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წინათქმა

ქარ თუ ლი სიტყ ვი ე რე ბის, კერ ძოდ, პო ე ზი ის, კრე ბუ ლე ბის რა ო დე ნო ბა ათო
ბით გა მო ცე მას ით ვ ლის. კრე ბუ ლე ბი სხვა დას ხ ვა ტი პი სა ა. ზო გი ერ თი სპონ ტა
ნუ რად თუ გაც ნო ბი ე რე ბუ ლად ეფუძ ნე ბა გა მომ ცე მელ თა ფოლ კ ლო რის ტულ 
კონ ცეფ ცი ას, მათ წარ მოდ გე ნას ფოლ კ ლო რულ ტექ ს ტ ზე და შე მოქ მე დე ბა ზე, 
სა ზო გა დოდ; ბევრ მათ განს ახ ლავს ცნო ბე ბი ფოლ კ ლო რუ ლი ჩა ნა წე რის შე სა
ხებ, ანუ ე. წ. პას პორ ტი, რო მე ლიც გვიმ ხელს ტექ ს ტის ვი ნა ო ბას, ჩა ნა წე რის 
წარ მო შო ბას, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად ყვე ლა ფერს, რაც ანო ნი მუ რი ფოლ კ ლო რუ
ლი ტექ ს ტის შე სა ხებ შე იძ ლე ბა ვი ცო დეთ. ბევ რი მათ გა ნი “მშრალ” ტექ ს ტებს 
სთა ვა ზობს მკითხ ველს, რაც უთუ ოდ ღირ სე ბას უკარ გავს კრე ბულს. რამ დე ნი
მე მათ გა ნი, თა ვი სი ტექ ს ტო ლო გი უ რი აკ რი ბი ის გა მო, დღეს კლა სი კუ რად არის 
ქცე უ ლი და ზო გი მათ გა ნი, დი დი ხან დაზ მუ ლო ბის გა მო, ცხა დი ა, ბიბ ლი ოგ რა
ფი ულ იშ ვი ა თო ბას წარ მო ად გენს. ასე თე ბია “ხალხური სიტყ ვი ე რე ბა” (ექვთიმე 
თა ყა იშ ვი ლის რე დაქ ცი ით; 19151917), სა დაც მოხ ვ და პირ ვე ლი თა ო ბის შემ კ
რებ თა, მათ შო რის ივა ნე ბუ ქუ რა უ ლის, თე დო რა ზი კაშ ვი ლის, ვინ მე მეს ხის, ია 
კარ გა რე თე ლის და სხვა თა კო ლექ ცი ე ბი; 1931 წელს გა მო ცე მუ ლი აკა კი შა ნი ძის 
“ქართული ხალ ხუ რი პო ე ზი ა: I. ხევ სუ რუ ლი”, სა დაც თა ვი მო ი ყა რა ამ კუთხის 
პო ე ზი ის უხ ვად დო კუ მენ ტი რე ბულ მა მა სა ლამ, რომ ლის ჩა წე რა ში სამ ათე ულ ზე 
მე ტი ადა მი ა ნი მო ნა წი ლე ობ და; პეტ რე უმი კაშ ვი ლის “ხალხური სიტყ ვი ე რე ბა”, 
სა დაც თა ვი მო ი ყა რა ამ და უ ვიწყა რი მოღ ვა წის მი ერ შეკ რე ბილ მა პო ე ტურ მა 
ტექ ს ტებ მა, რომ ლე ბიც ან დერ ძით 1937 წელს გა მოს ცა ფი ლი პე გო გი ჩა იშ ვილ მა; 
ვახ ტანგ კო ტე ტიშ ვი ლის 1934 წელს ქუ თა ის ში გა მო ცე მუ ლი “ხალხური პო ე ზი ა” 
(ვრცელი ექ ს კურ სე ბი თურთ) და კი დევ სხვა ნი, რო მელ თაც აქ არ ჩა მოვ თ ვ ლით. 
და ვა სა ხე ლებთ ჩვენს ეპო ქა ში ლი ტე რა ტუ რის ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე
ბულ ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი პო ე ზი ის თორ მეტ ტო მე ულს (19721984). მი უ ხე და ვად 
ხარ ვე ზე ბი სა, დღეს დღე ო ბით ეს არის ხალ ხუ რი პო ე ზი ის ყვე ლა ზე სრუ ლი კრე
ბუ ლი, რო მე ლიც იკ რებს მდი დარ სა ვე ლე, სა არ ქი ვო და წარ სულ ში კრე ბუ ლე
ბად გა მოქ ვეყ ნე ბულ მა სა ლას, თუმ ცა ის შორს არის ყოვ ლის მომ ც ვე ლო ბის გან, 
რაც პრინ ცი პუ ლად გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბე ლი ა. 

წი ნამ დე ბა რე კრე ბუ ლის შემ დ გე ნელ ნი ეცად ნენ, რომ მას ში ასა ხუ ლი ყო ქარ
თუ ლი სიტყ ვი ე რი ფოლ კ ლო რის ჟან რობ რი ვი მრა ვალ ფე როვ ნე ბა, რა თა მკითხ
ველს შექ მ ნო და მეტ  ნაკ ლე ბად სრუ ლი წარ მოდ გე ნა ხალ ხუ რი შე მოქ მე დე ბის 
ამ სფე რო ზე. ამ დე ნად, კრე ბუ ლი ან თო ლო გი ის ხა სი ათს ატა რებს. სა ჭი როდ მი
ვიჩ ნი ეთ, ჩვე ნი ან თო ლო გი ის მკითხ ვე ლის თ ვის გაგ ვეც ნო პრი ცი პე ბი, რო მელ
თაც იგი ეფუძ ნე ბა. სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლია ხალ ხუ რი შე მოქ მე დე ბის ერ თ 
ერ თი ფორ მა ლუ რი ნი შა ნი, რო მე ლიც მას ლი ტე რა ტუ რუ ლი შე მოქ მე დე ბის გან 
გა ნას ხ ვა ვებს. გვიხ დე ბა ამის გან მე ო რე ბა, რამ დე ნა დაც მას არ ით ვა ლის წი ნე
ბენ არა ა კა დე მი უ რი ხა სი ა თის პუბ ლი კა ცი ებ ში. მარ თა ლი ა, ხალ ხუ რი ქმნი ლე ბა 
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ანო ნი მუ რი ა, მაგ რამ მი სი გა მოქ ვეყ ნე ბა აბ სო ლუ ტუ რი ანო ნი მუ რო ბის ნიშ ნით 
გა უ მარ თ ლე ბე ლი ა. რო გორც გა უ მარ თ ლე ბე ლია (და არც არა ვის მო უ ვა აზ რად) 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი ნა წარ მო ე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბა მი სი ავ ტო რის და უ სა ხე ლებ ლად, 
ასე ვე გა უ მარ თ ლე ბე ლია ხალ ხუ რი ტექ ს ტის გა მოქ ვეყ ნე ბა ყვე ლა იმ მო ნა ცე მის 
გა რე შე, რო მე ლიც აფიქ სი რებს ტექსტს, რო გორც დრო სა და სივ რ ცე ში კონ კ რე
ტუ ლი ადა მი ა ნის (მთქმელის) მი ერ წარ მოთ ქ მულს და კონ კ რე ტუ ლი ადა მი ა ნის 
(ჩამწერის) მი ერ მოს მე ნილს. სამ წუ ხა როდ, ეს მოთხოვ ნე ბი სრუ ლი ად უგუ ლე
ბელ ყო ფი ლია XIX სა უ კუ ნის პუბ ლი კა ცი ებ ში. არც და ვით ხი ზა ნიშ ვი ლი, რო მელ
საც ეკუთ ვ ნის ხალ ხუ რი (ფშაური) ლექ სე ბის პირ ვე ლი კრე ბუ ლი (1887), არც ვა
ჟა ფ შა ვე ლა, რო მელ საც ბევ რი ხალ ხუ რი ლექ სი მოჰ ყავს თა ვის ნარ კ ვე ვებ ში, 
არ სად არ უთი თე ბენ არც მთქმე ლის ვი ნა ო ბას, არც ჩა წე რის ად გილ სა და დროს. 
XIX სა უ კუ ნის მოღ ვა წე თა შო რის ერ თა დერ თი პეტ რე უმი კაშ ვი ლი იყო, რო მე
ლიც მკაც რად იცავ და ფოლ კ ლო რუ ლი ტექ ს ტე ბის ჩა წე რის აუცი ლე ბელ წე სებს. 
ეს აუცი ლებ ლო ბა ჩნდე ბა ხალ ხუ რი შე მოქ მე დე ბის ანო ნი მუ რო ბის სა პირ წო ნედ: 
ხალ ხუ რი ტექ ს ტი ანო ნი მუ რი ა, მაგ რამ ეს ანო ნი მუ რო ბა მის მთქმელ ზე არ უნ და 
გა და დი ო დეს. პირ ველ მთქმე ლის ანუ ავ ტო რის ვი ნა ო ბა თუ უნუ გე შოდ და ვიწყე
ბუ ლი ა, ტექ ს ტის შემ ნახ ვე ლის ვი ნა ო ბა მა ინც არ უნ და იქ ნას და ვიწყე ბუ ლი. 

ანო ნი მუ რო ბა ხალ ხუ რი ნა წარ მო ე ბის ბე დის წე რაა და იგი მი სი გა ნუ ყო ფე ლი 
ნი შა ნია სხვა ნი შან თა შო რის. მაგ რამ ეს იმას არ ნიშ ნავს, თით ქოს (როგორც, 
მაგ., ცნო ბი ლი რუ სი ფოლ კ ლო რის ტი ვლა დი მირ პრო პი ფიქ რობ და) მას ოდეს
მე ერ თი ავ ტო რი არ ჰყო ლო დეს. კო ლექ ტი უ რო ბა, ხალ ხუ რი ლექ სის ერ თ ერ თი 
ნი შა ნი, შე მოქ მე დე ბის არა საწყი სი, არა მედ სა ბო ლოო ეტა პი ა, რო ცა იგი გა ნი
ფი ნე ბა დრო სა და სივ რ ცე ში და სა ერ თო სა ხალ ხო სა კუთ რე ბა ხდე ბა. რაც შე ე
ხე ბა მის შექ მ ნას, რა კი შე მოქ მე დე ბის პრო ცე სი მკვეთ რად ინ დი ვი დუ ა ლუ რია 
(და არც შე იძ ლე ბა სხვაგ ვა რი იყოს), კონ კ რე ტუ ლია და მკაც რად გან საზღ ვ რუ
ლი ქრო ნო ტო პით (იგი იქ მ ნე ბა აქ და ამ ჟამს) არის აღ ბეჭ დი ლი, მი სი ავ ტო რის 
არ სე ბო ბა არა თუ სა ვა რა უ დო ა, არა მედ ურ ყე ვი ფაქ ტი უნ და იყოს. მაგ რამ მა ინც 
ლექ სი ანო ნი მუ რი ა. ამ ანო ნი მუ რო ბის სა კომ პენ სა ცი ოდ ფოლ კ ლო რუ ლი ტექ ს
ტის გა მომ ცე მე ლი ყუ რადღე ბის გა რე შე არ ტო ვებს ტექ ს ტის მთქმე ლი სა და მი სი 
ჩამ წე რის ვი ნა ო ბას, ჩა წე რის ად გილ სა და დროს. ფოლ კ ლო რისტს ამოძ რა ვებს 
პი ე ტე ტი და მად ლი ე რე ბის გრძნო ბა იმ პი როვ ნე ბა თა მი მართ, რომ ლებ მაც გან
საზღ ვ რულ ქრო ნო ტოპ ში, აქ (ამ სო ფელ ში, ამ სა ფიხ ვ ნო ზე, ამ ორ ღო ბე ში...) და 
ახ ლა (დროის გა ნუ მე ო რე ბელ მო ნაკ ვეთ ში) შე მო ი ნა ხეს ლექ სი თუ ნა რა ტი ვი. 
გა ლაკ ტი ო ნის სიტყ ვე ბი — “დრო, დრო აღ ნიშ ნე, მო ა წე რე ლექსს“ — არა ნაკ
ლებ მი ე სა და გე ბა ხალ ხურ ლექსს. სა დაც არ უნ და იყოს წარ მო შო ბი ლი ლექ სი, 
ის ეკუთ ვ ნის იმ ად გილს და იმ ხალხს, სა დაც და ვის გა ნაც ჩვენ ის მო ვის მი ნეთ. 
ის სწო რედ ამ კონ კ რე ტუ ლი სოფ ლის რე პერ ტუ არ შია დამ კ ვიდ რე ბუ ლი და გან
საზღ ვ რავს მის მსოფ ლ შეგ რ ძ ნე ბას, მის არაპ რაგ მა ტულ ინ ტე რე სებს, მის ინ ტე
ლექ ტუ ა ლურ შე საძ ლებ ლო ბებს და თვალ სა წი ერს. მი უ ხე და ვად მი სი ანო ნი მუ
რო ბი სა, ხალ ხუ რი ლექ სი ყო ველ თ ვის კონ კ რე ტუ ლი ა, ის არ არის აბ ს ტ რაქ ცი ა, 
ის ყო ველ თ ვის ის არის, რაც არის თა ვი სი ნაკ ლი თა და ღირ სე ბით. ამაოა მი სი 
სრულ ყო ფი ლი ტექ ს ტის, არ ქე ტი პის ძი ე ბა. ამ ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს 
ან თო ლო გი ის გა მომ ცე მელ თა მე ო რე პრინ ცი პი. ცნო ბი ლი ა, რომ ხალ   ხუ  რი ლექ  
სი მრა  ვალ ვა  რი  ან   ტად არ   სე  ბობს, თუმ   ცა ტერ   მი  ნი ვა  რი  ან   ტი არ გა  მო  ხა  ტავს იმ 
მდგო  მა  რე  ო  ბას, რა  საც მის გან   ფე  ნა  ში ვგუ  ლის   ხ   მობთ. რამ   დე  ნა  დაც ჩვენ არ შეგ      
ვიძ       ლია ტექ       ს       ტის არ       ქე    ტი    პის მიკ       ვ       ლე    ვა და დად       გე    ნა, ვა    რი   ან       ტის ცნე    ბა უაღ       რე   
სად პი    რო    ბი    თია ხალ       ხურ შე    მოქ       მე    დე    ბას       თან მი    მარ       თე    ბა    ში, თუმ       ცა კი ვამ       ბობთ, 
რომ ფოლ       კ       ლო    რუ    ლი ტექ       ს       ტი ვა    რი   ან       ტე    ბის სა    ხით არ       სე    ბობს, უფ       რო მე    ტიც, მი    სი 
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ფოლ       კ       ლო    რუ    ლო    ბის კრი    ტე    რი   უ    მი ვა    რი   ან       ტუ    ლო    ბა   ა. მაგ       რამ ის       მის კითხ       ვა: რი    სი 
ვა    რი   ან       ტია ესა თუ ის კონ       კ       რე    ტუ    ლი, ამა და ამ ად       გი    ლას, ამა და ამ პი    რის მი  
ერ წარ       მოთ       ქ       მუ    ლი ტექ       ს       ტი? რო    გორ შეგ       ვიძ       ლია ვი    ლა    პა    რა    კოთ ვა    რი   ან       ტ       ზე, რო   
ცა არ ვიც       ნობთ ინ       ვა    რი   ანტს, არ       ქე    ტი    პულ, თავ       და    პირ       ველ ტექსტს? არ       ქე    ტი    პის 
არარ       სე    ბო    ბის პი    რო    ბებ       ში ყვე    ლა ვა    რი   ან       ტი თა    ნა    ბარ       მ       ნიშ       ვ       ნე    ლო    ვა    ნი   ა, თი    თო   ე   უ   
ლი მათ       გა    ნი რო    მე    ლი    მე კუთხის, სოფ       ლის ტრა    დი    ცი   ას ეკუთ       ვ       ნის. ამი    ტო    მაც ჩვენ 
უარ       ვ       ყა    ვით გავ       რ       ცე    ლე    ბუ    ლი პრაქ       ტი    კა, რომ       ლის თა    ნახ       მად, ხალ       ხუ    რი სიტყ       ვი  
ე    რე    ბის აკა    დე    მი   ურ კრე    ბუ    ლებ       ში ძი    რი    თად ტექ       ს       ტად გა    მო    ტა    ნი    ლია ჰი    პო    თე    ტუ   
რი არ       ქე    ტი    პი, და    ნარ       ჩე    ნე    ბი გა    დას       რო    ლი    ლია ბო    ლო    ში ე. წ. ვა    რი   ან       ტე    ბის სა    ხით. 
ჩვენს გა    მო    ცე    მა    ში ყვე    ლა “ვარიანტს” თა    ნა    ბა    რი ღირ       სე    ბა აქვს მი    ნი    ჭე    ბუ    ლი და 
სა    კუ    თა    რი ნომ       რის ქვეშ არის და    ბეჭ       დი    ლი. მხო    ლოდ მკითხ       ვე    ლია თა    ვი    სუ    ფა    ლი 
სა    კუ    თა    რი “არქეტიპის” არ       ჩე    ვა    ში. 

ჩვე ნი ან თო ლო გი ის თა ვი სე ბუ რე ბა ისიც არის, რომ ტექ ს ტე ბი უსა თა უ რო ა. 
ხალ ხუ რი ლექ სი ისე გა ნი ფი ნე ბო და დრო სა და სივ რ ცე ში, რომ ქა ღალ დ ზე და წე
რი ლი არა ვის უხი ლავს. ლი ტე რა ტუ რუ ლი ლექ სი თუ სა თა ურ თან ერ თად არ სე
ბობს, ხალ ხუ რი ლექ სი მთქმელ თა მეხ სი ე რე ბა ში თა ვი სი მთლი ა ნო ბით და გა მო
უთ ქ მე ლი კონ ფი გუ რა ცი ით, რა ღაც ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ნიშ ნით — მთა ვა რი გმი რის 
სა ხე ლით თუ ერ თი რო მე ლი მე საკ ვან ძო სიტყ ვით, და არა სა თა უ რით ინა ხე ბა. 
ხალ ხურ ლექსს, რომ ლის და სა ბი ნა ვებ ლად სა უ კე თე სო ად გი ლი ნამ დ ვი ლად არ 
არის წიგ ნის ფურ ცე ლი, სა თა ურს გა მომ ცე მე ლი აძ ლევს. ჩვენს კრე ბულ ში უკ
ლებ ლივ ყვე ლა ტექ ს ტი, თვით უპო პუ ლა რე სიც კი, უსა თა უ რო ა. ისი ნი ჩვენს ან
თო ლო გი ა ში პირ ვე ლი სტრი ქო ნე ბის მი ხედ ვით არი ან და სა თა უ რე ბუ ლი. 

ან თო ლო გი ის მა სა ლის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი
ვერ სი ტე ტის ფოლ კ ლო რის ტი კის კა თედ რის არ ქი ვი დან (თსუფა) არის შერ ჩე უ
ლი. ეს არის ტექ ს ტე ბი, რო მელ თა მო პო ვე ბა ში მკვლე ვარ თა, სტუ დენ ტ თა თუ, 
უბ რა ლოდ, ენ თუ ზი ას ტ თა არა ერ თი თა ო ბა იღებ და მო ნა წი ლე ო ბას. მკითხ ვე ლი 
აქ შეხ ვ დე ბა ხალ ხუ რი პო ე ზი ის ბევრ ახ ლად გა მოვ ლე ნილ ნი მუშს, ბევ რ საც სა
ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ძეგ ლე ბის არ ქი ვი დან გა მომ ზე უ რე ბულ გან ს ხ ვა ვე ბულ 
ორე უ ლებს. გარ და ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი კლა სი კუ რი გა მო ცე მე ბი სა, ან თო ლო
გი ის წყა როა ივა ნე ხორ ნა უ ლის, ელე ნე ვირ სა ლა ძის, ალექ სი ოჩი ა უ რის, თე
დო უთურ გა ი ძის, ჯუ ან შერ სონ ღუ ლაშ ვი ლის, ირაკ ლი გო გო ლა უ რის, გი ორ გი 
ხორ გუ აშ ვი ლის, ნა ნუ ლი აზი კუ რის სა ავ ტო რო კრე ბუ ლე ბი. ბევ რ მა სა უ კე თე სო 
ნი მუშ მა ამ კრე ბუ ლე ბი დან რა ტომ ღაც ად გი ლი ვერ ჰპო ვა ხალ ხუ რი პო ე ზი ის 
თორ მეტ ტო მე ულ ში. ამ რი გად, წი ნამ დე ბა რე ან თო ლო გი ა, რო მელ საც სა ფუძ ვ
ლად უდევს ჩვენს მი ერ ამ ორი ათე უ ლი წლის წი ნათ გა მო ცე მუ ლი ქარ თუ ლი 
ხალ ხუ რი პო ე ზია (თსუ გამ  ბა, 1992), მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არის გამ დიდ რე ბუ ლი 
სხვა დას ხ ვა წყა რო ე ბი დან მო პო ვე ბუ ლი მა სა ლით. 

ხალ ხუ რი პო ე ზი ის ზღვა მა სა ლი დან ყო ვე ლი გა მომ ცე მე ლი თა ვი სი გე მოვ ნე
ბი სა და შე ხე დუ ლე ბის კვა ლო ბა ზე არ ჩევს ტექ ს ტებს. ეს ყო ველ თ ვის გა მარ თ
ლე ბუ ლი ა, მაგ რამ ის ვერ აუქ ცევს გვერდს კლა სი კუ რად ქცე ულ ნი მუ შებს, რომ
ლე ბიც ძი რი თა დად გან საზღ ვ რა ვენ ხალ ხუ რი შე მოქ მე დე ბის სა ხეს და დო ნეს. 
ამი ტო მაც ისი ნი გა და დი ან კრე ბუ ლი დან კრე ბულ ში და ამ შ ვე ნე ბენ მათ. 

შემდგენლები 

წინათქმა
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1. ღმერთო და ხატო ცხოველო

ღმერთო და ხატო ცხოველო, შენ სალოცავად მოველო,
მოსულს მომეცი წყალობა, წასულს თან გამაყოლეო.

2. ღმერთო, ჰე, ღმერთო 

ღმერთო, ჰე, ღმერთო მაღალო, ღმერთო ჴმელთა და ცათაო,
ღმერთო, უშველე საყმოსა, შენ კარზე მამდგარ ყმათაო.

3. პირველად ღმერთი ვაჴსენოთ

პირველად ღმერთი ვაჴსენოთ,
მემრე ბატონი ჩვენიო.
ვაჴსენოთ წმინდა გიორგი,
ეკლესიაზე მდგარიო;
ვაჴსენოთ ქალი თამარი,
თამარი დედუფალიო, —
შუა ზღვას ჩადგა სამანი,
სამანი რკინის არიო,
ქრისტიანთ სალოცავადა
გამოხატული ჯვარიო.
პირდაპირ უდგა გორზედა
ლაღი ლაშარის ჯვარიო,
ნისლისფერი ჰყავ ლურჯაი,
მტრედისფერნი ჰქონ მჴარნიო.
ოქროს წყლის უნაგირ უდგა,
ოქროს წყლის ლაგმის ტარიო,
ვაჴსენოთ ბერი კოპალა,
მოძმე ჰყავ იაჴსარიო.
მთაწმინდას მთავარანგელოზს
უყვარან თავის ყმანიო.

4. პირველად ღმერთი ვაჴსენოთ

პირველად ღმერთი ვაჴსენოთ,
ეგ უფრო დიდებულია.
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მემრ თამარ ნეფე ვაჴსენოთ,
ეგ ღმერთთან წილდებულია.
ლაშარის ჯვარიც ვაჴსენოთ,
ეგ ყმაზე თავდებულია.
ბრძანებდა დამბადებელი:
— მე დავდგი მიწა მყარია,
ზედ გადავხურე ზეცადა
სინა, ჭიქა და რვალია;
შიგ გავაცინე მზე, მთვარე
მავალი დღე და ღამეა;
მურგვალთ მოვარტყი სამი ზღვა:
თეთრი, წითელი, შავია;
შიგ გავაჩინე დუნია,
რჯულად ათასი გვარია.
ბრძანებდა მამა უფალი:
— თამარ განეფდეს ქალია,
დაიგდოს მამის საჴელო,
შაირტყას მამის ჴმალია,
სახელით გამარჯვებული
თამარი დედუფალია!
ზღვასა გადაჰკრა ჩიქილა,
გადააქანა ზღვანია;
შუა ზღვას ჩადგა სამანი,
სამანი რკინის სარია,
ჴმელეთი ჩვენკე დაიგდო,
— ღმერთო, მიმრავლე ყმანია!
ქრისტიანთ სალოცავადა
თვითო[ნ] ჴმელ გორზე ბრძანია.
პირდაპირ უდგა გორზედა
ლაღი ლაშარის ჯვარია.
მიეშველების საყმოთა,
არ იყოს მისვლის ხანია.
ნახანის გაემართება,
კოტორ გაჰყვება ნისლისა.
გაიგო ლაშარის ჯვარმა,
ქისტეთს გაბევრდა ცხვარია,
გადაიკიდა მათრაჴი,
წელზე შაირტყა ჴმალია,
შაჰკაზმა თავის ლურჯაი,
ზედ თითონ შაჯდა ჩქარია,
შამაუარა საყმოსა,
ცხენ მოდის, როგორც ქარია.
დალაღდნენ ფშავლისშვილები,
იყრება მძიმე ჯარია,
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შამოჴდენ ლაშრისგორზედა
ქვეითნი, ცხენოსანნია.
მრავალთ ეკიდა მჴარზედა
სამკლავე, საფუჴარია;
ყველას თან ედგა საგზაო,
საჩქაროდ ნადუღარია.
ხუცობდა ბერი ლუხუმი,
ჴმატკბილად მაუბარია.
ჯერ თამარ ნეფე აჴსენა,
მემრ ლაშარისა ჯვარია,
მემრე მკვდრებს უთხრა შანდობა,
ვინც ველზე დარჩა მკვდარია.
ჩამააყოლეს თასები,
თამარის ნაჩუქარია!
მიდიან დაჩქარებითა,
საქმეა საწუთარია,
წეერჩევიან თარეშნი,
ღმერთო, დასწერე ჯვარია!
ცის ქუხილ გეგონებოდათ
ცხენების ფეჴის ჩქამია,
გამაუძღვება დროშაი,
უჟრიალებდა ზარია.
ჩაგროვდნენ მაჲსტის ჭალასა,
არ სწვდება წვიმის ცვარია.
თოფი ძიუნას დაგვიკრეს,
ოთხზე დაბრუნდა ჴარია!

5. დიდი ვარ ლაშარის ჯვარი

დიდი ვარ ლაშარის ჯვარი, ცას ვები ოქროს შიბითა,
ჴმელ გორზე მედგა ბერმუხა, ასაჴდომ იყო კიბითა.
ბევრბევრმა მურგვლით მიარა, ვერვინ დამწონა შიშითა...
სულკრულმა ერისთვისშვილმა ამამაბრუნა ძირითა.
სულკრულმა აფციაურმა გამყიდა თავის პირითა,
სანამ იმისი ძე არის, მე ამოვაგებ ჭირითა,
უკუღმ ჩაუდევ საყელო თავის ქალქალიშვილითა. 

6. ბერი გიორგი მეც ვიყავ

ბერი გიორგი მეც ვიყავ, ცას ვები ოქროს შიბითა, 
გორაზე მედგა ბერმუხა, ზედ ავდიოდი კიბითა, 
ჩემს საყმოთ შამონაზენი ღმერთთან ამქონდა იქითა. 
ხელკრულმა ერისთვისშვილმა ამამიბრუნა ძირითა, 
ჯერ შვილიშვილით დავლიე, მერმე ქალქალიშვილითა. 
უკუღმამცა აქვ სახელი იმათ მონაგართ ყველათა. 
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7. არ მინდა ფშავისჴევზედა

არ მინდა ფშავისჴევზედა აფციაურის გვარისა,
ეგ მუხა მაგათ მოგვიჭრეს, მუხა ლაშარის ჯვარისა.

8. ფშავლებსა ლაშარელაი

— ფშავლებსა ლაშარელაი ნეტა არ დაუბერდაო?
ამბობენ დაბერებასა, ნეტა არ მაუკვდებაო?
— ვინა თქვა ხატის სიბერე, იმასამც გაუწყრებაო!

9. ლაშარელაის ლურჯასა

ლაშარელაის ლურჯასა ფაფარ ასხავის გიშრისა.
ქორებულ გაემართება, კოტორ გაჰყვება ნისლისა,
თავის ყმათ ჩაეშველება, ხან რო არ იყოს მისვლისა.

10.  ქალმა თქვა, თამარ ნეფემა

ქალმა თქვა, თამარ ნეფემა: დედავ, სიზმარი ვნახეო:
ჩამბარდა სახმელეთოი, ვაჰ, თუ ვერ შევინახეო. 
მაშინვე ჩანდი, თამარო, როდესაც დაიბადეო. 
მესამე თვე რომ გაგიხდა, აკვანშიითა ასდეო, 
ჯერ ხელპირ ჩამაიბანე, მემრ პირჯვარ დაისახეო, 
ჩიქილა გადაგეხურა, ვერ გავიგ, სად რა წახვეო. 
მოხვედი მეშვიდე წელსა, სთქვი: შუა ზღვაი ვნახეო.

11. შვიდი წლის ქალი თამარი

შვიდი წლის ქალი თამარი ნეფე თქვეს, დედოფალიო.
ზღვის პირზე შავიყარენით, შაგვექნა საუბარიო.
ზღვასა გადაჰკრა ლეჩაქი, გადააქანა ზღვანიო.
შუა ზღვას ჩადგა სამანი, არ გადმაჰცილდეს ცვარიო!
კლდეზე გამართა ქალაქი, შააბა რკინის კარიო.
შიგ ააშენა სიონი, დაადგა ოქროს ჯვარიო.
ურჯულოთი და თათართი — ყველათ სარწმუნომც არიო!

12. შვიდი წლის ქალი მობრძანდა

შვიდი წლის ქალი მობრძანდა თამარი დედუფალია,
ჩიქილა გადაიქნია, გადააქანნა ზღვანია.
შუა ზღვას ჩადგა სამანი, არ გადმაჰცილდეს ცვარია!
ლურჯ ცხენა ყმაწვილ მობრძანდა, ლაღი ლაშარის ჯვარია.
— ერთურთის პირდაპირ დავდგეთ, ვიმსახურნოდეთ ყმანია!
შიბი გაუდვავ ჴიდადა იმაზე გასავალია!
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13. ჴმალაჩი ერთი ციხე დგას

ჴმალაჩი ერთი ციხე დგას, ცამდი მიუდის წვერიო,
ამაგის ამგებს ბერძენსა ჴელ ხქონივ საკვირველიო,
ამაგის აგებაჩიგა სამოც მაუნდის წელიო,
ოცი მაუნდის ჩაქუჩი, ორმოც ქვის სამტვრევ კვერიო.
გვერდითა ალვისხე უდგას, ცამდი მიუდის წვერიო,
ზედ ხო ვერცხლეულ ხკიდავის, ცხრაკეცი შიბის ყელიო.
ხეს ნაფოტ არ გაჲვარდება, ეგ უფრო საკვირველიო.
შამოსეულა ზურაბი, უნდა ძირს დასცას ხენიო,
მაგრამ ვერა სჭრის ცოდვილი, ღამე მაუსწრებს ბნელიო.
ერთი ვიღაცა ყოფილა არიშაული ბერიო,
იმან ასწავლა ზურაბსა ალვის ხის მასაჭრელიო:
“კატა დააკალ, ზურაბო, რაკი დაგიდვავ ჴელიო”.
ტყის ძირჩი დაკლეს კატაი, იმით დანათლეს ხენიო.
ამანდით გადმაქცეულმა ორწყალჩი დაჰკრა წვერიო.
შიბ გაწყდა, ცისკე წავიდა, წიოდა, როგორც გველიო.

14. ჴმელ გორზე იდგა მუხაი

ჴმელგორზე იდგა მუხაი, ცამდე მიუდის წვერიო,
მაღლიდან გადმოკიდული ცხრაკეცი შიბი, გრძელიო;
ხეს ნაფოტ არ გაჲვარდება, ეს უფრო საკვირველიო,
მოიდა ერთი ვიღაცა, მირეშაული ბერიო,
იმან ასწავლა ზურაბსა ალვის ხის მოსაჭრელიო:
“კატა დააკალ, ზურაბო, რაკი დაგიდვავ ჴელიო,
სისხლიან შამააწყვიტე, მოშორდეს ყველაფერიო.”
ზურაბმაც დაკლა კატაი ყელფარღელაი, ჭრელიო;
ჯაჭვი წავიდა პირაღმა, წიოდა, როგორც გველიო.
იქიდან გადმოქცეულმა ჴმალაში დაჰკრა წვერიო.
სულ მთელ ქალაქში ჩაზიდნეს, ძირ არ გაბადეს, წვერიო.

15.  ვაჴსენოთ ღმერთი, ვაჴსენოთ

ვაჴსენოთ ღმერთი, ვაჴსენოთ მერე ბატონი ჩვენია.
მენა ვარ ბერი კოპალა, დევკერპთან მეომარია.
დევკერპთ ეჭირათ ქვეყანა, ჴმელეთი მიწა მყარია,
ანადგურებდნენ კაცებსა, როგორც ნადირმა ცხვარია.
მეც დამატყვევეს დევებმა და ჩემი დედა ქალია.
დედა მამიკლეს დევებმა, შეჭამეს ცოცხალმკვდარია,
მე კი დამტოვეს ცოცხალი, ბალღია უმეცარია.
დატყვევებულმა ობოლმა ღვთისშვილთა ვთხოვე ძალია, —
გამოვრევიყავ დევებსა, მკვდარზე მეყარა მკვდარია.
უფალმ დამირტყა ბეჭედი, კი გავჴდი ფალავანია.
ციხეგორს ჰქონდა დევებსა, ციხე და გალავანია,
სკამტახტად ეწყვა ლოდები, ის იყო იმათ სკამია.
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კარებში სიპსა ჰყუდებდენ, არ ება ლასტის კარია.
იქ იყო შაფარებული დევი, ყველაზედ მძლავრია,
რომენმაც ჩემ დედის სისხლი შავ ღვინოსავით დალია.
ჯირითში გამოითხოვე, საცა დიდ მეიდანია.
შავჴედით ირემთკალოსა, ჯირითს გავავლეთ თვალია.
სამ ტონიან ქვებს წუნ დავდევ — არ ვარგა, ცოტა არია!
ვისროლე აქათიქითა, როგორც მჭედელმა ნალია.
შევაცვლეინე ჯირითი, სამ ტონით ავატანია.
მაშინ დაშინდენ კერპები, ერთურთზე დარჩათ თვალია,
ბაშოსგორიდან გავტყორცნე, დაიძრა მთა და ბარია.
იქა ჰყოლიყო დევებსა თურმე ეშმაკის ჯარია,
უნდოდა გადმაეცილა, თუ ჩემ ქვა მაღლა არია,
მაგრამ ვერ გადმააცილა, უფალმ არ მისცა ძალია.
ჴაშარსა ჰყვანდა დევებსა ცხრათავა ფალავანია.
ახლა ის გამაიყვანეს, საშველი აღარ არია...
უბისთავისას გადმოჩნდა, მაჰყვება მიწის კვალია.
გამოჩნდა გულიკათ გორსა, გოდორს უგავდა თავია.
გამოჴდა ირემთკალოსა, ბევრ არ დალია ხანია.
გადმაუძრახა მოყმეთა: “ვინ გაჴდა ჩვენი მძლავრია!”
შიშდაცემულმა დევებმა ჩემზე ჩაუკრეს თვალია.
“მაგას კი როგორ ვეჭიდო, ჩემზე პატარა არია.
უბრალოდ თუ ჴელი დავდე, ნაცრად იქცევა ძვალია...”
გადავედ, გადმოვითხოვე, დიდად რო მოგაქვ თავია.
დადებულ სიპზე გადმოვდეგ: “ერთურთს უსინჯოთ მკლავია,
სისხლის ზღვა გმართებთ დევებსა, დედა თქვენგან მყავ მკვდარია,
ვალ უნდა გადაგიჴადოთ, ღვთიდან ბრძანება არია!”
ჴელდამკლავ შავიყარენით, დაიძრა მიწაწყალია.
ერთხელ მოქნევით ძირს დავეც, მიწამ დაიწყო ჩქამია.
მეორედ მენავ დავატყვრე, დაიძრა ცხრათავიანი,
აღსრულდა ჩემი იმედი, დევებმ დაიწყეს ღრიალი:
“კოპალამ ლახტი დაგვიკრა, გათავდა ოჴერტიალი.”
არალალო, ელაგელასა, ჭიქა მეკიდა ჴელასა,
მოთქომსა, მაყურებელსა — ჯვარიმცა გწერავთ ყველასა!

16. კოპალას მშვილდო, მშვენვარო

კოპალას მშვილდო, მშვენვარო, გოზაწითელო, ფართოო,
რა ლამაზ სასინჯავი ხარ, ბორბალს რო დაემართოვო!
წინ კი ვერავინ დაგიდგა, რახან ლახტ მაიმართოვო.

17. კოპალავ, კარატიონო

კოპალავ კარატიონო, მკვლავთით შამძლეო, ფალთოო,
არც მაშინ დაშინდებია, დევთკე რო გაემართაო?
— არ დაშინდების კოპალა, თუ ლახტი მაიმართაო.
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18. კოპალამ კარატიონმა

კოპალამ კარატიონმა ქოთანნ რა უყვნა ქვისანი,
დევისად დატაცებულნი სავსენი ნავთის წყლისანი.

19. დევების მელანიაი

დევების მელანიაი ციხეგორს შამამჴდარიყო,
ჩემი ქვა გამეეტაცა, წინაკრის ძირსა მდგარიყო.

20. ცხრანი ძმანია დევები,

ცხრანი ძმანია დევები, მეათე სტანავ მამაო,
კართანას შაკრეს არაგვი, შუაფხოს შამომდგარაო.

21. წყაროსთაველი ჩიოდა

წყაროსთაველი ჩიოდა, — უნდა პირქუში ვნახოო,
აშურმა ავასხმეინო, საყელო გადვინათოო.

22. დღესამ დღეობა ვისია

დღესამ დღეობა ვისია? — წმინდისა ქავთარისია.
მთამთა მოვალის ქავთარი, ნაპრალს მაამტვრევს მთისასა.
ჭალაზე წმინდა თევდორე ალთოს მაამჩხვრევს წყლისასა.
წმინდის თევდორის კარზედა ხე ოლვრად ამოსულაო.
ზედა მოსხმულა ყურძენი, საჭმელად მოწეულაო.
იმის შემცოდე ქალვაჟი უდროვოდ დაშაულაო.
ცხვარსაღ უმატე, თევდორე, თუ გინდა რქაჯანგიანი,
ყმასაღ უმატე, ქავთარი, თუ გინდა მოსახელენი.
პურსაღ უმატე, ქავთარი, თუ კოდნი გინდა სავსენი,
ქალთაღ უმატე, ქავთარი, თუ გინდა მოშაირენი...

23. წმინდა გიორგი ცხენზე ზის

წმინდა გიორგი ცხენზე ზის, ქვეშ უქრის ნიავქარია,
მჴარზედა ჰკიდავ მათრახი სამოცდა სამი მჴარია.
ვისაც დაუქნევს, დააჩნევს, მაგის დაკრული მწარია.
შამაუარა საყმოთა, სუ შააგროვა ყმანია, 
უგულოს გული ჩაუდგა, წელზე შააბა ჴმალია. 

24. ბაადურს, გუდანის ჯვარსა

ბაადურს, გუდანის ჯვარსა საყმო ხყავ ახუვებული,
გიორგი ჴაჴმატის ჯვარი — ჯვარებს ხყავ აკიდებული.
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25.  ქარი იყო და ხვიოდა

ქარი იყო და ხვიოდა, ფოთოლი ჩამოდიოდა.
მშვილდქაიბური ბერისა ქუდიელზედა ხვიოდა.
ბარდაბეღელან ჩაჴოცნა, მუზასაც გული სტკიოდა.
ჴაშრულა იმდენ არ იყო, რაც იმათ სისხლი სდიოდა.

26. ჭერო მიმიცავ ყმათადა

ჭერო მიმიცავ ყმათადა, მინდოდეს ულაშიანი,
კამალა ჭიშმარიტისა, თუ იყო დავლათიანი.
ღრუს კი არავინ ახარათ, არც მე ვარ დანდობიანი.
მორიგემ ღმერთმა მამილოც საგმირო ასლიტრიანი.
სადიდოეთოდ წამოვედ, გორ ავიარე კლდიანი.
თავ მოვიბრუნე, მამყვება მინანი საფარვლიანი.
ჴელ მივაწვადე, ჴელ მამცა ზალტიანსათითიანი.
დიკლოშანაქოს გადმოვხენ, ვაცვერძ იბრძოდა რქიანი.
ჴელი წაავლა მინანმა, დაუხვდა რქაჯანგიანი.
ჭანჭახთად გადმოვიარეთ, გველმყვარს დაუდგა ღრიალი,
მაღალ კარატეს ჩამოვედ დაღალულპიროფლიანი.
ჩამამყოლიყო მოძმეი, შუბნური მათრაჴიანი.

27.  ხთის კარზე შავიყარენით 

ხთის კარზე შავიყარენით ხთიშვილნ სამოცდასამნია,
გადმოდგეს სასწორჩარექი, კვირავ, გვიჭირე თვალია.
სამოცლიტრიან რკინასა ქვეშ გავუტარე ქარია,
დევს მოვუქნიე საგმირო, კლდეს მააფარა თავია.
კლდე ოთხად გავანაძოძე, დევს გამოვთხარე თვალია.
დევი წავიდა, გაიქცა, თან გაჰყვა სისხლის კვალია,
მიჩქვიფმოჩქვიფა წყეულმა აბუდელაურთ ტბანია.
არ დავიშალე, თან ჩავყევ ბატარა იაჴსარია.
ჩავე და ვეღარ ამოვე, სისხლმა გამიბნა მჴარნია.
“ხატი დაგვრჩება ტბაშია!” — დაღონდენ ჩემნი ყმანია.
შვიდ წელს ეძებეს ჩემ ყმათა ოთხრქა, ოთხყურა ცხვარია.
მაიყვანეს და ჩამოკლეს — “ღმერთო, შენ მოგვეც ძალია!”
ზეცით ჩამოდგა ნათელი, გამეხსნეს სისხლის გზანია.
შამოვჯე ბროლის ქვაზედა, შამოიბერტყენ მჴარნია.
ტრედივით შამოვღუღუნდი, მთაბარს მუავლე თვალია,
ფშავისაკ გამუემართე მენ, ხატი იაჴსარია.
ავისგორს შამიკიდოდეთ ჩემი ბატარა ზარია;
დავკრა, ჴმა აჴადს გავარდეს, იქ დაიწერონ ჯვარია.
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28.  ცხრანი ძმანია დევებიო

ცხრანი ძმანია დევებიო, მეათე მამა სტანიაო.
შაიყრებიან ერთადაო, საცა დიდ მეიდანიაო.
შაუკრავ ფშავის არაგვიო, შუაფხოს შამამდგარიაო.
შაწუხდენო ღვთისშვილნიო, სუ დაგველევა ყმანიაო.
ირჩივეს, ამაირჩივესო, ჩაგზავნეს იაჴსარიაო,
მეხიანმათრაჴიანიო, დევებთან მეომარიაო.
იაჴსარმაო ლახტი გასტყორცნაო, ცხრანი გასწყვიტა ძმანიაო,
მეათეს თოლი მოსთხარაო, ისიც დაჭრილი არიაო.
იმ დევსაც კარგად სცოდნიყო ბუდელაურის ტბანიაო.
— დევი ჩამიძვრა ტბაშიაო, თან ჩავყევ იაჴსარიაო.
დევი მოიგდე ტბაშიაო, თავ დავამტვრიე ფარიაო.
ჩავედ და ვეღარ ამოვედო, სისხლით გაიბა ტბანიაო.
— ხატი დაგვრჩება ტბაშიაო, შაწუხდენ ჩემი ყმანიაო.
მაიყვანეს და დამიკლესო ოთხრქა, ოთხყურა ცხვარიაო.
ზეცით ჩამოდგა ნავიაო, გამიხსნეს სისხლის გზანიაო.
შამოვჯედ ბეღლის ქვაზედაო, მენ ხატი იაჴსარიაო.
ტრედივით შამოვღუღუნდი, ამოვიბერტყე მჴარნიაო.

29.  ხთის კარზე შავიყარენით

ხთის კარზე შავიყარენით ხთიშვილნი ყველა მჴრისაო.
პირქუში დაგვიგვიანდა — ოსტატი ყაწიმისაო.
გვიან მოიდა პირქუში, ცრემლით იბანდა პირსაო.
მოიდა, სიტყვა გვამდურნა: “შველა არ იცით ყმისაო.
ბარს ვიყავ ყმათა საშველად, ზღვა გავიარე წყლისაო.
ზღვას გავიყვანე, ზღვას გავყევ, ზღვა გავიარე წყლისაო”.

30. ჩვენ თავად წყაროსთაველი

ჩვენ თავად წყაროსთაველი მასდევს დევების ნაფრენსა,
ფრთეთეთრს მაისრის ისარსა, მშვილდი ყორნებულ მაჰყეფსა.
ბარბარეს ქალნი დაბრუნდნენ: “რა ლამაზ დილა გათენდა, —
ჩვენ ბატონს დევი მაუკლავ, კაწალჴევს ძაღლებ ათრევდა.”

31. დიდია ჩვენი პირიმზე

დიდია ჩვენი პირიმზე, ჴმალს ირტყამს ლერწმის ტანზედა.
არ მაიჴდინა მოძალე, მოსული თავის კარზედა.

32. სანება ხკაზმებს ზედაგსა

სანება ხკაზმებს ზერდაგსა, სამწყარსა, სამის წლისასა,
დაახვევს მასართავებსა, წითელის ატლასისასა.
აღვირავშარას ამასდებს, წვრილწვრილის მასკვლავისასა,
ზედ თაოდ გადაბრძანდების, კიდურს აჭეხებს ცისასა.
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33.  მე ვიყავ წმინდა გიორგი

მე ვიყავ წმინდა გიორგი, ჩემთან რა გაგიდიოდათ.
ლურჯას შემოჰკრის მათრაჴი, ზღვაზე ჴმელივით დიოდა,
გაღმა აიღის ბეგარა, გამოღმა გამოდიოდა.

34. წმინდა გიორგის მშვენება

წმინდა გიორგის მშვენება შორს მიადგება გორასა,
შორით მოჰრეკავს მლოცავსა, დაღონებულთა მონათა.

35. ლომისას ჯაჭვი ჰკიდია

ლომისას ჯაჭვი ჰკიდია, ეგ არვინ იცის, ვისია?
ქალმა შესტირა ლამაზმა: ეგ ჯაჭვი ჩემი ძმისია.
შავეთით გამოტანილი შავგვრემანაის ყმისია.
წითელი ოქრო შესწირა, ლომისის საკადრისია.

36. ქაჯავეთ რად იარები

— ქაჯავეთ რად იარები, გიორგივ, მგელთა ფერაო.
— ვალი მიკიდავ, ვალსა ვსთხოვ, რას მკითხავ, ქრისტეს დედაო.
სინას შჭედს ქაჯთა მჭედელი, მივასწრევ წურვაზედაო:
ქურთემულ მაუგლეჯიე, ცხენი შავაგდი ზედაო;
ქაჯთა მჭედელმა ჴელკვერი ცხენს მიცა ბეჭებზედაო.

37.  გვწყალობდეს ყველა ხატები

გვწყალობდეს ყველა ხატები მთლად საქართველოს მხრისაო,
მცხეთაში სვეტიცხოველი, მლეთაში ლომისისაო.
ხევშია წმინდა სამება, მაღლით მყურები ყმისაო,
პირიმზე ფუძის ანგელოზ, მშველელი უყმო ყმისაო,
ჟამ და უჟამოს მავალი, თავზარდამცემი მტრისაო.
უჭირავს ცეცხლის მათრაჴი, გამნათებელი გზისაო.
ფშავშია გმირი კოპალე, მომჴრეა პირიმზისაო.
მფარველნი შემნახავნია თავისის მკვიდრი ყმისაო.

38.  ჴანდოს წვერის ანგელოზო

ჴანდოს წვერის ანგელოზო, ჩამოგელი წყალობასა,
სამწყემსო გადამირჩინე, ჩემი თავი ჯანობასა.

