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საათი

სა-ა-თი
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აი თასი. ათი საათი.

ათი თითი. ის საათია.
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ხა-ხა თი-ხა

ის ხახაა. აი თიხა.

ხის საათი.  აი თხა.
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ხ ე
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სა-ხე თე-სე ა-სი-ე

აი ასი ხე. ეს ასიეა. 

ის ასიეს თხაა.
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ხარი

ხა-რი

ხ ა რ ი

რ r

ხა–რი სახ–რე სა–რი ი–სა–რი

ის სარი ხისაა.

ეს ასიეს სახრეა.

ეს საათის ისარია.
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შეშა

შე-შა

შ ე შ ა

შ ş  

შე-შა მა-შა სა-ში-ში

ეს შეშაა. ის მაშაა.

შეშა ხისაა. ეს ასიეს შეშაა.
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თოხი

თო-ხი

თ ო ხ ი

ო o

ოთ–ხი ო–თა–ხი თო–ხი

ოთხი ოთახი. ათი თოხი.

აი ისას თოხი.

ეს ასიეს ოთახია.
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უთო

უ თ ო
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ხუ–თი უ–თო

აი ხუთი ხე.

ეს უთოა. ხუთი თითი.

ათი უთო. ეს ასიეს უთოა.
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ბურთი

ბურ-თი

ბ უ რ თ ი

ბ b

ბურ–თი ბა–რა–თი ბე–ბი–ა

ბა–რი ხო–ხო–ბი

ბუ–ხა–რი ო–ბო–ბა

ხუთი ბურთი. აი ბარათი.

ეს ბებიაა. ის ხოხობია.

ეს ბებიას ბუხარია.



13

ვირი

ვი-რი

ვ ი რ ი

ვ v

ა–ვი შა–ვი შაშ–ვი ვი–რი 
თი–ვა თა–ვი თავ–თა–ვი

შაშვი შავია. ეს თივაა.

სიო თავთავს არხევს.

ეს ისას ვირია.
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დათვი

დათ-ვი

დ ა თ ვ ი

დ d

დე–და დე–ი–და

დათ–ვი დი–დი დო ხი–დი

ასიე მოვიდა. დედა მიდის.

აი დიდი ოთახი. დათვი დიდია.

შადიე დავითის და არის.
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კ უ

კ k

კუ კა–რი კა–ბა

კა–ვი თო–კი კო–კა სო–კო

ათი კუ. ერთი კარი.

შავი კაბა. ხუთი სოკო.

ეს დაუდის თოკია.

ის საიდის კოკაა.
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ნავი

ნა-ვი

ნ ა ვ ი

ნ n

ნა–ვი ნე–კი ნუ–ში

აკ–ვა–ნი კა–ნი

ეს სურიეს აკვანია.

სურიეს აკვანი ხისაა.

ის ნუშის ხეა.

ნავი ხისგან კეთდება.
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ქუდი

ქუ-დი

ქ უ დ ი

ქ q

ქუ–დი კა–რა–ქი

ქო–თა–ნი ქო–ხი ქა–ლი ქა–რი

ათი ქუდი. კარაქი ქოთანშია.

ხის ქოხი. ქარი ქრის.

ეს ქალი სურიეს დედაა.

ნურის ქუდი შავია.
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ჩანთა

ჩან-თა

ჩ ა ნ თ ა

ჩ ç

ჩან–თა ჩა–ი ჩი–რი

ჩარ–ჩო ჩუ–მი კა–მე–ჩი

ჩანთა შავია. ხის ჩარჩო.

ჩუმი ბავშვი. შავი კამეჩი.

სურათი ხის ჩარჩოშია.
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ფარდა

ფარ-და

ფ ა რ დ ა

ფ f

ფარ-და თო-ფი თო–კი

ო–ფო–ფი ფე–ხი ფა–ფა

ეს რიფათის თოფია.

ფერიდე ფაფას აკეთებს.

შადიემ ფარდა დაკიდა.
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ზებრა

ზებ-რა

ზ ე ბ რ ა

ზ z

ზვა–ვი ზუთ–ხი თევ–ზი 
ზა–რი ზე–თი ზებ–რა

ზვავი საშიშია. ზუთხი თევზია. 

ეს ხის კოვზია.

ეს აზიზის ზებრაა. 
ზია ნავში ზის.
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მთა

მ თ ა

მ m

მა–მა მერ–ხი მუ–ხა

მა–ხა–თი მათ–რა–ხი

მთა დიდია.

მურადი მთაზე ადის.

ემინე მერხთან ზის.

მუხა რკოს ისხამს.

მამა მერიემს ეძახის.
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ლო-მი

ლ ო მ ი

ლ l

მა–მა–ლი მე–ლი–ა

მსხა–ლი თოვ–ლი მე–ლა–ნი

მელია სოროშია.

მსხალი გემრიელია.

თოვლი თეთრია.

ლომი ძლიერი ნადირია.
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გ g

გე–მი გო–გო გუ–ლი

გა–ლა–ვა–ნი გუ–თა–ნი

გემი დგას. ლამაზი გოგო.

სახლის გალავანი მაგარია. 

გულინი და ზეინაბი დები არიან. 

გიორგი ზებურის მეგობარია.
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პალმის ხე ელიფის ეზოშია.

ადემი აიშეს პაპაა.

შავი პური გემრიელია.
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ჟირაფი უდაბნოს ბინადარია.

ჟუჟუნა მამამ ნავით გაასეირნა.
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მტრედი მშვიდობის სიმბოლოა. 

მუსტაფამ ტომარა მოიტანა.

ფატიმა მუსტაფას შვილია.
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ლეღვი გემრიელი ხილია.

ღობე მაღალია.

ღამურა ღამით დაფრინავს.

დღე და ღამე ღმერთმა შექმნა.
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ყა-ნა ყვე–ლი ყა–ყა–ჩო
ყვა–ვი მაყ–ვა–ლი ბა–ყა–ყი

ყაყაჩო ყვავილია.
მამალი ყივის.

მაყვალამ ყველი ამოიღო.
სურიემ მაყვალი მოკრიფა.
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იუნუსი, ჯემალი, სულეიმანი

და მზევინარი გურჯები არიან. 

ჯეჯილი ბიბინებს.
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მეჰმედი ჰედიეს ძმა არის.

შადიე ბეჰრის და არის.

ჰარუნმა, ჰაიდარმა და 
იუნუსმა დედა ენა ისწავლეს.
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იას უთხარით ტურფასა:

მოვა და შეგჭამს ჭიაო,

მაგრე მოხდენით, ლამაზო,

თავი რომ აგიღიაო!

ვაჟა-ფშაველა
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თ

თითი

* * *
ანა თითი, ბანა თითი,

უტკენია ანას თითი,

აბა, როგორ ატირდება,

უნდა გახდეს მალე დიდი.

გადააცვა ბებომ გოგოს

ვარდისფერი კაბა ჩითის...
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ს

საათი
ტიკ-ტაკ, ტიკ-ტაკ იძახის
და კედელზე ჰკიდია,
დღე და ღამე ისრები
მოდიან და მიდიან.
მოვა დედა, შეხედავს,
აბა, ჩემო ოთარი,
ცხრა საათი გამხდარა,
შენი ძილის დრო არის!
და ყველანი მტოვებენ
ჩემთვის არა სცალიათ,
მე რომ დედა მაძინებს,
სულ საათის ბრალია.

ნოდარ დუმბაძე
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ხ

თხა
ერთი თხა ჰყავდა ბებიას,    

 ნიშა-ნიკორა, ნაცარა,

თავს ევლებოდა, უვლიდა,    

 უყვარდა წვერებ-ცანცარა.

ატროკდა ერთხელ ბეკეკა,

 გაიჭრა, ტყეში გავარდა,

ნეკერი ჩააკრახუნა,

 კუნტრუშით შეინავარდა...

აკაკი წერეთელი
(კრილოვიდან)
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თოხი
* * *

ბოსტანს თოხნის მზია,

თოხი ბაბუსია...

ციცქნა გოგო თოხით,

ისე მარჯვედ თოხნის,

ბაბუ უქებს ბოსტანს,

ლამაზსა და მზიანს

ბაბუს უხარია,

სხვა რა უნდა მზიას?!
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უ

უთო
უთო არის ძალზე ცხელი,

არ დაიწვა, გოგო, ხელი.

გაუსვი და გამოუსვი

მოხდენილად, სწრაფად,

დედოფალას მოუხდება

გატკეცილი კაბა...

დაჭმუჭნული ტანსაცმელით

ხომ ვერ ივლის აბა?!

მორის ფოცხიშვილი
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ბ

ბურთი და ნიკორა
ბურთმა იგორა, იგორა,

მინდორი გადაიგორა,

მინდვრის ბოლოს რომ მიგორდა,

ბოლოში დახვდა ნიკორა,

ნიკორამ ჰკითხა:

_ ვინა ხარ?

ზღარბი, ლეკვი თუ კნუტიო,

თუ მართლა რომელიმე ხარ,

რად არ გაბია კუდიო?...

ნოდარ დუმბაძე
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ე

ხე დარგე
...ხე დარგე, როცა მოიწყენ,
როცა მოილხენ, ხე დარგე, _
ლელოს გაიტან, ხე დარგე,
კარგ ლექსს რომ დაწერ,
     ხე დარგე!
თუ ვერ დაწერე, რა უშავს,
ნურც რას იდარდებ, მეტადრე,
ხის დარგვა ხომ შეგიძლია,
შენც ადექი და ხე დარგე!

მორის ფოცხიშვილი
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რ

* * *

ცალი ხარი
ცხრა ძმას ცხრა ხარი ჰყავდა. ბევ-

რი ეგონათ, გაიყარნენ და გაიყვეს, 
თითოეულს ცალ-ცალი ხარი ერგო, 
დაღონდნენ: რა სისულელე მოგვი-
ვიდა, რომ გავიყარენითო, მერე კი 
გული ამითი გაიკეთეს: სულ არარა-
ობას ცალუღელი ხარი სჯობიაო.
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შ

შეშა

* * *
მოღუღუნე ფიჭვის შეშა,

ირგვლივ ზღაპრულ სურნელს   

       აკმევს,

დრო ილევა ნელა-ნელა,

და დღის შუქი ტოვებს სარკმელს.

* * *
შავი შაშვი მუხის ტოტზე ზის 

და გალობს.
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ვ

ვირი
* * *

ბაბუაჩემს წიგნები
დავუხიე ამ დილით,
დამსაჯეს და მთელი დღე
არ მაჭამეს სადილი.
რომ ვიტირე, დედიკომ
დამაწიწკნა ქოჩორი,
ბებიამ კი მიძახა
გაუზრდელი ჩოჩორი.
იმას კი არა ვტირი,
რომ დავფხრიწე წიგნები,
თურმე, რომ გავიზრდები
დიდი ვირი ვიქნები.

ნოდარ დუმბაძე
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დ

დათუნია დრუნჩა
დათუნიას ერგო

ერთი ქილა ერბო.

მიდიოდა გზაზე,

ღიღინებდა ასე:

_ დათუნია დრუნჩასა

ერბო მერგო ქარვისა,

რა გინდ ბევრი მეხვეწოთ,

არ დაგითმობთ არვისა!...

გივი ჭიჭინაძე
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კ

კუ
კუს ნაბიჯით მიდის კუ და

თითქოს არსად ეჩქარება,

ჭალის პირას უპოვნია

სიმშვიდე და ნეტარება.

ზანტი ხარო, ეუბნება

მას კურდღელი მეტიჩარა,

ზურგით ბაკანს რომ მიათრევს,

როგორ ივლის უფრო ჩქარა?

ლაურა ჭანტურია
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ნ

ნავი

* * *
მზეო, დაბრუნდი, დაბრუნდი,

ნუ ჩაეშვები ზღვაში.

ზღვას ცეცხლი წაეკიდება,

ჩემი მამა ზის ნავში.

იმას რომ რამე შეემთხვეს,

რა მეშველება მაშინ?!...

