს ჩ ენ, თა ად ხნა ს. მემრე ამუა და ფხიკა თ. რო 

მო ხნი, სიმინდ გა ათესებ. ისიც ხნა ს ისე, ფახფათი ხნა ს. ამუა - იმას გ ფხიკა თ, 

მემრე დე ეხსნებით, და გეფთ მოჭრამდე. მო ჭრით, სიმინდს მო ტახთ. ორჯერ 

გ ფხიკა თ და მემრე იშთე, ჲოქ. სიმინდ მო ტეხა თ, ნალია აგერ ხოშ არი, ნალიაში 

დ ყრით, მემრე აგზე კიდემ, კიდე იმას ჸიქ აქ ჯირში, და არტყამ აქედამ ჩამუა სიმინდი. 

სიმინდ გა რჩე , აგზე და უგებ ამაში, რჩება ჩალა, ქუნჩალა. ქუნჩალას ზროხა აჭმე . 

ესენი რას ებნებიან ზროხას? ზროხა ძროხაჲა, ხოშ? 

 

36. ამბარალანისი სახელი ჰიდამ მო და 
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აგზე სოფელი არ ყოფილა, ტყე ყოფილა. იქიდან მომსლელი აქ დეჲდგომებაო? - მ აჯირეფ 

უკითხ იან, - წყალები ჰაჲდან-ნა იპო ოთ აგზე, რომ ქი იცოცხლოთო?!.. ამდგარან, 

წყალი მო ზებნოთო. ჰეჲდან, იმ გაღმა სოფელში - იქედან ამდგარან: ზოგი ასე, ამკენ 

წესულა, ზოგი იმკენ წესულა, წყალი იშთე, ეღარ უპო იან და აგზე, ჰაცხან-ნა ეს 

სოფელია, ამბარალანია, აგზე, მოსულან, ლაპაჲკი დ წყიან.  

ლაპაიკში ერთ უთქმია, რომე: ჩ ენ აგზე ის ქენითო, წყალი არ ო, წე ელით იქაო, 

მუელით აქაო, წყალი ჰადმე არ ალიო, რა ქნათო? მიერესაც უთქმია: ჭო , იგერ რაჲა, რა 

გეჲარსო, რა იქნება ესე, აქით რომ გეჲარსო?!.. გ ელი ყოფილა, გ ელი. შეშინებიან, ზოგი 

გა ლილან-გამო ლილან, ესენი არ წესულან... ისე, დიდი ტყე ყოფილა. ჸიმ ტყეში 

უნახ ან წყალი ქი, ისე გერმელი არი ქი, სმაჲთ კაცი ერ იძღ ის. იმფერ გრილიც იყო, 

რომე, ამბარი გახსენებიან: იმა რას ეტყ თ თქ ნ? ბეღელი? ჰა!.. ბეღელი ჩ ენ არ იცით, 

ამბარი იცით და დედ ბმაც იმფერ იცოდეს, ამბარს ეტყოდეს, თაბი.  

იშთე, ეს ადგილი იმ ამბარსა ენ აღებული არი ო, გრილიც რომ , ამბარს გა სო და, 

თ რქჩა სახელიც - ამბარალან - იქიდამ მო და. ასე დ რქმე იან აქა. მემრე დამჟდარან. 

ახლა, ჩ ენი სოფელში სამოზდ თი სახლია. ქლათ გ რჯია აქაური. ერთი გარედან 

მოსული არი ამა, სხ ა ქლათ ქართ ელია. ზამთარში ათი-ხუთმეტი სახლია აგზე, ისე 

რჩება. სხ ებიც გირესუნ ჩადიან. 

 

37. აქა რი ქართ ელობა ხიდია 

ჩ ენი აქა - ჸ ნჲე ქ ია. მე ბელედიე ბაშქანი არ იმისი. ჩ ენი აქა ქართ ელი ბე რია, ჸამა 

ყ ელამ ქართული კარქა ჸარ იცის-ქი, თურქულაჲ ჸურე ს.  რომ დაესწა ლებჲა,  ახლად 

გამოსულიყო,  ამასაც ეცოდინებოდა,  ესეც კარქა ეცოდინებოდა.  ახლა რა არი-ქი,  ეს 

აქ დ ნახია,  ამის სახელიც აქ დ სტა ლებია - იმისთ ინ ურე ს ერთმანეფში.  

ჩ ენაც ისე იჯებით.   

ახლა, მე ბაღნობაში რაფერ იყა ი, იცი? აქო რის ქართ ელი რაცხა რომ 

ლაპარიკობენ,  იმტენი სოფელში დიდ ნენეჲსთან, დიდ ბაბასთან,  მამასთან,  

დედასთან დიმისტა ლია.  თურქული ექსი წლის მემრენ დე სტა ლე.  ექსი 

წელამდი, ქართ ელა რაცხა იცოდი ბაღნობაში ისე მო ასწარ. ნენეს და ბაბოს 

ბაზარში- ნა გამოეგზა ნა ჩემი თა ი - ქალაქში არა-ქი: პაწა  თურქულის ენა კარქა-ნა 

დეისწა ლოს და მერე გა აგზა ნოთ ქალაქის სკოლაშიო.  იშთე გამაგზანა და იქაც 

პაწა იარე,  თურქულა  პაწა  კაჲ დე სტა ლე და ქალაქში მემრენ ჩა ელ.   

ახლა თქ ენი აქ ნახ ა,  დანახ ა,  ჩ ენი თა ი გეგ ახარა.  ენას რაცხამდენ 

ლაპარაკობ თეილი ამტენია,  თქ ენ რომ ასე მოხ ალ,  წეხ ალ ჩ ენას ამ ენას,  

ლაპარიკის უმფო ბე რს დე სწა ლით ლაპარიკს,  გა აბე რებთ.  მანამდანა თქ ენ 

არ მოხ ალთ,  ჩ ენ არ მო ალთ,  მაშინ ამის მერე იმფო დაპაწა დება.  მ რტო ეს 
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ქართ ელია,  ეს თურქიაო ისე დ რჩება,  სიტყ ზე დ რჩება და ენაზე რამე არ 

დარჩება.  ასე,  წასლა- მოსლა გაბე რდეს და ერთმანები არ დაგ ა იწყდეს.  

აქა რი ქართ ელობა თ რქეთის და საქართ ელოს ხიდია. კაჲა, ამ ხიდმა არ 

დეჲმსხრას.  ღმერთმა გაცოცხლონ!  

აქ ახლა, ჩემი საქმე რაფრათ იქნა: ერთი ღამეს დე სწა ლე კი,  დ ნახენ,  დ წერიან 

ჩემი თა ი.  არ მინდოდა იშთე,  წესული იყა  და: ეს საქმე მომეცით,  მე ეს მინდა 

მეთქი, - ჸარ მითქ ია. ერთ ღამეში, გაზეთეში შე ხედე ქი წერა ს და, დიმირეკეს: 

ასეა, ასეა შენი საქმეო.  დილაზე რეჯეფ თაიბ ერდოღანმა დიმირეკა და გეჲარე,  

საქმეს შეხედეო და ისე დე წყე, იშთე! 

დედ ბი ჰიდან არჲან, ჰიდან მოსულან თუ? ბათუმის ჭალახმელედან.  ქედას გზაზე 

ჭალახმელა არი.  დონოღლარე და ჭალაღმარე ერთმანეფს უყურებს ასე.  იქ 

გედე ედი მე. დედ ბიც აქ რომ ჩამოსულან,  ამგენს დ რქმე იან ღელის ჭალახმელა,  

იმას გ ღმა კუთხეს რომ არი დონოღალი,  აქ დონოგანი ქ ია.  იქ რ ცხა რომ მჯდარა, 

იმის ბედელი ტყიები მიუცემიან აქ. იქ სახელები რაცხა რომ იყო, აქ დ რქმე იან.   

ჩ ენი სოფელი ამ გზის ზედაჲა.  წინ- წინ რომ მოსულან... ბუცუც ელებს რას 

ებნე ით? ბუცუც ელები ძალ ან ბე რი ყოფილა, ის ა ადყოფობას იჯებოდა.  ოთხი 

კილომეთრო,  ხუთი კილომეთრო ზეით იჟდენ წინ- წინ.  მერე რომ აქა რობა დან იმ 

ბუცუც ელებმა წე და,  იმ ტალახებმა ქლათ რომ გაშრა და მიწაჲც ლამ ზი მიწა რომ 

გახდა,  მაშინ ბუცუც ელებმაც დეჲკარგა და ხალხმა ჩამო და ზღ იპირისკენ.   

თუ არანდა, ოთხი კილომეტრი ზეით იყა ით,  ყანიები გ ქონდა ქ ეით და 

სახლები არ გ ქონდა,  მემრე რომ ჩემ ბაღნობაში ჩამოსული რაცხა, ის არა - ჩემ 

ბაღნობაზე წინ ამბობ.  მე დაბადებული რომ არ იყა  მაშინ.  მემრე, ბუცუნცულა  

რომ დაკარგ ილა, ჸ ნჲას მემრე ჩამოსულან.  

 

38. ჩურუქსულები, აჭარლები და მაჭახლელები 

ჩურუქსულები ქობულეთის კუთხეჲდან მოსულები არიან. იმგენის და ქედა ს 

კუთხედან მოსულის ლაპარიკში ერთმანებიდან სხ აფერი სიტყ აები იყო. ახლა, 

ისინი ცა ო, იტყ იან -  ჩ ენ ცას არ იტყ ით,  გოს ეტყ ით-ქი, აჭარელები. მემრე, 

ისინი: ნიგოზი -  ნიგოზის თქმა  ჩ ენთან არ  პაწაჲ, ჩ ენ კაკალ ებნებით, ისინი 

ნიგოზ. ასეა-ქი. იმათი ჩურუქსულის, ახლა რაფერ თქ ა, ზოგი სიტყ აები ჩ ენზე 

არ , ჩ ენ არ იცით. 

აჭარელები მო დენ აქ ხულო დან. ხულო ქედა ს ზედა კუთხეა და იშთე, ხულო 

ქედაზე დამბული არა? ახლა ჭალახმელა დან,  ხულო დან,  იმა დან ჩამოსულან,  ამა 

ჩ ენ იქა თამ ხულო დან ინმეჲ არ არი,  ჩ ენ იქა იმფო დონოღენა დან და 
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ჭალახმელა დან ართ ჩამოსულები.  ბათუმიდან თუთხმეტი კილომეტრი ზე თაა,  

ქედას გზაზეა.  

მაჭახლელი ტყიდან ჩამოსული კაცია, დ ,  ჩ ენ ისე ებნე ით.  აქოური მაჭახლის 

კაცი ჩხუბარია,  სიტ ას ერ გ გნებინებ, იშთე, ერთი თუ ცხ ირიც თუ რაცხანდი 

გ სწორა -  ბოჲნე, იმკენ წე ა. ისე არჲან-ქი! 

ფაცას რომ ჩეხ ლ, იქ ერთი ყაბახდა  სოფელია, ჩურუქსულების სოფელი. გეგონება ქი 

რაცხა იჯებიანო,  სიტყ ის მეტი რამე არ აქ ან. იჯრაში რამეს ერ ნახა .  იჯრაში -  

საქმის გაკეთებაში, ჩ ენთან იჯრას ამბობენ. ახლა ჩ ენთანაც სიტყ ა,  ლაპარიკი 

ბე რი არ იქნება, საქმეს გაკეთებაში კაც ნახა .  მე ახლა, აგზე, ძალიან რომ ჩემი 

სიტყ ა რომ გამო და, მას მემრე არი, ამა,  იშთე, ისეც არ-ნა გამოუდეს და არაჲდან არ 

გახდეს აგზე გამორჩე ისთ ინ:  „ეს ქართ ელია, ცუდია, ამფერია, იმფერია...“ - რომ 

დეჲწყ ან ამფრათ ლაპარიკი.  ღმერთმა ისე ქნა ქი, იქეთას, იმას იქეთას ძალ ან ცუდ 

რამეს ერ ნახენ, იქეთეფს. იყოს-ქი ქართ ელი!..  

ახლა წინ-წინ ძალიან გადარიგება იყო, ასე.  ახლა მო დენ ერთმანეფში,  რატომ? 

წინწინ მოსულს არ ქონდა რამე,  იმას მის კალოზე კაცები მი დოდა ა,  ფიშთოს 

მიადებდა,  ართემე და,  ა მოჰპარა და,  ა რაცხას იქდა. მაშინ მეტი არ უყ არდა აქ 

ყოფნა ხალხს.  ახლა რომ ყ ელამაც კაი დაჟდენ, სახლები კაი გ კეთენ,  ყანაები,  იშთე, 

მათი-მათი ეზოები რომ შენენ,  ახლა ინმეს არ ერჩიან.  

შენმა მუცელმა რომ კარქა გაძღა, მემრენ სხ ა კაცის კალოზე რა გინდა? იმისთ ინ 

ახლა, ერთმანეთიდან იმტენი არ გ ეშინება.  წინ-წინ რა იყო? კაც, მისი რაც რომ იყო, 

ხელიდან გამ რთმე დენ. დიდი ჭიშკარი რომ ქონდა ჩ ენეფს, აქა იმისთინ არ 

უყვარდენ, თორემ ახლა ნელ- ნელა დეიწყენ ერთმანების სიყ არული.  ისე უფრო 

კაია.  ერთმანების ერთათ ჯენგობით რამე არ იქნება.  ღმერთის ემ[რ]ით, ახლაც, ამის 

იქეთ კაი იქნება ასე, გონჯი სიტყ ები უფო დაპაწა დება.  

 

39. ქართული ზოგმა ჸიციან, ზოგმა ჸარ იციან 

ქართული ცხრა სოფელია აქ - სინოპის სალიფაზარში:  მუსლიბეჲ არი,  ყარადერე არი,  

ქესთანფუნარი არი,  ფიდენჯუღი არი, ფუშჩუ ასი არი,  ენი დო არი არი,  

ორთამალე არი,  ალა  ქჲოჲ არი, ალქინი არი.  ამათჲებიდან ორი: ქესთანეფუნარი და 

ფიდენჯუღი - სუფთა ქართ ელი არიან.  თურქი არ  ამ სოფელეფში, იგინისთ ნ აქ 

ერი არ მ ცემიან. მ აჯირათ თურქებმა არ მო დენ-ქი ჩ ენ სოფელში?! მემრენ-და, აქა 

მიწა არა გ აქო და ქართ ელის გარეთ, ინმეს ჲერი არ მი ეცით ჩ ენ - არც თურქ, არც 

ჩერქეზ, არც აბაზას, არც სხ ას. 

ამა იქეთა სოფელეფში, - მესელა, მუსლიბეჲში - თ ლი მილლეთი ბე რი არი:  

ქართ ელი არი, ლაზიც არი,  ჩერქეზიც არი. იქ ისეა. ჩემ სოფელში - ქესთენფუნარში, 
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ქართ ელია თელათ,  სხ ები ჰიჩ არ არი. სინოპი? სინოპი დიდი ქალაქია, მუაჯირები იქ 

დ  ბე რია. რაც რომ იქიდამ - რუსიედამ წამოსულ ნ, გემებით ყ ელაჲ ჯერ აქ მოსულა, 

ყ ელაჲ ჯერ სინოპ მოსულა. მემრე სინოპიდან იშთე - ზოგი იქით, ზოგი აქით წესულან, 

ზოგიც - იგზე, ქალაქში დარჩენილა. ახლა სინოპ არიან: ქართ ელები, ჩერქეზები, 

აბაზაჸები, თურქებიც არიან. 

ქართ ელებმა ქართული ზოგმა ჸიციან, ზოგმა ჸარ იციან. ჩ ენ იცით ამა, გენჯები რომ 

არი აქა, იმათ დ  მეტი ჸარ იციან, ჸარ ჭირიან, იშთე!.. ქართული კურსი ახლა არ გ აქ ან. 

კურსი გაგ იკეთებინე და აქა ხალხი იმკენ-ამკენიდან, თელგან მი ლენ-მო ლენ ქი, 

ქართულაჲ კაი დე სწა ლოთო. ახლა რა-ნა ქნან: ინმეჲ ხოჯა არ ალი, ქართულ ერ 

დევიწა ლითო. ახლა, რაფრაც რომ გითხარ, აქა ქართული ზოგმა იციან, ზოგმა არ იციან, 

აგნებენ, ჰამა ისე არ იციან,  დე ალაპარიკო, რას ამბობ: ისე ჭადი, წყალი, პური იშთე... 

იმას აგნებენ, ისე არ იციან. კურსი ქი იყოს, დეჲსწა ლიდა ხო, ლამ ზათ?! 

მეც წამო დე-ნდა იქა, მუალ მეც თიფლის, შ ილეფ წამე იყ ან იქა, არონიებ იქა. 

ხისიმები მო ლენ აქა. იქაურმა ხისიმებმა იციან ქართული, აქაურმა ხისიმებმა არ იციან. 

 

40. გ რჯიჯე საჭმელები 

ჩ ენ სახში რა იჯებით? თემიზობას იჯებით, გ რჯიჯე საჭმელეფ აკეთებთ,  

ბარგეფ გა ცხა თ, შიან სახ და გ ით, გარეთ თხილეფ ათემიზეფთ,  და კრიფა თ,  

რო მო ა მაშინ,  სიმინდ და თესა თ,  სონრა მო ჭრით,  მო ტეხა თ,  გა არჩე თ - 

ასეთი რაცხა იჯებით.  

ბოსტანში რა მაქ? ბიბერი -  პირპილას ეტყ იან კიდე,  პრასა,  მაკიდო,  ქინძი,  ხაპი,  

კიტრი,  სალათა,  ტომატისი რაცხაები არი.  და რგა  იმათ,  მიწას მო თხრით და მე 

იმა და რგა თ,  და თესა თ,  ჸ  რო გეიზდება,  ფიდენები გახდება, ასე, დიდ ანი 

და დგა თ და და რგა თ.  კიტრი - იმისი დიდი თოღუმებიც არი,  იმათ 

და თესა თ,  იმით მო ა.  გ რჯიჯე არა ქ ია იმასა. გ რჯიჯე საჭმელები ბე რია, 

ბ სამი აგერ გითხრა ახლა მე, შენ დეჲწერე: 

ლობჲა 

ლობჲას და რგა თ, ფხალ და რგა თ. იმა რომ ქი დაურგა თ, მო ა ზათე,  

მისებურა .  მემრე ხაშარ დო ს ამთ,  იმათ დო სობთ,  იმაზე ეჲარს,  წე ა,  მეჲსხამს 

მემრენ. იმას მემრენ მოკრიფა  და,  მოკრიფა ,  საჭმელ გააკეთა . ლობჲაჲთ 

მალახთოს გააკეთა ,  კაკალ ჩაატეხა  შია.  მემრე მოხარკა  პრასა თ,  მაკიდო თ.  

ლობჲას თენჯერეში მოხარშა . ისი კ რქა რო მეიხარშ ის, კაკალ გატეხა ,  ქინძ,  

პრასა,  ონდან სონრა - ნიორიც, იმათ კა[რ]ქა დანაყა  ჯამი-ქ აჲთ,  მემრე იმა 

რთობ,  რომ-ქი მეიხარშ ის.  



34 
 

მორეგ ილი ფხალი 

კიდ ე გ რჯი საჭმელი ფხალია, იშთე, მორეგ ილი ფხალი.  ფხალი მოხარშო-ნა: 

კ რქა თენჯერეში უნა ჩაყრა,  კარქა რო მეიხარშ ის, მემრე იმა წ ენი- ნა გუდ წურო,  

წყალი- ნა ისთე ქნა - მ ც ალონა,  სხ ა წყალი- ნა დაასხა. მემრე, ხუთ დაყიყაზე 

იდუღოს და მემრე მ ც ალონა,  თემიზი წყალი- ნა დ სხა,  თემიზი წყალი დ სხი - 

ღმერთის ემრით,  კ რქა მეიხარშოს-ნა.   

კარქა რო მეიხარშ ის, ქინძი- ნა რთო,  ნიორი და ურთო კიდ ენ იმასა, ონდასონრა-

ნა მორეგ ო,  ფიცრის და ის არი -  თახთა, ჰე იმით უნდა მორეგ ო,  ფქ ლი უნა 

რთო პაწა  -  სიმინდის ფქ ილი ჩ ყარე,  კ რქა მორეგ ო-ნდა. იმა მემრე - კ რქა 

მორეგ ის მემრე, სუნელებიც-ნა რთო: ქინძი,  ნიორი,  ონდა სონრა ყორა ე.  ყორა ე 

ტყემალიდან არი, ჟა ე ტყემალი არი. ასე მორეგ ილი ფხალი იქნება. 

ჭადი 

სიმინდი ფქ ილისგან ჭად გამუაცხ ებ.  რაფრა აცხობ,  იცი? იმაში რომ დააფქ ე ენ - 

წისქ ლში, სიმინდ,  იმა რომ მეჲტან,  გაცრი,  ის გაქ ა -  ელექი გაქ ა. ელექია, დ , 

რას ეტყ იან სხ ა... საცერი,  საცერი. იმაში გაცრი,  ლამ ზად მოზილონა იმით - 

თიბილ წყალით,  ის-ნა ჩ ყარო -  მაილი,  კ რქა-ნა მოზილო,  მემრე თეფსე უნა 

დ კრა,  თეფსზე. დ კრანა, გამ აცხონა სობა-ფურუნში.  ფურუნში შედ ფ,  ლამ ზად 

გამოცხ ება,  შეშჭამ იშთე. 

გ რჯი ჩორბა 

სახში საჭმელ კიდ ენ ჩორბაებ- მორბაებ აკეთეფთ. გ რჯი ჩორბა გაწა ლო. ხუთი-

ექსი თურლი ჩორბა არი. ქართ ელეფ გ რჯი ჩორბაჲ გ აქ ა. ქათამიდან,  ქათამის 

ხორციდან გააკეთა  გ რჯი ჩორბას. მემრენ-და ჲოღურტი გ რე  -  შეშჭამ იმასა.  

ქათმის ხორც დაჭრი,  აღში კარქა მოხალა , დ სხამ წყალ, მეიხარშ ის-ქი კარქა ისი -  

გახდება ჩორბა. პაწა  ის- ნა ჩ ყარო -  ფირინჯი.  სუნელები მ რტო ხახ ი დ ჭრა-ნდა,  

მაჲდანოზ, პრასა, მაკიდო,  მაილი- ნა დააყრა, ფურბიბერი- ნა ჩ ყრა და იქნება კაი.  

ყურძნის ფაფა 

ფქილიან ფაფას აკეთებ.  აინე იმასა ით -  გაწურა  და წყალ გამოიყ ან რომ წ ენი 

იყოს. მემრენ-და აადუღებ,  იმაში ფქილ უნა ჩააყრა,  სიმინდის ფქილ ჩააყრია,  იმა 

კარქა  იდუღებს,  კარქა იამზე უნა მეიყ ანო,  არს თხელი უნა იყოს არ სქელი.  კარქა 

რო მეიხარშ ის თაფაყებზე-ნა დაასხა,  გაცი დების,  გემიელია,  ცხელი მეტი 

გემიელი არ არის ,  გაცი დება მეტი გემიელია.  ყურძნის ფაფა ებნე ით. 
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41. საქმის კაცების დერნეღის ბაშქანი არ მე 

ჩარშამბაში დერნეღისი ბაშქანი არ მე. რაფრა დე წყე? ბაღანაჲ მყა ს ძაბუნი-ქი, ჰიჩ 

ეღარ ილაპარიკეფს ისი. მისთ ნ ჰექიმი მინდოდა. ანკარიდან მითხრენ რომე, აქ მაქ ან 

ოქული, ჰექიმიც არი და ბაღანას რომ დატიეფ, მემრენ ერთ კვირაზე ოთხი დღით 

მოხ იდე-ნაო,  მე უთხარ ქი -  ერ მო ალ!.. ერც ჩემი ბაღანა და ტიო-ნდა. ერ 

მოხ ალ -  ბაღანაჲც ერ დეილაპარაკებსო, - მითხრენ.  მე წამუელ აქ, იკითხე საქმე. 

უთხარ, რომე: აქ ასე სკოლა დამანახე ო და იქ წეუყ ანო. არ არიო, - თქ ა.    

თუ არ არი, მაშინ მე-ნა ა აშენო მეთქი თქ  და ა აშენე, არი იქიდან, აქ გა სხენ 

ახლა. ექ სასი აქ ბაღანაც მყა ს, აქ ილაჯი მი ცემ იმათ. ერთი დირექტორი მყა და 

მოხუცი,  დირექტორმა მომატყ ილა, მაშინ ფარა მუმიპარა, მემრე ის გა აძე. ახლა კაჲა, 

თელლი კაჲ არიან.  

კაცები მებნებოდა,  რომ წინ- წინ ერთი დერნეღი იყო ო. რა დერნეღი- მეთქი და: 

საქმისი კაცების დერნეღი ო. ის კიდ ენ და დგით... რაფრა ჸეტყ თ თქ ენ? 

აღ ადგინეთ, ჰო. ახლა, იქ არ, იმ საქმის კაცების დერნეღის ბაშქანი არ მე.  

მე და წერე მემრე. იმფერი დერნეღი იქ ნახე,  ენ წინ ჲა გა ხდი,  მემრე 

იონეთიმში შე ელი,  მემრე ბაშქანი გა ხდი,  მემრე კიდ ენ დერნეღის გენელბაშქანი 

გა ხდი.  მემრე აქა, ჩარშამბაში აქფარტის ბაშქანი გა ხდი,  მემრე ჩარშამბას ბაშქანიც 

იყა ი,  მო ელი მე იგზე იშთე, ბათუმში, მემრე, ქუთაისიდან და ით მაღლაფერიძე 

აქ მეუყ ანე - ითამაშა ფეხბურთი. მემრეც შ იდი წელიწად წინაც აგზე გამო ირჩიე აქ,  

ერთი წელიწად კიდ ენ გამო ირჩიე, მეორედაც აქ არ.  

გავაგენი, და, ასე. რაცხა უნდა, იმ საქმეს რომ ქი იქ, მე ღალე ი, ამა კარქა რაცხას 

რომ იქ, მოღალული თლათ გედეჲარს.  ჩემი ერთი ბაღანა ა კოთია,  ბადიში მყა ს 

მე.  გელინი ფსიქოლოგია.  ერთი გოგო ბაღანა რეთმენია,  ერთი ბაღანა ყური არ 

უყურს,  ამა მე რომ იმისთ ნ სკოლა  გა სხენ, თ რქიეში ჰემ ყური არ უყურს, ჰემ ენკად 

ლაპარიკობს ჩემი ბაღანა . თ ლმა იციან, რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა,  თ ლმა იციან.  

ცნობილობენ ჩემი ბაღანას თლათ.  ახლა, მისთინ გასხნილი ოხულში ჲრეთმენი 

გახდა. თურქიეში, დუნიაში არ ყოფილა ქი, მისთინ გასხნილ ოხულში ჲრეთმენი 

მემრე დირექტორად გახდეს. 