39. დალოცვილმა ქრისტე ღმერთმა

დალოცვილმა ქრისტე ღმერთმა ცაში დადგა საბერველი,
გააკეთა რკინის კეტი, ჯოჯოხეთის სანგრეველი.
სამი კუთხე დაანგრია, მეოთხესაც მიჰყო ჴელი,
წამაუდგნენ ეშმაკები, ნება არ ასრულდეს შენი,
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თუ მეოთხეც დაანგრიე, ლოცვა აღარ იყოს შენი!
გამობრუნდა ქრისტე ღმერთი, შუბლზედ გადაისვა ჴელი.
— დახე, დახე ეშმაკებსა, როგორ მამიშალეს ჴელი!

40. დიდის პირიმზის კარზედაო

დიდის პირიმზის კარზედაო ხე ალვად ამოსულაო, 
თავში დაუსხამ ყურძენიო, საჭმელად შამოსულაო, 
იმის უჭმელიო ქალვაჟიო უდროოდ დაშაულაო. 

41.  ქადაგობს გაიდაური

ქადაგობს გაიდაური: ბრძანებს გუდანის ჯვარიო, 
ჩემ კარზე შაიყარენით სამის ბატონის ყმანიო, 
სამი ააბით დროშაი, სამსავ შააბით ზარიო. 
ახიელის ძირ ჩავიდათ, ვატირათ ქალი, ზალიო. 
იქ უნდა დავზდვათ ბეგარი — კვამლად თითოი ცხვარიო. 
გაიგა არხოტის ჯვარმა, წელთ შამაირტყა ჴმალიო, 
— სხვაკნით ამეღავ ბეგარი, დამპალო, სად მიხვალიო. 





ნაქადაგრები
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42. სამძიმარი

ა) ამაში მქონდა შაძლებაიო, 
ქაჯავეთ ვიარებოდიდიო,
აბულეთაურთ ხოლიგასაო
საცოლედ ვეწონებოდიდიო.
ჯუათ ელენა ვეგონიდიო.

ბ) ჴმელეთზე ვიარებოდიდიო,
სალაღობელნი დავაცხვნიდიო,
სამკანა თითი ჩავადგიდიო,
აბულეთაურთ იმედასაო
ქალი საცოლედ მავსწონდიდიო.

გ) აბულეთაურთ ციხეჩიაო,
მედგის ლოგინი ჩარდახჩიაო.
აბულეთაურთ იმედამაო
ცოლად წაყვანა მამინდომაო,
გამაუფრინდი აიქითაო,
იქავ აჩნიან ნაკოჭარნიო.

დ) მაში მძლივ მქონდა შაძლებაიო,
ვიარებოდი ქალივითაო,
ყურზე საყურსა ვიდებდიდიო,
აბულეთაურთ ციხეჩიაო,
მედგის ლოგინი ჩარდახჩიაო.
აბულეთაურთ ხოლიგამაო
ქალი საცოლედ მამინდომაო,
ამ ჩემსა გამანაფრინდომსაო
ისევ აჩნიან ნაკოჭარნიო.

ე) ამაში მქონდა შაძლებაიო,
ქაჯავეთ ვიარებოდიდიო,
მემრა ქალადა მავიქციდიო,
საცერსა, ვარცლსა ჩაუჯდიდიო.
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ფერაულიძეს ფშაველასაო
საცოლედ ვეწონებოდიდიო,
გოგოთურაის მწუნობარიო
შუათ ელენა ვეგონიდიო.

ვ) აბულეთაურთ ციხეშიაო
ქალურა ჩამაუარიდიო.
მეგრელაურსა გახუასაო
საცოლედ ვეწონებოდიდიო,
დავიგრუშნიდი თავმანდელნიო,
სალაღებნ თაო დავაცხვნიდიო.

ზ) ჭეროკალოთა ამავჴდიდიო,
ქალი ქალურას მავირთიდიო,
ქალის ფაფანაგ ჩავიცვიდიო,
დავიგრუშნიდი თავმანდელნიო,
ამირათ ქალი ვეგონიდიო,
საცოლედ ვეწონებოდიდიო.

თ) ზეპირად ვიარებოდიდიო,
სალაღობელნი თაო ვქნიდიო,
ზელილის გული ჩაუდვიდიო,
აბულეთაურთ ხოლიგასაო
საცოლედ ვეწონებოდიდიო.

ი) აბულეთაურთ ხოლიგასაო
საცოლედ ვეწონებოდიდიო,
ჩუათ კმარა რო ვეგონიდიო.
გოგოთურა კი შავიცოდვეო,
ჩაუწვიდი, ჩაუჟერნიდი საჯიჯგვენიო.

კ) ამაში მქონდა შაძლებაიო,
ჴმელეთზე ვიარებოდიდიო,
ჭიმალახტარას ვზიდევდიდიო.
ამაში მქონდა შაძლებაიო,
აბულეთაურთ საღირასაო
ქალი საცოლედ მავსწონდიდიო,
ჩავეხვივიდი, ჩაუწვიდიო,
ძუძუმკერდს გამავიხვივიდიო.
ქაჯავეთ ვიარებოდიდიო,
ნახირს აიქით ვადენდიდიო.
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43. პირველად დასახა მორიგემა

პირველად დასახა მორიგემა
ბერი ბუქნაი ბაადური.
იმას მისცა მორიგემ ღმერთმა
საფერჴედ თეთრი ცხენი.
იმას დაუქვივნა სახელად 
“ბედის ბედაური”,
ის არის იმის საკვეხური,
ცის კივკავებში სახეთქები!
ბაადურს ჩააცვა მორიგემა
ტანზედა კაბა სისვისაი,
ჩაქმან ჩააცვა რკინისანი,
თავზედ დაჰხურა თეთრი ქუდი,
ჭიგუნი მისცა თუჯისანნი,
კაბის საყელოთ შასაყრელნი.
მათრაჴი მისცა მორიგემა
სენსამსალაით გაფევრული,
მემრე გადმაუშვ ჴმელეთზედა!
მემრ მე დამსახა თერგვაული,
მაღლა მთაშია მდგომარეიო,
ტახტ მამილოცა ოქროსაი,
შვიდმეტ ათასი წელ წავიდა
ჩემ დასახვითვე,
ღთის კარს მამცა სათავეიო;
როგორც ჴორციელნი ჩვენ გვლოცულობენ,
ეგრე ჩვენ ვლოცულობთ მორიგესაო.
სამ ათასნი ვართ ღვთის ნასახნი.
მორიგემა მეც კაბა ჩამაცვა სისვისაი,
ჩაქმან ჩამაცვნა სინისანი.
ჭიგუნი მამცა ოქროსანი.
მათრაჴი მამცა ცხრაკუთხიანი,
ქუდ აღარ მამცა მორიგემა.
საგმიროდ მამცა ოქროს ბურთვი,
ქაჯთ ბუბუნეებით მოტანილი.
ორნ მამცა მოწაფენი:
ერთს დამიქვივნა რუთიაო, ერთს რექაიო.
მემრ დამამკვიდრა ღვთის კარზედა.
მორიგემ უბრძანა ქრისტე ღმერთსა,
როცა შამოჴდა ღთის კარზედა, —
ერთ შენც დასახე ანგელოზიო.
მაშინ ქრისტე ღმერთმა დასახა
ერთი ტანად აყრილი (ანგელოზიო).
მემრე უთხრა მორიგემა:
სახელს მე დავაქვივნებო.
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მორიგეს უთხრა ქრისტე ღმერთმა:
მჴარნ ვერ დაუსახენ ანგელოზისნიო.
მემრე უთხრა მორიგემა:
“მჴარნ დაუსახენ არწივისანიო,
სახელ კოპალა დავაქვივნათო.”
იმას მისცა ჩასაცომი
ჩემსავით კაბა სისვისაი.
ჩაქმან ჩააცვნა რკინისანიო,
ჭიგუნი მისცნა სინისანიო.
მარცხენაზე ქოთან მისცა ნავთიანიო,
შიგა მათრაჴი ფესვიანიო.
შამცოდვეთაზე საწინწლები,
ნავთი მათრაჴითა ფესვიანითაო.
ამას მისცა ხუთნი მოწაფენი,
მორთულნი რკინის ტალავრითაო.
ზღვის პირზე სასაგნავი
კოპალას მისცა მორიგემა.
ასლიტრიანი საგმიროი სინისაი,
ცეცხლის ალივით ანთებული.
ის მიულოცა მორიგემა,
მემრე გადმაუშვა ჴმელეთზედა.
თუ კოპალეს მეტმ ამ საგმიროს
ჴელ მიახლას, ან ფეჴი,
ცეცხლ აშჩინდას, დაიწვას.

44. მორიგევ ღმერთო

მორიგევ ღმერთო, გეხვეწებიო,
მაგთხოვდი მადლსა, გიხრი ჩოქსაო.
ქრისტის დედაო, მაგთხოვ მადლსაო,
ჩამიშვი ოქროს ქოთანშიაო.
ჩამარეცხიენ ღილქამარნიო,
ელჩობაი მაქვს მალოცვილიო.
ყუდროს დამჭერო, გეხვეწებიო,
ჩამაოლ მადლის სათხოვრადაო,
ჩამაოლ წიგნის საწერლადაო,
ბატონყმათ დასარიგებლადაო.
თუ მჯობი მჯობზე იდებოდასო,
ზღვენსამსახური მზადდებოდასო,
ყუდროს დამჭერი ზე ჯდებოდასო.
აბა, წაოლა, გავბრუნდებიო,
თავის ნაღვარსავ ვესტუმრებიო,
თავის მოძმესავ ვექინძებიო.



31

ნაქადაგრები

45. უხილავი არის მაგარი,

(ნინო მკითხავის ნაქადაგარი ციხეგორს)

უხილავი არის მაგარი,
ჩვენ კი გვიჭირს ხილულებსა...
შენ დიდება, ჩვენ — მშვიდობა,
გაიმარჯვე ძალიანა!
...
ისევ ის ძალა აღდგეს,
რაც კი იყვის უწინაცა.
ქვეყანა წაღმ შამობრუნდეს,
ძველ ბილიკებ არ დავკარგოთ...
...
მაშ, რაღა ვქნათ? უხილავი
დამჭერია ამ ქვეყნისა.
დიდ დიდება ზეციურსა,
გამარჯვება ამ მსმენელსა!
...
ოთხშაბათს და პარასკევსა
ხთიშვილთ პასუხ არ ჩამოდის,
მაგრამ რაკი გაგვიჭირდა,
პარასკევ დღემ აურია,
გაგვიჭირდა ძალიანა...
რაკი ბოროტ შამუარდა,
ცით პასუხიც ჩამოიდა.
...
არ იცითა, ხორციელნო,
რად გვებრძვიან უჩინარნი?!
ბრძანა მამა ზეციერმა:
დაითმინეთ პირი, დაითმინეთ ხორცი,
არ გავტეხოთ უქმი,
შევინახოთ კვირა,
კვირა მადლიანი.
ხატი არ შევლახოთ,
ხატს არ შევცოდოთ
ხელმახვილითა, პირისქარითა.
შაისმინეთ, ხორციელნო,
ბრძანება მამა უფლისა.
ღმერთს დიდება, ჩვენ — წყალობა,
გაუმარჯოს კოპალასა!
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46. ბრძანებდა ბერ კოპალაიო

(მარიამის ნაქადაგარი)

ბრძანებდა ბერ კოპალაიო:
ჩემ ძველ გზაზე დაგაყენეთო,
ჩემ მონამორჩილნოო,
ჩემო ტყვეტუსაღნოო, —
ოქროს ღილებ რო შამაჰჴედითო,
გამახარეთ, გაიმარჯვეთო!
...
წყალი მიდგებამოდგებაო,
ნაგუბარზედავ ჩადგებაო.
მამა იყო ხევისბერიო
და შვილმა ვერ მაჰხელეო
მამის ნალოც ხატიო...

47. იავნანა

(ღვთის კარზე სათქმელი)

[იაუ] დანანა ო ჰო ჰო,
ნანა ზეცივრისას, ოქროს ბუჩქებჭალებ, საქართველოს დამლხენთ,
მდებარე დედა ცისა და სოფლის შემნახველს,
იაუდანანინა.
ნანებით მოგმართავო,
უფლის დედუფალო, დედავ მარიამო, იასოვ ქრისტევ, ძე ღვთისა,
ღვთის პირო სევდისაო, ჯვართა და ამაღლებისაო,
იაუდა ჰო ჰო ჰო ჰო, ჰაჲ და და ნანინა მრავალჟამიერ.
ნანებით მოგმართავ,
მთავარმოწაფე მთავარანგელოზო, სამება ერთარსებაო  
 ფერხატი და მწმელისაო,
მაგდან დედა მოჲავნანე, მოდაირე ხევმთისაო,
იაუდა ჰო ჰო ჰო ჰო, ჰაჲ და ნანინა მრავალჟამიერ.
ნანებით მოგმართავო,
წყაროსთავს წმინდა გიორგო, ალავერდო გულისაო,
საქართველოს დედაბოძო, ქეთევანო უკვდავო სულისაო,
ჰაი დიდება ქება თქვენ დიდ ძალასაო,
იაუდა ჰო ჰო ჰო ჰო, ჰაჲ და ნანინა ნანა.
ნანებით მოგმართავო,
აწყვერის თავში მბრძანებელო გიორგი მოსამართლეო,
შუამთის ღვთისმშობელო, ნინოწმინდავ, ქართველთა განმანათლებელო,
კაბადოკიელო, დიდოვ კალთიანო, დიდოვ საძირკვლიანო, 
 დიდო სამართლიანო,
იაუდა ჰო ჰო ჰო ჰო, ჰაჲ და მრავალჟამიერ.
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ნანებით მოგმართავო,
გავაზო გიორგივ, დიდგორ სალოცავო, ნეკრესო ღვთისმშობელო,
ქართველო კაცო, მხვნელმთესველო, ოქროს გუთნიანო,
იაუდა ჰო ჰო ჰო ჰო, ჰაჲ და ნანინა მრავალჟამიერ.
ნანებით მოგმართავ, გმირო კოპალე,
დედათაჲგან უკვდავ ივანე ნათლისმცემლისა,
სვეტიცხოველო, ჯორ დედა მატრიალებლისაო,
მამათა საძმო საუფლო კეთილად და მიხრისაო,
იაუდა ჰო ჰო ჰო ჰო, ჰაჲ და ნანინა მრავალჟამიერ.
ნანებით მოგმართავო,
უკანწლის წმინდა გიორგი, მოგზაურო ხახმატო,
ხმალო ხმალურისაო,
ივრის თავში მბრძანებელო დიდოვ კალთიანო, დიდოვ საძირკვლიანო,
დიდოვ და სამართლიანო,
იაუდა ჰო ჰო ჰო ჰო, ჰაჲ და ნანინა მრავალჟამიერ.
ნანებით მოგმართავო,
წაბლიჲ დედავ, დიდოვ ძირკვიანო, დიდოვ მხრიანო,
დიდოვ ტოტებიანო ლაღი ლაშარის ჯვრისაო.
დედავ თამარის, ძე ჭეშმარიტო, უსახლკარო, უბინაო,
ქება პირიღვთისაო, დიდი და დიდი ბატონისა ლაშქარ და მიწებისაო.
იაუდა ჰო ჰო ჰო ჰო, ჰაჲ და ნანინა მრავალჟამიერ.
რას გამაჲრჩები ცარელა მიდამოჲ,
ქვეყანა იყოჲ დარჩომითაო,
პატარა შვილები გვაჩუქე თითო მუჭა და სისხლისა,
ცოტა მადლით ცოდიანი ქვეყანა დაგვიხსენითო,
წაღმა რო ჩარხი გვიბრუნე, ვაჟკაცი მარჯვენითაო,
იაუდა ჰო ჰო ჰო ჰო, ჰაჲ და ნანინა მრავალჟამიერ.
გაუმარჯოს დღეღამეს, მზემთვარე, ვარსკვლავთ მნათობთა,
აღმოსავლეთდასავლეთ, ჩრდილოეთსამხრეთისა,
საზღვრიდან საზღვრამდის თეთრის მათრახის მატარებელი  
 გიორგისავო და,
იაუდა ჰო ჰო ჰო ჰო, ჰაჲ და ნანინა მრავალჟამიერ.
გაუმარჯოს სამას სამოცდასამ წმინდა გიორგებსა,
ყველა ნათელი ჯავარდენად დაჲდევნისა,
დიდება ძალასა, მშვიდობა საქართველოსა ჩვენსაო,
იაუდა ჰო ჰო ჰო ჰო, ჰაჲ და ნანინა მრავალჟამიერ.

48. ნანები

ნანა და ნანა, ნანა და ნანა!
გამარჯვებულო ჩვენო ლაშარო,
იავ ნანინაო.
ია და ვარდი გაშლილი ჰქონდეს,
იავარდ გაშლილი გებძანებოდეს ლაშარსა.
ნანა და ნანა, იავ ნანას გეტყვი,
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გაუმარჯოს შენ სიძრიელეს,
ჩვენ სათავეში იარეო.
გაუმარჯოს შენ სიძრიელეს, გადმოხედეყე,
პატარები არიან შენი ტანჯულები.
გეხვეწებით, გევედრებით, იავ ნანინაო,
გადმოჰხედე, დამწუხრებული პატარა ქორფები არიან,
გაუმაძღრები არიან, იავ ნანინაო.
ნანა და ნანა, ნანას გეტყვი,
ჩვენო დედა ღვთიშობელო,
იავ ნანინაო.
დედა, დედა ღვთიშობელსა,
მფარველი ხარ ტანჯულების,
პატარა ქორფებზედა იავარდი გეფინოსა.
ნანა და ნანა, გაუმარჯოს თამარ დედოფალს!
იავ ნანით მოვიხსენიოთ,
იავ ნანინაო.
გაუმარჯოს ჩვენ თამარ დედოფალს, სათავეში რომ ბრძანდება,
ტკბილათ და შაქარათა, იავარდ გაშლილი დამტკბარიყოს,
იავ ნანინაო.
გადმოჰხედე, გადმოჰხედე ტანჯულებსა,
პატარები არიან, დამწუხრებული,
იავ ნანინაო.
ნანა და ნანა, ნანა და ნანა!
გამარჯვებულო ჩვენო ნეკრესო გავაზისთაველო,
შენი სახელის ჭირიმეო.
ნანა და ნანა, იავ ნანა!
გაუმარჯოს წყაროს თავსაცა,
ფშავლების თავში რომ ბრძანდება, იავ ნანინაო.
ნანა და ნანა, ნანა და ნანა!
ალავერდო, შარიანო და გამარჯვებულო,
იავ ნანინაო.
ნანა და ნანა, ჩვენო დედა ბარბარე,
ქვეყნის გადმომხედავო, ყველას მფარველო,
ყველა დამწუხრებულებისა, იავ ნანინაო.
გაუმარჯოს, გაუმარჯოს დედა ბარბარეს,
გადმოჰხედეყე, ძალიან დამწუხრებულები,
პატარა ქორფები არიან, იავ ნანინაო.
საკმარისია იავ ნანით მოგიხსენოთ,
საკმარისია პატარა ქორფებმა გაიხარონ
თავის ტოლამხანაგებში, იავ ნანინაო.
ნანა და ნანა, ნანა და ნანა!
ჩვენო მინგრეულმონგრეულო ძელო ჭეშმარიტო ღვთაება,
იავ ნანით მოგიხსენოთ, იავ ნანინაო.
ნანა და ნანა, ნანა და ნანა!
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გადმოჰხედე ტანჯულებსა, ტანჯულები არიან
პატარა ახალგაზრდები, იავ ნანინაო.
ნანა და ნანა, ნანა და ნანა!
სამას და სამოცდასამ წმინდა გიორგის
გაუმარჯოს, იავ ნანინაო.
გაუმარჯოს იმათ იავარდ გაშლილ მგზავრობას,
ტანჯულებს უღელი აერთოთ,
იავ ნანინაო.
გაუმარჯოს, გაანთავისუფლოს,
იმათ ტანჯულებს უღელი აერთოს,
იავ ნანა, იავ ნანინაო.

49. ჩვენ ბატონს გლოვა არ უნდა

ჩვენ ბატონს გლოვა არ უნდა, რა შვილნი ეჴოცებიან?!
ჴარნიცა ჰყვანან, ფურნიცა, მსახურნიც ეშოვებიან.
ბარით მასდიან მლოცავნი, წყალობას ეთხოვებიან.
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50. ვახტანგ მეფე ღმერთს უყვარდა

ვახტანგ მეფე ღმერთს უყვარდა, 
ციდან ჩამოესმა რეკა,
იალბუზზე ფეხი შედგა,
დიდმა მთებმა იწყეს დრეკა,
ოსებში გადაიარა,
ჩერქეზებში გადარეკა.

51.  უბისს ავაგე საყდარი

I
უბისს ავაგე საყდარი, უწყლოსა წყალი ვადინე,
ზღვაში ჩავყარე სამნები, ხმელეთი ჩემსკენ მოვიგდე.
ისპაჰანს დავდე ბეგარა, სტამბულს ხარაჯა ავიღე,
ამდენი საქმის მომქმედმა ცხრა ადლი ტილო წავიღე.

II
როს გავიზარდე, გავივსე, თავი ცათამდის გავიღე,
მისრეთს ხმალი ვკარ, დარუბანდს, მუნ საბალახე ავიღე,
ამდენი საქმის მომქმედმა სული ვარძიას დავიღე.

52.  ერისთავმ ლაშქარ შაყარა

ერისთავმ ლაშქარ შაყარა, ყაჭისქედს შამაჴდებისა, 
საჴევსურეთოდ გაბედავს, მთას ფხიტუს გადმაჴდებისა.
ოშაურთისას გადმოდის, როშკისჴორჴ ჩამოდგებისა.
ერისთავ ეტყვის ლაშქართა, რაც გულში მაუჴდებისა:
“როშკისგორ თეთრ ციხეი დგას, ძალზედ რაიც შაგვიდგებისა”. —
“შაგვიდგას თუ შაგვიდგებოდა, ჩვენ მაგით რა წაგვიჴდებისა,
ენა ვკრათ ბალითიანი, მთის ვირიავ, რას მიხვდებისა”.
გიაულთისას ჩამოდის, წყალს ჴარჴოს გამოჴდებისა.
ყაწიმიანებ ვაჟები გრძელ კილდეს წამოდგებისა.
ბეგენგორ ქალუნდაური ყვარნის გრილოებს ყვებისა.
შაუბნობს ჴევსურთშვილებსა, ცუდებიც შაეცდებისა.
ჴმლით ეცით, ჴევსურთშვილებო, ადგილ ხო თქვენდავ რჩებისა!
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უთურგი მეწყინაისძე თქვენის გულისად კვდებისა,
თორ ამღას უსხენ ცოლშვილნი, შინით რა წაუჴდებისა.
მამაისაის ფრანგულსა ვადათით ეცინებისა.
ჴმლითა სცეს ჭორმეშიონთა, სისხლი გუბგუბად დგებისა.
ღივასა გელდიაურსა ტანთ სისვის სკლატი ჴდებისა.
საჴმლითა ჩრდილელიშვილსა: წამოდექ! — ეუბნებისა.

53. ზურაბო, ერისთვისშვილო

ზურაბო, ერისთვისშვილო, ვერა, ვერ მოგცემ ზავსაო.
შვილდს მავსწევ სარჩევთ გორითა, ხიდის ყურ ვაქნევ ჩქამსაო.

54.  ყმანი რა უყვენ, ზურაბო

— ყმანი რა უყვენ, ზურაბო, ნაგროვნი შვიდის წლისანი?
— ჩავრეკენ მათურაშია, გზაში ჰყონიყვნეს კლდისანი.
ღოლოვანს ამოვმართენით ფარანი თეთრის ცხვრისანი.
მათურლებ ამოგვეწივნეს — არწივნი მაღლის მთისანი.
გვაყარეს კილოწითელნი, გვაწითლებინეს ქვიშანი.
თავქვევ ჩამართეს ფარანი, ფარანი თეთრის ცხვრისანი.
ჩაგვყარნეს ტერელოშია ნარჩომნი სიკვდილისანი!

55.  აივსო ლიქოკისთავი

აივსო ლიქოკისთავი ქორშავარდნითა, მგლითაო.
ქერით ნაკვებსა ხვადებსა არ აქვის დადგომისაო,
აღარც ნალუსმარ უძლებსა ოსმალოს ფოლადისაო.

56.  წინათ ღბრძოლია ზურაბი

წინათ ღბრძოლია ზურაბი მაგ ქუდნისლაისგორსაო,
ვერცა რას გამაჲრჩომია სამხარაულსა ლომსაო.

57.  ფხიტუთ მოვიდეს წერონი

ფხიტუთ მოვიდეს წერონი, მაშვრალნი შორის გზისანი.
როშკისგორს ზურაბ ჩამოჯდა, შუქნ ჩამუტივნა მზისანი.
როშკას აწიწდეს ციხენი, ბლოს ბანნი ქვითკირისანი:
“გვეშინის, დაგვეცემიან ნაზლობნი საძელისანი.”
— “დადეგ, დაგვეჴსენ, ზურაბო, ნარჩომნ ორთ შენის ჴმლისანი,
თორ ჩვენაც შამოგეცდებით, მესხნი ჩვენაც გვყონ წყლისანი;
მაგვივლენ პირიქითითა ნაპირის ადგილისანი.”
თან მახყვეს ქალუნდაურსა მამუკას შუქნი მზისანი,
ბეგენგორ ჩამოეწივა, ყმან ჩაჭრნა ზურაბისანი,
ამანდით ამაბრუნვილმა სამანნ ჩახყუდნა ქვისანი,
რომენიც გარდააქცევდა, ცოდვან მახკიდნა ჴმლისანი.
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58. როშკისგორ დაჯდა ზურაბი 

როშკისგორ დაჯდა ზურაბი, შუქნ მზისან ჩამოუტივნა.
ამაგით გითხარ, ზურაბო; “ჴევსური კაცი უტია.”
აგერ ბეგენგორს გახენე, — ფუტკარს ღგავ, გამოუტია.
ქალუნდაურმა ფრანგული ქარქაშთით ამოუტია,
ჴმლითა სცა ზურაბის ჯარსა, სისხლმა სიმურში უწია.

59.  ზურაბო, ერისთვისშვილო

ზურაბო, ერისთვისშვილო, სისხლისიმც დაგლევს წყალია!
შენ დაგვიჴოცენ ღალატით ნარჩევ ჴევსურთა ყმანია.
რად არ გაუშვენ ველადა ჴევსურნი დ’ შენნი ყმანია?
ამაშინ გამოჩნდებოდა, ვისიცა სჭრიდა ჴმალია!

60. სევდამც მაგხვდების, ზურაბო

სევდამც მაგხვდების, ზურაბო, დაგლევდამც სისხლის წყალია!
თრუსოს აწვიენ ჴევსურნი, ჴელით არჩიენ ყმანია,
გაატეხინე დოლეთი: “ფარა მალალეთ ცხვარია”.
თრუსოს მაასხენ მაშვრალნი, დანდობით გასჭერ თავია.
რად არ სწორდასწორ გააწყვენ ჴევსურნი დ’ შენნი ყმანია?
თითოს კი დაგიკანჭევდეს ფარს ქვეშ ნაწურთნი ყმანია! 

61. ზურაბო, ერისთვისშვილო

ზურაბო, ერისთვისშვილო, შვიდსამც წელსამც ხარ სნეული,
მეშვიდეს წელსამც მახკვდები სიმამრის ჴელმარეული! 

62. თემურაზ ჩაეუბნების

თემურაზ ჩაეუბნების იმერეთ მეფის შვილსაო:
“თუ ზურაბს მახკლავ, ქალს მოგცემ,მონა არ დაგცემს ცხვირსაო”.
ზურაბმ ვერ იგრძნა ღალატი, ჴმალზეით ზურნას ხჴსნისაო.
“დახკარით, ნუღარ გაუშობთ, — იძახდეს, — კახპის შვილსაო”.

63.  საფურცლეს ზურაბ მოვიდა

საფურცლეს ზურაბ მოვიდა, ლერწამი ზღვის პირისაო,
გაუშალეს ხალიჩები, ზურაბ ზედ დაბრძანდისაო.
აუყვავებენ სუფრასა, ზურაბ, შაექე ხილსაო.
გიღალატებენ, ზურაბო, ელიან შენსა ძილსაო...
ჴმლითა სცემს ბარამ ბატონი, — “დაჰკარით კახპის შვილსაო”.
ხანჯარი თუშთ მოურავმა — მარცხენა ძუძუს ძირსაო.
მუხრანით მოდის ტირილი სულძაღლის ერისთვისაო:
— “ვინ მოგკლა, შვილო ზურაბო, ვინ შეგჴსნა ჴმალი გმირსაო?
ვინ ჩამოგყარა თაობა ქართლისა, არაგვისაო.” 
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64. იმერეთს რად გამათხოვე

იმერეთს რად გამათხოვე, თემურაზ, ჩემო მამაო,
ჭამა მამწყინდა ღომისა, ვაჰმე, კახურო ყანაო!..

65. ქალსა სიზმარი ენახა

ქალსა სიზმარი ენახა, გამზდელსა ერისთვისასა: 
მითომა ჰქუხდა, ელამდა, სეტყვას ისროდა ქვისასა, 
ერისთვის ბაღში ცვიოდა, ტოტს ამტვრევს ალვის ხისასა. 
ერისთვის სიკვდილს ამბობენ, დაბნელებასა მზისასა.
სანთელსა წაუმძღვანებენ, კელაპტარს სამოთხისასა, 
ვეღარ მიუა სახლშია, ვაი დედასა მტრისასა! 

66.  ვაჰ, დედას მტრისას

ვაჰ, დედას მტრისას, ზურაბო, ხელებ ვინ დაგჭრა გმირსაო?
რა კეთილ დაგეყრებოდა გამტეხო ხატებისაო?!
გაგრისხდომია დავლათი ლაღის ლაშარის ჯვრისაო.

67. შახფარავს გიორგწმინდასა 

შახფარავს გიორგწმინდასა თუშთა ელვარე ფარია.
აიღეს საკვირაოდა თეთრი მძოვარი ცხვარია.
მამუკამ ქალუნდაურმა შორით მახკიდა თვალია,
გორდიგორ ჩამოდიოდა, მობუბუნებდა ჴარია.
ალერდის წყალში გავარდა, ირემმ გაიღნა რქანია.
შამაუბრუნდა, — ფარავდა პირზე მზე, ბეჭებს ფარია.
შამოჴდეს საფიხნოშია, მეშველნ მაუნდეს ცხრანია.
— “აქით გამიშვით, ქალებო, შორით მიჭირეთ თვალია!”
შამაეწია ლაშქარსა: “თუშნო, დაყარეთ ცხვარია!”
— “ნუ მოგვდევ, ქალუნდაურო, არ გვინდა შენი ცხვარია.”
არ დაიჯერა მამუკამ: “ატირდა ჩემი გვარია.”
დაბრუნდეს მექობაურნი: შალვა, ივანე ძმანია.
ივანე თოფსა ჩაუჯდა, გულზე დაჰხვია ალია.
წაიქცა ქალუნდაური, ირემმა დასხნა რქანია.
...
ჴელსა ნუ მამჭრი, ივანე, — სახელი მაინც შენია.
მჴარზეით თოფსა ნუ მამჴდი, — ჭიუხში ჯიხვთა მტერია;
წელზეით ჴმალთა ნუ შამჴსნი, — ჴევსურთად კაის მქნელია;
ტანზეით ჯაჭვსა ნუ წამყრი, — ქერიგოს ქვიშათ ფერია.”
...
ნატრობდა ქალუნდაური: “ნეტავინ ამაყენაო!
საც მექობაური სახლობს, იქამც კი ჩამაჩინაო!
მეშველიმც დაგვიგვიანა, ერთურთი გვაცდეინაო!
მექობაურის ცოლდედას თვალიმც კი აჭერინაო!



43

საისტორიო

68. ზეზვაო გაფრინდაულო 

ზეზვაო გაფრინდაულო, ცოტა მოკლეო ენითა, 
გაჭირვება რო შეიქნეს, ამოსარჩევო ჴელითა. 
კარად არ გამოგიყვანონ, დაგაბალითონ ენითა.
გამაიყვანეს ზეზვაი, დააბალითეს ენითა.
ცივგომბორ გადაავლიან ძუაშეღებილ ცხენითა.
ქალაქში ჩაიყვანიან დაფაზურნითა, ლხინითა,
ჩამოსმენ ქარვასლაშია, ბაგეს იღეჭავს კბილითა.
მოდიან თათრის აღლარნი: ზეზვა გვაჩვენეთ თვალითა.
“ზეზვა რად გინდათ, ძაღლებო, მკვდარია თქვენის ჴელითა.
უნდა გენახათ ბახტრიონს, ბრუნევდა ლურჯის ცხენითა,
უკან მოგდევდათ ზეზვაი, გჩხვერავდათ შუბის წვერითა.”

69. ამ ბაღაშვილსა პაატას

ამ ბაღაშვილსა პაატას ჯვარი სწყალობდა ღვთისაო;
ბოდბეში ჯარი შევიდა მზისა ამოსვლის პირსაო;
გაილალა ლეკის ჯარი პირიქით დაღესტნისაო.
ალაზანზე რომ ჩარეკა, ბელადი იბანს პირსაო, —
“მე რომ პირიქით გადვიდე, რა უთხრა იმდენ ქვრივსაო.”

70. ერეკლე ბატონიშვილი

იოროლაის კუდაი ჴევის მთას გამაჴდებისა,
ერეკლე ბატონიშვილი ტახტზეით ჩამაჴდებისა,
— ცხენი, ბაბღია!.. იძახა, — ჴევსურეთ დამჭირდებისა.
ადგეს, წავიდეს ჴევსურნი, თქვეს — რაღა გაგვეწყობისა,
მცხეთას მიუვლენ ბატონსა, სრუ წყრომით არ იქნებისა.
ჴევსურთ მანდ ჩასვლით ერეკლეს მზე ცხრაკნით ამუჴდებისა.
გამაემართა ლაშქარი, წინ თაოდ დაუდგებისა,
გადაავლივა სურამი, აწყვერსთან დაუხვდებისა,
აწყვერის სიმაგრეშია ლეკებ შიგ შაუდგებისა.
ლეკებმ სიმღერე დაიწყეს, ჴევსურთ გულ ჯავრით სქდებისა...
გადმაიშალნეს ჴევსურნი, ერეკლეც გადმახყვებისა,
გადვიდეს სიმაგრეშია, წინ თაოდ გადუძღვებისა.
აბაი ბიტურათაი დედასამც დაურჩებისა,
ლეკსა აღგლიჯა მაჟარი, ცალეზედ არ დარჩებისა.

71. ბატონიშვილს ერეკლესა

ბატონიშვილს ერეკლესა ირმის ძუძუ უწოვნია,
წყალი უსვამ ალგეთისა, თრიალეთზე უძოვნია,
საჩალეში გადუგდიათ, მონადირეს უპოვნია.
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72. მაღლის მაღალსა მთაზედა

მაღლის მაღალსა მთაზედა კურდღლისა სისხლი მდგარიყო,
ჩამოჩვეულა არწივი, უსვამ და ვერა მძღარიყო.
ერეკლე ბატონიშვილი ნაურვალ ცხენზე მჯდარიყო,
შამაუვლია ჴმელეთი, მაშინღა ჩამომჴდარიყო.

73. საწყალსა საქართველოსა 

საწყალსა საქართველოსა შაჲჴსნია რკინის კარია
სადა ჰყავ მეფე ერეკლე, ან იმის მეომარია?
დამდგარა ბაირახები, აღარ ჭექს ზარბაზანია.
მცხეთას რო თეთრი ტაძარი, გვერდზე ჩამოდის მტკვარია,
იქ არის ოქროს კუბოცა, ზედ დახატული ჯვარია:
“კუბოში ჩამამაბძანეს ბაგრატიონთა გვარია.
ვინც მოხვალთ საქართველოდან, ამინთეთ კელაპტარია.”
კუბოსა ზედა სწერავის სიტყვები ორისამია:
“ერეკლე გარდავიცვალე, შვილებს დავწერე ჯვარია.
უფროს გიორგიმ შაირტყას ჩემი ნარტყამი ჴმალია:
სანამდე ვიყავ, ცხენსა ვჯე, მივძარ და მოვძარ ზღვანია,
ეხლა თქვენ შემინახევით ქალაქის მეიდანია.
ჩემ შვილებს დარჩა ბეგთარი, პირსისხლიანი ჴმალია.
მაგას ნუ დამიცოტავებთ, მუხრანში დამრჩა ცხვარია.
სხვასა არ წააყვანინოთ იმერელ მეფის ქალია”.

74. ბრალია შენი სიკვდილი

ბრალია შენი სიკვდილი ფუძნარში ჭავჭავაძეო!
თავში გჭირს სამი ნახმლევი, ზედ ერბოკვერცხი გაძეო.
ადვილად აღარ მაჰრჩები, აფხუშოს ლუხუმთ ნაჭრეო.

75. აქნამდე, ღუდუშაურო

აქნამდე, ღუდუშაურო, სკამს იჯე ერისთვისასა,
აეხლა გამისხორიგდი, მსახურს გაფერებ სხვისასა.
არ გაუტიე მთრეხელი ჴევს მიმავალი დისასა.
ცხენი მასთხოვე, გიბოძა, მშვილდს რადაღ სთხოვდი რქისასა?
— “მშვილდ თაოდ უნდა მთრეხელსა ნაპირის ადგილისასა;
გზა ყველაისად სწორი ას, რად არ გამიშობ, ღთის მადლსა?
მგონიხარ ნახალიზარი, ყამს თუ არ იყავ მტრისასა.”
არ დაიშალა, გადასწვდა მჴართ ნადებს მშვილდსა რქისასა.
“გახლავარ ღუდუშაური, არ დაგიფერებ სხვისასა.”
გულს დახკრა, სხვაკე გაღვარდა ფალავანს აჩხვატისასა.
“კარგა ხანს სჭამე აჩხვატი, ეხლა მე გაჭმევ მიწასა.”
გამაბრუნდების მთრეხელი, დაელნებას ღგავ ცისასა,
მოსდევენ ღუდუშაურნი, განრისხებას ღგონ ხთისასა.



45

საისტორიო

მიღმართა ყოვლაწმიდასა დედას მშობელსა ხთისასა;
კარნ არ დაუხვდეს ღიანი ნაგებსა დედუფლისასა.
მივა და შაიხვეწების ძმისა მამკლავი დისასა:
“დაო, ვერ შემინახევდი? ცხონებას შენის ძმისასა!”
— “წამოდი, შავო და ბნელო, თუ სულს ვაამებ მკვდრისასა.
ნუ მახკლავთ, ჩემნო მამულნო, ნაჭაპნს ნუ მამჭრით თმისასა!”
კარისას არ გაუტივნა, საკვმით დაუკვრენ ისარსა.
ამბობენ ჩამაქცევასა ახალციხურის კლდისასა,
თან ჩაყოლასა ამბობენ ქერბეღელაის ძისასა, —
ვერ შეინახა სტუმარი, ვაი ვა დედას მტრისასა!

76. აქამდე, ღუდუშაურო 

აქამდე, ღუდუშაურო, სკამს იჯე ერისთვისასა.
ეეხლა გამტრელებიხარ, მსახურს გაფერებ სხვისასა.
შამეეყარა მთრეხელი სნოს მიმავალი სხვისასა.
ჯერე ჯორს გამეეკიდა სამ წყალთა სამის წლისასა.
მშვილდს რასაღ ეკიდებოდი, მჴართად ნაკიდსა რქისასა.
მშვილდი თაოდ უ მთრეხელსა, სნოს მიმავალსა სხვისასა.
მშვილდს დასწევს, ისარს გულს დახკრავს, ბატონსა ცხაოტლისასა.
თაოდ წყალდიწყალ წავიდის, მჴართ შლიდა შავარდნისასა.
წყალს გაღმი სახლსა მიუდგა ქორბეღელაის ძისათა.
— კარი გამიღე, ქალაო, სულთ ნუ დახკრულავ ძმისასა,
სხვა რო ვინ შამახვედრიყვა ძმისა მამკლავი ძმისასა.
მამდევენ ღუდუშაურნი, დაელნებას ღგვან ცისასა.
ჯაჭვსა ჰგავ ალიხანის ძე ასხმულსა ქვეცრივლისასა.
ამბობენ ჩამაქცევასა ახალციხურის კლდისასა
ამბობენ შიგ ჩაჭერასა ქორბეღელაის ძისასა.

77. ჩვენს ბატონს გაჰჭირვებია

ჩვენს ბატონს გაჰჭირვებია, წითლად ჩაუჴდენ მზენია.
გიორგი ჩოლოყაშვილო, ეგეც ნაქნარი შენია,
შე ქვეყნის მოღალატეო, მოგედვას ცეცხლის გენია!
თავის სისხლჴორცი გაჰყიდე, იუდის საქმე ჰქენია!
კაზახებ გამამიყენე, დღე დამაყენეს ძნელია.
გადაველ ჴევსურეთშია, ღამე ვიარე ბნელია.
შვილი მოვტაცე ხახასა, რჯულის დაგდება ძნელია!
ურჯულო შამომავლიე, ჭარბელაქანი გძელია.
ლეკური ენა ვისწავლე, გამოუცვალე ფერია.
გუროში გუროელებმა ციხეს უმაგრეს წვერია.
ამიტყდა მოჯაბრეები, ვის ერთს უქციო ჴელია?!
თავადი დ’ აზნაურები, ყველა გამიჴდა მტერია.
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78. ქალი ვარ ბაგრატივნისა

ქალი ვარ ბაგრატივნისა, განჯას თათარსა ვყევარო.
დღისით მიყრიან ბორკილსა, ღამით თათართან ვწევარო.
ჯერ რჯულ არ გადამიგდია, თავის რჯულზედვე ვდგევარო.
ქალო და რძალო ლამაზო, სულ ჩემო მოსადევარო,
შაკრიფეთ თითო შაური, მიხსენით, თქვენი ტყვე ვარო!
სირცხვილი თქვენთვის, ვაჟებო თორო მე კარგა ვყევარო,
ტანთა მცვავ სიასამური, წუღაქოშებზე ვდგევარო...
ნეტარ ვეღარა გნახავა, შე საქართველოს მძლევარო!



საგმირო 
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79. ხოგაის მინდი კვდებოდა

ხოგაის მინდი კვდებოდა, მზე წითლდებოდა, ცხრებოდა,
ცა ჭეხდა, მიწა გრგვინავდა, სული გვიანა ჰხდებოდა.
ჩამოდიოდა მასკვლავი, მთვარეც უკუღმა დგებოდა,
ქორშავარდენი, არწივი სუ მხრებით იხოშებოდა.
მაღლის ჭიუხის ნადირი სატირლად ემზადებოდა,
ცხენი იმისი ტიალი ლურჯა ტოტებზე დგებოდა,
ცოლი იმისი ბეჩავი სუ შავად იმოსებოდა,
დედას იმისას საბრალოს ტირილს აღარა ჰხდებოდა,
მამა იმისი საბრალო თმაწვერით იხოშებოდა.

80. ალაზნის თავსა, კლდის თავსა

ალაზნის თავსა, კლდის თავსა სისხლის წყარონი დიანო,
არა სმენ მონადირენი, აროდის დაშრებიანო.
ეგ ურჯულონი ლეკები სასმელად გადმოდიანო,
დალევენ, დაითვრებიან, ერთურთს თავებსა სჭრიანო.

81. ჩასვლა გვინდა ჩაუვალსა

ჩასვლა გვინდა ჩაუვალსა, ჩანაყეფსა ყორნისასა.
გადმაჰყრიან მაღლით ქვებსა, ნამტვრევებსა ლოდისებსა,
დაგვიჴოცენ ყმაწვილებსა, უჩვეველებს ომისებსა,
ფშავში ლექსებს გამოგვითქმენ იმ შამილთან ბრძოლისებსა!..

82. ვინა სთქვა, ენამც გაუჴმო,

ვინა სთქვა, ენამც გაუჴმო ჩარგალში ცუდნი ყმანია,
აფხუშო, ჭიჭაჴევაზე სამას ლეკს მასჭრეს თავია.
აფხუშურაზე გამოჩნდა სისხლისა ალაზანია,
წინ მააქვ ფარი და ჴმალი, — უკვენ ლეკების თავია.

83. თუშები საქორაოდა

თუშები საქორაოდა ყადუსთავ გროვდებიანო,
ელიან უშაჴალასა, წინამძღვარს ღონდებიანო.
გაგვიძეღ, ბეკურიშვილო, ლურჯას შენს აქებდიანო.
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84. თუშთ ნაქერალი ცხენები

თუშთ ნაქერალი ცხენები ალაზნის გაღმა გროვდება, 
მაუვლის ომის ლიღარი, ბახტრიონს ჩამოგროვდება.

85. კისტან მოვიდა ლაშქარი 

კისტან მოვიდა ლაშქარი ურჯულო აჴვაისაო.
აბულეთაურთ ციხესა კარ არ შეგვიხსნათ ხისაო,
შიგა ნადგომსა ხოლიგას ფერ არ უცვალოთ მგლისაო.

86. ჭეჭყეთ მამწონდეს ციხენი

ჭეჭყეთ მამწონდეს ციხენი, ასახენები გორია,
შიგა ნადგომი თორელი, ბაბკიაური ქორია.

87. ავად არს ღაჭაურაი 

ავად არს ღაჭაურაი, მოკვდებ, მორჩება ვეღარა;
დედის დამცხვართა საგძალთა ველად გაიხომს ვეღარა;
ცოლის დაქსოილ წინდათა ფეჴზედ ჩაიცომს ვეღარა;
შილდისთავს ცივსა წყაროსა, გვერდს მოუჯდება ვეღარა!

88.  ქმოსტის ძირ ჩამოტიროდა

ქმოსტის ძირ ჩამოტიროდა ყელღილიანი ქალია: 
“ვინ მოკლა თამნიაური, თეთრი ქორაი ჴარია?”

89.  ლომო, შე ლომის მოკლულო

ლომო, შე ლომის მოკლულო, ხადხეორხაის ძირსაო!
ვინ შაგიღება მჴარბეჭი წითელი პერანგისაო?!
ვინ ამოგტეხა კბილები, თეთრები ბროლივითაო?!
ლამაზად დაგიტირებდი, ხათრი არ მქონდეს ქმრისაო!..

90. მოლოდინი სჯობს მოსვლასა

მოლოდინი სჯობს მოსვლასა, ლაშქრით ლამაზის ყმისასა, 
მოვა, მაიტანს ამბავსა თავისასა და სხვისასა, 
ჯერ სწორებისას გვიამბობს, მემრ თავის გამოცდისასა. 

91. ზენ ბაცალიგოს თოვლი სთოვს

ზენ ბაცალიგოს თოვლი სთოვს, ქვენ ბაცალიგოს შრებაო.
თინიბექაის ციხესა მარჯვენა კუთხი სქდებაო.
თავს დაჰყეფს შავი ყორანი, ლიბუში გველი ძვრებაო.
შიგა წევს თინიბექაი, გულს უწადინოდ კვდებაო.
ცხენი იმისი ტიალი ლურჯა ტოტებზე დგებაო.
გვერდს უზის ცოლი ლამაზი, სანთელივითა დნებაო.
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92. იამბე, ციხის ნაშალო

იამბე, ციხის ნაშალო, რა დრო გაქ გამოვლილია, 
ან ვისგნი აგებული ხარ, ან ვისგნი ჩამოშლილია?
ციხემ თქვა: ჩემთა ჩარდახთა ქაღალდ აქვ დანაწერია, 
საღირამა და ხოლიგამ ზე მომაწერეს ხელია, 
იმ დროს მოლალა ზურაბმა ლაშქარი დაუთვლელია. 
თავზე მესხმოდეს ტყვიანი, გადამდიოდა მტვერია. 
მაშინ მამიკლეს ხუროი, ჩამამამყრივნეს თბენია, 
ცრემლმა, ჩარდახთით ნადენმა, ჩამააშავნა კლდენია. 

93. საისაკ მიზდით, ფშავლებო

საისაკ მიზდით, ფშავლებო, ადგილ სად იცით ცხვრიანი?
— “ქუდსაჴადაში მივდივართ, კაცნი თქვნეს ქონებიანნი.
ბევრი ჰყვან ცხვარნი, ძროხანი, ქალნი ჰყვან ოქროს თმიანნი.”
იქ ბებერმ დაიდუგდუგა, სიტყვა დაჲხარჯა გზიანი:
— “თუ ჩახვალთ, ვეღარც ამოხვალთ, კაცნია გონებიანნი, —
თვითონა ჲნაყენ წამალსა, ბაკნით უდგანან ტყვიანი.”
— “მუქარით არ დავბრუნდები, ქალ ხო არა ვარ თმიანი?!
გარა ვარ თურმანაული, ბევრკან მიქნავის ზიანი.
ბევრკან გავწირე ნადგომი, ნამცხვრევი, ნაქურთლიანი.
დავჴოცე ლაშარისგორსა ქისტის ჴარები რქიანი.”
ორშაბათს თენებისასა ბაკზე მიიღეს გრიალი.
გამააქანეს ცხვარძროხა, ქისტის ჴარები რქიანი.
მაზდევდეს ქისტისშვილები, ტყვიას მაჲქონდა წკრიალი.

