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ქითირს იმ დილით 
ადრე გაეღვიძა. 

როგორც კი ისაუზმა, 
იმ ხეზე აძვრა, 

სადაც ცხოვრობდა და 
როგორც წესი ბედნიერების 

სიმღერა წაიმღერა.
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‘ლარი ლაი ლაი ლაი ლაა ლაა
გამარჯობა ლამაზო მზევ.

ლარი ლაი ლაი ლაი ლაა ლაა
შენმა სიმხურვალემ ისევ გაათბო 

არემარე.’
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შემდეგ ტოტზე 
სიარულისას თირთილი დაინახა. 

ლარი ლაი ლაი ლაი ლაა ლაა, 
მეგობარო თირთილ დილა 

მშვიდობისა შენც. 
ლარი ლაი ლაი ლაი ლაა ლაა. 

ნახე რა ლამაზი დღეა.
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თუმცა თირთილმა 
არ უპასუხა. 

ქითირს დილა 
მშვიდობისა

არ უსურვა. 
თანაც არც კი გაიცინა. 
ქითირს გაუკვირდა. 
ნატავ თირთილი ასე

 რატომ მოიქცა?
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ქითირი ამაზე რომ 
ფიქრობდა, ფითირის 

ხმა შემოესმა.

-ქითიიირ! სად ხარ?
ქითირი ცოტა ხანში

ფითირის გვერდით აღმოჩნდა, 
თუმცა შეუმჩნევლად, 

წყნარად მიუახლოვდა. 
შემდეგ კი ჩუმად 

წაუჩურჩულა:

-აი აქ ვარ.
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ფითირს შეეშინდა, 
უცებ შეხტა.

-კარგი რა მეგობარო.
 რატომ შემაშინე? ა

ქ მშვენივრად გელოდებოდი.

 შიშისგან რომ შევხტი, 
ლამის ხის ტოტს 

დავეჯახე.



8 ქითირმა 
არაფერი თქვა. 

მხოლოდ უცნაურად 
გაიღიმა. 

საუბარი დაიწყეს.
 ერთმანეთს უხსნიდნენ, 

თუ რას აკეთებდნენ 
მანამდე.



9

ქითირმა აუხსნა 
რომ თირთილს შეხვდა,

 მაგრამ თირთილი 
არ მიესალმა. ფითირმა უთხრა:

-მეც მასე მომექცა. 

არც მომესალმა, 
არც გაიღიმა.
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ერთმანეთს თავი მიადეს. 
გამოსავალს ეძებდნენ, 

რადგან ხვდებოდნენ, 
რომ თირთილი ამას 

გამიზნულად არ 
გააკეთებდა. 
მაშინ ეს უნდა 

მიეხვედრებინათ. 
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მოქმედებაზე გადავიდნენ.
 იმ გზის კუთხისაკენ წავიდნენ,
 სადაც სავარაუდოდ თირთილი 
გაივლიდა და ელოდებოდნენ. 

მოგვიანებით თირთილი 
გამოჩნდა. 

სახე კვლავ არ უღიმოდა.
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ფითირი და ქითირიც 
მოღუშულები ჩამოსხდნენ. 

წარბი შეიკრეს 
და საერთოდ არ 
ლაპარაკობდნენ. 

თირთილმა ერთი ხანი წყნარად 
იარა. შემდეგ ქითირსა 

და ფითირს მიუბრუნდა. 



13არაფერი თქვა.  
იმავე მდგომარეობაში 

ცოტა კიდევ იარა. შემდეგ 
ისევ შემობრუნდა. 

გაკვირვებული იყო, 
მაგრამ მაინც არაფერი 

თქვა. 
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ცოტა კიდევ რომ გაიარა უთხრა:

-არ მეტყვით თქვენ ორს  
რა გჭირთ?

ამჯერად ქითირმა და 
ფითირმა არ უპასუხეს. 

თირთილს შეხედეს, 
შემდეგ ისევ წარბი შეიკრეს 

და სახეები დახარეს.



15თირთილი გაოცებული იყო. 
გადაწყვიტა გაეგო რა ხდებოდა. 

ქითირსა და ფითირს ისევ მიმართა:

-არ მეტყვით რა დაგემართათ 
და რატომ არ მპასუხობთ?

ქითირმა და ფითირმა 
ერთმანეთს შეხედეს, ვეღარ 

მოითმინეს და სიცილი დაიწყეს.



16 თირთილს ვერაფერი გაეგო. 

მათ განცვიფრებული 
უყურებდა.

-თქვენგან რომელიმე 
ამიხსნის რა ხდება?
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ქითირმა და ფითირმა ერთად 
დაიწყეს ლაპარაკი:

-ეს თამაში იყო 
იმისთვის, რომ 

მიმხვდარიყავი თუ 
როგორ გამოიყურები.
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Tთირთილი 
ნელ-ნელა ყველაფერს 
მიხვდა. ქითირსა და 

ფითირსა მიუბრუნდა:
-ჩემი ქცევები ასე ცუდად 

გამოიყურებოდა?
ორივემ ერთად თანხმობის 

ნიშნად თავი დაუქნიეს.

შემდეგ ყველამ  
ერთად იცინეს.

თირთილი თავის 
შეცდომას მიხვდა. 

ციყვების მდგომარეობის 
დანახვის შემდეგ 

მიხვდა, რამდენად 
მნიშვნელოვანი 

იყო მისალმება 
და გაღიმება.
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