 

42. ჩ ენი დედ ბი დითხან ბათუმში ყოფილან 

იკითხა  და იკითხა , ინ ხარ, რა იჯები, გონჯი კაცი ხარ, თუ კაი კაცი ხარ?!.. ჩ ენ აქ 

მო სულ ართ ბათუმიდან. რომელი ქჲოი და... მაჭახელი, მაჭახელი, ბათუმიდან 

მაჭახელი.  ჩ ენი დედ ბი დითხან ბათუმში ყოფილან და იქიდან აქ მოსულან. ჩ ენ 

კიდ ენ - ერთი გეგ ისხენითო და დე ნახოთ იქაურობა ო,  იაროთო - სო ეთი 
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დროზე, ასე ამბობდით, ასე იტყოდით. გზას ზათენ არ სხნიდენ: ჸარ გეჲსხნებაო, 

იტყოდა ჰ ქ მათი.  

აქ თი შ ბან ბეგი იყო, ჩერქეზი, ყაპყასლელი, ყაჩაღი იყო. აქ მოსული იყო. ადგებოდა და 

იტირებდა. წამოსლის წინ იქა, ბიჭები, გოგ ები, ბაღნები, ქალები ყოლებია, იქ დ ტე ნია 

-  იმათთ ნ იტირებდა: იმფერი დღე მო ა-ქი, გზაც გეჲსხნება, ამა მე ჸ  იქნებიო, ეს გზა 

კი გეისხნებაო. გასხნეს პაწაზე, ამა არ გასხნეს, კიდე ჸენდემი არი.  

ჩ ენ კ ირტიძე ართ. ახლა ბათუმიდან აქა მოსულ ნ, ჩ ენი დედ ბი მოსულან. უკან 

წასლა სურ ებიან ქი, თაბი, ერთ- ორ კაც... იშთე, სონრა უკან წასულან, ბექი მი დეთო, 

გერი იქ ჩ ენ სახლეფ დ ბრუნდეთო. წესულან ქი, ჰ დ თზეც რუსეფ დ ყენებიან: ესენი 

ინ რიანო? კ ირტიზე? !.. წაჲთ ახლა ყ ელაჲ უკანო! რა გინდებიან აქაო?!.. ჩ ენე 

კ ირტიძესთან ერ და ჟდებითო!.. კ ირტიძე იშთე, დიდი ეშქიაჲს ს ლ ლე ყოფილა 

იქა. კ ირტიძე დიდი გ არი ყოფილა,  დიდი გ არი იქ. ჰამან, წამოხტენ ზეზენ ე ჩ ენი 

კაცები, წამოსულან უკანაჲ აქით, თ რქიეში. 

 

43. კაცის მოკდომისას შარაფ ს ა თ 

სამსუნ დ ქანი მქონდა, ბაღანები საქმობდენ და დილაზე კარში ზი არ. ერთი ქალი, 

ერთი, კაცი არაბა დან ჩამო დენ. დ ქანს ასე უყურებენ - ე ჰო, აქ ჩორბას წერა სო, 

ჩორბა. დ ძახე: მოით, მოით, რა გინდებიან?.. 

- საჭმელი უნა ჭამოთ. 

- დაჯექით.  

ჩორბა ას ი ლამაზად. ახლა კითხე: ჰა იყა ით, ჰა მიხ ალთ, რა [გ]ქონდენ? ა ატყოფი 

ყოფილა ა ად. ისი, დოხტორზე მოსულა, თან ისიც დოხტორი ყოფილა. თქ ენც ხედა , 

კაცი რაფერ იმა იჯებაო - ქალმა, - ეს ახლა, თუ დოხთორმაც არ უშ ლა-და, მოკდება. თუ 

მოკდ , ხომ ბეთი იქნება და რაცხა-ნა იყოს - დოხტორეფთან ისე დე იარებით-ქი, 

დე დენთ ეთო.  

სიკდილი იშთე: მოკდება ამდენ შარაფს ს ა თ, არ მოკდება - ამდენ შარაფს ს ა თ, 

დილაზე ასე დე ყ ირებთ, ისე დე ყ ირებთ - ანნაშ ოქ. ჩ ენ-მეთქი რო მოკდება - 

ყურან უკითხ ენ, იმ ღამეს სახში უკითხ ენ, შარაბ-მარაბი არა, ყურანი-ნა ილოცონ, 

იკითხონ ისე, მემრე მიწაში ჩა დებთ-მეთქი.  

ქალმა შამტრიალდა - ხედა ო, ჩ ენი შარაფი რო ს ა თო - ესენი ყურან უკითხ ებენ ო. 

ოდა, ადგა, წე და კაცმა. დ  იმი კა დაზე იყო, კა . გონჯობა თ რამე არ იქნება იშთე. 

 

44. აკიჟინე და იყა იო 
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იშთე, მ ლე ახლა, კაცი ზის იქ, გურჯისტანში ინსანი არი? ჩ ენ დედების ერზე ინ ზიან? 

მე ქი აქ არ, აქ ზი არ, იქ ინ ზიხართ? ზოგი ჩემი ემიაშვილი დარჩა თუ იქა, 

გამრა ლდა?.. ის ზის ეხლა, უცხო ინმე არ არი? რუსი არ არი? 

მე ახლა, ერთ თ ეზე ამფერი ილაპარიკო - თქ ენ გაგაწრობთ. მე ჯერ წერ ა არ იცი, 

ერ იკითხე, ათა თურქის ზამ ნ ფუხალა  იყო, რამე არ ქონდა - ჯაილი და რჩი. ეგებ 

მეკითხა - მეც რაცხა იმა  იქდი. ახლა იქ თახსის ლაპარიკობ, ჰიჩი ყაფადან 

ლაპარიკობ, ყაფადან. შე ერდნაძე მიყ არდა, შე ერდნაძე, იგი ჩ ენებური იყო. 

[ისმეტი:] ჰაჯი, ახლა აქ ფროფესორები არიან, ფროფესორები, ნაკითხული. ესეც 

ნაკითხული ფროფესორია. ახლა რა სთინ გადმოსულია აქ - ჩ ენი ხალხი იქ რა 

იჯებია ო, დასანახელა  მოსულია აქ, გ გენ? ხისიმებ ეძებ, ხისიმებ. ახლა მე რომ იქ 

გედე იარ, რამე ფული რამ მაძლე ენ? -არა. მე გედე იარ, იქაურ ჩემ ხისიმებ იარები, 

შე ხედა  რა იჯებიან, მე მი ალ, ესენიც მოდიან, და!.. 

ამის სახელი ფეიქე არი, ამა თელმა არც იცის ეს. მე რატო იცი მი? აქ ილაპაიკნება, ჩ ენ 

სოფელში. ამას წახან გე ემახსარე - შენ ფეიქეზე დაჟდებ , ბაღანაჲ არმენიაში წე აო. 

ფეიქე დღე-ღამე სოფელშია. სოფლეფში ინცხას საქმე ეზარება - ა, ფეიქეზე მეიყრებიან, 

საღამომდე თა ლის ითამაშებენ, რაცხეფ ითამაშებენ, აქ დ ღამებენ. 

იქ მე ერთი არქადში მყა ს და, ბათუმში. მისი დედე  რომ მოკდა მეგერემ ახლა, ისე 

სირა თ ტირიან: ი ტირ ას გააგდებს -  ი დეიწყობს, ის გააგდებს -  ის დეიწყობს, ისე 

ყოფილა იქ. ახლა სირა მო და მეგერე ჩემ არხადაშზე. ეჯეინგება,  ეჯეინგება -  ერ 

ტირის,  ტირ ას ერ აფერებს. უკან გედე და მეგემ და ნახა ამდენი შარაბი. შარაბი 

რომ გედე ყუდე ო, მემრე აკიჟინე და იყა იო, გათენებამდე ვაკიჟინე იყა იო, 

იტირეო - ისე ილაპაიკა. შარაბი და ლიე და გათენებამდე აკიჟინეო. 

გ რჯობამ ერთმანები დე იკა ოთ უნდა. ს ლ ლე-ნდა იცოდე: ეს ინ არის, ინ არ 

არის... იშთე, კარქა-ნდა იცნობდე, დოსტი- დუშმანი-და იცნა... შენი ჲეგენი შენთან მუა, 

ჩემი ჲეგენი ჩემთან მუა. გენჯებმა აქა გ რჯიჯა ჸაღარ იციან: შენ რომ პაწა ბაღანას 

გაზრდი ისი, რაცხას ეტყ ი, იმა დეჲჯერებს, გეჲგონებს ის. დედამისებმა გ რჯიჯე არ 

ისქნეს ქი, არ გააჩ იეს ქი, თოფლამა, ქრიფა ს - ერთ იქიდან, ერთ იქიდან, ერთ იქიდან. მე 

ბილე ებნები: ხედა , მე ბილე არ იცი. მე ბილე ოღსანი მაქ, ხედა ? გ რჯიჯე ერთია, 

ჸამან თქ ენი აირია, ჩ ენი აირია. 

 

45. გ რჯიჯა საჭმელი - ფხალია! 

ფხალს ფილში ჩ ყრი, დანაყა . ჩ ნაყავ ნიორს. თენჯერეზე დადგა  ჩუ ანს. რაცხა რომ 

ახლა დანაყ , ამფერი ქეფჩეჲ აქ... ამფეი ლაფერი აქ, ლაფერი, ლაფერით დანაყულს რე  

ქი, ასე რე , იმ ჩუ ანშიც ჩახყრი და ნიორს მ რთ ამ. გ ზ ლ ოლურ, ჰე. გინდა და, 
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თხილსაც დანაყა , კაკალ დანაყა , იმა მ რთ ამ ისე, ლამ ზათ. ამას ქ ია ფხალი, 

გ რჯიჯა საჭმელი ხორცი-მორცი არ არი, გ რჯიჯა საჭმელი - ენ დიდი - ფხალია! 

კიდ ენ რა ვიჯებით? ჰო, ფილა ს გა აკეთეფთ. ფილა  ჲაღ დ წ ა , დ ყრი ზეჲდან იმას, 

ონუნ ადი ნე ჲ ?!.. ფილა ის ზეჲდან, იშთე, ნიორი, სურუნჯი... გ რჯ  ჩორბასი ვარ ჲ , 

ხაპით. ისინი მიგახთინო ლამ ზათ, რაფ[რ]ათ აკეთეფთ: ხაპით კაბაქ ცომს გა აკეთეფთ... 

ხაპი იცი, რაჲა?.. ბაღანამ რომ ნახსობა ქნას, თა ზე დ რტყმე ენ: ხაპერა ! - ამფ[რ]ათ. ჰო 

ცარიელი თა ი - გოგრაჲა ისი. თქ ენ გოგრას იტყ თ ქი, გოგორას? ჰაჰაჰაჰ, ჩ ენ აქ ხაპი 

იტყ თ. 

ხაპ დაჭრი, მოხარშა . ლამ ზათ მოხარშე ხოშ? დანაყა  იმასა ეთ. უნდან სორა, ძეს დ სხამ 

- ჰო, რძეს და, წყალით ლამაზათ ჩახარშა . ოოჰ! გელ, ჭამე. თუ გინდა ჩაყრი შექერ და მე 

შექერ არ ჭამ. თუ ინცხას უნდა, ჩაყრის. 

 

46. მ აჯირები რაფერ მო დენ 

მე ქართ ელი არ, ქართ ელი. ჸახ, დიდათ დამამიწყდენ ქართულები! ჸახ, ჩვენ 

დიდ ნებმა მასტა ლენ, ამა ჩვენ არ დე სტა ლეთ-ქი!.. მე აქ დაბადული არ არ - ზეჲთ 

დე ბადე და აქ მემრენ, პაწა  ჩამამიყ ანენ. დაჯექით, დაჯექით. დასაჯდომელი ბე რია, 

ჩემი სალონი არი, დ გ ნის სალონია ესე... სანდალი აქ მეჲტანენ, ჭო , დაჯექი, დაჯექი - 

ისე ილაპარიკოთ და ჩასწეროს იმან. 

მე თელე იზიონში - „იმედი“ თელევიზიონ არი, ის უყურა , ათმაგ ლ ნ სუჩუ ნე, 

დიზი არ ორდა, დიზი იზლიჲორუმ ორდანდა თ რქჩე, გ რჯიჯე - ჩოქ შეჲ იაფიჲორუმ! 

ჩემი დედ ბი აქა ბორჩხადან მოსულან, ამა ბორჩხასაც ჰიდან მო დნენ, ისიც არ იცი - 

ბათუმიდან მო დნენ თუ, აჭარისტანიდან მო დნენ თუ, ისი არ ვიცი მე. 

ჩემ ბაბოჲს ბაბოს მემედი ერქ ა. დაკარქილა სა აშში, ისინი არ იცი არაფერი, მეზერი 

ბილლა არ იცი. ამა სახელი მემედი ქ ია. ჩემი ბაბოს ნენე  ქ ფეღით მოუყ ანია, პაწა , 

პატინა  ყოფილა ისე მოუყ ანია. უკანა არ იცი, აჩჷქ ქონუშიმ. ამა მუაჯირობისა გითხრა 

ახლა, რაცხა იცი: 

მუაჯირში რომ გამო და ეს ჩ ენებ , გემით გამო დენ და ის გემიც აქ - სინოპში მოსულა, 

იშთე აქ მოსულა. კაცები, ქართ ელები აქიდან სოფლებში წასულან, ენ ზეით ჰაცხაჲა იქ 

დამჯდარან, ესემე უნდა ქნათო, სხ აგან ერ იქთო, ზღ პირ ერ იქთო. 

მოსულა მ აჯირი აქ. სახლი არ აქ ან, შეჲ არ აქ ან! წასულან ზეჲთ, ჲაჲლებზე ჩობნები 

რომ ყოფილან, გ ქუც იან: სილაღი აქდენ, მ ღირდენ: მეჲტაჲ რაცხა გაქ, ყოინი მოგ ე, ის 

მოგ ე, საჭმელი გ აჭამე! აქა რუმები ყოფილან მაშინ და ის რუმები შ წუხ ებიან ამათ. 

მუაჯირეფს ინსნიჭამლეფ ეძახდენო-ქი, ისინი, ამათჲებიდან ეშინოდათო დია. 

მემედის ბაბო  ჩამო და მაშინ აქ. ნახა-ქი, ზღ პირზე ინსანმა არ იცოცხლოს, 

ბუც ც ელები ბე რია. მანაც სხ ეფსა ენ ზეჲთ ე და - იქა. ენნი მაღალი ჲერზე ის  ჩ ენ 
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აქა, ის სოფელია ქი! იმას ფარაჲ ქონებია, რუმი ჩობნებისთ ნ ფარაჲთ ერთი ძროხა... 

ძროხას რა უძახთ? ერთი ის ფარაჲთ რთმე ია, ის ყოლია. ამფერ დასახლებულა, იშთე. 

ისემეჲდან - ხე ს ტანებიდან ისემე გ კეთებია, პაწა  სახლი, დასაწოლალი. აქ ისე, 

ძროხები, ძროხებიც ისე დააბე რა. იმის უკანეფსაც, - აქ ინც რომ ჩამო დნენ - სახლი, 

ჲაჲლები არ ქონებიან იმათ. ე ტყიები მოჭრენ, მოჭრენ, მოჭრენ მეგერე ისე, ყანა გ კეთენ. 

სოფელიც ისე გახდა, იშტე. მემრენ-და ყ ელა მემედისი ბაბოჲსა ენ დასახთენ, იქ დაჟდენ, 

ბაღნები-მაღნები იყოლიეს, გაბე რდენ იქა. 

 

47. ბაბოჲს სახლი სოფელში რაფერ გაკეთთა 

ბაბოჲ რომ დასახთ , იმის სახლი გაკეთებულა აქ. ფიცრით გაკეთებულა - სხ ამფერ აქ არ 

იქდა, სხ ამფერ ჩ ენ დედ ფ ჸარ ცოდნებიან. მაშინ თუღლა-მუღლა არ იყო, მანქანაც ჰიჩ 

არა. ხჲებით ასე, ფიცარი იქდენ, იმით სახლი აკეთებდენ. 

ხიზარი უძახთ, ხიზარი. ტყიებში იმით ხეები მოჭრე დენ, ორი თანესაც ესე 

გ კეთებდნენ, იგზე ხიები გ წონებდნენ, გე დოდნენ ზეჲდან ესე ხრაკი-ხრაკი... იმის უკან 

ცოტას ზედ-ზედ დ ჭედებდენ, სახლისი ოდაც გ კეთებდენ, სახლიც გ კეთებდენ. 

ზედასაც, ქილამეთრი არ  იქ, საზომ უძახთ, იქიდან მოსლახან სახზეა, ისიც 

მო ჭრიდით, და აბურა დით. 

დაბლა თემელი გ კეთებდენ. თ რქჩა და თემელი ქ ია, ჩ ენაც ისე უძახთ. ქ აზე ქ ა 

დად  და იშთე - ის თემელია. მემრენ-და ქირიში, ისე ემეა, ასე ერთმანებზე რო ისე ემეა, 

იმა ქირიში უძახთ. იმაზე დ ჭედა  ხიეფ, ფიცრეფ დ ჭედა . ამა, ქირიში მაგარი უნდა-ქი, 

მაგარი ხეჲდან გაკეთებული. ამ ხეჲდან არა და, ეჲგზე, ეჲმ ხედან, ხედა ? მეშე დიჲუქ 

ბურდა, ჲადა გურგენ მესელა, ახგურგენ, ყარაგურგენ, მეშე. იმის ზლი ხიები კაჲა, მეტი 

კაი. არ დალპება, იმიდან აკეთა თ. რა რომ ხე დალპებ , იმიდან ქირიში ჸარ კეთთება. 

ჰა? მეშე რა ჸარი? თქ ნ არ იცი, რას ებნე ით ამა, აქ მეშე იტყ ით. ასე, კო აქ იმასა, კო. 

კო იცი? ე, ეჲმ კოჲს ხეჲა მეშე. მეშეთი გაკეთთა ბაბოჲს სახლი სოფელში. ჰალად  ჸარი, 

დგას ისი, ამა შით კაცი აღარ ზის-ქი, ყ ელაჲ აქ ართ ჩ ენ, სინოპში ართ. ზეჲთ, 

სოფელში თხილზე ე დოდით წინ-წინ. ახლა თხილი აღარ , ჸაღარ ქ ჭირია. ისე ა ალთ, 

ახლა სოფელში ა ალთ. 

 

48. დ გ ნი 

დ გ ნი წინასაც ასე იყო ამა, სალონები არ იყო. ენ წინ ჩ ენ გოგოები არ დე ნახეთ, ჰიჩ, 

ჩ ენ დიდებმა დეჲნახენ ესა. კაი გოგო არიო, კაი გოგო შენთ ის ქნათო, მეც უთხარ: 

ქენით თქ ენ თუ მეჲწონეთ-მეთქინ. მე წონეთო, თქ ენ თუ შეგხედ ენ-მეთქინ, ქენით, 

გ კეთეთ მეთქინ. შემხედა სო. მეც ოზამან უთხარ, იშტე: გ კეთეთ-მეთქინ. იმის უკან, 
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წე დენ მის ბაბოსთან. ჩემი ბაბო  წე და, ემჲაჲ წე და... წე დენ, იშტე. ესე მოთხო ენ, 

იშტე. 

ორჯერ წე დენ, სამჯერ წე დენ. ერთჯერ არ შეიძლება - შეხედონ უნდა, კაჲ კაცია თუ, კაჲ 

გოგოა თუ, მისი ბაბო  რა აჲა, მისი დაჲ რა აჲა, მისი ძმა რა აჲა, თ ლზე-ნდა შეხედონ, 

იმის უკან. რა უთხრენ? ალაჰ ემრინენ.... ღმერთის რიზათინ, შენი გოგო-ნა აგართ ათო, 

იმათაც - მოქცე თო. თამამ, გათა და. საქმემ კაჲ იქნა. მას უკან, ნიშანი წეჲღეს-ქი: 

ალთუნი, ბილეზუგი იშტე, იმის უკან ნიშანი კიდ ენ იქნენ იშტე - ჲ ზ გი, ნიშან 

ჲ ზ გი. 

მე არ წე ელ. მე - დ გ ნი იყ , აგზე დე ნახე. მარტო დ გ ნზე დე ნახე. ახლა ისე არ  - 

გოგო და ბიჭმა მათებური იჯებიან, ჩ ენ ს დე დ გ ნი უჯებით. მაშინ ისე იყო და, იმას 

უკან, ორ თ ეზეც იქნებოდა, სამ თ ეზეც იქნებოდა დ გ ნი. მას უკან, ერთ წელიწადზეც 

იქნებოდა, ორ წელიწადზეც იქნებოდა. 

ჰა?.. გოგოჲ რითინ მეჲყ ანეს ჲა? მაშინ, ზ[რ]ოხები და ხარები იყნენ, ხედან გაკეთებული 

არაბა იყო, არაბას ზეჲთ ასე ქილიმებითინ დ ბურებდენ, გ ზელ ისემე იქნებდენ, ისე 

მეჲყ ანდენ-ქი!.. იმ არაბასაც, გელინის არაბას ეტყოდენ - გელინ არაბასჷ. გ რჯიჯა 

დოდოფალის არაბა ეტყოდით, ლამ ზი ისემე  იქმოდენ, გელინსა დუაჲთ შ ჯდუმლებენ 

შიანში, ჰიჩ რამ ქი ერ დეჲნახონო. სახლზე მო დოდა, ბიჭის სახლზე მო დოდა - ესე, 

იმით, და ლებით-მა ლებით, ყალაბალუღით ამა, ბე რი კაცები, ქალები. 

რას სამობდენ ჲა? გ რჯი ხორონი ვარ იდი. ხორონი ისამებდენ. ხორონზე სიმღერაც იყო, 

ასე: 

სახლი თა ზე ბალები, 

ზედ გასულან ქალები, 

სახლი თა ზე ბალები, 

ზედ გასულან ქალები, 

ერთი ზე კე ა ხედე, 

დიმიყლიფენ თ ალები, 

დიმიყლიფენ თ ალები. 

ოჲ, ო , დურ აჲ, დურ აჲ! 

ასე იმღერდით, შამო ტრიალდებოდით ერცხ ა. ბე რი იმღერე დით, ახლა არ იციან. 

აქ ახლა ამფერი სიმღერები დეჲლია. 

დ გ ნზე საჭმელები რა იყო? ხორცი, ქეშქეგი, ქათამი... იცით?.. ქათამი გა პუწკე დით, 

შია იმა გა ათემიზებდით, გა ჭრიდით ასე. მემრე ისიც წყალში - ყაზანში ა ადუღე დით, 

მო ხარშე დით. მას უკან დანაზე და ასობდით ისე წე დოდით გოგოსთანა, მი ცემდით. 

ყათმერი გავაკეთევდით - ყათმერი ზეჲდან თა  ქათამი, დანის ზეჲდან ისე. 
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დ გ ნზე რახიც იყო, ჰერ შეი ვარ იდი. და ლები იქნებოდა და რახი არ იქნებოდა თუ?! ახ, 

წინა დღეზე მოსულიყა ით აგზე - და ლები და აკრე იეთ, ამის გოგოს დ გ ნი ქენით. 

წინ-წინ სამ დღეზე დ გ ნ იქნე დით, სამი დღე დ გ ნი ქალებმა იქმოდენ, კაცებმა არ 

იქმოდენ. ისაქმე დით, ისაქმე დით, იმა საჭმელი მი ართმე დით-მი ართმე დით, 

იქით წე დოდით, რახის მსმე ლებ მე ახმარებოდით, იმას უკან, სამი დღე ჩ ენ დ გ ნი 

გა აკეთე დით. 

 

49. აქა რი ადეთები რაფერ  

ბურდა შარაფ... აქა შარაბი ჸარ იქნება. თქ ენ იგზე - მე გა აგნე - ყურძენისი წ ენიდან და 

იმიდან რომ შარაბი იქნება, ისე ჸაქ არ იქნება. ის იქა რი ადეთებია.  

ჰალა, ახლა, ჩემი ძმისი ქალმა არ დეჲ აზირა ს, ჩემთან არ დეჲ აზირა ს. გ გნე თუ? ჩემი 

ძმაჲსი ქალი ჩემთან, აგზე რომ იჟდე და ისიც აქ იყოს, ჩემთან ჸარ დეჲლაპარიკა ს. ეს 

ისე იყო წინ-წინ და ჰალად  ჸარი, ამა ახლა, ჩემმა გელინმა ჩემთან დეჲლაპარიკა ს. 

პირ ელაჲ რომ მე ყ აჲთ - არ დეჲლაპარიკა და, ჩემიდან შერცხ ებოდა. ამა ახლა, ჩემი 

გელინმა ჩემთან აზიროფს, თა ზეც არ დეჲბურა ს - ახლა ჸისეა, ახლა ჸისეა! 

წინდაწინ ისე ჸარ იყო: [კაცის] ბაბოსთან, დიდი ძმასთან - მაზლი რომ იქნება - გელინი ჸარ 

დეჲ აზირა და, შერცხ ებოდა. წინ-წინ ამფ[რ]ათ იყო. წინ-წინ სხ ა იყო, სხ ა იქნებოდა. 

ახლა ჸადეთები გადაბრუნდა. დ გ ნიც იმფო სხ ამფრა იქნებოდა მაშინ, ქართ ელებური 

დ გ ნი ჸორ დღეზე, სამ დღეზე ჸიქნებოდა. ბიჭი კირა ად არ დეჲმბამდა - რაფრაც რომ 

ახლა დეჲმბა ენ, ისე ჸარ იყო. ამა, ჩემ დროზე კირა ადი კი ჸიყო, მე დე იმბი, მესელა, მე 

დე იმბი. წინ-წინ ხორონიც იქნებოდა და, ახლა აღარ არი, ახლა ხორონ აღარ იჯებიან-ქი, 

რა იცი. აქა რი ქართ ელებური ადეთები გადაბრუნდა-ქი!.. 

მე შენ რა გითხრა, ახლა: წინ-წინ თუ სიძეს ჸურბა ჸარ ექნებოდა, ისი სხ ასთან მი დოდა, 

დ გ ნისთ ნ ჸურბა სხ ას რთმე და, დ გ ნზე ჸიმით მე დოდა, იშთე. ისე იყო. ახლა 

ჸიმფრობა აღარ არის-ქი, ჸურბა ჸარ [გ]ქონდეს - ის არ იქნება, ახლა ყ ელაჲ იშთე, კაჲა 

მისთ ინაჲ. 

 

50. ჩ ენებური საჭმელები 

ლობიოს ჩორ ა ჩ ენებურია. იცი თუ ლობია? ჩ ენ ხან ზეით ნ აღლის გა აკეთა თ, ხან 

ქ ეშიდა ს ლჩას და აყრით, ჰიჩ გამ რე თ, იმისებური მეიხარშ ის, ონდან სონრა 

წყალ... ისემეს ერთ ნამ წყალ და სხა თ და ჸ  მეიხარშ ის.  

ფხ ლის ჩორ ას აკეთა თ, მაყარინას. ასე მოჭრილი მაყარინა არი. ახლა, ბადიში 

მო და ისტამბოლიდან-ქი, თურქჩე მებნე ა - თურქჩე ერ იმასქენ? ერფელექ მო და, 
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იქ მნახა და: მოჭრილი მაყარინა არი თუ, არ არიო? - ის მინდა ო. ხელით მოჭრი იმასა, 

ასე გ კეთა , ხელით, იშთე! 

ლობჲაჲ და ფხ ლის ჩორ ა ჩ ენებური საჭმელებია. 

ლობიო ისე თენჯერეში,  ჰო,  თენჯერესი,  წყალი,  ცოტა შეიხრაკ ი შმა ლი,  ხახ ი 

გაწითლდება ცოტა,  ის ემეს ჩა აყრით -  ლობიოს,  ეთლამი შეიხალ ის,  ქანდიმა. . .  