94.  მითხოს გასუქდი, შიშაგო

მითხოს გასუქდი, შიშაგო, რა ფიქრი ჩაგყოლებია?
დაბერებულა გარაი, წვერს ჟანგი მაჰკიდებია,
გზათა, გარაის ნავალთა, პირს ბორტვი წაჰკიდებია.

95. გარამა თურმანაულმა

გარამა თურმანაულმა მშავისხევ მაიარაო, 
შაყარა მშავლის ლაშქარი, მათურა აიარაო, 
წითელყვითელი დროშაით ბოროლა გადიარაო. 
კისტან ატირდა ბებერი: “ჯარით სად მიხოლ, გარაო?”
”შატილს მივდივარ, ბებერო, ვარდანამ დამიბარაო, 
მე დ’ იმან უნდა ვიომათ, უნდა იჭეხნას ცამაო, 
გვერდ უნდა გარდაიქცივნას ვარდანის ციხის ქვამაო, 
უნდა ჭყიოდან გოზანი ვარდანის ციხესთანაო. 
უნდა ტყვრებოდან ისარნი ციხის წვერთ ჩარდახთანაო.
პირ ცრემლით უნდა იბანას შუქომ ვარდანის დამაო. 
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სისხლნი წავიდან ღვარადა, არ გაირივნას ზღვამაო, 
უნდა დახერდან ღურბელნი, აღარ იწვიმას ცამაო”.
გადუჩნდეს საჭვრეტელშია, ცა წმინდა უცემს თვალსაო. 
ხმა გადის საგათენებოდ, ბიბინ დაიწყა ცამაო, 
საგათენებოდ დაეცნეს ვარდანას ციხის კარსაო.
”კარზე გამაედ, ვარდანავ, ნუ მაიმთვრალებ თავსაო,
თას თუ გეჭირას ხელჩია, გადააწვადე სხვასაო, 
თუ ხელჩი ფანდურ გეჭირას, ძმას მიეც მგელიასაო”. 
”გამავალ, მგელიაის მზემ, გამავიყოლებ ფარსაო,
დავიქნევ წარამარადა ჩემს მისურაულს ხმალსაო”. 
”ვაი თქვენს ვარდანს, მშავლებო, ვეღარ გადმავედ ქავსაო, 
თორ თუ ქავს გადმავსულიყავ, გათრევინებდით მკვდარსაო”.

96. შენ ეგრ ვერ მამკლავ, ჴევსურო

შენ ეგრ ვერ მამკლავ, ჴევსურო, როგორც ჯიჴვს მაჰკლავ მთისასა.
აცა, გაზაფხულ მოიდეს, ჯარს შავყრი ფშავლებისასა.
სანეს ჴარს მივგვრი ჴევსურთა, გზას დავინებებ მთისასა,
გამოვიყოლებ გარასა, მანძილას ჭიუხისასა.
წამოვალ ცირცლოვანზედა, მოგივალ წუბროვნისასა,
ირმულად მოგეპარები, არ ავაჩქამებ ქვიშასა.
გაყურებინებ გორვასა მაგ შენის ციხის ქვისასა.

97.  თავს ჴადა, ბოლოს ცხავატი

თავს ჴადა, ბოლოს ცხავატი, შეიქნა დიდი ერია.
ამბობენ თითოოროლსა, გუდამაყრელიც რევია.
ამზადებს ტყვიაწამალსა ლუთხუბს ჯეჯაანთ ბერია.
ჩავიდნენ ნაოზაშია, იქ დახვდა ლეკის ჯარია.
ჴოცეს და ჴოცეს ურჯულო, ჭალას ჩაყარეს მკვდარია.
ბერიც დაგვიჭრეს ურდოთა, გაწირეს ცოცხალმკვდარია.
შენ, ჩემო ძმაო ადამო, შენთვიმც მოკვდება ბერია.
ბევრჯელ სამ შამოიარე მაღლა მაღაწლის მთანია,
მოგიკლი ჴარი ირემი, შინ მოგიტანი რქანია.
მურყნოსელთ დადგი ჴუჩანი, შასანდობარი ჩემია,
იქ ბუგონ ტყვიაწამალი, მიწას ადინონ მტვერია.

98. ხოშაქის ტურა ღმერთს ეხვეწ

ხოშაქის ტურა ღმერთს ეხვეწ: “ღმერთო, დღე მამე მზიანი,
დამალევიე შატილი, ქაჩუი სიპერდიანი,
ან გურო გამატეხიე, ახალგორ სიმაგრიანი,
ანაც ტყვე დამაჭერიე, კისტნელი მანდილიანი”.
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99. დავნატრი დაბადებასა

დავნატრი დაბადებასა ჴოშარას ხახაისასა!
აისხამს იარაღებსა, ანგელოზსა ჰგავ ცისასა!
მჴარზედ გაიდებს დროშასა ლაღის ლაშარის ჯვრისასა;
გამაუძღვება ფშავლებსა, სახელს აჴსენებს ღვთისასა;
ავალის ქერიგოშია, არ შასძრავს წვერის ქვიშასა;
გაჰმართებს საქისტეთოდა ნარჩევებს ვაჟებისასა;
შატილს მიუვლენ ქისტებსა ოთხშაბათს თენებისასა,
ცხვარძროხას მოაბრუნებენ რჯულძაღლის ქისტებისასა.
მოსდევენ ქისტისშვილები: — ვაჲ დედას ჩვენის მტრისასა,
შინ ცოცხლებს როგორ გაუშვებთ წამჴდენებს ჩვენის მჴრისასა!?
თოფებს ერთმანეთს აშლიან, ტყვია ზედ აშლის ქვიშასა...

100. ხუზაურმ უთხრა მამასა

ხუზაურმ უთხრა მამასა: — მამავ, შავყაროთ ჯარია.
ჩავიდეთ მათურაშია, ამოვიტანოთ ცხვარია.
— შვილო, მათურას ვერ ჩავალთ, მოკლედ აჭრიან მთანია.
— მაშ, ჴოშარაში ჩავიდეთ, იქ მრავალ ქალი დ’ რძალია,
— არა, ჴოშარას ვერ ჩავალთ, სახვევიანი გზანია!
— გოგოლაურთას ჩავიდეთ, იქაც სიმდიდრე არია.
— გოგოლაურთას ვერ ჩავალთ, იქაც ავნია ყმანია.
კიბულს არ ჩაგვაცილებენ ლომხუზაურნი ძმანია.
— მაშ, ცაბაურთას ჩავიდეთ, ბეღელს მოვშალოთ თავია.
თინიბექმა და ალეკამ შეჰყარეს ქისტის ჯარია,
დაესხნენ ცაბაურთასა, ბეღელს მოშალეს თავია.
დილით ადრიან ხუზაურმ მტრის ლაშქარს მოჰკრა თვალია,
ძმას გადასძახა ლომასა: — ადე, გალესე ჴმალია!
ცაბაურთაში ქისტისა ჯარია ჩამამდგარია.
ჩვენის დის მზევინარისა ქვითინი მოდის მწარია:
კოჭლას ნუ გააგებინებ, სად ი(ვ)ლის ხაიბარია. 
ჯვართანისწყალთან მიუსხდეს ლომხუზაურნი ძმანია,
არ დაანებეს ქისტებსა გადასავალნი გზანია,
მარტო მაცნედღა წავიდა ალეკა ჯარის თავია.
ალეკას გამაეგება წინა უნცრუა რძალია:
— მამამთილაო, რა უყავ თინიბექ ჩემი ქმარია?
— იქ დარჩა მუჭისღელესა წითლის არაყით მთვრალია.
გვერდით დაუბი ლურჯაი, ტიროდა, როგორც ქალია;
თავით დაუსჭვე დროშაი, აჟრიალებდა ქარია;
ჯვართანისწყალზე მოგვისხდეს ლომხუზაურნი ძმანია.
წვიმურა წვიმდეს ისარნი, გვერდს უელავდეს ჴმალნია.
კოჭლამ კი ჯვართანისგორით ბეღელს აკერა მკვდარია.
თინიბექს ჯიბეს უპოვნეს დის მზევინარის თმანია.
ზედ დაანათეს ხანჯრები, დაკუწეს, როგორც მხალია.
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101. ჩოხს დაიბადა არწივი 

ჩოხს დაიბადა არწივი, ამბობენ ცოტა ხნისასა, 
არ დაჲდევს საქმეს საგონსა, ძალს ჩივის ქისტებისასა, 
ამზადებს ტყვიაწამალსა: ხანს ეხლა მუელ ცდისასა. 
— გამომყევ, ჩოხის გიორგი, ჴმალსა ნუ მომრევ მტრისასა, 
— ტყვიას ჩამოჰქნის ტყვიაზე, სალაოს სწურავს ქვიშასა. 
ქვენა მთა გადმოიარა, ვაჟი ნამს დაბერტყს მთისასა,
 მუალის თამარიძესთან, ამბებს ჰკითხავდა მტრისასა: 
— ნუ გეშინიან, ბერაო, სასტუმროსა ხარ სხვისასა. —
არხოტის ჭალას ჩადიან, ორანი თენებისასა.
ჩავლენ და ჩაიმღერებენ, ვაჟნი ჩალახვენ ქვიშასა.
წინ ქისტი შამეეყარა, სტუმრად ნამყოფი დისასა.
— ქისტო, რამ გაგაგულდიდა, სტუმრად ყოფილხარ სხვისასა? —
გავარდა ბერაის თოფი, წითლად შაღებავს ქვიშასა.
— ბერაი არი, ქისტებო, შურს ეძებს ბიძაშვილთასა.
ბერას რა დაავიწყებდა დაკარგვას ბიძაშვილთასა?
ან ემაგ თამარიძესა კარგ თოლებს თავის ძისასა?
 — გიბარებს ქისტისშვილები, — ბერავ, დაგვეხსენ, ხთის მადლსა.
ჩვენ ბეგარასა დავიდებთ ჴარისასა და ცხვრისასა.
ან ფულსა გამოგიგზავნით სახსარსა თქვენი ტყვისასა.

102.  ვერ გაიგეთა, ფშავლებო

ვერ გაიგეთა, ფშავლებო, მათურელთ ცხენებმ რა ქნესო?
მათურით დაქცეულებმა ამოგას ქვიშან ჩაქნესო.
ან მჴედრებმ როგორ გაიძლეს, ან ცხენებმ როგორ შასძლესო?

103.  კესელოს ციხე მოსტაცეს

კესელოს ციხე მოსტაცეს, ჩამოტეხას ღგვანდ ცისაო.
დიდგულნო ომალოელნო, რად ენდობოდით ძილსაო,
არ იცოდით, რო დაგვლევდეს, ვერც დაგვბედევდეს პირსაო.
ბრალი ხარ, იჭირაულო, ღვინისი ძალი გჭირსაო.
იჭირაულთა ჴუნჩალე ძმათ უარესად ცდისაო,
ჴუნჩალეს ცოლის ნაცადსა დაღესტან გახკვირდისაო.
შვიდს გააგდები თავები, გახკიოდ, გავარდისაო.
მოზაჸთ სახლს ჩაეხვივნიან, ალ თავზე გადასდისაო.
შინაწ არ დახვდა დავითი, შვილ მამასავით ცდისაო.
ზოდონა ხაბაშლიზეი ლამაზს იბრუნევდ პირსაო —
დედა გავწირე ბეჩავი, საბრალოდ ატირდისაო,
შეხყარის დიაცყმაწვილი, ცრემლი წყაროდა ზდისაო,
წვრილის ყმაწვილის ცოდვაი ცას ნამად ჩამოზდისაო.
მთვრალაჸი თორჴივლიზეი მიწაწყალს ხედევდისაო;
მამულსა დ’ აოჴრებულსა სამნებიც ამოზდისაო.
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შენდობა ომალოელთა, ალუდებ იდგენ სხვისაო,
თუ ეგეთ მზეზე არა სთქვას, ცოდვამც გექნებათ მკვდრისაო.

104.  გამოიჴმელა ზამთარმა

გამოიჴმელა ზამთარმა ნეტაი ვისიმ ჭირადა.
ქიბდუხ არს ლუჸის ლუხუმი, ვაჟკაცო, შენა ჭირადა.
გადმოვიდიან ლეკები, გაგიღეს ბოსლის კარია,
შიგიდან გამოგიყვანეს, ბუღა ბუბუნებს ჴარია.
გარომეს ლეკეთისაკე, წინ გაგიმძღვარეს ცხვარია...
ქიბდუხის თავაღ გადაის შენაქოს მაჸვლეთ თვალია.
ლუჸის ლუხუმის სახლებსა ლიბოებ გამოზდიანო,
მაღლა ზის შავი ყორანი, ბუმბულნ ქვე ჩამოზდიანო.
ლუჸის ლუხუმის ქალები სოფელ ტირილით დიანო,
არავინ ხყავის მოწყალე, გვარნი წილებსა ხყრიანო.

105.  ფარსმაში ლეკნი მოიდეს

ფარსმაში ლეკნი მოიდეს, აფხაზი დ’ აშაკ მქვიანი
დაჴოცონ ნურას გუჸშვებენ, წინ მაგათ უქნავ რიალი.
თუშეთა თუშთ მოურავი ღვთისაგან დავლათიანი,
ჯარი შეყარა თუშისი, ჴევსურნ ათვალა ჴმლიანნი.
დაგროვდეს ჩიღოს ჴაჸაში დილა არს თვირთვილიანი,
სალაშქროს ვაკეს გავიდეს, ცხენებს გახქონდა ძგრიალი.
ცხენს შეჯდა ბიღოზე დავით, ვადამ დაიღო ჟრიალი,
გოთაჸის ჩალის ფერაჸმა ბაკზე დაიწყო ფხვრიალი.
რადარამ გამობრუნდება იდუაჸ სახელიანი.
მუჴლებიმ ვერ დაღალაა, ჴელიმ არ დაშვრა ჴმლიანი.
აქვარისთავა ცხვარი დგას, ნეტა რად დამთხვა ტიალი.
მწყემსებიც გაკვირებულან, გზა გვქონდა სახვევრიანი.
ალის სათიბეს გამოდის, ყოჩვაცს მოხქონდის ძგრიალი,
ყიდუელ მდევარ მოვიდა, საომრით ბარაქიანი.
ბევრი გვასრიეს თოფები, ტყვიას მოხქონდა წკრიალი,
აბჯარი ბევრმან დაყარა, ცხენი ხყვანდ ოჴერტიალი.

106.  ქისტეთშიგ ამბავ დავარდა

ქისტეთშიგ ამბავ დავარდა, ცის ნაპირ ჩამოვარდაო,
თუშთ ახალ მეომარზედა ზღვა ჩქეფით გადმოვარდაო.
ნუ დაგვცინიდით, თუშებო, დრომ აგვირია კვალიო,
დღეი დაგვეცა აგეთი, ზე გადმოგვესხნეს ზღვანიო.
ბორწიკ ნანელის გაზდილი დაბრუნდა, როგორც ტარიო,
ბათირა ნესტორიზემა მანძილომ დასხნა რქანიო;
ლუხუმმა გოთაჸიზემა ჩაღმის ჴევს შეხჴსნა ჴმალიო;
მთვრალამა თორჴივლიზემა ალისა დადვა ტანიო.
ბრალი ხარ, ქაქოს კურდღელაჸ ფარსმის ძირ იდვა მკვდარიო.
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ცხენსად არ იჯდე თავლაღსა, ორად არ ხყარო ჯარიო.
ნაკუდაჸ გამაროზეო, ომსაწ ნაჩვევი ხარიო.
ტყვიამ არ მოგცა ხანაი, სისხლით ვერ შეხფერ ჴმალიო.
სულეთში შემოგყვებოდა ბერი დედმამათ ბრალიო.
შენდობა დუმსოს ნაჴოცთა, სადაც გარიგდეს ჯარიო.

107.  აქვარის მთაი მთაზედა

აქვარის მთაი მთაზედა, ლურჯი სძოვს იალაღზედა.
ხანდიხან შეთამაშდება, ხან შეგოგვდება ნალზედა.
ზედა ზის თოთის ქედაჸი ჴელმწიფე დროშაჸიანი,
კალთათ უხვიავ მარჯვენა აქვარელთ ბატონისაი.
დედამა შვილი გაზარდოს, თოთის ქედაჸო, შენფერი,
ქვის გული გულად ჩაუდვას, მტრის შორის მაშინებელი,
მგლის მუჴლი მუჴლად შეაბას, შორის გზის გამხანებელი.

108. შავჭალა შემოვიარე

შავჭალა შემოვიარე, შავ როჭო მოვკალ ისრითა.
დავჯედი დ’ ჭამა დავიწყე, გული ამევსო ნისლითა.
შევხედე, შემოდიოდეს შვიდნი ურჯულონ ჯარადა.
შვიდთავ მასრიეს შვიდშვიდი, ბეჭზე დამასხეს ჯარადა.
ერთი ვასრიე საწყალმა, სისხლი ვადინე ღვარადა.

109.  დაგცილდა, მექობაურო

დაგცილდა, მექობაურო, ამოსაჴდომი მზისაო.
შაჲხვდი ვეშპების ნავალსა, ნათრევ გეგონა ხისაო.
თქვენი ბრალია, თუშებო, ტკბილს რად იძინებთ ძილსაო?
გარს გველი შამეეხვია, თავი ბოლოსაჲ წვდისაო.
მეორე დილა გათენდა, სოროსაკ მიუდისაო,
მილალნა სოროს კარზედა, იქ სხვა გველ დაუხვდისაო.
გველებს გაუჴდა ჩხუბადა, ქუხილ გვეგონა ცისაო.
ჩამაჰკრის მექობაურმა, ნაკოდალ ჩამადისაო.
გველი გაიდვა ჴიდადა, ზედ თუშებ გამოდისაო.
გველზე ძნელ გასასვლელ იყო, ბრძანება იყო ხვთისაო.

110. მოყმემ თქვა პირშიშველამა 

მოყმემ თქვა პირშიშველამა, შიბნ გავიარენ კლდისანი.
გავგალენ, დავინადირე ბილიგნი ჭიუხისანი.
ზე ბნელი ღამე დამეცა, შიბნ ვერ გავიგენ კლდისანი.
ვეფხვსა შავღვარდი ნაწოლსა, თვალნი მარისხნა ღვთისანი.
იწროს შამაგდა ყურეზე, მაწითებივნა ქვიშანი,
ჴელ კი დავღალე ქნევასა, ვადან მავცვითე ჴმლისანი.
ვეფხვ მკლავზე გარმავიწვინე, მასკვლავ დათხოვდეს ცისანი.
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ელიან სულთად ამოსვლას დარალიანი კლდისანი.
ამბობენ ჩათელებასა ყორანნი შავის თბისანი.
ჩემსა უთხრიდით დედასა, არ გინდან ქადაგმისანნი.
ჩემებმ დაძივნან სწორებმა იწრონ ყურენი მთისანი.
შაიძლებოდას დაჴელან ნაგლეჯნი ყაწიმისანი.

111. ბეჩავსა ჩემსა დედასა 

ბეჩავსა ჩემსა დედასა რად უნდა ქადაგმკითხავნი?
ჩემ თავს სხვის ძებნა რად უნდა, საყუვნ მოძებნონ მთისანი.
შევვარდი ვეფხვსა ნაწოლსა, ხანნ იყვნენ შუღამისანი.
ადგა და ვეფხვმა ომი ქნა, თვალნი მარისხნა ღვთისანი,
ვიწრო ყურეში გამიშო, ბრალნ არ იკითხა ყმისანი,
ჴელი დავღალე ქნევასა, ვადან დავტეხე ჴმლისანი.
ვეფხვმ მკლავზე შემომიწვინა, ტოტით დათხარნა ქვიშანი.
თავით ყორნები დამიწყო, ზეთით მოსულნი ფრთისანი.
სულთ ეშმაკნ გამოელიან, დარალიანნი კლდისანი.

112. ბალღ ვიყავ პირშიშველაი

ბალღ ვიყავ პირშიშველაი, წვერნ მოვიარენ მთისანი;
შამოვესროლე ჯიჴვებსა, ჭალას ჯაჴნ იქნეს რქისანი;
შევვარდი ვეფხვსა ნაწოლსა, ხანნ იყვნეს შუადღისანი;
წამამიფრინდა ტიალი, დამკოდა, დამდვა ნიშანი;
ჭალას რომ თოფი გავარდა, ჴმან ვიცნენ სიათისანი;
საწყალს დედაჩემს უთხარით, — რად უნდა ქადაგმისანი;
შაყაროს ჩემებ სწორები, შიბნ დაიარნენ კლდისანი;
დამმარხონ მკვდარი საფლავში, ზედ მამაყარონ ქვიშანი!..

113.  მოყმემა პირშიშველამა

I
მოყმემა პირშიშველამა შიბნ გაიარნა კლდისანი,
მოინადირნა, დალაჴნა ბილიგნი ჭიუხისანი.
შამაჴდეს კილდის თავზედა ხორონი ჯიჴვებისანი.
ჯიჴვსა თოფ დახკრა ბეჴენსა, ჭალას ჯაჴნ იქნეს რქისანი.
შუა გზას შამააღამდა, დრონ იყვნეს შუღამისანი.
გზას ვეფხვი შამეეყარა, თვალნი არისხნა ღვთისანი:
შაიბნეს ვეფხვი, მოყმეი, მაშინ დაიძრნეს მიწანი.
კლდეები ჩამოინგრია, შტონ დაილეწნეს ტყისანი.
დრონ აღარ დასჩეს მოყმესა, ვადან ეწითლნეს ჴმლისანი.
ფარს უფარობს და ვერ ასწრობს, ვეფხვნი ჩქარნია კლდისანი.
გაზით გაართვნა კალთანი ჯაჭვისა, ჯავშანისანი.
მოყმემაც ჴელში იყარნა ვადანი თავის ჴმლისანი.
ნელნელა გაჭრა ფრანგულმა, დრონ იყვნეს წაქცევისანი.
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ვეფხვი კლდეთ გარდაეკიდა, ჩამააწითლნა ქვიშანი.
თაოდ კლდის თავზედ შამოწვა მოყმე სულამამდინარი.
ვინ ეტყვის მაგის დედასა, კარს უსხენ ქადაგმისანნი,
უერთოდ არ დაიხარჯნეს ჩვენის აფხაზის ისარნი.

II
იარებოდა დედაი ტირილით თვალცრემლიანი:
“ჩემს შვილს გზას ვეფხვი შაჰყრიოს გაჯავრებული, ტიალი.
ჩემს შვილს ჴმლით, იმას ტოტითა დღე დაუბნელდა მზიანი.
არც ვეფხვი იყო ჯაბანი, არც ჩემ შვილ დახვდა ჭკვიანი,
მათ დაუჴოცავ ერთუცი, არ დარჩეს სირცხვილიანნი.”
ტირილით წყრულებს უხვევდა ვეფხვის დაჭრილსა კლანჭითა.
“შვილო, არ მახკვდი, შენ გძინავ, დაქანცული ხარ ჯაფითა,
ი შენი ჯაჭვის კალთები ოჴერმა როგორ დაფითა?!
შენც იმის საფერ ყოფილხარ, ჴმალი ქნევაში გაგიცვდა,
არც იმან მოგცა მეტი დრო, აღარც შენ დააცალია,
ვეღარცაღ შენ დაიფარე შენ ჴელთ ნაქონი ფარია.
ვეღარცაღ ვეფხვმა ტოტები, ჴმალმა დაკუწა ძვალია.
მაგის მეტს აღარ გიტირებ, შენ არ ხარ სატირალია.
ლაშქარში, მეკოპარშია არ იყავ საწუნარია,
აქამდი მაინც გაგზარდე ვეფხვებსთან მეომარია.
მშვიდობით, ჯვარი გეწეროს! ეგიც სამარის კარია”.
ხან ვეფხვი, ხან თავის შვილი ელანდებოდის მძინარსა,
ხან მითამ ვეფხვი იმის შვილს ახყრის ტანზეით რკინასა,
ხან ვითამ იმის შვილმ ძლივის, გარდაავლივის ყირასა.
აიმაგ სიზმრებს ხედავდა, გამაეღვიძის მტირალსა.
ხან იფიქრებდა: “უდედოდ გაზდა ვინა თქვა შვილისა?
იქნება ვეფხვის დედაი ჩემებრ დღე და ღამ ტირისა?
წავიდ, მეც აიქ მივიდა, სამძიმარ უთხრა ჭირისა...
ისიც მიამბობს ამბავსა, მეც უთხრა თავის შვილისა.
იმასაც ბრალიდ ექნების უწყალოდ ჴმლით დაჭრილისა”.

114.  ვაჟისძე დ’ ფილიპიაი

ვაჟისძე დ’ ფილიპიაი შაიყარნიან ჴარები.
აღარ დაუხვდა მეშველი, დაანაფოტეს ფარები.
ორთავ დაჲჴოცეს ერთურთი, ლერწმისებ დასხეს ტანები.
ორნივ დავმარხნეთ ერთადა, დაუტევს მიწა მყარები.
ორკანავ შანდობა უთხრათ, ორკანავა ჴვნენ ჴარები.
სწორსწორად ავატირნოდეთ დიკლოჴოშარას ქალები.

115. ჩანთელი დ’ აფთარაული

ჩანთელი დ’ აფთარაული ორნივ შაიბნეს ჴარები;
მეშველი დაუგვიანდათ, დაანაფოტეს ფარები.
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ჴმლითა სცა აფთარაულმა, ზედ მიანაყა ტარია.
ზვავს ქვეშ ჩავარდა ჩანთელი, ჩამასდის ზვავის წყალია.
ქვემოთით ამოდიოდა ჩანთელის თოფის ჴმანიო.
— “თუ დაგცდა, აფთარაულო, დიდხანს ცოცხალიმც ხარიო!
თუ მოგხვდა ჩემი ნასროლი, ჩემი უნცროსიმც ხარიო!”
— “ვერ დამკარ, ვაჟო ჩანთელო, ისივ ცოცხალი ვარიო”.
“საითაღ დაუცდენია?!” იმას კვირობენ სხვანიო.

116.  როშკისგორს ღილღველ თამაშობს

როშკისგორს ღილღველ თამაშობს, ჴელში უჭერავ ჴმალიო.
გამათამაშდის ღილღველი: “ჴევსურებს შავსდვათ ზარიო”.
ღამბერდამ გადმაიწია, მეშველნ მაუნდეს ცხრანიო.
“აქეთ გამიშვით, ღილღვლებო, ჴევსურთ უნდ დაუფთხვ ჯარიო”.
ჴევსურთაც ამაირჩიეს ყმა ერთი შასადარიო.
შაჴანა გამაიყვანეს, ჴელში ეჭირა ჴმალიო.
ერთმანეთისკე დაიქცნეს, ცამაც დაუცის თვალიო.
ღამბერდამ ჩამაუქნია, ღილღველ ამლათიც არიო.
“აცა, დაიცა, ღამბერდო!” შაჴანამ შააგება ფარიო.
ფარის გირგოლი გააწყვეტინა, “შაჴან, გაგიწითდა მჴარიო”.
შაჴანამაც შამაუქნია, მოვიდეს გალოს ჩქამნიო.
შაჴანამ შამააწვინის როშკისგორ ღილღვლის მკვდარიო.
მაგრამ შაჴანსაც გამახყვა ღამბერდის ნაკანჭარიო.
შაჴან კი ისევ გამორჩა, ღამბერდ კი წაიღეს მკვდარიო.
ღამბერდა კაი ვაჟ იყო, კაის დათმობა ბრალია.
ვერც შაჴან გადარჩებოდა, თუ არ ხქონიყო ფარია.
კაცი ვარ გათეთრებული სიმღერის მაუბარია.

117.  ერთი ვაჟკაცი ფხოველი

ერთი ვაჟკაცი ფხოველი შავწყალს საომრად დადგაო.
ადგა და შინ წამოვიდა, გზას შავანელი შაჰხვდაო.
ჩაჭრეს, ჩაკაფეს ერთურთი, მაშველი აღარ შაშჩაო.
ცითა მოვიდა ყორანი, მაგათ ნაომარს დახყვაო,
ჯერა დაითვრა სისხლითა, მემრე ლეშ ჭამა, გაძღაო,
ადგა და ისევ წავიდა, მაგათ ვაგლახი დასცაო:
“ორნივ ყოფილან უჭკონი! ერთმ მაინც რად არ დასთმაო?”

118.  ბლოელ ბერდია, ჴირჩლაი

ბლოელ ბერდია, ჴირჩლაი სანეს შაყრილან სმაზედა.
ბერდიამ უთხრა ჴირჩლასა: — რო ვერ შემოგხვდი გზაზედა,
ე ჩემი მოკლე ფრანგული ვერ ვათამაშე შენზედა.
— სხვას არვის უთამაშებავ მოკლე ჴირჩლაის ტანზედა.
დაარიგნიდით, ჴევსურნო, ნუ გახჴდით მტერობაზედა.



60

ხალხური პოეზიის ანთოლოგია

119.  ქარი ჰქრის საქაროვნეში

ქარი ჰქრის საქაროვნეში, ღრუბლები ბერევდიანო.
ძიბლაი დ’ თათულიკაი ერთმანეთს ძალევდიანო.
მიწა დაუხვდა გვალული, ჴნავდენ და კვალევდიანო.
უძახეს ამხანაგებმა: — თათო, წავიდეთ შინაო.
თათო შინ ვეღარ წამუა, აქ ძიბლამ დააძინაო.

120. ჩავალის, ჩაეუბნება

ჩავალის, ჩაეუბნება, ტუნკით ივანე საღარსა:
”ცხენავ, გეტყობა, გეშინის, გულს მე ჩაგიდებ მაგარსა, 
ჩაგავლევ ტერელოზედა, ჩაგატანინებ ნაღარსა, 
შენაც იქ მოგკლავ, ტიალო, თავსაც იქ დავდებ ჭაღარსა, 
ცოცხალ შინ ვერ დავბრუნდები, იქ ვერ გავწირავ მამასა, 
ციხეს დავუნგრევ ისრითა, წვერზე გადავდებ ქამანდსა”. 

121. ჩავალის, ჩაეუბნების

ჩავალის, ჩაეუბნების როშკას გაზდილი საღარსა:
”თუ თავი გეზუბუქება, მძიმეს დაგკიდებ ლაგამსა;
თუ რომ გეშინის, ის მითხარ, გულს მე ჩაგიდებ მაგარსა; 
ჩაგკიდებ გორგურიანსა, ჩაგაფრენ მაღალმაღალსა. 
ყიდოს აქებენ ყანებსა, დაგადებინებ ნაღარსა. 
თავს დაგანებებ, ტიალო, რას ვსწყალობ ლეკის ყანასა?!
დამკვლევენ ყიდუელები, შუბს ღნახვენ ტარით მაღალსა. 
სწორებ დაიწყებს კითხვასა: ნასკვაურისძე სად არსა? 
ომშია ნასკვაურისძე, მაგის გამოსვლა გძლად არსა,
კაცებს ჴოცს, ჴელს კი არა სჭრის — ჴევსურის წესი არ არსა!
ჴელ მასჭერ, ნასკვაურისძე, უჴელოდ სახელ არ არსა! 

122. ცხენს ეტყოდ ნასკვაურიზე

ცხენს ეტყოდ ნასკვაურიზე, როშკას გაზდილსა საღარსა: 
გატყობ, გეშინის, საღარო, ბეგს ვერა ხფრინავ მაღალსა, 
თივაქერს ბლომად დაგიყრი, თუ ბეგს შეხფრინდებ მაღალსა, 
დაგაბამ სასაღამოოდ ბუკუჩას ყოჩის ბაგასა. 
მეორე დილა ხედავდენ, ნასკვაურიზემ სად არსავ?
ნასკვაურიზე ომში არს, იმის გამოსვლა გრძლად არსა. 
ჴელნ დასჭერ, ნასკვაურიზევ, უჴელოდ სახელ არ არსავ. 

123. ღმერთო, რა დიდი ბრალია

ღმერთო, რა დიდი ბრალია სიკვდილი კაის ყმისაო! 
ჭიმღას დაიქცა ქვითკირი, კუთხი გამასქდა ქვისაო, 
მინდიამ შეღმაიშვილმა შუქი ჩაკრიფა მზისაო. 
მზემა გაიგა, იწყინა, მასკვლავი ჩამადისაო, 
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მთვარემა ხუთმეტისამა შავი ჩაიცვა პირსაო. 
იწრო ჭალაი შეუკრავ გოშტიკაურთა მზირსაო. 
ბრალია მინდიაისად, ხან რო არ ექნა ცდისაო. 
არ ხარჯნას ტყვიაწამალი, ჯარ უწყოვ მასრაისაო. 
ალუდაური დასჩების, შავი ღრუბელი ცისაო. 
ალუდაურის ჴირიმსა კვამლი სულწუხად სდისაო. 
სისხლისა კვალზე გაუდგა, ყორან თან მისდევს კლდისაო, 
აბჟორიტესა მახჴელავს მა დაგაზული მგლისაო.
მთელსა მინდიას უამბა: “უმცროს გექნების გზისაო!”
ბარაქალ, ალუდაურო, არვის შაარჩენ ჭირსაო, 
მანამდენ ნაჴსოვარია, მანამდენ წყალი დისაო.
ნაქნარი ალუდაურის ანდრეზად არ ითქმისაო.
ამა ლექსების მათქვამი სანადიროში ზისაო. 
უმწუხრე, არ მამივიდა თორმეტი ჯიჴვი კლდისაო. 
სალექსოდ გამამიტანე საპირისწამლე რქისაო. 
არ მამცემ, არ მეწყინება, შენ უფრო შაგჴდებისაო

124. კახეთში ყივის გუგული

კახეთში ყივის გუგული, ყივილით სქდება ვეღარავ. 
ავად არს შველათ კოჭაურ, კვდების, მორჩება ვეღარავ. 
მთებს შემოჰხედავს თუშეთის: “მთანო, დაგლახავთ ვეღარავ, 
დედის ჩაყრილო საგძალო, ველად გაგიღებ ვეღარავ, 
ცოლის დაკერილ ჩითანო, გუდას მიგიკრავთ ვეღარავ, 
თუშეთში, თუშთა ბიჭებო, წინ გაგიძღვებით ვეღარავ, 
შილდისთავს, გრილო წყაროვო, თავსთან დაგიჯდებ ვეღარავ, 
ჭარშია, ჭარელთ ბიჭებო. თვალსა მოგავლებთ ვეღარავ”.
შენდობა შველათ კოჭაურს, სადაც გარიგდეს ჯარიო. 

125.  კახეთს რად ღბრუნავ, ფუნჩაო

კახეთს რად ღბრუნავ, ფუნჩაო, გან სპილენძი ხარ ცვრიანი? 
ერთხელ ფშავშიაც წამოდი, ბაკი მანდ გიდგა ცხვრიანი. 
შაჰხედენ ნაქერლისგორსა, ვაცვერძ შაგიფთხვა თხიანი. 
ძილს უჩიოდა მანგია, ლეკებ მაიღეს გრიალი. 
ძაღლების იმედი მქონდა, ოჴრებმ არა ქნეს ჟრიალი. 
”ამიშვით”, იტყვის მანგია, “ხანჯრისა ვნახე პრიალი”. 
მანგია წამაუფრინდა, ზედ აზის ვეფხვი ბწკლიანი, 
გულს უგლის ღამის სიბნელე, უნათებს ხანჯრის პრიალი. 
ხუთი მაუკლავ მანგიას, თავად წევს პირსისხლიანი. 

126. ვინა ხარ, გულჭირიანი

ვინა ხარ, გულჭირიანი, დიკლოს ვინ ბრუნავ ბანზედა? 
ჭირით ჩამოლევ ზამთარსა, ზაფხულს მოელი ძალზედა. 
საბუელებსა ჰკითხავდა: “ლეკნი სად დიან გზაზედა?”
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”თუ მკითხავ, გურჯო, გიამბობ, ჩაუჯე ყორნის წყალზედა, 
მოდიან ლეკის შვილები, ნასახელებნი სხვაზედა, 
ფშავით მაუდის ტყვეები, ქალნი ტირიან ძალზედა, 
ნატრობენ კაცსა ქართველსა, ცრემლი ჩამოსდის თვალზედა”. 
”ნუ სტირით, ქალნო, ბეჩავნო, გიგლია გიზით გზაზედა.
თუ ლეკებს წაგყვანინოსთ, წვერ ნუ დაესხას ყბაზედა, 
ნუმც იტირებენ დედანი, სწორნიმც ნუ დასმენ ჯარზედა!”
წინწინ მიარტყა ბელადსა, ცეცხლი დაჰხვია თავზედა. 
მეორე სარქალს მიარტყა, ვისაც ქალნ ებნენ ჯღანზედა. 
მერე ხმლით გადაეტია, ხუთნი შეაჭრნა ხმალზედა. 
ქალებ შინ გამაისტუმრა: “მშვიდობით, დებო, გზაზედა!
მე თუში, თქვენაც ფშავლები, ნუ გამცვლით სხვა და სხვაზედა!
ნუ იტყვით ჩემსა სახელსა, ვიყვნოდეთ დაძმობაზედა”. 

 
127. ჭირთა გიჩივლებ, ბატონო

ჭირთა გიჩივლებ, ბატონო, ჩემსა და ყივჩაღისასა.
შამამეყარა ყივჩაღი ბოლოსა მუხრანისასა.
პური მამთხოვა, ვაჭმიე, ირჩევდა თავთუხისასა;
სასმელ მამთხოვა, ვასმიე, ირჩევდა ბადაგისასა;
ჴორცი მამთხოვა, ვაჭმიე, ირჩევდა შიშაქისასა.
მემრე ცოლს გამამეკიდა, ქალსა, გაზრდილსა სხვისასა.
დამცხვენდა, ჴელი დავიდევ ნაჩუქარს ცოლის ძმისასა.
მე დ’ ყივჩაღმ ერთურთ დავჴოცეთ ბოლოსა მუხრანისასა.
მე აქეთ დავრჩი, ბატონო, ყივჩაღი ჭამდა მიწასა.
ელასა, მელასა, ღმერთი გწყალობდასთ ყველასა.

128. შემომეყარა ყივჩაღი 

შემომეყარა ყივჩაღი სამზღვარს მუხრანის გზისასა,
პური მთხოვა და ვაჭმიე, ვურჩევდი თავთუხისასა.
ხორცი მთხოვა და ვაჭმიე, ვურჩევდი ხოხობისასა,
ღვინო მთხოვა და ვასმიე, ვურჩევდი ბადაგისასა.
ცოლი მთხოვა და ვერ მივეც, მიმყვანდა სიდედრისასა.
ან კი ცოლს როგორ მივცემდი, შვილსა გაზრდილსა სხვისასა.
ხელი მოჰხვია, აკოცა, მოზიდნა ნაწნავს თმისასა,
შესტირა საბრალო ქალმა: “ვაი ცოლს ცუდის ყმისასა”.
მეც გულმა ვეღარ გამიძლო, მოვზიდნე ვადას ხმლისასა,
უმალვე იმან დამასწრო, ელვასა ჰგვანდა ცისასა.
მაგრამ დაუცთა მუხანათს, ვენაცვლე მადლსა ღვთისასა,
ახლა მე შამოუქნივე, ვენდვე მადლს ლაშრის ჯვრისასა.
გავჭერი ცხენი და კაცი, წვერიც მომიხვდა ქვიშასა,
არ იყო ღირსი, მოშორდა ცქერას ნათელის მზისასა,
ცოლი სიდედრსა მივგვარე, ის კი იქა სჭამს ქვიშასა.
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129. ამბავსა გეტყვით, გიამბობთ 

ამბავსა გეტყვით, გიამბობთ ამბავსა ყივჩაღისასა,
ჩვენ სამნი შევიყარენით სამზღვარსა მუხრანისასა.
პურსა მთხოვდა და ვაჭმევდი, ვურჩევდი თავთუხისასა,
ღვინოს მთხოვდა და ვასმევდი, ვურჩევდი ლალისფრისასა,
ხორცსა მთხოვდა და ვაჭმევდი, ვურჩევდი ხოხობისასა.
ცოლი მთხოვა და არ მივეც, ჩემი ვარჩიე სხვისასა,
ან კი ცოლს როგორ მივცემდი, მიმყავდა თავის ძმისასა.
არ დაიშალა, აკოცა ცხრანაწნავ გიშრისთმიანსა.
ასტირდა ქალი, ასტირდა: “ვაი უჯანო ქმრისასა!”
ისეთი გული გამიხდა, მორევსა გავდა ზღვისასა.
ლეკურ ხმალს ხელი გავიკარ, ნაჩუქარს ცოლისძმისასა.
უწინა იმან მომასწრო, რისხვასა გავდა ხვთისასა.
ერთი ასეთი გადავცხე, წვერმა უწია ქვიშასა,
თავს ის მოკვდა და ბოლოს მე, ცოლი წავიდა ძმისასა.
დავჯექ და ქვაზე დავწერე — ჭალასა ცინცილისასა,
ვინც გაიაროთ, ასე სთქვით შენდობა დიაკვნისასა.

130. ქართველი ბიჭი მივდივარ

ქართველი ბიჭი მივდივარ, ცოლი მიმყავდა ძმისასა,
წინ ერთი კაცი დამიხვდა, ის უბედური დღისასა,
პური მთხოვა და ვაჭამე, ვურჩევდი ქაბაბისასა,
ღვინო მთხოვა და ვასმევდი, ვურჩევდი ბადაგისასა,
ხორცი მთხოვა და ვაჭამე, ვურჩევდი კაკაბისასა,
ცოლი მთხოვა და ვერ მივე, ჩემი ვარჩიე სხვისასა!
არ დაიშალა, აკოცა ნაწნავსა გიშრის თმისასა...
მაშინ შესტირა ლამაზმა: — ვაი უღონო ქმრისასა!
ჩემ ლეკურს ხელი გავიკარ, წვერი უწია ქვიშასა,
ერთი იმანაც გადმომკრა, რისხვასა ჰგავდა ღვთისასა,
აქეთ მე მოვკვდი, — იქით ის, ცოლი წავიდა სხვისასა.

131. შინ იყო ივანეური

შინ იყო ივანეური, დღეშუ ლესავდა ჴმალსაო,
დედა უცხობდა საგძალსა, მამა უბანდავს ჯღანსაო.
ჩამეეწია ივანე ცაბაურთ მთიბლის ჯარსაო,
ჴმლითა სცემს ყარტიულასა, გამააგორებს მკვდარსაო.
შავიდა საქობეშია, წელთით ჩაჰკეტავს კარსაო.
გაიგო ხოშურაულმა, აღარა ზოგავს თავსაო.
საქობეს კარზე მივიდა, შაამტვრევს, წიხლსა ჰკრავსაო.
ცალ ჴელით სანთელს შაიტანს, ცალით — შიშველა ჴმალსაო.
დაარტყამს ივანეური, ჩაუქრობს კელაპტარსაო,
დაარტყამს ხოშურაული, მააგდებინებს თავსაო.
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ივანეურის ფრანგულსა ქალაქს უშინჯვენ ფხასაო:
“ბასრი ჰყოფილხარ, ტიალო, იმით თუ სჭრიდი ძვალსაო,
ნეტავი შენი მჭედელი ვეღარ იქამსა სხვასაო?!”

132. ჭიმღაში ივანეური 

ჭიმღაში ივანეური დღეშუ გალესავს ჴმალსაო,
დედა უცხობდა საგძალსა, მამა უბანდდა ჯღანსაო.
საფშაოდ გამაემართა, მამიდა დასწერს ჯვარსაო.
მოვალის, წამოეწევა ცაბაურთ მთიბლის ჯარსაო.
ჴმალსა სცემს ღაჭაურასა, შუა გაუპობს თავსაო.
ავალის, გადაფრინდება, ჩეებარება ხატსაო.
შაჰყვება ხოშურაული, მიანთებს კელაპტარსაო.
მაუქნევს ივანეური, გაუქრობს კელაპტარსაო.
მაუქნევს ხოშურაული, გააგდებინებს თავსაო.

133.  ჭიმღაში ივანეური

ჭიმღაში ივანეური რასრა შაატყობს თავსაო? 
გამოვა წინგარდაზედა, ღმართებდა სიათასაო.
ფშაობა გაუბედავის, ვაჟი გაღლესავს ჴმალსაო.
დედა დაუცხობს საგძალთა, მამა უბანდავს ჯღანთაო.
ცირცლოვანს ჩამავიდოდა, მააგელებდა ფარსაო.
როშკას მამიდას მაუვა, თეთრაულაის ქალსაო. 
მამიდა წამეეგება, ტირილს დაითხრის თვალთაო. 
გამაისტუმრებს მამიდა, ყინჩად დასწერდა ჯვარსაო:
”წაღმა დაჰყვ, წმინდა გიორგი, შენს პატიმარსა ყმასაო!”
აჭისთავს გამოვიდოდა, გამაახანებს გზასაო.
გავიდა გუგასჯვრის ღელეს, ათამაშებდა ჴმალსაო.
”ღმერთო, ჯუთუას შამყარე, ან ყარტაულას ჴარსაო!
მაკლულსა ჯუთუაისას ღმერთ აღარ დასდებს ბრალთაო.”
ამანდით ჩამეემართა, კითხულობს ფშავლის გზათაო. 
მემრ მუჯისღელეს გამოვა, ფშაო, მოგავლებს თვალსაო.
ამასხარავებს წყემსებსა, ჴოცას არ ხკადრებს თავსაო. 
ეუბნებოდა წყემსებსა: “ფშავლებ სად თიბენ მთასაო?” 
ამანდით ჩამეემართა, მაისაბღუჯებს ფარსაო. 
ჩამეეს ჩამეეწია ცაბაურთ მთიბლის ჯარსაო. 
ჴმლითა სცემს ყარტაულასა, ფეჴქვეშ გაიგდებს მკვდარსაო.
სამსაოდ გაფრინდომასა სამს გასწირავდა მკვდარსაო. 
შავარდა საქობეშია, წელთით დახკეტავს კარსაო.
”გამეედ, ივანეურო. ნუ შამაცოდვებ ჯვარსაო!”
მარჯვნივ ჴმალს მაიყოლებდა, მარცხნითა კელაპტარსაო.
გამოვა ივანეური, გაუქრობს კელაპტარსაო. 
წინწინა ეგავ მაუქნევს მასჭრის მარცხენა მჴარსაო. 
ხოშურაულმაც შამახკრა, სისხლმა შეასხა ქვასაო. 
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შეუშინებავ ფშავლები, ვეღარა დიან კარსაო.
ვეღარ აწევდეს სტუმართა, ვისაც წელთ ღნახვენ ჴმალსაო. 

134.  არ ვიცი ხანდო-ჭართალი

არ ვიცი ხანდოჭართალი, გუდამაყარი სად არი.
მთიულეთს გამიგონია თორმეტი ციხე მაგარი.
სამხრეთით წამოგვეწევა ვეშაგურთ ცხენი საღარი.
ზედა ზის მამესწარაი, წელზე არტყია ხანჯალი.
არაგვის პირას შამოჩნდა, გამინახევრა ლაშქარი,
დაბრუნდა, წყალზე გარეცხა ომში ნახმარი ფარხმალი.

135. მაღლა მთას მოდგა

— მაღლა მთას მოდგა
უცხო ფრინველი,
უცხო ფრინველი,
თეთრი ფთიანი,
ბოლო წითელი.
— ჟღელეს ჩამოდგა
დიდი ლაშქარი,
ოსი და დვალი,
სულამ დვალელი,
ფეიქომერი.
— ომი შეიქნა
ქალაქის თავსა
გამთენიასა
გათენებასა
მზის ამოსვლასა.
— ქნევა ხმალისა,
ძგერა შუბისა,
შუბის ნალეწი
ზეცას ცვიოდა,
ჩამოსცვიოდა,
— ხმალი ორპირი
სისხლში სცურავდა,
ჯაფარ გაიქცა,
სვეტი წაიქცა,
სვეტი ოქროსი.
— ჯაფარ, ვერ მიხვალ
შინა მშვიდობით,
ცოლს ვერ მიუტან
ლაშქრულ ამბავსა,
მწვანე ქოშებსა,
წითელ კაბასა.
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— ჩვენი რა იქნენ
მოციქულები?
— უკან მოდიან
დაღალულები.
— ქვე რა მოაქვყე?
ტანი ლაშქრითა,
თავი გოდრითა,
წვრილი წელები
ხელკალათითა.