ნოდარ დუმბაძე
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ქ

დათოს ქუდი
დაიკარგა დათოს ქუდი,

სად არ ძებნეს _ ვერსად ნახეს.

იგვიანებს დათო ბაღში,

მოეღუშა პირისახე.

არ იცოდა, რაღა ექნა,

რადგან ქუდი არსად ჩანდა,

ადგა დათო და წვიმაში

თავშიშველა წაჩანჩალდა...

გივი ჭიჭინაძე
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ჩ

ჩანთა

* * *
კენგურუ თავის შვილებს ზრდის

მუცელზე მიკრულ ჩანთაში.

ჩემი უფროსი და-ძმანი,

წამოჩიტულან აკვანში.



53

ფ

თოფი
* * *

...მოდი, ვნახოთ თოფი, რამ 
შეჭამა თოფი;
მიველ ვნახე თოფი, მიწამ ჭამა 

თოფი.
მიწამ თოფი, თოფმა მგელი, 

მგელმა თხა, თხამ ვენახი შეჭამა...

ხალხური
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ზ

ზებრას იუბილე
დაპატიჟა ცხოველები,

იუბილეს იხდის ზებრა,

ზღარბმა ზაგუმ მოიტანა

შუშხუნების მთელი შეკვრა.

მელიამ თქვა, მე ვიმღერებ,

გავაოცებ ყველა სტუმარს,

ღვეზელების გამოცხობა

დაავალა ზებრამ ტურას...

მაია წიგნაძე
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მ

მთა და ბარი
მთაო, რად აგრე ჰგულდიდობ, 

ცერად დაჰყურებ ბარსაო?! 

რადგანაც ძირით გიცქერის, 

მით არ უყადრებ თავსაო?

ვაჟა-ფშაველა
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ლ

ლომი

* * *
ბუზმა ლომი გაიწვია

საჭიდაო მოედანზე,

გაეცინა ლომს... შეხედა

და თავისთვის მიწვა განზე.



57

გ

გემი

* * *
ულამაზეს ბათუმის პორტს

ალბათ იცნობს ყველა, _

იქ ტვირთავდა გემებს ერთ

დროს ორი ჭიანჭველა.

განა ერთხელ, განა ორჯერ,

დაუტვირთავთ გემი...

შოკოლადის გორა დადგეს

და ნაყინის მთები.

ბიძინა მინდაძე
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პ

პეპელა

* * *
ჭრელი პეპელა დაათრო

და გააბრუა იამა...

მას მიეპარა ყმაწვილი

დაიჭირა და იამა...
აკაკი წერეთელი
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ჟ

ჟირაფი

* * *
ზოგჯერ ხეს ვერცა სწვდებოდა

და მაინც იწელებოდა,

სულ მაღლა-მაღლა ყურებით

კისერი უგრძელდებოდა.
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ტ

კატა
* * *

...კატა ხედავს ციცქნა სოროს,

თაგვს დაიჭერს კატა ბოლოს.

ძაღლი ბრაზით კატას უმზერს,

გაწოლილა კატა ზურგზე.

მეფე ლომი მინდორს ზვერავს,

მრისხანეა მისი მზერა...

თედო ბექიშვილი
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ღ

ლეღვი
* * *

...ბები, ჩემო ტკბილო ბები!
აგრემც გენაცვლები!
მე ცალკე გამომიგზავნე
თეთრი ჩურჩხელები!
სხვა ხილიც არ დაივიწყო:
კომში, ვაშლი, მსხლები,
ჩამიჩი და ლეღვის ჩირი,
თხილი და კაკლები!...
...ბები! დედას გეფიცები,
მუდამ მეყვარები!...
ოქროს სათვალეს გიყიდი,

როცა გავიზრდები.

გიორგი ქუჩიშვილი
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ყ

ყვავილი

* * *
ყვავილებს კრეფს მზია,

კონავს თაიგულად.

გუშინ ერთ ადგილას

ია დაიგულა.

მზიას ის ყვავილი

ახლა მოაგონდა,

უნდა მოეწყვიტა,

გულში ფიქრად ჰქონდა...

ილია სიხარულიძე
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ც

გიას ცხენი
ჭენებ-ჭენებ-ჭენებით

მოატარა ჭალა,

მერე ცაცხვზე მიაბა,

დაუყარა ჩალა.

მაგრამ პირს არ აკარებს,

ჯოხის ცხენი არ ჭამს.

გია ბრაზობს, უყვირის:

_ შე კუდმოსაჭრელო,

რომ არა ჭამ, მშიერი

როგორ გაგაჭენო?!
ტაგუ მებურიშვილი
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ძ

* * *
ნოდარიკო და ბემბი

ცხოვრობენ, როგორც ძმები,

ერთი თეფშიდან თქვლეფენ,

ორთავე ერთად ყეფენ.

ტახტის ქვეშა აქვთ ბინა,

ორთავეს ერთად სძინავს,

ბიჭი მიუშვერს ლოყას,

ძაღლი ლოკავს და ლოკავს.

ნოდარ დუმბაძე
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წ

წიგნი
* * *

ნუცას სკოლა
პატარა ნუცამ თქვა: ჩემს დედო-

ფალებს უთუოდ კითხვა უნდა ვას-
წავლოო. გადაუშალა წიგნი და ეუბ-
ნებოდა: ეს არის ანი, ეს არის ბანი; 
ისწავლეთ, გენაცვათო!

იაკობ გოგებაშვილი
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ჭა

ჭ

სოფლის გზაზე არის ერთი ძველი 
ჭა, ადრე სავსე იყო გრილი წყლით.

სტკივა გული ჭას, აღარავის ახა-
რებს მისი დანახვა. დრო იყო, გამ-
ვლელ-გამომვლელნი მასთან შეჩერ-
დებოდნენ, წყურვილს მოიკლავდნენ, 
შეისვენებდნენ და გზას გაუყვებოდ-
ნენ. აღარავინ უყურებს, ფიქრობს 
ბებერი ჭა და აწუხებს თავისი სი-
ცარიელე.
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ჯ

ჯაჭვი

ერეკლე მეფე
ეს ჩვენი მეფე ერეკლე

ერთი პატარა კახია;

ჯაჭვის პერანგი ჩააცვეს,

გაჰკრა ხელი და გახია. 

ხალხური
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ჰ

ჰამაკი
* * *

ჰაუ, ჰაუ, ქორო ნუ ფრენ,

ამ ეზოში დილ-დილასო,

ვერ მომპარავ... არ გაგატან

ჩემს პატარა წიწილასო.

აკაკი წერეთელი
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საქართველო
საქართველო მსოფლიოს ერთ-ერ-

თი უძველესი ქვეყანაა. ის ისეთივე 
ძველია, როგორც კავკასიონის თოვ-
ლით დაფარული მთები, მას დიდი 
კულტურა და ისტორია აქვს.

საქართველო კავკასიონის ქედის 
ქვემოთ არის გაშლილი, კავკასიონის 
ქედი კი შავ ზღვასა და კასპიის 
ზღვას შორის არის გადაჭიმული.

ის ევროპისა და აზიის გზაგასა-
ყარზე მდებარეობს.

საქართველოში ყველა ერისა და 
ეროვნების ადამიანს თავისი სალო-
ცავი აქვს.

საქართველოს დედაქალაქია თბი-
ლისი.

ქართული ენა უძველესი სალიტე-
რატურო ენაა. ქართულ ენაზე არ-
სებობს მდიდარი მწერლობა. მისი 
მწიგნობრობა უძველესი ხანიდან მო-
დის.

მსოფლიოში სამი ათასზე მეტი 
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ენა არსებობს, მაგრამ დამწერლობა 
(ანბანი), მხოლოდ თოთხმეტი. ამ 
„ვარსკვლავეთში” არის ქართული.

საქართველოში ქართული ენა სა-
ხელმწიფო ენაა.

„ო, ენავ ჩეო,

დედაო ენავ.

შენ ჩემო ნიჭო,

სრბოლავ და ფრენავ”



71

ანდაზები

ერთი თხილის გული ცხრა ძმამ 
გაიყოო.

სამშობლო ფრინველმაც იცისო.

ხელმა ხელი დაბანა და ორივემ 
_ პირიო.

ხერხი სჯობია ღონესა, თუ კაცი 
მოიგონებსა.

ორი კურდღლის მადევარი, ვერ-
ცერთს ვერ დაიჭერსო.
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უსაქმო კაცი ღობე-ყორეს ედებაო.

ბევრის მდომმა ცოტაც დაკარგაო.

ერთი მერცხლის ჭიკჭიკი გაზაფ-
ხულს ვერ მოიყვანსო.

ხარი ხართან რომ დააბა ან ზნეს 
იცვლის, ან ფერსაო.

შორი გზა მოიარე, შინ მშვიდო-
ბით მიდიო.

ვინც მოითმენს, ის მოიგებს.
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დედის წინ მორბენალ კვიცს ან 
მგელი შეჭამს, ან მგლის შვილიო.

კარგ მთქმელს კარგი გამგონი 
უნდაო.

ნუ დასცინი სხვასაო, გადაგხდება 
თავსაო.

ქარის მოტანილს ქარი წაიღებსო.

ჩიტი აფრენაზე იყო და ხელის 
აქნევას უცდიდაო.
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ფიცი მწამს, ბოლო მაკვირვებსო.

ზარმაცისთვის ყოველი დღე უქ-
მეაო.

მამა ნახე, დედა ნახე, შვილი ისე 
გამონახეო.

ლომს ხერხით კოღო მოერიაო.

გაგონილს ნანახი სჯობიაო.

პაპის ნაჭამმა ტყემალმა შვი-
ლიშვილს მოსჭრა კბილიო.
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ჟანგი რკინას ჭამს, დარდი-კაცის 
გულსაო.

ტკბილი ენით მთაში ირემი მოიწ-
ველაო.

ცა მტკავლით არ გაიზომებაო.

ავი ძაღლი არც თვითონ ჭამს, 
არც სხვას აჭმევსო.

წინა კაცი უკანა კაცის ხიდიაო.

ჭირი და ლხინი ძმები არიანო.
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ჯოხს რომ აიღებენ, ქურდი კატა 
დაიმალებაო.

ჰკითხე ასსა და რაც გულმა გით-
ხრას, ის გააკეთეო.

დროზე მთესველი დროზე მოიმ-
კისო.

ადრე ამდგარსა კურდღელსა ვერ 
დაეწევა მწევარი.

აგორებული ქვა მსუბუქიაო.
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გამოცანები

დედაენის პირველ გვერდზე

დაქარგული ქალია,

ცის და მიწის ღიმილია,

მთელი ქვეყნის თვალია,

ყვავილია ერთი ციდა

გამოიცან, რა ჰქვია?
(ია)

თეთრი ხნული, შავი თესლი, თეს-
ლი მთესველს ეუბნება.

(წიგნი)

ოთხთა ძმათა ტანით ტოლთა, 
თავზე ხურავთ ერთი ქუდი.

(მაგიდა)
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ერთი პატარა მანანა, ხან გაიცი-
ნებს, ხან არა.

(ციცინათელა)

ვთვალე, ვთვალე, ვერ დავთვალე

  (ვარსკვლავები)

დავკარ ხმალი, არ დააჩნდა კვა-
ლი.

(წყალი)

ქედი-ქედ ჩამოწოლილა,

გავაზ-გავაზა გველიო.

ქვეითკენ ჩაიცქირება

იქ არის ჩემი ველიო.

(ზვავი)
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მიდის-მოდის, იქვე დგას.

(კარი)

გულით მნატრობენ, ყველგან მე-
ლიან, როცა კი მოვალ, იმალებიან.

(წვიმა)

ვარდს უმღერს თავგამოდებით სა-
სიამოვნო ხმაზედა.

(ბულბული)

ყოველი თვისა და თვის თავზე 
ვარდი იშლება კლდის თავზე.

(მთვარე)
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თეთრი არის თოვლივითა

და კრიალა ბროლივითა,

ერიდება იმას ენა,

რადგან იცის მწარედ კბენა.