ხანდიხან ბუარლანი ასე სემე ორთქლა ს ხანდიხან და ერშეაფერზე ირთლამ წყალ 

და ასხა თ,  ერთლამ ისე ჩეიშუშ ის ოილემე,  გარე ა მემრე გამეურე ,  თაბი,  

მემრე,  ამა.  ამოლესე -  პარკი ამო ლესა თ,  ეს ეთლი არი თ ზე ყოფნაში.  ქეფჩე თ 

ლესა თ და სახლა არ უნა გამეილესოს.  

ე თაზეა,  მარგუნია. პარკი იქნება,  იმა გამო ლესა თ,  ონე,  ეს ემეს.  ხანდიხან 

დუდქული არი -  იცი მი? დუდუქ თენჯერე ? იგში ჩა ყრით,  იგში გამოლეს ას არ 

უნდა,  თან გადადნება.  ქინძი,  იმნებ ურე  და თეთრ ლობიო მაიდანეზ ურე ,  

ისე ქინძი,  შეი ნ ნეს ამბობს.  ქინძი ო გეინენზ ისე იტყოდა ქინძი ო,  ჩ ენ ნ ნეს 

იტყ ით.  ქინძი ბაშხა -  ნ ნემ ბაშხა ბაყ მეც არ იცი,  ქინძი ბაშხა ყოფილა.  იმა 

ურე ენ.  ჩ ენ ღარჭობაში ის ემექნადა,  იმა შ რე ენ,  ჩ ენ არ შე ჭამდით,  სული 

აქ ო ეტყ ოდით.  

აგზე სალჩა ჩა დე ,  დომატისი ჩა დე ,  აღი და სხი,  ეს უნა ჩა აყარო,  მარილი 

უნა და აყარო,  და ადგანა ოჯაყზე,  ესე იშთე.  ამის პარკის ემე ამო ლესა თ,  ხმელ 

პარკ.  ახლა წინ ჰემეით,  კო ზით ამო ლესე დით,  ახლა ის ემები გამო და -  

ჯერიამებით,  იმებით ლეს ენ,  ამა  ჩ ენ წინ ასე კო ზით ამო ლესე დით.  მარილი 

იყო აქ,  აიი,  რა ქენ. .  

ჭად არ მაქ ან- ქი,  სიმინდ ერ თესა - ქი.  ფქილ იღებ და პურ აცხობთ.  

აღებული პურის არ  მინდანა,  ისე ფურუნში გუზინა მაქ ა,  გუზინაში პურ აცხობ.   

პურმი- დე ისე თეფზე და დებთ,  შე დებთ ცეცხლ გ ანთობთ შიშა.  იმა ს ესე 

იქმ,  მა ას იღებთ ისე ემითან მარკეთებიდან,  მაიას შ რე თ,  საღამოდან 

მო ზილა თ,  დილა  გამო აცხობ თიბილ- თიბილი,  აღსაც წ სმე ,  ღარჭები 

ჭამენ.  დილა,  თექრა შე ზილა  და პური ლამაზი იჯებნება.  იმას შე ზილა თ 

თეფსებზე და დებთ,  გამუაცხობთ,  ასე იმის თეფსები მაქ ან,  პურის თეფსები.  

აგზე ისე ემე  იარება ექმექჩი ფურუნიდან,  ისე არაბით არონიებს,  და რჩით მაზირ 

-  იღებთ.  აქ ერთ ის ემე ართ,  ინც აცხობთ.   

დედეები რას აკეთებენ,  ჭად ჭამდენ,  მესელ ,  მოზილედენ ის ემე ქენ,  ერთის 

ნაწ ელი თუ არი აირანი ძესი ჩახრის ენ,  შეჭამდენ,  ოზამან ფუხრობა იყო.  

აირან დოს ებნე ით.  აგზე ერთი ყომშები არიან დოს იტყ იან,  ჩ ენ აირან 

ებნე ით.  აირანი,  იშთე აღი მორეკონა,  ღინა,  აღ უნა აწიო,  გახდეს აირანი.  
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ფრინჯით ფლა  აკეთა ,  ასე ფილა  ამო შუშა თ.  ერთსა ის ემექ იქ -  ქათამი-

მათამი დაადე  ზეიდან,  ფილა  უსცი ასილე ბრელი იჯებნება.  ასემეს ლობიოს 

შორ ას დ სხამ.  ფილა  დაყრი,  ზეიდან ლობიო ჩორ ა დაასხმენ,  ისე შეჭამენ.  

ღარჭებმა ექსენი საჭმელი იამებიან.  ტომატის- მომატის არ ურთობ ფილა ში.  

თენჯერესი აღი დაასხი,  ფრინჯი ჩაყარე,  ასე კ რქა მოხალე,  იმის უკან წყალი მიე,  

იმის უკა დააბურ რამე ის ემეს იქს -  წამეიშუშ ის,  ოილე.  ქათამ დ კლით,  

ლამ ზათ გა ათერმეზა თ,  იმასაც ჩა დებთ თენჯერესი,  მო ხარშა თ.  ქათამი 

გაპუმპლა ,  გაპუმპლე ,  იმდონი ანდრახ იცი.  თამამ,  მემრე ის ემეს იქ,  ასე 

ქ ლდებზე ის ემეს წ კიდა ,  ცეცხლი,  ასე წ იტ- წ იტი თმები იქნება,  იმნებ 

მო ხრუწა თ,  ლამ ზად ფეხებ- მეხებ და აჭრით,  გა წლით,  გა ათემიზა თ,  

გა ცხა თ და იშთე.  

ბოსტანზე თუ. . .  სალათალოღ რას ეტყ ით თქ ენ? სალათალოღ სი,  ის ემე 

ლობიო,  ბამია,  ფხალია,  მწ ანილია,  მწ ანილი იცი?  ეს  თურქჩე პრასა,  გურჯჯე 

მწ ანილი.  ბაშხა ისინი მაქ ან,  ბაშხა რამე არ მაქ ან.  ბიბერი,  დოლმა ბიბერი,  

პატლიჯანი,  თამამ,  ჰა,  კიტრი ისიც არი,  ისიც არი და ჩემი წრეუ მეტი არ იქნა,  ის 

იმაში დიმირგია -  გორგეში.  დომათესი იცი.  დომათეს გურჯუჯე რას ეტყ იან? 

იმ თერე დაჰა საჭმელებზე ხმარობთ,  ყა რადეზე ჭამთ,  ყავალთიშ აფიორუზ.  

ყ ელ იმასაც აკეთებ,  ფე ნრე  ებნე ით,  თამამ.  ძეს და დგა თ,  აირან 

ჩა ასხავთ.  ისე ერთის ეზანე და მაიას ე ღებთ,  მაიაზ მაიალი გა აკეთებთ.  ასე ისე 

დუღაბალი ძე,  გა ათბობთ ძეს,  ჩა ასხა თ,  ჩ დან გა აკეთა თ.  ისის ისემეაო 

იშთე და იმა ბე რ არ აკეთა ,  ჭამისთინ აირანისა აკეთა .  ძე ადუღდეს,  

ამიკროფლი არიო იტყ იან.  ძე ჩი სუთი ჩაფმიორუზ,  ისე აკეთა  იშთე.  ასე 

შედგება ოღურტსა ე,  ამოურე თ,  აწყლიანდება ბეზზედა გა წურა .  ფეინრის 

წ ენ ვეტყ ით,  ამა ვაქცე თ იმა.  

ოზამან მე ისე უნა ქნა.  აქშიმი ჩა ყარო? იგში? აქშიმი ჩა ყარო.  

 

51. ჩ ენ გ რჯობას ერთი ძალი აქ ა 

ჩ ენ იმ იქიდან - გ რჯებიდან ართ მოტრიალებული, იქიდან მო სულ ართ, ბათუმის 

ემედან. ჩ ენი და იმის გ რჯობას ერთი ძალი აქ ა, ამა იმისა და ჩ ენი აზირობა ახლა, 

აირია. ჩ ენ აქ დე ბადეთ, აქ გე ზდით. 

ნჯე მეტი ფუხრობა იყო წორე ჩასაცმელი არ იყო.  მე იგზე ოხული სახლზე ახინ 

იყო,  მი დო,  ის ემეს იქმდი,  ასე ბოილე ბი სიათლარ გოზლუქიო იტყოდენ,  იმა 

გედე ც ე დი ძილ და იმათ მი დოდი,  ამა მცივა.  სობას.  ონრე სობა ნთებოდა,  

სობაზეღა დიდ ანებმა არ მიმიშ ებდე -  სახში გე ქცე ოდი გათბობაზე,  მცი ა,  

ჩასაცმელი ოხ ბიშეელ თაბირ ასე დაიმესქნილი -  გე ქცეოდი,  გა თბებოდი,  ზილ 
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დ კრიდა  ასე,  ოყულში გე ქცე ოდი,  უილეშე აფიოდუ. . .  ოილე ფუხრობა იყო 

ონჯე დე ბიშთე იოხ დი.  მე ემოს უთხარ ქი -  დედეები ბათუმიდან გამოქცეულან 

ჸ მკე.   ემ  მეთქი,  ბათუმიდან ქი ჸაქ გამეიქცენ მეთქი,   

ჸაქ ისე მე ში დედ მ დერედე- დერედე დედ მ,  რას იჯებოდენ იმათ დედ მ,  რატომ 

იქმობდენ და დაჟდენ დედ მ,  ისტამბოლის დედ მ ერთ ქენარშიდამ,  ემო ო,  

ისტამბოლი ო არ იყო ქი მაშინო.  ერთ ქენარში დამჟდარიყენ და ბალი იქნეოდით 

ჩ ენს მეთქი და ისე მეთქ ა ქი. . .  ექმექ ქარადილერო ამათ ჭადი ეძებესო,  

სიმინდინა დათესონ,  დ ფქ იონადან ჭამონ.  იმათ ჭადი შიეორ ი ჭადი ეძებესო 

ტყეებში ო.   ტყეებინ უკაფიან,  ყანა უკეთებიან.  ბაბომა იტყოდა: ასე ო  თო ლო 

გადა ხეტა დიო და  თოხ მო თხრიდ ი.  თო ლის ადგომამდე ერ უცდიდი,  რა 

ქნ ო,  დორთ ხუთი- ექსი თანე ღარჭი,   

ნენე ს მალე მომკდარა მე დორთ აშინდე ყოფილ არ ნენე  მომკდარა.  ნენეს ქი 

მალე მოკდა,  ბაბოს. . .  ჰემ ოხულში მი დოდა.  ბირ აშინდე დორთ ის ღარჭები 

და რჩენილ ართ და ონლარ ირ ნჩე აფმიშ.   

ახლა საჭმელი ჩუყარო ამ ავადიორ,  მეყოფიან  აზირობა,  არ მეყოფიან? საჭმელდა 

ორი- სამი გიშ არიან:  ბიჭის არი,  დედე ს არი,  იშთე.  ლობიო ჩორ ა,  ლობიო 

გაარჩია და მე ახლა ოჯაყზე უნა და ადგა .  ახლა თან არ უნდა და,  იქინდის 

ილოცებენ ნამა[ზ],  იმის უკა საჭმელ ჭამენ.  ახლა საჭმელი ჩ ყაროთ, და ოზამან. 

 

52. სინოპის გ რჯი საჭმელები 

სიმინდი მაქ ან,  ჭაჭუღი მაქ ან,  სალათალუღი მაქ ან. . .  ხახ ი,  პრას,  ლობიო. . .  

ბაშხა,  ბიბერი,  ხაპი,  ტომიტისი ყ ელაფერი არი.  ქინძი იცით და მეტი არ 

ხმარობთ.  მაიდანოსი არი,  ნან არი -  ნანე,  იმას რას ეძახიან გ რჯუჯა არ იცი.  

მეტი გ რჯუჯე არ იცი.  მაკიდონისთ ინ ნ ნეა,  ჰო,  მაკიდონია იშთე,  მაკიდონ 

ჩ ენ ნ ნეს უძახით.  

მო თხარე- მო თხარეთ,  და არგით,  იმის უკან ასე ყალწუღები დ სეთ,  ე და 

ყალწუღებზე,  გამეისხა.  კრიფამ იშთე გამოისხამ.  ლობიოს უძახით.  დულაბში 

ინახა თ.  ახლა დიფრიზები არიან,  ბუზლუღები -  იქ ში დებთ,  ახმ ბთ,  პარკ 

გა გულა თ,  გა ახმე თ,  გახმება,  ისე.  მერე ჩორ ას აკეთა თ,  ჟა ეს აკეთა თ,  

ასე ბიდონებში ჩა დე თ.  მო კრიფა თ,  გა ათემიზა თ იმა,  წ ერებ და ატეხა თ,  

მემრე წყალში ჩა ყრით დუღარე წყალში,  ცუტა ადუღდება,  ცუტა,  ბე რი არა,  

ჰემენ გა წურა თ იმა,  სარ მსაღი,  ნიორი,  იმის უკან,  ნიორი,  მარილი,  ცირქე,  

სირქეს რას ეტყ ით? ჟა ე ლაიმი აჯაბა,  არ იცი- ქი.  იმა ისე ჩა დე ,  და ასხა  

იშთე,  მარილ და აყრით,  სარ მსაღ და აყრით ასე ბიდონებში,  ბიდონ უძახით.  

ერთ კ ირაზე იქნება,  შ იდი დღეზე.  
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ლახანას ახლა წყალ დ დებთ ოჯახში,  წყალ დ დებთ,  შიან ლობიოს ჩა ყრით,  

პარკსა,  ლობიოს პარკი,  ღერღილი -  სიმინდის ბურღუნი,  იმასაც ჩა ყრით,  ისე 

ადუღდება,  ადუღდება,  მემრეს ლახანას სათოხ მ კრიფა ,  მ კრიფა  

ბოსტნიდან,  ასე და ჭრით,  და ჭრით,  გა ცხა თ კ რქა,  იმასაც ჩა ყრით იქში,  

მეიხარშ ის,  მეიხარშ ის,  მეიხარშ ის ათუხ იქნება იმის უკან ფქ ილ და აყრით,  

ფქ ილის ტოლე ასე კო ზით ამო ლესა თ კო ზით,  ხის კო ზით.  ამო ლესა თ,  

ამო ლესა თ ათუხ მემრე,  ზროხის აღ და აწ ა თ,  ძროხის აღ,  ცოტა აჯიბიბერ 

ჩა აყრი,  ისე და აწ ა თ,  თამამ,  იქნება.  აჯიბიბერ ფულბიბერ ეძახით.  

ფულბიბერ ისიც შორიდან მოა ამა,  ჩ ენ არ იჯებით.  ბიბერ იშთე წარე,  

აამწაროსნა,  იმა გემოს აძლე ს.  მარილ თაბი,  თაბი.  მარილი ისე ხელით შეჩ ეული 

მაქ ან- ია,  ხელ  -  არ იქნება ბე რი.  მარილიან,  წუთხე,  უმი.  უმარილოთა იქნა -  

უმარილო,  უმი იქნა.  თუ,  მარილი თუ ბე რი მო და -  წუთხი იქნა.  

ისი ახლა უჩიქიფირი თურქჩა ამა,  გ რჯუჯე ალთუხ რა ა იქნება არ ცი- ქი 

უჩიქიფირ.   

ახლა სამი თანე ყაბარს მუთუზ აყრი,  სამი თ ნე,  ორი შუშეც -  ორი ბარდაღიც 

მაწ ნი,  ერთი ტათლი ყაშუღიც მარილი,  იმის უკან ერთი კო ზი მარილი,  ერთი 

კ ერცხისაც თეთრი,  თეთრ ისამა ქენი,  ისე მო ზილე,  ჰემე ფურუნში გამო აცხე.  

სამი თ ნე ყაბარ მუთუზი,  ილა ის უნა იყოს სამი თ ნე,  ორი თანე დააყარო -  არ 

იქნება.  ზეიდან კ ერცხი,  კ ერცხი წ ს ენ.  ი თეთრი შიან შ რიე,  წითელი ზეიდან 

წ ს ი.  კ ერცხის თეთრი რას ეტყ ით,  არ იცით- ქი,  გ რჯე რა არ,  მეტი 

არ იცი აიშთე,  დამა იწყდენ ა.  

ჭადი ფქილ უნა,  მაიანეზ გ რთონა,  მოზილონა,  გამოაცხონა.  გობში უნა მოზილო,  

გობი.  ენწინ ხის გობები იყო,  ხის გობები,  ამა ახლა ნაილონი,  ჰაზირი.   

სიმნდი ფქილი უნა იყოს- ნა.  ჩ ენ მაქ ან,  მაქ ან ბოსტნებში მაქ ან.  ჩ ენ ბოსტნებ 

დეინახ- ქ ? 

სიმინდ ოდიშები მოგ ყა  ასე ოდ შები არი.  ის ნელ- ნელა გახმოსნა,  გა ახმობთ,  

იმის უკან და ფშნათნა,  მემრეს წისქ ილში უნა წ ღოთ,  და ფშნათ- ნა,  ასე 

ქუსქოებით,  ასე და ფშნათ- ნა,  ჩუასში უნა ჩა ყაროთ,  მერმეს დე რიმანში უნა 

წე ღოთ და და აფქ ი იოთ- ნა.  იქიდან მე ტანთ,  ასეთ ემები მაქ ან -  

ყალბურები,  იმ ყალბურით უნა ასე გა ცრათ- ნა ფქ ილ უნა გადინდეს ქ ეშიდან,  

ჩოფი ზეიდან უნა დარჩეს.  ასე ჩლებში,  ჩლებში ინახა თ.  ჩუალ თურქჩე,  

გ რჯუჯე არ იცი- ქი.  ინჯედან არ იცი,  დამაბიწყდენ.  

შექრიან აკეთა .  შექრიან თათლის აკეთავ კაკალით.  ნოხულ აკეთა თ,  ნოხულ 

მესელა,  კაკალი.  კაკალი მაქ ან,  კაკალსა და ტეხა ,  იმა და აფქ ე თ,  ასე ქ ით 

და ნაყა თ,  მემრე იმა,  ჰამურს მო ზილა ,  გა ათხელა  ჰამურ,  ხამურ 

გა ათხელავ,  გა ათხელავ შიან ასე მო ყრით შექერაირი,  კაკალაირი,  იმე მემრე სე 
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და ხ ე თ,  და ახ ე თ,  მემრეს თეფსზე და ახ ე თ ასე,  ისე გამო აცხობთ 

ფურუნში.  ეს ნოხული- ნოხული,  ლუხუმი.  სინოურ ნოხული ქ ია იმა.  ყურძენი 

არი ა გამხმარი -  იმითაც გა აკეთავთ,  კაკალითაც გა აკეთა თ.  კაკალი გ რჯუჯე 

კაკალია და თურქე ჯევიზი.  

პურს მო ზილა თ,  მა ას ურთებ,  მო ზილა თ,  თეფსებს დ დებთ,  იმის უკან 

ფურუნში გა ამსხობთ 

ტოლმას ახლა ფირინჩსა გა ცხა თ,  შიან ხახ  და ჭრა  წმ ნდად,  იმა ჩა აყრით,  

წარე ბიბერს ჩა აყრით,  სალჩას და ადებთ,  ონდა სონრა მაიდანოზ და აყრით,  

მარილ,  ზეითუნ აღ და ასხა თ,  იმა კ რქა ურე თ,  ურე თ,  ურე თ 

ლამ ზათ,  იმის უკან ი ყურძნის ასმას აფრაღი,  ასმას,  შა ი,  შა ი ყურზენის,  

ყურზნები არის ჩ ენი,  შა ი ყურზნები იმის ფურცელით შე ახ ე თ.  მემრე 

თენჯერეში იმა ისე იქთ.  და აწყობთ თენჯერეში,  თენჯერეში ლამ ზად ასე 

და აწყობთ,  ზეიდან და ასხა თ ცხელ წყალ,  ცოტას მარილი და ზეითუნის აღ 

მო აყრით,  ისეა თუ,  გუზუნაზე მეიხარშ ის.  

 

53. თარანაჲ 

წინ აკეთებდენ.  ჩ ენ არ აკეთა თ.  ახლა ფაფა  იგზე ერთი დედე  მო და- ა,  

გარეთ ზის,  იმ დედეს ბაბა ნე  ყა და,  მე ახალი ზალი იყა  ჯე,  იმ ბაბა ნემან 

იმ ფაფას გააკეთე და ჟა ე,  ჟა ე ბექმეზით.  იმ ბეთმეზსა შერბეთ გასხნიდა 

აადუღებდა ოჯახში,  შიან ფქ ილ ჩააყრიდა,  ასე ფქ ილ,  პირო ფფქ ილ.  აინი 

ხავიწსა ე,  იმა ბექმეზით გააკეთე და, ჟა ე ბექმეზით.  იმა ფაფას ეტყ ოდა.    

ესე თარანა ა.  ახლა ეს თარანა ა ახლა.  ახლა ესე მაწონი შე აყენეთ,  ძე აეადუღეთ.  

ზროხა მ წ ელეთ,  ძე ა ადუღეთ,  მაწონი შე აყენეთ.  ი მაწონი ართუღ ამჟა და,  

ამჟა და ასე.  კარქა ამჟა და,  ერთ კ ირე იყო .  მემრე იქში ხახ ი,  კიდე 

მაიდანოზი,  მაკიდონი მიშრა იმა გ რჯუჯე ისე უძახიან.  მაიდანოზი რობოტში 

გამო წიეთ ასე,  რობოტში.  იმ მაწონში ჩა ასხით,  იმისტოლა ც იყო ცოტა  დღე,  

მიერე დღეს მ ზილეთ პური ფქილით,  მო ზილეთ ასე ყოჯა ასე თექნეში,  

მო ზილეთ,  ამჟა და,  კ რქა ამჟა და,  ერთ კ ირე იყო,  შ იდ დღეს.  შ იდ დღეს 

ასე მოზელილი იყო,  ჰაბირი ასე ზილეთ ყ ელდღე,  მემრე ა თოხ ასე,  ყაბარმასი 

დადგა,  ტოლმასი დურთი ართო,  იმის უკან გამე ღეთ ასე,  დღეც გამე ღეთ.  ასე 

და ფინეთ,  უნა გახმესნა ახლა,  უნა გახმესნა.  სენა სე მენა ქნათ რობოთშინა 

გამო წიოთ- ნა სუცგშინა გა ცხრილოთ,  გა ცხრილოთნა ქ ეშიდან  წმინდანა 

გადინდეს,  წმინდა.  ამან გამეიღო,  ამან გაახმო და ჩ ენ ჯერ ახლა იღებთ.   

ეს თარანა ჩორბა.  იმა მემრე ართუხ გა აკეთოთნეა ჩორბა,  ახლა გახმა ესე,  ჩორბა 

უნა გა აკეთოთ.  ახლა ცუტა ზეითუნ აღი,  ცუტაც თერე აღი,  ზროხის აღი.  ამ 
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თენჯერეში და დე ით,  ცოტა ცალ- ცალ და ადე ით იმა,  გამხმარ თარანას იქში 

ჩა აყარეთ,  ასე გამ რიეთ,  გამ რიეთ,  გამ რიეთ ცეცხლზე,  კაარქა ასე,  ისამე 

ქენით,  ისი გა აწითლეთ,  მემრეც იმა ცი ი წყალი და ასხით,  იმ ცი წყლით ასე 

ურიეთ,  ურიეთ,  ურიეთ ასე თარანა ჩორბა გახდა.  ასე ჩორბა გახდა.  

თარანა ესე,  ესე შარშანდელია აბაღ,  ახალი გამოღებული არ ალი.  ე თამ,  ესე,  თამ 

ამ დროს გაკეთებულია.  აწ მანამდი არი,  ამა რამი არ იჯებნება,  გ ქანა,  კ რქანა 

გ ხმონა,  ძირში დაფინონა,  გახმესნა კ რქა,  ამა ჰიჩ რამე არ ექნება.  ეს უნა გამხეს-

ნა,  იმის უკან ასე ქნათ,  და ფხრიწოთ- ნა,  მემრეც რობოთშინა გამო წიოთ ყოლა  

უნა ქნათ ა ახლა,  ენწინ საადე ხელით ვიჯებოდით.  ხელით,  ხელით გა აკეთათ 

ახლა.  თამა,  ახლა ინა თ რიფი უნა გიყო მე შენ,  სუზგი მეიტანოს.  წინ სუზგიში 

აკეთებდით,  რობოტი  არ იყო,  ახლა გამო და,  ახლა ჩ ენ მეყოლა ენ ყოლა დან 

იმით აფქ ე თ,  ჰაზირ სუზგში ცრით.  თორბაში უნა ჩა ყაროთ.   აქშინა 

ჩა ყაროთ უნა ასე,  ასე უნა ჩა ყაროთ,  ასე უნა ქნათნა ასე.  ასე უნა ქნათ,  ასე 

გახმამე აქედან გამოდინდება მაშინ.  ახლა ჯერ ცომია- ა,  იმისთი არ იჯებნება,  აგში 

უნა გა არონიოთ,  სუზგია ეს,  ჩ ენ სუზგი იცით,  იშთე არ იცი.  სხ ა სახელი 

არ აქ ე,  ე ეთ.  თურქჩეც სუზგია,  გ რჯუჯეც,  გასაწურა ი.  