136. კარკუჩით გამეემართა

კარკუჩით გამეემართა ბაღათერაი დილითა.
დედისძმათ გაჯავრებული ქვარკინას ამტვრევს კბილითა.
ჯუთისას შამაიარა მორთულმა იარაღითა.
აივსნეს ქოთანისბექნი ქომოციხლების მზირითა.
ყმაწვილად ბაღათერამა ჴმალ მაიქნივა პირითა.
ზოგნი ჭრნა, ზოგნი ჩაკაფნა, ზოგნი წაუვლენ ჭირითა,
რანიც წავიდეს ჭირითა, სისხლსა მისთხევენ პირითა.
ერთმანეთს ეუბნებიან: “ნუმც წამოვსულვართ შინითა”.
მარტუამ ბაღათერამა მთა გარდიარა გმინვითა,
გადაუჩინდა დედასა გაცინებულის პირითა,
გადაუშალნა ქოჩორნი, გადაპოხილნი ტვინითა.
ბაღათერაის დედამა თმანი დაიჭრნა ძირითა:
— “ბიძამ არ მაგცა ჩაჩქანი, აწ გაძღას შენი ჭირითა!”

137. ანდაკზე ამოდიოდენ 

ანდაკზე ამოდიოდენ მონადირენი რვანიო
წინ თორღვა მაუძღვებოდა, მობუბუნებდა ჴარიო.
“სამჯერ მამიხვე, თორღვაო, სამჯერ დაგიკალ ცხვარიო,
მეოთხე ამოსვლაზედა თეთრი ქორაი ჴარიო.
თორღვავ, ნუ დამემდურები, ბოძალს ვერ მივეც ძალიო, —
შვიდ წელს ვარ ნაავადარი, სამის წლის ნაცივარიო.”
ძალიან კარგა მოიდა, მარჯვენა შაგრჩეს თვალიო,
ყველა ერთურთში აზილა — ჯაჭვმუზარადი, სკლატიო.

138.  ჯაჭვი რა უყავ, თორღვაო

— ჯაჭვი რა უყავ, თორღვაო, ეშმაკის ნაჩუქარიო?
— გავწირე არჭილოშია, გაქანდა, როგორც ღვარიო,
გამაუყენე მწევრები, ვერ მაუძებნეს კვალიო.
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139. თოფ დაჰკრეს მექოჭიასა

თოფ დაჰკრეს მექოჭიასა, დადგა დალეწა ცისაო,
სისხლით გაწითდა იორი დაბლა სნაყიდის ძირსაო.
ხავაზურაშვილმ გაიგო ჩქამობა თოფებისაო.
“ლევან, ამხანიგ რა უყავ, ერთგული ცოლიძმისაო?”
“ლევანს ამხანიგ არ უნდა, არც იმედი აქვ სხვისაო.”
ყაფრისგორს შამაეწია არწივი მაღლის მთისაო.
მოციქულ გამაუგზავნა — ტყვიაი ვარშავისაო.
“არ ვიცი, მოგხვდა, რჯულძაღლო, არ ვიცი, დარჩა ძირსაო.”
დაბრუნდა ბოროტიანი, ხან აღარ იყო ცდისაო.
შამაჰხვდა მექოჭიასა, ნაწოლსა ივრის პირსაო.
მარტოკა წამაიკიდებს, წაიღებს ერთი გმირსაო.

140.  შატილსა ერთი ჴოჴობი

შატილსა ერთი ჴოჴობი თავდაბლა დაჯდა ჯარზედა.
მოზარდნა შვიდნი წიწილნი არწივის ნაბუდარზედა.
შვიდთავ უყიდა თოფები, მარჯვნივ დაჰკიდა მჴარზედა;
შვიდთავ უყიდა ჴმალები, შაარტყა ლერწმის ტანზედა.
გამაჰყვა, გამაისტუმრა: — შვილნო, მშვიდობით გზაზედა.
თუ ქალ არ მოგიყვანავისთ, ნუღარამც მოხვალთ კარზედა.
აჴადს გოდერძის ციხეო, სამუქარო ხარ მტრისაო,
მოგიჴდებიან ქისტები, ლიბოს გითხრიან ძირსაო.
გამაიყვანენ ქალასა, ცრემლი რო მასდის თვალზედა.
გაიგო ლაშარის ჯვარმა, ვეფხვი ჩაუსვა გზაზედა.
შამახვდა თხისტყავიანი მაღლა აჴადის მთაზედა.
სიცილით დაესაუბრა, ამბავი ჰკითხა ჭკვაზედა:
— ე ქალ საიდან მოგყავისთ, ცრემლ რო უბრწყინავს თვალზედა?
— აჴადით წამოვიყვანეთ, დედოფლად დავსომთ ჯარზედა.
— რა ცუდი საქმე გიქნავისთ ლაშარის ჯვარის ყმაზედა!
თუ ეგ ქალ წაგაყვანინოთ, წვერიმც ნუ მსხმია ყბაზედა!
თხის ტყავი გადიგდებინა, ჯაჭვი გადიცვა ტანზედა.
შვიდ ქისტმა, ერთმა ფშაველმა ჴელი დაიკრა ჴმალზედა.
გაურბინგამაურბინა, ექვსი ჩაჴოცა წამზედა.
იქნევდა, გადადიოდა სისხლის ნაწვეთი თავზედა,
უცურდებოდა ფეჴები ქისტების ნასისხლარზედა.
მეშვიდეს ყური მააჭრა: — შატილს დასჯდოდი ჯარზედა,
მაიხვიოდი თეთრ ხამი ემა მოპარსულ თავზედა.
გულ რო გეტკინოს, ჴოჴობო, დაებჯინოდი ქვაზედა.
ექვსსა დააჭრა თავები, დააწყვა შარაგზაზედა.
აჰყარა იარაღები, აისხა ლერწმის ტანზედა.
თავის ჴმალ თამარს შაარტყა, გადმააცილა მთაზედა.
საფშაოდ გამაისტუმრა: — მშვიდობით, დაო, გზაზედა.
ჩემ ჴმალ მამაშენს აჩვენე, ის თვითონ იცნობს ფხაზედა.
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141. აჴადში იყო ბებერი

აჴადში იყო ბებერი, აღელებული მდიდარი.
სახელად ერქვა გოდერძი, ათიათასად სადარი.
გოდერძის ჰყავდა ასული — ხორას ალ მანათოვია,
კრიალა, ყელმძივიანი, ყმაწვილთ გულს ლახვრის მსობია.
გოდერძის ქალის სიტურფე შავან ქისტებსა სცოდნიათ.
ხოხობის მოსატაცებლად შავანთ ცილობა ჰქონიათ.
ქორწილს ამზადებს დოხჩიყო, დაკლა ჴარი და ცხვარია,
ფშავში გაგზავნა ბეგარი, დღეს თუ ხვალ აქვე არია.
აჴად ისეთ დროს დეეცნეს, რო შუაღამის ხანია.
დეეცნეს, დაიჟიტინეს, აჴადელთ შაზდვეს ზარია.
გოდერძის ციხის კარებზე გამოდის ხანჯლის ჩქამია.
აჴადლებს ესე ეგონათ — თვალუწვდენელი ჯარია!
თავს მაში დაღგმა გოდერძიმ, რო გატყდა ციხის კარია.
ბერი საწოლშით გადმოხტა, ფრანგულს შამაჰკრა ჴელია.
დაბერდა ჩვენი გოდერძი, ვეღარ იჴმარა წელია.
არ მოკლეს ბერი გოდერძი, — “რა მკლავი ვცადოთ ბერზედა”.
გამაიყვანეს ლამაზი, მაატირებენ გზაზედა,
სოფლის ძირ გადმაავლიეს, მოტირის, როგორც ძმაზედა.

* * *
ამ დროს ერთი მონადირე მომავალა მთაწვერთითა,
იცნო: შავანელებია, ქალი მოჰყავთ ტირილითა.
“გულო, დაუხვდი ბოროტებს, უკვენ ნუღარა სდგებია,
ან დედაჩემი იტირებს, იმგლოიარებს დებია,
ან უნდა შვიდთავ მაგათა ნახონ შავეთის გზებია!”
შამაუარა ფშაველმა, მშვიდობა უთხრა ჭკვაზედა:
— საით მოგყავისთ ქალაი, რო მაატირებთ გზაზედა?
შამაუტია ბეგარმა: — ფშაველო, დადეგ განზედა!
გზა დაიძებენ, ძმობილო, თხის ტყავ არ დაგრჩეს გზაზედა.
თოფსა მოუცნა ნებანი, მაშინ ძირს დასცა ბეგარი,
ჴელუკუღმ გამაიტანა, ამაიწვადა სამღარი,
შვიდთ განგებ გასჭრა თავები, ყორნებს უმზადა სამხარი.
მემრ მიუბრუნდა ქალასა, აჩქამდა აჩქარებული:
“ძმა აღარ გყავდა, ქალაო, სიყრმე არ გახარებული,
ან იმ სოფელში ვაჟკაცი ქვე იყვა გათავებული?!
აჰყარა იარაღები, ქალას აასხა ტანზედა,
საფშაოდ გამაისტუმრა, უთხრა, მშვიდობით გზაზედა,
აჴადს სოფელში შაჰჴდები, ფეხონ იქნების ბანზედა.
თუ ვინ რა გკითხა, უთხროდე, მარტომ ჩავჴოცენ გზაზედა.
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142. ამბობენ, თადიაური

ამბობენ, თადიაური მარტოკა დადის ცდაზედა,
იჭერს ღლიღველთა, ჴევსურთა, ფინთ კაცს არ უშვებს გზაზედა.
დღისით დგა ყარაულადა, ღამე ბექთ უვლის თავზედა,
ვეფხვს მაჰკლავს, ტყავსა წაიღებს, ჩავა ერეკლეს კარზედა.

143. ძაღლი ჰყეფს ჩეროს ბაკშია

— ძაღლი ჰყეფს ჩეროს ბაკშია, ჩახედე, ქათმიაურო.
— მე იქ უშენოდ ვერ ჩავალ, ჩამამყევ, თადიაურო.

144.  სად იყავ, თადიაურო

— სად იყავ, თადიაურო, ნამ რო ნაბადზე გდებია?
— მთას ვიყავ, შური ვიძიე, დამაშვრალს დამძინებია.

145.  ხახარემ ნახა სიზმარი

ხახარემ ნახა სიზმარი, სიზმარი იყო მჴრიანი:
ან ცხორი დაზარალდება, ან შინ მექნება ზიანი.
მეორე დილა გათენდა, მწყემსებს გაუყო ზიარი.
ლუთხუმის ჭალას შემორბის ლურჯაი პიროფლიანი.
გამოიხედეს ქალებმა: — ვინ მოდის დავლათიანი?
მის ცოლმაც გამოიხედა, სიტყო რამა სთქო გზიანი.
— “ჩვენის მემცხორის ცხენსა ჰგავს, ვაჲმე, თუ დავრჩი ტიალი!”
ჩამოეგება დედაი თმათეთრი, ჭაღარიანი.
— შვილო, ნუ მოხვალ, ნუ მოხვალ, ნუ მოხვალ სირცხვილიანი.
— ნუ გეშინიან, დედაო, არ მოვალ სირცხვილიანი.
განა ღმერთი ვარ, დედაო, სულ მუდამ სახელიანი?
ხახარეს გაუცხელეთ რამ, ხახარე ნამგზავრი არი.
ხახარეს არა უნდა რა, ლოგინი უნდა მცვრიანი.
ცოლმა დაუგო ლოგინი, ლოგინი პატივიანი.
ზედ ხახარ წამოაწვინეს, ცხრა ტყვიით ნაჭრევიანი.
როდეს ხახარე კვდებოდა, ცა ქუხდა, მიწა ტყვრებოდა,
მზე შავით იკაზმებოდა, მთორე უკუღმა სცხრებოდა.
ხახარეს ცოლი და დედა სულ ცრემლში იხვრიშებოდა.
დაწვება გმირი ხახარე, კი ვეღარ წამოდგებოდა.
გაჯავრდა დიდი პირიმზე, ღვთის კარზედ მიგოგდებოდა.
“ნუ მოჰკლავ, გამარჯვებულო, კარგი ყმა დამაკლდებოდა”.

146. დუმაცხოს პაპო მჭედელო

დუმაცხოს პაპო მჭედელო, ნეტავი დედა შენსაო!
კარგი გამოგყვა საეტლო, კარგა მაიწყობ თემსაო.
დუმაცხოს ჩაჲდგი ქვიტკირი, შორით შაჲზარავ მტერსაო.
შიგ შახოლ, შაჰქნი მაჟრებსა, ცხრასცხრას ჩაუშობ ღარსაო.
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საკახოდ გამეემართე, სამღთო გევლება თავსაო.
პირიმზე გიდებს იმედსა: “ჩემგან ხარ ნაწილიანი.”
ბოდავის მზორებს გეები, ხოდი გყავ პიროფლიანი.
ემანდ შაგიკრეს ლეკებმა გზის თავ, გზის ძირი ტყიანი.
ბევრი გესროლეს თოფები, ერთიც არ მოგხვდა ტიალი.
ერთი ესროლა მჭედელმა, ყორნების სადილი არი.
უკენ მოსცექერენ ლეკები: “რის დედის გაზდილი არი?
ე ჴორციელი არ არი, ანგელოზია მჴრიანი.”
ახმეტაში რო ჩამოხვე, ერეკლე დაგხვდა ყმიანი:
— რამ ჩამოგაგდო მჭედელო, ე რო გზა არი მტრიანი?
— რა მოგაჴსენო, ბატონო, ამბავი მამდის ზიანი.
— ნუ გეშინიან, მჭედელო, სანამდე ჩვენი ძი არი,
ჴელთა გაქვ ოთახნის წიგნი, დაღიანბეჭედიანი.
ერთსაც მე მოგცემ, ერეკლე, სუ ქართველთ საკითხი არი.
საჴელოს ვერვინ წაგართმევს, სანამდე ჩვენი ძი არი.

147.  ბაკურჴევს ციხე დაიქცა

ბაკურჴევს ციხე დაიქცა ნაგები ბასრის ქვისაო,
ჯაბანას ებძვის სიკვდილი, ჭეხვა დგა, ელვა ცისაო.
ჯაბანას ნუ ჰკლავ, სიკვდილო, ბრალია კაის ყმისაო.
არ დაიშალა სიკვდილმა, მანძილაჲ დასცა ძირსაო.
ტიროდა ქალი და რძალი, ცრემლით იბანდენ პირსაო.
ნუ სტირით, ქალო და რძალო, ჯაბანას არა სჭირს რაო.
შავეთს წაბძანდა ჯაბანა, თან შუქი გაჰყვა მზისაო.
სუფრა იქ დახვდა გაშლილი იმ თავის პურღვინისაო. 

148. დედი, რად სტირი გიგასა

დედი, რად სტირი გიგასა, ომში ერეკლეს ხლებია, 
ყმასა და ბატონს ქნევაში დაუცვეთიათ ხმლებია, 
დაუძახიათ საომრად, ქუდზედა კაცი ხლებიათ, 
მყინვარწვერს გადასწვდენია ქორშევარდენთა ხმებია. 
მეფისთვის ცხენი მოუკლამთ, გიგა ფეხდაფეხ ხლებია, 
თავისი მარდი ლურჯაი მეფისთვის უახლებია. 
წამოჰპარვია თათარი, გულში ბოროტი სდებია, 
გულში მახვილი დაუცემს, თვალში მზე გასწითლებია. 
მაინც მოუსწრავ დაჭრილსა, ხანჯალი უძგერებია, 
მოუბღოჭნია ბალახი, წყლულზე მალამოდ სდებია. 
დედაო, ეგ შენი ლოცვა საგებლად ძირს დაჰგებია, 
ყურს ჩარჩენია გალობა, ანგელოზების ხმებია, 
მოუსვლელ გზაზე წასულსა წინ ღმერთი მიჰგებებია. 
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149. მწყემსი ვარ, ამბავს გიამბობთ

მწყემსი ვარ, ამბავს გიამბობთ ჩემი და ჩემი ცხვრისასა:
ძნელია, ძმაო, მწყემსობა, მუჴლს ადნობს კაი ყმისასა.
სახლი არა გვაქვს, არც კარი, შავ ნისლებს ვიხვევთ ცისასა,
დღეღამე თავზე გვადგია, ზეცა გვაწვიმებს ცვრისასა.
ზამთარში ბარად მოვდივართ ნაპირსა ალაზნისასა.
მალმალ იძახებს დარაჯი შემოსევასა მტრისასა:
“გვიშველეთ, ფშავლისშვილებო, მუჴლს ვინ მაიბამთ მგლისასა,
გულს ვინ ჩაიდებთ მაგარსა, გაუტეხელსა ქვისასა.”
გაიქცა ნათელაშვილი, გვერდს აეფარა კლდისასა.
პაპია თათარაშვილი შავარდენსა ჰგავ მთისასა, —
შავარდა შუა ჯარშია, ვადას მასწია ჴმლისასა.
არ დააცალეს რჯულძაღლთა ჴმარება ფრანგულისასა.
დაღრიჯეს თოფი, დაგვიკრეს გულსა მთის არწივისასა.
ადექ და წადი, ყორანო, სავალსა ერთის თვისასა;
ფშავს მიიტანე ამბავი, იარე არაგვისასა.

150.  მაშინ კარგია კაი ყმა

მაშინ კარგია კაი ყმა, რო დილაბინდზე დგებოდეს,
იცვამდეს გრილსა რკინასა, “ომს ვიქამ”, ემზადებოდეს.
ხვადი რო ჰხრავდეს ლაგამსა, წაღმაუკუღმა დგებოდეს,
ათოთქროვებდეს მჴედარი, ტყვია ტანზედა ხვდებოდეს.

151. კაი ყმა ლაშქარს მოკვდება

კაი ყმა ლაშქარს მოკვდება სწორების მჯობინობასა,
ისევ დარჩება ცუდაი ქალებჩი ლოგინობასა.

152.  კარგი ყმა ჴმალსა ჩაჰხედავს

კარგი ყმა ჴმალსა ჩაჰხედავს: გამიჭრისუა თუ არა?
ცუდაი — ქალსა ლამაზსა, შამიხვევსუა თუ არა?

153.  ვაჟკაცს არ გამოადგება

ვაჟკაცს არ გამოადგება სოფელთ ჩვენება თავისა.
ჴმალს უნდა აჭრევინებდეს, იმედი ჰქონდეს მკლავისა.

154.  ვაჟკაცს რო ემთქნარებიან 

ვაჟკაცს რო ემთქნარებიან — ან შიან, ანა სწყურიან,
ან უვლის ომის ხალიზი, გულის ფიცარნი ჰყუვიან.
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155.  ნეტავი ლაშქარს შაგვყარნა

ნეტავი ლაშქარს შაგვყარნა სამი ბატონის ყმანიო,
მოგვწივა მძიმე ლაშქარი, სწორებს გვეცადა თავიო.
მაღლიდან გადმააცქირა ლამაზი ქალის ჯარიო.
ბევრ ქალს კი შასძულდებოდა თვალად ლამაზი ქმარიო,
ბევრ ქალს კი შაჰყვარდებოდა პირად ჯუღური ქმარიო.

156. ჴმალმა თქვა ფრანგეთ ნაჭედმა

ჴმალმა თქვა ფრანგეთ ნაჭედმა: ფრანგეთში ფრანგმა გამჭედა.
შამამბეს პირშიშველასა, მალმალე ამამამღერა.
ჯერე ქნა თავის გულისად, ჩამაგა, ჯვარი დამწერა.
ჴმალმა თქვა: დავჯანგებულვარ, ანაბრივ ჯაბანმ ჩამაგა.
ვინცა მალმალე გამლესავს, აიმასამც კი შამაბა
თოფმა თქვა: ჩემთა წამალთა შვიდრიგად უნდა დუღილი.
მაისის ბერჩი დამნაყან, მემრ ნახან ჩემი ქუხილი.
ერთს გორზეითა სხვას გორზედ ჯიჴვთ მოუნდების წუხილი,
იკითხას ჩემმა პატრონმა ჩემის დაჭრილის წუხილი.

157.  ჴმალი ვარ, ჴმალთა ბატონი

ჴმალი ვარ, ჴმალთა ბატონი, მისრეთს მისრიას ნაქნარი,
თორმეტი ჯორის ფასი ვარ, თამარის წელზე ნარტყამი.
იკითხეთ მსოფლიოშითა ვინა ქნა ჩემი ნაქნარი;
მივლეწმოვლეწე ქვეყანა, შუა ზღვას ჩავდგი სამზღვარი.

158. გადავალ შუა ხალხშია

გადავალ შუა ხალხშია, სადაც დიდ იყვას ჴმაური,
ხანჯარს წნელივით დავიქნევ, ჩემს დაკრულს მეავ მაუვლი.

159. ყველა ქალისას გიამბობს

ყველა ქალისას გიამბობს, ხალიაისძე — ცდისასა,
სუყველას ამბავს გიამბობს, სუყველას გამოცდისასა.

160. ხალიაისძის ჴირიმი

ხალიაისძის ჴირიმი მითხოს ძირშია ჭეხდაო,
ადგანდგარებდა მითხოსა, სანაპიროსა სძრევდაო.

161. ხალიაისძის ჴირიმი

ხალიაისძის ჴირიმი ბორკილაშია ტყვრებოდა,
გორებს გაჰქონდა გრიალი, ხექვა ერთურთსა ხვდებოდა.
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162. აწ მაკვდა რეკათ ჯამრული

აწ მაკვდა რეკათ ჯამრული, დაწვა და დაიძინაო.
მზეი ჩაუდგა ბეჭებში, ღრუბელმა დაუჩრდილაო.
ყორნები ჩავიდ საჭმელად, არწივებმ ჩაუქშინაო.

163. არწივო მჴარკვერიანო

არწივო მჴარკვერიანო, ყორნებს რად აძლევ ზავსაო?
მინდორს რო მოკვდეს კაი ყმა, წინწინ ეგ დასთხრის თვალთაო.

164.  რა ცუდი ზნე გჭირთ, ყორნებო

რა ცუდი ზნე გჭირთ, ყორნებო, ტირილ არ იცით მკვდარზედა,
შაიმოსებით შავადა, თეთრს არ ჩაიცომთ ტანზედა,
ვაჟკაცს გულს ამაარიდებთ, ჩამაარიგებთ ჯარზედა.
რაც უნდა კაი ყმა მოკვდეს, ცრემლ არ მოგივათ თვალზედა,
დაითხიფებით სისხლითა, ილტოზე წახვალთ წყალზედა.

165. გატეხილისა ვაჟისა

გატეხილისა ვაჟისა ყორანმა ლეში არ ჭამა,
გაუტეხელის ვაჟისა, წინწინ მკლავები დაჭამა.

166.  ყვარანო, ჭარის ბოლოსა 

“ყვარანო, ჭარის ბოლოსა არ მაავლიე თვალია”?
ველგუჯა არსად ღნახია, ხუშაიშვილი ჴარია?”
— “ვნახე და ქვეც მამეწონა, დიდდიდნ სხდომიყვნეს თვალნია,
საჭმელად ვეღარ ჩაუედ: არწივს ეფარნეს მჴარნია.
მარტუა არა ყოფილა — ორნი ეტანნეს სხვანია.
ჴევსურეთობა ეგულა, ასდიდებივა წყალია.”

167. ჭიმღის კლდეთ ყეფდა ყორნები

ჭიმღის კლდეთ ყეფდა ყორნები, ერთი უძახებს სხვასაო:
“ველთ მიოს ოჩიაური, გავხყვათ ამაგის კვალსაო;
ჩვენის მისვლისად გასწირავს ყორის წყალაზე მკვდარსაო.
უშიშა არ დაგვაკლებდა სახრაოდ ქისტის ძვალსაო.”

168.  ქალი ვარ წოვა თუშისა

ქალი ვარ წოვა თუშისა, სახელს ვერ ვიტყვი, მრცხვენისა.
ლეკებმა წამომიყვანეს, გზას მოვასველებ ცრემლითა.
აგერა, კიდეც გამოჩნდა მიქაი თეთრის ცხენითა.
დაკაფმოკაფა ლეკები, კალთა ამივსო ჴელითა.
ნეტაი, ძმაო მიქაო, შვილი გქნა დედაჩემისა.
თუ ღმერთსა არ ეწყინება, ანა გქნა ჩემის წერისა.
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დაგაცვეთინა ჩოჴები ნაქსოვი ჩემის ჴელითა.
დაგატყვევებდენ ლეკები, დაგიჴსნი მამის ცხენითა.
თუ ცხენ ვერ გზღავდა ოჴერი, საყურბეჭდითა ჩემითა.

169.  ლაშარს მოიდა თილისძე

ლაშარს მოიდა თილისძე, გულდიდად დაჯდა ჴარია,
შამაეხვივნენ ფშავლები, როგორც ბატონსა ყმანია:
— შენ აქ არ მოგევალოდა, დიდი ჰქენ ცოდვაბრალია:
დასწვი, დასდაგე ჴოშარა, ცამდე აუშვი ალია;
გასწყვიტე დიაცყმაწვილი, კალოდ გალეწე მკვდარია,
ნაკვეთაურის ციხესა შენ შახსენ რკინის კარია;
სალუდე დასჭერ ქობები, ღმერთს მისდიოდა ჩქამია.
— აცა, მაცალეთ, ფშავლებო, მალოცეთ თქვენი ჯვარია.
სამხვეწროდ მამიყვანავის თეთრი ქორაი ჴარია,
თანაც ეგ მამიყოლებავ, პირქუმელაი ცხვარია.
ეგ მაშინ გავარიგოდეთ, როცა გამოვლენ მთანია.
მთა შაშრეს, ქვიშა ჩამოლხვეს, ლურჯამ მაჰკიდოს ნალია.
ვის უფრო სჭეხდეს მაჟარი, ვის უფრო სჭრიდეს ჴმალია.
მაყრიდეთ სეტყვასავითა, ტყვიას არ ჰქონდეს ძალია,
უბისთავს დაგელდებიან — თილისძის ცხენის ნალნია.
ორწყალში შამოვაბრუნო, ფშავლებო, თქვენი ცხვარია,
მამდევდეთ ყორნებივითა, ვერ მამიკვლიოთ კვალია.

170.  დაგვლივნა ჴოშარისგორმა

დაგვლივნა ჴოშარისგორმა, იქ წყლის არ გამოდენამა,
წოწკურაულის ისრისა უდროოდ ამოდენამა,
სუმელჯაურის ფრანგულმა, სანათაურის ენამა.

171.  მოიდეს წითელაურნი

მოიდეს წითელაურნი საკინძშაკრულნი ჩხირითა,
შამოგვაყარეს ისრები, შამუაბიჯეთ ჭირითა.

 
172. სუმელჯი წოწკურაული

სუმელჯი წოწკურაული ქვევიდან ამოდიოდა.
წოწკურაულის ისარი გველივით შამოწიოდა,
შიგ მიდიოდა ჯარშია, ცხენებს მჴედრები სცვიოდა.
“შორს დავრჩი, ახლოს ვერ მივედ!” — ისევ იმასა ჩიოდა.

173.  ვინა თქვა, ენამც გახჴმება

ვინა თქვა, ენამც გახჴმება, მითხოს გაბევრდა ცხვარიო.
გაიგო ლაშა გიორგიმ, წელზე შაირტყა ჴმალიო,
ჴელში ჩაიგდო მათრაჴი შვიდკეცა, შვიდი მჴარიო,
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შამაუარა საყმოთა: “ყმანო, გალესეთ ჴმალიო!”
ვინც კი გალესა, გადაჰკრა: “მაგის დაკლულიმც არიო!”
გაქანდა ფშავლის ლაშქარი, როგორც ნაგუბარ წყალიო.
ქვაჴიდს ჩავიდა ლაშქარი, არ შასწვდა წვიმის ცვარია.
ჩავიდნენ ტერელოშია ნასახელარნი ყმანია.
იქით ცხვარს გამოუშვებენ, თან მააქვ მთა და ბარია!
მასდევენ ქისტისშვილები, ნარჩევნი მეომარნია.
აყრიან სეტყვასავითა: ტყვიას არ მააქვ ძალია,
ნუ დაიკვეხნებთ, ფშავლებო, ეგ ლაშარის ჯვრის ძალია.
გვერდს გიდგათ ლაშა გიორგი, გიქრისთ დავლათის ქარია.
აქაიქ გადადგადმოდის ტერელოვლების მკვდარია,
თან ძაღლებს ჩააყოლებენ; “ჩაკვნიტეთ ქისტის ძვალია!”
ემაგის მოლექსებელი ალვანში თუშის ქალია.
ქებით გალექსებთ, ფშავლებო, არ დამეჴოცნენ ძმანია.
სალექსოდ გამამიგზავნეთ თითო შიშაქი ცხვარია,
ან თითო საყურბეჭედი, აჟრიალებდეს ქარია.
ამავალჩამავალებსა ჩემზე ეჭიროს თვალია.
კიდენაც უნდა რამ მეთქვა, ქმარამ შამასწვრა თვალია.

174. ვინა თქვა, მოკვდა ჭუჭაი

ვინა თქვა, მოკვდა ჭუჭაი, ვინ მაიტანა ჭორადა?!
კიდევაც წავა ლაშქარი ჩამღატერელოს, შორადა.
ვინაც ვერ ჩაჰყვეს ჭუჭასა, დედა შეერთოს ცოლადა!
ვერც ვინ საბაკეს დამასწროს, ვინც უწინ თოფის სროლასა!

175.  ორშაბათ დილა გათენდა

ორშაბათ დილა გათენდა, ორშაბათ საწყინარია.
მაცნე მოიდა ბაჩალსა: “ქისტებმ გარეკეს ცხვარია.
ორშაბათს გადმაულაჴავ ჩვენი სამშობლოს მთანია.”
სულითამც დაიკარგება, ბაგე ჰყავ წინამძღვარია.
დეესევიან ბაჩლელთა, ოთხოთხ ლომივით ძმანია.
წინ მიუძღვება ბერიძე, შვიდის წლის ნაჩობნარია.
მაჰყვება ნაკვეთაური, გული აქვ, როგორც ჴმალია.
მარცხნივ ჭამაურ მაჰყვება, ეგ უფრო ომში ჩქარია.
უკან მაჰყვება მჭედლური, მძიმედ აბიჯებს ჴარია.
შამოჴდენ მთაწმინდაზედა, მთას გამაავლეს თვალია.
პირიქით კვალი მაუჭრეს, არ იყო განავალია.
სანგლებს დაუწყეს კეთება, ვიწროდ შაუკრეს გზანია.
უწინ მაუწყეს ბელადსა — “ეხლა გარეკეთ ცხვარია.”
გადმოჩნდნენ გორის ფხაზედა ჯლუგაის ვაცის რქანია.
“სად მიუქეჩებ, ვასკაო, ხვარ აგერივნენ გზანია?”
ჴელი უსიეს, რო ნახეს რჯულძაღლებმ თავის მკვდარია.
მგლებივით შამეეხვივნენ, ცხვრებივით გასჭრეს თავია.



76

ხალხური პოეზიის ანთოლოგია

რო თქვეს, რო დავიჴოცებით, ერთურთზე დარჩათ თვალია:
“დედმამა გვრჩება საბრალო, გუთანში შამბულ ჴარია,
მამულებ — დასაჴნავები, ნაჴნავებ — დასაფარია.”
მაგ ლექსის გამომგონები კობრეშვილი ვარ გვარია,
სახელად მქვია შაქარი, ყვარაში მცხოვრებელია.

176.  ელიან გოგოლაურნი

ელიან გოგოლაურნი ჩაბრძანებასა მზისასა.
ჩადიან, ჩაკითხულობენ გზასა მაგ მაისტისასა.
მარტუან იქმენ სახელსა, გვარს არ ირევენ სხვისასა.

177.  ღელეს მოიდა თამარი

ღელეს მოიდა თამარი, ლაშარს დაჯდება სკამსაო,
მუდამ ახსენებს ხთიშვილთა, მუდამ უკრავდა ზარსაო.
მტერი გვყავ შამოჩვეული, დაგვიზარალებს ყმათაო.
ბორჩალოს თათრებ გაცვივდნენ, ბორნით გამოვლენ მტკვარსაო.
იამხანაგეს ყორნები, ერთურთს უჭერენ მჴარსაო.
მაჰყვება ყარარამაზი ალგეთის ჴეობასაო.
მააქევქევებს ლურჯასა, მაანათებდა ნალსაო.
“ნუ მიხვალ, ყარარამაზო, ემანდ ვეფხვი წევს გზასაო.
თათრებზე გაგერშილია, შაგაჭრის კბილის ფხასაო.”
იწყინა ყარარამაზმა: “გულზე რად მაყრით ჯავრსაო!”
შამოჴდა ყარარამაზი მაღლა გოხნარის მთასაო.
— რაად აძუებ, ფშაველო, საიალაღე მთასაო?!
— დაბრუნდი, ყარარამაზო, გულზე ნუ მაყრი ჯავრსაო,
ნუ მიტრიალებ ქეჩებსა, ქვეითკენ მიმდინარსაო.
გადაფრინდება მახარე, მეეფარება ქვასაო,
აინალს შამაიბრუნებს, შამააყოლებს თვალსაო.
თოფ დასცა ყარარამაზსა მარცხენა ძუძუს თავსაო.
თათარ ცხენს ჩამოეკიდა, შაშვივით აღებს ყბასაო.
— დაჩვეულ იყავ, რჯულძაღლო, გზაში მწყემსების ცრცვასაო,
ჯიბეში ჴელის ყოფასა, ჴელზე ფულების თვლასაო.
შარშან დახჴოცე თუშები, იმათ უზიდავ წყალსაო.
ემაგის მალექსებელი მათრაჴს უჭრელებ ტარსაო.
სალექსო გამაუგზავნე ყაყიჩა თავის ძმასაო.

178.  ჴაჴმატ პირდაპირ მზირი წევს

ჴაჴმატ პირდაპირ მზირი წევს, ქალმა მახკიდა თვალია,
დაჯდა, დაიწყო ტირილი: — რა ვქნა, რა წუხად ვარია.
შინ არ მყავ ალუდაური, მაგრა მყვირალი ჴარია.
ჭერხოში მიწევს იმედა, ურჩო სჭირს ნახანჯლარია.
გუდან ვინ გამიგებიებს, არვინ ას წამავალია.
ჭორმეშავ გელდიაურსა კარს უდგას ხვთისა ვალია.
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ეგ რო ზარდონამ გაიგა, ტანთ შაუიდა ქარია.
მარტონ მაწირნა ჯალაფნი, გამაუდევნა კარია.
გერეგოს ჩამამავალმა სოფელს დასწერა ჯვარია.
ნაღვარ შამავა ზარდონა, ირემს შამახქონ რქანია.
“რა გგულავთ, ცხენის მჭამლებო, ქვეც მაიჴელე კვალია.
ჯერ კი მე გაჭმევთ სადილსა, მემრ ჴევსურნ მავლენ სხვანია.”
ზარდონა გელდიაურო, ღმერთმა გაცხონას მკვდარია.
ჴევსურთა სანამეტნავო შენ მაიქნიე ჴმალია.
შინ დასხდეს ჴევსურთშვილები, ერთმ ვერ გიჭირა მჴარია.
ზარდონას, ჭორმეშივნებო, კუბო აუგით რვლისაო,
შიგ ჩააწვინეთ ზარდონა, ანგელოზია ხვთისაო.
ჩაუდგით ოქროს საკვამი, შუქ რო ჩაადგას მზისაო.

179. კვირას იორზე გავედით

კვირას იორზე გავედით, დილა გათენდა მზიანი.
გამოგვიცვივდნენ თათრები, დადგა ხანჯლების ტრიალი.
სუყველა გამოვიქეცით, ყველა ქალ გავჴდით თმიანი.
გენჯელა გოგოლაური ჴარირემ დარჩა რქიანი.

180.  მიქასა შარვანეულსა

მიქასა შარვანეულსა ვერვინ ჩაუვლის კარადა.
ბევრი აქვ ტყვიაწამალი, ჯორი ვერ ზიდავს ცალადა.
ლამაზნი ჰყვანან ძმაშინშნი, მოსულნი ალვისტანადა.

181.  მეშველა მილხაურისძე 

მეშველა მილხაურისძე, ნიავო გერგეტისაო, 
კივკავ დარბაზის გამტეხო, მამტანო სირმაისაო, 
თორმეტის შურის მძებნელო, ჴელად მამყვანო ტყვისაო.

182.  თურმანმა ფაფარენელმა 

თურმანმა ფაფარენელმა მარტომ შაყარა ჯარიო,
ჟინვან აიღა ქალაქი, დააგდა ნაოჴარიო.

183.  ლეგამ თქვა, ბოლონათამა

ლეგამ თქვა, ბოლონათამა: ენაგონება მჭრისაო,
მწადიან ლექსის გამოთქმა, თუკი ვაჟკაცი ღირსაო.
ხორხისთავ მოსწყდა ვარსკვლავი, დაბლა დაეცა ძირსაო.
ლეგაო ხუცურაულო, შენი თუ იყო ისაო,
ბრალია შენი სიკვდილი, ტირილი შენი დისაო.
ქალაქში ომი გუგუნებს, თოფი ჭეხს, ტყვია წვიმსაო.
ვეღარ მოგივალ, დედაო, უწამლო ჭირი მჭირსაო.
არ მოკვდა უსახელოდა, თორმეტი ტყვია სჭირსაო.
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184.  რაჴელ კარგი ხარ, ზაფხულო

რაჴელ კარგი ხარ, ზაფხულო, როდის მოგვივა სთველიო.
ისეთ დრო როდის მოგვივა, ილასტებოდეს ქერიო,
ბარში ჩქამობდეს ნამგალი, მთაში ელობდეს ცელიო,
ემზადებოდეს მჴედრები, ნალებს იკრავდეს ცხენიო.
ვაჟი ჩვენს სოფელს ბევრია მჴრით მფრინავ შავარდენია.
ბევრია სხვა სოფელშიაც ბაგაზე დასაბმელია.
ვაჟ უნდა იყოს ისეთი, არ აშინებდას მტერია,
არ აშინებდას ხანჯარი, ფოლადის სათითენია.
მთვრალად დაიწყებს კვეხნასა: “სახელ თუ ვერა ვქენია,
უნდა წავიდა ღილღოსა, ცხვარი მყავ მოსასხმელია.”
მთვრალმა ბევრმ იცის კვეხნაი, რო მაფხიზლდების — ძნელია.
ამაგ ლექსისა მათქომი ანგრილი ხახისფერია.
აღარ წვებიან ქალები, სახელ თუ ვერა ვქენია.

185.  ვინ ახველ საძელეზედა

ვინ ახველ საძელეზედა, გინათობს ტყავის საჴელი.
იქნება ბაბურაული, ჴირჩლას უყვარდა სახელი.

186. ტიტულის კიდურ გაჴვრიტეს

ტიტულის კიდურ გაჴვრიტეს მითხოელთ ქალებმ ცქერითა:
“როს გამოჩნდება ნეტარა, ბაბურაული ფრენითა?
ჴირჩლავ ნურც გამასჩენილხარ თავის ლურჯაის ცხენითა”.

187. ლეგუას მადურათასა

ლეგუას მადურათასა საქმე არა აქვ შინაო.
წიფროვანს გადმოუვლია, იქ დაუდვია ბინაო.
ბაადოს ადიათასა საქმე არა აქვს შიანო,
დაარჩევს მითხოელებსა, ჩამოუძღვება წინაო.
“შარშანდებული სწადიან,” — ლეგუამ გაიცინაო.
გადმოდგა სანგარშიითა თავისფერ ლურჯი რკინაო.
ფეჴზე დეეცა ბაადოს, ჴელ ვეღარ დაიბჯინაო.
ეძახდნენ ამხანაგები: “ადე, წავიდეთ შინაო!”
ვეღარ წამოვა ბაადო, წიფროვანს დადვა ბინაო,
დაითვრა წითლის ღვინითა, მაგარ ძილ დაიძინაო!

188.  მოკლიკა ფილაიშვილმა

მოკლიკა ფილაიშვილმა მოკლედ შაიბა ჴმალიო,
სამჯერ ატირა მითხოსა დედისერთაის დანიო,
დაჴოცა ბიძაძმისწულნი, სახლს გამუჯარა კარიო.
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189.  იკითხის ემაგ ქუჯეგმა

იკითხის ემაგ ქუჯეგმა: — ცხვარი ვის უდგა ბორბლის ძირსაო?
— რასა ჰკითხულობ, ქუჯეგო, უდგა მეგრელაშვილსაო!
ისეთებია ბიჭები, ბეჭედში გაუდისაო.
არ დაიჯერა ქუჯეგმა, თოფს წამალ დაუწყისაო,
შაყარის მძიმე ჯარები, წინ თავად გადუძღვისაო.
ემაგ მეგრელათ მეგრელამ ბელადს ჴელ გამაჰკრისაო,
მაჰგვარის ლაშარის ჯვარსა, სამანზე დაუბისაო.
ამოდის საკარგყმოები ლაშარ გალავნის პირსაო,
ილოცებიან უფროსნი: — სრულამც ჴელ გემართვისაო!

190.  ატირდა ტუტილ წისქვილში

ატირდა ტუტილ წისქვილში ნანა თორღვაის ქალიო:
“შენ, მამა ჩემო თორღვაო, ნუმც შეგიბამის ჴმალიო!
ნუმც გიჴოცავის ლეკები, ნუმც გიზიდნავის ჴელიო!
ხუთშაბათს თენებაზედა ქალსა დამეცნეს ცანიო.
მე თუშიშვილებ მეგონა, ლეკთ შამამიწყვეს ჯარიო.
ჩამიჴოცნიან ძმაშინშნი, მიბრუნვენ სისხლის ტბანიო;
ჴელნ დასჭრნეს, უბეს ჩამისხნეს, ქალამ დავიჭრენ თმანიო;
მავლიეს ფეჴშიშველასა თვირთვილიანნი მთანიო;
ქავთრის მთას გადასაესა უკუღმ მაბრუნებს ქარიო.
ეგ ქარიც არა ყოფილა ქალისა ცოდობრალიო.
დავნაყე საყურბეჭედი, მამულთ ულიშნენ გზანიო;
წამოვა თუშიშვილები, აგებ მაჴელან კვალიო.
რჯულიანთ ჴელუკადრები აწ ურჯულოში ვარიო.
უთხარით ჩიღოელებსა: ხახონს უჭირონ მჴარიო!
ხახონიშვილო ნებიერ, თოფს დაუპირე ტალიო!
ჩემმა საქმარემ ხიწვამა მაღლა შაიბას ჴმალიო!
თუ სოფლად ვერ დაიწონენ, მთას უდგას, უჭრან ცხვარიო!
შუაღამისას მავიდან ხახონის თოფის ჴმანიო;
დილას დასინჯეთ, ლეკებო, ხიწვაის ნახანჯრალიო!
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191. ავთანდილ გადინადირა 

ავთანდილ გადინადირა ქედი მაღალი, ტყიანი, 
ვერც მოკლა ხარი, ვერც ფური, ვერცა ირემი რქიანი. 
შველსა ჰკრა გამოფრენილსა ისარი ორბის ფრთიანი, 
ცხენის ტახტაზე დაჰკიდა ტყავგაუხდელი, მთლიანი. 
ჩამოხტა ტყისა პირადა, ცეცხლი დაანთო ძლიარი, 
დაჯდა და თალა შამფური, მწვადი ააგო მცვრიანი. 
სანამ მწვადი შეიწოდა, ცხენსა მისცა საძოვარი. 
ცხენმა კაცი დაინახა — შორი გზიდან მომავალი. 
შეხტა ლურჯა, შესჭიხვინა, რომ ეს კაცი ავი არი.
მეჯინიბეს დაუძახა: ლურჯა მომგვარე ჩქარადა, 
— გავაზე ხელი გადუსვა, ზედ წამოახტა მარდათა, 
გზა წვრილი გაარბენინა, მინდორი უფრო ჩქარადა. 
უკუ იხედა, მოსდევდნენ ის ურჯულონი ჯარადა. 
ასი ჰკრა, ასი დაჰკოდა, ერთი გადურჩა შავადა. 
იმანაც ერთი ესროლა, სისხლი წავიდა ღვარადა. 
მუხასა ბეჭი მიადო, შტო დაიწია ფარადა, 
დაჯდა და წიგნი დასწერა, მტრედსა შეაბა მხარადა. 
— ეს დედაჩემსა მიმირთვი, ვეღარ მოგივალ ჩქარადა. 
გიყვარდა თეთრი მანდილი, ჩემზე შეღებე შავადა, 
ეგ ჩემი ჩოხანაბადი კარზე დაჰკიდე ფარადა, 
ეგ ჩემი ქამარხანჯალი ღვდელს მიეც საწირავადა, 
ეგ ჩემი ცოლი პატარა არ გაათხოვო ჩქარადა, 
თუ მისცემ — ისეთ კაცს მიე, მე მჯობდეს თვალადტანადა, 
ეგ ჩემი ციხედარბაზი თან გაატანე მზითვადა.

192. შვიდთ ძმათა, მერვეს ბიძასა 

შვიდთ ძმათა, მერვეს ბიძასა ვეფხვი კლდით გადმოგვეკიდა.
შვიდთავ ვესროლეთ შვიდშვიდი, ვეფხვს ერთიც არ მეეკიდა.
მერვემ ესროლა ბიძამა, ვეფხვი მწკლით ჩამეეკიდა.
შვიდნივემც ქალად გვაქცივნა, ყროლ კაცს საქმარედ აგვკიდა!
ეს ჩვენი თოფიარაღი ჭალას მურყანზე დაჰკიდა!
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193. სად იყავ, ჴარო ირემო

— სად იყავ, ჴარო ირემო, სად გაიბანე სისხლითა?
— ალგეთით მოვალ, ბატონო, მთა გადმოვლახე ნისლითა.
დამკოდეს ხათუთისძეთა, ისარი მამაქვ კისრითა.

194. ნისლი წევს საირმეშია

ნისლი წევს საირმეშია, მზევ, რად არ ჩამაჰშუქდები?
გადაგდებული ვეფხვისა ბეჩავი ეხში ვბღუნდები!
რას დამყეფ, შაო ყორანო? განა შენთვინა ვსუქდები!
შავკმაზავ ჩემსა ლურჯასა, გავაზე მაუცურდები,
მიუვალ თავის დედასა, თუ ღმერთსაც არ მოვძულდები.

195.  დუშმანიმც არი, დედაო

დუშმანიმც არი, დედაო, მონადირისა ცოლია,
ჯერ შუაღამე არ არი, გათენებული ჰგონია.
გასწირავს თბილსა ლოგინსა, სალ კლდეებს ტყეში სტოლია.
არ მინდა ნადირის ჴორცი, დაწევ, ნუ დამაღონეა.

196.  შენ იქ ვერ ახვალ, ვაჟაო

შენ იქ ვერ ახვალ, ვაჟაო, საცა ჯიხვ დავას რქიანი.
მოხეს სისვაურ დანალევს ვაჟ უნდა წრიაპიანი.

197.  შინ რად არ იჯე, ცუდაო

შინ რად არ იჯე, ცუდაო, დედას უმართე ტარები.
ზეით მხვალ, ძირში ყინული, ჯიჴვთ როგორ ჩაეპარები.

198.  სამი თვე დავრჩი ზოვს ქვეშა

სამი თვე დავრჩი ზოვს ქვეშა: მარტი, აპრილი, მაისი.
მშვილდი დავჴეჩე, ბოძალდი, ცეცხლი დავანთე იმისი.
დათვი ტყავჴორცით შავსჭამე, კი წამწყმედსაა მე ისი?
მაუვედ თავის დედასა, შვილ ვეღარ მიცნო თავისი.
შავესწარ ცოლის ქორწილსა, ყისმათ თუ იყო აისი.
სიყინულეს უჭერივარ, რო გავშრები, გავიშლები.
ცოტა ფულ ჩამამაყოლეთ, ნისიაით ავივსები.
საიქიოს დუქანია, ღვინოს დავლევ, დავითვრები.

199.  არ გავიტეხავ გუნებას

არ გავიტეხავ გუნებას, თოფო, შენ გამოგფერავო,
გამზადებ სანადიროთა, ჯიხვებს მკერდს გაუსერავო.
ფეჴისად ქუჩსა ვიმზადებ, ჴუნჩავ, შენც შეგიკერეო.
ზურგზე თოფგუდანაბადო, წრიაპო, შეგიფერეო.
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200.  შაუდგა კივკაზაური

შაუდგა კივკაზაური გუდანის ჯვარსა ძალზედა.
უბარებს ბადრიაული მუქარას მუქარაზედა.

201.  ამბობენ, ჴოვლიანაში

ამბობენ, ჴოვლიანაში მონადირეთა სძინაო.
საძილედ რაად მოვიდნენ, ნუღარამც წავლენ შინაო.

202.  თქვენ ბერდიასა, ირმებო

თქვენ ბერდიასა, ირმებო, არ ეღალატნა თვალსაო, 
მალმალ კი გაგაგონებდით ჩემი სიათის ჴმასაო.