(კბილები)

ძლიერ მიყვარს ბავშვები

სისუფთავით ნაქები,

ყოველ დილა-საღამოს

თეთრად გავიქაფები.

 (საპონი)

მხოლოდ სხვის სახეს უჩვენებს,

საკუთარი კი არ აქვს,

თუმცა წინიდან კრიალებს,

ზურგიდან ბინდი ფარავს. 

(სარკე)
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თავგამოდებით იბრძვის 

ორი მოქიშპე ჯარი,

არც შაშხანა აქვთ ხელში,

არც მახვილი და ფარი,

იხოცებიან, მაგრამ

როდი დგას სისხლის ღვარი! 

(ჭადრაკი)

პირზე ხორთუმი, 

კუდზე მარაო, 

გაფხორილია წარამარაო. 

(ინდაური)

ულამაზესი ფრინველი,

შავი ან თეთრი ფერის,

მთელი ცხოვრება წყნარია,

მხოლოდ ერთხელღა მღერის.

(გედი)
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ზაფხულში ჭამს

უამრავ თაფლს,

ზამთარში კი

თათს ილოკავს.

(დათვი)

მიწისქვეშეთის მკვიდრი ვარ, 

გვირაბებს ვთხრი და მივდივარ. 

(თხუნელა)

ჭაობების ბინადარი,

ყიყინა და ამაყი,

იბერება, თვალებს კარკლავს,

თქვი, ვინ არის?

(ბაყაყი)
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დაზამრთდა და ქალაქს თავზე
თეთრი ქუდი ებურა...
მიგვატოვეს ჩიტუნებმა
მარტის თვემდე ეულად...
მხოლოდ ერთი არ გვღალატობს,
დაგვჭიკჭიკებს ერთგულად,
პაწაწინა, მობუზული,
თქვი, ვინ არის?

(ბეღურა)

ერთობ ზანტი არსებაა,
თუმც კი ზურგით დააქვს ბინა,
წვიმის მერე ნახავ ბაღში,
ეწოდება...

(ლოკოკინა)
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ქართულ ანბანში 33 ასო-ბგერაა. 
ასოს ვწერთ და ვკითხულობთ, ბგე-
რას წარმოვთქვამთ და გვესმის. რად-
გან ქართულში ორივე 33-ია, ასო 
და ბგერა ერთმანეთს შეესაბამება: 
რასაც ვწერთ, იმას წარმოვთქვამთ 
და გვესმის, იმავე ასოებით გამოვ-
ხატავთ წერილობითაც.

ქართულ ენაში ხუთი ხმოვანი და 
ოცდარვა თანხმოვანია.

ხმოვნები:   ა, ე, ი, ო, უ.

თანხმოვნები: ბ, გ, დ, ვ, ზ, თ, კ, 

    ლ, მ, ნ, პ, ჟ, რ, ს,

    ტ, ფ, ქ, ღ, ყ, შ, ჩ,

    ც, ძ, წ, ჭ, ხ, ჯ, ჰ.

ხმოვნის რაოდენობა მიგვანიშნებს, 
რამდენ მარცვლიანია სიტყვა.

მაგ: ერთმარცვლიანი: ჭა, კუ, ხე,

    ცა, მზე, ბუ.

ორმარცვლიანი: ვი-რი, ხი-ლი,

    მუ-ხა, ბა-ლი.
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სამმარცვლიანი: ტყე-მა-ლი,

ბოს-ტა-ნი, ა-და-ნა, სო-ფე-ლი.

სახელებიც ქართულ ენაში თან-
ხმოვან ფუძიან (თით-ი, ლამაზ-ი, 
ერთ-ი, ჩემ-ი) და ხმოვანფუძიანებად 
(დედა, უთო, მწვანე, რვა,) იყოფა. 
ეს დაყოფა იმისთვისაა მნიშვნელო-
ვანი, რომ მათ სახელის ფუძეზე 
სხვადასხვა მაწარმოებელი (ბრუნვის 
ნიშანი) დაერთვის ბრუნების დროს. 
ქართულ ენაში 7 ბრუნვა და 2 
რიცხვია: მხოლობითი და მრავლო-
ბითი.

თანხმოვან ფუძიანი სახელები

1) სახელობითი  _  -ი

2) მოთხრობითი  _  -მა

3) მიცემითი   _  -ს

4) ნათესაობითი  _  -ის

5) მოქმედებითი  _  -ით (თი)

6) ვითარებითი  _  -ად
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7) წოდებითი   _  -ო ან

      უნიშნო

ხმოვანფუძიანი სახელები

1) სახელობითი  _  უნიშნო

2) მოთხრობითი  _  -მ

3) მიცემითი   _  -ს

4) ნათესაობითი  _  -ის (ს)

5) მოქმედებითი  _  -ით

6) ვითარებითი  _  -დ

7) წოდებითი   _  -ვ, -ო ან

      უნიშნო

მხოლობითი რიცხვი აღნიშნავს 
ერთ საგანს: თითი, თათი, თხა.

მრავლობითი რიცხვი კი ერთზე 
მეტ საგანს აღნიშნავს: თითები, თა-
თები, თხები.

მრავლობითი რიცხვის აღმნიშვნე-
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ლია -ებ სუფიქსი.

საერთოდ, ყოველგვარი დაბოლო-
ების დართვა ხდება სახელის ფუძე-
ზე. სიტყვის ფუძის გასაგებად იგი 
მოთხრობით ან მიცემით ბრუნვაში 
უნდა ჩავსვათ, ჩამოვაშოროთ ბრუნ-
ვის ნიშანი (-მა, -მ ან -ს)

და რაც დარჩება მარცხენა მხარეს, 
ის იქნება სახელის ფუძე (მაგ., ია, 
ია-მ, ია-ს, ე.ი. ფუძეა _ ია-; ასიე, 
ასიე-მ, ასიე-ს, ფუძეა ასიე-; მწვანე, 
მწვანე-მ, მწვანე-ს, ფუძეა მწვანე-; 
ცხრა, ცხრამ, ცხრას, ფუძეა ცხრა-; 
საათი, საათ-მა, საათ-ს, ფუძეა საათ-; 
ჩემი, ჩემმა, ჩემს, ფუძეა ჩემ-)
ბრუნება სწორედ ბრუნვებისა და 

რიცხვის მიხედვით ცვლილებას გუ-
ლისხმობს. ვნახოთ მაგალითებზე:

     მხ.რ.   მრ.რ.

სახელობითი ცხენ-ი ცხენ-ებ-ი

მოთხრობითი ცხენ-მა ცხენ-ებ-მა

მიცემითი ცხენ-ს ცხენ-ებ-ს

ნათესაობითი ცხენ-ის ცხენ-ებ-ის
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მოქმედებითი ცხენ-ით ცხენ-ებ-ით

ვითარებითი ცხენ-ად ცხენ-ებ-ად

წოდებითი ცხენ-ო ცხენ-ებ-ო

სახელობითი დედა დედ-ებ-ი

მოთხრობითი დედა-მ დედ-ებ-მა

მიცემითი დედა-ს დედ-ებ-ს

ნათესაობითი დედ-ის დედ-ებ-ის

მოქმედებითი დედ-ით დედ-ებ-ით

ვითარებითი დედა-დ დედ-ებ-ად

წოდებითი დედა დედ-ებ-ო

სახელობითი წყარო წყარო-ებ-ი

მოთხრობითი წყარო-მ წყარო-ებ-მა

მიცემითი წყარო-ს წყარო-ებ-ს

ნათესაობითი წყარო-ს წყარო-ებ-ის

მოქმედებითი წყარო-თი წყარო-ებ-ით

ვითარებითი წყარო-დ წყარო-ებ-ად

წოდებითი წყარო-ვ წყარო-ებ-ო

არსებით სახელებში ასხვავებენ 
სულიერ (მამა, ბავშვი, თხა) და 
უსულო (თითი, ისარი, მუხა) სახე-
ლებს.
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ქართულში მხოლოდ ადამიანს 
დაესმის კითხვა ვინ? მაგ., დედა, 
ქალი, მასწავლებელი..., ხოლო ყველა 
დანარჩენს _ რა? მაგ., კატა, თოხი, 
გუგული...

არსებით სახელს შეიძლება გან-
საზღვრავდეს ზედსართავი სახელი, 
მაგ., რომელიმე ნიშან-თვისების მი-
ხედვით (მაგ., როგორი? _ ლამა-
ზი, ცხრათვალა, მწვანე), რიცხვითი 
სახელი რაოდენობის (რამდენი? _ 
ერთი, ორი, რვა) ან რიგის (მერამ-
დენე? _ პირველი, მეორე, მეათე) 
მიხედვით ან ნაცვალსახელი (ის, ეს, 
ჩემი), რომლებიც ყოველთვის არსე-
ბითი სახელების წინ იწერება. მაგ., 
ლამაზი კაბა, ცხრათვალა მზე, ერთი 
თითი, ოთხი თათი, ეს საათი, ის 
ჩანთა, ჩემი წიგნი, შენი თხა.

ყურადღება მიაქციეთ, რომ რიცხ-
ვით სახელთან ქართულში სახელი 
მხოლობით რიცხვშია. თუ არსებით 
სახელს წინ ხმოვანფუძიანი სახელი 
უძღვის, მხოლოდ არსებითი სახელი 
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იბრუნვის, ხოლო თანხმოვანფუძიან 
სიტყვასთან ბრუნების სხვა პრინცი-
პი გამოიყენება. დააკვირდით მაგა-
ლითებზე:

   მხ.რ

სახელობითი მწვანე ხე

მოთხრობითი მწვანე ხე-მ

მიცემითი მწვანე ხე-ს 

ნათესაობითი მწვანე ხ-ის

მოქმედებითი მწვანე ხ-ით 

ვითარებითი მწვანე ხე-დ

წოდებითი მწვანე ხე-ო

   მრ.რ

სახელობითი მწვანე ხე-ებ-ი

მოთხრობითი მწვანე ხე-ებ-მა

მიცემითი მწვანე ხე-ებ-ს 

ნათესაობითი მწვანე ხე-ებ-ის

მოქმედებითი მწვანე ხე-ებ-ით 

ვითარებითი მწვანე ხე-ებ-ად

წოდებითი მწვანე ხე-ებ-ო
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   მხ.რ

სახელობითი ლამაზი კაბა

მოთხრობითი ლამაზმა კაბა-მ

მიცემითი ლამაზ კაბა-ს

ნათესაობითი ლამაზი კაბ-ის 

მოქმედებითი ლამაზი კაბ-ით

ვითარებითი ლამაზ კაბა-დ

წოდებითი ლამაზო კაბა-ვ

   მრ.რ

სახელობითი ლამაზი კაბ-ებ-ი

მოთხრობითი ლამაზმა კაბ-ებ-მა

მიცემითი ლამაზ კაბ-ებ-ს

ნათესაობითი ლამაზი კაბ-ებ-ის

მოქმედებითი ლამაზი კაბ-ებ-ით

ვითარებითი ლამაზ კაბ-ებ-ად

წოდებითი ლამაზო კაბ-ებ-ო

ყველაზე ხშირად არსებით სახელთან 
გამოიყენება ჩვენებითი და კუთვნი-
ლებითი ნაცვალსახელები, რომლე-
ბიც იბრუნვიან მასთან ერთად:
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   მხ.რ.

სახელობითი ეს (ის) ჩანთა

მოთხრობითი ამ (იმ) ჩანთა-მ

მიცემითი ამ (იმ) ჩანთა-ს

ნათესაობითი ამ (იმ) ჩანთ-ის

მოქმედებითი ამ (იმ) ჩანთ-ით

ვითარებითი ამ (იმ) ჩანთა-დ

წოდებითი _

   მრ.რ.

სახელობითი ეს (ის) ჩანთ-ებ-ი

მოთხრობითი ამ (იმ) ჩანთ-ებ-მა

მიცემითი ამ (იმ) ჩანთ-ებ-ს

ნათესაობითი ამ (იმ) ჩანთ-ებ-ის

მოქმედებითი ამ (იმ) ჩანთ-ებ-ით

ვითარებითი ამ (იმ) ჩანთ-ებ-ად

წოდებითი _

კუთვნილებითი ნაცვალსახელები

მხ. რ.      მრ.რ.