 

54. ნიშასთა 

ახლა ერთი ნიშასთა თ რიფი გიყო.  ნიშასთა არ მაქ ან ამანა,  ენ წინ გამე ღებდით,  

გა აკეთებდით ნიშასდა პურიდან იჯებნება,  პური.  ჰამე ყანებში დ თესა თ,  ახლა 

არ თესა თ და წინ თესე დით მე ახალი ზლობაში და თესე დით,  ასე 

მო ჭრიდით  ორაღებით,  მ ნგლებით,  მ ნგლებით მო ჭრიდით,  იმან ხარმან 

იქმოდით,  ხარებით,  ო,  ხარმან იქმოდით,  პურსა გ არჩე დით სამანიდან,  იმ 

პურსა თოხის ემე იქმოდითმ გა რცხე დით ყაზანებში,  დიდ ან ასე ყაზანებში,  

ყაზანები მქოდენ,  იგში გა რცხე დით,  იმა იმ პურზე წყალ და ასხე დით,  იმ 

ყაზანში იმ პური დალპებოდა,  დალპებოდა კ რქა,  ასე- ქი მ ჭირე დით და შია დან 

თეთრი გამო დოდა,  მაშინ გამე ღე დით ასე ხელებით,  ხელებით ზილ დით,  

ზილ დით,  ზილ დე ით,  ზილ დით იმა გა წურე დით ა იმ სუზგიდან,  

დაგანახ ე იმ სუზგიდან გა წურე დით,  ერცხო წყალ და ასხე დით,  ერცხო კიდე 

გა წურე დით,  ისე ი წყალი ეი სობოდა ი ყაზანი,  ყაზანში ა ა სობდით.  მემრე 

ართუღ იშთე ქ ეშიდან ჩადგებოდა იმ ყაზანში,  ქ ეშ ჩადგებოდა,  ჩადგებოდა,  

შადგებოდა ასე ქ ასა ე ყაზანის ძირში,  ი ზეიდან წყ ლსა გუდ წურე დით,  

ზეიდან წყალ გუდ წურე დით ოს ჯუ,  ლელეელა,  ენიდენ წყალ და ასხე დით 

ორ- ს მჯე,  სამჯე იმა გა რცხე დი იმა კიდე იმ გამოღებულსა,  გა რცხე დით იმის 

უკან ართუღ ენ სონენდა,  სონემდე კიდე გუდ წურე დით წყალსა,  ი ქ ეშიდან 

ჩადგებოდა ქ სა ე,  აინე ამასა ე გახდებოდა ასე ხმელი.  მემრე იმას უს ჯე 

ამე ღე დით ასე საფენებზე,  ასე და ფინე დით,  აზოებზე,  აზოებზე გარეთ,  
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საფენებზე და ფინე დით,  იგზე გახმებოდა,  თ თრი ნიშასთა იქნებოდა.  აინე პურის 

ფქ ილზეც წ ინდა იქნებოდა,  ნიშასთა ისე,  ახლა ჰაზირ იღებთ.  მაშინ ჩ ენ 

გა აკეთე დით.  ასე ყიოლდა ჩ ალებით.  მემრე იმ ნიშ სთას ახლა საჭმელ 

გა აკეთე დით ნიშასთა.  კიდე ისი,  ხა იწსა ე,  ისიც ხა იწსა ეა.  წყალსა და დებთ 

ოჯახში,  იმ წყალში ჩა აყრით იმის ემეს,  იმ ნიშ სთას,  ართუ ორი კო ზი მინა 

ჩააყარო,  სამი მი,  რამდენი. . .  შექერსაც ჩა აყრით,  ისი გამ რიე თ,  გამ რე თ,  

გამ რე თ ასე,  კო ზით,  თენჯერეში ისი ლამ ზად ადუღდება ასე ფათ- ფათ- ფათ-

ფათ. . .  ადუღდება,  მაჰალები,  მაჰალები რას ეტყ იან ამა გ რჯუჯე არ იცი- ქი,  

მაჰალები გახდება.  მემრე იმა ასე პატი ან თაბაღებზე და ასხე დით,  ზეიდანაც 

კიდე ზროხის აღ და წ ე დით,  გა აწითლე დით,  კარქა დ წ ე დით,  იმას 

მოასხე დით,  იმა მოასხე დით,  ინმე ერთი მუსაფირი მო და- მი,  იმა 

დ დებდით.  ეწინ ბაშხა რამ არ იყო- ქი.  მე ათმიშ ჩ აშინდა არ,  ჩემ ზამანზე 

ცალი,  ჩემ ახალ ზლობაში რამ არ იყო,  იმნებ იქმობდით.  ამ თარანას 

გა აკეთებდით,  იმ ნიშასდა გა აკეთებდით.  ერთი მუს ფირი მო და- მი,  ჰემენ 

იმნებ აჯილიდან გააკეთე დით,  სუფრას დ გე დით იშთე.  

 

55. ახალი ზალი 

ახალი ზალი,  ზალი იშთე ახალი ართუღ,  მო ელი ამ კარზე.  ეს სახლები არ იყო 

მაშინ.  იგზე ზ ელი სახლი მქონდენ,  ქერესთეს სახლი იყო,  თახთას სახლი.  იშთე,  

ქ რქ ჩ წელი დეილია,  ქ რქ ჩ ზალი მო ელი.  ზალი მო ელი,  ჰო,  თავინანა 

გითხრა.  ელჩი ჰეგზე დედე  იყო- ა,  დედე  მო და- ა,  გარეთ ზის.  ის იყო ელჩი,  

ისი მო და.  მე იგზე ზემო მაქ ჩემი ბაბო სახლი ზემო ა.  შორ არ არ,  ახლოს არ,  

გე რმენჯილი -  აინე,  ეს სოფელია,  ე მაჰალლე,  ერთ არაში ართ.  იმის უკან 

მო ელი ერთი ჯიფი,  ჯიფი იყო ენწინ ეშილი,  ეშილი ჯიფი იყო,  მწ ანე.  აინე 

ასქირეს შ ბი იქნება- ა,  აც იან- ა,  იმგ არი რ იბი ქონდა.  ისე ჯიფით ეე იმ 

ყანებიდან,  ყანებიდან ჩამომიყ ანეს.  ენწინ ასე გზები არ იყო.  ჰო,  ბოსტნებიდან,  

ყანებიდან ასე ჩამომიყ ანეს,  ერთი პატირა  დუგუნ- მუგუნიც არ იყო,  მე ლუდი,  

მე ლუდი იშთე იკითხეს დაჟდენ ხალხი,  აქაურობა აზუ იყო მაშინ,  სახლები არ 

იყო.  იმის უკან ახლა დ მდა ართუღ ზალი არ,  ახალი ზალი არ- ა,  გე ხადე 

შ ბი,  გა რცხი რაცხა ბულაშუღი არი,  დუგუნის ბულაშუღები.  ნიშანში ახლა არ 

მახსო ს და ენ წინ ისემები იყო ასე ყუმაშები,  ბასმები იყო,  ყუმაშები.  ადრე არ იყო 

ისე იშთე მეიტანდენ ასე ბოხჩას,  ახლანდესა ე ასე ბე რი არ იყო.  რა იყო იშთე 

ორი თანე ბასმა,  ართუღ ათლე თინ ბილემ წინდ . . .  ნიშან ბოხჩა.  მე რა მაჩუქესდა 

ასე სანდუღი მქონდა,  სანდუღები მქონდენ ენწინ,  ხის სანდუღები,  კაკლის ხის 

სანდუღებ გააკეთ დენ,  ისე სანდუღი მქონდა,  ჯეიზი იშთე იმ სანდუღში რაცხა ა.  

ჯეიზი მე ტანეთ,  ასე ოდაში და კიდეთ იშთე და კიდეთ.  ღზე ტუარებზე 
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და კიდეთ რაცხა არის სანდუღში,  ისე იყო მაშინ ადეთი.  გელინლუღი მეც ა 

თეთრი,  თა ზე თაჯი,  თაჯი,  ბილეზუკი მქონდა,  ბილეზუკი იყო,  ჩ ე არ ქონდა 

ალთუნი.  მაშინ არ იყო რამე,  ხალხი მიათმე დი საჭმელ,  აჭმე დი,  ისამებდენ,  

იმღერებდენ,  გიარდენ,  წე დოდენ.  გურჯული,  ჩ ენი გურჯი ხორონი მაქ ან,  

ჯილ ელო ნანა და იმღერებდენ.  მე არ იცი და არ იცი.  ი,  მამღერებელ ინსნები 

იყენ ბაშხა და ჩ ენ არ იცოდით მღერ ა.  იმღერებდენ,  იმღერებდენ,  ისამებდენ.  

ახლანდელსა ე ისე ჩალღი- მალღი არ იყო.  

 

56. საქმიები რა იჯებით 

თხილი,  თხილი იწ ე თ ახლა იქნება,  თხილი მაქ ოყადარ,  სხ ა რამ საქმე 

ემექლი,  ემექლი,  ჩალიშმი,  ემექლი ოღმიშთე.  სახში საჭმელ გა აკეთა ,  რა 

გა აკეთა ,  რაცხა იყოს -  იქ.  თ ზე ლობიო,  ნოუდი. . .  თელი რამ იჯებით,  

ანე,  რომელი ერთი გითხრა? ყათლამა გა აკეთა ,  ნოხულ გა აკეთა .  გურჯული 

ფხალი,  სხ ა რამ არა გურჯული არ იცი.  ლობიო უთხარი ა თ ზე ლობიო,  

ხმელი ლობიო.  თ ზე შ -  ხმელი.  . . . მოგ რთ ათ ერთი.  ყათლამა ქ ია ამას -  

აღ,  ზეითუნი აღი.  მო ზილა  პურსა ე,  ან ჭადსა ე.  ისე მო ზილა  ესე,  საჯის 

და დებ სობაზედ,  გამოაცხობ,  დოლაბში და დებ.  ინცხა მუა გა თბობ,  

ჩა სტოლა  აძლე .  

ეს საჭმელი რას აკეთა თ ხანდიხან,  აცხობთ რაცხაები.  ცი ი საჭმელი ათბ ბთ.  

ამა თეფსი უძახით,  რა იცი.  ესეც ფურუნ,  შეი,  დაული.  გუზინე მაქ ა გარეთ 

ცეცხლით,  შეშა თ ინთობა.  იქ საჭმელ აკეთა ,  აქშიც ცი ი საჭმელელები ათბობ 

შია.   

ჩაი -  თიფილი სასმელი,  გეიგე? ჩ ენ ფარით იღებთ,  არ მაქ ა.  ჰიჩ არ იყო,  ჰიჩ.  

იხლამურე არი,  ჩაი არაა აქ.  ჩაი და რეჩელ და დებ,  კ ერცხი შე წ ა თ,  რაცხ ბი 

ბიბერი ყ ზ რ თ რ ზ თელი რა ჭამთ.  

ესა დემლუგია,  ესე ჩაიდანი,  სითიჯი,  ათბობს,  წყალ ათბობს.  გურჯუჯე არ იცი-

ქი.  ბე რი წელიწად ქნილა იქიდან მოსულა,   ჩემი ბაბ ნე სამი წლისა ყოფილა.  

ბათუმიდან აქ მოსულან იშთე ბათუმიდან.  ბაბანე  მოკდა ქ რქ ბეშირ ოლდუ,  

დოხსან შ ნდეს მოკდა სამოციდათი წელიწადზე მოკდა.  ქირ ილარ ორი ასალი 

ქნილა,  ჩ ენ წ იტილ,  ჩ ენ ჰიჩე არ იცით წორი გურჯუჯე.  კიდე ეფე  

დე წა ლე,  ამა კაცმა არ იცის- ა,  ჰიჩ ერ აზირობ,  მამიწყდება ანე.  იმან 

იცოდეს. გურჯია ამა არ იცის გურჯუჯე. 

 

57. მუთ აღის რაცხიები რა და რაჲა 
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ამას ბარდაღი ეტყ ი. მაგები რა არი, რა იცი რაიზე იხმარება. ხახ ი ჭრი ზედ. ესენი 

კო ზი, კო ზები ჩა ყრით გა რცხა თ მაშინ. ამაზე ხახ ი და ჭრით, პური და ჭრით, 

ესეც ბარდაღებ გა რცხა , ზედ და აწყობ, წყალები ქ ეშ გადინდება, სუზეგი ქ ია, 

იმდენი ერ აფერა . ესენი თუზლუღი, ნ ნე, რაცხები არის იშთე.  აქშიც კ ჰ ეა კიდე, 

აქში ის ემეა - წარე,  რა ქ ია ამას? ესეც წარე იშთე, წარე. ესეც კიდე ბიბერ, ესეც ნ ნე, თელ 

იშთე არი, ჩიჩეკები. წარე თქ ენ წიწაკა ეძახთ, ჩ ენ წარე უძახთ. წარე არაა იმას ბიბერი 

უძახთ, წარეს წარე უძახთ, თქ ენ წიწაკა  უძახთ წარეს. 

ბიბერის ა ა სობთ, ფათლიჯანის ... გა აკეთა თ იმას ხახ ი ა ა სობთ, ასე ფურუნში 

გამო აცხობთ, ჭამთ. ხორც გა აკეთავთ, კ ფტე გა აკეთა თ. ბახ, შეი, ხორცი ჩადებ 

თასში, მარილი ჩააყრი, მოზილა  ლამ ზათ..., პური, ბაჲათი პური, მოზ ილე, მას კას 

გ კეთე, გ კეთე, აგზე ფურუნში შედებ, ჭამე იშთე. 

ფილა ი, ფრინჩ ფილა ი ზროხას ჲაღით აკეთა , ზროხას ჲაღით, ნაღუდის გუდ რე  

შიან. ჭადი მო ზილე დით ლამ ზად. კეცი მქონდენ ენწინ, მიწ დან გაკეთებული კეცები 

მქონდენ. ახლა გუზინეში თეფსიში, ამგ არში, იმგ არ პაწ ან თეფსებში იჯებით, იგში 

გუზინე დეინახეთ თუ გარეთ, გ ელ, ეს გ ანთობთ, აქ ფურუნი აქ ა ამას, აქ შე დებთ - 

გამოცხ ება. ესე გუზინეა, ცეცხლი გა ანთობ აგზე, თ ლი რამე იქნება. ყათლამას აგზე 

აკეთა , საჯი და დებ ზეიდან, თ ლი რამე აგზე აკეთა , საჭმელიც აგზე. ესე 

ქურლუღი, აგზე ნაცარი იყრება შიგ. წინ-წინ იშთე მიწად ნ კეცები მქონდენ, ზედ საჯი 

ახურე დი, ქოზე და ყრიდით ზედ, ისე ცხ ებოდა. სიმინდი ქფილი, მარილი, წყალი და 

მარილი, ბაშხა ბიშე  ჲოქ, სხ ა რამ არა. 

 

58. ხმელი ლობიო და ფირინჯი 

ხმელი ლობიო, ისი საღამოზე ას ელა , საღამოზე უნდა დ ს ელო, გარეცხო-ნა, დილაჲ 

ხახ ი და ჲაღი მო ხრაკა თ ს ლჩა, იქში ცხელი წყალი მი ცემ, ისი მეიხარშ ის ლამ ზად 

ისი. ითე ხორციანი ქენ, ისთე ს დე ქენ. ერთლამ მწარე ბიბერი ჩა აყრით ჲაღში, ხახ ი 

მოხრაკული, მაშინ კაი იჯებნება. სხ ა რამ არ უმატა თ-ჲა. მწ ანეს ხან ფათათესლი 

იქთ, ფათათესი იცით თუ? მიწაშია ფათათე, დაგანახ ო, ჩ ენ ფათათესი უძახთ. ჰა ოჭი 

ჩავაჭრით, ჰა ოჭი იცით თუ? გრძელ-გრძელი ასე ცოტა ის ჩა აყრით. პრასი იცი ჰამა 

ჯერ წ იტია პრას, არ გეიზდა. პრასა საჭმელ გა აკეთავ, ჲოღურტლი გა აკეთა თ  თელ 

რამ აკეთა თ პრასადან. ჟა ე ჩა დებთ. ქინძიც იცი, ქინძ, მაკიდონი, ონრა სონრა 

დერეოტი, ბროკოლი. 

პრასადან ფირინჯ გა აკეთა თ, ასე წ იტ-წ იტ და ჭრით, ზედ კ ერცხი მოასხა , იმ 

ფურუნში კიდე შე დებთ, გამოცხ ება. გეიგენ თუ? გუზინე დეინახე ა იგზე? იმის 

ფურუნში გამოაცხობ ლამ ზად. თელი რამედან საჭმელ აკეთა თ. დოლმა გა ახ ეთ 

ფხალიდან, ყურძნის ფურცელიდან. ფხალიდან შა ი ფხალიდან, თეთრიდანაც 

გა აკეთა თ, შა იდანაც. ზამთ რში ბე რ გა აკეთა თ ჩ ენ-ქი. სხ აბური სებზე არ ალი, 
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ზამთარში ისინი ბე რია. ასე რაცხ ბ აკეთა თ, ჭამთ. თურქჩე ყათლამა ქ ია, 

ჩ ენებური არ იცი რა ქ ია, საჭამელი, საჭამელი ჲაღლი-მაღლი იშთე.  წე დეთ ახლა 

ქ ე. 

 

59. აქაური სოფელს ლალა ქ ია 

დიდ ანები მო დენ გ რჯისტანდან. ის სოფელი მე არ იცი,  დიდებმა იცოდენ,  

დიდი ნენ ბმა იცოდენ.  ჩ ენ იმდონი არ იცით.  დიდ ანები რა იქნა და მო დენ 

ის არ იცი იშთე მეტი,  რა იქნა და მოუდენ ის არ იცი.  ჩ ენ კი,  ჩ ენ მეტი 

პაწა  არც ყოფილ ართ დუნ აში,  ისე მოსულან ისნები.  აქ ერები ქონებიან,  

ერები ქონებიან აქა.  გ კეთებიან სახლი.  დემაღ ა ეიღენ ა დედედან ა ნენედან,  

არ იცი,  იმდონი არ იცი.  აქ იმან დიდია ის,  იმან იცის ბელქი,  მე იმდონი არ 

იცი.  ჰო,  მო დეს,  დ ძახე. 

ლალა,  ლალა ბურასჷ.  აქაური სოფელი ლალაჲა.  ეს ძ ელი,  ჩ ენი ძ ელი სახლი,  

ის ახალი.  იქ მე ზი არ,  ზომოს შილი ზის,  შილი,  ზომოს შილი ზის.  ორთ ენი 

ერთი ართ ა,  შილი ართ.   

სამი ბიჭ მყა ს.  ბიჭები ყა ს.  ორი დაკერძულებული,  ერთი ბექერი მყა ს,  ისე 

იშთე.  აქ ბაშხა გურჯები არ ალიან.  ჩ ენ ართ აგზე.  არიან და ჩ რს წახ ინენა,  

უზაყია.  ერ იძახი. . .  შილმა იცის.  და ჩ ენას ნენეებმა სახში არ აზირობენ 

გურჯუჯეს,  ჩ ენ იმდონი ანჯახ,  ამდონი ანჯახ აზირობთ ემ წინაზე.  ახა ჩემა 

ღარჭებმა ჰიჩ არ იციან გურჯუჯე.   იცით.  თორუნები მყა ს ბეშ თანე.  ერთი 

ბექერი მყა ს.  შისა სამი თანე ბიჭი ყა ს.  იმასაც თელი დაკორძულებული არიან.  

მოი,  გო,  მოი. . .  არ იცის ამან,  გურჯუჯა არ იცის ამან.  სახელი ჩემი ჰანიფე  

გ ნდ დუ,  59 წლის.  გურჯული არ იცი,  ის არ იცი.  

ჰაიდან მოხ ელით თქ ენ? რისთვინ მოხ ელით? ჩ ენთან დანახ აზე  მოხ ელითა? 

ჩ ენ ქოქი ბათუმდან მოსულა. არ იცი იმდონი.  ბათუმიდან მოსულან,  ახადიფ 

დამჟდარან.  სამი ძმა ყოფილან,  ერთი ადაფაზ რ წასულა,  ოთხი ძმა ყოფილა,  ერთი 

თაუხჩებში ყოფილა ერთი ზმა დედეს დედე  დამჟდარა.  აქ დამჟდარან,  თაუხჩეფში,  

იმის უკა ერთი ახმეთიე დამჟდარა ერთის ახათიფ,  ერთის ადაფაზარ დამჟდარან 

ძმებმა.  მემრე იშთე გარიგებულან,  თელ მექ დამჟდარან იშთე,  ღ რჭი- ღურჭი ყ ანან 

იშთე. . .  ისე ანე,  სხ ა რამე არა.  ჩ ენს აქა თორანს ის ემეი გა ხდით ღ რჭი-

ღურჭი,  ნენეს,  ბაბოს დ სმიან ღ რჭი- ღურჭით.  

დიდ ანებმა საქმე,  საქმე,  საქმები ქონდენ,  ჩ ენ რამე იმდონი არ მითხრეს,  ჩ ენდა 

ამდონი იშთე.  თუთუნები,  თუთუნი მქონდენ,  ფანჯარი,  ფანჯარი იქნება ასე 

დიდ ან,  დიდ ან.  
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ფანჯარი,  ფანჯარი არ იქნებოდა ენწინ,  ფანჯარი არ იქნებოდა და თუთუნი,  

სიმნდი,  პური ჭრიან,  სიმინდი შეიქნიან,  ფანჯარ მასკანიზე აქა რებში შემო დიან 

იქნა.  

 

60. ქართ ელების საქმე სინოპში 

თუთუნი არგა დით,  ე ელა ფიდე ემეს იჯებოდით,  ანე თოხუმი 

და თესა დით,  იმის უკან გეიჯებოდა,  ონდა სონრა,  თუთინი ფიდე,  ფიდე 

და თესა დით,  თოხუმი,  გეიზდებოდა ასე,  იმის უკან ის მო კრიჭა დით,  ყანა 

მო ხნიდით,  ყანა მო ხნი ონდა სონრა,  ყარიღები გე წე დით,  თექ- თექე 

და არგა დით.  ასე ბიბერსა ე და არგა დით.  იმის უკან და არგა დით,  იმის 

უკან გეიზდებოდა,  გა ჩეგნიდით ის ემით,  თოხით,  გეიზდებოდა,  მას უკანზე 

მე ცრე დით,  ქუფეში ჩა ყრიდით,  მო დოდა,  ა ასხა დით.  იმის უკან 

ა ასხა დით,  გა ახმე დით იფებით,  სალაჯებზე.  ონდა სონრა ისთე იქდით,  

თონგას იქდით,  წე ყ ანდით,  გა ყიდა დით იქა.  ტირაქთორით,  ყამიანით,  

რაცხა თ.  თუჯრები მო დოდენ,  გა ყიდა დით,  ფარას მომცემდენ,  ასე ფარას 

მომცემდენ.   

ახლა იმდონი საქმე არაა,  ესქიდან მეტი საქმე იყო.  რაგუნა იყნენ ესქი,  ძ ელი 

ინსნები,  მეტი გუნა  იყნენ,  რა ა  მოკდენ,  ანი საქმით,  ღ რჭი- ღურჭით 

აკ ანებში,  რაჰალში,  ყანებში.  ყანებში წეიყ ანდენ,  ასე გორგიებში დააწ ე დენ 

იშთე ისე.  ახლა ჩ ენ რაჰათში ართ.  ჩ ენი ნენე - ბაბო  მოკდენ მეტი საქმით-

მაქმით,  ახლა რაჰთში ართ,  ამა ა ადო ლობა ბე რია ახლა,  ა ადო ლობა 

ბე რია.  ა ადო ლობა,  ა ადე ლი ხდები ასე,  ბე რი გახდა ახლა,  სალღუნია 

ა ადო ლობა.  

თუთუნი არ მაქ ან,  ძროხები მყა ან,  ფურინი მაქ ან,  ფურუნი მაქ ან,  პური,  

პური იჯებით.  ათულიე მაქ ან ის ემე იქ,  შიშა,  ტომრუღებ ჭრიან,  თახთები-

მახთები იშთე ისე.  შენ რა გქ ია? -  კესო,  შენ? - სოფო,  სახელი,  სახელი სოფო,  

კესო.  ჩ ენ ხატიჯე  მქ იან,  ჰენიფე,  ქე სერი გ ნდ დუ.  მე მი ალთმიშ ალთი 

წლისა ( 66 წლის) .  თურქჩა არ იცით იშთე? იშთე რა ა  ლ ზი მოლიერი ინსანა,  

რა ა  ლამ ზათ აზირობთ.  კაი- ქი ნენე ს- ბაბო ს დ წა ლია ჩ ენი თა ი.  ჩ ენ 

მო კდით ჩ ენ ღარჭებმა არ იციან.  მე და აწა ლო,  ამნებმა არ იციან გურჯუჯე,  

ჩ ენებურა.  არ დ წა ლებიან.  ჩ ენ ნენეს- ბაბოსი იქ ი აზირა დით.  ბიჭებმა რა 

ჩ ენ ზმის ბიჭებმა ერ აზირობენა,  ამა აგნებენ,  ჩ ენებური აგნებენ,  იშთე ისე,  

ამა ჩ ენებმა ერ აგნებენ,  ახლა ჩემ ღარჭებმა ერ აგნებენ.  ჩ ენბმა მო დონ,  

ინცხა ჩვენებური ინცხა მო დოს ღარჭებმა მე ებნე ი,  რა აზირობენო 

მებნე იან,  მეუნა მკითხონდა იმათან გეიგნან- ნა.  
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61. ჩ ენებური საჭამელები ლალაჲდან 

ჟოლი.  ჟოლი იცი თუ? ბექმეზ აკეთა თ,  იშთე დუთ,  თურქჩ დუთ,  ამა 

გურჯუჯე. . .  ესაა ყურზენი.  ეს ჩ ენებური ყურზენი გეცოდინებიან.  ყურზენი 

ებნე ი.  ჰა,  ეს რაა,  გო,  გურჯუჯე ამის ემე ? ჩარდაღი,  ჩარდაღი.  ჩ ენ აგზე 

ზი ართ,  ჩარდაღი ასე არ იცით ბაშხა.  მაწონი,  მაწონი იცი თუ? მაწონი ძე,  ძე.  

ზროხა უნა მოწ ელო,  ზროხა უნა მოწ ელო- ნა,  ის ძე- ნა გაწურო- ნა,  მოხარშო- ნა 

ძე,  მასკა ცოტა ინიღ უნა გახდეს,  ცოტა დრ მი მაწონ უნა ჩაასხა,  დადგეს,  

დაახურონა ზედა,  ერთი ორი ს თ უნა დადგეს,  ორი- სამი,  იმის უკა გააღო- ნა ქი 

მაწონი.  ის ის უნა დაახურონა,  რაცხა ჩეიც ამ ზეიდან,  ბოხჩა რაცხა გექნება -  

დაახურე.   

სიმინდის ჭადი -   ფქილი უნა გაცარო- გაცარო,  ემეით ელეგი,  ელეგი ქ ია,  ელეგი 

არა -  თურქჩეა.  საცერი,  საცერი,  საცერით უნა გაცარო,  იმის უკან  მოზილო- ნა,  

შიგან- მე -  ფქ ილი,  ფქ ილი.  ფქ ილი და მარული,  მარილი,   მარილის ართებ,  

წყალით მოზილო- ნა.  მოზილო- ნა,  ასე ის ემე  შ გან ის ემე იქნება,  მასკან 

ფურ ში,  აცხა- ნა მოხარშო,  ის მოხარშ ის მაწონი უნა ჩახრისო,  ჭამო- ნა,  ისე ის.  

ლახანა,  ლახანა  არი ესა.  ლახანა ს რა -   წყალი- ნა  აადუღო,  ცოტა ლობიო უნა 

ჩაყარო ამდონი,  შიგან ის- ნა ადუღდეს.  ლახანა- ნა გაარჩიო ლამ ზათ,  ბურღული 

უნა დააყარონა,  ბურღული იცი თუ? დაჭრანა,  დაჭრანა,  დაჭრანა,  შიგან 

ადუღებულში- ნა ჩააყარო.  იმის უკან ის ადუღდეს,  ადუღდეს,  ადუღდეს ლამაზად,  

მოღრისონა ქეფშეთ,  შიგან აღი,  ისნები- ნა ჩ ყარო,  აღი,  ბიბერი,  ის წარ ,  თუ 

გინდა,  არ გინდა -  ტათლი უნა ჩაყარო.  ისე- ნა ღის მიასხა- ნა,  დაჯექი და ჭამო-

ნა. ,  ისე ა ჩ ენი.  

ლობიო- მი. . .  წყალი ადუღა  თენჯერეში.  ლობიო თენჯერეში ჩა ყრით,  წყალში,  

გა ადუღა თ კ რქა,  იმი წყალი,  ზეინკლი წყალი და ასხა თ,  ეს ემეს იქთ 

სუძგიში,  ქ ეშ აღი დ ნთეფს,  ხახი ი დაჭრის,  იმის უკა სალჩას ჩ ყრის,  აღის 

დააყ,  იმის ზეიდან მოდუღებული ლობიო გადააყარა ს კლა  ის ემეს ქნა ს.  

ქინძი,  მაკიდონი თუ გინდა,  ღარჭებ არ უნდა- ნა,  არ ეამებიან და ისე იჯებით.  