203.  ჯიჴვებმ შასტირნეს კლდეებსა 

ჯიჴვებმ შასტირნეს კლდეებსა: — რა ცოდვით ვიკვებებითა,
მშივრები, დაღალულები კლდის გრილოებჩი ვწვებითა...
ამაჴდას დილის ცისკარი, საწოლზე შამავჴდებითა.
გულში რო შიშიც არ გვქონდას, ამ დროს თოფ გამასტყვრებისა.
არ სჯერდებიან თითოსა, სამიოთხ მაგვაკლდებისა.
წვერზეით დაგორილები ჭალაში გავიყრებითა,
აივსო მთელი არხოტი ჩვენის ჯიჴვების რქებითა.

204.  გადად-გადმოდის ღრუბლები

გადადგადმოდის ღრუბლები, ცა ელავს, უცემს თვალსაო.
მარტოკა ჴევსურიშვილი წინ მიუძღვება ცხვარსაო.
ჯიჴვების გადანავალსა ქვიშაზე ატყობს კვალსაო.
“ნეტავ შამყარა ჯიჴვები ამ დილას თექიანსაო,
ჯიჴვს კლდეზე გადმოვაგდებდი რქაჯანგიანსა ჴარსაო.”

205.  თოვლი სთოვს, ჯიჴვი ფეჴს უცემს

თოვლი სთოვს, ჯიჴვი ფეჴს უცემს, გულს გიგლის მონადირეო!
— ვაჰმე, ვერ დაგკარ, ტიალო, სისხლი ვერ გაგადინეო!
ვერ გადმოგაგდე კლდეზედა, რქაზე ვერ დაგაბჯინეო!

206.  ჯიჴო გუნებამძიმეო

— ჯიხო, გუნებამძიმეო, რამ გადმოგაგდო კლდიდგანა?
— ისარმა კილოწითელმა, მშვილდმა ჩემისავ რქისამა,
გორზეით გორზე ნასროლმა პირშიშველაის ყმისამა.

207.  ჯიჴვნ შასჩივიან ჭაუხსა

ჯიჴვნ შასჩივიან ჭაუხსა, ჭაუხის მაღალ წვერსაო,
ჭაუხის კუჭულაზედა სინდაურაი წევსაო.
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208. ძაღლო, ჩაჰყეფე, ყურშაო

ძაღლო, ჩაჰყეფე, ყურშაო, შე შავის პატრონისაო.
პატრონი კლდეზე გიკიდავ ფურბერწის საბანდითაო.
ესრიან, ჩამააგდებენ ძმობილის ბოძალითაო.

209. ჯიჴვების განავალი კლდე 

ჯიჴვების განავალი კლდე რო ნახო, გაგიკვირდება,
იმათ ნაწოლსა, ნადგომსა თოლი არ მაეკიდება.
ფეჴ რო მაუსხლტეს ტიალსა, კლდეზე რქით დაეკიდება,
იმათ მიმყოლსა ვაჟკაცსა რა კარგი წაეკიდება.
ჯარჯი ჩაჰხედავს ჯიჴვებსა, რო მშვენიერნი წვანანო,
რქა რქაზე გადაუხვევავ, ანგელოსებსა ღგვანანო.
ჯარჯივ, ნუ მისდევ ჯიჴვებსა, მოგინელებენ ტიალნი,
არ დაიჯერა ჯარჯიმა, — სხვაც ბევრ მამცდარა ჭკვიანი.
ჩამაუქადლა ვაჟკაცმა ხირიმი სპილოს ძვლიანი,
წინ ჯიჴვთა, უკან ჯარჯიმა კლდეზე გადიღეს გრიალი.
არხალოს ჭალას ჩაცვივდნენ არხალოს პერანგიანი.
ჩაბანოს ჭალას გავარდა მოყმე ფეჴწრიაპიანი.
ამაიტანეს მამკვდარი, ტირის ქალი და ზალია,
შამააწვინეს კარზედა კლდის დაფლეთილი ტანია,
გადაგლეჯილი თავპირი, ყორნის დათხრილნი თვალნია,
სახსოვრად ჯარჯის საფლავზე დააკრნეს ჯიჴვის რქანია.
ერთ გვერდზე თოფი სიათა, მეორე გვერდზე ჴმალია,
ზედ დააწერეს წერილი: ჯარჯი ჯიჴვთაგან მკვდარია.

210. ბეთქილი

ბაილ ყველა დაილოცოს აქ მყოფი,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, საბრალო ბეთქილ, საცოდავო ბეთქილ!
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ბეთქილ, დალის მოღალატევ,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, მულახმუჟალი იკრიბება,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ფერხულით უვლიან ჟამუშის მოედანს,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, გადმომხტარა თეთრი შუნი,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, გაძრომია ბეთქილს ლაჯებში,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ეს ბეთქილის წერა იქნება!
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ამის მდევარი ვინ იქნება?
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ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ამის მდევარი ბეთქილი იქნება,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ბეთქილი ბანდულებს იბანდავს,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, გადაიკიდებს თავის იარაღს,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ბეთქილი შუნის კვალს დასდგომია,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, წინ სამარხილე გზა მიუძღოდა,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, უკან გზები იკვრებოდა,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ესეც ბეთქილის წერა იქნება,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, საჯიხვეებში როცა შესულა,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, დალი უფლის სამყოფელში,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ბეთქილის ზემოთ შუნი იდგა,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, თურმე იგი დალი ყოფილა,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ბეთქილს ცოტა თავბრუ დაესხა,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, როცა დალი დაინახა,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, გამარჯობა, უფალო დალო!
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ბეთქილი მორცხვად ეუბნება:
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, როგორი კარგი დღეც გექნება,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ისეთი გზები შენ გექნება,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ჩემი მოცემული მძივი რა უყავი?
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ის საწოლის სასთუმალქვეშ დამრჩა,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, შენ გეგონა მომატყუებდი?
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ახლა კი შენ ხარ მოტყუებული,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, დალი უფალი გამქრალა,
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ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ბეთქილი კი კლდეს შერჩენია,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, მარჯვენა ხელის მოსაკიდი ექნება,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, მარცხენა ფეხის დასადგამი ექნება,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ჩემი ცოდვა ჩემს თამარს ჰქონდეს,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, თამარს, ჩემს რძალს,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, უწმინდური გამაგზავნე სანადიროდ,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ჩემს ცოლს უთხარით,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ობლები კარგად გამიზარდოს,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, თმები კი ძირში შეიჭრას,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ჩემს ტოლებს უთხარით,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ზარი კარგად მითხრან,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ქვევით დათვი დაძუნძულებს,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
თითქოს ბეთქილის მძორი სურდეს,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ზევით ყორანი დაჰყრანტალებს,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
თითქოს ბეთქილის თვალები სურდეს,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, მულახმუჟალი დაძრულა,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ზოგს ნაბდის ტვირთი მოაქვს,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ოი, ბეთქილის დასახსნელად,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, მანამდე ბეთქილი გადმოვარდნილა,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, მის მძორს დათვი ჭამს,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, მის თვალებს ყორანი კორტნის,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, გადმოუსვენებიათ სამსხის გადასასვლელზე,
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ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ყველა დაილოცოს აქ მყოფი,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ.
ბაილ, ამ ამბის მსმენელი,
ბაილ ილბა, ილბა ბაილ!

211.  დილაზე დილაობითა

დილაზე დილაობითა ჴარირემს დავკარ ისარი.
ჩარგლისთავს გადაიარა, გადააწითნა ქვიშანი.
სადრარა მოკვდა ოჴერი, რქანი სადა სხენ მისანი?
სადრარა ეთელებიან არწივნი მაღლის მთისანი?!

212.  ჯიჴვო, შენ ნუღარ გეშინის

ჯიჴვო, შენ ნუღარ გეშინის, ლაღად აბრუნე რქებია,
თოფს ვეღარ დაგკრავს ომარი, სისხლით ვერ დაისვრებია.

213.  ლეგვედარ ჯიჴვებ დავჴოცე

ლეგვედარ ჯიჴვებ დავჴოცე, შუნებიც ჩავატანია,
გულს ჭირად დამჩა, ბატონო, რქებ რო ვერ მაგიტანია.

214.  კარგსა მონადირესაო

კარგსა მონადირესაო თუ დაუთოვა მთანიაო.
კირტიშოს ჯიხვი კვინტრიშობსაო:
— მომკვდარა ჩემი მომკლავიო. 
— ჩაბალახაში ჯიხვებიო სასროლზე ჩამოდიანო: 
— რა იქნაო ჩვენი მომკლავიო?
და მომკვდარაო ჩვენი მომკლავიო!

215.  კლდემა გასძახა კლდესაო

კლდემა გასძახა კლდესაო: — მონადირეა ჩვენსაო.
ვაჩუქოთ მსუქანი ჯიხვი, თვარა მოგვიკლავს მჭლესაო.

216.  კასრას დასწყიეს ჯიხვებმა

კასრას დასწყიეს ჯიხვებმა: — დაშრეს კირტიშოს ვეძაო.
მოგვივლის ერთი სურვილი, არ ჩავალთ, არ იქნებაო.
ჩავალთ, დავლევთ და წამოვალთ, თითო მთავარი გვრჩებაო.

217.  შენ მონადირე იყავი

შენ მონადირე იყავი, გამსროლი ერეჯიბისა,
გიყვარდა მონადირობა, ჩამოგორვება ჯიხვისა.
თოფის მაშა მოგტეხოდა, საბმური შემოგწყვეტოდა,
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თოკი ძირს ჩამოგვარდნოდა. 
შენი ნასროლი ფინთიხი დიდი თანისში ჭყიოდა.

218. თოფმა სთქვა

თოფმა სთქვა: ჩემსა პატრონსა ჩემს უკეთესი რა ჰქონდა:
ზედ მესხა ვერცხლის ჩახმახი, ოქრო უბებით დამქონდა, 
ჩემი ნახოცი ნადირი ყვავსა და ყორანს გაჰქონდა, 
ერთი ისეთი თხა მოვკალ, შვიდი მტკაველი რქა ჰქონდა. 

219. ქალსა ვისმე ერქვა შრუშანა

ქალსა ვისმე ერქვა შრუშანა,
ხუთსა თითსა ეცვა ბეჭედნი. 
ბეჭდის თვალსა მოლი მოსრულა, 
მოლთა შუა ნაძვი ასრულა, 
ნაძვის წვერსა ქორს ბუდე ედგა, 
ბუდე ედგა აბრეშუმისა, 
კვერცხი ჰქონდა იაგუნდისა, 
შვილი ჰყავდა მარგალიტისა. 
ღმერთო, ერთი ჩემთვის გაზარდე, 
გაზარდე და კარგად მიმყოფე, 
სანადიროს გზა გაუწაფე. 
ვისადილე, ვისადილე. 
ნასადილევს მოვკალ ირემი. 
ჩემო ცოლო, ხოხობო ჭრელო, 
ამ ირემსა ბეწვი წაჰგლიჯე, 
შენ იმისი ჩოხა დამირთე. 
რა გადარჩეს — წინდაპაიჭი. 
ჩემო ქმარო, ლომო და გმირო, 
ალვის ხეს ტოტი მოსტეხე, 
შენ ამისი სახლი დამიდგი. 
რაც გადარჩეს  — წისქვილბეღელი. 
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220. შენ ჩემო დიდო იმედო

შენ, ჩემო დიდო იმედო, კოშკო, ნაგებო კირითა,
კახეთს მოჭრილო ისარო, ქალაქს ნაღებო ინითა!
წითელო მოვის პერანგო, შვიდგან შეკრულო ღილითა,
ცავ წმინდავ, ვარსკვლავიანო, მზევ, დაფენილო დილითა.
უკვდავებისა წყაროო, ნადენო ოქროს მილითა,
შენთანამც ყოფნით გამაძღო, შენთანამც წოლაძილითა.

221.  მინდორ-მინდორ კოშკი დავდგი

მინდორმინდორ კოშკი დავდგი, ზედ მოვადგი ნარიყალა, 
შენმა შუქმა მზე დაბნიდა, დღის შუადღე გადიყარა, 
საღვინეთი ღვინო გედგა, შიგ თურინჯი ჩაგეყარა, 
ათნი თითნი ბროლისანი ზედ კალთაზედ დაგეყარა. 
ერთი აქეთ შემომხედე, შენი ჭირი შემეყარა. 

222.  ვინა ხარ, ვინ იარები

ხვარამზე:
— ვინა ხარ, ვინ იარები, ლაღო, მაგ ლაღის ცხენითა,
თავს რად არ შამაიბრუნებ, ყანას რად მამკევ ცრემლითა?
ვაჟიკა:
— ის გეგონაა, ქალაო, გუშინ რომ მედიდებოდი!
შენს დედასა და მამასა საკლავით ვეხვეწებოდი.
კაცშუაკაცებ გიგზავნე, თხაწალებურად ხტებოდი;
ისე გაგახდევ სურვილსა, ნემსს ყუნწზე აეგებოდე!
ჩაჰქონდე დილის ნიავსა, უსულოდ ჩაელღვეოდე.
პატარას ნარის ჩიტასა თვალში ფხად ჩაეგდებოდე.
ხვარამზე:
— ვერცხლის თასადამც მაქცია, რო ღვინით აგევსებოდი,
დაფერილი მქნა წითლადა, შამსვამდი, შაგერგებოდი.
ანა მქნა ვერცხლის სათითე, რო ხელზე ჩაგედებოდი;
ანა მქნა ოქროს ბურთვაი, კალთაში ჩაგეშლებოდი;
ან ვერცხლის ფულად მაქცია, ჯიბეში ჩაგეყრებოდი!
ან შენი ნამგლის ყანა მქნა, რო ფხაზე შაგეჭრებოდი;
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ანა მქნა ვარდი, ყოილი, რო პირზე დაგეყრებოდი;
ანა მქნა მოის პერანგი, რო გულზე დაგადნებოდი!
ან შენი ძმა მქნა მოწილე, აროდის გაგეყრებოდი:
ან შენი ნანდაური მქნა, გულს ჯავრად ჩაგეჭრებოდი!
ძალიან დაწუხებული გზაზედამც შაგეყრებოდი!

223.  საფრანგეთისა ატლასო
ატლასო საფრანგეთისა ატლასო, ალისგან გადამეტი ხარ, 
უძირო ზღვაში ნაშობო, ლალისგან გადამეტი ხარ! 
სამოთხის ველის ყვავილო, კვალისგან გადამეტი ხარ! 
კვესით აბედის დამწველო, ტალისგან გადამეტი ხარ! 
სირმავერცხლისა ტაბაკო, ჩინეთით მოტანილი ხარ, 
მკლავები შიმშას მიგიგავს, გულმკერდით დახატული ხარ! 
ტანი ალვის ხეს მიგიგავს, თითები ვერცხლის ლულასა, 
პირის სახე მზეს მიგიგავს, ლოყები — ბამბის ქულასა! 

224.  შენ ქალო ლაღო, ლამაზო
შენ ქალო ლაღო, ლამაზო, ცაში მრომელო კიბითა,
ცაში გიდგანან დარბაზნი, გადალესილნი კირითა,
შიგან გისხედან სამ ძმანი, გადაბმულნ ოქროს შიბითა.

225. ქალო, ვისი ხარ, ლამაზო
ქალო, ვისი ხარ, ლამაზო, შენის დედმამის მზესაო.
სილამაზითა მზეს გავხარ, თვალები გიგავს მწყერსაო.
ჩვენ ვერ ავცდებით ერთმანეთს, კარგად იცოდე ესაო.
ვაი, თუ წერა აგვიჩნდეს, ვაჰ, დედაჩემის ღმერთსაო!
სხვის ხელში როგორ გიყურო, გულ როგორ მომითმენსაო.
ან მოგიტაცებ, იცოდე, ან ქრთამს დავხარჯავ ბევრსაო,
ან ნალოცს შემოვაპარებ, ისე წაგიყვან ჩვენსაო.
არ ამცდე, ქალო ლამაზო, იმ დედიშენის ღმერთსაო.
მაშ, რა ვქნა, სიყვარულისგან ლამის გამიჩნდეს კვნესაო.
ლამაზო, შენის ბედითა შორს კლდეს ჩავტირი კვნესითა.
მზის ადგილს გულში შენ დაგსვამ, გზას გავინათებ კვესითა.
უშენოდ აქ ვერასა ვძლებ, თუ შენ არ გნახე მალეა,
დარდებს ნუ მომხვევ გულზედა, ღმერთი იწამე მალეა. 

226. ეჰა, განთიად აღდგები
ეჰა, განთიად აღდგები, ცისკარო, ნარგიზნარევო, 
წარბო, აყრილო მშვილდურად, პირსუფთავ, მოცინარეო. 
დაო, რა წიგნი მოგწერე, ღვთის მადსა, შემიწყნარეო. 
დაო, ამ თვალთა ნათელო, დაო, სახე გაქვს მზისაო, 
დაო, მშვენება ვინ მოგცა სამოცი ვარსკვლავისა! 
ცაში ნაბანო ვარსკვლაო, ხელთ დასაჭერო მზისაო, 
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გახსონდე, მამიგონებდე, მე შენთვის ცრემლი მდისაო. 
წიგნო, ეახელ იმ ქალსა, იმ ჩემი გულის წამალსა, 
ენაბულბულსა, შაქარსა, ხმატკბილსა, მოუღალავსა. 
თვალი გიმსგავსე სამოთხეს, პირი მზეს, ტანი საროსა. 

227.  აქითა გავხედ — შორია

აქითა გავხედ — შორია, შუ მარგალიტის გორია,
ტანტურფა, ქალო ლამაზო, ყელი და ყური ბროლია.
ვინ და ვინ გადაგიყოლებს, თავმომწონარი ბევრია.
შეგისვამ ლურჯის გავაჸზე, ლურჯის გავაჸი მტყელია,
გზაში ნუ შეგვიწუხდიდი, ნუც გზისად გვითხრიდ, გრძელია.
გზას უგზოდ გაგავლევიებ, ვაჟის გუნება ხელია.

228.  მთაზეით, თოვლო, გადახველ

მთაზეით, თოვლო, გადახველ, ჩემ გულით, დარდო, რად ვერა? 
მე მთელს ქვეყანას დავხყურებ, ჩემსამ ნანდობსა რად ვერა? 
წყლისა და ცეცხლის შუა ვარ, ორისივ ვარი ნებასა; 
ცეცხლი მიპირობს დაწვასა, წყალი თან გაყოლებასა.

229. ნეტა ვიცოდე, ჯეილო

— ნეტა ვიცოდე, ჯეილო, გუნებას აგისრულებდი:
ჭრელებს მოგიქსოვდ, ჩულებსა, ცხენს კოხტად შეგიკმაზებდე, 
დაგიჭერდ ცხენის უზანგას, ნელნელა ჩაგიცინებდე.
მომირეკავდი სწორებსა, მე კოხტად დაგიხვდებოდე, 
სიტყვას გეტყოდე ისეთსა, ვაჟკაცს თავს მოგაწონებდე. 
— რადამ გიხარისთ, ქალებო, კარგი ყმისა ცოლობაო? 
კარგი ყმისა ცოლობასა კარგი უნდა ქალობაო;
კარგსა სახლსა მოვლა უნდა, ეზოყურეს მშვენებაო, 
მოსულ სტუმარს ხვედრა უნდა, კარგი გული, გუნებაო. 

230. ცით მარიხ მარსკვლავმ იძახა

ცით მარიხ მარსკვლავმ იძახა: მოყმევ, დაყარე ცხვარიავ!
არ მოწყინდ მეცხვარეობა, არ მოგაგონდა ბარიავ, 
ქალსთან ლამაზთან წოლაი, იმასთან საუბარიავ. 

231. მოყმეო, დედისერთაო

მოყმეო, დედისერთაო, ველთა გაზდილო მინდორთა, 
ვაშლო თეთრო და წითელო, მაღლა ნაბამო ხეზედა, 
იაგუნდისა ბეჭედო, ჩასადებელო ყელზედა. 
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232. ვისია მწვანე კარავი

ვისია მწვანე კარავი, კარვებში არ ერეოდა?
ვისია ქალი ლამაზი, ქალებში არ ერეოდა? 
გვერდს ეჯდა კარგი ვაჟკაცი, ჰკოცნის და ზედ ელეოდა, 
გვერდს ედგა საღვინით თასი, სვამდა და არ ელეოდა. 
გარედან ხალხი შეჰნატრის: 
ნეტავი მაგის დედასა, სხვა რაღა დაელეოდა! 

233. არურუს ჩამომღეროდა

არურუს ჩამომღეროდა დიასამიძის ქალიო, 
ეკეთა ყურზე საყურე, უფრიალებდა ქარიო. 
არ ვიცი, ვარსკვლავს ჩამოჰყვა, არ ვიცი, მთვარე არიო. 
ე მაგის კალთაზე მამკლა და არ დამარქვან მკვდარიო. 

234. შენ, გაზაფხულო, ცქრიალა

— შენ, გაზაფხულო, ცქრიალა, გული რამ აგიფრთხიალა?
— ალბათ ტრფიალი თუ იყო, ელვად რომ გადამიარა, 
ტყემლის ყვავილი მომართვა გულის პასუხის ზიარად, 
ყველა გიჟმაჟი ჩანჩქერი შიგ გულში ამიჩხრიალა. 

235. ქალმა სთქვა

ქალმა სთქვა, ნეტავ მზე ვიყო, თრიალეთს მოვეფინები, 
დაული მემცხვარეებსა, სულ ყველას მოველხინები, 
გაუთბობ სულსა და გულსა, ნაბადზე მოვეფინები. 

236. ჩავჯექ ხომალდში

ჩავჯექ ხომალდში, ზღვას გაველ, ფრანგის ქვეყნები ვნახეო. 
ხმელეთი სულ დავიარე, ვერ ვნახე შენი სახეო. 
ანთებულ სანთელს გამსგავსე, დილის ცისკარზე გნახეო. 
ხელში ყმაწვილი გეჭირა, ფარსაგ ვერ დაგინახეო. 

237. თავ-ფარავნელი ჭაბუკი

თავფარავნელი ჭაბუკი ასპანას ქალსა ჰყვარობდა,
ზღვა ჰქონდა წინად სავალი, გასვლას შიგ არა ზარობდა.
ქალი ანთებდა სანთელსა, სანთელი კელაპტარობდა.
ერთი ავსული ბებერი ვაჟისთვის ავსა ლამობდა,
სარკმელზე ანთებულ სანთელს აქრობდა, აბეზარობდა,
თან ამას ეუბნებოდა, წინადაც ეგა გყვარობდა.
ვაჟი მიანგრევს ტალღებსა, გულმკერდი არა ჩქამობდა.
ცალხელით დოლაბი მიაქვს, ცალხელით ნიავქარობდა,
ზღვის გაღმა ერთი სანთელი გამოღმა კელაპტარობდა.
ღამე ჩამოდგა წყვდიადი, უკუნს რამესა ჰგვანობდა,
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ტალღა ტალღაზე ნაცემი ვაჟის ჩანთქმასა ლამობდა.
დაჰკარგა ფონი, შეშჭირდა, მორევი ბობოქარობდა.
გათენდა დილა ლამაზი, კეკლუცის თვალებს ჰგვანობდა,
წყალსა დაეხრჩო ჭაბუკი, ჭოროხზე ეგდო, ქანობდა,
წითელი მოვის პერანგი ზევიდან დაჰფარფარობდა,
ლეშს დასჯდომოდა ზედ ორბი, გულს უგლეჯავდა, ხარობდა.

238. ია მთაზედა

იამთაზედა, თოვლიანზედა,
ია დავთესე, ვარდი მოსულა,
ია კოჭამდე, ვარდი მუხლამდე.
ირმისა ჯოგი შემოჩვეულა.
ნეტამც ეძოვნათ, არ გაექელათ,
სიძესიმამრი მთას წამოსულან,
შეხვდათ ირემი ქორბუდიანი;
სტყორცნა სასიძომ — მოჰკლა ირემი,
სტყორცნა სიმამრმა — მოჰკლა სასიძო.
— შვილო ბარბარე, მე რა გახარო,
საქმრო მოგიკალ, თავს ნუ მოიკლავ.
— შენ მამა ჩემო, დარბაისელო,
შენ ჩემი ცოდვით არ მოისვენო,
როცა გითხარი, არ გამათხოვე,
ეხლა მათხოვებ — მომიკალ ქმარი.

239. გავხედავ ჩაბანოსაკა

გავხედავ ჩაბანოსაკა, მსურს გაყოლება თვალისა,
ჩემს გულს დაათრობს სურვილი ემა ალბუთათ ქალისა.
ივრისაკ შამოვბრუნდები, დალევა მინდა წყალისა,
ვიკითხავ შალვათ თამარსა, ნეტა რარიგად არისა?
გულის ჭრილობას ვაფერებ, ხან მალამოსა ჰგავისა.
მამენატრება, არაგვო, კლდეებზე შენი ჩქამიცა.
ჩარგალში ამბავ მეკითხვის მიხაის ნაბიჭვარისა,
შუაფხოს ბადროს თამარი ხვარავინ დაითავისა?
ოთხისავ მგლოვიარე ვარ, ტანზე ჩამცმელი შავისა,
ოთხისავ თვალებს მაგათას ბევრის გულ მაუკლავისა.
მენაც მეტყობა ჭრილობა, გულისპირს სისხლი მცხავისა.
ემაგის მალექსებელსა მთაში ძროხები მყავისა.
გაღმ მგელი ყმუის ოჴერი, მაღლა ყორანი ჩხავისა.
სახელად იოსებია, ივრისპირელი გვარითა.

240.  მაგ გიშერივით თვალებსა

მაგ გიშერივით თვალებსა, ყაჭის ძაფივით თმებსაო,
თვალებსა შავსა — შალშავსა, შავ ღამეს — კუნაპეტსაო,
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წარბებსა — მოხრილ მშვილდებსა, გამოთლილს შინდის ხისაო,
პირსა — გავსებულ მთვარესა, სხივების დამგზავნელსაო,
გორის პირს ამოჩენილსა, შავ ღამის გამთეთრესაო,
ბაგესა — ვარდის ფურცელსა, ხელუხლებ შეურყვნელსაო,
ჩამწველსა, ჩამნაცრებელსა, ვაჟკაცის სიცოცხლისაო.
კბილებსა — მარგალიტებსა, აწყობილ რიყის ბროლსაო,
ტანს — ჩემ კარზე მდგარ ვერხვის ხეს, მასავით აშოლტილსაო,
მკლავებსა — იმის ტოტებსა, ცისაკენ წამოწვდილსაო,
თითებსა — სწორე კელაპტრებს, ჴევისბრის ჩამოქნილსაო,
იას — თხილის ძირს მოსულსა, მიჩქმალულს, მინაბულსაო,
ვაიმე, რო ვერა ვნახავ შენზე კარგ სანახველსაო.

241. ლამაზო, ყვითელთმიანო

ლამაზო, ყვითელთმიანო, ურჯუკათ ქალო ნინაო,
რამ მოგცა ოქროს თვალები, წარბწამწამ შემოგფინაო.
პირტუჩნი ვარდის ფერისა, კბილნ ბროლად ჩაგიმწკრივაო,
ტანი გერხევა ლერწმადა, მაგ ჩრდილში ვის რა სცივაო.
შენიმცა თავი საბედოდ ღმერთს ჩემთვის გაეჩინაო.
თუ შენი ღირსი არა ვარ, არ დაგიდგები წინაო...
სადაც გინდოდეს — გზა გქონდეს, იქ აირჩიე ბინაო.

242.  ეტყობა დღესაც მთაზედა

ეტყობა დღესაც მთაზედა დანაბიჯები მგლისაო.
მწვანეზედ რჩება ხაზადა ბილიკი ქოხებისაო.
მააგონდებათ ქალებსა საღამო ზაფხულისაო,
სიმღერა ერთმანეთშია, ლექსობა ვაჟებისაო.
თეთრად ვათენებ ღამესა, რა დამაძინებს ძილსაო.
ქალო, სადა ხარ, ლამაზო, შავთვალავ, ჩემის მჴრისაო.
ეხლაცა ვფიქრობ შენზედა მეცხვარე, მწყემსი სხვისაო...
ნისლივით მელანდებიან ნაწნავნი შენი თმისაო...
შორსა მგონიხარ ძალიან, როგორც ნაპირი ცისაო.

243.  კალმით არ აიწერება

კალმით არ აიწერება, შენი სიტურფე, ნინაო,
ნეტა ვინ გირწო აკვანი, ნეტა ვინ გშობა, ვინაო?
ჯერ მომწონს შენი სიტურფე, მიდგახარ თვალებს წინაო,
მერე ჟუჟუნა თვალები, ოქროს წყლით მოსევდილაო
და სახე მშვიდობიანი, როგორც მაისის დილაო.
სიცოცხლით სავსე გულმკერდი ვარდივით გაფურჩქვნილაო.
ნეტა თუ შენისთანაი სხვაც ვინმე გამოზრდილაო?
ათასნაირმა ფიქრებმა პირს ოფლი დამადინაო,
ნისლის მორევში გამართო, გიფიქრო როდემდინაო?
ნეტა რას ვფიქრობ ამდენსა, არა ვარ თავისთვინაო.
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რა ვქნა, ეს გული ოხერი დარდმა ვერ შეაშინაო.
ჩემი თავგადასავალი შენც კარგად იცი, ნინაო,
ტყე არის ჩემი სახლკარი, დამტირებელი წვიმაო.
შენ ცეცხლის ალში გამხვიე, სხვა შემიბრალებს ვინაო?

244.  მათურის ძირას წისქვილნი

მათურის ძირას წისქვილნი მარილის გულებს შლიანო.
შიგ ქალნი სხედან ლამაზნი, ვაჟკაცის გულსა ჰგლიანო.
გამოვლენ, ჴელპირს იბანენ, შუქნი მთათ გადადიანო.
ვაჟკაცსა შენისთანასა წელზეით ჴმალსა ხჴსნიანო.
სწადიან — დაატყვევებენ, სწადიან — დაიჴსნიანო.

245.  შენ რაღად სტირი, ღრუბელო

შენ რაღად სტირი, ღრუბელო, დამდგარო გორის ფხასაო,
განა შენც სატრფო დაჰკარგე ამ ოჴერ ჴეობასაო.

246. ნეტავი მოვკვდე

ნეტავი მოვკვდე ხის ძირსა, ფოთოლი დამედინოსა,
მოვიდეს ქალი ლამაზი, თვალს ცრემლი მოედინოსა.

247. ობოლივით ატირება

ქალებს ჭრელებ კაბები სცოვ, ბუბულაით ნაყიდები,
ყელზე ვერცხლის შიბებ უსხავ, ბოლობოლო საკინძები.
რახან გზაში შამეყარნან, გამწყრალივით გავსცილდები.
რა გავსცილდა, გამავხენებ, ობოლივით ავტირდები.

248.  აქამდი სიყვარულისა

აქამდი სიყვარულისა დამცინარ ვიყავ სხვისაო,
ეხლა კი მიაც მამინდა შორიდან ცქერა გზისაო,
ფიქრობა გულით გულშია მალოდინ ლამაზისაო.

249. ტარიელივით უნდა ვქნა

ტარიელივით უნდა ვქნა, უნდა გავიდე ველადა,
შამოიარო ქვეყანა საყვარლის საძებნელადა.

250.  გაღმა-გამოღმა ბალები

გაღმაგამოღმა ბალები, ზედ შეხვევიან ქალები.
ერთი შეხედვით შავატყობ, რომელსაც შავებრალები.
შავხედე ჩემსა სატრფოსა, ცრემლით ავსოდა თვალები.
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251.  ქალო, შენმა სიყვარულმა

ქალო, შენმა სიყვარულმა შუა გზაში მამიარა,
დამაკარგვინა მათრაჴი, მაბრუნა და მატრიალა.

252.  სადრა-რა გძინავს

სადრარა გძინავს, ჯეილო, დამრჩალსა ცივსა ქვაზედა.
ყელს გველი გადაგხვევია, თავი დაუდვავ თავზედა.
ვაჟკაც არ გაგაჯუღუროს, სენ არ შაგყაროს ტანზედა.
შემყვარებიხარ, სხვის შვილო, მწყემსად მოსულო ცხვარზედა.
ემაგას გულში დავიკრავ, სპილოს ძვალი აქვს ტარზედა.
მაგრამ იტყვიან იმასა: “ქალმ თავ მაიკლა რაზედა?”
მაიკლას, თუკი მაიკლავს კარგი ყმის პირობაზედა.

253.  გაფრინდი, ჩემო წერილო

გაფრინდი, ჩემო წერილო, გზა გაიარე ფრენითა,
შეგიპყრობს შენი მკითხველი მაუწყენელის ცქერითა.
ეგების გულმა აამოს ამა ამბისა სმენითა.
უარს ნუ მეტყვი, ლამაზო, თვალს ნუ ამივსებ ცრემლითა.
როგორც ყვავილნი მზისაგან, ისე მე ვხარობ შენითა.
უარის თქმას კი მირჩევნავ, რო მამკლა შენის ჴელითა.
მოხვიდე, მკერდი გამიპო მახვილით, ჴორცის მჭრელითა.
ეს ჩემი ტანჯული გული დაჰკუწო დანის წვერითა.
პასუხს ვერავინ ვერ მოგთხოვს, ვერც ვინ რას გკადრებს წყენითა.
ეხლა შენა ხარ ჩემთვისა მოკეთეცა და მტერიცა.
შენ შეგიძლია, რომ მამკლა, გინდა მაცოცხლო ლხენითა.
მზეო, დამატკბე შენაცა უხვად სხივების ფენითა.

254.  ვიწროდ გაგბანდავ, ჴუჩაო
ვიწროდ გაგბანდავ, ჴუჩაო, გამხანებელო გზისაო.
ნელნელა შემოგაბიჯებ ჭალავ, შე არხოტისაო.
საგათენებოდ მოგივალ, ქალაო, ჩემი ხნისაო.

255.  დაგიღამდება, ჴევსურო
— დაგიღამდება, ჴევსურო, ვეღარ მიასწრობ ღულსაო.
— მე ბნელაჩიაც გავივლი, მთვარეს არ ვუგდებ ყურსაო.
მივალ და გადავეხვევი საყელომაქარგულსაო.

256.  ადე და, ნისლო, მთას წადი
ადე და, ნისლო, მთას წადი, რას მებურები თავზედა?
უნდა გავხედო, ვიხილო მეტად ლამაზი წამზედა.
კარებზე მიდგებმოდგება, ყალმუხის ქუდი თავზედა.
რაკი არ შაუშვენდება იმ ხოხობივით თვალზედა.
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სწორში რო დეეყუდები, ანგელოზ გადგა მჴარზედა.
სუყველას შენა სჯობიხარ, ყველას მაჰქივი თავზედა.
ემაგის მალექსებელსა მე ცხვარი მყავის მთაზედა,
დავდივარ თუშეთისაკა, ფეჴსაც არ დავდგამ ფშავზედა.

257. შენთან დამიგო ლოგინი

გვწყალობდეს სალოცავები ჩვენი მთისა და ბარისა.
ქალო, ხო იცი, მონა ვარ დიდი ლაშარის ჯვარისა.
შენთან დამიგო ლოგინი და შენთან ძილი მაღირსა,
დამაყნოსვინა ყვავილი შენ მკერდზე გაშლილ ბაღისა,
შენ გვერდით გამამაღვიძა შენზე ფიქრებით დაღლილსა.

258.  ნეტავი როდისა ვნახავ

ნეტავი როდისა ვნახავ ფშავის არაგვის ჭალათა?!
შენგამო დაწუხებული კოცნას დავუწყებ ქვალამთა.
ერთი სული მაქვს, ნეტავი როდის შამხვდები, სანათა!..
ხალხნი რადა ვართ ბეჩავნი, სიყვარულს რადა ვმალავთა?!
შენს მეტი არავინ მინდა, სხვებსაც ბევრს ვიცნობ ქალათა...
შენთან წამოსვლას ვაპირებ, არაფერს ვკითხავ ჯალაფთა.
შენ თავს არავის დავუთმობ, შავებმი ლეკთა, არაბთა.
და, თუ შენც უარი მითხარ, თავს მივცემ კლდეთა ქარაფთა.

259.  რად არ მენაც გამათხუებ

რად არ მენაც გამათხუებ, ჩემო მამავ, ხვთისავარო?
მენაც ადამიანი ვარ, განა ხე და ქვისა ვარო!
არც ისეთი პატარა ვარ, ოცდახუთი წლისა ვარო.

260.  ნეტამცაე მამკლამცაე

ნეტამცაე მამკლამცაე, ასოასო ამქნამცაე.
ჩემი სისხლი ყვავსამცა და ყორანსამცა ასვამცაე.
ძირს ეკალი დამიგო და ზედ მდუღარე მასხამცაე.
სუყველაფერს გავუძლებდი, უშენოდ არ დამსვამცაე.

261.  ზეცას ყანა დგას უფლისა

ზეცას ყანა დგას უფლისა, ბრინჯაოს გააქვს ნათელი,
ქარით უბრუნავს წისქვილი, მესაფქვეთ უზის ათერი.
— ათერო, გარდმამაფარე შენის ქათიბის საჴელი.
— დამეჴსენ, აბურსელაო, არა ვარ შენი საფერი.
შენ დიდი დიდებული ხარ, დედამამით ხარ ქებული,
მე გლეხი, გლეხის ქალი ორ, გლეხურად თავდადებული.
— დედამიწას გეფიცები, ნაწილსა ბარძიმისასა,
თუ მაგას არ დაიჯერებ — დღეს დაფენილის მზისასა;



102

ხალხური პოეზიის ანთოლოგია

მე რო ბანიბან გეძებდი, შენ რო ქორულას გეძინა,
ყვითელი ოქროს ქოჩორი ბეჭებზე გარმაგეფინა.
ათერი, აბურსელაი ღმერთმა შაყარნა საფერნი,
ეშმაკიმც დაიწყევლების კარგის ქალვაჟის გამყრელი!
ათერს მზე გარმაეშალა, ტილ ააჩინა რამთვენი.
იძახა აბურსელამა — ქალი ვის გინდათ ათერი.
— ქალი მე მინდა, ქორწილი, ჭირნიც მე მინახიანო.
— შვილო, ვისა გკლავს სურვილი, ვისა გაღვიძებს მძინარსა.
წაოლ, აქ მოგგვრი ათერსა, გულზე გამოგხვევ იმასა.
— შე დედაჩემო მუშტარო, ათერსა კარი უარე,
თუ გკითხა ჩემი ამბავი, უარუარე, უამბე.
არ გკითხას ჩემი ამბავი, ფეჴი დაუცი დ’ იარე.
— შვილო, მოვიდა ათერი, თვალებს თუ გაქვის ნათელი.
შამოჴდა წინგარდაზედა, სიპი შამაძრა — ყავარი.
სარკმლიდან შუქი ჩამუშვა, სა წევ სულამამავალი.
— თუ მახვედ, შინაც შამეედ, მოკლე გაქვს შამოსავალი.
აქ მოსვლისადა ათერსა ჩემ ცხენ უბოძეთ საღარი,
კვიციც თან გაუყოლეო, რემაი, ჩქარა მავალი.
დღენიც გძელნ გქონდა, ათერო, ცხრანი ძმანი გყვან მრავალნი.
— ან დღენ რად მინდა ძაღლასა, ან გზანი შინ წასავალნი.
მომიკლავ დედისერთაი ახალ წვერამამავალი,
წამიჴდენავის სულეთი, აღარ მაქვს იქ შესავალი.
— არ გინდაე ჩვენი ცხენი, ძუაფაფარ დასირმული?
არ გინდაე ჩვენი ქვაბი, დიდოეთით მოტანილი?
არც აბურსელა არ გინდა, საჴელმწიფო მომზადული?
— არცა თქვენი ცხენი მინდა, ძუაფაფარ დასირმული;
არცა თქვენი ქვაბი მინდა, დიდოეთით მოტანილი;
არცა აბურსელა მინდა საჴელმწიფო მომზადული.
მიბოძე ქამარხანჯალი, აბურსელაის ნაბამი.
(მაკვდის აბურსელაი და)
 გულსა დაიცა ათერმა, — მეცა მაგასთან წავალი. 
ათერი, აბურსელაი აიქამც ადგებიანა,
ადგომაც წესი არ იყვა, სულითამც ცხონდებიანა.
გზის ძირში დააღირებენ, გზის თავში დაღმარხიანა.
ფოთოლათ მიაღირებენ, მიწათაც მიაყრიანა,
ამდინარჩამდინარები შენდობას ეტყოდიანა.
ათერზე ვარდნიც ამავლენ, აბურსელაზედ — იანი,
შარიმბოლაზედ — ვირთ ნარნი, ვირნი საძოვრად დიანა.

262.  ცივწყალი გადავიარე

ცივწყალი გადავიარე, ქალი მჯდარიყო წყალზედა.
თავი ვთხოვე და არ მამცა, შორს დამიწერა ქვაზედა:
“კასა ვყევივარ ვაჟკაცსა, ხაჩა რო ჩადის ცხვარზედა.
მე იმას არ ვუღალატებ, შავი არ დავდვა ძმაზედა.”
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263.  წამუედ მინდორშიითა

წამუედ მინდორშიითა, ლურჯაი მყვანდა ჩქარიო.
ნადობის კართან ჩამოვჴე, კართაკე დამრჩა თვალიო.
ნადედობ გამამეგება, თვალცრემლიანი არიო.
დაჯდა, დამიწყო კითხვაი — როგორ გავიდა ცხვარიო.
— ცხვარი კი კარგა გავიდა, ჩემ ნადობ როგორ არიო?
— შენ ნადობ როგორ იქნება სამი კვირეის მკვდარიო.
ჩამამეჴოცნეს ჴელმუჴლნი, შუბლზე დამასხა ნამიო.
წამუე გაჯავრებული, ცრემლით დავრეცხენ გზანიო.
გაზაფხულზედამც დამლევდა ადიდებული წყალიო,
ან ზოვი ჩამამიტანდა, რო დალხვებიან მთანიო.

264.  ამოჟიჟინდი, ნიავო

ამოჟიჟინდი, ნიავო, შენ, დაბლით, კახეთისაო,
ამაიყოლე სურვილი ლამაზის ქალვაჟისაო.

265.  ჩონგურო, ცოლი მითხოვე

ჩონგურო, ცოლი მითხოვე, ყელღილიანი ქალიო,
ჩამოჯდეს კერათ პირშია, ჩამაიჭაპნოს თმანიო.

266.  კაცსა, ღვთისგან გაჩენილსა

კაცსა, ღვთისგან გაჩენილსა, თოლი უზის ეშმაკისა,
ათას კარგი ცოლი ჰყვანდეს, მაინც ეკეთება სხვისა.

267.  ა, ბეჩავ, ჩვენებურებო

ა, ბეჩავ, ჩვენებურებო, სისვრკინან ნათობდიანო.
კვირა, კვირაე დილასა ბანებზე ქუჩობდიანო.
დაიყენებენ ჯილდასა, თოფებს თოფებზე სცლიანო.
ვაჟასა ზოგიერთასა, რო შახვდეს, გამოღგლიანო.
ქალებს რად უნდა ქებაი, ცაში ქორებულ დიანო,
ბევრი ხყავ შამამბრუნავი, ბევრაის გულსა ღგლიანო.

268.  აის დრომც იყოს, ქალაო

აის დრომც იყოს, ქალაო, ყვარას რო იყო ქორწილი,
ღამით რო წამამიყვანე, ბანზე დამიგე ლოგინი.
ეხლა აის დროც მოვიდა, ფეჴებზე მიდევს ბორკილი,
შენ ლაშარღელეს მიდიხარ, მე ციმბირს მივალ ცოდვილი.
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269.  ნეტავი ნამტირალევსა

ნეტავი ნამტირალევსა შენი ხმა გამაგონაო;
შენთანამც ლოგინ დამიგო, შენ მკლავზე დამაგორაო;
შენი საყელოს სახსნელად ამაყოლჩამაყოლაო.

270.  ნეტავი შენა, მთვარეო

ნეტავი შენა, მთვარეო, რო სუყველასა ჰხედავო.
კიოთ სად არი ქორწილი, ტოშიოთ სადა ტყვრებაო.
თამაშობს წითელკაბაი, რაკი არ შაუჴდებაო.
თამაშობას რო მორჩება, ნაძმობს წინ გაუძღვებაო.
მივალის სახლის კართანა, კარ დაჯრილ დაუხვდებაო.
მობრუნდება და წამუა, საბძლისკე გაუძღვებაო.
გაუბუმბულებს ლოგინსა, გვერდ თავად დაუწვებაო.
პატარა ხანიც გამუა, მამალიც აჩქამდებაო.
“ჩემი ცოდვა გაქ, მამალო, წიწაკამც აგაჩნდებაო.
მე შუაღამე მეგონა, ეხლა კი გათენდებაო.”

271. თიბა-მკა არის ტიალი

თიბამკა არის ტიალი, დგა სუ ბალღების კივილი,
მე კი დავძრწივარ აქაიქ, ვის მისდის ჩემი ჩივილი.
დამიღამდება გზაშია, სოფელს რო მოვივლმივივლი,
მოვძებნი ჩემსა ნადობსა, მაწუხებს გულისტკივილი!

272.  მაღალო ახუნისგორო

მაღალო ახუნისგორო, შენამც დაგშალა ქარითა,
გადმამახედნა, მენახვა ალაზნის პირი თვალითა.
იმასამც ხვარა ვნახავდი, ვინც გულ მამიკლა შხამითა.
არც შახედულად მამწონხარ, არც ისრ ძალიან გვარითა,
მაგრამ არ იშლის ეს გული, იწვება ცეცხლის ალითა.
შენისამც მუხლის პირსა მქნა, დაბჯინებულის ხელითა,
შენ კალთა ამავსებინა თვალით ნადენის ცრემლითა.

273.  ორშაბათ დილა გათენდა

ორშაბათ დილა გათენდა, მთაზე გავშალე ცხვარია.
გადაუხვივე მთიულეთს, ამოწიწინებს ქარია.
ქოხიდან ქალი მიკივის: — ბიჭო, გარეკე ცხვარია!
— რა იყო, ქალო, წყეულო, რადა გაქვს ჩემი ბრალია?!
მეც ხო უცოლო ბიჭი ვარ, არც შენ გყოლია ქმარია.

274.  ნეტავი მთვარედ მაქცივა

ნეტავი მთვარედ მაქცივა, მოსიარულე ცაზედა,
გადმოვიდოდი მალიმალ ზანდუკით გამსის თავზედა.
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ჩამოვიდოდი სოფელში, მოგივიდოდი კარზედა.
გამოხვიდოდი შენაცა, პირს დაიბანდი წყალზედა.
ოჰ, როგორ გავლაღდებოდი, ქალავ, შენ დანახვაზედა!

275.  მთვარეო, მთვარის ნალეო

მთვარეო, მთვარის ნალეო, ჭიჩოს თავს მიდი მალეო,
იქ არის ორი ლამაზი — ერთი მზე, ერთი მთვარეო.
ერთი შენ წამაიყვანე, ერთიც მე წამამგვარეო.

276.  წყალსა არ შავალ იორსა

წყალსა არ შავალ იორსა, თუ შავედ — ფონსა ავარჩევ.
არ ვეძებ შენისთანასა, თუ ვეძებ — კარგსა ავარჩევ.

277.  ჴევსურეთისკე წამოვედ

ჴევსურეთისკე წამოვედ კოხტაობითა, ჩოჩქვითა.
ჴევსურის ქალებ ამბობენ: “ეს ვაჟა ვინღა მოდისა?
წელსაო ცხრამეტისა ვარ, აწ კი გავჴდები ოცისა”.
შავაწიოკეთ ცეცხლანი ნანეკრალაის წოწკვითა,
წყალში კარტოხა ჩავყარეთ, ცეცხლზე შამოვდგით ქობითა.
კმარაი დ’ სამძიმარაი მიგებენ ჩალის ლოგინსა,
ორ ქალთ შუაში ჩავსწვები, გამათავებენ კოცნითა.

278.  მონადირე ირემს მაჰკლავს

მონადირე ირემს მაჰკლავს, დაუჯდება მუჯაზედა,
ბევრ ქალ გადაიბოტიტნებს ლაშარობას ლურჯაზედა.

279.  ერთხელ ვიყავ ერობასა

ერთხელ ვიყავ ერობასა, აღარ წავალ ჩემობასა,
თეთრი ღამე გამითენდა ერთი ქალის ფერობასა.

280.  ციხით ნარეცხნ გადმოვღვარენ

ციხით ნარეცხნ გადმოვღვარენ, ძირჩი მამრჩეს თორანია,
მე ხო შენთან არ დავსწვები, გინდა ვიყვნათ ორანია.

