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ქითირი და 
ფითირი იმ ტყეში, სადაც 

იმყოფებოდნენ, 
სასეირნოდ წავიდნენ. 

-ქითირ.
-გისმენ ფითირ.

-ამ მუხის ხეზე არ 
ავცოცდეთ?

-კარგი.



3-აცოცვაში 
შევეჯიბროთ. 

ვნახოთ პირველი ვინ 
აცოცდება. მზად ხარ?

-დიახ, მზად ვარ.
-მოდი დავითვალოთ 

და დავიწყოთ.

ერთი, ორო, სამი და 
შეჯიბრი დაიწყო.
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‘ჩვენ, ქითირი 
და ფითირი ხეებზე 

დავცოცავთ.
შეჯიბრში ვინც 
გაიმარჯვებს, 

თხილსაც ის შეექცევა.’
შეჯიბრისას ამ სიმღერას

 მღეროდნენ. 
ხალისობდნენ.
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სადაც იყო ფითირი 
ყველაზე მაღლა მდებარე 
ტოტთან მივიდა და უცებ 

გაჩერდა.
-ქითირ! აქ უნდა მოხვიდე! 

თან სწრაფად!
-ვერ მოვალ,-უთხრა

ქითირმა.
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-რატომ ვერ მოხვალ?
-ვერ გავჩერდები, სადაცაა 

შეჯიბრს მოვიგებ.
-მერწმუნე ეს შეჯიბრზე 

გაცილებით მნიშვნელოვანია. 

აქ რაღაც უცნაური ხდება.
-ოოო, ისევ რა იპოვე

 ფითირ? თანაც ტოტების გამო ვერ 
გხედავ, სად ხარ?
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-ერთ-ერთ მაღლა 
მდებარე ტოტზე ვარ. 
აი იმ ტოტს ვაქანებ,

 რომელზეც ვარ. 

ფოთლები ირწევა, 
ხედავ?

-ააა, დიახ დავინახე. 
მოიცადე, ახლავე მოვალ.
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ქითირი ტოტიდან 
ტოტზე ხტებოდა. 

მალევე მივიდა მეგობართან. 
ნანახმა ისიც განაცვიფრა. 

ფითირი 

ჩიტის ბუდესთან იყო.
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ბუდე ცარიელი იყო. 
როგორც ჩანს ახლახან გატეხილი 

კვერცხის ნაჭუჭები 
იყო მხოლოდ.

-ქითირ ნახე ეს ნაჭუჭები 
ახლახან გატეხილა. 

ანუ შიგნიდან პატარა
ბარტყი უნდა  
გამოსულიყო. 

მაგრამ ბარტყი ბუდეში არაა. 
შენი აზრით სად შეძლება იყოს?

-შეიძლება დედასთან 
ერთად სასეირნოდ წავიდა.
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-ეგ როგორ შეიძლება?  

ასე მალე დედასთან ერთად 
სასეირნოდ ვერ წავა. 

კვერცხიდან  
ახლახან გამოსულს  

ფრენა არ  
ეცოდინება.
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-მაშ რა მოხდა? 
ნუთუ ბარტყი 

დაიკარგა? 
ისინი ბუდეს რომ უ

ყურებდნენ და ლაპარაკობდნენ,
ხმა მოისმა. 

ერთმანეთს შეხედეს:

-ნუთუ ეს 

ბარტყის ხმაა?
შემდეგ ისევ მოესმათ 

იგივე ხმა.
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‘ჭიკ ჭიკ ჭიკ ჭიკ ჭიიკ.
მე პატარა ბეღურა ვარ.

ბუდიდან ძირს დავვარდი.
ვინმემ სასწრაფოდ უნდა 

დამეხმაროს.’
-შენც გაიგონე?

-თქვა ფითირმა.
-დიახ გავიგონე. 

თითქოს ქვემოდან 
მოდის ხმა.

 

-პაწია ბეღურავ, სად ხარ?- 
ეძახდა ქითირი.

-ჭიკ ჭიკ ჭიკ ჭიკ ჭიიკ,

 ვფიქრობ ერთ-ერთ 
ტოტზე ვარ, -უპასუხა 

პატარა ბეღურამ.
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ქითირი და ფითირი 
ტოტიდან ტოტზე 

ხტებოდნენ და პაწია 
ბეღურასთან მივიდნენ.

-ჭიკ ჭიკ ჭიკ ჭიკ ჭიიკ. 
დამეხმარებით? 

მე ჯერ კიდევ სულ 
პატარა ვარ, 
-თქვა ბეღურამ.
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ქითირმა აიყვანა
ბეღურა და ბუდისკენ 

დაიწყო აცოცვა. 
ფითირიც მათთან ერთად იყო. 

ფითირმა ბეღურას ჰკითხა:

-აქ როგორ მოხვდი?
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-გადავვარდი. 

დედა საჭმლის 
საპოვნელად რომ 

წავიდა, მომეწყინა. 
ქვემოთ მოთამაშე 

კურდღლებისთვის 
უნდა მეცქირა. თავი გავწიე და 

უცებ ვნახე ტოტზე ვარ, 
-უთხრა ბეღურამ..
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ქითირმა და ფითირმა
ბეღურა ბუდეში მოათავსეს. 

გააფრთხილეს, რომ ფრთხილად 
ყოფილიყო. შემდეგ კი დასაძინებლად 

იავნანა უმღერეს.

‘დაიძინოს, ბეღურამ 
დაიძინოს.

სიზმარში ცაში იფრინოს.
დაიძინოს, ბეღურამ 

დაიძინოს.
დაიძინოს და მალე 

გაიზარდოს.’
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ბეღურას მალევე ჩაეძინა. 
ციყვებმა ფოთლები დააფარეს, 

რომ არ შესციებოდა. 
ქითირი და ფითირი ბედნიერად 

გამოიყურებოდნენ.
 სხვაზე დახმარებით გამოწვეული 

სიხარულისგან, 

თვალებით 
იცინოდნენ. 
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‘ჩვენ ორი  
ციყვი ვართ

ტოტიდან ტოტზე 
 დავხტივართ

სხვაზე დახმარებისას
სიხარულისგან  
დავფრინავთ.’