ქინძი მოურე თ,  მაკიდონი მურე თ,  რა იცი მე სხ ა რა ურე თ.  ის ემე ს 

ბულღური ურე თ.  ბიჭებსა მეტი არ უნდანან ისე,  აირი მაკიდონი არ უნდანა,  

აღით,  ხახ ით ლამაზად ისე- ნა მ დუღო.  ის ემე ფირინჩის ფილა  გა აკეთა ,  

იმით ჭამენ.  ახლა ღარჭები იშთე წარე არ უნდანან.  ჩ ენ წარეს მეამებიან,  ამა  

იმათ წარე არ ეამებიან.  მარილი თუ ჩა აყარეთ -  წუთხე,  წუთხე,  მეტი წუთხე.  არ 

ჭამენ.  თუ ის ემეო არ  -  უწუთხო ა,  არ ჩა აყარეთ -  უწუთხო.  ისე იშთე ჩ ენი 

გურჯუჯა იშთეა.  ი რაა? ფხალი ისთე ლახანაა.  ის იშთე ადუღა თ წყალ მეთქი 

უთხარი,  შიგანს ლობიო აყრით იმის შიგან,  ის ადუღდება,  იმაშინაზეი ფხალი 
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გა რცხა თ ლამაზად,  და ჭრა თ,  იმის შიგან ჩა აყარა თ.  იმის უკა ისი კ რქა 

მოდუღდება,  მოდუღდება,  მოდუღდება ის ისე ლაფერით  ის ემეს იქთ.  იმის 

ზეიდან ლამაზად ცოტა ბურღულ ჩა აყარა თ,  აღის ჩა აყარა თ ზეიდან იშთე 

იმით წარე ბიბერით ჭამა თ.  ფხალი ისაა.  

ძეთდა ის ემებ აკეთა თ,  ასე. . .  ყ ელი,  ფო,  ყ ელი.  ყ ელი ასე იჯებით.  ძეს 

მო ადუღა თ.  მო წ ელი ზოხას,  იმა გა წურა თ,  ის თენჯერე და დებთ ოჯაღში.  

ოჯაღები მაქ ანან ასე.  იმი შიგან და დებთ ის ძეს,  მო ადუღა თ,  მო ადუღა თ,  

ზეიდან დო არი,  დო,  ჭახე დო,  ი დოხს ჩა აყარა  ზეიდან,  იმით ასე ყ ელი 

გა აკეთა თ.  მო ჭრა თ თორბა შიგან ასე ლამაზად ყ ელი გა აკეთა .  ზეიდანს 

ქ ა და დებთ ერთი საათი,  იმის უკან ა წე თ,  და ჭრით ლამაზად,  ასე ის თარსამ 

გააყირმიზე,  ის თარსამ ისე ჭამე,  იშთე ისე.  

 

62. დუგუნი რაფერ იყო 

დამბიწყდა თელლი.  კია არ? ცოტა ჩ ენ ერთხელა  არ აზირობთ,  ისე 

აზირობდეთ,  არ დამეკარქ.  ამას მიყურებენ,  არ იგნებენ,  ისე იმასა ე მიყურებს,  

არ იგნებს ზალმან.  ამგენისა აგინა თ დღებერი არ აქ ა,  აგინა თ,  აგინა თ და 

არ იცის,  არ იცის,  იცინის.  არ იგნებიან,  კაი ქნა.  აგინა თ გზლებსა თ ლსა,  

ბიჭებსა. . .  მიყურებენ,  რას იძახით თქ ენ,  ისე იშთე,  ჩ ენ ასე ართ,  რა ქნათ.   

ჩ ენი დუგუნი და ლებით,  და ლებით.  ელჩები დედამთილი,  მ მთილი,  ერთი 

კიდო მო ა მათი ხისიმი,  მო დენ.  შენი გოგო ჩ ენ ბიჭ- ნა მი ცეთ და.  მინდანა 

ჩ ენ ბიჭზე მინდანა თქ ენი გოგო ღმერთის ემბრით.  იმათმა ასე უყურებენ,  

გაკითხებენ,  რა ა  არიან,  კაები არიან,  გონჯები არიან ართუხ,  ეიმ სამ თეფა 

მო ლენ.  სამი თეფა მო ლენ.  ერთი მო ლენ არ იქნება,  ორი მო ლენ არ იქნება,  

სამი თეფა მო ლენ. . .  გაკითხონა.  თან თუ ერთ მიცემათ იქნება,  არ იქნება იმ 

გოგოს მეტი. . .   შენ ნენემა მალე ენ მომცენ შენ კაი იქნებოდი -  ასე მალე არ 

მომცოდენ იზახიან ი მაშინ.  იმისთინ სამი თეფა გარბენიებენ სახში.  მიხ ალ,  

მოხ ალ სამ ინჯი გაათე ა .   წახ ალ,  ლოღუმი ეიღებ.   

ენწინი ისე იყო,  ლოხუმი წეიღებდენ,  ერთის მენდილი,  ერთი ბეჭედი,  ბეჭედი 

კნა ზე.  ის წეიღებდენ.  ახლა ისე არა,  ახლ ჩიხოლათ ბი,  ჩიჩეკები,  ახლა ისე ა.  

ჩ ენს ზამანში ისე არ იყო.  იმის უკან ნიშან მეიტანებენ,  მეისოფლებენ ხისიმი 

ახრაბა გათა დება იმის უკან,  ნიშან მეიტან,  სახლის წინ და ლები იქნებიან,  

სამობენ ქალები,  დაკიდებენ გოგოს რაცხები იშთე და წა ლენ.  ისე ჩ ენი.  მასკან 

დუგუნი უნდებიან.  დუგუნი ახლა მეტი არ დგებიან.  ენწინ ერთი,  ორი,  სამი 

იმდონ დადგებოდენ,  ამა ახლა მალევე გოგ ები ბიჭებს აშუღი გახდებიან,  არ 

დუგუნი უნდან,  არს რამე გამ ქცე იან,  ისეა ახლა.   
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ჩ ენ ზამანში ისე არ იყო.  დუგუნიდა და ლებით ისე წა ლენ,  ჩემი სოფელი 

იქეთაა,  ის ემეა,  უზაღია აქედან.  იქ მო ლენ არაბებით,  და ლებით კარზე.  

მო ლენ იშთე გელინლუგი ჩაგაცმე ენ,  თეთრი უნა ჩეიც ა,  ლამაზად.  შიგან ყინას 

დაგადებენ,  ნენეს ატირებენ,  გოგოს ნენეს.  იმის უკა  დილა  გახდებ ,  გელინსა 

ჩააცმე ენ გელინლუგსა,  იმის უკან მო ლენ ბიჭის თარაფიდან,  აწე ნაზე არაბებით,  

ა სილი არაბებით მო ლენ.  იმის უკან მიგიყ ანებენ აქა,  აქაც და ლები,  საჭმელებ  

ხალხსა ა სილი,  და ლები აქა რები გუმბურ- გუმბურ,  სამა,  ჭამა.   

ის ებენ კაცებმა,  რახის სმენ,  რახის.  იმის უკან ბ ზე წეიკიდებიან,  ბ ზე კაი 

იქნებია.  არ იქნების და იშთე დუგუნი იქნება სამი დღეს ერთი ყინა გეჯე,  ერთი 

გელინან მა ზალი მეიყ ანა,  ერთი სემედი -  ნენე  უნა მო დეს.  გელინსა ჩააცმებენ,  

ხისიმი ახრაბა მო ა,  კიდო დუგუნი,  სამი დღეს დუგუნი იქნება.  ეს წინ ისე იყო,  

ახლა სალონებში ერთ დღეს ყინა გეჯე,  ერთ დღეს სალონი -  გათა დება.  ახლა 

ესეა,  ამაე ენწინ სამაე იქნებოდა დუგუნი.  ისე მომიყ ანეს აქა იშთე.  ახლას კაცები 

მომიკდენ,  და ჩით ჩ ენ.  ესაც დარა,  ამასაც არ აქ ან.  ეს დიდი შილი,  მე პაწინა 

შილი.  

 

63. თორბა 

თორბა,  ასე თორბა შიგან ჩა ყრით,  თორბა არი.  შე კერა თ ასე თეთრი 

შე კერა თ,  იმის შიგან და დებთ,  ყ ელი გა აკეთა თ- ა,  ისე მო წურა თ,  ასე 

ზეიდან ქ ა და ადებთ.  ძისგან ერთი ფეინრი აკეთა თ,  რა აკეთა თ,  მაწონი,  

ოღუტი აკთე თ,  აღ აკეთა თ.  ზროხის აღი იცი მი? ზეიდან ეთმექ ზეიდან 

პურების ზეიდან.  დოს ისემე ქნა თ,  ძეს  მო ადუღა თ- ა,  ის გაცი დება,  იმას 

ის ემეს ჩს აყრით,  დეიჭიროს,  სერთი იყოს,  მაწონსა ე იყოს.  იმის უკან ერთი 

ა უღი არი ერთი ა უღი,  ასე მოდღებული,  მოდღებული,  იმის შანა ჩა ყაროთ,  

ასე მო დღება თ,  მო დღება თ,  იმის უკა თეთრი აღ იქნება,  აღი.  იმის მო ჩრი 

ა წეიდა,  ის აღ გა რცხა თ,  ლამაზად მარილი ჩა აყრით,  და ჟდებით,  პურის 

ზეიდან წ ს ა თ,  ჭამა თ.   

მოღდებული ის ჩ ენი ისეა.  ზროხის იმედან აღ გა აკეთავ,  ლორი გა აკეთა ,  

ერის ლორი არი,  ლორი.  იცით- მი ლორი? ლორის მო ადუღა თ,  დოს 

მო ადუღა თ,  შიგან მარილ ჩა ყრით,  მო წურა თ თორბადან ასე,  ისა ლორი 

იქნება.  ისა გ კეთა  რაცხა ბორეგებ- მორეგებ.  დამბიწყდა თელლი.  კია არ? ცოტა 

ჩ ენ ერთხელა  არ აზირობთ,  ისე აზირობდეთ,  არ დამეკარქ.  ამას მიყურებენ,  

არ იგნებენ,  ისე იმასა ე მიყურებს,  არ იგნებს ზალმან.  ამგენისა აგინა თ დღებერი 

არ აქ ა,  აგინა თ,  აგინა თ და არ იცის,  არ იცის,  იცინის.  არ იგნებიან,  კაი 

ქნა.  აგინა თ გზლებსა თ ლსა,  ბიჭებსა. . .  მიყურებენ,  რას იძახით თქ ენ,  ისე 

იშთე,  ჩ ენ ასე ართ,  რა ქნათ.  
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64. ქალის და კაცის რიდება 

სახში ზიან კაცები აქა,  მე იმ ოთახში არა.  დუგუნის დროს მი ალ,  უნა წახ იდე,  

რა- ნა ქნა? კაცი არ დე ნახე მე,  კაცი ასქერში იყო.  ჩემი კაცი ასქერში სამი თ ე 

დარჩებულა,  მო დეს- ნა,  იმის უკან მემ მთხო ეს.  მე დე ნახო ერთი ბიჭი,  მე უნა 

წამო ყე მეთქი უთხარი.  არა მო დეს,  დეინახეთ,  თუ არ გეამება გააგდე 

მითხრეს.  მასკა სამი თ ე და დექი,  და დექი,  უცადე,  მო და,  დე ნახე,  არ 

მომწონდა,  ამა მეჯბურ კიდო სირცხ ილი იყო,  სირცხ ილი ჩ ენი ზამაანში 

სირცხ ილი იყო.   

ახლა გოგოებს არ მოწონდებიან არ წაყ ებიან ბიჭებსა.  ჩ ენ სირცხ ილია ბაბოს 

მ ცემია,  ნენეს მ ცემია -  წაყ ენა.  მასკა იშთე დე ნახე,  ი აზირეთ,  მო და,  

იმაშინაზე.  ჩემი კაცი არ იცოდა გურჯუჯე,  რამე არ იცოდა,  გურჯუჯე უძახ შენი 

თა ი მიყ არს მეთქი -  მიყურობდა.  იმან არ იცოდა.  მის ნენეს არ უ აზირნია 

სახში.  ე აზირნა ღარჭებმა დეეჩ იოდენ.  ანა - ბაბო  გურჯია,  ამა ღარჭებიზა არ 

დ სწა ლიან .  ჩ ენებიც ისე არიან,  ჰიჩ არ იციან ღარჭებმა,  ზალმა მიყურებენ,  

რამე არ იგნებს ამა.  დუგუნში მე მასამეს მე.  აქ სახლის წინ ასე ის ემეს იჯებიან.  

 

65. ნენეჲ რა ა იჯებოდა 

ნენე რა ა იჯებოდა:  თ ალში ნაცარი,  პურში ხაშარი,  რაცხა კითხულობს ჩემი 

ნენემ,  ის ერფელექ ზის,  მე  არ იცი,  იმან ნენემ იცის,  ამა ნენე არაა,  ერფელექში 

ზის,  უზაღია აქედან,  მეტი უზაღია,  არაბით უნა წახ იდე.   ბერები უნა ნახონა,  იმ 

ბერებმა ზ ნ ბე რი იციან,  თელი რამე.  თუ აზირობა გინდა- ნა -  ბერები უნა 

ნახო.  იციან იმათმა,  კითხულობენ.  ერთის რაცხა იყო გურჯუჯე კითხულობდა,  გო?  

თქ ენ თელე იზიონში ინართ,  აზირობენ,  სხნით ასე თელე იზიონი,  

აზირობენ,  თქ ენი ინსნები იყნენ ამა ისი.  გურჯუჯე უყურა თ.  ართვინ,  

ართვინ,  ბორჩხა იქაურობიდან,  კაცებმა,  ქალებმა იარობიან,  აზირობენ,  სამობენ,  

იყურა თ,  იყურა თ,  მიხარიან,  მიხარიან,  უყურა თ,  ჩ ენებური არიანო,  

უყურა თ.  მიხარიან,  ჩ ენას არიან.  ექა თ ლი ინსენები თურქები არიან.  გურჯები 

არიან,  არიან,  ამა,  აქ არ ალიან.  ცოტა შორი არიან,  ბა ა უნა წახ იდეთ,  აქაურებში 

არ არიან,  გურჯები არ ალიან აქ.   

ეს კლა ი,  კლა ი;  თითები,  თითი;  ჩხილი,  ჩხილი;  ფხარი,  მომიფხანე,  

მომიფხანე. . . .  ზრუგი,  ზრუგი,  მომიფხანე,  ზრუგი მომიფხანე.  წელი,  ყური,  

თ ალი,  ცხ ირი,  კ ილები,  ტიტ ირები,  წარბები,  წამწამები,  თმები,  თა ი,  ფეხი,  

მუხლი,  მუხლი,  ქუსლი,  ქუსლი,  ჰო.  ფეხის ტაბანი -  ფეხი,  ქ ეშე ტაბანი,  ფეხის 

ტაბანი ( ტერფი) ,  ნიკაპი,  ყისერი,  ღაბაბი,  ბიბილო,  ყურის ბიბილო .  
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66. ბექმეზი 

ამისგან ბექმეზი.  იმ ფურცელით ტოლმას აკეთა თ.  ფურცელ ისრე თ,  ასე 

ახ ე თ,  შიგან ფირინჯი,  ფირინჯისა გა აწერა თ,  თელ რამეს გა აკეთა თ,  ეს 

ფრანიც ასე მე სრე თ,  მო დუღა თ,  ამა თ ზე უნა იყოს,  ეს ის ემეა,  ასე,  ასე 

შიგან ჩა დებთ იმაები ხორცი,  ასე შე ახ ე თ,  შე ახ ე თ სე,  ჭამა თ.   

ერთის ამით ის ემეს გა აკეთა თ,  ასე ადუღა თ,  მე ცრე თ ყურძნები ასე,  

მე ცრე თ,  მე ცრე თ,  ასე მე ცრიოთ უნა,  ესნები გა რცხა თ,  ამის მო ადუღა თ 

თა აებში,  წყალი შიგან მო ადუღა თ იშთე,  გა წურა თ ის ემებიდან,  ესნების ის 

ემები დარჩება ამის. . .  ის მო ადუღა თ ისა,  ბექმეზ აკეთა თ,  ბექმეზი,  იცით მი 

ბექმეზი,   ისთე შიგან წყალ ჩა ასხით,  წყალი,  ჩექერით ისე ს ა თ,  სასმელი,  

სასმელი ისე აკეთა თ ფილა ის,  ძირსი რამეს ხამურ მო ადუღა თ,  ხამურები 

მო ჭრა თ ასე ხამურები.  ასე მო ზილა თ.   

თქ ენ გენჯი ხართ,  ამა თქ ენმა ნენეებმა იციან.  ჩ ენ აკეთა თ ისე.  ისნებ 

მო ადუღავთ,  მუს ფირი მო ა,  ფასთას გა აკეთა თ ის ემეი ლაფერით,  სიმინდის 

ჭადი ის ემეი,  ერთის რაცხა არი,  რაცხას უძახიან იმას,  სიმინდის ჭ დი 

ლაფერით. . .  დამაბიწყდა კიდო,  დამაბიწყდა.  ლაფერი ასე კო ზი,  კო ზი,  დიდი 

კო ზი,  ხედან,  ხედან.  იშთე ამის ბექმეზ,  აკთე თ,  ჭამთ,  გაშა დება ისე,  ეს 

იმი შა დებიან ყურზენი ეს,  ყურზენი,  ისე ჭამა თ.  ყურზენი ემე ტე ანი,  

ტე ანი.  

 

67. კალათი და საფექრო 

კალათი,  კალათში დებთ,  ზრუგში მოკიდებული კალათებით იმე მე ცრე თ,  

გა ყიდა თ,  წე ღებთ ბაზარში,  იქ ყიდა თ,  იმის უკან ჭამა თ,  ზრუგის იმას 

რასხას უძახიან,  არ მომგონდა.  ქუფე,  კალათი,  გოდორი,  გოდორი ის  იშთე 

გოდორი.  ის ხედან აკეთებენ,  რა აი ხედან,  თხილის ხე,  თხილი არია,  თხილი 

ჭამთ,  იმის ხედან.  ისნები ჭრიან,  გასილებენ,  იმის ასეთ რიგებს ჩაასებენ,  ასე 

მოქსო ლენ,  ასე მოქსო ლენ.  ასე მოქსო ენ,  მოქსო ენ ისნები ისე კალათი,  

გოდორ  ის იქნება იშთე,  ისე აკეთებენ.   

საფექრო,  ასე საფოქრო მაქ ან ასე,  ქილიმები ის ემეს იჯებით,  ასე მო ქსო თ.  

საფექარი ხედან,  ხედან.  ასე ემები აქ ან,  მაქუგები,  რაა,  გო,  ისნები? ჩიტები აქ ა,  

ჩიტები ასე.  ასე დაკიდული დუფა ეწიკებით,  ყუ ეთით ის ემეს იჯებით.  ასე 

ეწიკებით- ა,  იმას დუფას უძახით,  ისე ქსო თ,  ახლა არ ქსო თ.  ფეშქირები,  

ფეშქირები არი ენწინეზე ფეშქირები იყო ასე იმის ქსო თ.  ჩარჩაბები,  
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ფამუღებიდან,  ქეთენი,  ქეთენი იყო,  ის ემებით ისე ქილიმებით,  ერებზე აგებენ- ა,  

ერბზე,  ზეიდან ადგებიან,  ზიან,  ისე იშთე.  

 

68. ჩ ენ ბორჩხაჲდან მო სულ ართ 

დედეები ართ ინიდან მოსულან ამა ისნები მოკდენ და გენჯები არიან ახლა 

ჩ ენსა ე,  ზლები.  ისე ართ ინიდან მოსულები არ არიან.  ისინი ჩ ენსა ე 

ბათუმიდან მოსულები არიან აქა ე.  ჩ ენ დედამთილი,  დედე ბორჩხადან,  

დედამთილის ბაბო  იქიდან მოსულა,  ბორჩხადან.  ბაღ,  ჩ ენ ის მო და ერთი 

ქალი,  ბათუმიდან,  ერი ქონდა აქ გ გდია,  წასულა,  მო და ხატილას უძახდით 

ქალსა ხატილას,  იმის ერი იყო,  იმის სახელი და არქუთ.   

იმათ ერ უნახიან ინცხა ჩ ენებურა ? კაცები სახში იქნებიან,  ბერები არიან,  

ბერები.  ახლანდოლებმა არ იციან,  გენჯებმა არ იციან,  ამა ბერები იქნებიან და 

ისნებიც არ მო დენ საქმე აქ ანა,  პურებ ჭრიან,  ისთემებ იჯებიან.  

 

69. სახში რა და რას იჯებით 

ახორში ზროხები არიან,  პუჭინები,  ცხ რები,  ცხ რები,  ცხ რის შვილს კრავი,  

კლავი.  მატყლი,  მატყლ ის ემე იჯებით,  მახასით,  ისე ჭრით ზეიდან,  გაჭარი,  

გა ჭარი,  მახასით და კაფეთ მი,  მო კნაჭე,  მო კნაჭე -  ცხ არი მო კნაჭე.  მატყლი 

ცხა თ ლამაზ,  ცხა თ,  ლოგუნში და დებთ,  საბანი,  საბან კერა თ,  შიგან 

დე თ,  ზეიდან იხურა თ,  ქ ეშ ბალეში,  ზეიდან ის -  და წ ებით ისე.   

საჩიჩელით ასე ჩეჩა თ,  ლამაზათ თოკ აკეთავთ,  თოკ,  ქირმანი არი,  ხერტალი 

არი,  წინდა მე ქსო თ.   

ასე მატყლი ჩიჩა თ,  იმის უკან ლამაზ მურგ  აკეთავთ,  მურგ ი,  იმის უკან 

ქსო თ,  ხელებით.  ძაფი,  თოკი,  თოკ აკეთა თ.  იმის უკან მურგ  აკეთა ,  

იმის უკან მო ქსო ა  ორი თ ნე,  ხუთი თ ნე წინდის ჩხირები არი,  წინდა,  წინდა,  

წინდას ქსო თ.  თო ლი გათო დება თო ლი,  შეგ ცი დება,  იც ამთ ფეხებზე,  

ზეიდანაც იც ამთ ასე.  თო ლი თო ს,  ამა ქარით თუ თო ს -  მაშინაზე 

იყლარჭ ის ინსანი,  ჰო,  იყლარჭ ის,  მეტი ქარით თო ს.  ზამთარი,  ზამთარი,  შა ი 

ზამთარი.  ხოშკაკალა  ეს თეთრი დიდ ანები.  თ არე,  ამან არ მეიგონა ახლა 

დუშუნობს,  დუშუნობს.  მე ღალე,  მე ღალე.  დაბერებულია ეს,  დაბერებული.  ბზე,  

ბზე რა არი? ბზემა დამწ ა,  დამწ ა,  ხეს ქ ეშ მი ალ,  მცხელა,  მცხელა.   

სახლი და გა დ ცოცხით ესქიდან ისეა.  ახლა ელექტრიკით.  ცოცხით მოგა ე,  

მეიცრიე,  თოზი მოგა ე,  დაგა ე.  ცოცხის მე და გა ე,  შენ მოგა ე,  ის დაგა ა.  

თული,  თული აზირობა არი.  იდუშუნო,  იდუშუნო ერთი,  არ მომგონდა.  
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დაბერებული არ ერ ვიზახი,  მეტი არ მომგონდა.  მანგალ პური ჭრის,  ასე პურებ 

ჭრით.  რაცხა ა გო იმან იცის,  პური მიცეს,  მო დეს.  იქ ქალი მო და და პური 

უნა ეიღოს.  იმან ის უზახის იმას და,  ახლა მოუდეს,  იმასაც მოგონდება.  იქ ის ემეი 

პურ ყიდა ს,  პურ.  ჰა,  ლაფერი,  ლაფერი,  მომგონდა.  

ჩემი ბიჭი,  პაწა ,  იმ ქალის კაცია,  გოგო არა -  გელიანია.  გოგო არ მყა ს,  ბიჭ 

მყა ს სამი თანე.  ჩემი გელი არ ალი აქა,  სინაპ ზის.  ერთის აქ იქეთ ზის,  მე 

მ რტოლა  არ.  ერთი ბიჭი მყა ს პაწა ,  ბექარი,  გითხო ოთ ერთთანე,  შენ 

გითხო ო,  აი გითხო ო,  გურჯუჯეს ი აზირა თ.  აჰა,  ბეჭედი აქ ა,  

გ ატყ ილებენ.   

გურჯი სამი ოჯახი არი აქა.  ლალა,  ლალა სამი ხ ნე ართ გურჯები,  იქ ესქი 

თურქები არია,  ქ ითკენ კიდე გურჯები არიან -  ქაუქჩ ქოი,  ფრენქოი,  

ალთუნოღლი ქოი თელი გურჯები არიან იქაურებში.  

 

70. ბოსტანი 

აქავრი ჩემი ბოსტანია, აქ ბოსტანი დავთესავ, თელსა ვთესავ, ბიბერ დავთესავ, დომატის 

დავთსავ, სიმინდ დავთსავ, იმის უკან ხეებ ვარგავ. ხე: ლეღვი მაქავა, ტყემალი მაქვა, 

ყურძენი მაქვა, ხურმა მაქვა, იმის უკან ვაშლები მაქვა. ვაშლები ბაქ [ყ]ოლდენ ვაშლები 

მაქვა. გადარევლი, თ ლი: [ყ]ოლდენ, ამასია, სითალინ... 

ესე სიმინდი. ლახანა. ლახანა ა, ბაქ დავარგავ, ლახნის ჩორბა. ესე ხაპი. ჰა, მიწიხაპი, 

მიწიხაპი, მაქვა მე იქეთა იმის ყანა. მიწიხაპი, ასი ყუი მიწიხაპი გავაკეთე. ასი დავარგი. 

გუშინეზე მოვთხარე, გამევღე ორი-სამი, ოცი ქილო გამევღე ორს იმიდან, ყუიდან, გამევღე. 

ბაქ, ყარფუზები მაქვა, ახალია ჯერ ნა გეიზრდეს ყარფუზები, ჩემია თ ლი ისნები. ასე 

თ ლი ესნების ოთხი ძმასია, აქა რი ასეჯენი. 

გარჩეული მაქვა, მამამ ბაბამა თ ლი გემირჩიენ, იერები. ჩემი იერი აქა რია. ძმა აქა რია, 

მეორე ძმა იქა რი, მესამე ძმა იქეთა . ჩვენ რაცხას ვიტყვით ისაა. არ წევკლინდვებით, 

ერთმანეთ დევეხმარებით, აბა. 

ნადით რას ვიქდით, დიმე? ნადით რას ვიქდით, პურ მოვჭრიდით, სიმინდ 

გავჩერგნიდით... ახლა ვერ ვიჯებით ქი ბევრი... ახლა მოლი არი, მოვჭრით მოლსა, ზროხებ 

ვაჭმევ. 

 

71. ტარიელის და მურადის ვაზირობა 

-რამდენი შვილი გყავს? 

- სამი. 
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-ბადიში? 

- ერთი. 

- რამდენი წლის ხარ? 

- ელლი ბეშ! 

-ორმოცდათხუტმეტი. ბადიში ერთი მარტო ჯერ... 

-ერთი ო, ერთი გოგო დავაქორწილე ისტამბოლა, ორი, მიელე  გოგოც ერთი წელიწადი 

იქნა, ჯერ არ იქნა ერთი წელიწადი დავაქორწილე. ბიჭის კითხულობს, უნივერსიტე. 