1. ჩემი   1. ჩვენი

2. შენი   2. თქვენი
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3. მისი, თავისი 3. მათი, თავიანთი

კუთვნილებითი ნაცვალსახელების 
ბრუნება არსებით სახელთან ერთად

    

სახელობითი ჩემ-ი

 (შენი, მისი, თავისი) წიგნ-ი

მოთხრობითი ჩემ-მა

 (შენმა, მისმა, თავისმა) წიგნ-მა

მიცემითი ჩემ-ს

 (შენს, მის, თავის) წიგნ-ს

ნათესაობითი ჩემ-ი

 (შენი, მისი, თავისი) წიგნ-ის

მოქმედებითი ჩემ-ი

 (შენი, მისი, თავისი) წიგნ-ით

ვითარებითი ჩემ-ს

 (შენს, მის, თავის) წიგნ-ად

წოდებითი ჩემ-ო

 (--, --, --) წიგნ-ო - -

არსებით სახელს შეიძლება გან-
საზღვრავდეს ასევე მეორე არსებითი 
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სახელი, რომელიც უპასუხებს კითხ-
ვებს ვისი? რისი? ყოველთვის ნათე-
საობით ბრუნვაშია, წინ უძღვის მას 
და არ იბრუნვის. მაგ,. ასიეს თხა, 
ჯემალის თოფით, მუხის ფოთოლს, 
საათის ისარმა, თხის წვერი.

ქართულ ენაში ბრუნვას დაერთვის 
თანდებულიც, რომელიც აღნიშნავს 
საგნის დანიშნულებას, კუთვნილებას, 
მიმართულებას, მდებარეობას და ა.შ.

მოთხრობითი და წოდებითი 
ბრუნვების გარდა ყველას შეიძლე-
ბა დაერთოს თანდებული, რომელიც, 
როგორც წესი, სიტყვის ბოლოშია 
და შერწყმულია მასთან. ბრუნვის 
ნიშანი ამ დროს ხან ჩანს (მაგ., 
ქუთაისში, ცხენივით), ხან _ არა 
(ხეზე, თბილისიდან).

ქვემოთ ჩამოთვლილია ბრუნვები 
თავიანთი თანდებულებით:

სახელობითი  -ვით

 (თანხმოვანფუძიან სახელებთან)

მოთხრობითი  -
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მიცემითი   -ვით, -თან, -ზე,

    -ში, შორის, შუა

ნათესაობითი  -თვის, -გან (-დან), 

    -კენ, -თანავე, მიერ,

    გამო, გარდა

მოქმედებითი  -გან (-დან), -ურთ

ვითარებითი  -მდე (-მდის)

წოდებითი  -

ზმნა მოქმედების ან მდებარეობის 
აღმნიშვნელი სიტყვაა. იგი ყველა 
ენაში და ასევე ქართულშიც წი-
ნადადებას აწარმოებს, ამიტომ მას 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.

ზმნას 3 პირი (1 _ მე, ჩვენ, 
2 _ შენ, თქვენ, 3 _ ის, ისინი) 
და 2 რიცხვი (მხოლობითი და 
მრავლობითი) აქვს. თითოეულ პირსა 
და რიცხვს აქვს თავისი ნიშანი, 
რომლითაც იგი გამოიცნობა. ზმნა 
იმდენ პირიანია, რამდენი პირის 
ნაცვალსახელიც შეეწყობა. (მაგ., 
მიდის ის, ზის ის _ ერთპირიანია; 
არხევს ის მას, აკეთებს ის მას _ 
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ორპირიანია; ჰკითხა მან მას ის, 
უშენებს ის მას მას _ სამპირიანია). 
ზმნას აქვს სუბიექტური (მოქმედი) 
და ობიექტური (სამოქმედო) პირი.

ასევე, ყოველ მოქმედებას აქვს 
ახლადელი (რას შვრება?), წარსუ-
ლი (რას შვრებოდა? რა ქნა?) ან 
მომავალი დრო (რას იზამს?). ამის 
მიხედვით პირის ნიშნებიც იცვლე-
ბა. ზოგიერთი პირის ნიშანი ზმნას 
თავში დაერთვის, ზოგი _ ბოლოში

ქართული ზმნა მეტად მრავალფე-
როვანია. აქ მოწოდებული მწირი ინ-
ფორმაცია არ იქნება საკმარისი მის 
მრავალფეროვნებაში გასარკვევად, მაგ-
რამ დაგეხმარებათ წიგნის ძირითადი 
მასალის კითხვასა და გაგებაში.

პირის ნიშნები:

მხ.რ.

1. ვ    

2. ხ, ს, ჰ, უნიშნო    

3.    ს, ა, ო

უღლების ნიმუშები
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მრ.რ.

1. ვ    თ

2. ხ, ს, ჰ, უნიშნო    თ

3.    ენ, ნენ, დნენ, ან, ნ, ეს

ახლანდელი დრო (აწმყო)

 მხ.რ.   მრ.რ.

1. ვ-კითხულობ 1. ვ-კითხულობ-თ

2. კითხულობ  2. კითხულობ-თ

3. კითხულობ-ს 3. კითხულობ-ენ

ქართულ ზმნას თავში შეიძლება 
დაერთოს ზმნისწინი, რომელიც ძი-
რითადად მიმართულებას აღნიშნავს, 
მაგრამ ასევე აწარმოებს დროს და 
აქვს სხვა ნიუანსებიც.

ზმნისწინებია: ა-, ამო-, გა-, გადა-, 
გამო-, გადმო-, და-, მი-, მო-, შე-, შემო-, 
ჩა-, ჩამო-, წა-, წამო-.

მაგ., ა-ვიდა (ქვევიდან ზევით), 
ამო-ვიდა (ქვევიდან ზევით სიღრ-
მიდან ან პირველი პირისკენ), გა-
ვიდა (შიგნიდან გარეთ), გადა-ვიდა 
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(რაღაცაზე), გამო-ვიდა (შიგნიდან 
გარეთ ჩვენკენ), გადმო-ვიდა (რა-
ღაცაზე ჩვენი მიმართულებით), და-
დის (აქეთ-იქით, ან ნეიტრალური), 
მო-დის (ჩვენკენ), შე-დის (გარედან 
შიგნით), შემო-დის (გარედან შიგ-
ნით ჩვენკენ), ჩა-დის (ზევიდან ქვე-
ვით), ჩამო-დის (ზევიდან ქვევით 
ჩვენკენ), წა-ვიდა (ჩვენგან), წამო-
ვიდა (ჩვენკენ).

უღლების ნიმუშები

წარსული დრო

  მხ.რ.      მრ.რ.

1. წა-ვიკითხე 1. წა-ვიკითხე-თ

2. წა-იკითხე  2. წა-იკითხე-თ

3. წა-იკითხა  3. წა-იკითხ-ეს

1. ვ-კითხულობდი 1. ვ-კითხულობდი-თ

2. კითხულობდი 2. კითხულობდი-თ

3. კითხულობდ-ა 3. კითხულობდ-ნენ

მომავალი დრო

1. წა-ვ-იკითხავ 1. წა-ვ-იკითხავ-თ
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2. წა-იკითხავ 2. წა-იკითხავ-თ

3. წა-იკითხავ-ს 3. წა-იკითხავ-ენ

ცალკე უნდა გამოვყოთ ზმნა ყოფ-
ნა, რომელიც ყველა პირში იცვლის 
ფუძეს:

1. ვ-არ  1. ვარ-თ

2. ხ-არ  2. ხარ-თ

3. არი-ს  3. არი-ან

მაგ., მე მოსწავლე ვარ, შენ ექიმი 
ხარ, ის არის ქალი.

ხშირად არის ზმნას ცვლის -ა, 
რომელიც წინა სიტყვასთან შერწყ-
მულია,

მაგ., ის ქალია, ეს მწვანეა, ის 
ჩემია, ეს თხა ალისია, ორია თუ 
სამი.

ზოგიერთი ზმნა ფუძეს იცვლის 
რიცხვის მიხედვით

ჯდომა-სხდომა; გდება-ყრა; ვარდ-
ნა-ცვენა; მოკვლა-დახოცვა; მობმა-
მოსხმა და სხვა

მაგ., შენ მოკალი აფთარი, მან 
დახოცა ცხოველები.
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ხატიჯეს წიგნი დაუვარდა, ზუ-
რაბს წიგნიდან ფურცლები ამოუც-
ვივდა.

ზმნით აღნიშნულ მოქმედებას ხში-
რად განსაზღვრავს ზმნიზედა ადგი-
ლის, დროის, ვითარების, მიზნის ან 
მიზეზის მიხედვით.

მაგ., იგი დილით ადრე ადგა, კარ-
გად ისაუზმა, აქა-იქ მიყრილი ნივთე-
ბი უცბად მიალაგა, უნებლიეთ გარეთ 
გამოვიდა და ქვევით დაუყვა გზას.

კავშირი გამოიყენება როგორც სა-
ხელების, ასევე ზმნების დასაკავში-
რებლად.

მაგ., თხა და მგელი; ნავი თუ 
გემი; როგორც წერა, ასევე კითხ-
ვა; ადრიანად გავედით, მაგრამ ვერ 
მივასწარით; ერთი დაიმალა, ხოლო 
მეორე გაიქცა; ან მე, ან ის; კაცი, 
რომელიც იცინის; ყველა, ვინც მიც-
ნობს; ყველაფერი, რაც გამიკეთებია; 
ისეთი, როგორიც მინდოდა...

ამ წესების შესწავლა დაგეხმა-
რებათ იკითხოთ და უკეთ გაიგოთ 
ჩვენი მწერლობა.
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შოთა რუსთაველი 
(XII საუკუნე)

ვეფხისტყაოსანი

* * *
„ჰე, ღმერთო ერთო, შენ შეჰქმენ

  სახე ყოვლისა ტანისა,
შენ დამიფარე, ძლევა მეც

  დათრგუნვად მე სატანისა,

მომეც მიჯნურთა სურვილი,

  სიკვდიდმდე გასატანისა,

ცოდვათა შესუბუქება,

  მუნ თანა წასატანისა”...
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* * *
“ილოცავს, იტყვის: "მაღალო
ღმერთო ხმელთა და ცათაო,
ზოგჯერ მომცემო პატიჟთა,
ზოგჯერ კეთილთა მზათაო,
უცნაურო და უთქმელო,
უფალო უფლებათაო,
მომეც დათმობა სურვილთა,
მფლობელო გულის-თქმათაო!

ღმერთო, ღმერთო, გეაჯები,
რომელი ჰფლობ ქვენათ ზესსა,
შენ დაჰბადე მიჯნურობა,
შენ აწესებ მისსა წესსა,
მე სოფელმან მომაშორვა
უკეთესსა ჩემსა მზესა,
ნუ აღმოჰფხვრი სიყვარულსა,
მისგან ჩემთვის დანათესსა!”

* * *
„ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა,
გზა ვიწრო, ვერცა კლდოვანი,
მისგან გასწორდეს ყოველი,
სუსტი და ძალ-გულოვანი;
ბოლოდ შეყარნეს მიწამან
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ერთგან მოყმე და მხცოვანი,
სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა,
სიკვდილი სახელოვანი!”

აფორიზმები
„რასაცა გასცემ, შენია,
რასც არა, დაკარგულია.”

„სჯობს სახელისა მოხვეჭა,
ყოველსა მოსახვეჭელსა.”

„გველსა ხვრელით ამოიყვანს,
ენა ტკბილად მოუბარი.”

„ჰქმნა მართლისა სამართლისა,
ხესა შეიქმს ხმელსა ნედლად.”

„კოკასა შიგან რაცა სდგას,
იგივე წარმოდინდების.”

„მას რა ვარგო, დიდებად და
კმარის ესე ჩემად დავლად.”

