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ქითირი დილით  
ადრე სასეირნოდ წავიდა.  

ტყეში სეირნობა  
ძალიან უყვარდა. 

სეირნობისას ყვავილები თუ 
შემოხვდებოდა,  

გვერდს შემოუვლიდა.  
ზოგჯერ კი გადაახტებოდა.



3

მათ სასიამოვნო სურნელს 
ყოველთვის შეიგრძნობდა, 

‘ჰმმ, რა კარგი სურნელი 
გაქვთ’

-ეტყოდა მათ და 
 ღიმილს ჰგვრიდა.
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ქითირი სეირნობის 
შემდეგ ფითირს უნდა 

შეხვედროდა. ასე რომ ჩაუარა 
ყვავილებს, იქ მივიდა, სადაც 

ფითირს შეუთანხმდა. 
შეხვედრის ადგილი ტყის 

ყველაზე დიდი კაკლის ხის 
გვერდით იყო. 

იქ ფითირს ელოდებოდა.
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ერთი ორი წუთის 
შემდეგ ფითირიც მოვიდა. 

როგორც კი მოვიდა უთხრა:
-მოდი ქითირ ავცოცდეთ,

ერთად ყველაზე
დიდი კაკლები 

შევაგროვოთ.
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ქითირმა გაიღიმა:
-კარგი ფითირ ავცოცდეთ.

ვნახოთ ვინ ნახავს ყ
ველაზე დიდ კაკალს. 

-მე ვნახავ,
-თქვა ქითირმა.
-არა, მე ვიპოვი,
-თქვა ფითირმა.

აი ასე დაიწყო 
შეჯიბრი...
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ასე მუშაობა ორივეს 
უყვარდა. 

იმდენი კაკალი შეაგროვეს, 
რამდენიც შეეძლოთ. 

მერე დათვლა დაიწყეს.
 ოც-ოცი ცალი კაკალი
 შეეგროვებინათ. ახლა 

ყველაზე დიდი კაკლის 
ნახვის დრო დადგა.
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თავდაპირველად სიდიდის 
მიხედვით დაანაწევრეს 

კაკლები. შემდეგ შიგნით 
ყველაზე დიდი ნიგოზი იპოვეს. 

ყველაზე დიდი ნიგოზი 
ფითირის იყო.

-რა მაგარია. ყველაზე დიდი
კაკალი მე მიპოვია, 

-თქვა ფითირმა.
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აიღო კაკალი ხელში, 
ჰაერში იქნევდა და თამაშობდა. 

‘ლარი ლაი ლაი ლაი ლააი.
ძალიან ბედნიერი ვარ,

 რადგან ყველაზე დიდი კაკალი მე 
ვიპოვე.

ლარი ლაი ლაი ლაი ლააი.’ 
-მღეროდა.
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თუმცა ამჯერად 
ჰაერში რომ აიქნია კაკალი, 

უკან არ დაბრუნებულა.
 დაელოდა, მაგრამ მაინც არ ჩანდა. 

იმედი გადაეწურა და 
სწორედ ამ დროს ‘ფათ’ 

ხმა მოისმა.
კაკალი დაბრუნდა, 

მაგრამ არასწორ ადგილას. 
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-აჰჰჰ.
 რა დამეცა თავში? 

-თქვა ქითირმა.
ფითირი მიხვდა 

რაც იყო, 
მაგრამ არაფერი თქვა.
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ქითირმა 

აიღო ხელით რაც თავში
დაცემოდა და ფითირს

მიუახლოვდა:

-ფითირ ეს ისაა?
ფითირმა უპასუხა:

-ეეე, დიახ.
მაგრამ შენს თავზე როგორ მოხვდა?

-როგორ მოხვდა არ ვიცი,
 მაგრამ საკმაოდ 

ძლიერი იყო.



13

Pფითირმა არ იცოდა რა 
ეთქვა, ამიტომაც 

შეეცადა სათქმელი გაელექსა:

‘ჩემო ქითირ დამიჯერე 
ძალიან მეწყინა. კაკალი 

შემთხვევით მოგახვედრე 
თავში.მითხარი რა 

გავაკეთო შენი პატიების 
დასამსახურებლად?’
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ქითირმაც ლექსად უპასუხა:

‘ჩემო ფითირ ნუ ნაღვლობ.
რა თქმა უნდა ვიცი, რომ 
შემთვევით მომახვედრე 

კაკალი.
აბა მითხარი ამის გამო 
შეიძლება გაბრაზება?’
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ქითირს სიბრაზემ 
გადაუარა. ერთად 

შეაგროვეს კაკლები 
და საცავში დანარჩენებთან 

შეინახეს. მოგვიანებით 
ფითირმა ქითირს უთხრა, 

რომ მისთვის 
სიურპრიზი ჰქონდა. 
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ამის შემდეგ ქითირს
 საჩუქარი გაუწოდა, 
რომელზეც წითელი 
ლენტი შემოეხვია და 

უკან მალავდა. აღელვებულმა 
ქითირმა ჰკითხა:

-ეს ჩემია?
ფითირმა თანხმობის ნიშნად თავი 

ორჯერ დაუქნია.



17ქითირს ძალიან 
გაუხარდა. საჩუქრის შეფუთვა 

გამოართვა და გახსნა. 
შეფუთვაში 

ფითირის შეგროვებული 
კაკლებიდან ყველაზე 

დიდი იყო. 
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ქითირს ფითირს 

მიუბრუნდა და უთხრა:

-ფითირ ეს ძალიან ლამაზია
და გემრიელადაც შეიჭმება.

დასხდნენ და ორი მეგობარი აკნატუნებდნენ 
ნიგოზს.ფითირმა და ქითირმა ყველაზე 
დიდი კაკალი გაინაწილეს იმიტომ, რომ 
ისინი ძალიან კარგი მეგობრები იყვნენ. 

თანაც ბოდიშის მოხდა და პატიება
ორი ლამაზი თვისებაა. ბოდიშის 

მომხდელიცა და მპატიებელიც 
ბედნიერი იყო.
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