-სადა 

-ისტამბულ. 

-რას? 

-დოხტორ. 

-ღმერთმა გიგიმრავლოს მოდგმა, თორუნი. 

- თორუნ აქ მე ვუყურავ, გოგო საქმობს, მუშაობს, პაწა  თორუნ მე ვუყურავ აქ.  

- შენ რო უყურავ გურჯიჯა არ ელაპარაკები? 

- ჯერ პაწა ა. სამ ნახევარ წელიწადში. 

- ევაზირები თუ ელაპარაკები, აქ რა სოია? 

- ველაპარაკები აბა. 

-თუ ევაზირები? 

-ო ვევაზირები, ვაწავლი. 

 -აქ როგორ იტყვიან, ვევაზირები თუ ველაპარაკები? 

- ორთვენსაც ვიტყვით. 

-უფრო? ესქი, ძველი რომელია? 

- ველაპარიკებით 

-თუ ვევაზირებით? 

- ველაპარიკები, ვევაზირები ახლა, ახლა არი.  

-მე მეგონა, რომ ვევაზირები ძველი იყო. 

- ლაპარიკი ძველია, ჰერალ.  

-მართლა? 
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-მე ისე ვიცი.  

-შენი ნენე  რას ამბობს ვევაზირები თუ ველაპარიკები? 

- ველაპარიკები ო იტყოდენ. 

-აბა ვევაზირები საიდან მოიდა ახლა? 

- ისიც ვიცით იშტე. ისეც ვიცით.  

-მე ვევაზირები, შენ? 

- მე ვევაზირები. 

-მე ახლა შენ? 

-მევაზირები მე. 

-ეხლა ის, ის რა იჯება? 

-ლაპარიკობს 

-თუ ეაზირება? 

-ეაზირება ო. 

-თუ ევაზირება... ეხლა შენ თქვი ასე, მე ვევაზირები... 

-მე ვევაზირები. 

- ის? 

- ევაზირება. 

-შენ ? 

-ვევაზირები. 

-მე? 

-ევაზირები. 

-ჩვენ? 

-ისიც ევაზირება. 

-ჩვენ რა ვიჯებით? 

- ვლაპარიკობთ. 

- თქვენ? 

-ვლაპარიკობთ, ვევაზირებით. 
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-ისინი? 

- ევაზირებიან. 

-ევაზირებიან, თუ ლაპარიკობენ? 

-ლაპარიკობენ. 

-თუ ევაზირებიან, რომელი სწორია, რომელია აქაური ესქი? 

- აქაური ლაპარიკი. ელაპარიკებენ, ევაზ... ორთვენსაც ვიძახით. ჰემ ისე, ჰემ ისე.  

-რატომ არ ელაპარიკები ბადიშებს ქართულად? 

- ვევაზირები ქართულად. ვაწავლავ, ვაწავლავ. 

 

72. ნადის დროჲს სიმღერა 

-ნადის დროს სიმღერა იყო რამე? 

- ო, ოუჰ, ჩვენებური სიმღერა...  

მე სერენში ვერ გავალ, 

კიბეს მუყუდებელი, 

მე ასკერში ვერ წავალ 

გოგოს ჩუხუტებელი. 

სახლი თავზე იელები, 

მოყრილან დედაბრები, 

დედაბრებო თქვენ წადით, 

გამოგზავნეთ გოგვები. 

-კიდევ... 

-კიდევ მომგონდეს ვიტყვი.... 

შავი მოზვერი დავკალი. 

ტყევი გავაძრი,  

შენსავებ ჩამთქვარი 

ჩემ ჩეჩმეში ჩავაბი. 
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73. სოფლიერების ვაზირობა 

- კაია ისი... კაია, კაია. გუშინ საღამოზე, ზ თენ ონ ბეშ თერმუზი იყო, დარბენა ექნენ ნანე 

ფეთო, გუშინ საღამ... ღამეში, დილამდინ ყარასუზ ვიყავი. 

-რატომ? 

- ონ ბეშ თერმუზიანი დარბენა ექნენ, ონი შე აფთუღ ანე...  

-ვიცი, ხო ვიცი... 

- ჯანლარ დურდუქ, გავაჯანლეთ ისი... 

- შენ ამ სახლში აქა ხარ ყოველ დღე, თუ მიცვალ-მოხვალ, თუ იქ ილჩეში ცხოვრობ?  

- მე აქ ვცხოვრობ, დილა  წავალ, საღამ მო ალ, ძზროხებ ჩემი არიან, იმინებ მე ვწველი 

ქალის უკან. 

-შენ წველი? 

- აბ , დილაზე, საღამოზე მოვწველი მე. 

- შენ თუ ქალი? 

- ერთპირ. იმას, მეც. ორი ძუძუ იმან, ორი ძუძუ მე. ვწველით... ისე ვაკითხავ ღარჭეფ.  

- მოწველი, რას გააკეთებ აქიდან? 

- რძიდან რას გავაკეთავ, მყავს იშტე, იმას წუუღებ, რძეს წუუღებ, მაწონ წუუღებ, აღი 

წუუღებ, ფეინრი წუუღებ, ვაკეთავ. 

-ფეინრი რა არი? 

-ფეინრი თექერსებ გავაკეთავთ ასე, რძეს მო ადუღავთ, აირანიდან ერთ ლამ იმა 

ჩავასხავთ, ისი ასე შემეიქნება, ფეინრი გახდება. 

-ფეინრი ყველი  ქვია გურჯიჯა. 

- ყველი? ყველი, ჰო , ჰო  ყველ გავაკეთავ. 

- შენ დაგავიწყდა თუ აქ არ იციან ყველი? 

- ვიცით, ვაკეთავთ ჩვენ ყველ. 

-სახელი დაგავიწყდა თუ ? შენ დაგავიწყდა თუ აქ არ იციან? 

-იციან, იციან. მე დამავიწყდა. 

-ნენეს? 

-იცის, იცის, აბა ყველი. 
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74. ამასიის გ რჯი საჭმელები 

მალახთოს გაკეთება: 

ლობიოს დავადგამდით, კარგა მოვხარშამთ, ერთ კოვზიანთ დავადებთ ჲაღით, მარილით, 

ბიბერით... კაჭალ დავაყრით. კაჭალითაც ავადუღებთ... პრასა, ყორაღიე დავადებთ, 

შაშპირამი, ენ უკანაზე შაშპრამ დავაყრით. ჩავევბღებთ. საჭმელა ჰაზირია. 

 ფხალიც. ფხალ ჩავყრით; მოვკრეფთ, გავცხავთ კარქათ, გავარჩევთ. ...  დავადგამთ იმასაც. 

ადუღდება იმისი წვენ მოვცლით. ფხალ მოვხარშავთ. ერთი ადუღდება წვენ მოვცლით. 

თექრედან დუღარე წყალ დავასხამთ. იაღით, მარილით მოხარშავ კარგა. ლობიოსაც 

ჩავაყრით პაწას. ერთი-ორი პევშვი უნდა ჩაყარო. 

ჭადის ფქვილი, რძე... გავლესავთ ერთ ყაფში კარქათ. ჭადის ფქვილი// სიმინდის ფქვილი.  

მარაგვს ვეტყვით იმას.  იმას ზეით გავლესავთ, ენ უკანიზე დავასხავთ, მოსარეგველი 

ტახტაები გვაქ, იმით კარქა მოვჩეჩქავთ. ჩავებღევთ... ნიორი გვინდა. ერთი ქინძი გვაქ, 

იმაში ქინძ ვურთავთ ენ უკანაზე. ... გათავდება ისიც. ფხალის გაკეთებაც ასეა!  

წურბილიც ვიცით ჩუენ. 

 

75. სასიმღერო ლექსები 

ჩა ალ ღელე ღურნეში 

ერ გატეხილ  ცულისთ ნ 

გოგო, ერთი მაკოცე 

მამაშენის სულისთ ნ. 

*** 

სახლებ ზეიდან ტყემალაი 

კონწილ-კონწილ ჰკიდიან 

რომ არ მინდან ი გოგოჲ 

მე რად ჩამომკიდიან? 

*** 

ერთი შენ თქ ი, ერთი მეო 

ძალ ან დერთლი ინ არიო 

მოჲ სერკეში გე ხედოთ-ქი 

ძალ ან თეთრი ინ არიო. 

*** 
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ჰოჲდა ნანოჲ, ნანაჲდა, 

ჯილ ელოჲ ნანაჲდა, 

გ რჯიჯა რამ დე იმღეროთ, 

ჯილ ელოჲ ნანაჲდა, 

ჰემ გ რჯიჯა და ისამოთ 

ჯილ ელოჲ ნანაჲდა. 

*** 

ბახმაროს თებზე გაუთო ნი  დ , 

შენ შეყ არებულს მარიმე , სხ ა უთხო ნი ... 

ბახმაროს თებზე გაუთო ნი  დ , 

მემრენ ისიც რომ დ გდია, სხ ა უთხო ნი ... 

ოჲ მარიმე , მარიმე , გაუთო ნი  დ , 

შენ შეყ არებულ[ს] ბახმაროს სხ ა უთხო ნი ... 

*** 

მზემ მოადგა კარსაო 

აღარღალებს თა საო, 

ღმერთმა მომცეს წვიმის წყალი 

აღარ მინდა ბზის თ ალი. 

 

 

76. ჶევზისი და ერდურანის ლაპარიკი 

-ვთქვა? 

-თქვი... 

-ის სიმღერაი უნდა( რო) კიდევ ვთქვა? 

-ნენემ კაბა შემიკერა 

 ზედ კოპჭები დემიკერა 

 ნენევ ადრე გამათხოვებ 

 (ძალვან//) ძალიან ვარ გაჭირვებული... 

 -სხვაი...? 

 -კი..სიმღერაში სხვანაირად იქნება 

-ჰა, ისე თუ...იოლად...ამა, იმდონი ვიცი... 

-ამის მეტი არ იცით? 

-აარ ვიცი 

-სხვა, ახლა თქვი ცასაცმელებიდან რა იცოდით? თავზე რა ახურიოდათ ადრე? 

-აიაზმა... 
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-ლაჩაქი არ იცოდით? 

-კი, ახლა შენ თქვი გამეხსენა.. 

-ფეხზე ჩასაცმელი რა იყო? 

-ფეხსაცმელი 

-ფანთოლანი რა იყო? 

-არ ვიცი... 

-შალვარი არ იყო? 

-ჩვენ იქით შალვარი არა, აქანაი დევნახე შალვარი მე.. 

-ეზოში სახლთან რა გქონდათ? 

-ბეღელი... 

-ბეღელი თუ სხვა გახსოვს? ნალია გახსოვს? 

-ნალია იშთე..ნალია და ბეღელი აინე.. 

-ნალია თუ ბეღელი? 

-ნალია ღორვე ჩივიან, ღორის სახლია 

-ღორის იქნება.. 

-ნალიე ბეღელი 

-ნალიაში რა იყო? 

-ნალიეში რა იყო? თრუშები იყო, ვაშლი, სხალი..მეივე იანი 

-ხილი...ხილები? 

-ხილი.. 

-მეტი?...საბანი?...იათარი...? 

-ისიც ნალიაში, რომ არ გჭირდებოდენ ნალიში აიტანდით......ბეღელში რა იყო....ბეღელი 

თუ ბეგელი? 

-ბეღელი...ერთი და იგივეა ესენი... 

-სხვა რა იყო ეზოში...შენობა? ახლა დავთვალეთ ბეღელი და ნალია... 

-ახორი.. 

-ახორში რა იყო? 

-ძროხა, ხობო//ხოპო 

-ძროხას სად აჭმოვდით, რაში ჩოუყრიდით იმ საჭმელს? 

-საჭმელს ჩალა.. 

- კი ჩალას აჭმოვდით...ბალახს აჭმოვდით...სიმინინდს რას ეტყოდით? 

-ბალახი, სიმინი ჩალა...მოვკრ;ებდით, ბალახ გავახმობდით...ჩემი ნენეი და ბაბაი...ბაბაი არ 

მყოლოდა...მოკვდა...პაწაი იყო მოკვდა..ნენეი დიდი ბაბაი იშთე....ჩალა აჭამდნენ.. 

-ბაგა იყო ოხორში? ბაგა არ გახსოვს? 

-კი... 

-საბ(ძ)ზელი გქონდათ?  

-სამანლუღი არის ოხორის ჰემენ..ახლო..ძროხის საჭმელი იქანა იქნებოდა, ჩალაი ბალახი 

იქანაი ხოპოი არის და ძროხა...ერთი ძროხა, ერთი ხოპოი იქნებოდა...ბევრი არ 

იყო....აწევდნენ ძროხას მისცემდნენ... 
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-კამეჩი არ იყო? 

-კამეჩი ჩვენ არ გვქონდა.. 

-სხვა რა ცხოველები იყო თქვენს სოფელში? ტყეში რა იყო, რა ცხოველი...კურდღელი, 

მგელი, რა, რა იყო...? 

-ტურა 

-ტურა იყო....დათვი? 

-ის არ დევნახე 

-შველი? ირემი? 

-ისინი სახელებთაც არ იცი, რომ არ დეინახე 

-არ დევინახე, ზათენ ჰიჩ სახელი არ ვიცი...ტურა..... 

-მგელიც არ გახსოვს?....ფრთა რომ აქვს ის?...ქათამის გარდა ეზოში რა იყო? იხვი იცით? 

-ქათამი, მამალი.. 

-იხვი, ბატი?..ორდეღი იყო? 

-ორდეღი გქონდა... 

-ორდეღი თუ იყო, იხვიც იყო.... 

-კი, იხვი...ჩვენი დიდვანები.... 

-გაზი? გაზი იყო...ბატი გაგონილი არ  გააქვს? 

-არა..არ დაილია? 

 

 

77. პილანდელი საქმე 

პილანდელი საქმე აღარ არი... მე შენ გითხრა, პილანდელი საქმეც იყო, კარგი ჭამაც იყო, 

ისმაც იყო, მეზობლის მოხმარებაც იყო,,ისიც სიყვარ(ულ)ით იყო წამლობაც იყო,,დოხტორ 

არ ვიცოდით..ბაღვი ავად გეგვიხდებოდა, თიტვანზე ფუთ მეისხამ თოზს, კოვზი 

ჩავდებდით გავლებდით და ვასმევდით,,,ახლა დეიბადვის გულგამოხეტილი... ზოგი 

გარში ვერ მივა... დუნია გასხვავდა...თლად. 

კორკოტი დანაყული ფქვილია, დანაყავ, დანაყავ დიდ ყაფში, ხიდან გაკეთბულ 

ყაფში..იმფათ ტყავ გაიკეთებს, პატარა ტყავ გედეიძრობს, პატარა თავი და კისერი 

მოწყდება ი გაახმებ, ჩაყარე ნახევარი საათით თენჯერეში..წყალმა მეიაროს, 

მეიაროს,,ადუღდება, მეიხარშვის, იმას დაასხამ ცეხცლენას ზეით გაასწორებ, მემრე 

დაჯდები და წმინდავ ხახვსა დაასხამ თერეიას, ძროხის იაღს. 

რაღაი სქელი ნახევარი კაკალი ლობიო უნდა იყოს, პაწაი-პაწაი უნდა იყოს...ეს წყალში 

მოხარშავ..შეშრალდება ერთ თენჯერეში ამ (პეშვს აკეთებს) ხელა წყალი უნდა იყოს..მემრე 

ნიორი, ქინძი, ჩალა პაწია ჩააგდე მომძაფრო კარგია, ყურძნის ჟია დანაყე წვენი გამოწურე 

და ჩუურთე. 
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78. შიირები 

გაღმა-გაღმა მიფრინავს 

ქორია თუ მერცხალი? 

სიზმარში შენთან ვიყავ 

ცხადი ყოფილიყავი,  

ცხადი ყოფილიყავი! 

 

ოჲ აღმართზე მივდოდი 

ქალი არ მაქვა ქალი 

გადევიშინაი ქალი 

მე წამოვდე ახალი, 

მე წამოვალ ახალი! 

 

ღელე-ღელე ევიარე 

ღელე ბალახიანი 

ერთი პაწაი დევნახე 

ბუგი ბალახიანი! 

 

79. ვინ ჰაცხა წავა, თავისიან უყვარს 

- თქვენ ჰაიდან ხართ 

- ჩვენ ვართ ეფთენიდან ჩელებაძე, ჩელებაოღლები 

- აქ რომ არიან შენი მეზობლები ნახევარი აქ, ნახევარი იქ.... 

- არ ვიცნობთ ჩვენ ერთმანეთი...დედეჩემი რომ ცოცხალი იყო მაშინ მოვდოდით და 

მივდოდით...ემიაშვილები მყავდა 

ისი იყო აქ,,,რა ქვიოდა იმ დედეს?  

შაი ისმაილ დედესთან მოვდოდით ემიაშვილი იყო ჩემ დედესი ის... 

- არ მიხვალთ...არ მოხვალთ.. 

- ისი იყო აქ ...შაჰ ისმაილ დედსთანნ მოვდოდით,,,იმის მემრე ერთ ორჯერ კიდე 

მოვედით... 

- კაია კაი.. 

- ხიზარდერე სახლი აქვა...აქ თხილი მოკრიფეს... 
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- თხილობას დროს აქ იქნობა? 

- ახლა ისმაილის ერთი ბიჭი ჰყავს აქა, ერთი -ისტამბულშია....ჰასტანეში...ავად 

გახდა...აქეთ მეიარებოდა მოიარებოდა ათე სეფე, ოცი სეფე, ასე მოვა, ისე 

მოვასახლში წავა,,,,ახლა არ არის,,,ვკითხე ჰადაა ის კაცი? ისტამბულში 

ჰასტანეშიო.... 

- რამეთი წლის ხარ? 

- მე! ოთხმოცდაექვსი 

- ავადმყოფობა არა გაქვს? 

- არ მაქვს 

- ღვინო დალიე?ახალ კაცი იყავ, ბაღვი, გენჩობაში ღვინო შესვი? 

- არა... 

- ალი ჩელების ცნობილობდი? 

- კი... 40 წელი... მე სამოცდასამი წელი აქ ვარ.... 

- ძალიან კარგი 

- მე დევწყე ბევრი იყო........ 

- ჩვენებური ესნაფი ბევრი იყო? 

- ბევრი იყო....ექვსი ესნაფი თუ იყო ოთხი გურჯი იყო...ორი თურქი იყო...ერთი იგზე 

იყო, ერთი აგზე იყო... 

- რომ სუყველა გურჯია მაშინ ესნაფიც გურჯიდან გამოვა...სხვა არ იქნება... 

- ახლა ჩვენებურებმა დეიფანტეს, დეიფანტეს...რამითია არ ვიციი.... 

- არ ვიცი ამა... 

- ჩვენებური ბევრი იქნობა ამა ენა რამდონმა იცის? იციან? 

- ახლა ჩემი სახლში ჩემი ნენეი გურჯი იყო, ბაბა თურქი იყო...თურქჩე გურჯუჯე 

ნახევაი ნახევაი ვილაპაკეთ...მე დავსახლდი თურქი იო, ხიზარდე(ლი) იყო, ამა 

დედამისი გურჯი იყო, მამა თურქი იყო...სახლში გურჯი არ ვილაპააკეთ. ჩემმა 

ღარჭებმა გურჯუჯე ჰიჩ არ იცის 

- გურჯები დეილია 

- დეთავდა, დეიკარგა...გახმა... 

- გებრალება? ჩვენებურება ბევრი იყოს გეგიხარდებოდა? 

- ვინ საცხა წავა, თავისიენ უყვარს... მეც მიყვარს. 

 

80. მე ემექლი ვარ 

მე ოცი წელიწადი სოფელში ვიყავ, სოფელში ვამუშე, ასკერის უკან ფეთროლი ვამუშავე, 

ფეთროლჯი ვიყავი. ორმოცი წელიწადი, იშტე ოცი, ორმოცი ყირგ იანე, ორმოცი 

წელიწადი ფეთროლჯი ვიყავი, ვისაქმე, ვამუშავე. იმის უკანსაც ემეკლი ვარ. ახლა იმანა 

მუშაობს. ახლა ინშაათი აკეთავს, ინშაათი. აკეთავს, ყიდავს, მეს ემეკლი ვარ. 
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რასა ვაკეთებდით?! თესავიდა ზედ იდე გავაკეთევდით, იდე ასე პაწა , თექ-თექი 

გავაკეთევდით მაგაში. იქ გეიზრდება, მოვკრიფევდით, ერთი ს ბელზე ძაფს ავასხმიდით, 

მზეშიც გახმება ის, იმის უკან თუთუნი იშტე. გავყიდევდით, ფული ავართვიდით. 

თექირზე გავყიდევდით.  

ერთ სხ ა წელიწად კიდე ვამუშავებდით. კიდე დავარგევდით, კიდე ვამუშავებდით, კიდე 

დავარგევდით. ექსი თვეში, ხუთი-ექსი თვიში დეილევა ეს. ახლა მაისში დავარგავთ, 

ყასიმში დეილევა, მაშინ მოვკრიფავთ, ემის უკან მეორე წელსაც კიდე დავარგავთ, რა 

წელსაც დავარგავთ, რა წელსა, იანე ასე ვერ ვაზავებ ასე გეიზრდება. 

სალაჯი გავაკეთეთ... ასე სალაჯი გააკეთავ, ოცი თანე... აჰა სალაჯი ასეა, ძაფი აქზე აქზე, 

ოცი თანე, გაწვიმდებოდა შინეზე, ოოშ ყურულუღში, არ გაწვიმდება მზეში  გამევტან, ისე 

გავახმევდით იშტე, იქიდანაც ავწევთ ორი-სამი ძაფი, ორი ძაფი ჰევეკი გავაეთავთ, ჰევეკი, 

იმის უკან ისთეფი... ბალია, თექერში გავიტანთ. 

 

81. ჩ ენებურები ნაჯვიედან მოსულან 

ნაჯვიედან მოსულა,  ბაბო  მუსტაფა,  იმის უკან ჩემი ის ემე მოსულა,  ერთხელა  

მოსულა.  ჰა,  რისთინ მოსულა,  რისთინ მოსულან.  გემით მოსულან,  გემით 

მოსულან,  აქ რომ ის ემე უქნიანა ესქერეში შ აფ ის ემე უქნიან,  ჩამოსულან,  მაშინ 

ახლანდელი სოფელი რომ არი იქ სოფელში მოსულან აქაბი ჩემიაო უთქმიან,  იქ 

დაჟდომილან.  ბე რი მოსულან იშთე,  ბე რი მოსულან.  ახლა იქ ინმე არ არი 

ჩ ენი.  რომ მო დენ სოფელში იყ ენ,  სოფელში თ ლი,  ახლა ინმე არ არი ჩ ენი.  

ენ პილლე ლალაში. ლალაში მოსულან. რაფერ უცხო რიათ,  სახლი არ იყო,  კარი არ 

იყო.  თ ლი უქნიან იშთე.  სახლი ახლა ჩემი ემიას თორონები არიან,  სოფელში 

არიან ისინი.  სახლი ახალი გააკეთენ. ძველი სახლი როგორი იყო? ხე დან,  ხიდან.  

ხიდან გ კეთნებია თახთით,  თახთით,  ამდენი ის ემე იჯებიან.  დედე  ძმა ოთხი 

ძმა ყოფილან,  მოსულან.  სახელები ს დ ქ,  ილიას,  ჰაიდარ,  ნური.  ძ ელი სოიადი 

პატინოღლი იძახიან ამა პატარა ბიჭი. . .  ახლა ქუჩუქოღლი თურქჩე.  თურქულა  

ქუჩუქოღლი.  ოღლი შ ილ ნიშნა ს,  ქუჩუქ -  დარჩენილა. 

 

 

82. სარეკვი 

ახლა წაღანზე ამგენს ემე უთხარ.  დო რომ გააკეთებია,  რა უთხრა ემემ? რით 

გააკეთებენ? სარეკვით. გა არყიეთ, ისაა იშთე.  ძე მოუწ ელით,  ქოთანში 

მო წ ელეთ,  იმის უკან გაწურე,  იმი უკან ადუღო- ნა,  მაწონ უნა ეს ემე ქნა,  ცოტა 

რომ გაცი დება,  გაცი დება მაშინ ისე მაიანა გ რიგონა,  იმის უკანს წააფარე რაცხა,  
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რაცხა,  ქილიმი და. . .  ფარჩა,  სამზე არ იქნება,  ოთხ საათზე იმის უკან,  ემეში რო 

ჩაასხამ,  გარეკონა,  ცოტა წყალი,  თბილი წყალი,  აღი გა რეკე.  

აღი გა რეკ ,  ჩავასხი თენჯერეში,  ამოიღებ აღ,  იმის უკანს დონა დაბალი და 

დარჩება.  დო ჭ მ.  დო თუ დარჩება ისი რა ქნათ? რა იძახიან? ყურუთი,  

ყურუთი. ჭამენ სიმინდის პურით,  ჭადი.  ბექ, ეზი იოღურტს შ რე თ.  ერთიც ის 

ემი,  თერიაღ -  ჭიმური,  თერიაღით,  ცხელი რომ იქნება,  ცხელი რომ იქნება,  

თერიაღით ის ემე გ რიონა ჭადი რომ გააკეთა ,  იმ ცხელი იქნება,  იმით ის ემე 

იშთე თერიაღნა ის ემე ქნა ჭმურ უნა გააკეთო.  ეხლა არ აკეთებენ.   მე იჯები,  

იჯები.  

ახლა აკეთებენ სიმინდი ფქილის აღის დონა  თარანა ანე.  ის ემეშია,  ერთ 

თენჯერეშია ლამ ზად იქ,  ისი ბურღულსა ე,  ისი იოღურტით,  აირანით ის ჭამენ,  

ისი თურქულა ა,  ქართ ელი არა,  ჩ ენ არა. 

 

83. ქალი რაფერ მე ყ ანე 

რაფერ მე ყ ანე? დუგუნი.  ბაბო  და ნენე  წე დენ,  ჩემი სიძე ,  სეით.  იმის ემეა,  

ემიას გოგოა,  ჩემი ის ემე,  ბაბოს ტა ას გოგოა.  ბაბო  და ნენე ,  სიძე  და თეიზე,  

ნენს და,  ოთხი წე დენ.  ჩემ ბიჭით ინ უთქ ია იშთე,  წინდაწინ გოგო მინდაო ჩემი 

ბიჭით ინ,  გოგო მინდაო.  ენწინა არაო,  ორჯერ რომ წე დენ მაშინ უთქმიან.  ისე 

რამ არ უთქმიან- ქი. ვუყიდეთ ბილეზუღი და ბეჭედი,  ალთუნი.   ყურზე არი, ამა 

ქართული არ იცი.  გოგოს ჯეიზი ქონდა იმით მო და.  ჯეიზე სახში ის ემე ქნენ.  

კაკლის ხე მე მომცენ,  მე მოცენ.  დუგუნში უუ,  რამდენი ისამეთ.  ხორონი 

დილამდე,  ფერხულიც,  დელი ხორუმიც იყო.  დუსხურუმი ქალებისაა,  კაცების 

დელი ხორუნი და ბულღურ ბასმა.  

მქონდა დრო,  მო ელი აქ.  არ იცი,  რაცხები აკეთა ს იქ და,  მო ძებნო? 