281.  ხეი მიწვება-მაწვება

ხეი მიწვებამაწვება, შიგ შავი გველი ჩაწვება,
აის ქალაიმც მაკვდების, რომენიც თქვენთან დაწვება.
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282.  ჭიჩოს გათხოვდნენ ქალები

ჭიჩოს გათხოვდნენ ქალები, ჭიჩო ბაღდადი ჰგონაო,
იარონ ბინდაურთასა, ითრიონ ფიჩხის კონაო. 

283. წუხელი სიზმარი ვნახე

— წუხელი სიზმარი ვნახე, ხორბალაურთან მეძინა. 
ქვეშ მეგო არხაურხუა, ფარჩის საბანი მეხურა,
გვერდთ მეწვა ლამაზი ქალი, პირი მისაკენ მებრუნა. 
— ეგრე არ იყო, შავ ბიჭავ, საღორის კარსა გეძინა.
ქვეშ გეგო ჩალაჩულანი, ზედ ნაბდის ძველა გეხურა, 
გვერდთ გება ფაშატი ვირი, პირი მისაკენ გებრუნა. 



შრომის ლექსები
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284.  შენი ჭირიმე, გუთანო

შენი ჭირიმე, გუთანო, მაგ შენი მრუდე ყელისა,
წამოუწვები გვერდზედა, აღება იცი ველისა,
შენა ხარ პურის მომყვანი, დამძველებელი ქერისა.

285.  გამარჯვებულმა გუთანმა

გამარჯვებულმა გუთანმა სამოცჯერ შემოუარა,
ნეტა ან რა ხარმა გასძლო, და ან რა მეხრემ იარა?

286.  შენ, ჩემო გუთნისდედაო

შენ, ჩემო გუთნის დედაო, ხარი გიბია მტრედაო,
მეხრეებს გამოართმევდი, შეუხტებოდი ზედაო,
სიმღერა კარგი გცოდნია, დასძახდე ზედიზედაო.
ჭირიმე შენი, გუთანო,მაგ შენი მრუდე ყელისა,
ვინც შენ მიდევნას შეიძლებს, პური აქვს ძველისძველისა.

287.  გუთანო, უფლის ნაკურთხო

გუთანო, უფლის ნაკურთხო, ღრმად გაუარე კვალია,
გამვლელსა და გამომვლელსა მტერს შენზე დარჩეს თვალია.

288.  აჩაჩამ უთხრა გუთანსა

აჩაჩამ უთხრა გუთანსა: გუთანო, პური მშიანო,
პატარა პური მაჭამე, გადახდა შამიძლიაო. 
— შე წაწყმენდილო აჩაჩავ,...
საჭვრეტლით მოხვრეტილი ხარ, არ გირევია სატეხე, 
სულ რო ნარბილი არა ხნა, ერთხელ ყამირი გატეხე. 
თუ მე შენ პური გაჭამო, კისერი ძირში მამტეხე!
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289. ხარმა სთქვა

ხარმა სთქვა: ხარი ვერ მომკლამს, თუ მეხრე მიდგა ღვთიანი,
ხშირხშირად უნდა დამძახოს სიმღერა ლაზათიანი.

290. ანეულობა, ფეტვობა

ანეულობა, ფეტვობა, ვაჰმე, რა ცუდი დღეაო!
დაეძინება მეჴრესა, პირი დარჩება ღიაო.
ან ჩაუძვრება ბაყაყი, ან მოწამლული ჭიაო.

თოხნური

291.  ვთოხნოთ და ვთოხნოთ სიმინდი

ვთოხნოთ და ვთოხნოთ სიმინდი, მალე ყანის მკაც მოვაო,
ჩვენსა იქნება სიმღერა, მტერთან კი დიდი გლოვაო.

292. დამწკრივებულან ქალები

დამწკრივებულან ქალები სიმინდის სათოხნელადა,
ლოყები დასწითლებიათ ბიჭების საკოცნელადა.

293. ხელხვავია, ხელხვავია

ხელხვავია, ხელხვავია, ხელბარაქელაო.
ღმერთო, მომე მკლავში ძალა,
მუხლში ძალა, ხელბარაქელაო.
ასი ურემი, ერთადო, ხელბარაქელაო,
კურდღელსა შეშა მოჰქონდა, ხელბარაქელაო,
ასი ურემი ერთადო, ხელბარაქელაო
ეზოში ვერ ჩამოტია, ხელბარაქელაო,
ღობე მოტეხა შარისა, ხელბარაქელაო,
მიქელი და გაბრიელი, ხელბარაქელაო,
ყანა მოგვცა ხვავრიელი, ხელბარაქელაო.

მთიბლური

294.  გამოთიბე, ჩემო ცელო

გამოთიბე, ჩემო ცელო, ქადას გამოგიცხობენო!
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295.  ტიალო ხაჭო-წყალაო

ტიალო ხაჭოწყალაო, მკლავში გაქვ დიდი ძალაო — 
ვერცარა იმან გათიბა, ვინც ხაჭოერბო ჭამაო!

296. მოკვეთილაზე დავდივარ 

მოკვეთილაზე დავდივარ ჩემი გუდასტვირითაო, 
მუშებსაც ვამხიარულებ, მთას ავავსე თივითაო. 
მარტოხელა მთიბელი ვარ, ეს მამერგო წილითაო, 
გამოვლესე ქართულ ცელი — სხეპავს ორივ პირითაო. 
შრომაშიაც განთქმული ვარ, განა მარტო სტვირითაო? 
ზარმაცებს კი არა ვგევარ, რო გამოვძღე ძილითაო.

297.  ისე გავლესე ჩემ ცელი

ისე გავლესე ჩემ ცელი, ავასხი ეკალაიო.
გაღმაით გამამხედავენ ლელაი დ’ მზექალაიო.
იტყვიან: “აის იქნება ფოთოლათ მერცხალაიო”.

298. ცელო, მოუსვი ბალახსა

ცელო, მოუსვი ბალახსა, განზე გაიტა პირია;
გამოჰკა, გამოიტანე ნიშა, ნიკორას წილია;
იონჯა, ურო, სამყურა სათიბად გადახრილია.

299. ქარო, დაღბერე

ქარო, დაღბერე, ჩითისკრულოო,
მთიბელი სიცხემ შააწუხაო.

300.  მთიბელო, ჯვარის სასვესაოო

მთიბელო, ჯვარის სასვესაოო
თოფმ რო ბუჩამა ჩამაგხვივლაო.
დაგაწყვეტივნა კაფიანიო,
ნამჴრევნი სისხლით დაგასვრივნაო.
ნამჴრევთ სათავეს დაგჩა ცელიო,
ნამჴრევთ ბოლოში სალესველიო,
შუაზე შენ კი მაღგორავდიო.
ფასიორათამც უჟმობს ღმერთიო,
გამწესებელსა დურბინისაო.
აკუშოს თავით გამაგხენაო,
აჴოსთავ გიცნა მთიბლებშიაო,
ლეგლუგეებში წითლოსანიო.
ადგა, ბიჯითავ გეემართაო.
ვეფხვმა გაქცევა არ იკადრაო,
ნუ გაიქეცი, იმედაოო.
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აპარეკაიც გამაგიდგაო,
მაკლა მამკლავი იმედამაო.
მამკლავ თუ იყვა თორელისიო.
თოფმ, ნამართებმა თათარისაო,
მამკლავ არ გაუშვ პატრონისიო.
აჴოს ტირიან ლიუტასაო,
გუდელას იწვა იმედაიო,
გმინსა და გმინსა აყოლებდაო.
ტირილ რად უნდა აჴოელსაო,
ღვედით აასხეს იარაღიო.
ტირილი უნდა გუროელსაო,
ვერცხლით მართულსა პიტალოდაო.

301.  თიბდა უბისთავ ბაჩანაიო

თიბდა უბისთავ ბაჩანაიო,
ხანდახან კიდეც ნადირობდაო,
ხან ცელს ნამჴრევში დაჰყუდებდაო,
ხანაც კი ისევ ნადირობდაო...
— დედავ, არ მინდა ბაჩანაიო,
უბისთავ ვნახე მთიბელჩიაო.
თიბდა, არცარას ახანებდაო,
ხან ცელს ნამჴრევში დაჰყუდებდაო,
ხან თვალთა წითელყვითელობდაო,
ჭინჭველთ ნაჭამთა დათვივითაო.

302. ყანა მკევ, დედის ნებიორაო

ყანა მკევ, დედის ნებიორაო,
საჴელნ არ მკიან სკლატისანიო,
ღელით ბუბაი გამოგხენებსო,
ობლისკალოთა შარინდაიო.
გიცნობენ წითელპერანგასაო.

303.  ცელო, გამიჭერ

ცელო, გამიჭერ, გზის პირიაო,
ქალებ შადგადის, სირცხვილიაო.

304.  ეჰეი, ცელო, გამასჭერ

ეჰეი, ცელო, გამასჭერ, ნალევაო,
გამასჭერ, თორე გამაგნაყეო.
აი, მიწმიდმაწმიდე ახალზალივითაო,
დააგორ ქოჩებ შურთხივითაო.
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305.  ცელლამაზო და ცოლლამაზოო

ცელლამაზო და ცოლლამაზოო,
ნამჴრევლამაზო სწორებჩიგაო,
არ ვიცი, ან თუ გიჭრის ცელიო,
არ ვიც, თუ გიხალიზებს ცოლიო.

306.  ცელო, გადაყარ-გადმაყარეო

ცელო, გადაყარგადმაყარეო,
ლამაზის ქალის თმათავითაო;
ცელო, შენ დაახორხოშავეო
ობლის ყმაწვილის ცრემლთავითაო;
ცელო, აბრუნდი ტარივითაო,
დაწმინდე ახალზალივითაო.

307.  მაგრჩეს ოჴრადა, ცოლისდაოო

მაგრჩეს ოჴრადა, ცოლისდაოო,
წითელყვითელნი ქოქობანნიო.
მე შენდა გამახედვნაშიაო
ცელაი ქვათად ჩამერეკაო.

308.  კოჭნი არ დამჭრნა, საზიზღაროო

კოჭნი არ დამჭრნა, საზიზღაროო,
ნალევი გამაფხაებიეო.
ქოჩნი ჩამამცდეს წკმუტუნითაო,
ცელის ნალევის დატუქსვილნიო.
მაგჩეს ოჴრადა, ცოლისდაოო,
წითელყვითელნი ქოქომონიო,
მე შენდა გამახედვნაშიაო
ცელის ნალევიც გავამტვრიეო.

309.  ახუნსა შამასტირნა ქალმაო

ახუნსა შამასტირნა ქალმაო:
— ახუნო, რა უყავ ძმანი ჩემნიო?
— ქალო, მე ვნახნენ ძმანი შენნიო
ჩარგალს ვეძაზე დაჴოცილნიო.
ძმათ რო ერთმანეთ ენადირაო.
ტაბლავ, ჴელუკუღმ გადმოდგმულოო,
ზედ არამ გადმოყოლებულოო.
უთხროდით ჩემსა მამის ცოლსაო,
მთიბლები აღარ მოვლენ შინაო.
ბატარა კვერა გამოგზავნოსო.
ბატარა რაიმ გამეეცხოო,
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ცეცხლაკვერაი, თხელაიაო.
ნახევარ გვერდზე დამწვარიყოო,
ნახევარ გვერდზე ჴმელაიაო.
ერთმანეთს ძაღლებს ულალავდენო:
“გვიშველე, ძაღლო, ბაირამოო,
ველის ნადირთა ნუ დაგვაჭმევო.”
ძმათ რო ერთმანეთ ენადირაო...

სამკალი

310.  მომკალი რასმე მოეკლა

მომკალი რასმე მოეკლა, ნარსა თუ გვირილასაო.
ნამგალი ნარსა ეკიდა, სამკლავე — გვირილასაო.

311.  გაღმა-გამოღმა ყანაო 

გაღმაგამოღმა ყანაო, შუაში გამოგვალაო,
ე გაღმაური ქვრივები გამოღმა გამოჲგვარაო.

312.  სოფლის ბოლოს ყანას ვმკიდი

სოფლის ბოლოს ყანას ვმკიდი, ნამგალს გაჰქონდა ბზრიალი,
სამხარი გადმამიტანეთ — ეგ ოჴერი და ტიალი.

313.  დახედე ობლის ყანასა 

დახედე ობლის ყანასა, ქოხი და ქოხი უქნია,
ფათალა გადაჲხვევია, თავთავი აღარ უქნია.

314.  ჴელეური და ულო

ჴელეური და ულო,
შენ გაიხარე, გულო!

315. ყანაო ფათალიანო

ყანაო ფათალიანო,
ბიჭებიც აქ არიანო!

316. ყანაო ფათალიანო

ყანაო ფათალიანო,
გამიშვი, გადავიარო!
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317.  ყანებ აღარ მოგვივიდა

ყანებ აღარ მოგვივიდა ჯერ შარშანა, ახლა წელსა,
მეძნეურებ დაგვიცვივდა ჯერ გუშინა, ახლა დღესა.

318.  ყანას უნდა ბაგა-ბუგი

ყანას უნდა ბაგაბუგი, ომი გადასავალია.
ყანა იყოს მოსამკალი, თორო ბიჭი მრავალია.

319.  ერწოს დაიმკო ქერები

ერწოს დაიმკო ქერები, სად არი თიანელები?
მოიდენ, მააკაკუნეს სათითიანებ ჴელები.

320.  შე დალოცვილო ყანაო

— შე დალოცვილო ყანაო, ეგეთ რამ მოგიყვანაო?
— ჴარმა მჴნა, კაცმა დამთესა, მეუფემ პირი მბანაო.

321.  ყანაო ფათალიანო

ყანაო ფათალიანო, 
ბიჭები დაგძახიანო. 

322. გლესავ და გლესავ, ნამგალო, 

გლესავ და გლესავ, ნამგალო, ნამგალო, ჩემო რკინაო, 
გაგლესავ და მიგაყუდებ კარსა ვენახისასაო. 
მოვიდეს და მოგიპაროს ქალმა მეზობლისასაო. 

კალოური

323.  ქარო, დაჰბერე, დაჰბერე

ქარო, დაჰბერე, დაჰბერე, რო ხოვი დავანიავო,
ბზე მოვაცილო ხორბალსა, ბეღელში ჩავახრიალო,
პური დავუცხო ბალღებსა, მტირალებ დავაჭკვიანო.

324.  ჰეი, დაჰბერე, ნიავო

ჰეი, დაჰბერე, ნიავო, რო ხოვი დავანიავო,
დაგიკლავ წითელ მამალსა, შენ ბუმბულ გააფრიალო.
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საფეიქრო

325.  არალო დარეჯანასა

არალო დარეჯანასა, გარეთ გამასდგამს ჯარასა.
ჩასთულს დასძახავს ერთ წამსა, სხვას ყურს არ უგდებს არასა.
შინ რო ყმაწვილი ტიროდეს, გარედან ეტყვის ნანასა.
ორ დღეს საჩოჴეს გამასჭრის, მესამეს — ბაჭიჭშარვალსა,
თან ეხვეწება უფალსა, ყელზე ჩაიდებს შანასა.

326.  ჩახსაკრავი ვარ ნაქსოვი 

ჩახსაკრავი ვარ ნაქსოვი ტანათ ალვა, პირათ მზისა,
მისართმევი ვარ ლომისა, მლოცავი ვარ მაღლის ხვთისა.
ქალმა მოქსოვა მავანმა.

327.  ქალი ვარ და ჯარას ვართავ

ქალი ვარ და ჯარას ვართავ, გადვივარცხნი დალალკავსო,
მე თუ ბიჭი მომეწონა, თვალიც დადგომია ქმარსო,
შემიძლია მივატოვო, იმის შემდეგ გავყვე სხვასო.

მეტიური

328. ფარჩის კაბას დავპირდი

ფარჩის კაბას დავპირდი
ლივლივ, ქეთო, ლივლივ ქეთო,
ფარჩის კაბას დავპირდი.
გამიფხუკიანდა —
ფარჩის კაბას დავპირდი.
ისევ გადმამიბრუნდა,
ისევ გადმამიბრუნდა,
ლიახვო! ლიახვო! ლიახვო!

329. სატიოზე ტივი შევკარ

სატიოზე ტივი შევკარ, ტივი არი ნაძვის ხისა,
ორთაყვირები მოვასხი, მოსასმელი არი წყლისა.
ჩემო ტივო, მაშინ გაქებ, რომ ქალაქში ჩასულიყო,
თავს მუშტარი დაგხვეოდეს, სხვაზე მეტად გასულიყო.
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ურმული

330. ურემო, ფერსომაღალო

ურემო, ფერსომაღალო, ხუნდი გიყრია გიშრისა,
კაი ხარები გიბია, მაგრამ ტალახი გიშლისა.

331.  გენაცვა, შავო კამეჩო

გენაცვა, შავო კამეჩო, პატარა ზაქის დედაო,
შენი დაზრდილი ზაქები მიმიდის მარილზედაო.

ყურძნის წურვის სიმღერა

332. საწნახელო, მადლიანო

საწნახელო, მადლიანო, დევის მუცელს გადრიანო,
დიდპატარა შენს ჭკუაზე სანამ უნდა ატრიალო?!
დიდო ქვევრო, მაჭრიანო, მუშტრიანო, ვაჭრიანო,
სანამ შენ არ დაილევი, მარნის კარი ვაჭრიალო.

საწყალზედო

333. თებრონე მიდის წყალზედა

თებრონე მიდის წყალზედა,
კოკა უდგია მხარზედა,
კოხტა გოგოვ გენაცვალე, ხევხევ თებრონეო.
კარგო, მოგივალ წყალზედა,
გაკოცებ ორსავ თვალზედა,
კოხტა გოგოვ გენაცვალე, ხევხევ თებრონეო.
თებრონემ კოკა გაავსო,
თანაც შეიდგა მხარზედა,
კოხტა გოგოვ გენაცვალე, ხევხევ თებრონეო.
მიდის და თვალი შეასწრო
ქოჩორა ბიჭსა გზაზედა,
კოხტა გოგოვ გენაცვალე, ხევხევ თებრონეო.
თებრონემ კოკა ჩამოდგა,
მანდილს იფარებს თვალზედა,
კოხტა გოგოვ გენაცვალე, ხევხევ თებრონეო.
თებრონემ კოკა გატეხა,
ცრემლი მოადგა თვალზედა,
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კოხტა გოგოვ გენაცვალე, ხევხევ თებრონეო.
ბიჭმა თებრონეს აკოცა
იმ სოფლის შუა გზაზედა,
კოხტა გოგოვ გენაცვალე, ხევხევ თებრონეო.
თებრონე მიდის წყალზედა,
კოკა უდგია მხარზედა,
კოხტა გოგოვ გენაცვალე, ხევხევ თებრონეო.
დანიშნულს დაჰპირებოდა,
აქ ჩამოდიო წყალზედა,
კოხტა გოგოვ გენაცვალე, ხევხევ თებრონეო.
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334. წუთისოფელი რა არი?

წუთისოფელი რა არი? აგორებული ქვა არი,
რა წამს კი დავიბადებით, იქვე საფლავი მზა არი.
საცა სოფელში მიხვიდე, სუყველგან ორი გზა არი,
შუაში არი ხმელეთი, გარშემო დიდი ზღვა არი.
ყველა ადამის შვილი ვართ, თათარიც ჩვენი ძმა არი,
ჩვენსა და სომეხებ შუა განყოფილება რა არი.
თუ ქალი გეტყვის დობასა, ის უკეთესი და არი.
აგეთი გქონდეს გუნება, ვით მოწმენდილი ცა არი,
თუ არ იწამებ ამასა, მუცლით ნაშობი რა არი?

335.  ტიალო წუთისოფელო

ტიალო წუთისოფელო, ჰგევხარ აუწყავ ქისასა,
ძილსა ჰგევიხარ, სიზმარსა, დაელნებასა ცისასა.

336.  ტიალო წუთისოფელო

ტიალო წუთისოფელო, აკავანივით ესწები.
ჯერ კი წაიცდენ ვაჟკაცსა, მერე დაღუპვას ეცდები.

337.  ვაი, შე წუთისოფელო

ვაი, შე წუთისოფელო, შენ ხარ მტყუანი, უპირო,
შენ არ დაინდობ კარგ ყმასა, რაც უნდა ჴელი უჭირო.

338.  ადამიანის ძვალ-მანი

ადამიანის ძვალმანი ათას ხუთი ხურდა არი.
ათას წელიწადს იცოცხლებს, იტყვის, ერთი წუთა არი!

339. “რა ვქნისა” ციხე ავაგე

“რა ვქნისა” ციხე ავაგე, ჯავრი შავაბი კარადა,
საიქიოდან მოიდენ ამ ციხის სანახავადა.
ბევრი უარეს ციხესა, კარ ვერ გატეხეს ძალადა.
მემრე თქვეს: დრო რო მოალის, კარ გაიღების თავადა.
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340.  ნეტაი მამცა ჩონგური

ნეტაი მამცა ჩონგური, რა კარგებს დავაბარებდი,
ერთად შავყრიდი სწორებსა, სუ ერთურთს შავადარებდი.

341. პავლემ თქვა, ჩიტუაშვილმა

პავლემ თქვა, ჩიტუაშვილმა, გაცინებულის პირითა:
ცათა ქვეშ დავდგი სასწორი სამის ლერწამის წბილითა,
სიყვარული და სირცხვილი, ორივ ავწონე იმითა, —
სიყვარულ მეტი მოვიდა სირცხვილზე სამის წილითა!..
ვიცინი, თანაც ცრემლ მამდის, როგორც წყარონი მილითა —
მეტოტავება სიკვდილი, სულს მაქცევინებს ჭირითა...
ნეტარ ვეღარა გნახავა, მზევ, მოფენილო დილითა!

342.  ვინცა საწუთროს ენდობა

ვინცა საწუთროს ენდობა, ისიც თავისა მტერია.
იმას რა მჴარეც უნახე, სუყველა მჴარე ჭრელია,
ძმაც ვიცანი და ძმობილიც, ფეჴებ ქვეშ მიწის მთხრელია.
ვინაც მოკეთე მეგონა, ის უფრო გაჴდა მტერია.
ეჰ! ამისთანა სიცოცხლე აბა, რა სანატრელია.
ნუ დაენდობი საწუთროს, საწუთრო ჭრელი გველია.

343. დაგლევ, მაღაწლის წყაროო

აქ მოსვლა აღარ მეგონა, სიმწვანე ბალახისაო.
წასვლა აღარა მწადიან, დაწირვა სწორებისაო.
დაგლევ, მაღაწლის წყაროო, ცივად ნადენო კლდისაო,
წავალ და დავიკარგები, როგორც მასკვლავი ცისაო.

344. დამყვა სიკვდილის ყორანი

ვტირი, ჩამამდის ცრემლები, როგორც ნაწვეთი კლდისაო,
თავ მებრალება იმითა, ვარ უბედური დღისაო.
ჯეილებ დამიძახებენ — ჩვენთან გადმოხედ, ბიძაო!
ისე ვარ ჯეილებთანა, როგორც ოქროში ბრინჯაო.
ერთხელ მეც კიოთ მოვკვდები. მოგებარები, მიწაო,
გავხდები შენი ერთგული, მერე რაც გინდა მიყაო.
მეც იმას მიზამ ნიადაგ, რაც უწინ სხვისთვის გიქნაო.
მაგრამ ვერ ჩავხვდი, სადაა სიკვდილსიცოცხლის მიჯნაო,
დამყვა სიკვდილის ყორანი, მთელი სიცოცხლე მძიძგნაო.

345.  სად წახვალ, სად დაემალვი

სად წახვალ, სად დაემალვი, გინდ ცათ გაგიღონ კარიო.
სიკვდილი ყველგან დაძვრება, სადაც სიცოცხლე არიო.
სწრაფვით ვერც ტყვია გაასწრებს, ვერც დაღლის ნიავქარიო.
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მერნიდან ყველას გადმოსვამს, იყოს რაც უნდა ჩქარიო.
ჩანგს ყველას დააგდებინებს ამ უჩინარის ჴმალიო.
ვერ დაიფარო, უფარო გინდა ფოლადის ფარიო.
ვერ მაისყიდო, აძლიო, რაც ქვეყნად ოქრო არიო...
ვერ დაგიფარავს ობლობა, თვალთაგან ცრემლი ცხარიო,
ვერც ყელის აბულბულება — სიმღერის ნიაღვარიო...
არ უშლის უამინდობა, არც საქორწილო დარიო,
არც სილამაზეს ერიდვის — თავად უმსგავსო არიო...
არ იცის, ვის ჰყავს რამდენი მისი მახვილით მკვდარიო,
ჟამგადასული ვინ არი, ვის სცემს სიცოცხლის ქარიო...
თავისით დაუდგენია მოსვლის ჟამი და ზარიო,
მოსვლისას მაიპარება, გავაგაჰყვება ჩქამიო!
ბრძენთა სახელებს ვერა ჰკლავს, ამაზე მწყრალად არიო...
ღმერთო, მზესავით ადიდე ამ ლექსის მთქმელის გვარიო!..

346.  ამიერ სოფელს გადავყევ 

ამიერ სოფელს გადავყევ, შევკარ და მიმაქვს ბარგია.
ვინაც ამ ქვეყნად ვიხარეთ, იმ ქვეყნად არას გვარგია. 
ვისაც სიმართლე მიუძღვის, ის უფრო დიდი მადლია. 

347.  ალვანში შემოსულიყო

ალვანში შემოსულიყო თიბელაშვილის ცხვარია.
გაჯავრდენ თუშისშვილები, რო დააყარეს თვალია.
ეუბნებიან დავითსა: — არსენა სადღა არია?
— მთაში დავტოვე არსენა, ალუდით დამათვრალია, —
იმას ამბობდა დავითი, — ახლა ჩამოსვლის ხანია.
სიმამრს ეობენ დავითსა: — ის კაც აქ ჩამომგვარია,
ცხვარი გვყავს უალაგოდა, შირაქში წასავალია.
ჩივიან მაგის მწყემსები — გვერევა გზა და კვალია,
ვეღარა გაგვიჟამკრებავ, ვეღარც გაგვიღავ გზანია.
მთაში წავიდა სიკვდილი, ცოდვიანშხამიანია,
აბანოსცერში გადაჩნდა, როგორც ცეცხლისა ალია.
არსენა ცხვარში მიდიოდ — უნდა გავპარსო ცხვარია.
წინ სიკვდილ შემოეყარა, შეხედვით საზარალია.
— საით მიდიხარ, არსენავ, საით გაგიღო გზანია?
— ალვანში უნდა წავიდე, უნდა გავპარსო ცხვარია.
— შენ ცხვრისთვის აღარ გცალია, დახუჭე ორივ თვალია,
ეხლავე უნდა დავადნო ეგ შენი ლერწამ ტანია,
ეგ შენი პირისახეი მიწა გავხადო მყარია,
ეგენიც მოისვენებენ, კეპნის ჭირკვანაჸ გზანია.
შალაქნაფუძრით ბინებსა ქოხს გამოეჯარ კარია.
ვეღარც მიდგება ვაცები, რქის წვერით გადაბმულია;
ვეღარც მიდგება ცხენები, ოთხითავ დაჭედილია.
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აბანოსთავის ცერები, ქვიშებზე გასავალია,
ხახაბოს თავის ყანები ჴაგირზე ჩასავალია.
ხახაბოს შუა უბანში თავს დაატეხა ცანია.
მოვიდეს დედამამისდან, ცრემლი დაღვარეს ცხარია,
დაი მოიდა დაროი, ცრემლით მორეცხნა გზანია.
ცა ჭეხს და მიწა გუგუნებს, წყაროებმ მისცეს ბანია.
შენი ცოდვითა, არსენავ, იწვება მთა და ბარია.
წლით იყავ შესრულებული, ჭკვიანი დ’ ხათრიანია.
არსენავ, ნათელ დაგადგეს მზიანი დ’ მთვარიანია.

348. თურსიეხ წყალო მდინარო 

თურსიეხ წყალო მდინარო, ნაწურო მაღალ მთისაო,
ჩამთქმელო თეთრის ცხენისავ, ზედ კაი ჭაბუკისაო,
ზეპირა წამომღებელო ქუდისი დ’ მათრაჴისაო. 

349. მე ბევრი მიტირებია

მე ბევრი მიტირებია, გზა მშრალი მისველებია,
ტირილით ვეღარა მიქნავ, თავის თავ მიშავებია.
რა არა მარგე, ტირილო, თვალების დამღამებელო,
ისევ და ისევ სიცილო, გულდარდის გამქარვებელო.
გულზე არ მედევ, ყინულო, გულს, დარდო, არ მერეოდე,
ტანზე არ მეცვე, შავ ჯაჭვო, სიბუქად ვიარებოდე.

350.  გული მამიკლეს სევდებმა

გული მამიკლეს სევდებმა, შებოჭეს, შეკრეს რკალითა,
ცეცხლი დაანთეს ძლიერი და მე კი დამწვეს ალითა.
სევდისა ღვინო მომართვეს, დამალევინეს ჯამითა,
საჭმელად მომცეს გენია, იცოცხლე მაგის ჭამითა...
პურს შასჭამ რაის ცოდვითა, წყალს დალევ ძალისძალითა.
უფსკრულს ჩავარდნას ვაპირებ, ზღვას ვერ გავცურდი ნავითა.
სხვისა გულისად ნუ ჰკვდები, შენ, ჩემო თაო, მაინცა,
თუმც ბევრგან ბევრი ყოილი უსარწყაობით წაიქცა.

351.  ნეტაინ სული მამეგო

მოყმესა ჰკითხეს შავეთში: — შენ ქონებისა რა გერგო?
— ნეტაინ ჩემი დღეწერა მე სამზეოზე გამეგო.
ნეტაინ ჩემი სასახლე შუა გზაზედამც ამეგო,
გამვლელის, გამომვლელისად, ყველათად კარი გამეღო.
მშივრისად პური მეჭმია, გაყინულ ცეცხლთან გამეთბო,
ამთვენ ცოდვების მოქმედსა სულ იმით მაინც მამეგო.
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352. ამაყებაანთ ქებაო

ამაყებაანთ ქებაო, ქვეყანას გაეგებაო: 
იმათ რო საყდარი დადგეს, ხმელეთად დავარდებაო, 
თეთრად გალესეს კირითა, გუმბათი მოუხდებაო. 
იმათ მკვდრებსა, მდებიარეს, ნათელი დაადგებაო. 
მიქელი და გაბრიელი კელეპტრით გაუძღვებაო. 

353. სულეთ შავიდა დავითი 

სულეთ შავიდა დავითი ჴმამაღლა კივილითაო.
მამა ეხვევის დავითსა: — ნაპირ რად დამეც ცისაო.
დედას რა ვუყო ბებერსა, ჯავრ სა წაიღი მტრისაო?
არ გასტყდა, მაისტლის ქალო, დედაო კაი ყმისაო.
ნუ გენანების დავითი, ხალხის სათავეს ზისაო.
ას ყველას გამეტებული, ულუფა მასდის ღთისაო.

354. სულეთ შავიდა წიქაი

სულეთ შავიდა წიქაი, ჴელით შააღა კარიო.
სიმღერე უთხრა ჩუამა, უთხრა ჩალხიამ ბანიო.
ერთსხვა გაიცნეს ვაჟებმა, დასხდა ქორების ჯარიო.
წყალშიგ ჩაღვარდი, წიქაო, მაცილმ გიქცია მჴარიო.
ჩამაგყვა ჩავარდნაზედა მზის შუქი, უფლის თვალიო.
გასწირე შუაგზაჩია მარადულაი ჩქარიო.
ჭყივილით გამაიარნა მარადულამა გზანიო.
შამაჴდა კალოს კარჩია, ატირდა, როგორც ქალიო.
მაღლა სცოდნიყვა ტირილი, ქვითკირებმ მისცეს ბანიო.
შატილ გასწირე, წიქაო, თორმეტ ქვითკირის თვალიო,
კაცთაგან დაუფასები სრუ იარაღი რვალიო.

355. სულეთ რად არ შახვ

სულეთ რად არ შახვ, ბებერო, სამზეოს რაზედ ჴმებიო.
რა გაქვავ ცოდონაქნარი, მე რად არ მეუბნებიო.
ამბობენ ბეწვის ხიდასა, იმას რომ გადასცდებიო,
ჯოჯოხეთში გადახჴდებიო. მადლი თუ გაქვავ ნაქნარი,
მტრედივით გადახტებიო. 

356.  სულეთში ღულელთშვილები

სულეთში ღულელთშვილები ჩივილით შამადიოდა:
“მჴარ არ გვიჭირეს ჴევსურთა, მარტოთა არ გადიოდა”.
ღულელთშვილების ნაჴოცი მკვდარი კლდეთ გადმადიოდა.
ღულის ძირ წყალი დაგუბდა, ორწყალში აღარ დიოდა.
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357. ნისლი ჰკრა, ბინდი დაეცა

ნისლი ჰკრა, ბინდი დაეცა მაღლა ქსილისის მთასაო, 
დადის, დაეძებს სიკვდილი თათარას, კაი ყმასაო. 
შიგნით უბია გუთანი, საკუთრეულად ხნავსაო. 
გაიგეს მანგლისელებმა, ვაჟკაცს სიკვდილი ჰკლავსაო. 
მანგლისის გზები შეუკრეს, აღარ უშვებენ მგზავრსაო. 
შირაქში შაატყობინეთ ივანეს, ჩემსა ძმასაო. 
გვერდს უზის ცოლი ლამაზი, გულზე აშლიდა თმასაო. 
აქაც მიყვარდი, პატრონო, მანდაც ვერა გთმობ მკვდარსა. 
თუ წახვალ, აღარ დაიშლი, არ ჩაგაყოლებ ჯავრსაო, 
ობლებსაც კარგად დაგიზრდი, არ დაგინებებ თავსაო. 
სამთავ ვუყიდი იარაღს, მტერს იმით მივცემ ზარსაო. 
მშვიდობით, ცოლო და შვილო, გელით შენდობის თქმასაო. 

358.  რა იცის წუთისოფელმა

რა იცის წუთისოფელმა შავეთს რა სამართალია?
შავეთს ჴარი ჴნავს ცალარქა, ბარაქა მესტუმრისია.
შენ რომ ქრთამს ეშურებოდი, მეც აღარ მოგიშალია;
მოვიდეს წერამწერელნი, ჩვენ გვქონდა სამართალია;
შუაზედ ბეწვი გაწყვიტეს, ეგ არი მაკრატელია;
ვაი ამ ბეწვის ხიდზედა რა ძნელი გასავლელია!..
ქვეშ შავი წყალი გამოდის, ზედ მაუგდია პერია;
მაგ ჯოჯოხეთის კუთხესა რა ძნელი შესასვლელია!
ცოდვიანს შეაბრუნებენ, გზად ნარეკალი ჰფენია;
შიგა დგა კუპრის ქვევრები, დუღს და ამოდის ცხელია;
გარშამო ეშმაკებ უდგა, ძირში ანთია გენია.
კაცს კაცის მოღალატესა ჩაუყვეს ენის წვერია;
მამამ შასჩივლა უფალსა, ეგ დიდის ცოდვის მქნელია;
ჴელი ჰკრეს, ჩააგდეს შიგა, მანდა ხარ შესაფერია.
თან ეშმაკ გადააყოლეს, რომელიც უფრო შტერია;
კარგა შეექე, ეშმაკო, მაგისი სული შენია;
მალმალ ჩაასხი პირშია ნადუღი კუპრი ცხელია;
კაცისა მკვლელიც იქ არი, ნათლიის შემგმანელია.

359.  შავეთს რა გვიჭირს უკლოთა

შავეთს რა გვიჭირს უკლოთა, წინ შუქი გვიდგა სანთლისა;
თეთრის ტირიფის სახლ გვიდგა, შიგ კომლი ბრუნავს საკმლისა;
სკამ გვიდგა სასვენებელი, კარ გვიბავ ცოდვამადლისა.
წინ გვიდგა ოქროს ტაბაკი, სალაღებელით ბალღისა;
ზედა დგა ჭიქის ჭურჭლები, სავსე ნაკურთხის სასმლითა.
გვერდით რომ წყარო ჩამოდის, პირის საბანი ქალრძლისა;
გვერდით გვიბავის ცხენები, დაყაჯრულები, ლაგმითა;
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თუ სად ჴმა გატყდეს, იძახონ, იქ წავალთ ცხენით, საგზლითა;
როდესაც დაგვიქროლებენ, იაჴსარ უდგა ლახტითა.

360. თუ მკითხავთ, კიდეც გიამბობთ 

თუ მკითხავთ, კიდეც გიამბობთ ოჴრისას შავეთისასა.
შავეთს დიდდიდებს რა უჭირს, ვაჲ დედას ბალღებისასა!
სახელს თავთავად იტყვიან პურისასა და წყლისასა.
ვინც ბალღ ეჭირა დედასა, შაჲბიროოდა სხვისაცა.
ჩემნიმც დღენ დაადგებიან, ვინც ცოლს შაჰყვარდეს სხვისასა!
ჯერ შავეთს დაჲსწვენ, დაჲდაგვენ, მემრ ქაჯთ მისცემენ ზღვისასა.
იქით თავს ვეღარ დაიჴსნის, ფულიც რო ედვას ქისასა.
შაიყრებიან უკლონი, ნახვას ნატრობენ მზისასა:
მუჴლებს ვეღარა ჴმარობენ, ნატკივნებს ლოდებისასა,
ვერც თვალებს აჭრევინებენ დათხრილებს გველებისასა.
დედმამის ავად მამქცევი რისხვასა ჲგვანდა ხთისასა.
მამქცევი ამოგემოდა წირვასა ჲჯობდა ღდლისასა.

361.  ლექსს მიაც ვიტყვი

ლექსს მიაც ვიტყვი, ბიჭებო, ტირილ არ შამიჴდებისა.
საწყალი ჴევსურიშვილი როგორ უდროოდ კვდებისა.
გზიდან მეორედ დაბრუნდა, სიკვდილ წინ შაეყრებისა.
იფიქრებს: “როგორ ვერ წავალ,” სიბრაზით წამადგებისა.
წამადგა, მაგრამ დაეცა, ტანს ძალი აღარ ხყვებისა.
დაჯდა, დაფიქრდა, ინატრა ამაშინ შველა დედისა.
წამადგა გულჯავრიანი, გზას თაოდ გაუდგებისა,
გაივლის, თანაც იფიქრებს: “სიცოცხლის წუთი ქრებისა”.

362. სულეთ შავიდა წიქაი

სულეთ შავიდა წიქაი, ჴელით შააღა კარია.
სათავეს გადაიჴდინეს, დაუდგეს ოქროს სკამია.
სამლევიარო იძახეს, დაბლა დარეკეს ზარია.
ჩუამ სიმღერა იძახა, მისცა ჩალხიამ ბანია.
სახელად ჯალაბაური, ბაგრატიონის გვარია.

363.  უსამართლოო, სიკვდილო

უსამართლოო, სიკვდილო, არ აიღებდი ქრთამსაო?
თუ აიღებდი, მაგცემდი ტყავსაღამოსა, რვალსაო,
ცხენს შაგიკაზმებდ გიგიი, დაგიკიდებდა ჴმალსაო.

364.  რჯული აქვს როშკისგორზედა

რჯული აქვს როშკისგორზედა, ყალივნიანებ ისხდესა.
მეაც იქ დამიპატიჟეს: — ერთიორ სიტყვა თქვი, — მითხრესავ.
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მე უნცროსებთან მეწადა, უფროსებმ არ გამიშვესა.
მავლიეს ყალივნიანთა, სულეთში შამაჩინესა.
ატირდეს ჩემ დედმამანი, — აქ საით მოხვედ? — მითხრესა.
გვერდზე წყალ ჩამოდიოდა, ჴელის ხილეულს რწყვიდესავ,
ცოდვილ, საბრალო ყმაწვილსა სალაღებს უზიდიდესავ.

365. აღარც სიკვდილი მოვიდა

აღარც სიკვდილი მოვიდა თავისი ბასრის ცელითა.
მანამა მყვანდა ცოლშვილი, არ გამოსულა ჩვენითა;
სულ ერთ გორაზე მისვენავ ხუთ შვილი თავის დედითა.

366.  ღმერთმა დაგწყევლოს, სიკვდილო

ღმერთმა დაგწყევლოს, სიკვდილო, დახვალ ეშმაკის გზაზედა.
მეუკაცურე ყოფილხარ, ზიხარ უკაცურთ სკამზედა.
მისვლით კი მიიპარები, ჴმასა სტეხ გამოსვლაზედა.
ფეჴშიშველაიმც დაგაგდო მაღალ არხოტის თავზედა,
ფეჴთ მოგაზრობდა სიცივე, ჭარ გახყვებოდა ჯღანზედა.

367. ამბობენ, მაქართაშია

ამბობენ, მაქართაშია დგას დიდი ცოდვაბრალია:
შამოპარულა სიკვდილი, წელზე აქვ შავი ჴმალია.
ბეჩავნო მერებიანნო, თქვენთვის წვიმს, სხვაგან დარია,
ორი მოგიკლათ მემცხვარე, მესამე ნანეფარია.
ვანომა ნახა სიზმარი: “შორსა ვარ წასასვლელია,
ჴელში მეჭირა სანთელი, გარს ევლო თეთრი ნავია.
დედასაც დავემშვიდობე, ცოლმაც დამიკრა თავია.
დასა უთხარით ფეფენას, ნურაფრისა გაქვ ჯავრია,
დამილოცნია შენთვინა მშობლები, დედმამანია.
გულზე შაიბი შანები, მამისგან ნაჩუქარია,
შენაც არ მოგკლას სიკვდილმა, დედას დავხუროთ ცანია.”
ვანოო, ნათლიმამაო, გექნა სინათლის გზანია,
ჩემი ნათქომი შაირი შენთვის ალალიმც არია!

368. ტალაურმა თქვა

ტალაურმა თქვა: ნეტავი ჩემგანამც შაიძლებოდეს —
წესი ამ წუთისოფლისა როგორმე შაიცვლებოდეს.
დამეშრო ცოდვის მორევი, აღარვინ ატირდებოდეს,
არ მოკვდებოდეს ჯეილი, მანამ არ დაბერდებოდეს.
რო დედა შვილის კუბოსა გვერდზე არ დაუჯდებოდეს,
თავის სილაღეს მიწაში თვალი არ ჩაუყვებოდეს.
ცოდვაა, ახალგაზრდაის ცაზე ვარსკვლავი ჰქრებოდეს,
ტიროდეს მთელი სოფელი, დედისერთაი კვდებოდეს.
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369.  ნეტავ არ ჩაედებოდეს

ნეტავ არ ჩაედებოდეს ფოლადის გული სხეულსა.
მალე მოჰკლავდა სიკვდილი, არ დასტანჯავდა სნეულსა.
მადლია ცივი სამარე, დაასვენებდა ეულსა,
გაეშვებოდა პირიდან ამ წუთისოფელს წყეულსა,
ათასნაირად მტანჯველსა, სიტკბოსიმწარით რეულსა.
ფლიდია წუთისოფელი, დაუგმავ ყველა გრძნეულსა.
მიწაა ჩვენი მფარველი, დედას ვადარებ ხვეულსა,
გულმკერდში ჩაკონებულსა, შვილზე ჴელგადახვეულსა.
სუყველას გულში ჩაიკრავს — უვარგისსა და რჩეულსა,
უალერსოს და უღონოს, მკერდში სისხლგამოლეულსა.
თუ საიქიო არ უჯობს ამ წუთისოფელს წყეულსა,
ერთს მაინც ვისმე ნახავდით იქიდან გამოქცეულსა.

370. ეს ჩემი დარდი რა არი

ეს ჩემი დარდი რა არი, განა უძირო ზღვა არი,
ზღვა თუ ილევა კოვზითა, — დაულეველი რა არი?
ჩემი ფიქრები რა არი, მიუწვდომელი ცა არი.
გული მაქვს დაუღალავი, შიშიც არ იცის, რა არი.
ჩემი ცხოვრება რა არი, კლდიდან ნასხლეტი ქვა არი
ქონება არაფერია, მაგრამ სახელი სხვა არი.

371. ცეცხლი ვთქვი

ცეცხლი ვთქვი, პირი არ დამწვა — რად მაგდებთ ცეცხლის ალშია,
მე ვთქვი და თქვენ ნუ მიიღებთ, რაც არ გიჯდებათ ჭკვაშია;
გულს რად მიჩხვლეტავთ გველის ფხით, ან რად მისველებთ შხამშია?

372.  საწყალო ბუნებიშვილო

საწყალო ბუნებიშვილო, მზიდველო მძიმე ტვირთისა,
ცხოვრება ცვალებადია, ხომ ხედავ, როგორ მიდისა?!
გაჩერდი, ის თუ გაჩერდა, გაიქეც, ის თუ მირბისა!
ფიქრი მომავალ დღეებზე გულს მიღრღნის ათას რიგისა,
ღამეს მივანდევ იღბალი და ტყეში ფოთოლთ ქვითინსა.
რა სჯობ მჴეცებთან ცხოვრებას, მწვანე ბალახის ბიბინსა,
რომ ქვეყნად არვის ეკუთვნი, გარდა ცისა და მიწისა!
შამზიზღდა, ხალხნო, ქვეყანა ძაღლური, ძაღლის ჯიშისა.
ვისაც ენდობი, არ გინდობს, შაჭმას გიპირობს ისიცა,
არც სიყვარული არსებობს, ღგავ ჩხრიალს მშრალი ქვიშისა.
ყველა ყველაფერს კისრულობს, სირცხვილ აღარვინ იცისა.
ნახავ ნამუსის გაყიდვას, ნახავ გატეხას ფიცისა.
სჯობ, წყალმა ჩაჭრას ქვეყანა, დავრჩე მდინარის იქითა.
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373.  ბერიკაცსა და უღონოს

ბერიკაცსა და უღონოს მალე დაათრობს მაჭარი.
გაყიდდი, სიჯეილეო, რო მოგიტანდეს ვაჭარი.
ბევრია მაგის მუშტარი, მაგრამ გამყიდველ სად არი?!

374.  გლოვნამც არ იყოს წესადა

გლოვნამც არ იყოს წესადა, არც ატკიება გულისა.
წეს იყოს ჩასვლაამოსვლა შავეთში მოციქულისა,
ამაიტანდა ამბავსა, თუ ყოფნა არის სულისა.

375. წუხელა ვნახე სიზმარი

წუხელა ვნახე სიზმარი: “ტირილ ჩამოდის ჩვენითა.
შავეთში მიმამგზავრებენ ჩემის მიმინოს ცხენითა.
ცხენის ტახტაზე მეკიდა ჩემზე მოჭრილი შენი თმა”.
გული დამიკლა, დედაო, შავმა ბეჭედმა რქისამა,
შავეთით გამოგზავნილმა შავგვრემანაის ყმისამა.

376.  შავი წყალი მოდიოდა

(ერთი ბიჭი ყოფილა ავადა და სიზმარი უნახავ იმ ბიჭსა. 
გამაეღვიძა და დედას უამბო)

— შავი წყალი მოდიოდა,
დედავ, რა არიო?
შიგ კიდობან მოგორავდა,
დედავ, რა არიო?
შიგ ლაინი მაიშლება,
დედავ, რა არიო?
შიგ ბატკანი მობღაოდა,
დედავ, რა არიო?
წინ თეთრწვერი კაც უძღოდა,
დედავ, რა არიო?
ეზოს ფური გამოყვირის,
დედავ, რა არიო?
მთას ირემი მოყვიროდა,
დედავ, რა არიო?
მინდორთ ტრედნი ღუღუნებდნენ,
დედავ, რა არიო?
ღობეს ჩიტნი ჭიკჭიკებდნენ,
დედავ, რა არიო?
ალვისი ხე გადმოიქცა,
დედავ, რა არიო?
იმას ტოტები დაატყდა,
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დედავ, რა არიო?
— შავი წყალი — ჩვენი ცრემლი,
ვაჲ, შენ დედასაო!
კიდობანი სამარეა,
ვაჲ, შენ დედასაო!
ლაინი — გასახურავი,
ვაჲ, შენ დედასაო!
ბატკანი — სულის საჴსარი,
ვაჲ, შენ დედასაო!
თეთრწვერ კაცი ღვდელ იქნება,
ვაჲ, შენ დედასაო!
მთას ირემი — მამაშენი,
ვაჲ, შენ დედასაო!
ეზოს ფური — დედაშენი,
ვაჲ, შენ დედასაო!
მინდორთ ტრედნი — შენი დები,
ვაჲ, შენ დედასაო!
ღობეს ჩიტნი — შენ ცოლშვილნი,
ვაჲ, შენ დედასაო!
ალვისი ხე შენ იქნები,
ვაჲ, შენ დედასაო!
იმის ტოტები — შენ მჴრები,
ვაჲ, შენ დედასაო!
და დალივა კიდეც სული...