„ვინ მოყვარესა არ ეძებს,
იგი თავისა მტერია”.

„ბოროტსა სძლია კეთილმან,
არსება მისი გრძელია”.
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დავით გურამიშვილი 
(1705-1792)

“სწავლის ძირი მწარე არის,

კენწეროში გატკბილდების!”

სწავლა მოსწავლეთა
ისმინე, სწავლის მძებნელო!

მოჰყევ დავითის მცნებასა,

ჯერ მწარე ჭამე, კვლავ ტკბილი,

თუ ეძებ გემოვნებასა;
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თავს სინანული სჯობია

ბოლოჟამ დანანებასა,

ჭირს მყოფი, ლხინში შესული,

შვებად მიითვლი ვნებასა.

სწავლა სიკვდიმდე შენია,

მუდამ შენთანა მყოფელი;

მას გეცილების ვერავინ,

არ არის გასაყოფელი.

სხვას ყველას მახე უგია

თავისა გასაყოფელი,

თუ კაცსა ცოდნა არა აქვს,

გასტანჯავს წუთისოფელი.

ცოდნა თან დასდევს მცოდნელსა,

რაზომსაც დაეტარების,

აქვს უხილავი საუნჯე, 

ხელი არ შაეკარების;

არც ცხადით ძალით წაერთმის,

არც მალვით მოიპარების,

ჭკუვა უხმარ არს ბრიყვთათვის,

ჭკვა ცოდნით მოიხმარების!
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სულხან-საბა ორბელიანი 
(1658-1725)

 

იყო ერთი დიდებული მეფე. ჰყავ-
და ოცდაათი ვაჟი. როცა დაბერდა 
და სიკვდილის დრო მოუახლოვდა, 
დაუძახა თავის ვაჟებს, მოატანინა 
ოცდაათი შვილდის ისარი, შეკრა 
ერთად, მოსწია დასამტვრევად, მაგ-
რამ ვერ გატეხა. მერე კონა გახს-
სნა, თითო-თითოდ მოსწია ისრები 
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და ადვილად დაამტვრია. მიუბრუნ-
და შვილებს და უთხრა: თუ ერთად 
იქნებით, მტერი ისევე ვერ გძლევთ, 
როგორც მე ვერ დავძლიე ისრების 
ერთად შეკრული კონა, მაგრამ თუ 
გაიყრებით და დაცალცალკევდებით, 
მაშინ მტერი ისე დაგლეწავთ, რო-
გორც მე ცალ-ცალკე ისრები დავამ-
სხვრიეო.

ენით დაკოდილი
ერთი კაცი და ერთი დათვი დაძ-

მობილდენ. აწვია კაცმან მან დათვი 
იგი, ლხინი აჩვენა. დათვი დაეთხო-
ვა, გამოესალმა, მან კაცმან აკოცა 
და ცოლსაც აკოცნინა დათვისათვის. 

მას დიაცსა რა დათვის სიმყრალე 
ეცა, განერწყვა და თქვა: პირმყრალს 
სტუმარს ვერ ვეწყობიო! 

წავიდა დათვი. და მერმე ეს კაცი 
ეწვია და თან ცული წაიღო: მოის 
შეშას დავკოდ და წამოვიღებო! 

მოვიდა დათვი და, რაც მათ ეფე-



108

რებოდა, იმგვარად იალერსეს. მერ-
მე დათვმან დაუჟინა: თავზე ერთი 
ცული დამკარ და დამკოდეო! 

მან კაცმან უარი თქვა. დათვი 
არ მოეშვა. დაჰკრა ცული და თავი 
გაუტეხა. დათვი ტყეში წავიდა და 
კაცი შინ წამოვიდა.

მეორეს თვეს შეიყარნენ. დათვს 
თავი გამთელებოდა. დათვმან უთხ-
რა: ძმაო, შენის ცულით დაკოდილი 
თავი გამიმთელდა და შენის ცოლის 
ენით დაკოდილი გული არაო.

გლახაკი და ქილა ერბო
ერთი გლახაკი კაცი მივიდოდა 

გზასა ზედა და ერთი ქილა ერბო 
ჰპოვა. აიღო ქილა, საკიდარში ჯოხი 
გაუყარა და მხარზე შეიდვა. დაიწ-
ყო გზა-გზა სლვა და გულთა ამასა 
უბნობდა: 

_ აწ გამდიდრება მოინდომა 
ღმერთმან ჩემი. ჩავალ ქალაქად და 
ერბოს ნახევარ მარჩილად გავყიდი; 
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მით თორმეტს ქათმის სამამლე წი-
წილებს ვიყიდი, მოვიყვან, დავზრდი, 
დავყვერავ, დავასუქებ და თითოს 
თითო აბაზად დავყიდი. მერმე მით 
საეშვე გოჭებს ვიყიდი, დავასუქებ, 
დავაკერატებ და ორ-ორ მარჩილად 
დავყიდი. მერმე მით სახარე ხბო-
რებს ვიყიდი, დავზრდი, მოვხნავ, 
მოვთესავ და აშენებული შევიქმნები. 

და ამ გულისთქმაში შეშა აუდვა 
და ქალაქს გასასყიდლად წამოიღო. 

ერთი ხიდი დახვდა. თქვა მან 
კაცმან: აქ ხარი არ გაიარს, ხმა 
გავცეო. შესძახა: ჰარიო! 

დაუქნია ჯოხი, ერბოს ქოთა-
ნი ხიდზე დაჰკრა, ქოთანი გატეხა, 
ერბო დაიქცა. მისის გულისთქმით 
გამდიდრება წუთზე წაუხდა. 

_ შენც შენის გონებით ბევრს 
რასმე ზრახავ და გამდიდრდები, მაგ-
რამ ასეთი რამ გაგიზრახავს, რომე 
ღვთის ძალით შენს თავსაც მოჰშლი, 
არამც თუ განზრახული გაათაო.
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გრიგოლ ორბელიანი 
(1804-1883)

***
თამარის დროშა გაშალეს,

შეკრბა დიდუბეს ლაშქარი,

კახი ფარ-შუბით, თუში ხმლით,

ფშავ-ხევსურს ჰშვენის აბჯარი,

მკლავით ძლიერით ქართლელი,

ვით ციხე-ბურჯი მაგარი,

აჭარელი და მთიული,



111

ბრძოლაში შეუპოვარი,

მესხი სწავლითა ქებული,

გმირი იმერი _ ზრდილობით,

და მშვილდოსნობით აფხაზი,

გურული, მეგრი მკვირცხლობით...

გმირნო, მამულის მადიდნო,

თქვენა ხართ ჩვენი დიდება!

თქვენთა სახელთა ამაყად,

წარმოსთქვამს შთამომავლობა!

* * *
სხვა საქართველო სად არი,

რომელი კუთხე ქვეყნისა?!

ერი გულადი, პურადი,

მებრძოლი შავის ბედისა?!

შავთა დროთ ვერა შესცვალეს

მის გული ანდამატისა,

იგივ მხნე, იგივ მღერალი,

მოყვარე თავის მიწისა...
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ნიკოლოზ ბარათაშვილი 
(1817-1845)

არაგვი
მორბის არაგვი არაგვიანი,

თან მოსძახიან მთანი ტყიანნი,

და შეუპოვრად მოუთამაშებს

გარემო თვისსა ატეხილს

     ჭალებს.

ჰოი, ნაპირნო, არაგვის პირნო,

მობიბინენო, შვებით მომზირნო,
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ქართველსა გულმან როგორ

     გაუძლოს, 

ოდეს შვენება თქვენი იხილოს,

რომ თქვენს ბუჩქებში არა

     ჩამოხდეს,

რაც უნდა გზასაც ეშურებოდეს!...

მერანი
მირბის, მიმაფრენს უგზო-უკვლოდ

    ჩემი მერანი,

უკან მომჩხავის თვალბედითი

    შავი ყორანი!

გასწი, მერანო, შენს ჭენებას

   არ აქვს სამძღვარი,

და ნიავს მიეც ფიქრი ჩემი,

    შავად მღელვარი!

გაკვეთე ქარი, გააპე წყალი,

გარდაიარა კლდენი და ღრენი,

გასწი, გაკურცხლე და შემიმოკლე

მოუთმენელსა სავალნი დღენი!...
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ილია ჭავჭავაძე 
(1837-1907)

„ღონიერი და ჭირთამძლე ის 
არის, ვისაც ჭკუა ცოდნით მოურ-
თავს, ცოდნით აუყვავებია.”

„ცოდნა სიმდიდრეა. მერე იმისთა-
ნა მადლიანი სიმდიდრეა, რომ რაც 
უნდა ბევრს დაურიგო, ბევრს გა-
უნაწილო, შენ არა დაგაკლდება რა, 
თუ არ მოგემატება.”
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„დავიწყება ისტორიისა მომასწა-
ვებელია ერის სულით და ხორცით 
მოშლისა... წარსული მკვიდრი სა-
ფუძველია აწმყოსი, როგორც აწმყო 
_ მომავლისა. თუ იგი დაივიწყეთ, 
მაშინ დაგვიწყნია ჩვენი ცხოვრების 
სათავე, ჩვენი ცხოვრების საძირკ-
ველი და თუ ეს ასეა, რაღაზედ 
უნდა დავამყაროთ ჩვენი აწმყო, ჩვე-
ნი მერმისი.”

გაზაფხული
ტყემ მოისხა ფოთოლი,

აგერ მერცხალიც ჭყივის,

ბაღში ვაზი ობოლი

მეტის ლხენითა სტირის.

აყვავებულა მდელო,

აყვავებულა მთები,

მამულო, საყვარელო,

შენ როსღა აყვავდები.
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ხმა გულისა
ჩუმ მაღნარშია წამოწოლილი

ვიყავ, ზედ მედგა ხის უხვი

     ჩრდილი,

და საიდღამაც ნაზი ბულბული

სტვენდა სიყვარულს გაგიჟებული.

დიდხანს და დიდხანს ვუგდებდი

     მე ყურს

იმ ხმას საკვირველს, იმ ხმასა

     გრძნეულს;

ვგრძნობდი ჩემ სულის მშვიდ

     აღმაფრენას

და გულის ჩემის სულ სხვა-რიგ

     ცემას.

დიდხანს ვატარე, დავღალე

     თვალი,

ვერსად ვერ ვპოვე ის

    მომღერალი;

თურმე, ჩემს გულში ნაზი

     ბულბული

სტვენდა სიყვარულს გაგიჟებული.
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აკაკი წერეთელი 
(1840-1915)

ჩემი ხატია სამშობლო,

სახატე-მთელი ქვეყანა,

და რომ ვიწვოდე, ვდნებოდე,

არ შემიძლია მეც განა!
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განთიადი
...ცა-ფირუზ, ხმელეთ-ზურმუხტო,

სულის ჩამდგმელო მხარეო,

შენი ვარ, შენთვის მოვკდები,

შენზედვე მგლოვიარეო.

დედაშვილობამ, ბევრს არ გთხოვ,

შენს მიწას მიმაბარეო,

ცა-ფირუზ, ხმელეთ-ზურმუხტო,

ჩემო სამშობლო მხარეო!

გაზაფხული
გაზაფხულდა. ბუჩქის ძირას

თავს იწონებს ნაზი ია,

ჩვენს სალხენად კოკობ ვარდსაც

ეშხით გული გაუღია.

* * *

ჭრელი პეპელა დაათრო

და გააბრუა იამა...

მას მიეპარა ყმაწვილი,

დაიჭირა და იამა.
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იაკობ გოგებაშვილი 
(1840-1912)

 „მხოლოდ მტერს 
შეუძლია ურჩიოს 
ქართველებს: შეაქ-
ციეთ ზურგი უცხო 
ენებს და დარჩით 
დედაენის ამარაო...