ჩ ენებური გითხრა,  რასო  ხარ? აქა ყველამა არ იცის,  თელმა ლაპარიკი არ იცის,  

მე ცოტა- ცოტა კიდომ იცი,  იმან ცოტა- ცოტა,  იმან ჩ ენზე მეტი ცოტა,  შააინი 

აბიმ -  ამან იცის,  ლაპარიკი,  აზირობა.  აჭარული გაინტერესა ს.  თბილიში ტო 

იძახიან,  აჭარაში ჭო იძახიან.  როგორ თქ ა ახლა ქართულათ,  ძალიან ის 

ემე ქენი,  სე დობის გული იყო ისე,  თ ალები ემე სო,  ემე სო,  გა გულიანდი -  

ვიტირე ე.  ძ ელ რაცხა იცით იქიდან იცით თუ არა მასკან დაწა ლებები. . .  

თქ ენ ჩ ენზე ძალიან კარქა იცით. 

 

84. სინოპის გ რჯი სიღმერები 
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ახლა რო ის ემე იჯებით,  ფოლკლორი,  ფოლკლორის შიგა და დგებით,  ერთი მე 

უთხარ,  ერთი გ ღმიდან,  ისე.  ერთი დორთლუღი,  ის ემე იჯებით. გაღმიდან 

ჩემთ ის ემე იჯებიან.  ახლა მე აქა რი, სინოპის გ რჯი სიღმერები-ნა გითხრა:  

 

სახლის თა ზე ბიბრები,  

მოყრილან დედაბრები 

თქ ენ წადით დედაბრებო,  

გამოგზა ნეთ გოგ ები.  

 

სახლის თა ზე ყურძენი,  

კონწოლ- კონწოლ კიდია,  

გადმომხედეთ გოგ ებო,  

წელზე ფიშტო მკიდია.  

 

მე სერენში ერ ე ალ 

კიბეს უყუდებელი 

მე ასქერში ვერ წე ალ,  

გოგოს ჩუხუტებელი.  

 

 

 

85. საკრავები 

აქეთა  უდ ი -  თ.  ესა,  ეს თუ?  ცხენი ზეიდან არიან რა თქმიან ამა,  არ იცი ქი 

სახელი.  ცხენის ზეიდან დაჟდომლის ისე არია იშთე,  მა არ იცი ქი სახელი,   არ 

იცი.  ის ემე ხეიდან აკეთებენ,  ფოსლები რომ აკეთებენ იმის იმიდან ტყა ი.  რისი 

ტყა ია არ იცი,  ამა ტყა ია,  შეხედეთ.  ის ფეხისთ ინ,  რომ შეჟდებიან ფეხი იუნა 

დადგოს,  ქართულა არც იცი რა ქ იან.   უნაგირ მე არ იცი,  ახლა შენიდან 

გე იგნე.  იმას რას ეტყ ი? სარეკელი,  ძაფის ემეა,  ძაფი აკეთ ენა ა იშთე.  

საფერფელი იტყ იან,  საფერფელი,  ის არ იცი,  ამა.  შუაში ეს თუ -  ბუკლიმა,  ჰაა,  

ლამფა,  შუშელი ლამფა.  ბუ,  მუზიკ ,  ის დიდია,  ეს პაწა .  ეს ყუსაზ.  

იქიდანს ჩემთ ინ ის ემ იჯებიან,  იშთე ერთი რაცხა ჩემთ ინ იჯებიან,  იმან რა 

თქ ა ისე არ იცი- ქი.  თამაშობთ იმა,  ისამოთ მაშინ მე აქედან უთხრა იმას,  

იმან მე მითხრას.  ამა რა მითხრა რამე ამა,  რა მითხრას არ იცი- ქი. მედრესეში 

ართ.  კითხ ა რომ იჯებიან,  იქა ეა აქა.  
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86. მე სინაპედან ჰ სეინი არ 

სწორი ხარ ბატონო და,  შეჯიბრებით მეტი რამ გ კეთა ,  ერთი- ორი მეტი რამე 

ისამე და. . .  ეს კულტურა ამა თ ლი ერთადაა,  ენა -  პირ ელი ენაა,  ენა იწა ლოს 

რომ სამა იცოდეს.  აქაური ქართ ელები ისე არიან,  ენა არ იცის,  ამა ქართველი არ 

იტყ ის,  იძახის.  ქართ ელი არ,  ეს იცის.  ჩემი მოკდა,  საფლა ებშია ახლა და,  

ახლა ჯარში წასულია და ჯარში ამხანაგმა უზახის:  - ბიჭო შენ ინ ხარ?  

- მე სინაპიდან ჰუსეინი არ.   

- რა ხარ? 

- დედა გურჯი,  მამა გურჯი,  კაცი არ.   

- შენც გურჯი ხ რ? 

იმას გა ს ახლა.  დედა- მამა გურჯი და მან ინ არი? -  თურქი.  როგორ იტყ ი 

ახლა?  

ახლა მე იჩხუბე ი ამისთ ინო,  შენი ნათქ ამისთინ -  დედა ქართ ელ,  მამა 

ქართ ელი,  მე თურქი არ,  ამის გულზე მეტი იჩხუბეო.  ჰოდა ისე სათქმელი 

რამე არ აქ ს,  არ აქ ს,  ამა იძახის,  იძახის -  წორი არ არის,  წორი არ ალი.  ეს ის 

ემე  გამოცლი,  შენი კულტურა გამოცლი,  შენი სისხლი ერ გამოცლი.   

შაანგულ -  დღე რომ წა ელით იქ,  ერთი კაც იყო,  ცოცხალი ი კაცი,  ჩ ენებური 

ქიათაბი დაწერა,  მეიტანა აქ,  რამითი ის ამ რთვა.  ლალადან იყო კაცი,  ცოცხალია.  

ის ემეჲდან მოსულია,  ბორჩხიდან.  ამა კაცმა დაწერა,  დაწერა ჩ ენებური,  

გურჯული.  

ახლა ჩ ენ იქა რი ხალხი კითხ ა არ უნდა. მარტო ის უნდა ფული როგორ მე გო, როგორ 

უნა მე გო ეს ოფლით, ოფლით არა. მო დეს, საცხიდან მო ა, მო დეს, ისე ფული მე დო, 

ისე ჭამო, ისე გე იარო. ასე ყ ელა არ არი და მეტი არი. 

 

87. სიმინდი 

მე დიდი ყანაში კაკალი დავარგი, კაკალი იცი? გეიზდენ, გეიზდენ ჩემი ხეები ახლა კაკალი 

აძლევს. და კაკალი დავარგი. ხალხისა ისე დგას. არ მუშაობ, ხალხმა არ მუშაობენ. მეს 

ემეში დევნახე ბათუმში ყანებია, ცარიელია ბოოშ, ბათუმედა ბოოშ, არსად. 

სიმინდი აქ შვება. ასე გეიზრდება, ისე მო ჭრით, ხარმანი, ასე ხარმანი, ხარით ესე... სამარი 

გახდება, პური გავარიგავთ, იმის უკან წა ალ წისქვილში, წისქვილი იცი თუ, წისქვილი? 

წისქვილში წა ალ, წისქვილში ფქვილი გავაკეთავ, მო ალ სახში, ფქვილი შე ისა,  დღუნქე 

რო ვჭამეთ, სემე, საჭმელი რო ვჭამეთ იშტე, იქ პური, პურიდან ის გააკეთავ, პური 
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გააკეთავ, თარანა გააკეთავ, იშტე გააკეთავ, გააკეთავ. პურიდან ამა, სიმინდიდან ანჯაქ 

ჭადი. ჭადი იცი? 

სიმინდი... ყანა ერთსა ვამუშავებდით, ერთსერ, მეორე მუშაობიხან, ხარით კიდე, ხარით. 

ასე სეფერში, სეფერში სიმინდი ა ავსებდით, პაწა  ბადარ... ერთი-ერთი სიმინდი ასე 

ჩა აგდებდით, სიმინდი ერთი-ერთი ჩავაგდებ, ხარმას ასე, ერთი-ერთი ჩააგდებ ასე... 

სიმიდი სე... ისე, იმის უკან ყასიმში მო კრიფავთ... 

დავთესე, მერე გეიზადა, ჩაფა, ჩაპა გავაკეთავთ თექრარ. ჩაპასი ჩვენებური - თოხია. თოხი, 

გააგნე თოხი? ჩაპა თურქჩეა. თოხით სიმინდის დიბები, ჩაილიფ მოგლიჯავ ასე, სიმინდის 

თოფ... მიწას აავსებ დიბზე, მაშინ კაი გეიზდება ის. 

იმასან ქვია, ჩვენი ყართველი კლავი, იმის უკან იმის საჭამელი წყინტი, სწორია თუ? 

ჭყინტი სუთლე. იმის უკან, ისი ორი პირ, ერთი ცეცხლი სათ გავაწელავ,  ერთი წყალში 

მო ხარშავთ. ერთი წყალში მო ხარშავ, ერთი სიმინდი ცეცხლის ზეით, ქოზისე გააკეთავ, 

ორი თანეა. იმის უკანსაც, აქ არა და ართვინ ბევრი იყო, ასე გარეთ გადაკიდებენ კლავები, 

სერენი, სერენი გეიგნე? სიმინდი სერენში იქნება, პური ამბარში იქნება, სერენი მაღალი 

ბინა იქნება, იქ გახმება ის. იქ რო დავფშნევთ, ქვე ჩამოაქს. 

სიმინდი გავარიგავდით... სერენეში, სერენი იქნება ასე მაღალი, იქ ა ავსებდით, იქ გახმება 

ის, რუზგარი რა არი... ქარი, ქარი, ქარმა ის გაახმებს. ის დავნაყავთ ზეიდან, სიმინდი 

ზეიდან დავნაყავთ, ქვეშ გამოგორ... აქ დედ...   ქვეშ ჩავარდა, იქსაც ლამაზი შეიაფ... 

ჩუალებში დავდებთ.   

 

88. რა იჯებით სახში 

ორი გოგო,  სამი გელინი.  ბადიშიც თქუა,  რამთერია გო,  ათი,  თერთმეტი,  

თორმეტი ბადიში მყა ს.  მე ფატმა  მქ ია,  უზალ.  გურჯული გ არი არ იცი.   

ჰაიდან მოსულ ართ? ბათუმიდან,  სოფელი არ იცი.   ჩემ კაც ეცოდინებადა,  

ისინი კითხ ან,  ე ეთ,  ე ეთ.  ბათუმიდან მოსულ ართე და სოფელი არ იცი.   

რა იჯებით სახში? მე ა ატყოფი არ,  რამე ერ საქმობ.  თემიზობას იჯები,  

საჭმელ გა აკეთა .  კაცები ყანაში მიდიან.  გარეთ რას იჯებით? თხილი გ აქ ა.  

თხილ მო კრიფა თ,  გა ათემიზა თ ძირას.  სიმინდ და რგა ,  ლობიოს 

და რგა თ.  ხთომილობ? ლობიოს და რგა ,  სიმინდ და რგა  გეიზდება,  იმას 

მ კრიფა თ იმას იჯებით.  ლობიოს ასე მო თხრით,  მო თხრით,  და არგა თ,  

შიან წა აყრით,  ისე გეიზდება, ხაშარ დ სობ, ხაშარ ისე ჩათალ, დ სობთ, იმაზე ა ა, 

ლობიო მო კრია თ. მიწახაპა ს და არგა თ, კიტრი და არგა თ, სალათალუღ, ეჰე, ისე. 

აინი ლობიოს ეტყ ით, ფიდალ ეტყ ით, ფიდალ, გეიზდება. გეიზარდა, იმა დ სობთ 

ხაშარ, ხაშარ დ სობთ იმაზე ხ ე ა, ხ ე ა, ხ ე ა - გამეისხამს. მემრე მო კრიფა თ, 

როცხა რო მო ა მაშინ. მოკრიფამ საჭმელ გა აკეთა , მალახთოს. ჰა  მიმაქ?  ჟა ეს ჩა დებ, 

საჭმელ გა აკეთა , იმა  ლამაზად ინჯედან და ტეხა  ასე, მო ხარშა , თქ ენ იშთე არ 

გ კეთა თ? ხედა , აინი, ჩ ენს ასე გა აკეთა თ.  
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ფხალ-ლობიო ჭამეთ, მეც წაღან გა აკეთე ფხალ-ლობიო იშთე. რაფრა აკეთა ? იმა 

ლამ ზად მო ხარშა  თენჯერეში  ხარშა , სობაზე ხ რშა , იმა  ლამ ზად ქინძ მო კრეფ 

, იმა ლამაზ ქინძ, ნიორი, სარმუსაღი, ნიორი, იმა ლამ ზა და ნაყა , ფხალ მო რეგ ა , 

ფქილ ურთობ ზეიდან, იმა კ რქა ლაფერით მო რეგ ა , ასე მო რეგ ა , ლამ ზად  

შე ადუღა , ყორალეს ურთობ, ქინძ ურთობ, აღ ურთობ, ძოხი აღ ურთობ იმა, 

და წ ა  ამა  ლამ ზად, იმასაც სალჩას გურე  ლამ ზად, მო ხალა  იმა , გადა ასხა , 

შე ადუღა , გაკეთდება ლობიო-ფხალი. რაგ ა  - დაგანახ იო ისე ერ გაგაგნებიებ. აჰა, 

ამით მო რეგ ა , ამა  ლაფერი ქ ია, ლაფერი. ეს  იშთე ფხალ-ლობიო, ასე გა აკეთა , 

თ ლ ურთობ ამა, თელ ურთობ, სურუნჯ, სურუნჯი, ქინძი, ნიორი, იმას ურთობ სალჩა, 

თერე აღი, ძროხი აღი, ზეითუნ აღი. ჰე, ისე იჯებით,ჰე. 

 

89. ჭურჭელები, კაშუღები და თაბაღები 

მა ისე დემირის ყაშუღი - ქეფჩა, რას უძახებ სხ ას, ერთის ყაშუღები ესენი, ეს დემირის 

ყაშუღებ , ქეფჩაები, სხ ა ეს რკინი კაშუღებია, ესენი ჩაის კაშუღები, კო ზიც იცით, მე 

იცი კო ზი, მე ჩემ ნენეს კუთხენიდან კო ზი, კო ზი იტყ ოდენ. იმკენ კო ზ 

იტყ ოდენ, ჩ ენ კაშუღ იტყ ით, ამა კო ზ ეტყ ით, თქ ენ ისე ეტყ ით -კო ზი.  

ეს ის  - ქექი. გელინმა გ კეთა, ჩაის ზეითა, ქექი. ის რაფერ კეთდება?  სამი კ ერცხი, 

შექერ , ზითუნ ჲაღი იმაში ჩაასხა ს ლამაზა აქში ჯე გამოურე ს ჰამით, მემრე ფქ ილ 

ჩააყრის, იმა ლამ ზად კაშუღით ფქილი ჩააყარ, ჰა, სამი ბარდაღი ფქ ილი ჩ ყრია, სამი 

ბარდაღი ფქ ილი ჩ ყრია, სამ კ ერცხი, ზეითუნ ღი რამდენი ქენ? ერთი ბარდაღი 

ზეითუნ აღი, ერთი ბარდაღი შექერი, წყალ-ბარდაღი, ერთი ბარდაღი იოღურტი არი, 

ვანილი, წყალი-ბარდაღი და ქ ილი ჩა ყარე ლამ ზად გამოურიე, თეფზე და ასხი, მემრე 

ასე გუზინაზე და ასხი, მემრე ასე გუზინაზე გამო აცხე.  

ამაში ასე გამ რე ს. ეს გობი, ასე კარგა გამ რე  - ისე გ კეთა . ისინი ისინია , სინი, სინი. ეს 

ჭურჭელები თაბაღებია, რა  იცი, თაბაღი ახლა ერ და თლი, გურჯული სახელები ეს 

ს ნი - საინი, საინები. გურჯი ს ნები, თურქჩა თაბაღი.  

ეს პურებია ისე. გამოცხობილი პური ფქილიდან ჭადები, ჭადები. პურსაც აცხობთ. 

 

90. პური- ჭადი 

ლამ ზათ იმა მო ზილა ,  მის იმა ორთობ,  მარილ ურთობ,  მაიას ურთობ,  იმას 

ლამ ზათ,  ყაბართი ღამეში მო ზილა  კ რქა,  ის ერთა ,  სული არ მო ზილა .  

ლამაზა ჩა დებ თეფში ყაბართიე,   შე დებ ფურუნში,  გამოაცხობ,  გხდება პური-

ჭადი,  ისე იჯებით.   
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ჭად აინი,  იმფრა  აკეთა თ ჭადსაც.  ლამ ზად მო ზილა  ჭადსაც მაია ურთობ,  

ემიშაღი გამოცხ ეს,  ისე გამოცხ ეს ლამაზად მეთქი,  ისე გამუაცხობ.  ჭადსაც აინი 

იჯები.  მარილ უმატებ,  ერთის იმა უმატებ და,  პუწა პური ფქ ილ ჩა აყრი,  პაწა 

იმუშაღიყოს ე,  ის იყოს მეთქი,  ისე გამუაცხობ ჭადსაც.   

სიმინდი ყანიდან მე ტანთ,  დამწიფდება,  გეიზდება და იმა გ ბრეს დ ყრით.  

და ტესა თ,  გა მარგლით,  მემრე გ ბრეს დ ყრით,  გეიჟდება ჭყინტლ მიცემს,  

დამწიფდება,  ი დამწიფდება,  მო ჭრით,  გა ახმობთ,  და ფშნით,  წისქვილზე 

და აფქ ე თ.  იმა და აფქე ე თ,  ფქ ილი გახდება,  მე ტანთ,  ჭამთ.  

გამუაცხობთ,  გა ცრით და ისე.  წ იტად,  წ იტად დაღერღილი არა,  წ იტად.  

დაღერღილ არ იჯებით,  საჭმელა არ იჯებით.  ნალეწას არ უფერა თ,  ნალეწას 

არ იჯებით.   

ჩ ენებურა  თ ლ აკეთა თ იშთე,  რა გითხრა? თომათის აკეთა .  აინი 

და ჭრით,   აღ ურთობთ,  მარილ ურთობთ ისე სოღან შე რე თ,  სოღან  

შე ურე თ ისე აკეთა თ.  
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თურქული ტექსტები 

 

91. Civardaki gürcü köyler de Akyazı köyünden sonra  olmuşlar 

Ordan sultan hamit harp miydi neydi? ozaman istek yapmış demişki, isteyen gelebilir. yer 

yurt veracaz demiş. Onun permana istinaden çıkmışlar ordan gelmişler;  Kapile-kapile 

gemiyinen gelmişler Samsuna. Samsundan  Zonguldak şura bura İstanbul gezmiş 

tozmuşlar. Geri yine Samsuna gelmişler, ama o gezdikleri yerde bazıları Adapazarına 

inmişler, ama o gezdikleri  bazıları İzmite inmişler, bazıları başka yerlere inmişler, oralara 

yerleşmişler. Bizimkilerde direk Samsuna gelmişler Samsundan çıkmışlar ordaki havayı  

ordaki şeyi arıyorlar,  yaşantı şeklini, aynı atmosferi geze geze  Tokatın  zile kazasına 

gelmişler zile Kazasında koca babamın hanı varmış o hanı kiralamışlar.  O handa 3 sene 

kalmışlar. o  han hem hanı  çalıştırıyorlar  hem araştırıyorlar sağı solu araştırmışla.  bu 

zilalede terzi hamamına çok müptelaydıya onlar demişlerki yav sizin aradığınız  bir  vadi  

bu hamamın terzi hamamına giderken. 

Orda bir vadi var öyle deyince olafın üzerine birkaç kişi zileden çıkıp gelmişler bizim 

köyün orayı görmüşler. Bakmışlarki aynı geldikleri köye benziyor ve böylece… 

Amasya nın dağlarında  kendi geldikleri  köye benzeyen yere bu  köyü kurmuşlar.  

Amasyanın akyazı köyü olmuş - bu yer, ama bu köyün yeri  başka insanlara aitmiş.  

Mahkemeye vermişler - tarlaların sahibi bu gürcüler  bu araziye  yerleşdi diye . Mahkeme 

ya Sivas ya İstanbulda olmuş; Kesin belli deyil. Ama mahkeme  bu gürcüler padişahın 

izniyle geldi, onlar nereyi beğenirse o yer onlara aittir demiş ve onlarda artık o köye 

(akyazı) yerleşmişler diğer.   

Civardaki gürcü köyler de Akyazı köyünden sonra  olmuşlar.  İlk Amasya ya yerleşen 

gürcü köyü Akyazı olmuş… bazı köyler Çürüksu civarından gelmiş.  Akyazı köyü ne 

yerleşen gürcülere türk köyleri önce  sinirli davranmışlar  ama  gürcüler  beraber 

yaşıyorlar birbirlerini tutmuşlar ve bir şey yapamamışlar.  

 

92. Müzik de eskiden varmış ama şimdi kimse bilmiyor 

kış içinde inek besleyip 11. Ayda kesip etini pişirip saklarlarmış ve kış boyunca yerlermiş. 

Tavukda  aynı şekilde yapılırmış. Tavukları kesip 20-30  tane  kurutup  sonra suda yeniden 

pişirirlermiş ee buzdolabı yok tabiii. 

Müzik de eskiden varmış ama şimdi kimse bilmiyor .   
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Tarlada erkekler  çalışırmış,   kadınlar – evde çamaşır  bulaşık işine bakardı,  ama bazende 

kadınlarda gidermiş tarlaya. pancari  haşhaşi  mehellemesi  yapardı çünkü bir insan 

yapamazdı teknonoloji yoğid,i motorlu  şeyler yoğidi çapa mapa yoğidi bilek kuvveti  

Gürcüce dualar varmış ama unutuldu..Düğün merasimleri  rusim varidi.  Rüsim adedi 

varidi. Düğünde kız tarafı derdiki -  bize 4 sini  veya 5 sini börek gelecek.  sey yapıyorlardı 

gelmesse doğüşi kavga çıkacak.  Doğüş çıkardıkları için bu adeti kaldırdıla.  O adet kalktı 

bide - deli horon varidi deli horon bağlarlardı. Şimdi o başdaki nerden geçarse hepsi 

peşinden geçerdi. o hızlı gidince hepsi hızlı giderdi; ağır gittiği zaman ağır gidecek 

veriyorlardı kamçiyi falab bakdılarki. O da kaba iş onuda kaldırdılar. 

Gürcüstandan günümüze  düğün kültüründen ne gelmiş bize kültürden öyle fazla bir şey 

yokdu biz bunları gördük bunlara şahit olduk. 

Bizim akraba var diyor – Anzori (Ahmet) profösörmüş batumda.   Gelmiş  demiş.  Siz tam 

eski gürcüce konuşuyorsunuz… Şuan gürcüstanda konuşulan  gürcüce de rus ca,  hatta 

İngilizce kelimeler var anlattı bize.  Söylüyor - eskiden Batum  Tiflisden ayrıydı diyor.  

Kelimeler farklılık belki bundan vardı… Buraya  gelen gürcüler yani dedelerimiz, eğitimli 

insanlardı diyor  ama biz öyle deyiliz diyor.  

Eskiden köyün yolları taş vardı, çamur olmasın diye bu insanlar bilgiliydi,  her sokak, 

camiye  ve meydana çıkardı.  İmarlı ve planlıydı köyde kaldırım bile vardı diyor. Köyün 

yolları taşdıya,   suyla yıkanırdı. Yollar bembeyaz olurdu diyor. Bu sistem sadece bizim 

köyde vardı  diyor.  Türk köylerinde yoktu diyor. 

 

93. Bunun  yerine lakap var 

Ben biliyorum gürcüstandaki  soyadımız vasadze vatsadze çünkü söylerken türk alfabesi 

yanlış  oluyor. sonra osmanlı ya batum geçince . Osmanlıda soyad yok. 

Bunun  yerine lakap var. Ve tahminen 1750 yılında hiristiyanlıkdan islam dinine Geçiş 

oldu bizim aile, ve enson macahelden müslüman olan ailede biziz çünkü:büyük 

dedelerimiz  hiristiyan din adamı  ve macehel  kilisesi bize ait .son biz müslüman olunca 

keşişoğlu demişler sonra beşiroğlu osmanlıda lakap  ..1934 yılında türkiye cumhuriyeti  

bizim soyadımızı  atamtürk  vermişler . Ben bu soy adın  gürcü aileme ihanet olduğunu 

düşünüp . En azından  beşiroğlu soyadını 1990 da aldım. 

 

94.macahelli yaşlı adam  ve kraliçe tamara 
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Bir zamanlar macahelde bir fakir insan varmış yaşlı  ama sağlıklı çünkü macahelde suyunu 

içer balını yermiş ,ama  parası yokmuş ama herkese yardım eder iyilik yapar ama parası 

hiç olmazmış ..bir gün yaşlı eşi ondan  ayakkabı istemiş.  Parası yok ama eşini  

üzmememek  için tamam demiş. Macehelden yol uzun batuma  hiç parası yok, ama  umut 

var .benim kalbim  çok temiz inşallah biraz para bulurum  demiş.  Düşüne düşüne 

gidiyormuş..yolda bir ses duymuş: ah, ah diye bağıran bir kadın.  Sormuş kadına,  ne oldu?   

Ah,  dede benim param vardı.  

Şu  su kuyusuna düşdü. Nasıl çıkaracam demiş yaşlı adam sormuş ip varmı?  Kadın demiş 

var. Getir demiş  ve iple kuyuya ineyim altın paraları çıkarmış  ve kadına  vermiş.. Kadın 

teşekkür  edip. Biraz para vermek istemiş, ama yaşlı adam teşekkür edip, parayı almamış, 

kadında dua edip.  Sen bana yardım ettin…  sanada  krallar yardım etsin diye dua etmi, ve  

yaşlı adamda  bu nasıl dua diyerek  gülümsemiş.ve düşünmüşki bu kadının eşi ölmüş,  

belki son parası kış geliyor onada  lazım demiş.  

Yola devam etmiş  yine  yolda  ses duymuş  ,bakmış bir kadın çok güzel kıyafetleri var. 

Sanki melek belkide prenses kimbilir? Ne oldu hanım efendi ? Neden bağırıyorsunuz ?  

Kadın anlatmaya başlamış. Biz macahele av için ve gezmek için geldik 5 arkadaşımla. Yola 

çıktık. Ama gezerken bir avcının  tuzağına  düşdüler. Sadece ben kaldım.  Çıkartamıyorum 

bana yardım ediniz demiş.  

Yaşlı adam da ben bakayım demiş ve insanların düşdüğü çukura bakmış . 5 insan var 8 

metre  derinliği var gibi . Burdan çıkamıyormusunuz diye sormuş? Insanlar yalvarmışlar. 

Ne olur bize yardım et.. Peki demiş yaşlı adam. En güçlü insan kim  içinizde?  Demiş 

ordan biri benim ... Tamam. Arkadaşın senin omzuna çıksın.  Herkes bir birinin omzuna 

çıksın. Ben çıkaracam demiş .. Ve hepsinide  tuzakdan çıkarmış. Hepsi teşekkür ediyor 

yaşlı adamda . Para vermek istemişler o almamış . Kadın ona yalvarmış  lütfen… demiş   

isminiz nedir? O demişki  bir garip allahın kulu… dede demiş  kadın ona  hangi 

köylüsün..demiş eprati….tamam demiş  kadın..sen kaç yaşındasın? Yaşlı adam demişki 85.  

Maşallah,  nasıl böyle güçlü ve sağlıklısın?    