377. ბაშტით ჴარი გამოხყვირის

— ბაშტით ჴარი გამოხყვირის, იცი, ბიჭო, რა არის ის? 
შუით ფური გამოზრინავს, იცი, ბიჭო, რა არის ის?
მთას ისრები გადადიან, იცი, ბიჭო, რა არის ის?
ციხეს მტრედებ ღუღუნებენ, იცი, ბიჭო, რა არის ის?
ღობეს ჩიტებ ჭრიკჭრიკებენ, იცი, ბიჭო, რა არის ის?
ჭალას ჴოჴობ ტრუზუნებდა, იცი, ბიჭო, რა არის ის?
კიდობანი ჩამოგორავს, იცი, ბიჭო, რა არის ის?
შიგ ქაღალდებ იშლებოდა, იცი, ბიჭო, რა არის ის?
— ბაშტით ჴარი გამოხყვირის — მამაჩემი იქნებაო; 
შუით ფური გამოზრინავს — დედაჩემი იქნებაო; 
მთას ისრები გადადიან — ძმებ ჩემები იქნებიან;
ციხეს მტრედებ ღუღუნებენ — დებ ჩემები იქნებიან;
ღობეს ჩიტებ ჭრიკჭრიკებენ — შვილებ ჩემებ იქნებიან; 
ჭალას ჴოჴობ ტრუზუნებსო — ცოლი ჩემი იქნებაო; 
კიდობანი ჩამოგორავს — ჩემი კუბო იქნებაო; 
შიგ ქაღალდებ გაიშლება — ჩემ სუდარა იქნებაო. 
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378.  შენ თუშეთ წახვალ, გუგულო

შენ თუშეთ წახვალ, გუგულო, ბზობასა დ’ ხარებობასა.
ნუ უთხრიდ ჩემსა დედასა — შენ შვილ მზეს ვეღარ ხედავსა.
დაიყრის ვასა, ვაგლახსა, დაიხვევს მეზობლობასა. 

379.  ჩემ მტერსა, მათურელებო

ჩემ მტერსა, მათურელებო, მე რო კი ვნახე სიზმარი,
ჩემ წილ მზემთვარე დაბრძანდეს, უკუღმ ამოჴდეს ცისკარი,
ჩემ წუთისოფელ დაიქცა, კი თუ მამერგო ღვთის ვალი.

380.  მოგვიკვდა უჯერებელი

მოგვიკვდა უჯერებელი, დავკარგეთ უქშერებელი.
თქვენ სხვა ვინ გაგიგონიათ უკვდავი, უბერებელი.
ვუარეთ, ვეღარ ვუშველეთ, ჭირ შაჲხვდა უშველებელი.

381.  ორშაბათ გათენებადა

ორშაბათ გათენებადა ვასთავ, ვაბრუნებ ტარსაო.
ეგრ ჩამოვყარე ცრემლები, როგორც ნისლები ნამსაო.
როგორ მიკვირან ჯალაბნი ნეტარ ამბობენ რასაო?
როგორ კარგია სიკვდილი, რო მიტირებდეს ქალსაო.
დაქუჩდებოდეს ნარჩევნი, შამუავლებდი თვალსაო.
ჩვენებურ ახალგაზრდანი მზესა ღგვან ამომხდარსაო.
გამიკეთიდით კუბოი, მიწა არ იჭერს წყალსაო,
არამც რა ლოდის ნაწური ჩამამივიდეს თვალთაო.
გველიც საბუდრად გაილევს ქალის ყვითელსა თმასაო.
ბევრა გვყოვ ცოდვის მათქვამი, სულეთ შაუკრავ გზასაო.
საჯოჯოხეთოდ წავღლალავ, შავთ მივაბარებ ზღვათაო.
ჩემ ცოდვა საბოსლოია, ნეტა რას გიზამს კასაო.
ჩვენჩი მასულო სტუმარო, დახოლ უხანოს ხანთაო
რად დახოლ წარამარათა, რაად მილაღებ სხვათაო?!
ავდგებ, მე გადავითხევი, ქალ არ გიბრუნებ თავსაო.
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382. შარმანაულო, შავარდენო

შარმანაულო შავარდენო,
მთიბელნი გიხარიანღაეო.
მთიბელმამკლისა სანაყროდაო
დუმას ზისცვარში ხარშავღაეო.
ბევრაის ჯიჴვის გამგორესაო,
თოფსა ჴირიმსა ზიდავღაეო.
მტრისა ბევრაის გამჯავრესაო,
წელზე ფრანგულსა იბამღაეო.
სტუმრის ბევრისა მასახურსაო,
ტყავსა ქემხითა ხკერავღაეო.
ბევრაის მტრისა გამრიგესაო,
ენასა ბჭეჩი ზიდავღაეო.

383. გუშინ გავიგით ჴევსურეთაო 

(ბერდია ცისკარაულზე)

გუშინ გავიგით ჴევსურეთაო,
ციხე ახიელ დაიშალაო —
ციხეი ჯურჯიაულთაიო.
კოჭლათ აღარ ხყავ ბერდიაიო,
შაეჴსნა ჴმალი თემსოფელსაო,
მშვილდმა მიზანი ჩამოყარნაო.

384.  შატილიონთამც ვენაცვლებიო

შატილიონთამც ვენაცვლებიო
ომჩი მაშვრალთა, სისხლით მთვრალთაო.
არა იციან ფარდანანიო,
უკიდავ ალი თოფის წვერსაო.
კაცს რად გჭირდება შუაკაციო,
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წიქათ ბეწიკა არ ხარაეო?
გათქმული ჩაჩნის ბოლომდიაო.
კაც თუ დაგჭირდა შუაკაციო,
ჩვენს კარად გარმაიარიდიო,
უფროსსა უძახიდი ჩვენსაო.

385.  ადე, შე თათართ ჯავახაო

ადე, შე თათართ ჯავახაო,
გამაიქეცი ხარათითაო.
ზულაის წვერი გადიარეო,
მდევართ ქვე რას მიღმეტდებოდიო.
დედისერთა ვარ, რად არ სთქვიდიო,
დამჩებ დედაი ბებერაიო,
გაჴდებ თიაყათ საყვანელიო.
ჯიჴვო, სადგომით გადმოღვარდიო,
ირემო, დაიჯეჴენი რქანიო.
გაგიხტათ ქორის წიწილაიო,
წაგექცათ ოქროს აკავანიო.

386.  სისხლი მავიდა გუდელასაო

სისხლი მავიდა გუდელასაო,
მავიდა წყალი სისხლიანიო.
ხალხმა ერცხვაი ინადირაო,
დისწულდედიძმებ აირივაო.
გულზე მასვლა ქვე რად გინდოდაო,
შე ჩვენი ბერი ფურის ჴბოო.
შენ რად მიქნევდი, ბიძაჩემოო,
ბალღმა მაგის მეტ ვერ ვიცოდიო.
წადი დ’ ეხლ დედას ახარიდიო,
ბიძა გავწირე სისხლიანიო.
დედა დაგიცხობს ლოცვის კვერთაო,
დისწულს არ მახკვლენ დედისძმანიო,
მოკლან და იქავ იტირებენო.

387. ოჩიაურნი ჩამოსეტყვნაო

ოჩიაურნი ჩამოსეტყვნაო,
მეხ დახკრა ნინიაის სახლთაო;
იწივლა გველმა ლიბუჩიაო,
კეზ გატყდა, კერას გაერეკაო,
ოროლნი გაიხვივნა ძმანიო,
ორნივ გადასჩეს დედმამანიო,
ტოტით მბღუნავნი ბებერანიო,
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ცელები ჩამაყარნა ზვავმაო,
ქვიშას მამჩლები ნამჴრევჩიაო.

388.  ადე, ვაჟკაცო, რაი ჰქენიო

ადე, ვაჟკაცო, რაი ჰქენიო,
ციხეო, რატომ დაიშალეო,
კულაო, რატომ წაიქეციო.
რას ფიქრობთ, ბუღნიაურებაო,
მოდი და ნურცა გაუშვებთაო.
ან თქვენ, შვილებო, რას იზამთაო?
სიკვდილსა მიუტანოთ ქრთამიო.
იქნება ისევ დაგვირჩასაო...

389.  გიტირებ, კაცო, არა გინდაო

გიტირებ, კაცო, არა გინდაო,
ჯალაფო კაის კაცისაო.
კვერდიდო, ტაბლა შვენიეროო,
ბევრაის სტუმრის მასპინძელოო.

390. გამოვიარე როშკისგორიო

გამოვიარე როშკისგორიო,
როშკისგორ მიწა აინდგლიაო.
ახალათ ბიძურაის შვილმაო
წამასადგომად აიწიაო.
ციხე დაგვექცა, დედროვანნოო,
ჩაწვა როსტომი მიწაჩიაო.

391.  დაი ენაცვალოს თავისაიო

დაი ენაცვალოს თავისაიო
მამესწვერასა მაწმაოელსაო;
არ მისცა მზეი დათვისელსაო,
საფქვავნი მთაში აზიდვნივნაო,
წავიდა, იქაც დაუშალნაო.
წყალი არ მისცა დათვისელმაო,
წისქვილ არ გააბრუნებიაო.
მამესწვერამა მაწმაოელმაო
გაურჯულები გაარჯულაო,
ქაჩეს წისქვილი გააბრუნაო.

392.  გორგიო, დედა შაგენაცვლაო

გორგიო, დედა შაგენაცვლაო, 
ბერის ჯიჴვის რქათ გიგონ წვერნიო, 
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ბევრაის დედა აატირეო, 
აეხლად ტირის დედაშენიო.
გორგი, შენ ხარა უთურგათიო, 
იყავ არდოტის ერთკი მჴარიო.
შენ სიკვდილ ქისტებს გაუხარდაო, 
იყავ მითხოელთ ნიავღვარიო. 

393. აგეთასამც კი ნუვინ იჴდისო

(ძმაზე ნატირალი დისაგან)

აგეთასამც კი ნუვინ იჴდისო,
მე რო ვიჴადე ფარსმის თავაო,
ძმას მივეყუდე ნატყვიარსაო,
სიპრიელათა იღობებდაო.
თავითი ყორნებ უგოგევდაო,
თვალთად კი ვერა დაეწონაო,
ჴელი ზდებიყვა დაშნაზედაო.

394.  თვალჭრელო, ჩვენო აბულეთაო

(შატილივნებზე ნატირალი მზექალუაისაგან)

თვალჭრელო, ჩვენო აბულეთაო,
ნადირობ არ იყავიაეო,
მაღალი წვერი არიშკისიო
აღარცად მაიარიაეო.
ჭანთეთ არ ჩინდა ტერელოიო,
თოფის ჴმა არ მადიოდაეო.
იდუა არცად ომობდაეო,
ხოლიგა არ იცინოდაეო.
ყელჭრელი იდუაის თოფიო
სულწუხად არ გადიოდაეო.

395.  გამიცინებენ ლაღნი კაცნი

(ცოლის ნატირალი ქმარზე)

გამიცინებენ ლაღნი კაცნი,
ყმაწვილყმუწვილნი უმეცარნი —
ქმარს ტირის ტოლათ შუქიაი,
შვიდის კვირაის ახალზალი.
შენ წილ გაიყვეს, შე სამიწეო,
შენ მოგარგინეს ახალ სახლიო
ცეცხლდაუნთები, უმყოფლავიო.
მე გეტყვი, ვერვის დაუწონაო,
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შენ ცელსა აყენებენ დოღვსაო,
შენ ჴარებს გაიყარეს წილიო.

396.  სულეთის ღმერთო მადლიანოო

(გარსიათ ივანეზე ნატირალი მისი ცოლისაგან)

სულეთის ღმერთო მადლიანოო,
მამე ნებაი საუბრისიო:
გამამაცხადე სამზეოსაო,
შენ ამაძრახე სამზეურთაო,
ახლა ჭურჭელი მამეც ჴელთაო.
ჯიჴვო, წაედი საწოლთკედაო,
ვეფხვო, დახყარე საომარიო.
ჩემო ოჟაო, გადამიშვიო,
შამილის თავით გეხვეწებიო,
წილი გაგიწყდა, ბაბღიააო,
ხმა გამიტეხე წყალსიქითაო.

397. ეგ მინდა, დაი დაგენაცვლა

(დის ნატირალი ძმაზე)

ეგ მინდა, დაი დაგენაცვლა,
წიქავ, სისხლიან ტალავარსა.
გეუბენ, გაუმთხილდი მტერსა,
თორემ თოფს დაგკვრენ მესისხლენი.
არ შაგიბრალებს ურჯუკაი
მამკლავსა იმედაისასა.

398.  ტანიეს ამბავ გავიგონეო

(ბერდედას ნატირალი ბიძაშვილზე)

ტანიეს ამბავ გავიგონეო,
ციხემა ჩარდახ ჩამოყარნაო,
მაუკლავ ოჩიაურიაო.
გამაგრდი, შუქიაურთ ქალო,
გაჯავრდი, გაიმაგრე გულიო.
დაზარდენ ქორის ბაჴალანიო,
წალალენ შურის საძებრადაო.



140

ხალხური პოეზიის ანთოლოგია

399.  რა ვქნა, დედანო, მატირალნო

(ნანუკას ნატირალი მამიდაშვილზე)

რა ვქნა, დედანო, მატირალნო,
რაჴლა ვიქჩერა სატირლადაო
ეგ ცისკარაულთ ფალავანიო,
ციხეი ახიელელთაიო,
ციხე უდროოდ ჩამოშლილიო.
ხანჯარო, შენამც აგაძრახაო,
ხანჯარო ბერდიაისააო,
მაგცამც პატრონის საქციელიო,
ენამც ჩაგიდვა უენოსაო.
გულს მოგდებ, ჩემო მამიდააო:
წაოლ, უამბობ ნათელასაო,
შინითაც გატიალებულსაო.
ბერდოვ, დედიდა შაგენაცვლაო,
ესაჩუს გადმაიარიდიო,
შინშ ბეწინტურიც მომგვარიდიო,
გიჟმაჟ ბიჩინაგურაიაო,
ჩემი მზე, ჩემი დამღუპავიო...
შენ არაი გაქვს სახათრავიო,
დისწული დედისძმათაიაო,
სულის ღმერთს გამაეთხოვიდიო,
წამამგვარიდი ბეწიწურიო,
ბოთლანი შაუნახენ ჭრელნიო,
ცხენი უკვებე ქერთივითაო.
ლურჯამ დანაყა ნალუსმარნიო,
ლურჯამ, პატრონის მაძებარმაო.

400.  დედანო, რა ვქნა, ვერ ვიტირებო

(დის ნატირალი ძმაზე)

დედანო, რა ვქნა, ვერ ვიტირებო,
მიმძიმს ტირილი ერთის ძმისიო,
ვერ ვქჩერობ დასატირებლადაო
იმედსა ჩემსა ჩამოშლილსაო.
და შაგენაცვლას გიორგისაო,
ვაშკაცს სახელის მოყვარულსაო,
მავალსა შურის საძებრადაო,
ქისტების ტყვიით დახარჯულსაო.
ძმობამ, ვერ გავსძლებ უშენოდაო,
შენ ვერ გიგონებ სამარესაო,
მზეს ვერ შავხენებ უშენოდაო,
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მზეს — უშენობით დაჩრდილულსაო.
შენ ცოლს ვერ ვიჭერ შინ წასულსაო,
ქალსა — სიკეთით არჩეულსაო.
დედას ვერ ვიჭერ გულ მტკივანსაო,
მამას — ტარივით აბრუნვილსაო.

401.  ხომიზურაო, შაგენაცვლეო

(ხომიზურაზე ნატირალი ცოლისდისგან)

ხომიზურაო, შაგენაცვლეო,
მე იმას რაად მატყუებდიო,
მაგიოლ გიორგიობასაო,
მაგიტან ჯიჴვის სატყავეთაო, 
შაგნანდა, ხომიზურის მზემაო, 
საჴარის მაღალ შაჴდომაიო, 
არხოტიონთად მეტობაიო, 
ჴმლითა სანგალში გადასვლაიო.
დამეწვნეს შენნი სიძობანიო,
მემრ ჩემის ცოლისდაობანიო,
თავჩიით ამამკვნიტენ თმანიო,
ჩაისხენ ჯიბის მასრაჩიგაო.
აეგრავ მია კუჭულანიო,
მესხნიან სარტყლის უბეჩიაო.
აის დრო არ გვერჩიყვისაეო,
შატილ ვისხდიდით ციხის კარაო,
ადჩადიოდის ხოყანაიო,
არც კი ვის გადავხენიდითაო. 

402.  სიძევ, გენაცვლოს ცოლისდაიო

სიძევ, გენაცვლოს ცოლისდაიო, 
მაგვწონდი მაკეთეობითაო,
კარგ იყავ სამაკეთეოდაო.
გირჩიეთ ქალი ქალებჩიაო, 
ხახონთ ლელაი პირლამაზიო. 
ლაშქარ მეტობა რად გინდოდაო,
განა შენ ქალზალ მადიოდაო.
მიშველე, იმას ვინ გეძახდაო!.. 

403.  აბეჩავ, ჭოლიკაურთ ვეფხოვო

(სამძიმარის ნატირალი ჯღუნაზე)

აბეჩავ, ჭოლიკაურთ ვეფხოვო,
მორიალესა ღგვანდი მგელსაო, 
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მტრისაკენ დასატიებლადაო,
მგორიალესა ღგვანდი ქვასაო, 
მთაშიგით ჭალას გავარდნილსაო.
ეს ტახტიც რად არ გაიყოლეო, 
გვერდების მოსასვენებლადაო,
ნაბადიც უნდა წამოგეღაო, 
ავდარჩი დასაფარებლადაო, 
დვირბინიც უნდა წამოგეღაო,
ნადირთად გასახენებლადაო. 

404.  დედა გენაცვლოს, დედის ქალაო

(ნათელას ნატირალი მაიაზე)

დედა გენაცვლოს, დედის ქალაო,
ახალ ტალავარ ჩაიცვიდიო,
ე თმანი ხუთად დაიწნიდიო,
სულეთ ბიბინით იარიდიო,
ობლის ობოლი გაზარდიდიო,
დედო, კალთაჩი ჩაისვიდიო,
თოხოლჩათ ქალ ორ, იკვეხნიდიო. 

405.  გიტირებ, აგრემც გენაცვლებიო

(თარუას ნატირალი გიგიზე)

გიტირებ, აგრემც გენაცვლებიო,
ღირხარ ვაშკაცი სატირლადაო,
შურის საძებრად დამავალიო,
არხოტის ჭალას დაზღეპილიო,
ტყვიისგან დანაგაბრებულიო.
შენ დაალეგენ დედმამანიო,
შენ დააოჴრენ სამნი დანიო.
ეხლა მიზდიხარ სამუდმოდაო,
მზე გიდგას უკენობისაიო,
გჩება აბჯარი, იარაღიო,
დაგჩა შვინდაი უმჴედროდაო,
ცხენი დაგეძებს საოჴროიო,
იკლებს სოფელსა ჭიხვინითაო.
ცოლი შინ დაგჩა ახალზალიო, 
ცოლი, ნარჩევი სიკეთითაო,
კარგის დედმამის გვარისაიო. 



143

ხმით ნატირლები

406.  გორგი შენა ხარ თველექათიო

(მზიას ნატირალი გორგიზე)

გორგი შენა ხარ თველექათიო,
მთაჩი მჴოცელი ჯიჴვებისაო,
ჭალას მითხოველთ ვაჟებისაო.
შენ შენ ფერნ გინდან მატირალნიო,
შენის ვაჟობის დამფასავნიო. 
ბრალია მგელა არ მამიკვდასო,
რო დასწვა მიწის ლოგინზედაო. 

407.  ათათა, ბიჭო, ბალახაიო

(მზექალუასგან ნატირალი სამუკაზე)

ათათა, ბიჭო, ბალახაიო,
გამკვირებიხარ სამუკაიო!
იმით კი უფრო გამიტრელდიო,
სკლატის ცმა არა იცოდიდიო, 
ლეგა ჩოხაი ჩაიცვიდიო, 
გვერდზედა ქუდი გაიგდიდიო. 
ალაღებულსა ღგვანდი წყალსაო,
ვერ გასავალსა ცხენისასაო,
პირგამართულსა ღგვანდი თოფსაო,
ჴმაძალიანსა სიათასაო. 

408.  ჩემო მამაო, მამამთილო

(დანიშნული ქალის ნატირალი საქმროზე)

ჩემო მამაო, მამათილო,
ჩემი აქ მოსვლა რად გეწყინაო?
შენ შვილს მიქებდეს სანეფოდაო,
წამოვედ იმის საცნობლადაო.
ეგ კარჩი აღარ გამოჩინდაო,
აღარ იკადრა ჩემ ნახვანიო.
დავსწყივა, დედის ერთაიაო,
თუ არა, მყოლებ დამიწბილაო.
ჩოჴა მოვართვი ორშიანიო, 
თათი, ბაჭიჭი ყაჭისაიო,
არ იღებს, გაჯავრებულიაო.
დღეს მოვედ, იქავ წაოლ ხვალაო,
უკლო უკლოდავ გავბრუნდებიო.
გვირგვინი მაშინ გამიშავაო,
აეხლად მიწამ გააშავოსო.
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409.  ლელაო, დედა შაგენაცვლაო

(ბერდედის ნატირალი შვილზე)

ლელაო, დედა შაგენაცვლაო, 
გამწყრალი მიხოლ დედისაიო.
შენმა მზემ, შენი სიკვდილითაო,

მე არას გამოვილევ გონსაო, 
ვერ დამაცილებ გიგიასაო. 

410.  გიტირებ, ლამიანის მზემაო

გიტირებ, ლამიანის მზემაო,
აგრე მიწასა გასარევაო. 
შენ შამაჩვენე სრუყველასაო,
დიაცმა ქმარი დაგიტირეო,
მავალი არიარეზედაო,
ველზე მთენეო ღამეთაო, 
მლაჴაო მთალემადეთაო.
გაუტეხელო რკინის კვერო,
მავალო საურჯულოოსაო. 
ჴელ მაგიმართას მშვიდობითაო,
წახვედ, მიუხოლ თავისებსაო,
წერასამც მოხჴდი თათუასაო,
ყალანსამც მოხჴდი მოკლიასაო. 

411. ფასიორათამც დაღლევს ღმერთიო

ფასიორათამც დაღლევს ღმერთიო,
მისცეს დვირბინი იმედასაო,
აკუშოსღელეთ გამახენაო,
იცნა მთიბელი მთიბლებჩიაო,
ლეგოსანაი წითლებჩიაო.
მთიბელო, ჯვარის სათიბეთაო,
თოფმა ბუჩამა ჩამოგხვივლნაო,
დაგასრევივნა კაფიანიო,
ნამჴრევნი სისხლით დაგასვრივნაო,
ნამჴრევთ სათავეს დაგჩა ცელიო, 
ნამჴრევთ ბოლოჩი სალესველიო. 
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ფშაური

412.  სიკვდილო, შვილი გაგიზარდე

სიკვდილო, შვილი გაგიზარდე,
მე სხვა დედებს კი არა ვგევარ,
ძალიან დაღონებული ვარ,
სისხლის და ცრემლის ტბორში ვზივარ.
აქამდე ბედნიერი ვიყავ,
ეხლა კი მწუხარების მზე ვარ,
დაღონების მზე გადახრილი,
გორს იქით გადაფარებული.
ვაჰმე, სიკვდილო, რა ყოფილხარ,
ხანჯრებით ჩამიკაფე გული.

413.  სიცოცხლის ღირსი აღარა ვარ

სიცოცხლის ღირსი აღარა ვარ,
მცხვენიან თვალთა გახილება.
მე შვიდი შვილის დედა ვიყავ,
ეხლა არცერთი მებადება.
ვერ გამიგავის, ვის დედა ვარ —
სიკვდილისა თუ სიცოცხლისა?!
დღესა და ღამეს ვეღარ ვარჩევ,
ჩემთვის სუ არი უკუნეთი,
ჩემთვის სუ არი ჯოჯოხეთი.

414.  ხალხო, რად გიკვირთ

ხალხო, რად გიკვირთ, გიჟი რო ვარ,
ანადა რო ვარ დაჴელთილი?
შვილი დავკარგე ქვეყნის სწორი,
სახე ცრემლით მაქვ დასეტყვილი.
გმინვა ვარ გულის გამლეწავი,
შავ შუაღამე გადასული,
მე სუ უკუნეთ ღამედ ვივლი,
გული მაქვ, გული დაგლეჯილი.
სიკვდილო, თუკი ადვილი ხარ,
ერთხელ შენ თავად რად არ მაჰკვდი,
თოვლივით მზეზე რად არ დასდნი?
წეღან აქ ვინამ დამაყვედრა,
სუყველა შენი ბრალი არი:
სიცოცხლე თავად გააჩინე,
სიკვდილიც შენივ შვილი არი.
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415.  ნეტავი გაუმარჯვა ღმერთსა

ნეტავი გაუმარჯვა ღმერთსა,
შავეთსამც მისცა — შავეთს — კარი,
რო შვილებისად თვალ დამევლო,
ჩემ სანათაი როგორ არი.
თამარ — ვერ გაიზრდებოდაა —
გასათხოვარი ნეტარ ქალი?

416.  კოწიწათ ქალი არა ვარა

კოწიწათ ქალი არა ვარა?!
თავმწვეტი მწივან გველივითა.
მე იმდენ ყისმათს რა მამცემდა,
ორორი ვაჟი მექორწილა,
მეზიდნა საკვლეველეები,
ჭრელ ფარდაგები მაქსოვინა;
ორორი დამრჩა ყდაზე ქსლები,
ქსლები, რა ქსლები — ორშივნები;
ბეჭსახეხელის გრიალშია
ცის ქუხილ აღარ მამდიოდა.
დედა ენაცვლოს ჩემ ქალებსა,
ჩემ ნინოსა და მარიამსა,
ვზივარ ორ კუბოს შუაშია,
ორპირად მიწა მენგრეოდა.

417.  ნეტავი ღმერთსამც გაუმარჯვა

ნეტავი ღმერთსამც გაუმარჯვა,
ნანატრი ჩემიმც გამიცხადა,
ჩემი თამარი გამიცოცხლა,
გაცოცხლებული ვაჟიმც მიქნა,
მთაში მთიბელში გამირია,
ჭალაში ყანის მომკალშია,
ქალს მე ქალობით არ გიტირებ,
ქალი ხარ ვაჟებს მისათვლელი,
ტვირთს ვაჟკაცურად აიკიდებ,
ცულსაც ხეს დაჰკრავ ვაჟურადა.

418.  ღამეო, შენამც გენაცვლები

ღამეო, შენამც გენაცვლები,
შენაც ჩემ დარდი გაგიგავის;
ძალიან ბევრი გიტირებავ,
ვარსკვლავნი ცრემლად დაგიღვრავის.
გათენებაო, შენც გენაცვლე,
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შენც ჩემი დარდი გაგიგავის;
მთის ყვავილებზე, ბალახებზე
ცვარნამის ცრემლი დაგიღვრავის...
ჩემ შვილს რად უნდა სამოსელი?
ჩოხა გახადეთ, გადააგდეთ.
მიწის სამოსელ შაუკერეთ,
სარჩულად მოთქმა დაუდევით,
ცრემლები ღილად დაუკერეთ,
სამარეს პირი გაუკერეთ
ჩემი ცრემლების ძაფებითა,
ხავერდოვანი ბალახითა.
სამარევ, პირი დაიბანე
მწუხარე დედის ცრემლებითა,
მიწაო, შვილი შემინახე,
შენ შემოგჩივი ვედრებითა.

419.  შენ სწორად ზეცა გატეხილა

(ჩვილის დატირება)

შენ სწორად ზეცა გატეხილა, შვილო,
ჩამუარდნილა, დაგცემია, შვილო,
ატატაი გაგიკეთესა, შვილო,
სიარულს თუ გასწავლიანა, შვილო?!

420.  დაღამებისა ოთხშაბათსა

დაღამებისა ოთხშაბათსა
შვილსა საკინძი გამაუბი,
გავგზავნე სალხინებელჩია,
პირსისხლიანი მამივიდა.

421.  ნათესავ-მოკეთენ მოგივიდენ

ნათესავმოკეთენ მოგივიდენ,
დედაშვილობას, ამაჰხედენ...
ვაჲ, შენ დედასა და მიწის წვენი! —
ვეღარ თუ წახვალ სათიბლადა...

422.  ო, რა ცოტახან გამალაღე

ო, რა ცოტახან გამალაღე,
სულ სანთელივით მინათებდი.
შენ იყავ ჩემი მზის ნათელი,
გამიქრი, დავრჩი ბნელაშია.
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423.  დედა ენაცვლოს შენ სიყრმესა

დედა ენაცვლოს შენ სიყრმესა,
მაგ შენ განიერ მხარბეჭებსა,
შვილო, შენ გავლაგამოვლასა,
გაცინებასა პირისასა.
შვილო, რა მიყავ, სად მიდიხარ,
ბებოპაპათ აქ რად მიწირავ?
დაღონდებიან საცოდავნი,
უშენოდ ვეღარ გაიძლებენ.
მე კი მზეს ვეღარ დავინახავ,
ვეღარც გამუალ შინაითა.

424.  დედა გენაცვლოს, ჩემო ქალო

დედა გენაცვლოს, ჩემო ქალო,
დედის მემთეო, მებარეო.
დედის მექსლეო, მეჯარეო,
ცხვარი გიყვარდა სამზეოსა,
საიქიოსამც მოგივალის
თეთრ ბატკნიანი ბღავილითა.

425.  სიკვდილო, მოკალ მარჯეკალი

სიკვდილო, მოკალ მარჯეკალი,
ჩემი ხოშარას გამთხუები.
წყალსა ვერა ვსვამ გუბისასა,
წყაროსასა ვარ დაჩვეული;
პურსა ვერა ვჭამ ქერისასა,
წმინდისასა ვარ დაჩვეული;
ბრაწზე ვერ ვაბამ აკავანსა,
გაწყდება, გადამივარდება.
მინამ მე მივალ საკრეფადა,
უწინ ყორნები მიმასწრებენ.
ვიგროვებ კაბის კალთაშია
ტვინსა ჩემისა შვილისასა.

426.  სამთა ფრინველთა ჩამეერეს

სამთა ფრინველთა ჩამეერეს,
სამთავემ ფარსნიელაობით.
ულვაშნი პირით გადმოჰქონდეს,
მა ტერელოთა გუშინისა,
ლაშქარს ნამყოფი ვაჟკაცისა.
სუყველა პირშიშველა იყო,
თუ იქნებოდა თორღვაისი,
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თუ იქნებოდა ჩემ შვილისი.
ბევრი ვეხვეწე, ვემუდარე,
ულვაშნი აქ ჩამამიყარეთ,
დედა ხვარ იცნობს, ვისნიაო,
მაგრამ მე არა გამიგონეს.
პირთავქვ წავიდნენ საოჴრონი,
ულვაშნიც გაიყოლეს თანა.

427.  სულნ დამეღალნენ, ჩემო შვილო

სულნ დამეღალნენ, ჩემო შვილო,
მამაც დაბერდა ტკივილითა.
რარიგ მწარეა გაზაფხული
მწვანითა, ტყეველთ ბიბინითა,
ოჴრადა გდია გუთანიცა,
ჴარებ დადიან ბუბუნითა.

428.  დაიცა, ცეცხლო, ნუ მედები

(ბაჩანას მეუღლის ნატირალი)

დაიცა, ცეცხლო, ნუ მედები,
ვერ დაგიწვივარ და ვერც დამწოვ;
დაიცა, გულო, ნურც შენ მებძვი,
ვერ მოგიკლივარ და ვერც მამკლავ!
სიკვდილო, ნურც შენ მოგწონ თავი,
სირცხვილზე მეტი არც შენა ხარ...
თქვენი ჭირიმეთ, ჩარგალელნო:
დებო და ძმებო, ბიძეებო,
განა რო შამიფერა ღმერთმა,
არ მაპატია, მაზღვეინა
გადამდეგობა თემსოფლისა,
გადამდეგობა თემთ პირისა!
რას უშავებდა ეე ბალღი,
აქ არ ვიყავა დამნაშავე?!
რადარ დამთხარნა ორნივ თვალნი,
რადარ დამიჴმნა ორნივ ჴელნი...
დედა მოგიკვდეს, მასონაო,
აგაღებინე ენაყბადა,
წაგაღებინე ქარსა დ’ წყალსა!

429.  მინდვრის პატარა ბულულაო

მინდვრის პატარა ბულულაო,
ფშავში ყვავილად ამოსულო,
შე ცოტაის ხნის სიხარულო,
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სიკვდილის ცელით მოთიბულო,
სიცოცხლისაგან წილაყრილო.

430.  ობოლ-ოჴრობით გაზრდილი ვარ

ობოლოჴრობით გაზრდილი ვარ,
მაღალსა ვეხვეწები ღმერთსა,
ერთი მყავ შვილი, ნუ ჩამამყრი,
ნუღარ დამილევ წილნაწილსა.
ნუ გამამიჯრი სახლის კარსა,
ნუ გამიოჴრებ წილნაწილსა.
ნუ ჩამიჯანგავ ცელნამგალსა,
ჴელჩი ნაჭერსა შვილისასა;
ნუ გამიოჴრებ ჴარგუთანსა,
ნუღარ დამილევ წილნაწილსა.

431.  მე ძმა გავგზავნე ტერელოსა

მე ძმა გავგზავნე ტერელოსა,
მე ძმა გავგზავნე ჯუღურაი,
თორმეტ მეომარს გავაყოლე,
ტერელოთ სახელს მაიტანსო,
ეხლა მესამე თვე შესრულდა,
თეთრ საჩიქილე დავაბარე,
საკაბე კიდევ — წითლიანი.
გზათაკ თვალი მაქვ, არ გადმოჩნდა,
ეხლა გადმოჩნდა დამამკვდარი,
მაგრამ გადმოჩნდა ხისფეხითა.
შავ საჩიქილე მაიტანა,
საკაბე კიდევ — ჯიგრიანი.
ვეღარც მარჯვენა მაიყოლა,
ისიც ურჯულოთ მაუჭრავის,
თავის ციხეზე დაუკრავის.

432.  დაიცა, მზეო, ნუ ბრძანდები

დაიცა, მზეო, ნუ ბრძანდები,
დაიცა, დღეო, ნუ ღამდები,
დაძმათ ბევრი გვაქ სასაუბრო.
ელდიათ შვილო, ელიზბარო,
ელდიანი ხარ, დაჴელთილი,
უკანაფშაველთ, დალეულთა,
ჴელში როგორღა ჩაუვარდი.
ნეტა რომელი უფრო სჭრიდა,
ენა მტრისა თუ ხანჯარიო?
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433.  ჩემ სულაი და კურდღელაი

ჩემ სულაი და კურდღელაი
ახუნს დავგზავნე სათიბლადა,
ეხლა მესამე დღე გაუჴდა,
ნამჴრევ არადამ დააჩინეს.
არ ვიცი, რაჲრა მაუვიდა,
არ ვიცი, ქარმა გადაჰკარგნა,
ახუნი დახვდა ქარიანი.
ან თუ ფშავლებმა დამიჴოცეს,
ფშავლები ღალატს უპირებდენ.
ჩემ სულაი და კურდღელაი
ჩარგლისკარს იყვნენ დაჴოცილნი.
სისხლის მორევში მოდიოდეს
ფშავლების ჴმლებით ჩაკაფულნი.

434.  ქალმა ახუნსა შაუტირნა

ქალმა ახუნსა შაუტირნა,
ქალმა, საყელო ცრემლიანმა:
— ახუნო, რა ჰქენ ძმანი ჩემნი,
ჩემ სულაი და კურდღელაი.
ვაჲ, თუ ფშავლებმა დამიჴოცნეს,
ფშავლებმა ღალატიანებმა!
ჩარგლისკარს იყვნენ დაჴოცილნი,
სისხლის მორევში ტრიალებდნენ.
ჴელში ეჭირა თავის ჴმლები,
ყორნებს ერთმანეთს უგერებდნენ;
ჴელში ეჭირა ფარებიცა,
ერთმანეთს მზესა უჩრდილავდნენ.
რახან სულაი ცელს გამართავს,
ბალახნი დაეღონებიან;
რახან კურდღელა თოფს გამართავს,
ნადირნი დაეღონებიან.

435.  სიკვდილის ჯავრიმც ამამყარა

სიკვდილის ჯავრიმც ამამყარა,
იმასამც მისცა ოროლი და,
ორივ ერთურთზე უკეთესი.
ორივ მოკლმოკლედ დაუჴოცა,
მე კი შორაით მაკვლეინა,
გავიხარებდი მაშინისა.
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436.  მაგრა ნუ დაჰკრავ, ჩემო ძმაო

მაგრა ნუ დაჰკრავ, ჩემო ძმაო,
აგრემც დაჲმარხავ თავის დასა,
თორო მათრაჴი დაგიწყდება.
ლაშარობას რო შაიყრებით,
მაშინ სწორები დაგცინებენ —
დაუწყდა, ჴმარობს ვეღარაო...

437.  ნეტავი, ძმაო ერეკლეო

ნეტავი, ძმაო ერეკლეო,
ერთა ქალაიმც დაგრჩომიყო,
ატირდებოდა, გზის პირია,
მგზავრები, ავლილჩავლილები, —
სუყველა პურას მაუტეხდა.
გაგეზრდებოდა, ძმაილამა,
ძმაო, მამგონე გექნებოდა,
მამგონე, ძმაო, სამზეოსა,
შვილი გეტყოდა შანდობასა.

438.  ე ნამგალ რადღა დაამზადე

ე ნამგალ რადღა დაამზადე,
ძმაო ბუთლაო, აბა, მითხარ,
აგრემც ღვთისავარ გენაცვლება,
ჯერ ხო ყანის მკან არ არიან.
რძალო, სადა ხარ, მარიამო,
ხაა, შე ევედრაულთ ქალო?
აბა, სათითენ სადღა ჰქონან, 
სახელეურე დ’ სალესველი? —
გამაუტანე სუყველაი,
პურიც ჩაუდევ გუდაშია.
ბუთლა თუ სამკალს ემზადება,
ეგებ მეც გამიყოლოს თანა,
ძნიეებს მაინც შაუკონავ.
ვაჲ, შენ ღვთისავარსა, აგრიაა!
რაად დაღუპე სახლი დ’ კარი,
რაად დაღუპე თავის ძმები?
ვაჲმე, ენაპირ არ მივარგა,
შენთან საუბრით რა გამაძღებს.
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439.  ცითამც მეხ დასცა მათურელთა

(ცოლის ნატირალი)

ცითამც მეხ დასცა მათურელთა:
პაპალიასა, ჯარიასა, —
მაგათ მამიკლეს სარქიაი,
მაგათ დამხურეს თავზე ცანი!
მუშტით რას უქამ ურჯულოთა,
მუშტით ურჯულოთ მეომარო.
გაბრუნე — ვეღარ დაგაბრუნე,
გაგები ჩოხის ბოლოზედა...
მათურელთ ისიც მამიგონეს:
“თეთრუამ ქმარი მოწამლაო”.
არა ვარ შენი მოღალატე,
ნუმც მიღალატოს შენ მწერალმა.

440.  მიშველოს წმინდა გიორგიმაო

მიშველოს წმინდა გიორგიმაო,
იმ ჩემის მამის სალოცავმაო,
დავდნები შენ წილ კერაზედაო,
შენ სახლში არ გავაქრობ ცეცხლსაო,
საყელოს შიგნით შიბთ დავმალავო,
ჩამოვიფარებ ჩიქილასაო,
მოვკვდები შენის გულისადაო,
არ გიღალატებ არასდროსაო.

441.  ადე, თავმკვდარო, რას უწევხარ

ადე, თავმკვდარო, რას უწევხარ,
რა ვუყვა მე შენ ჭირნახულსა,
სუ არიარე მოფანტულსა.
ანდა რა ვუყვა შენ ჴარებსა,
კარში მოვწირავ, დასჭამს მგელი,
შინ შავყრი — წყალში დაირჩვება,
ბანზეით ჩამონადენშია.
სად არი ჩემი დიდ ჴარები,
ობოლქვრივთ ნახვას ნაჩვევები.

442.  იყვეს სირცხვილი, თუ იქნება

(დანიშნულის ნატირალი)

იყვეს სირცხვილი თუ იქნება,
იცინოს, ვინაც გაიცინებს.
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ეს დედამიწაც მაგარია,
ცაც მაღალია, ხალხო, ჩემდა!
მოიდა მზე და მუელ მეცა,
დედაო, განა დედამთილო,
შვილს უთხარ, კარჩი გამოიდეს,
თორო შავარცხვენ, შავალ შინა.
შენ თავს მიქებდენ, ახალგაზრდავ,
ყვარას ადგილად მიწუნებდენ.
მე კი შენ არას მამეწონე,
ადგილ ძალიან მამეწონა.
მე იმდენ ყისმათს რა მამცემდა,
შენი ჯალაფი გავმხადრიყავ.
ბარში დამემკო მამულები,
მთაში წილობა გამეთიბა.
დაგითხუებდი ლამაზ დებსა,
დაგიმარხავდი დედმამასა.
ბატარძალს თეთრი კაბა უნდა,
მე რად ჩამაცვი ეს შავები?!
გაურჯულებელ გავარჯულე,
უნეფოდ მუედ ბატარძალი.
ბატარძალს სიცილ მაუჴდება,
მე კი რად მუედ ტირილითა?!
ავდგები, წავალ ისევ შინა,
ნახეთ, სიმწარე როგორია!

443.  ნეტარ მეც კი თუ აგძრახდებით

ნეტარ მეც კი თუ აგძრახდებით,
ჯალაფნო ჩემნო, უცნაურნო,
აბა, რა ვიცი, სადა მყვანდით,
ერთხელ როგორ ვერ მამიხვედით,
კი მაინც გამეცნობინენით.
ახლა მითხრიან, ვაჲმე, სხვათა:
ქალო, სუყველა გაგითავდა...
ხუთხუთ მულმაზლი, ვერ ვიუბნებ,
მეექვსე არი დედამთილი.
შენზედ მამიდის, ბიჭო, თვალი,
დედისერთაო, შე ერთაო.
იმთვნადამც დაეცადა ღმერთსა,
დაექორწილე დედმამათა.
ნეტავი ფეჴზე დაგაყენა,
ე ცხენ კოხტაიმც შაგიკმაზა,
ხურჯინიმც აგიკიდა ზედა.
შენც ქამარხანჯარ შემოგარტყა,
ისე გაგმართა სამგზავროსა,



155

ხმით ნატირლები

ვიტყოდი: — ჩემი მაზლი არი,
რარიგ თავ მამეწონებოდა.

444.  ეგეთ კი არვის რა უნახავ

ეგეთ კი არვის რა უნახავ,
ერთ რო მე ვნახე, ბეყოს ქალმა:
წითელი გველი წოლილიყო
ლამაზი ვაჟის საფლავზედა.
ფეჴი ამოვკარ, გადავაგდე,
ისევ დამიძვრა ძვალებშია.

445.  ბუნების ძალავ, დალოცვილო

ბუნების ძალავ, დალოცვილო,
იმ ჩარგლელ ვაჟებს გადახედე,
ჩარგლელებს, ჩარგლით წასულებსა —
დედებს მშვიდობით მაულალე,
დედებსა დაღონებულებსა.
ვაჰმე, ნუ გახდი, დალოცვილო,
ველზე ყვავყორანთ საჭმელადა;
ეგებ დაბრუნდნენ მშვიდობითა,
თავის ოჯახებს მაჰპატრონდნენ,
ოჯახებს დაღონებულებსა.
დაულაღდება დუშმანიცა,
დაუთხოვდება ცოლებიცა,
აუტირდება ობლებიცა;
ნეტარ რას იქამთ, ბეჩავებო,
შავეთში გასაოჴრებშია,
დედები გულით გიტირებენ,
ცოლები კიდევ გულგარეთა.

446.  არ გვიღალატოს მაღალ ღმერთმაო 

(ოთხი ძმა ბაჩლელის დატირება)

არ გვიღალატოს მაღალ ღმერთმაო,
გვიშველოს ყვარის ღვთისმშობელმაო,
თითო მარჴილში ორ მკვდარიაო,
გაგვანადგურა, ხალხო, მტერმაო;
ყურებიც აქვთო დაჭრილებიო;
ამათ აღარც რა შაუძლიათო,
გვიშველეთ რამეო, შამბრალენო,
ორ მარჴილიაო, ოთხოთხ მკვდარი,
აქ ჩვენ მეშველიც აღარ არიო.
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447.  ნეტავი ლოგინ შაგვიცვალა

(მარტოხელა მოხუცი ქალი ვაჟს)

ნეტავი ლოგინ შაგვიცვალა,
მე შენ მაგივრად მოვკვდებოდი,
რა ჯალაფნ დამიღონდებოდნენ,
რა ობლებ ამიტირდებოდნენ.

448.  სახლიც ტირის და კარიც ტირის

სახლიც ტირის და კარიც ტირის,
სანაპირონი ჩამოდიან.
წვიმათოდენი ცრემლი გინდა,
ფოთოლთოდენი მოტირალნი.

449.  ჩათაღო, კულულაღათ შვილო

ჩათაღო, კულულაღათ შვილო,
ადგილის წილით გამოსულო,
შე სახლის წილით გამოსულო,
აიმას არ მეუბნებოდი —
რო ოროლ ჩოხა მამიქსოვე,
ორივ ზედიზედ ჩავიცვაო;
ოროლ ახალოხ შამიკერე,
ორივ ზედიზედ ჩავიცვაო;
მე კი შენ ნათქომ შავასრულე,
ჯანაბას წადი, თუ არ მოხვალ.

450.  შენ, ჩემის მამის სალოცავო

შენ, ჩემის მამის სალოცავო,
ლაღო, ლამაზო, იაჴსარო,
მარჯვნის მჴრით ჩაჰყევ ჩვენ მიხასა,
ეგებ რო წყალში არ ჩააგდო.
ღმერთო, უშველე, დალოცვილო,
ნუ გაუოჴრებ სახლსა დ’ კარსა.
უშველე თავის სალოცავო,
ნუ გაუოჴრებ ცხვარბინასა.
თქვენაც უშველეთ, სულწმინდანო,
ნუ დაუქვრივებთ ლამაზ ცოლსა.
ცხენას კი აღარ ავაჴსენებ,
გაუშვით, კლდეზე დაილიოს!
ცხენია შენი მოღალატე,
წყალში როგორ არ გაგიყვანა!



157

ხმით ნატირლები

451.  ქეთო, რა გიქნავ, ქალო, ესა

ქეთო, რა გიქნავ, ქალო, ესა,
რად დააღონე დედაშენი?
შენ ჴელით ოქრო იწურება
და შენ მიწაში ვინ გიგულებს!
კუბოს ფიცრებო, გეხვეწებით,
გადაიქცენით ქვარკინადა,
ქეთოს მიწა გულს დაეყრება,
ამას მიწის გულ არაი აქვ.

452.  აბა, ივანე, მითხარ, ბიჭო

აბა, ივანე, მითხარ, ბიჭო,
ე ბალღ როდის გაზარდეთ იმოდენი,
რო თავის წილადგილ მაიკითხა?!

453.  აბა, მიწის ხალხნო, როგორა ხართ

აბა, მიწის ხალხნო, როგორა ხართ?
პატარა სტუმარ მოგიყვანეთ,
თქვენ იცით, კარგად მაუარეთ.
დედის ძუძუსაც ჩაგაყოლებთ,
ზამთარია და შაგცივდება.
წამლებსაც ბევრსა ჩაგაყოლებთ,
ავადმყოფს გულიც აგტკივდება.

454.  დაიცა, მზეო, არ დაბრძანდე

(ვაჟაფშაველას დატირება)

დაიცა, მზეო, არ დაბრძანდე,
ღამით მე ვერას გავარიგებ.
ვინა თქვა, ვაჟა აღარა გვყავს,
ცადედამიწამც დაქცეულა.
უღირსნი დარჩნენ სამზეოსა,
ვაჟკაცნი მიწამ უნდა ჭამოს.
შენ იყავ ქვეყნის თანასწორი,
მზემთვარესავით მოსდიოდი
ბეჩავთ, ქვრივობოლთ შველისადა.
ღმერთმა გიმრავლოს ე საყოლი.
მზეო, დაიცა, არ ჩაბრძანდე,
იქნება ლუკა გაგვიცოცხლდეს,
იმ ქვეყნის სწორმა გაგვახაროს,
სალხინოდ გახდეს სატირელი.
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455.  თათარავ, მამკლავს არ დაგიწყევ

თათარავ, მამკლავს არ დაგიწყევ,
შენი მამკლავი ნუმც მოკვდება,
სუ ცა და მზესამც გააჴმება,
ბევრსამც ისეთას შაესწრობა,
რასაც შაესწვრა დედაშენი...