ისწავლეთ რაც 
შეიძლება ღრმად 
და ზედმიწევნით 
ევროპული ენები, 
მაგრამ არასდროს 
არ დაივიწყოთ, 
რომ ყოველი ევრო-

პელი ჯერ საფუძვლიანად ითვისებს 
თავის მშობლიურ ენას და შემდეგ 
შეუდგება უცხო ენების შესწავლას.”
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* * *

ჩვენი ქართული, სიტყვა ქარგული,
სამშობლოს ფიქრი და აღმაფრენა.
ჩვენი ქართული _ რუსთველის ენა,
ილიას ენა, აკაკის ენა.
ხან ყვავილების ნელი შრიალი,
ხან იადონთა ხმატკბილი სტვენა,
სიტყვა ფრთიანი, ნაპერწკლიანი,
ბარაქიანი ქართული ენა.
გულუხვი, როგორც რთველში   
          ვენახი,
საამო, როგორც შრიალი ხეთა...
ჩვენ ხომ მას დედაენას ვეძახით,
გვიყვარდეს, როგორც მშობელი   
         დედა.

„დედა ენის შესწავლა ბავშვს 
აკავშირებს მთელი ერის სულთან 
და გულთან, მის ხანგრძლივ ისტო-
რიულ ცხოვრებასთან და ავსებს მას 
სულიერი მხნეობით და ღონით.”
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* * *

იაკობ გოგებაშვილს განსაკუთრე-
ბით უყვარდა ბავშვები. მათ ცოდნა-
განათლებას, მათთვის კაცთმოყვარე-
ობისა და სამშობლოს სიყვარულის 
სწავლებას მიუძღვნა მთელი ცხოვ-
რება დიდმა მასწავლებელმა.

იგი დარწმუნებული იყო, კაცი, 
რომელიც არაა კეთილშობილი, სამ-
შობლოს სიყვარულს ვერ შეძლებს; 
კაცი, რომელსაც არ შეუძლია სხვა 
ერის პატივისცემა, ვერ შეძლებს თა-
ვისი სამშობლოს სიყვარულს. მამუ-
ლიშვილი ის არის, ვისაც თავის 
ერთან ერთად სურს სხვა ხალხთა 
სიკეთე, კეთილდღეობა, მათთან ძმუ-
რი ურთიერთობა.

ირემი და ვენახი
ირემი მონადირეებს ზვრებში და-

ემალა. მონადირეებმა ნადირი და-
კარგეს. ირემს გაუხარდა, შიში გაუქ-
რა და კორტნა დაუწყო ვაზების 
ფოთლებს. ფოთლები შეირხა. მო-
ნადირეებმა შენიშნეს ეს და თქვეს: 
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ნადირი უთუოდ იქ დაგვემალაო, ეს-
როლეს თოფი და დაჭრეს ირემი. 
კვდებოდა ირემი და თან ამბობდა: 
ახია ჩემზე, ფოთლებმა მე დამმა-
ლეს, სიკეთე მიყვეს, მე კი იმათ 
კორტნა დავუწყეო.

ჯიუტი თხები
მდინარეზე ვიწრო ხიდი იყო. ამ 

ხიდზე ორი ჯიუტი თხა შეხვდა 
ერთმანეთს. გვერდის აქცევა შეუძ-
ლებელი იყო. ერთ-ერთს უკან უნდა 
დაეხია და გზა დაეთმო. 

_ უკან დაიხიე! _ უთხრა ერთმა 
მეორეს.

_ ნურას უკაცრავად! რატომ უნდა 
დავიხიო? მე პირველი ამოვედი ამ 
ხიდზე. შენ თვითონ დაიხიე! 

არც ერთს არ უნდოდა უკან და-
ხევა. მოუვიდათ ჩხუბი. დაეჯახნენ 
ერთმანეთს რქებით.

ჯიუტმა თხებმა თავი ვეღარ შე-
იმაგრეს და ყირამალა გადაეშვნენ 
წყალში.
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ვაჟა-ფშაველა 
(1861-1915)

,,ხარს ვგევარ ნაიალაღარს,

რქით მიწასა ვჩხვერ, ვბუბუნებ,

ღმერთო, სამშობლო მიცოცხლე! _

მძინარიც იმას ვდუდუნებ.”
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ღამე მთაში

,,ბუნება მბრძანებელია,

იგივ მონაა თავისა,

ზოგჯერ სიკეთეს იხვეჭავს,

ზოგჯერ მქნელია ავისა,

მაინც კი ლამაზი არის,

მაინც სიტურფით ყვავისა.”

* * *
,,ბუნებამ გამოიღვიძა,

ადგა, გაცოცხლდა მკვდარია _ 

ძლივს საამური დამეცა

ცივი ციური ცვარია.”

* * *
,,ის კი არ არის ბიჭობა,

რომ გამაგრებდნენ, ჰმაგრობდე,

ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი,

თავისთავადა ჰვარგოდე.”
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* * *
,,უსულო საგნებს სული ჩავბერე,

ავასაუბრე ლოდები კლდისა

და როგორც მეფე გავათამამე

მწირი ბალახი, ის ქუჩი მთისა”.

გამოღმით მე ვარ, გაღმა - შენ

შუაზე მოდის მდინარე,

ხიდი არ გვიძე წყალზედა,

ფიქრი გვკლავს მოუთმინარე.

მინდა გაკოცო, მაკოცო,

შენს სახეს ვხედავ მღიმარეს,

მაგრამ ვერსაით გამოვედ

ამ სატიალო მდინარეს.

მეც უნავო ვარ, შენაცა,

ცურვა არ ვიცით, ვტირითა;

მეშველიც არვინ გვიჩნდება

არც ციდან, აღარც ძირითა,

შენ მე მიმელი, მე _ შენა

გაცინებული პირითა...
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გალაკტიონ ტაბიძე 
(1891-1959)

ბევრი მხარე მოვიარე,

ასე იწყებს ამბავს მთვარე,

მაგრამ საქართველოსთანა

არ მინახავს არსად მხარე.

სამი დიდი ოკეანე

გარე უვლის ნათელ მხარეს,

მთვარიანი და მზიანი
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ზეცა აფრქვევს სიანკარეს.

ორ ზღვას შუა ძველისძველად

საომარი იყო ლელო,

ის გადარჩა და სახელად

ეწოდება საქართველო.

მშობლიურო ჩემო მიწავ,

შენს საყვარელ სახელს ვფიცავ,

რომ დავიცავ შენს დიდებას,

წინაპართა ძვლებს დავიცავ!

შარშან ჩვენი სახლის წინ

იდგა ოთხი აფთარი,

გაზაფხული, ზაფხული,

შემოდგომა, ზამთარი.

საშინელი რამ იყო

კარზე მათი მოდგომა,

გაზაფხული, ზაფხული,

ზამთარი, შემოდგომა!...
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გიორგი ლეონიძე 
(1899-1966)

დედა ენა
წიგნი ჩვენი, ჩვენი დედა,

ჩვენი ენა ქართული,

ვარდნაბამი ფურცელი,

ჩვენს ყრმობაში ჩართული!

დედის ძუძუ მეორე,

სიყვარული პირველი,

ჩვენს აკვანს შემომჯდარი

მგალობელი ფრინველი.

იავნანის ნიავში

ჩვენს ყურთან რომ გაისმა,
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ყრმობა რომ გვისურნელა,

როგორც ბაღი მაისმა.

ჩვენი წიგნი, ჩვენი დედა,

ჩვენი ენა ქართული,

ოქროსხმიან სიმებად

გულში ამოხლართული. 

* * *
სულ ჩემი გულის მონაწურია, 
რაც დაეპწკარა ქაღალდს
    ლექსები, 
ვუმღერ სამშობლოს, კიდევ
    მწყურია, 
და მის სიყვარულს
    დავემწყემსები.

მშობელ მიწაში მიდგას ფესვები, 
როგორც წყალში დგას წნორის
    ძირები, 

სიცოცხლეს ვერსად დავესესხები, 

თუ სამშობლოსგან გავიწირები! 

მარადი შუქით ბრწყინვალებს

     იგი,
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მისი ნათელი დამთოვებია, 

სიცოცხლე _ მისი მშვენების

     იქით _ 

ერთ ნაბიჯზედაც არ მდომებია!...

დამდგარა ჩემი სიმღერის ჯერი, 

ეს ყვავილები მე დავაგროვე;

მე ვარ სამშობლოს ჩუქურთმის

     მჭრელი,

ვარ ახალ ქართლის თანამედროვე! 

გულის ნათელი მე მიპოვია,

ქართლის დიდების მე ვარ

     მნახველი, 

სამშობლო _ ჩემი გულის

     ფეთქვაა, 

სამშობლო _ ჩემი ლექსის

     სახელი!
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ირაკლი აბაშიძე 
(1909-1992)

ვინ იცის, როგორ მელის    

     ვარძია...

რა დიდ ფიქრშია,

რა მწველ დარდზეა;

როგორ აძგერდნენ სამცხეს    

     ქედები...

ვინ იცის,

როგორ მელის ვარძია!

როგორ მელიან თმოგვის    

     კედლები.
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უთქმელ ღაღადით,

უთქმელ ვედრებით,

როგორ ამღერდნენ

მაღალ ღმერთისთვის...

როგორ მელიან თმოგვის    

       კედლები,

ვინ იცის, როგორ მელის

ხერთვისი...

იმ ძველ მოძღვრისთვის,

იმ ძველ მხედრისთვის,

სიცოცხლეს მხოლოდ ერთი

      აზრი აქვს...

ვინ იცის,

როგორ მელის ხერთვისი!

როგორ მელიან მტკვარზე    

      მერცხლები,

ნამი,

რომელიც ველის ვარდზეა...

ვინ იცის,

როგორ მელის მესხეთი,

ვინ იცის,

როგორ მელის ვარძია!...
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გრიგოლ აბაშიძე 
(1914-1994)

სიმღერა
გვიყვარს, როგორ იავნანა,

როგორც ტკბილი ზღაპარი,

საქართველოს ცა და მიწა,

საქართველოს მთა-ბარი!

იგი ქვეყნის თვალი არი,

ზურმუხტ-ლალი ჰფენია,

ალაგ _ წითელ, ალაგ _    

    ყვითელ,

ალაგ _ ალისფერია!
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მეც მასწავლეთ
მომეწყინა, ვეღარა ვძლებ

თოჯინების ანაბარა,

მეც სკოლაში წამიყვანეთ,

მეც მასწავლეთ ანა-ბანა.

თორემ უნდა გამოგიტყდეთ,

თქვენთან რა მაქვს დასაფიცი,

სამი წლისა გავხდი, მაგრამ

ჯერ ათამდის თვლაც არ ვიცი.

გაზაფხული
აღარც ქარი, აღარც სუსხი,

აღარც თოვლის ნარჩენია,

ტყემლის ყვავილს ფიფქი სცვივა,

ატმებს ცეცხლი გასჩენია.

ცის ლაჟვარდში ტოროლები,

აივანზე მერცხლებია,

გამოსულან პატარები,

მათი ცქერით ვერ ძღებიან.
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ლადო ასათიანი 
(1917-1943)

ქართული ენა
საქართველოს მთებში 

გაგაჩინა ზენამ, 

სიყვარულის, ლექსის, 

სადღეგრძელოს ენავ!

მოიმღერა დღემდის 

უძველესმა ტომმა 



136

შლეგი ჩანჩქერების 

ნაპრალებზე ხტომა,

მყინვარების ღვთიურ 

ბრწყინვალებით დნობა, 

ჯაგნარებში ირმის 

ჯოგის ნავარდობა,

გაფანტული ფარის 

მთაზე დაჯანღება 

და ქართული ფარის 

ფარზე დაჯახება!

უძველესმა ტომმა 

დღემდის მოიმღერა, 

მწიფე პურის ყანა 

ქარში როგორ ღელავს,

სარკინეთში გრდემლზე 

როგორ სცემენ უროს 

და ვარსკვლავი ზღვებზე 

როგორ მოგზაურობს,

ან მთვარიან ღამით 

ციხე-კოშკის ჩრდილში 
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რა ტკბილია ფარულ 

სიყვარულის შიში,

როცა ღამისმთევლებს 

ლხინი გაუმართავთ 

და სიზმრები როცა 

სთვლემენ სასთუმალთან...

