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ერთ-ერთი ლამაზი ქვეყნის, 
ლამაზ ტყეში, საყვარელი ციყვი 

ცხოვრობდა. ციყვს ქითირი ერქვა. 
ქითირს თხილისა და მიწის 

თხილის ჭამა ძალიან უყვარდა. 
ტოტიდან ტოტზე დახტებოდა 

და რასაც ნახავდა, თხილს, მიწის 
თხილს, ნუშის თხილს, ნიგოზს 

შეექცეოდა. ერთ დღესაც 
ტყის ყველაზე დიდ 

კაკლის ხეზე აცოცდა.
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კაკლის შეგროვება დაიწყო, 
ზამთარში რომ ეჭამა და თან 
მღეროდა. ‘მე დიდ კუდიანი 

ციყვი ვარ.  

ტოტიდან ტოტზე 
დავხტივარ.  

თხილისა და კაკლის შეგროვება 
ჩემი ყველაზე საყვარელი 

თამაშია.’
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-ეი ქითირ!- დაუძახა ყველაზე ახლო 

მეგობარმა, ფითირმა.
ქითირი შეგროვებულ კაკლებს ძირს ყრიდა 

და უპასუხა:
-დიახ.

-ჩემთან ერთად წამოსვლა გინდა?
-საით?

-ბაყაყიანი მდინარისკენ.
-რა თქმა უნდა წამოვალ.

-მიდი მაშინ ვიჩქაროთ. ერთ-ერთი ბაყაყი 
ავად გამხდარა.



5

-კარგი,  
ახლავე მოვდივარ.  

ჯერ ეს კაკლები შევაგროვო,  
მერე კი მიწაში უნდა დავმალო.  

ესეც ასე! 
უკვე მზად ვარ წასასვლელად.
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სწორედ მაშინ,  
როდესაც წასვლას აპირებდნენ, 

ქითირმა თქვა:
-ცოტაც და მავიწყდებოდა.

-რა?-ჰკითხა ფითირმა.

-რა თქმა უნდა საჩუქრის 
წაღება.

-ჰმმ, მე არ გამხსენებია.  
რა წავუღოთ?
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-ჩემი საცავებიდან  
გავაჩუქოთ.

-საცავებიდან? ეგ როგორ?
-აი მე ხომ მაქვს საცავები.  

ცოტა ხნის წინ 
მიწაში რომ დავმალე, 

განსაკუთრებული 
საჭმელები.  

ჩემი აზრით შეგვიძლია ისინი 
წავუღოთ. თხილი, მიწის თხილი, 

კაკალი და ნუშის თხილი ამოიღეს, 
რომლებიც ქითირს ჰქონდა 

დამალული,  
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შემდეგ კი ლამაზად  
შეფუთეს. უკვე მზად იყვნენ. 
გაუდგნენ გზას... დახტოდნენ 

ტოტიდან ტოტზე...
თხილი, მიწის თხილი, 

კაკალი და ნუშის თხილი 
ამოიღეს, რომლებიც ქითირს 
ჰქონდა დამალული, შემდეგ 
კი ლამაზად შეფუთეს. უკვე 

მზად იყვნენ. გაუდგნენ გზას... 
დახტოდნენ ტოტიდან 

ტოტზე...
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‘ლაი ლაი  
ლაი ლაი ლომ.
რა კარგია ხტუნვა.

ტოტიდან ტოტზე გადასვლისას 

ძალიან ბედნიერი  
ვარ.’



10 ‘ჩვენ, ქითირი და 
ფითირი ვართ.

ბაყაყთან მივდივართ.
ავადმყოფების მონახულება 

ყველაზე დიდი ბედნიერებაა.’
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ცოტა ხნის შემდეგ ბაყაყთან 
მივიდნენ. ავადმყოფ ბაყაყს  

ზიფზიფი ერქვა.

-გამოჯანმრთელებას 
გისურვებთ ზიფზიფ, 

-უთხრეს ქითირმა და ფითირმა.
-მადლობა. ჩემ სანახავად მოხვედით? 

-უთხრა ზიფზიფმა.



12 -დიახ. გავიგეთ  
რომ ავად ყოფილხარ და 

მოვედით. ნახე, 
 საჩუქარიც მოგიტანეთ.

საჩუქარი რომ დაინახა 
ზიფზიფმა,  

ძალიან გაუხარდა.
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-მე მართლა მომიტანეთ 
საჩუქარი?

-დიახ, ესენი შენია, 
-უთხრა ფითირმა.

ზიფზიფმა  
შეფუთვა გახსნა 

და ჭამა დაიწყო.
 



14

-ჰმმ, 
ყველაფერი ძალიან 

გემრიელია. რაღაც გითხრათ? 
მე ავადმყოფის სანახავად 

არასდროს წავსულვარ. 

ვფიქრობდი ჩემთანაც 
არავინ მოვიდოდა.



15-მაგრამ თქვენ მოხვედით. 

ძალიან გამახარეთ. 
ამის შემდეგ მეც მოვინახულებ 

ავადმყოფებს. 
ისეთ საჩუქრებს წავუღებ, 
რომლებიც მათ გაახარებს. 

ქითირსა და 
ფითირს ძალიან 

გაუხარდათ.
-ჩვენი წასვლის დროა. 

ავადმყოფის მონახულება 
ცოტა ხნიანია, 

-თქვეს.
-ნეტავ ცოტა ხანი კიდევ 

ყოფილიყავით,
- თქვა ზიფზიფმა.
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-შენთვის დასვენება აუცილებელია, 

თანაც ჩვენ კიდევ 
მოგინახულებთ.

 გამოჯანმრთელების შემდეგაც 
ხშირად შევხვდებით,

- თქვა ქითირმა.
-კარგი,

- თქვა ზიფზიფმა.



17ქითირი და ფითირი 
წავიდნენ. ტოტიდან 

ტოტზე ხტუნვით 
გაშორდნენ იქაურობას... 
წასვლისას კი ახალი სიმღერის 

მღერა დაიწყეს... 
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‘ლარი ლაი ლაი ლაი ლააი.
ჩვენნაირი ციყვები,
ტოტიტად ტოტზე დახტიან.
ლარი ლაი ლაი ლაი ლააი.

ავადმყოფის  
მონახულება, ძალიან 

კარგი რამეა.’
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