O da demişki macehelin suyunu içersen. Kiraz ve balı  ve  cadi malakto ve lobiya yersen , 

sende böyle olursun demiş. Ve yaşlı adam izin istemiş,  ama akşam olacak.  Yeniden köye 

dönmüş. Eşi ayakkabı bekliyor. Kadın konuşmaya başlamış  adam ne yaptın bu gün?  Yine 

insanlara yardım ettin. Ne geçti eline?  Demiş ayakkabı yok.  Bütün ömrün böyle bitti . 

Adam demiş,  kadın  böyle  konuşma   allah bize sağlık  verdi. Güçlü evlatlar verdi, şükür  

yetmezmi? 

Kadın demiş….şükür   ayakkabı getirmedi, adam demiş,  ve sen bu gece dışarda yat  da  

aklın başına gelsin demiş…adam çaresiz….nalyada çıkıp yatmış. 

Dün iyilik yaptığı insanlar. Bu iyilik sever adamı arayıp, hediye vermek istemişler.   Araya,  

araya  bulmuşlar.  Eprati köyünü bir sürü asker komutan arıyorlar . Beyaz sakallı boyu 2 
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metre olan bu yaşlı adam kim diye?  Ve köyde bir eve girip  sormuşlar,  böyle uzun boylu 

beyaz sakallı adam tanıyormusunuz ?  Kadın korkmuş, neden soruyorsunuz  bu adamı?  

Kimseye kötülük yapmazki,  askerlerin içinden güzel kadın gelip,  sormuş  _ korkmayın,   

bize dün yardım etti. 

Şimdi  biz ona yardım edecek o yüzden arıyoruz.. Kadın siz kimsiniz?  Ben gıorginin kızı  

kraliçe  tamarayım. Ve bu adamı arıyorum demiş . Kadın gülüp ne güzel dün nasıl dua 

ettiğini  düşünmüş  ve garip dedenin ayağına  kraliçe gelmiş.. Evi şu tepede demiş 

göstermiş.  Kraliçe   yine 5 adamıyla  ve hediyelerle  eve gelmiş . Kapıda  yaşlı adamın eşi 

buyrun efendim  demiş  tamara sormuş  ?bu macahelin epratın  melek  adamı  nerde? Yaşlı 

adam nalyada inip,  hoş geldiniz  demiş.  

Kraliçe sormuş malokto varmı?  Olmazmı demiş kadın . Buyrun şimdi getirecem. Ve kadın 

kendini tanıtmış  yaşlı adama.  Ben burda bir ev yaptıracam  dediğin yiyecekleri kiraz ve 

bal su  malakto lobiya yiyecem .. Demiş ve tamara yaşlı adama , benim evden ben gidince 

evime sen bak ve hertürlü yiyecekler senin. Artık sana fakirlik yok demiş.. Yaşlı adam 

yine kabül etmeyince:  yook, dün  yardım isteyen  biriydim .  Bu gün kraliçe tamarayım .. 

Sana bu emir. Yoksa karşımı geliyorsun demiş?…. O zaman peki efendim  demiş.ve yaşlı 

adam  kalan ömrünü  mutlu bitirmiş… 

 

95. arminda 

Macehela dağlarında,  epradeli  köyünde,   simindi tarlalarına  dadanan  bir gori bahçeleri 

tarlaları çok perişan ediyordu. Köylüler çaresizdi bu hayvandan kurtulmak gerekiyordu  

ve bir gün  köylü kardeşimiz  ben es goriyi öldüreceğim der ve simindi tarlasinda  

tüfeğiyle nöbet  tutmaya  başlar.  Magram  gori gelmez.  Saatler geçer ay çikmiş dolunay  

olmuş.   Gori arari.   Köylü  ağacin yaninda oturur.  Artik uykusu gelmişdir. Birden 

ormandan bir gürültü ağaç sesleri içinde bir hayvan gelir. 

Köylü heyecanla   goriyi bekler magram  gelen zalian didi  datvi. Köylü böyle datvi 

görmemişdir.  Korkudan tüfeği birakip.  Ağaca çikmişdir.  Magram datvi o ağaç  armut 

ağaci olduğu için  datvide ağaca çikmaya başlar  dayvinin hedefi lamazi armutlar köylü 

bakarki dadvi geliyor  daha yükseğe çikmaya başlar. Datvide takip eder  ağaç oriye ayrilan 

koldan mevcuttur.  Köylü birine  çikar datvi diğerine  magram  ori  dal da birbirine çok 

yakindir.  Köylü çok korkuyor.  Nerdeyse bayilacak  datvi ise köylüden habersiz  armut 

dalindan  didi erti sxali.  Koparip ay işiğina  tutarak  güzelmi diye kontrol  ederken  zavalli 

köylüde  dadvi nin  armutu kendisine  uzattiğini görince  aniden yüksek sesle      

armindaaaaaaaaaaa  diye bağirinca  datvi korkudan  ağaçdan düşüp ölür.  Köylü korkudan  
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sabaha kadar ağaçdan inemez .   Sabah olunca  dadvinin öldüğünü anlar ve arminda 

kulakdan kulağa anlatilir  ya siz armut istermisiniz??? 

 

96. Amasya  1930 yılında  şehir olmuşdur 

Amasya  1930 yılında  şehir olmuşdur .yani türkiye cumhuriyeti  kuruluşundan  10 yıl 

sonra amasya  il olmuşdur . Mustafa kemal  atatürk de   bu şehire çok  önem vermişdir 22. 

06 1919 yılında   ünlü  amasya genelgesi   atatürk tarafından  yayınlanmışdır.  Osmanlıda 

amasya ya çok önem verirdi .burda  padişahın oğulları  için eğitim yeri idi.  Buraya 

şehzadeler şehiride denir.. Ve gür cüler için amasya …. 1877-1878  yıllarında   sivas  

şehrine  bağlıydı.  Ve tokat şehride  sivas şehrine bağlıydı . Tabii  biz gürcüler 

için(çveneburi) 1877-1878  ve daha sonra da 1920  yılına kadar  gürcüstandan  az az da 

olsa    gelmişlerdir.    

Türkiyedeki( çveneburiler) gürcüler bizler  93 harbinde geldik söylerler . 93 muhaciriyiz  

diye? nedir bu 93  muhaciri? meğerse 93 harbi *anlamı 1877-1878 osmanlı rus savaşıymış  

ama  osmanlı rumi takvim  kullanıyormuş yani  rumi takvim  çok ilginç  01.01.1926 yılına 

kadar  geçerliymiş 1926  yılında  miladi takvime geçiş yapılmış...bizim  gürcüler  93 harbi 

sonrası geldik dedikleri  !!!Takvim  1293 yılı imiş şimdi rumi takvim hesabı şöyle  

yapılıyor. 

Miladi takvim ile  584  yıl farkı  var ( 1877-584=1293   ) şimdi  2020-584=1436 

yılındayız.böylece gürcü köylerinde mezar taşlarındaki 1320 ..1310 lar  insanlar  

düşünüyordu  benim dedem kaç yılında  öldü.. Şimdi ,anlaşılıyor 1360 yılında ölen insan 

çok şaşırmışdık. Ne demek bu?? 1360+584=1944…amasya ya gelen gürcüler 93 harbinde 

gelmişler amasya  ya ve biz artık  biliyoruz 93 harbi muhacir gürcülerini….!!!!Biziz!!!!! 

 

97. Akyaz köy 

1877 Osmanlı-Rus harbi (halk arasında 93 harbi diye anılır) sonrası, Osmanlı devleti 

tarihinin en ağır yenilgilerinden biriyle bitirir bu savaşı. Ruslar doğuda Erzurum önlerine 

kadar batıda ise Yeşilköy'e kadar geliyorlar. 3 Mart 1878 tarihinde yapılan Ayastefanos 

(Yeşilköy) antlaşması ile Osmanlı-Rus savaşı sona eriyordu Antlaşma gereği Osmanlı 

devletinin elinden çıkan topraklar arasında Batum ve civarı da bulunuyordu. Osmanlı 

ordusu bölgeyi terk ederken oradaki halkın bir kısmı da ordu ile birlikte akın akın 

Anadolu'ya geliyordu.  
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]Ruslar bölgeyi ele geçirince bu topraklarda kalan ve Müslüman olan halka büyük 

işkenceler yapıyor, zulmediyor, onları zorla dağlara sürüyor veya bölgeyi terk etmelerine 

zorluyorlardı. Kalanlar gidenlere ağlamış " nereye gittiler, başlarına bir şey geldi mi? 

Yaşıyorlar mı yoksa öldüler mi? " Gidenler kalanları merak etmiş " canlarını namuslarını, 

dinlerini hala muhafaza edebiliyorlar mı? İşkence mi görüyorlar? " diye. Yapılan işkence 

baskı ve zulüme dayanamayan, dinini yaşamak, namusunu korumak düşüncesinde olan 

insanlar, neleri var neleri yok hepsini terk edip Anadolu'ya doğru yola koyulmuşlar. 

Batum'dan kalkan aileler önce İstanbul-İzmit-Adapazarı-Mersin-İskenderun ve samsun'u 

dolaştıktan sonra Amasya'ya buradan da Turhal yolu ile Zile'ye gelirler.  

Buradan hareket eden 7 aile uzun bir arayıştan sonra bugünkü köyün olduğu yere 

yerleşmişler.Burası o zamanlar bir zatın çiftliği imiş, hatta bugün köy meydanındaki tarihi 

meşe ağacının (Budama) altı çiftlikteki davar sürüsünün ağılı imiş. 

Köye ilk gelen bu 7 aile bugünkü cami ile Değirmendere arasındaki yere yerleşmişler. 

Daha sonra Batum'dan göç devam etmiş, aileler bölünmüş ve nüfus da artmış olduğundan 

köy kuzey ve doğuya doğru planlı bir şekilde genişlemiş. Akyazı köyü ilk kuruluşundan 

itibaren ana cadde, ara sokaklar, köy meydanı, camisi, çeşmeleri, 2 katlı, kiremit örtülü 

her evin yanında, önünde ve arkasındaki bahçeleri ile planlı bir şekilde yerleşimi 

günümüze kadar uzanmıştır.  

Öyle ki hangi sokağa girseniz mutlaka ana caddeye çıkarsınız.hatta köye ilk yerleşildiğinde 

çevre düzenlemesi olarak belki de ilk defa kaldırımlar yapılmış, yollara taşlar 

döşenmiştir…Akyazı köyü doğuda kervansaray köyü ile göç yolu - güneyde Eliktekke 

köyü - batıda Çivi köy, Musa köy ve Başpınar köyü - kuzeyde ise Damudere köyü ile 

çevrilidir. Köylünün geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.  

Buğday-arpa-şekerpancarı başlıca yetiştirilen ürünlerdir.İdari bakımdan 32 km mesafadeki 

Amasya iline bağlıdır.Köyümüz ayrıca Zile'ye 19, kervansaray köyüne 6, Eliktekke köyüne 

3, çivi ve Musa köylerine 5, Terziköy kaplıcasına 7 km mesafededir.Köyümüzün denizden 

yüksekliği (rakım olarak) yaklaşık 1048 m.dir.Batısında 4 km2 bir ova (yazılar) mevcuttur. 

Köyün çevresi meşe-pelit ağaçlarının olduğu ormanlarla çevrilidir.Köyün yakacak ihtiyacı 

(tespit edilen kırım yerine göre) buralardan temin edilir.Köy nüfusu geçmiş yıllarda hayli 

yoğundu. 80-90 haneye varan konutlarda 500-600 kişi barınmakta idi. Arazinin kıtlığı, 

okuma-yazma oranının ileri seviyelere erişmesi sonucu şehirlere göçler başladı. 

Çoğunluğu Amasya merkezde olup, Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer iller ile yurt dışında 

ikamet etmektedirler. 
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98. Hasanoğullarından Mehmet Efendi 

Bu köy  batumdan gelen gürcüleri islam dini  açısından  çok hoca yetişdiren bir köydür  

ünlü gürcü hocalar bu köyden çıkmışlardır. Ve  beldağ köyünün yaşayan insanların 

anlattığı beldağ köyü.. Beldağı köyünün ilk sakinleri, rumi 1295 miladi 1879 tarihinde 

gürcistan’ın batum şehrinden gelmişler, ilkönce amasya taşova’ya bağlı tekke köyünde, 

yine bu köyde medfun olan horasan erenlerinden seydi vakkas’a ait arazi üzerine iskan 

edilmişler, daha sonra amasya merkeze bağlı beldağı köyüne yerleşmişlerdir köy halkı şu 

kabilelerden oluşmaktadır: osmanlı lakaplarını biliyorlardı yani batumdaki soy adları 

osmanlıda şöyleymiş 

Chemlana, acara, kirnati, kahaber, ustabekiroğulları, hocaoğulları, chiryanoğulları, molla 

hasanoğulları, caheoğulları, kadıoğulları, fevzioğulları, usta hasan oğulları, nadiroğulları ve 

odabaşoğulları. Bu aileler gürcüce  soyadlarını bilmediklerini söylediler  bu kabilelerin 

hepsi gürcü olup, halen köyde gürcüce konuşulmaktadır. Tarihte 93 harbi diye anılan 

1877-78 osmanlı-rus savaşından sonra türkiye’ye hicret eden köylülerimiz 

chiryanoğullarından mehmet ağa’nın  başkanlığında  örgütlenerek rusya’ya karşı 

türkiye’nin yanında savaşmışlardır. Bayraktar ahmet ağa’nın bayrak taşıdığı bir örgütle 

köyümüz temsil edilmiştir…. Gürcistan’da müslümanca yaşama imkanı bulamayan 

halkımız beldağı köyüne yerleştiklerinde ilk iş olarak bir cami inşa etmişlerdir. Bu, 

köylülerimizin oldukça dindar bir geleneğe sahip olduğunun önemli bir göstergesidir. 

türkiye’ye muhacir olarak gelen ve köylülerimiz arasında hürmet gören batum’da 

okuyarak icazet almış, el yazma eserleri bulunan odabaşoğullarından ahmet efendi vardı. 

Ahmet efendi istanbul’a giderek zamanın padişahı ile görüşerek amasya’daki pir ilyas diye 

meşhur alim zata hizmetçi olarak görevlendirilmesini talep etmiştir. Talebi kabul edilen 

ahmet efendi orada hizmetine devam eder. Ahmet efendi’nin mezarı köyümüzdedir. 

Köyümüzde ilk hocalığı Molla Hasanoğullarından Mehmet Efendi yapmıştır. Mehmet 

Efendi İslam hukuku dalında uzman olarak tanınmıştır. 

 

99. Amasya’daki Rüştiye medrese 

Köylülerden, Amasya’daki Rüştiye medresesine devam edenler de olmuştur. 

Hurşitoğullarından 7 kişi meşhur Şirin Hoca’nın yanında okumuşlar, seferberlikte 

hayatlarını kaybetmişlerdir. Köyümüz camiinde imamlık yapan ve din eğitimine katkıda 

bulunan hocaları şöyle sayabiliriz: Avşar’dan Şaban Hoca, Bidevi’den Topuz Hoca, Ömer 

Hoca, köyümüzden Haşim Hoca, Ali Hafız, Ömer Adem Hoca, Osman Oda Hoca ve Şaban 
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Şahin Hoca. Belirli müddetlerle hocalık yapan bu insanlar arasında en uzun süre görevi 30 

yılla Hafız Şaban Şahin Hoca yapmıştır. Köyün kuruluşundan  2000’li yıllara kadar dini 

tedrisat hiç bir ara verilmeden devam etmiştir. Ali Hafız’ın hocalığı döneminde  25 tane 

hafız yetiştirilmiştir. Bunlar; Ömer Adem Hoca  Arapça tedrisatı yapmış olup öğrencilere 

Sarf -Nahiv ilimleri öğretmiştir. 

Şaban Hoca döneminde yapılan çok değerli ve unutulmayacak hizmetlerden bazılarını 

belirtmekte fayda vardır: 

Köyün çocuklarına hocalık hayatı boyunca yaz kış evinde ve camide Kuran-ı Kerim, 

Tecvit Arapça ve dini bilgiler dersi vermiştir.  Son zamanlarda köyümüze yaptırılan resmi 

Kuran Kursunda da öğretime devam etti. Bu kurs maalesef 2002 yılı itibarı ile öğrencisizlik 

yüzünden kapanmıştır. 

Mezarların etrafı duvarlarla çevrilerek koruma altına alınmıştır. 

Cami derneği kurularak caminin yeniden tamiri ve tuvalete abdest alma yerleri  yaptırdı. 

Öğrencilerin Kuran Kurslarına ve İmam Hatip Liselerine gönderilmesine öncülük yaptı. 

Halen Ramazan aylarında hanımlara hitaben sohbet yapmaktadır. Haşim Hocadan kalma 

Gürcüce nasihatleri içeren beyitleri Gürcüce okumaktadır. Bununla ilgili ses ve video 

kasetleri bulunmaktadır. Önceleri cami medreselerinde bilhassa kış geceleri halka Siret, 

Ahmediye, Muhammediye gibi eserler okunurdu. 

 

100. Darmanderesi 

bu köyde yaşayan.. Tatlıpınar Köyü’ndeki sülale isimleri ve bu sülalelerin nerelerden göç 

ettiğine dair kesin bilgiler şu şekildedir: Sülale İsmi,Dzveli Gvari / Eski Soy Adı,Göç Edilen 

Köy 

Avcıoğlu, Öztürk, ? ,Macaheli /( Beşiroğlu, Atamtürk,Vatsadze vasadze,)Macaheli-Eprat / 

Çeleboğlu, Gürcücesi bilinmiyor  Aydoğan(,Cardenidze), Macaheli-Eprat / Deliosmanoğlu, 

Erdem, ? , Macaheli / Eyüboğlu,Şentürk,Kavtaridze, Macaheli / Feyzioğlu, Sayan, uğur 

köyü gogitze , Macaheli / Kemaloğlu, Altun-Altın, ? , Macaheli / Köseoğlu,Erkoç, 

gundaridze , Macaheli / Muradoğlu, Onat, ? , Macaheli-Zedvake / Mutioğlu, Mutlu, 

mutidze , Macaheli / Onbaşıoğlu, Yurdakul, ? , Macaheli / Ömeroğlu, Eren, ? ,Macaheli / 

Seyidoğlu, Aybek,? , Macaheli / Yakuboğlu/Bambaoğlu, ? , Maden,Macaheli 

 

 Köyde çoğu kişinin bir lakabının (xili) olması ilginç; aynı zamanda köy insanının 

karakterinin ve dille kurdukları münasebetin anlaşılması bakımından üzerinde durulması 
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gereken bir husustur. “sanator-sanaTori, geygel-geigeli, çiçmugay-CiCmukai, kotmanay-

koTmanai, sipsipa-sifsifa, patera-faTera, bulula-pulula, cece-WeWei, pintso-finwo, bunca-

bunja, tahtaha-TaxTaxa, takvi-Tayvi, humbala-xumpala, doşomi-tosomi, gapsunyan-

kafsunian, hotana-xotana, mani-mani, poso-foso, tsivtsiva-wivwiva, guntuli-kuntuli, 

çotani-Wotani, putkara-fuTkara, kobul-yobuli, aptara-aftara, lompap-lompap, çitibude-

CiTibude” köydeki lakaplardan bazılarıdır.. 

.. Türkiye’de yaşayan diğer çveneburi köylerinde olduğu gibi Tatlıpınar köyü Gürcüleri de 

bu topraklara yazılı kültür ürünleri taşıyamamışlar, belleklerinde taşıdıkları sözlü kültür 

ürünlerini de şimdilerde yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. Köyde yaşatılan 

sözlü kültür ürünlerinden bazıları şunlardır: “İgel gağma tetri kva / Heli davgar aramkva / 

Hori nanay hori nanay İgel gağma nalya / Cer sadili malya / Hori nanay hori nanay” 

“igel gaRma TeTri qva / xeli davkar aram qva/ xori nanai xori nanai igel gaRma nalia / jer 

sadili malea / xori nanai xori nanai”. Her türlü olumsuz etkene rağmen bugün yaşatılabilen 

kültürel değerlerden biri de yemek kültürüdür. Mısır unu ve cevizle beraber şaşprami, 

kindzi gibi baharatlar Çveneburi yemeklerinde çokça kullanılır. Cadi, phali, malahto, 

dabusuni, şorva, ğomi lobyo, şavi lobyo, sinoray, hirhitoni, dudutsi gibi çok sayıda yemek 

ve tatlı çeşidi vardır. 

Özellikle mısır tarlalarını domuzların tehdidinden korumak maksadıyla yapılan ve kış 

ayları boyunca devam eden sürek avları (avgari), yine kurt,elik (karaca) ve tavşan avları 

köylünün önemli eğlencelerinden biridir. Çocukların şaşvi (SaSvi - karatavuk) ve çhikvi 

(Cxikvi - alakese) avları ise nişancılıklarını geliştirdikleri, bir nevi daha büyük avlara 

katılmaları için yaptıkları hazırlık mahiyetindeki avlardır. Yörenin en iyi avcıları 

gürcülerdir. Çoğu zaman abartı unsuruna fazlaca yer veriliyor olsa da av hikâyeleri, akşam 

sohbetlerinin vazgeçilmez konularındandır. 

. “Vir kur uheven ra ehahuneba” “ vir yur uxeven ra exaxuneba”” “ kendinden haberi 

olmayanlar insanlar durumuna binaen kullanılan, “eşeğin kulağını kesiyorlarmış, bu ne 

gürültüsü demiş” şeklinde çevrilebilecek bir deyim. 

Meryema bibi meryema bibi Himkenidan damasahlo / gamathvo “meriema bibi meriema 

bibi himkenidan damasaxlo / gamaTxvo” Çocukların üzerlerine uğur böceği konduğunda, 

böceğin uçacağı taraftaki köyden evleneceklerine inanarak söyledikleri; “meryem hala 

meryem hala ne taraftan evleneceğim” şeklinde çevrilebilecek bir şiir. 

Yukarıda geçen “hori nanay” nakaratlı şarkı (simğera – simrera ) yaşlıların çocukluk 

zamanlarından belleklerinde kalan ve horom oynarken söylenildiğini belirttikleri 

sözlerdendir. Macaheli’den ilk geldiklerinde yanlarında getirdikleri iki adet muzika ile 

özellikle kış aylarında hemen her gece düz horom, deli horom gibi türlü oyunların 
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oynandığı söylenmekle beraber bugün düğünlerde maalesef unutulan Gürcü oyunlarının 

yerini simsim, misket vb. türden yöresel oyunlar almıştır. Çelik-çomak oyununun benzeri 

lika (lika) adlı oyun ile kodvela (yodvela) adlı oyunlar garganilerle (gargani) oynanan 

gürcü çocuk oyunlarıdır. Yine günlük konuşmalarda, neredeyse tamamen Gürcüce ve 

Türkçe kelimelerin harmanlandığı cümlelerle konuşulduğu görülmektedir. Tatlıpınar 

Köyü’nde konuşulan gürcüce büyük oranda Macaheli diyalektiğiyle benzerlik arz eder: 

ratom ratom niye, ne için tatmani TaTmani eldiven gaivar kaivar iyiyim uheşi uxeSi 

saygısız,şımarık dzğmartli Zrmartli muşmula hage hage tamam. 
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მთქმელები 

 

 

შაბან თანი - ბულანჯაღი, სოფ. დამუდერედან, წარმოშობით ქედიდან 

მუსა თანი - ბულანჯაღი, სოფ. დამუდერედან, წარმოშობით ქედიდან 

აჰმეთ თანი - ბულანჯაღი, სოფ. დამუდერედან, წარმოშობით ქედიდან 

ნურაიშეი ბაისალი (კირჩხელი) - მიტრაპოლი, ჩარშამბას ილჩე (წარმოშობით 

ქობულეთიდან)  

ასიე დოქსანე (კაკალოღლი) - სოფ. მიტროპოლი  

ემინე ქაია (აჯარი) - სოფ. ნუროსმანიე, საქარიას ილი, გეივეს ილჩე  

მუსტაფა შაინი (უსტაბექიროღლი) - სოფ. ბელდაღი, ამასიის ილი  

ნურთან ყუიმჯუ - სოფ აღიდერე, ორდუს ილი, უნიეს ილჩე (წარმოშობით ერგედან)  

მუზაფერ ონათი - სოფ. თათლიფინარი, ამასიის ილი, თაშოვას ილჩე (წარმოშობით 

მაჭახელი, მურადოღლი)  

ფაარეთინ დინდარი - სოფ. ბოზდაღი, ორდუს ილი, ფაცას ილჩე (წარმოშობით 

ქობულეთი, ალამბარი)  

მემედ ოდა - სოფ. ბელდაღი (წარმოშობით მაჭახელი, ცხემლანა, ოდაბაშოღლი)  

ოსმან ილმაზი - სოფ. ესენთეფე  

ხუსეინ არსლანი, კირკიტოღლი - სოფ. ბელდაღი, ამასიის ილი, ამასიის ილჩე 

(წარმოშობით მაჭახლიდან)  

მემედ შენელი (ოდაბაშოღლი) - წარმოშობით მაჭახლიდან, ცხემლანა  

ნევზათ აილდიზი - სოფ. დუმანთეფე (სამსუნის ილი, თერმეს ილჩე)  

მემედ ყილიჩი (სირაბიძე) - ქ. სინოპი (წარმოშობით ქედიდან, კვაშტა)  

ჰაიდარ ზოროღლი - სოფ. ბაშკოი (წარმოშობით ქედიდან, აგარა, თებიძე)  

 მუსტაფა ოზთურქი - ხოხოტაიშვილი, სოფ. ექინჯუღიდან 

ნური თაში - სოფ. ესენთეფე (წამოშობით მაჭახლიდან, სოფ. ქვაბითავი)  

ფადიმე იურთი - სოფ. ექინჯუღი  
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ჯელალ დევდარ ანანიძე - სოფ. კორგანი (წარმოშობით ქედიდან, აგარა)  

ასიე დოქსანე (კაკალოღლი) - სოფ. მიტროპოლი  

აიშე ქაია - სოფ. ერდემლი ან ნუროსმანიე  

ალი მირზა ანანიძე - სოფ. კორგანი  

უსუფ ილდიზი - სოფ. ქუშჩა  

დურსუნ აჰმედ ქუინჯი - სოფ. ქუშჩა  

დურსუნ აჰმედ ქუინჯი - სოფ. ქუშჩა (წამოშობით ქედა, ვაიო)  

მურად  სომი (სომოღლი) - სოფ. ქოქლუქი (წამოშობით მაჭახლიდან) -  

ხასან ჩელიქი - სოფ. მიტროპოლი (წარმოშობით ქობულეთიდან)  

იაშარ აილდიზი (ბილქვაძე) - სოფ. მიტრაპოლი (წამოშობით ქედიდან, ვაიო)  

საბაათინ სარი (მსხალაძე) - სოფ. მიტრაპოლი (წარმოშობით ქედიდან)  

მემედ საფრიელაძე - სოფ. ჩათალფინარი (წარმოშობით ალამბრიდან)  

ალი ქათამაძე - სოფ. მიტრაპოლი (წარმოშობით ქობულეთიდან)  

მურად სურთი - სინოპი (წარმოშობით მაჭახლიდან, გელიოღლი)  

ხასან ჩელიქი - სინოპი (წარმოშობით ქობულეთიდან, ჯინჭარაძე)  

 

 

 

 

 

 

 