საქართველოს მთებში 

გაგაჩინა ზენამ, 

ხმათა ხავერდების 

და ღმერთების ენავ!
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იოსებ ნონეშვილი 
(1918-1980)

არის ასეთი ქვეყანა
ვაზის ძირში დარწეული აკვანი,

სალამურის საამური კვნესა,

გმირობის და უკვდავების

     ზღაპარი

ხალხში თქმული რუსთაველის

     ლექსად.

მამა-პაპის წმინდა სისხლით

     ნაბანი,
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მზის სხივებით ანთებული

     მარად,

უფსკრულებში ჩანჩქერების

     ჩქაფანი,

მთებზე თოვლი, ბულბულები _

     ბარად.

ზოგან ირმების ჯოგია,

ზოგან არწივნი ჰქრიან,

არის ასეთი ქვეყანა, _

მას საქართველო ჰქვია!..

თხილის ერთ გულს ცხრა ძმას

    ძმურად გაუყოფს,

მას თავისთვის განა მეტი

    უნდა?..

სურს მოყვარეს გულის კარი

    გაუღოს,

სახლის კარი ღია არის მუდამ.

„ერი პურადი, გულადი”,

სტუმარს ღვთის კაცად

    სთვლიან...

არის ასეთი ქვეყანა, _

მას საქართველო ჰქვია!
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ანა კალანდაძე 
(1924-2008)

ჟუჟუნა წვიმა მოვიდა
ჯეჯილში ჩაიშრიალა

თვალგახელილმა ყანამა,

მთით მობერილმა ნიავმა,

ნარგიზის იავნანამა...

ერთი პაწია ჩიორა

მუხიდან მომესალამა...

ია განგებამ დახატა,

თუ ფიროსმანის ყალამმა?
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ყაყაჩოს „ღვინო სალხინო“

როგორ არ შესვას ანამა?!

„ჟუჟუნა წვიმა მოვიდა,

დიდი მინდორი დანამა”.

ქარი გიმღერის ნანასა
ქარი გიმღერის ნანასა,

ზღაპარს გიამბობს ჭადარი...

ძეწნამ ალერსით ამავსო

ეჭვებით ნაავადარი...

საქართველოო ლამაზო...

„სხვა საქართველო სად არი?”

ცა ვარსკვლავებით ინთება,

ცა _ არცა რისი სადარი...

მთვარე რომ ამობრწყინდება,

გული გაფრენად მზად არი...

დიდება, შენი დიდება

სხვა საქართველო სად არი?..”
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ფრიდონ ხალვაში 
(1925-2010)

გენაცვალე
სნეული ხარ? _ გეწამლება,

ჭაბუკი ხარ? _ შეგაყვარებს,

მოხუცი ხარ? _ მოგაშორებს

შუბლზე წელთა ჩანაღარებს.

გაწყენინეს? _

დაგავიწყებს ყველა ფლიდს
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და ენამწარეს,

ღარიბი ხარ? _ გაგამდიდრებს,

ასეთია “გენაცვალე”...

საქართველოს დღევ და ღამევ,

შენს ფერადებს რაღა დალევს,

შენი წყალი და ჰაერი ტკბილია, 

ვით “გენაცვალე”.

“გენაცვალეს” მღერის ქარი,

ემატება ხილს შაქარი,

გენაცვალე, მეგობარო,

სიყვარულო დაუმჭკნარო,

მუდამ ვინმეს მოლოდინით

გაღებულო ოდის კარო.

ყველას მოძმედ წამომდგარო,

გენაცვალე, საქართველოვ,

შენმა სიტყვამ, პირნალესმა

გამამაგროს, გამამრთელოს.

გენაცვალე, სიცოცხლეო,

მიტომ მატკბობ, თან მაწვალებ,

რომ შენ უფრო შემიყვარდე _

გენაცვალე!
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ნოდარ დუმბაძე 
(1928-1984)

ჩვენი საუნჯე
ჩემს ოჯახში ერთი უძვირფასესი 

წიგნი ინახებოდა. ეს წიგნი გო-
გებაშვილის ,,დედა ენა” გახლდათ. 
,,დედა ენა,” რომლითაც დედაჩემი 
სწავლობდა და რომელსაც მე მი-
კითხავდა ბავშობაში, ვიდრე სკოლა-
ში წავიდოდი. ,,დედა ენა” _ ჩვენს 
ოჯახში შელოცვილი აკვანივით გა-
დადიოდა მამიდან შვილზე და ისე 
იყო გაცრეცილი, ფურცელ-ფურცელ 
დაშლილი და ათასჯერ დაკაბადონე-
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ბული, რომ ძალა უნებურად მოით-
ხოვდა უაღრესად სათუთ და სათნო 
მოპყრობას. სწორედ ეს ,,დედა ენა” 
წავიღე თან ქართველ მწერალთა 
ჯგუფთან ერთად თურქეთში გავემგ-
ზავრე.

ქალაქ ბურსაში ერთი შავთვალ-
წარბა ბიჭი მომიახლოვდა, ოდნავ 
კეხიანი ცხვირი ჰქონდა და ნაფოტი-
ვით თხელი იყო, ეკალათი და ცივი 
მჭადით გაზრდილ გურულ ბიჭს 
ჰგავდა და არც მოვტყუებულვარ.

გურჯი ვარ, _ მითხრა.

თარჯიმანი გვეხმარებოდა საუბარ-
ში.

_ ქართული რატომ არ იცი? - 
ვუსაყვედურე.

_ ნენეი მომიკდა! _ იმართლა 
თავი.

ეს ორი ქართული სიტყვა ისე 
მითხრა, ტირილი მომინდა.

სასტუმროში წავიყვანე და ეს ჩვე-
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ნი ოჯახის განძი _ ,,დედა ენა” ვა-
ჩუქე.

შენია, წაიღე, ოღონდ ისწავლე,  
_ ვთხოვე.

თავი დამიქნია, გამიღიმა და წა-
იღო. წაიღო და ისეთი გრძნობა 
დამრჩა, თითქოს ჩემი დედა ვაჩუქე 
და მისი მკვდარი დედა გავუცოცხ-
ლე.

ვარადა
ვარადა, ბიჭო, ვარადა,

უკვე აღარ ვარ ავადა.

დედიკომ ძალით შემასვა

წამლები მთელი კარადა.

კენჭივით ბიჭი ვიზრდები

ბაბუას გასახარადა...
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მუხრან მაჭავარიანი 
(1929-2010)

საქართველო
ვისაც უყვარს საკუთარი

სამშობლო და მინდორ-ველი,

ვინც არ უნდა იყოს იგი _

ფინელი თუ ინდოელი,

ვინც გლეხია,

ვინც მუშაა,

ვინც სიმართლის მძებნელია _

საქართველო არ უყვარდეს _

ყოვლად შეუძლებელია!
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კიდევ უფრო, კიდევ უფრო 

იღორძინე, საქართველო,

კიდევ უფრო ბევრი შვილი

გამოზარდე სასახელო,

კიდევ ერთი რუსთაველი,

კიდევ ერთხელ აამღერო;

შენც იხარო _

ჩვენც გვახარო, _

გამხნევდე და გაგვამხნევო,

გევალება,

საქართველოვ!

შეგიძლია,

საქართველოვ!

გაგიმარჯოს,

საქართველოვ!
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ოთარ ჭილაძე 
(1933-2009)

როდესაც ასე ახლოა გრემი
როდესაც ასე ახლოა გრემი, 

მეც მინდა ვიყო უფრო მაღალი,

რომ დაინახონ ჩემში ან ჩემით

რაღაც ახალი, სულმთლად ახალი.

და თუმცა გრემი არის ბებერი,

არის დაღლილი და დანგრეული,

მე მაინც მამღვრევს ეს
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     სექტემბერი,

როგორც საყვარელ ქალის

     სხეული.

მე მაინც კეთილ ფიქრებით

     მავსებს

სახეგაპობილ კედლის ალმური

და უკვე ვიცი, რად მიყვარს ასე

ვაზიც, ჩუქურთმაც და

     სალამურიც.

მე ყველაფერი მომწონს და

     მიყვარს,

მე ყველაფერი მგონია ჩემი,

როდესაც ასე ახლოა გრემი,

როდესაც ასე ახლოა გრემი!



151

ზურაბ გორგილაძე 
(1937-2006)

ოჰოი ნანა
ჰოიდა ნანა, ოჰოი ნანა,

ხულო შუახევ ქედიდანა,

დედო დვრინით დამემღერა,

დიდიგოროზი მთები თანა,

მთები! _ ვისთვის თვალსეირი,

ვისთვის ჯავრი შიგნიდანა,

მთებში ჩუმად დაქვითინებს,

ჩემი დიდი ნენეს ნანა,
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დერდებს გულში ვიბექსნიდი,

აჭარელი ვიყავ განა!..

ჰოიდა ნანა, ოჰოი ნანა,
წარბგახსნილი დავალ განა,
საქართველოვ ჩემო დედავ,
ჩემი სუნთქვა გენაცვალა,

ჩემი ყველა მქუხარება,

მწუხარებაც გენაცვალა,

შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის

ხიხაძირში კიდევ ვდგავარ,

შენი ჭერის სიმაღლისთვის,

მარადიდში ვხლიჩავ ყავარს,

შენი რჯულის საჯილდაოდ,

სხალთას ვრეკავ ზარებს მთავარს,

ერთ ძირ ვენახს სულ გირგავდი,

კვლავ დაგირგავ დღესაც, ხვალაც!

იდიდგულე რომ ამფერი

აჭარელი გყავდა განა!!!
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ხალხური პოეზია

იავნანა
იავ, ნანა, ვარდო, ნანა,
   იავნანინაო,
დაიძინე, გენაცვალე,
   იავნანინაო,
ჯერ არ გათენებულაო,
   იავნანინაო,
ვარსკლავები ამოსულა,
   იავნანინაო,
მთვარე შეშინებულაო,
   იავნანინაო,
მანანოები მოდიან,
   იავნანინაო,
ძილი მოაქვთ გუდითაო,
   იავნანინაო,
ამას ჩემს ყმაწვილს მივუტან,
   იავნანინაო,
თვალებს გავუვსებ ძილითა,
   იავნანინაო.
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* * *
იზარდე მწვანე ჯეჯილო!

დაპურდი! გახდი ყანაო.

იხაროს მისმა მარჯვენმა,

ვინც გთესა, მოგიყვანაო!

მოდი, ვნახოთ ვენახი, რამ 
შეჭამა ვენახი;
მიველ ვნახე ვენახი, თხამ 

შეჭამა ვენახი.
მოდი, ვნახოთ თხა, რამ შეჭამა 

თხა;
მიველ ვნახე თხა, მგელმა ჭამა 

თხა.
მგელმა თხა, თხამ ვენახი 

შეჭამა.
მოდი, ვნახოთ მგელი, რამ 

შეჭამა მგელი;
მიველ ვნახე მგელი, თოფმა 

ჭამა მგელი.
თოფმა მგელი, მგელმა თხა, 

თხამ ვენახი შეჭამა.
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მოდი, ვნახოთ თოფი, რამ 
შეჭამა თოფი;
მიველ ვნახე თოფი, მიწამ ჭამა 

თოფი.
მიწამ თოფი, თოფმა მგელი, 

მგელმა თხა, თხამ ვენახი შეჭამა.
მოდი, ვნახოთ მიწა, რამ შეჭამა 

მიწა;
მიველ ვნახე მიწა, თაგვმა ჭამა 

მიწა.
თაგვმა მიწა, მიწამ ჟანგი, 

ჟანგმა თოფი,
თოფმა მგელი, მგელმა თხა, 

თხამ ვენახი შეჭამა.
მოდი, ვნახოთ თაგვი, რამ 

შეჭამა თაგვი;
მიველ ვნახე თაგვი, კატამ ჭამა 

თაგვი.
კატამ თაგვი, თაგვმა მიწა, 

მიწამ ჟანგი,
ჟანგმა თოფი, თოფმა მგელი, 

მგელმა თხა,
თხამ ვენახი შეჭამა.
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თურქეთიდან მონაწერი

* * *
მონატრებულ ასო-ბგერით,
ჩემი “დედა ენა” მღერის,
ამ ენაზე მგალობელი,
სამოთხეში წავა ფრენით,
რა ლამაზი პეპელაა,
ლურჯ იასაც ვხედავ მცინარს,
“დედა ენა” გადავფურცლე,
სიხარულით ამეტირა...
გადმოვლახავ აჭარის მთებს,
გადმოვცურავ ჭოროხსაც,
შენს უბეში სულს მოვითქვამ,
გამიხსენო ოღონდაც.
დედა ენით შემოგცინებ,
თვალში ცრემლი მექნება,
გაყუჩული ტკივილებით,
გული ამიფეთქდება.
გადმოვლახავ აჭარის მთებს,
მთებო, ხომ არ მიწყრებით,
“დედა ენა” სულში მიდევს,
და თავიდან ვიწყები.

მუჰამმედ იუნუს კაია
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ლექსიკონი

ა
აი   _   Işte
ათი   _   On
აკვანი   _   Beşik
ალუბალი  _   Vişne
ადამიანი  _   İnsan
ამინდი  _   Hava
ამხანაგი  _   Arkadaş
ანდაზა  _   Atasöz
აპრილი  _   Nisan
არდადეგებები _   Tatıller
ატამი   _   Şeftal
აფთიაქი  _   Eczane
აქლემი  _   Deve
აღმოსავლეთი _   Doğu
აჭამა   _   Yedirdi
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ბ
ბაბუა   _   Dede
ბალი   _   Kiraz
ბატი   _   Kaz
ბიჭი   _   Oğlan, erkek
ბუ   _   Baykuş
ბუზი   _   Sinek
ბუჩქი   _   Çalı
ბოსტნეული _   Sebze
ბუნება   _   Doğa
ბულბული  _   Bülbül
ბურთი   _   Top

გ
გამოცანა  _   Bilmece
გზა   _   Yol
გლეხი   _   Çiftçi
გოგო   _   Kız
გული   _   Kalp
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გრილი  _   Serin
გვარი   _   Soyadı

დ
და   _   kızkardeş
დაბალი  _   Alçak
დანა   _   Bıçak
დაპყრობა  _   Işgal etmek
დასავლეთი  _   Batı
დათესვა  _   Ekmek
დაკრეფა  _   Toplama
დასხდომა  _   Oturmak
დათვი   _   Ayı
დალევა  _   İçmek
დამარცხება  _   Yenilmek
დანგრევა  _   Yıkılmak
დარგვა  _   Dikmek
დასხმა   _   Dökmek
დაძახება  _   Çağirmak
დახატვა  _   Resim yapmak
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დედა   _   Anne
დედასამშობლო _   Anavatan
დედაქალაქი _   Başkent
დიახ   _   Evet
დიდი   _   Büyük
დღეს   _   Bugün

ე
ენა   _   Dil
ერთი   _   Bir
ექვსი   _   Altı
ეზო   _   Avlu, bahçe
ენძელა  _   Çiğdem
ერთგული  _   Sadık
ექიმი   _   Doktor
ეკლესია  _   Kilise

ვ
ვაზი   _   Asma
ვაჟი   _   Evlat, oğul
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ვარდი   _   Gül
ვარდისფერი _   Pembe
ველი   _   Ova
ვაშლი   _   Elma
ვარსკლავი  _   Yıldız
ვეფხვი   _   Kaplan
ვირი   _   Eşek

ზ
ზარი   _   Zil
ზღვა   _   Deniz
ზარმაცი  _   Tembel
ზღაპარი  _   Masal
ზამთარი  _   Kış
ზაფხული  _   Yaz

თ
თამაში  _   Oynamak
თაფლი  _   Bal
თბილი  _   Ilık
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თევზი   _   Balık
თეთრი  _   Beyaz
თვე   _   Ay
თითი   _   Parmak
თმა   _   Saç
თოვლი  _   Kar
თოკი   _   İp
თონე   _   Tandır
თოფი   _   Tüfek
თოხი   _   Çapa

ი
ია   _   Menekşe
იასამანი  _   Leylak
ირემი   _   Geyık
ისტორია  _   Tarih
იხვი   _   Ördek

კ
კაცი   _   Erkek
კაბა   _   Elbise
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კაკალი  _   Ceviz
კაკაბი   _   Keklik
კალმისტარი _   Kalem
კამეჩი   _   Manda
კარი   _   Kapı
კატა   _   Kedi
კბილი   _   Diş
კენკავს  _   Gagaliyor
კვერნა   _   Zerdeva
კვერცხი  _   Yumurta
კვირა   _   Pazar, Hafta
კვიცი   _   Tay
კლასი   _   Sınıf
კოდალა  _   Ağaçkakan
კონა   _   Bağlam
კომში   _   Ayva
კრეფა   _   Toplama, 
                    Devşirme
კუ   _   Kaplumbağa
კურდღელი  _   Tavşan
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კრუხი   _   Kulukça
კოვზი   _   kaşık
კოკა   _   Gügüm
კომბოსტო  _   Beyaz lahana
კიტრი   _   Salatalık

ლ
ლექსი   _   Şiir
ლეღვი   _   İncir
ლეკვი   _   Köpek yavrusu
ლომი   _   Aslan
ლოყა   _   Yanak
ლურჯი  _   Mavi
ლეგენდა  _   Efsane

მ
მადლობა  _   Teşekkür
მაგიდა  _   Masa
მაიმუნი  _   Maiymun
მაისი   _   Mayıs
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მამა   _   Baba
მარილი  _   Tuz
მარტი   _   Mart
მარწყვი  _   Çilek
მასწავლებელი _   Öğretmen
მამალი  _   Horoz
მოსწავლე  _   Öğrenci
მოხუცი  _   İhtiyar
მსხალი  _   Armut
მტერი   _   Düşman
მტრედი  _   Güvercin
მურაბა  _   Reçel
მუსიკა   _   Muzik
მუშა   _   İşçi
მუხა   _   Meşe
მწარე   _   Acı
მწერალი  _   Yazar
მწვანე   _   Yeşil
მწყერი  _   Bıldırcın
მხეცი   _   Canavar
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მიხაკი   _   Karanfil
მინდორი  _   Tarla
მზე   _   Güneş
მთა   _   Dağ
მთვარე  _   Ay
მდინარე  _   Nehir
მგელი   _   Kurt
მაყვალი  _   Böğürtlen
მაწონი  _   Yoğurt
მიმინო  _   Şahin
მიწა   _   Toprak
მკა   _   Hasat
მჟავე   _   Ekşi
მელა   _   Tilki
მერცხალი  _   Kırlangıç
მეხი   _   Şimşek
მამიდაშვილი _   Küzen
მესაქონლეობა _   Hayvancılık
მინდორ-ველი _   Ovalı Tarlalar
მატარებელი _   Tren
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ნ

ნავი   _   Kayık
ნავსადგური _   Liman
ნამგალი  _   Orak
ნამცხვარი  _   Pasta
ნიავი   _   Meltem
ნუკრი   _   Karaca
ნუში   _   Badem

ო

ოთახი   _   Oda
ორბი   _   Kartal
ოფოფი  _   Huthut kuş
ოჯახი   _   Aile

პ

პატარა  _   Küçük
პეპელა  _   Kelebek
პირი   _   Ağız
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პური   _   Ekmek
პასუხი   _   Cevap

ჟ
ჟირაფი  _   Zürafa
ჟანგი   _   Pas

რ

რვეული  _   Defter
რკო   _   Palamut

ტ

ტურა   _   Çakal
ტიტა   _   Lale
ტყე   _   Orman
ტბა   _   Göl
ტაში   _   Alkış
ტკბილი  _   Tatlı
ტოროლა  _   Çayır kuşu
ტყემალი  _   Erik
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ტელეფონი  _   Telefon
ტელევიზორი _   Televiziyon
ტრადიცია  _   Gelenek

ფ
ფარდა   _   perde
ფანქარი  _   Kurşunkalem
ფანჯარა  _   Pencere
ფაფა   _   Lapa
ფერი   _   Renk
ფოთოლი  _   Yaprak
ფრინველი  _   Kuş
ფუტკარი  _   Arı
ფული   _   Para
ფქვილი  _   Un
ფუჭი   _   Nafile
ფრთა   _   Kanat

ქ
ქუდი   _   Şapka
ქარი   _   Rüzgar
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ქაღალდი  _   Kağıt
ქათამი  _   Tavuk
ქლიავი  _   Erik
ქოლგა   _   Şemsiye
ქორი   _   Atmaca
ქრიზანთემა _   Krizantem
ქურდი   _   Hırsız

ღ

ღამე   _   Gece
ღელე   _   Dere
ღვიძლი  _   Karaciğer
ღმერთი  _   Tanrı
ღობე   _   Çit

ყ

ყაყაჩო   _   Gelincik
ყავა   _   Kahve
ყვავილი  _   Çiçek
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ყანა   _   Tarla
ყველი   _   peynir
ყვითელი  _   Sarı
ყმაწვილი  _   Genç adam
ყიდვა   _   satın almak
ყურძენი  _   Üzüm
ყორანი  _   Kuzgun
ყვავი   _   Karga

შ

შემოდგომა  _   Sonbahar
შავი   _   Siyah
შაშვი   _   Karatavuk
შევარდენი  _   Doğan
შეშა   _   Odun
შვილი   _   Oğlu
შვილიშვილი _   Torun
შინაური  _   Evcil
შინდი   _   Kızılcık
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შუადღე  _   Öğle
შუა   _   Orta
შოშია   _   Ekin kargasi

ჩ

ჩანთა   _   Çanta
ჩრდილოეთი _   Kuzey
ჩაცმა   _   Giyinmek
ჩიტი   _   Kuş
ჩოჩორი  _   Sipa
ჩაი   _   Çay

ც

ცა   _   Gökyüzü
ცივი   _   Soğuk
ცისფერი  _   Gökrengi
ცოდნა   _   Bilme
ციყვი   _   Sincap
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ცოლი   _   Karı, Eş
ცოცხალი  _   Diri
ცხვარი  _   Koyun
ცხელი   _   Sicak
ცხოველი  _   Hayvan
ცუდი   _   Kötü
ცოტა   _   Az
ცხენი   _   At

ძ

ძაღლი   _   Köpek
ძალა   _   Güç
ძაფი   _   İplik
ძმა   _   Erkek Kardeş
ძროხა   _   İnek
ძველი   _   Eski
ძილი   _   Uyku
ძიძა   _   Bakıcı
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წ
წიგნი   _   Kitap
წიწილა  _   Civciv
წვიმა   _   Yağmur
წაბლი   _   Kestane
წითელი  _   Kırmızı
წარბი   _   Kaş
წამალი  _   İlaç
წამი   _   Saniye
წყალი   _   Su
წიწაკა   _   Biber
წერა   _   Yazmak
წისქვილი  _   Değirmen
წერო   _   Turna

ჭ
ჭა   _   Kuyu
ჭარხალი  _   Pancar
ჭერამი  _   Kayısı
ჭიქა   _   Bardak
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ჭაღი   _   Avize
ჭამა   _   Yemek
ჭიამაია  _   Ür boceği

ხ
ხარი   _   Öküz
ხალხური  _   Halk şiiri
ხალხი   _   Halk
ხბო   _   Buzağı
ხე    _   Ağaç
ხელი   _   El
ხელსახოცი  _   Peçete
ხიდი   _   Köprü
ხილი   _   Meyve
ხუთშაბათი  _   Perşembe

ჯ

ჯოხი   _   Sopa
ჯამი   _   Çanak
ჯარი   _   Ordu
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ჯიხვი   _   Dağ keçisi
ჯორი   _   Katır

ჰ

ჰაერი   _   Hava
ჰამაკი   _   Hamak