456.  სიკვდილს ვენაცვლე, რა ყინჩია

სიკვდილს ვენაცვლე, რა ყინჩია! —
გამაგებინა ხვთისოს ფასი,
აქამდე არცრად არ გამაჩნდა,
ეხლა იმის დარ არვინ არი...

457.  ბუნების ძალავ, დალოცვილო

ბუნების ძალავ, დალოცვილო,
გამჩენო სიკვდილსიცოცხლისა,
ცაზე დამფენო მზემთვარისა,
ცაზე დამსხმელო მასკვლავისა,
თუკი გვაჩუქე ე ქალაი,
რად არ დიდი დღე დაუწესე,
რაად მასწყვიტე სამზეოსა?!

458.  აგრემც შაგრჩება ერთაი ძმა

აგრემც შაგრჩება ერთაი ძმა,
აგრემც მტრის ტყვია ნუ მოგიკლავს;
აგრემც შაგრჩება ე ქალაი,
შენ ჩაგაბარებ იოსებსა,
ვერავის იცნობს შენის მეტსა.
შააპატიჟნე პური, წყალი,
ეგება ჩათქას ორივეო.
კიოთ მაურჩა, ქალო, ყელი,
კიოთ შაეძლო პურის ჭამა.

459.  არ ვიყავ, არა, მოლაღური

არ ვიყავ, არა, მოლაღური,
ნათელო, შენის ბაბალესი,
არ მოიტანე სილაღითა,
არა, ის პატრონ გათაული!

460.  ჩემო თიკანო, ჩემ მძახალო

ჩემო თიკანო, ჩემ მძახალო,
შეგეხვეწები ერთს რასამა:
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ქალა რო ნახო პატარაი,
შამახვეწოდი დედამთილსა, —
ეგება კარგა მაუაროს,
აე, ბაბალეს გულისადა.
ეგებ შასჩვიოს პურსა, წყალსა,
ეგებ შიმშილით არ მაუკლა.

461.  შენი ჭირიმე, შენ გენაცვლე
შენი ჭირიმე, შენ გენაცვლე,
აგრემც შენ სულხორცს ვენაცვლები,
ხვარ ვინ მოვიდნენ გომეწრითა
წითლისა, თეთრის ცხენებითა.
აქაოთ არის ჩვენ გიჟაი, 
შავგვრემანაი, ჯაღალაი.
ნუ ეტყვი ჩემსა აქ ყოფნასა,
თორო ძალიან ეწყინება.
სუ ცდითა გკითხავს ჩემს ამბავსა,
ეგრე იცოდის საუბარი.

462.  ვაჟუნავ, ხახათ ვაჟუნაო
ვაჟუნავ, ხახათ ვაჟუნაო,
ვარსკვლავო, ცაზე მოარულო,
ჩამოვარდნილო, დაკარგულო;
ბიჭო, რა იქენ, სად რა წახვედ,
ბეჭებ სად დასხენ ლომისანი,
კბილნ სად დაჰყარენ ბროლისანი?

463.  მაჰკვდი, ბეჩავოიერემო
მაჰკვდი, ბეჩავოიერემო,
დასდევა სიღარიბის ჯოხი?
მიწანიმც დაილოცებიან —
შიშველნი მოგიმალნა ხორცნი.

464.  დღეს ოთხშაბათი დაღამდება
დღეს ოთხშაბათი დაღამდება,
ხვალ ხუთშაბათი გათენდება.
სამღთო ექნება ჭამაურთა,
დაგპატიჯებენ, დაგკვრენ თოფსა.
ლოგინზე წოლა არ გიხდება,
უნდა სტუმრებსა მასპინძლობდე,
ჴელში გეჭიროს ჴელადაი,
დიდიდ სასმისებს კითხულობდე.
გიჯავრდებოდე დამეხილი —
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დიდიდ სასმისებ რად გინდაო?
მეხარბებოდა ყველა შენდა,
ეხლა აღარა მეხარბება,
ქარმა წაიღოს ყველა, წყალმა.

465.  მე დღესა გნახე პირველადა

მე დღესა გნახე პირველადა,
ბიჭო, დედმამის დამღონეო,
ყვავილო გაზაფხულისაო,
უდროოდ ჩაყვავილებულო,
მიწას ყვავილივით მოწყვეტილო,
ყვავილივით მოშორებულო;
წყალში შესულო სიმღერითა,
იქიდან მარცხით გამოსულო,
დამთხრელო დედის თვალებისა,
მომჴსნელო მამის ბეჭებისა.
დედის შავებით შამმოსველო,
ძმისად მომტეხო მჴარისაო,
ოჯახის ამწიოკებელო...
ბიჭო, გაქებენ ძალიანა,
არა ჰყოფილხარ საქებელი.
სიკვდილო, მეხიმც დაგეყრება,
შენც კარგ გინდარის, შე წყეულო.
რარიგ ახალგაზრდებს წაიყვან,
ზედ არ შეხედნებ ჩემფერასა.
ნეტაი მიწას მიმაბარა,
მე აღარა ვარ სასიცოცხლო.
ადე, ადგილი გამიცვალე,
შენ შენ დედმამას დაუბრუნდი,
მაგრამ ჩემ სიტყვა შენ არ მოგდის.
მტერ ადგეს, როგორც შენ ასდგები.
ამის მეტს აღარ შეგაწუხებ,
წადი, იარე მშვიდობითა,
სავალნი გზანიმც აგიყოვდებიან,
ცრემლ წყაროს წყლადამც მოგექცევა,
ტანთ ნაცვამ შავებ ჩრდილებადა,
მშვიდობით იყავ, მშვიდობითა.

466.  შენ თავს მირჩევნავ მენ ე ხვთისო

(მოტირალთა გასაუბრება)
და: 
შენ თავს მირჩევნავ მენ ე ხვთისო,
თუნდა გეწყინოს, და დამარხე.
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დედა: 
თუ ძმას გირჩევნავ თავის ქმარი,
შავნა გვირგვინსამც დაიხურავ!

467.  მიშველე, ჩემო გიგათ ქალო

— მიშველე, ჩემო გიგათ ქალო,
ნეტარ ვეღარას მიშველაო?
მე ოროლი ძმა გავისტუმრე,
სამსამი შვილი ერთ წელშია.
— შენ ვერას გიშველს გიგათ ქალი,
თვითონაც უჭირს გიგათ ქალსა.
თორმეტი შვილის გამზრდელი ვარ,
თერთმეტი შვილის დამმარხავი.
მეთორმეტე და მეცამეტე
უფროსი ძმა და იმის შვილი,
მეთოთხმეტე და მეთხუთმეტე
დედამთილი და მამამთილი
სამ წელში მიწას მივაბარე.
მე ისევ დავალ სამზეოსა,
როგორც რო უფერული ჩრდილი.
თვალებში ცრემლი ამამიშრა
და ეხლა უცრემლოდღა ვტირი.

468.  ფშავიდან ღრუბელნ გაიკრიფნეს

ფშავიდან ღრუბელნ გაიკრიფნეს,
ლეკის მთას შაგროვდებიანო.
ფალავანია ჩემ ბერიძე,
ცაღრუბელთია მეომარი.

469. აღარც ვაჴსენებ კარატესა

(ხვთისო ბადრიშვილზე ნატირალი)

აღარც ვაჴსენებ კარატესა,
აღარც ვადიდებ იაჴსარსა,
რად არ გიშველა, ხვთისოვ, რაი,
რადარ უკვენავ გააბრუნა
ი ელვა, შენკე წამოსული...
მეხი რად დასცა შუაფხოსა!..
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470. ჴევსურას შვილსა არ ვეძახდი

ჴევსურას შვილსა არ ვეძახდი,
სხვაგანა მყვანდა “გაყიდული”, 
სიკვდილმა მაინც მამიჴელა,
ალბათ, გულში თუ ვთავისობდი!

471.  შენ მამკლავს ცოცხალს არ ვავლევდი

შენ მამკლავს ცოცხალს არ ვავლევდი,
ხეს რო მეეკალ, ხეს დავწოვდი,
ქვას კი რა ვუყვა, ხო ვერ დავტეხ,
დავტეხო — უფრო გაბევრდება!

472.  მამიკვდი განა, ძმავ ივანე

მამიკვდი განა, ძმავ ივანე,
მამტეხე განა მარჯვენაი?!
ცაზე დაობლდნენ მზემთვარენი,
დედამიწაზე დაშრა წყალი.
მამწყინდა, ძმაო, უშენოდა
ლაშქარველობას სიარული...
შავეთის კარი გამიღოდი,
უკვენ არავინ დამაბრუნოს!
შენთან მინდარის საუბარი...
მტერსამც მაეკალ ბარევალა,
რომ მალე გამოგიგზავნიდი.
ვაი, რო სიკვდილს არა ეზმის,
უჩინმაჩინით მოარულსა...

473.  უბისთავს შავხვდი შენ მამკვლავსა

უბისთავს შავხვდი შენ მამკლავსა,
დაღისტნის გზანი გავასწავლენ,
რადარ ვიცოდი, იათამზევ,
თუ უბეს ესხნეს ჴელნი შენნი!

474.  ოცდათორმეტი ჯალაფისაო

ოცდათორმეტი ჯალაფისაო
დარჩა ყმაწვილი აკვანშიაო.
მამის მამული ასწავლოდითო,
თუ იქნა უშიშარის ფერიო.
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თუშური

475.  დალაობა

(მიცვალებულის გლოვა თუშებში)

დალა თქვით, დალაი, მჴედრებო!
დალაი, დალაი,
ძნელი არს დალაობაი,
დალაი, დალაი...
ბრალი ხარ (სახელი),
შენი ულაშქროდ სიკვდილი, დალაი...
ჩვენ ნურვის შევატყობინებთ
ლომის ერეკლეს სიკვდილსა, დალაი...
იარ, არ წამოხვიდოდე
მაგ შენის წითლის ცხენითა, დალაი...
ლაშქარს გიკითხვენ სწორები,
წინ აღარ გაუძღვებია, დალაი...
მტერთან ჴმალამოღებულო,
სწორში თავგამოდებულო, დალაი...
სულ მამაპაპის დროიდან
მტრისათვის რისხვის მიმცემო, დალაი...
ჭკვიანო, საქცივლიანო,
გამჭრეო, მოსამართლეო, დალაი...
იმედო თავის ქვეყნისა,
გამრიგევ თუშეთისაო, დალაი...
კარზე გიდგენან სტუმრები,
შინამ არ შეუძღვებია, დალაი...
ვაჟი ხარ სახელიანი,
კარგამ არ დაუხვდებია, დალაი...
სტუმართა დღეო მზიანო,
პირწყალო თუშეთისაო, დალაი...
შენი დედაი ბეჩავი
სანთლებურ ჩამოდნებაო, დალაი...
ეგ შენი ცოლი ბეჩავი
სუროსვით ექანებაო, დალაი...
ეგ შენი ნაცომნამოსნი
დარბაზს არ იცვითებოდეს, დალაი...
შენი ცხენი და აბჯარი
უდროოდ იხარჯებოდეს, დალაი...
შენი ნაწოლი ლოგინი
იავარდივით ჭკნებოდეს, დალაი...
შენი წვერი და ულვაში
მწვანილად ამოდიოდეს, დალაი...
ნეტავ შენ, საიქიოსა
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შიგ შეხვალ მტრედის ფერადო, დალაი...
სულეთს გიდგენან კოდები,
გადმომდინარე პირითა, დალაი...
სუფრა გიდგ გარიგებული,
გაკეთებული თეთრითა, დალაი...
ზედ გიდგან მეღვინეები
ხუცითა, დიაკვნებითა, დალაი...
ამოიღებენ, დალევენ
ვერცხლისი ვეშრაპებითა, დალაი...
შენდობა (სახელი),
ღმერთმა გაცხონოს სულითა, დალაი...
დალაი, დალაი, დალაი...

476. იარ, შვილ, იარე

იარ, შვილ, იარე, თვარ დაგიღამდებავ, 
გზა შორს იტყვიანავ იმ სულეთისასავ, 
ხარივ ცუტუნაჸივ დაგეშინებისავ,
სახლსაც გიჸგებენავ უკარუსარკმლოსავ,
დაგაშინებენავ მიწისფერდებულნივ, 
დედოვ, — იძახება დ’ ვეღარ გაჸგონებავ. 

477. დედას იკვლეევავ

დედას იკვლეევავ, შვილო, შენ დედასავ, 
სიამ დაზდიხარივ დედის მკვლევარეივ, 
ვისამ შეჸყუდებივ დედა გონებითავ. 
ვისამ აფეთებავ პატარა თვალებსავ, 
ვისამ შეხედავავ, დედა მოგიკვდესა. 

478.  დედა მოგიკვდესთავ, ჩემებოვ შვილებოვ

დედა მოგიკვდესთავ, ჩემებოვ შვილებოვ,
ბევრნო დ’ უდერანოვ, სი წამიხვედითავ?
სი დამეკარგენთავ, ჩემებოვ ქალებოვ,
დაჯარაჸებულნო აღმის ჴეობასავ.
ჩემებ სიძეებოვ, კარგაჸებ კაცებოვ,
რად არ მიკითხავთავ, მიწა დამენატრავ.

479.  დედა მოგკვდესავ, ჩემოვ იაკობოვ

დედა მოგკვდესავ, ჩემოვ იაკობოვ,
ჲესეწ დართლოიავ, ცოდვით სამსვიაივ, —
ძვალივ რიყედ ხყრიავ, ულვაშმწვანილადავ.
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480.  ჲახლ მოგიდიანავ ელეხანაჸებივ

ჲახლ მოგიდიანავ ელეხანაჸებივ,
შავნაბდიანებივ, ალუდის სტუმრებივ.
კოზებს იქნევენავ ჴმლების მაგიერავ,
ლუკმებს ისვრიანავ ტყვიის მაგიერავ.
იმაშ სიდ იყვნესავ, შენ როცა გიჭირდავ,
რად არ გიშველესავ, რკალში რო ღბრუნევდევ.

481.  დედა მოგიკვდესავ, ჩემ ადალ, დედაივ

დედა მოგიკვდესავ, ჩემ ადალ, დედაივ,
შენ ვეღარ გადიჸვლივ ლაროვნის ღელესავ,
სტუმრად ვეღარ წახვალ დანოს დაოსთანავ.

482.  ტირილ რამ მასწავლავ 

ტირილ რამ მასწავლავ — ჯალაფთ გაწყვეტამავ,
წარამარადაევ მე იმათ ჴოცვამავ.
ერთმავ თავ მომიკლავ, ერთ ცხვარში მომიკვდავ,
ორივევ სამ თვესავ.
ერთ კიდენ დამრჩავ, — სამხედრომ წამართვავ.
სახლკარ დაგვეკეტავ, შინ აღარავინ დაგვრჩავ.

483.  შვილო, რად ვირჩიევ თქვენი დაზარდაივ

შვილო, რად ვირჩიევ თქვენი დაზარდაივ,
წყალ რად არ დავასხივ ობლების კერასავ,
წყალს რად არ გავხყევივ დანოს ძირითასავ,
ვინ მომიკითხევდავ, მე ვინ მომიკვლევდავ,
უმამისახლოსავ, ეჰ, შექა ჩემ თავსავ!
ტყეში ვერ წავალივ, შეშას ვეღარ მოვშჭრივ,
ჴევგაღმ თუ გავალივ მაჴტის მოღებადავ.

484.  ჩვენ ამუედითავ, ზალოვ, ნაქერალავ

ჩვენ ამუედითავ, ზალოვ, ნაქერალავ,
შენაწ მანდავ დაშჩივ, ზალოვ, საყდრისკარავ,
გარევ ჩამოვლენავ, ზალოვ, საბარგედავ,
ზალვ, ჩაღმის ბიჭებივ, მადლიანებიავ.
დაძმობა უთხრიდივ, ამოგიყვანენავ,
ცხენსაც მოგცემენავ, გიქვეითებენავ.
მანდ ვერას იქნებივ, ზალოვ, ალონშიავ,
ალონ მონაიავ, ჩამისიცხებისავ.
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485.  ავაი, შენ, წვერაიზეოვ

(ადამ ბობღიაშვილზე ნატირალი)

ავაი, შენ, წვერაიზეოვ, შვილ რად მომიკალივ,
შვილ თუ მომიკალივ, თავ რად მომიჭერივ,
თავ თუ მომიჭერივ, რადაღ დამიგორევ,
თავ თუ მომიჭერივ, მე რად არ მომკალივ.

486.  ღმერთო, ღმერთიწ ხარივ თავის თავისადავ

ღმერთო, ღმერთიწ ხარივ თავის თავისადავ,
მაღალი დ’ მაძღარივ, დიდი და მდიდარივ.
შენ რაგვერ უნდ გიგოვ ცხვათ გულის ტკივილივ.

487.  ქმარიმ რად გინდოდავ, ნადაჸო, ლამაზივ

ქმარიმ რად გინდოდავ, ნადაჸო, ლამაზივ,
ენით მოგატყუავ, ბინა დაგირღვიავ,
ერთ დროს ქუხდავ, ხალხნოვ, სანდოანთ ნადაჸივ.

488.  მარეიც მოიდავ, გარსოვ, ადექიღავ

მარეიც მოიდავ, გარსოვ, ადექიღავ,
გაცვლილოვ ცხვაზედავ, წინდებიც მოგიტანავ,
ჭრელებ წინდაჸებივ, მოგიკვდეს დედაივ.

489.  შვილოვ, სანატრელოვ სკამზე საჯდომლადავ

შვილოვ, სანატრელოვ სკამზე საჯდომლადავ,
შვილო, სანატრელოვ სანათესაოდავ.

490.  დედა მოგიკვდესავ, ნაბადნამიანოვ

დედა მოგიკვდესავ, ნაბადნამიანოვ,
თექატილიანოვ, ფეჴარხილიანოვ,
სწორში გუალაოვ.

491.  დედა მოგიკვდესავ, ჩემო პლატოვ

დედა მოგიკვდესავ, ჩემო პლატოვ, დედაივ,
დედას ვინ მოგცემდავ, ობლად გაზარდილოვ,
ნაჯეჯგვო დ’ ნატუქსო დედინაცვლისაივ,

492.  შვილო, შიოლეო, შიო, გიგოლეო

შვილო, შიოლეო, შიო, გიგოლეო,
ვაიმე, დალევაო, აღარვის ყვანაო,
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კართ საკარჩხილეო, ჯინჭრის ამოსვლაო,
სახლთ ჩაბრუნებაო, ნაცრის გაქექვაო.

493.  გულო დადაგულო, აქ დანა დაკრულო

გულო დადაგულო, აქ დანა დაკრულო,
შვილო შიოლეო, შვილო გიგოლეო,
რად დამატანეთა დართლოს დალევასა,
კარებ დაგულასა, სოფელად ბოსელასა,
სარკმელთ დაჩულვასა, კარჩხილთ ჩაგდებასა,
მამულთ გაყოფასა, სამნებ ამოყრასა.
ხალისით ნაგებო ლიბოს დარღვევაო,
მოდგმათ დაკარგვაო, სოფელსაც გაყრაო.
ღმერთო, რა შეგცოდე, რად მზე დამიბნელე?
ყოფასიცოცხლეი რადაღ გამიძნელე?
ან რად გამახარე სიცოცხლის ფესვითა?
ან რად ამომაგდე სიკვდილის თესვითა?
ოფლისი დ’ ამაგის ღვარწყლის წაღებაო,
შვილთ უსაშველოო თვალთ დაბნელებაო.
მზეო, ჩემ სწორაო, ღრუბელთ ფარებაო,
ცოდვილ უძეოთა კედელს ფარებაო,
საიქიოსაცა არვის ძახებაო,
ოხ, ტვირთო, ცივ ქვაო, ზურგით ტარებაო!

494.  ჩემ ზალო, ჩემ ზალო, ჩემ ლაზათიანო

ჩემ ზალო, ჩემ ზალო, ჩემ ლაზათიანო,
ჴმა გუგონებელო სოფელმეზობლისავ,
შენ გამსტუმრებელო სტუმარს სტუმრულადავ.
შენაც ცრემლი გინდა ცის ცვრისოდენაივ,
მოტირალიც გინდა მასკვლავთოდენაივ.
ვერც კერას ვხედავავ, ჩემ ზალოს ნაჯდომსავ,
ვერცა საგებელსა — ჩემ ზალოს ნაწოლსავ.
სულიმც ამიძაღლდეს, თავსა შემოგევლე.
ზალო, თუ მოვედი ემაგ ადგილასავ,
გზა გამასწავლიდი ჯოჯოხეთისაკევ.
ნამო დილისაო, კაცთ შუუწყენელო,
წყალო გუბისაო, მდუმრად გამდინარო.

495.  ტყუპებ დავწირენი, წიფლოვნის ჭალაჸავ

ტყუპებ დავწირენი, წიფლოვნის ჭალაჸავ,
არ დამიშინოთავ, თუშის მემცხვარენო.
იქნებ გიგონოთავ ბალღების ტირილი,
არ გასდიდგულდეთავ, ჴმა გაჸგონიდითავ.
წყალს არ დეჸწაფნეთავ იმ ალაზნისასავ,
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წვეთ არ დუჸლიოთავ გულს გადამდინარივ.
ძირიმც დაგიშრებავ, ჴეო მცენარეო,
რადამ გადამიქცი აკავან ნაფტვადა.
სიამ გიფიქროთა, პატარა შვილებო,
იფერფლებითაევ ფხიან კლდეებზედა.
დილაივ, არ მამწონ, ეს ჟინჟლიან დღეივ,
არც უღრუბლო ცაზე აწვიმებულ მზეივ, —
იქნებ დასტიროდა ჩემ შვილების ჴმასა,
იქნებ უღობავდა უჩინარში გზასა.
ვინამ გაჩუმებსთა წვრილ მატირალეთა,
ვინამ ჩაგისვათა უცხომ კალთაშია,
ან ვინ მოგეგებათ მაგ ბნელ მჴარეშია?
თვალ არ გადევნოთა უცნობელა ხალხსა,
ან არვინ აფეროთ, შვილებო, დედასა,
ან არა მიენდვნეთ ადიდებულ წყალსა.
გზაიმ რად გავიღე ალაზნისთავისკე!
სუდრად გავაყოლე ჭრელ ხურჯინის თვლები,
საბნად გადავხურე ალაზნის ტალღები.

496.  განამ ბიჭ იყავი, ლაგან რად გინდოდა

განამ ბიჭ იყავი, ლაგან რად გინდოდა?
ვაჟკაც ყოფილხარი თავის დედისადა.
ძროხა ჩამოსულა, ასმათ, ბელუქითი,
თან ჩამოჰყოლია შენი ილიკოი.
ადექ დ’ გაჰყევი ემაგ ილიკოსა,
დედა მოგიკვდესა, შენ მონა დედაივ!
ვინ შემომიღებსა, ასმათი, კარებსა?
ვინ შემომაყრისა დიიდა თვალებსა?
შენ გაგამგზავრებენ შენ ბერდედასთანა,
მე აქ მოვიკვლევა შენ ყაჩაღ მამასა.
იარევ, შვილო, იარევ, დაგიღამდებისავ,
გრძელ გზას ამბობენავ იმ სულეთისასავ.
ქალო, ქალიწ ხარივ, ქვაიმც დაგედებავ,
ცუდ ჭორს დაგითქვამენ, გარევ შეგვარცხვენავ.



ეპიტაფიები
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497. უდროვოთ მამკლა სიკვდილმა

უდროვოთ მამკლა სიკვდილმა, არ დამაცალა ხანია, 
შავს მიწას ამამაფარა ოცდა ორი წლის ქალია.
დედა წუხდება შვილისთვის, ვაი, დაუდგა თვალია.
ერთი წლის შესრულებაზე დაკარგა ორი ქალია. 

498. დამბადებელო, მანიჭე

დამბადებელო, მანიჭე განათლება და ცხონება,
მამკვიდრე სასუფეველი, შემისუბუქე მონება.

499.  ღმერთო და ჩემო გამჩენო

ღმერთო და ჩემო გამჩენო, ჩემფერა ბევრი გყოლია.
ცოდვანი შემიმსუბუქე, სამარეს ჩასაყოლია.
ძე არვინ დამრჩა მამგონე, გაქრა ცეცხლი და ბოლია.
სამზეოს გამუესალმე, სიკვდილს არ ვინა ბრძოლია.

500.  როგორც უდროოდ მომკვდარო

როგორც უდროოდ მომკვდარო, ღმერთმა გაცხონოს მკვდარია,
კარგი იმედი დაგვაკლდი, ღმერთმა გიცხონოს გვარია.
შენი მარჯვენა შენზედა დადნეს, ალალი არია.

501.  უდროოდ დღენი მომისპო

უდროოდ დღენი მომისპო ამაო სოფლის ცქერამა,
ვერ დამაბრუნა უკანა მეუღლის ცრემლის დენამა.
სამყოფად ბნელი სამარე მარგინა ბედისწერამა.
დავაგდე სახლი უმწეოდ, მეუღლე უნუგეშოდა.
იმდენიც აღარ მაცალა, სიტყვა რომ მეთქვა პირადა.
კაცი, საძილედ ნამყოფი, ვეღარ დავესწარ დილასა.
სათქმელი ბარემ ბევრი მაქვს, მაგრამ ვერ ვიტყვი ვერასა,
მხოლოთ ამას გთხოვთ საერთოთ შენდობა მითხრათ ტკბილათა.
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502. მგზავრო, შეჩერდი

მგზავრო, შეჩერდი ერთ წამსა, ჭაბუკს შემავლე თვალია, 
მე მშობლებს ჩემი სიკვდილით ვუწიე ცოდვა, ბრალია, 
ჩემი სიცოცხლის მაგივრად იდენს ამ წყაროს წყალია. 



საყოფაცხოვრებო
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503.  რაჭას მივდივარ

 
რაჭას მივდივარ
— მაია, სად მიხვალ?
— რაჭას მივდივარ.
— რაჭას რა გინდა?
— ქმართან მივდივარ.
— ქმარი რათ გინდა?
— შვილებითვინა.
— შვილი რათ გინდა?
— მამულისთვინა.

504.  ახალი პატარძალი ვარ

ახალი პატარძალი ვარ, ჭკუა ვერ მოვიგონეო; 
ჩიქილით სახლი დავგავე, ცოცხი ვერ მოვიგონეო, 
ადგილზედ ცომი მოვზილე, ვარცლი ვერ მოვიგონო;
კედლზე პური დავაკარ, თონე ვერ მოვიგონეო; 
საცერი ცეცხლსა მივეცი, კეცი ვერ მოვიგონეო. 

505.  მცხეთას ერთი ქალი იყო

მცხეთას ერთი ქალი იყო, სახელად ერქვა ლელაო. 
თორმეტი მჭადი შეჭამა, ათი ქოთანი წველაო, 
კერას უკან წამააფსა, ნაცარი დაასველაო, 
ერთი საწყალი ოჯახი სულ იმან დაანელაო. 

506.  ზოგიერთი წუწკი კაცი

ზოგიერთი წუწკი კაცი ცოლით გაეყრება ძმასა, 
წავა და გომში დადგება, გვერდზე გამოუღებს კარსა. 
ძმა მაშინ მოაგონდება, როცა წავა ყანის მკასა;
თითონ წყალზე გაიქცევა, ხელეური მიაქვს ქარსა. 
ძმაო, რაი სჯობს ძმობასა, ერთმანეთისა ყმობასა. 
ერთმანეთი ვერ ვიცანით, დახე ჩვენს უგონობასა. 
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ძმა მაშინ მოგაგონდება, შვიდნი რომ გცემდნენ მარტოსა, 
მაშველებელი არ იყოს, ეფარებოდე ფლატესა. 

507.  იმ სატიალო კულევსა

იმ სატიალო კულევსა იქ რაღა მიმაშურებსა? 
სახლში ამბავი დავაგდე, ბლომად მოვიტან ფულებსა! 
ქუთაისს გავხდი ავადა, ნაბადი წამახურესა. 
ციება შემომეჩვია, გამომიბერტყამს ყურებსა, 
ცხრა დღე და ღამე იქ ვიწექ, გავყე გაღმამხრულ ურმებსა. 
შევხედე ჩემსა ხარებსა, წელებში დაკაკულებსა, 
შავი კამეჩი დამდგარა, ნიკორა იქნევს ყურებსა. 
ეს რომ ჩემმა ძმამ გამიგოს, ძალიან მომინდურბსა. 
მაგრამ ვენაცვალე ღმერთსა, გუნებას მოიბრუნებსა, 
გამართამს კარგათ ურემსა, ქალაქში გამისტუმრებსა. 

508.  ერთი შვილი — არა შვილი

ერთი შვილი — არა შვილი,
ორი შვილი — მითომ შვილი,
სამი შვილი — კიდევ შვილი,
ოთხი შვილი — დასტურ შვილი,
ექვსი შვილი — მართლა შვილი,
შვიდი შვილი — აი, შვილი.

509. არა საჭირო ყოფილა

არა საჭირო ყოფილა ჩვენი ანდაკი, ბორკილა.
გოქცისას ჩამოვიარე, ფილამ შვილ დააქორწილა.
მარწყვა ბატარა მოვგვარეთ, ე ნეფე დიდი ყოფილა! 

510. გაღმიდანა გამოვსახლდი

გაღმიდანა გამოვსახლდი, მე ვარ კიკნაძე ბერია, 
თორმეტი ფარა ცხვარი მყავ, თან მიაქვთ მთა და ველია, 
თორმეტი ხვედა ძაღლი მყავ, არსად გაუშვა მგელია, 
თორმეტ უღელი ხარი მყავ, სუ წინ და უკან ჭრელია, 
თორმეტი ნიშა ფური მყავ, ერთ დილას დასაწველია, 
თორმეტი ნიშა კვიცი მყავ, სუ ერთად დასახედნია, 
თორმეტი პატარძალი მყავ, სუ აკვან დასარწევია, 
ზღვაში გოდორი ჩავაგდე, თევზები დასაჭერია, 
ორი გოდორი თეთრი მაქვს, სუ უზალთუნი ჭრელია, 
თამარ დედოფალ მეწვია, მჭადით ვარ მასპინძელია. 
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511.  რა მოგახსენო ბატონო

რა მოგახსენო ბატონო, არრატი დიდი მთა არის. 
სამასი სული ძროხა მყავს, იმისი ხბონი სხვა არის, 
ათასი სული ცხვარი მყავს, იმის ბატკანი სხვა არის, 
ექსსასი სული ღორი მყავს, იმისი გოჭი სხვა არის, 
ორმოცი სული მწყემსი მყავს, მოშაღავათე სხვა არის. 
ასი მეც მომირთმევია, ვითომ თავს ჯდომა რა არი? 

512. ვაი ავ ცხენსა ჯდომასა

ვაი ავ ცხენსა ჯდომასა, ვაი სულ ქვეითობასა!
ვაი ავ ცოლის პატრონსა, ვაი სულ უცოლობასა!
ვაი დოვლათის პატრონსა, ვაი სულ უდოვლათობასა!
შინ რო არა ექნება რა, გარეთ დაიწყებს თხოვნასა. 

513. შორით მესმა

შორით მესმა ქება შენი, უცხო თემსა მიამბესა. 
შენი ბედი, შვილო ჩემო, ღმერთმან იცის, მიამება. 
გულოს უნდოდა გადმოფრენა, მაგრამ ჯაჭვით დამაბესა.
ხელთ ბორკილი, ფეხებს ხუნდი, ვაჰ, თუ დამიგვიანდესა!
თუ ვერ გნახავ, შვილო ჩემო, შეგავედრებ ზენარესა.

514. პატარა ხარ 

პატარა ხარ, მაგრეთი ხარ, გაიზდები, რა იქნები!
წახვალ, ცაში გაფრინდები, შავარდენი შეიქნები. 
შენ ბატონი მწყალობელი, მე ერთგული ყმა ვიქნები!

515. კაცსა სტუმარი ეწვიოს

კაცსა სტუმარი ეწვიოს, სტუმარი არნახულისა, 
დასწვას ფიწალი, არნადი, ზამთრისა შენახულისა, 
ურმისა მორგვი დააპოს, ცეცხლი დაანთოს გულისა. 
სუყველა მუქთად ჩაუვლის, თუ არ ასმევდეს ღვინოსა. 

516.  გეტყობისთ მამაცობაი

გეტყობისთ მამაცობაი ნარჩევთ ფალავანთასაო.
სტუმართა კარგად დახვდებით, შორაით მამავალსაო.
არ იცით ამპარტავნობა, ძველს იცომთ ტალავარსაო.

517.  მასვლამც ქნა კათა სტუმართა

მასვლამც ქნა კათა სტუმართა, შინ წასვლა წესიმც არ იყვა;
ან დგომა შავის ლუდისა, გათავებაიმც არ იყვა;
სიცოცხლე თქვენ კვალაისა, სიკვდილი წესიმც არ იყვა.
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518.  სტუმრებო, სტუმრების მზესა

სტუმრებო, სტუმრების მზესა, უსტუმროდ არა ლხინია.
უსტუმროდ პური, სასმელი მწარი ას, არა ტკბილია.

519.  ეს სახლი შაჩვეულია

ეს სახლი შაჩვეულია შასმასა, შამღერნებასა,
ამ სახლის დიასახლისი სტუმართად მასპინძლობასა,
ამ სახლის მამასახლისი — ლაშქართა წინამძღვრობასა.

520.  ხმა ისმის მასპინძელისა

ხმა ისმის მასპინძელისა, ჩვენაც შავედით შინაო.
ასი სკამს ეჯდა სტუმარი, ორასი დაეძინაო.
იჯდა და ფანდურს უკრავდა, ღმერთმანი, მაეწყინაო.

521.  ა გიდი, ჴევსურის შვილო

ა გიდი, ჴევსურის შვილო, სამი მზე მოგდის კარზედა:
ერთი მზე — ცოლი ათერი, გაგიგორდება მკლავზედა;
მეორე, — მასპინძლობისა, სულ სტუმარ გისხედს ჯარზედა;
მესამე — გულადობისა, ჴელი მიგიდის ჴმალზედა.

522.  ყველაწმინდა ხთიშობელი

ყველაწმინდა ხთიშობელი ჩამორბოდა თავშიშველი.
ღმერთმა ყველა გვიდღეგრძელოს სტუმარი და მასპინძელი!

523.  აგეთისას კი ნუ მიხოლ

აგეთისას კი ნუ მიხოლ, მასპინძელს გული სტკიოდეს, 
სტუმრისა შასმულშაჭმულსა ცოლი ქმარს შამასჩიოდეს.

524.  სტუმართად ცუდი დიაცი

სტუმართად ცუდი დიაცი არხოტის მთასამც დარჩება,
დაუქრის ქაროელაი, სულიც ეშმაკებს დარჩება.
ამაგის ლეშით დათვები იანვარშიამც გაძღება.
სხვაგან რო იყოს სიცხის მზე, იქ ნიავღვარიმც ასტყდება.
ჴელთ — შვილი, ზურგით — აკვანი, მეშველიც აღარ შაშჩება.

525.  ქალი, ავისა მოქმედი

ქალი, ავისა მოქმედი, მაღლ ხკიდი, დაბლამც დნებაო.
ვაჟს, ცუდად დამკვეხნებელსა, ხიდნიმც წყლად ჩაეყრებაო;
წყალზე წავ მოწყურებული, მდინარიმც დაუშრებაო;
წისქვილ წავ მოშივებული, მბრუნავიმც დაუდგებაო;
შინ წავა გაჯავრებული, ცოლშვილიმც აუწყდებაო;
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ცოლიცამც მაუკვდებისა ცელგაის წინა დღესაო;
ჴარიცამც მაუკვდებისა ჴარგაის წინა დღესაო;
ცხენიცამც გაუსქდებისა ლაშქარ წაისე გზასაო;
თოფიცამც გაუსქდებისა პირველად ომში შეისა;
ჴმანიცამც გაუწყდებისა ჴელდაჴელ წადენაშია.
სწორნიმც იღებენ ნაბდითა, გზაშიამც უღამდებაო;
შინამც მიღგვრიან დედასა, მეჴზეამც უშავდებაო;
შეუდიოდეს მნახავი, ნაჭარიმც უმძიმდებაო;
პირში ასხმოდენ აშურას, ყელშიამც ექინძებაო.

526.  ქმარისად მონა დიაცი

ქმარისად მონა დიაცი ზეთავიმთასამც დარჩება,
ჴელთ შვილი, ზურგთ აკავანი მშველელიმც ნურა დახვდება.
ცეცხლიმც უნთია ჩალისა, სციოდეს, ვერას გათბება;
ჴელთამც უჭირავ კოტორი, შიოდეს, ვერას გაძღება;
მანდით გამოცურებული არყოვნის ჭალას დადგება;
ემაგის მზორის ჭამადა დათვებიმც კვალზე დადგება;
გადმაივლიდა ყორანი, დაიყრანტალებს, დაჯდება;
ჯერ თვალებს დასთხრის ტიალი, მერე ლეშითაც გაძღება.

527. მე რო რძალი მოვიყვანე 

მე რო რძალი მოვიყვანე, ურცხვი იყო, თარაქამა. 
მეორე დილა გათენდა, გამამჯოხა დ’ გამამთარა.
მესამე დილა გათენდა, შუაკაცებ შამიყარა:
ერთი სახლი მამარგინა, ზეით აღარ ეკრა ჩალა;
ერთი ქობი მამარგინა, გვერდში აღარ ეკრა კალა;
ერთი ჯამი მამარგინა, კოვზი აღარ დამიტანა;
კოჭლი ვირი მამარგინა, ისიც ტყეში გამეპარა.
ვეძებე, ვეღარ ვიპოვე, ისიც მგელმა შემიჭამა.

528. ზოგიერთი ბატარძალი

ზოგიერთი ბატარძალი წამოწვება ძელივითა;
რორცა ქმარს შინ დაინახავს, კუდს მოიქნევს მელივითა.
ქმარი რორცა შორს წაუვა, დაიწივლებს გველივითა;
მოწილეებს თავს ამადლის გუთნისდედა მჴვნელივითა.
იმას იფნის საჴრე უნდა, ჩაეგრიხოს წნელივითა,
დილასა და საღამოსა ნაყვა უნდა გველივითა.

529.  სოფელში ავენა კაცი

სოფელში ავენა კაცი მალმალ ავადამც გაჴდება,
ჴარს და გუთანს რო გაღმართავს, ბარაქა სოფელს დარჩება.
ვინაც მამისთვის ავია, გამოქცეულებს დარჩება.
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სწორები იქმენ სახელსა, სახელობასამც დასცდება.
ვაჟკაცი, ცოლის დამწუნე, უარესადამც დარჩება,
წინის გულისიმც მაუვა, შვილებიმც დაუობლდება.
ქალი, ქმრის დამწუნებელი, ბეზირგნის ქარსამც გაჰყვება.
ავ რძალი დედამთილისად ძველა შუაშიმც დაწვება.
გველებ დაუწყებს კბენასა, სულიმც ეშმაკებს დარჩება.
სტუმართად ცუდი დიაცი დაქუახზედამც დარჩება.
სხვაკან რო სიცხის მზე იდგას, იქ ნიავღვარიმც ასტყდება.

530.  ტალაურმა თქვა: არ ვიცი

ტალაურმა თქვა: არ ვიცი იქნება მტერიც მრჩებოდეს;
იქნებ ვინ იყოს ისეთი, რო ვიტანჯები, ტკბებოდეს;
ესმოდეს ჩემი ამბავი, გახარებული რჩებოდეს,
ჩემი ტანჯული სულისა ამოსვლას ელოდებოდეს.
პატივნაცემი ჩემგანა იყოს და იწყევლებოდეს;
შვრებოდეს დანაშაულსა, იმას არ მემართლებოდეს.
მეც გადაუხდი მადლობას, როგორიც მაუჴდებოდეს:
ჭირი გააჩნდეს ისეთი, წამალი არ უდგებოდეს.
ლოგინზე იწვეს გამხდარი, მაგრამ ვეღარა დგებოდეს.
ვერ იძინებდეს შიშითა, სიზმარში ეჩვენებოდეს —
ტანზე ეხვიოს გველები, მრავალი ეტანებოდეს.
სტკიოდეს მთელი სხეული, ნერვები ეწამებოდეს.
საშინლად იყოს გაჴდილი, მნახველი ერიდებოდეს.
სიცოცხლე ჰქონდეს ხანგრძლივი, სიკვდილი ენატრებოდეს.
ვერა ჴმარობდეს ჴელებსა, თავის მოკვლასა სჩიოდეს,
აღარა ჰყვანდეს მიმყვანი, პური ძალაზე შიოდეს.
ენატრებოდეს ჰაერი, გარეთ ვერ გამოდიოდეს,
ისიც დასეტყვოს სიკვდილმა, გული ჩემსავით სტკიოდეს.
არ უშრებოდეს თვალები, დღეღამე ცრემლი სდიოდეს,
ცოცხალსა სჭამდენ ჭიანი, მატლები გადმასდიოდეს.
კბილით იგლეჯდეს სხეულსა, ვერ გრძნობდეს, რასა შვრებოდეს.
კბილით ნაგლეჯი ჴორცები პირიდან გადმასდიოდეს,
ემატებოდეს სიმწარე და გველივითა წიოდეს.

531.  ანდლ ბიძა როსტიაი ხარ 

ანდლ ბიძა როსტიაი ხარ, იმის გზაკვალზე დამდგარი.
ნეტავი შენაც იქა გქნა, სადაც ის არის ჩამდნარი.
გამოგდეგია შენაცა ჭერხოს ნაზიდი თავმჴრები,
ლაშარით დაპარულები ჯვარგუმბათები, თასები.

532. სამან-სამზღვრისა ამრევსა

სამანსამზღვრისა ამრევსა ზურგზე აჰკიდნეს კლდენია:
“ეგ გინდა, ჯერ ეგა ზიდნე, მემრ ჯოჯოხეთი ბნელია.”
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533.  ვაი, დედასა, დასაო

ვაი, დედასა, დასაო! ვაი, უძმოსა ქალსაო!
მისგმეტ არა სძე პატივი, როგორც შარასა გზასაო!

534.  არც კარგი იმას ეწევა

არც კარგი იმას ეწევა, ვინც გაიცინა ბრმაზედა,
იმასაც მალე მიერგოს ჯოხით ბატბატი გზაზედა.

535.  ავსა, ავისა მგონესა

ავსა, ავისა მგონესა ავისად უნდა ლოდინი,
ან ადრე, ანდა გვიანა ავისა უდგა ლოგინი.

536.  ნეტავი, მთაო მაღალო

ნეტავი, მთაო მაღალო, დაგადაბლებდა ქარია,
ჴოშარა გამოჩნდებოდა, ელია წმინდა თვალია.
ერთხელამც კიდენ მასმია ჴოშარას ცივი წყალია.
მამისახლამოწყვეტილსა ავად მექცევა ქმარია.

537. ქალი ტიროდა, ქანანა

ქალი ტიროდა, ქანანა, იჯდა ფშავეთის მთასაო:
— ჩემნიმც დღენ დაადგებიან, ვინც ქალი ენდოს ქმარსაო.
წუხელ მოიდა ლაშქრითა იმ შუაღამის ხანსაო,
კარზეით შამამიძახნა: — რად არ გამიღებ კარსაო?
ავდეგ, ავანთე სანთელი, ჩავიცვი ლერწმის ტანსაო.
მე საკოცნელად მინდოდა, იმან ჴელი მკრა ყბასაო:
— შე უნამუსოს გაზრდილო, რადა ჰპირდები სხვასაო?
— დას არ მაუკვდეს თავის ძმა, არა ვჰპირდები სხვასაო!..
ავდეგ, შევკაზმე შავრაი, შაუდეგ შავსა გზასაო.
თავი ვიბრუნე, მამდევდა, მააგელვებდა ჴმალსაო,
გადადი, გადაუძახე შალვა, ივანეს — ძმათაო:
— დასა გიჭრიან, გიკუწვენ, გული იძახის ვასაო!
ორღობეს ამომავალსა მაზლმა შამასწვრა თვალია.
— აქ მოდი, ქალო ქანანო, აქ არი შენნი ძმანია!
მივე, მე მართლა მეგონა, შავაღე სახლის კარია.
უკან მობრუნვა მინდოდა, მაზლებმ შამიკრეს მჴარია,
საკმისას ამამახედნეს: — მთაბარს მაავლე თვალია!
ჩამამსვეს ხალიჩაზედა, ჩამკაფეს, როგორც მხალია!
ბეჩავს დედაჩემს უთხროდით: წაიხვნას ჩემნი თმანია,
დაჰკიდოს დარბაზის კარსა, ამლიავებდეს ქარია.
გრძელნი კი აღარ არიან, — შვიდ ადლი, შვიდი მჴარია!
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538.  ალაზანსა და იორსა

ალაზანსა და იორსა დავეწაფები — ყლაპს ვუზამ,
აიმ მთასა და ემასა ჴელს მოვკრავ — ჯაჴაჯუჴს ვუზამ;
ცხრა ლიტრა რკინისა ზოდსა პირში ჩავიგდებ — კნატს ვუზამ;
გაავებულსა დიაცსა გაუშობ, ვეღარას ვუზამ.

539.  პარასკევს ცოლი გამექცა

პარასკევს ცოლი გამექცა, შაბათს დავკარგე ვირიო.
ნეტავი კიდევ მაჩვენა იმისი თეთრი ცხვირიო,
ფათილასავით ყურები, ცისაკე გაშვერილიო,
იმისი კოხტა ფეჴები, მშვილდივით მოდრეკილიო.

540. პავლემ თქვა პაპიაშვილმა

პავლემ თქვა პაპიაშვილმა: მარტოკაი ვმკი ყანასა.
ამ გულის თიბამკაშია ჩემ რძალ ქსელს უზის, ჯარასა,
ააქანჩამააქანებს ჭრელის ფარდაგის გარასა.

541.  გათენდა, გაჩნდა სოფელი

გათენდა, გაჩნდა სოფელი, სოფელთავ სამი სანთელი.
არც შენ მინდიხარ, მოყმეო, არც მამაშენის სახელი...
შენ არ იყო, სხვაც იქნება, სხვამ ჩაიქნიოს საჴელი.

542.  თივათ ვთრი ოროლობითა

თივათ ვთრი ოროლობითა, დასვენებაიც მინდაო.
ჩაგხედავ, ჩემო სოფელო, ნაპირის ადგილისაო,
მირგვლივ ნახვევო მთაწვერო, რო გალავანო ქვისაო.
იწროო, ჩვენო ჭალაო, ძლივ ჩასავალო წყლისაო.
სამძღვარო, სისხლით მოსვრილო ჩვენო და ქისტებისაო.
ბევრ მენადირე გინახავ მავალ ცის პირის ძვრისაო,
თოფიანდურბინიანი, მაგარ საბანდით, ჯღნითაო.
ვაჟი, ნადირთკე წასული, ბევრა შაღვარდა მზირსაო.
ბევრამ მაიღა სახელი, ჯარზე გულდიდად ზისაო.
ბევრიც მაართვეს ჯალაბთა, გულს ნატყვიარი სჭირსაო.
ნუ გაუცუდებთ სახელსა, თასიღ მიეცით ხისაო.
ბევრამ გაწირა ჴირიმი, შვილს დასჩა, შვილიშვილსაო.
ბევრამ გააბა წრიაპი არწივის მაღლის ჩრდილსაო.
ჯიჴვების გადალაჴულო, შიბო და შიბო კლდისაო.
მეწყალი, მენადირეო, დამრჩალო წვერის ძირსაო.
ჯიჴვების მუქარაზედა ღამეს ათენებ გრილსაო.
პურსა ვერა სჭამ მშიერი, შიგ თვირთვილ გამადისაო.
ეხო, ნათხარო ტოტითა, სალოგინედა, ქვიშაო.
ადგების, იქავ გაგწირავს, ნასადგურალო ყმისაო.
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დილა გამოსულს გნახავდა შავი ყორანი კლდისაო.
შორით დაგიწყებს ყეფასა, აგივლჩაგივლის მჴრითაო:
“ნეტავი გამალაღებდი, გამაძღებდ სისხლის სმითაო.”
ეეწინდელებს ახლებსა ძველები სჯობდეს ცდითაო,
ამაგრებდიან ადგილსა, თოფით იჭერდეს, ჴმლითაო.
წვერებს ისვამდეს ჴელებსა, ქავში სხდებოდეს ცვლითაო.
ბაკნებით ედგათ წამალი, ძღებოდეს თოფის ჴლითაო.
სახელ რჩებოდა ვაჟებსა, ბევრას დაიტევს მიწაო.
ჴელში ეჭირა თასები, შიგ ლუდი ედგა წმინდაო.
მაგის მეტს აღარ გილექსებთ, არა მაქვს ლექსებისაო.
საქონის საჭმელ გათავდა, თივა, ნათიბი მთისაო.
ლექსო, არ დაიკარგები, ნათქვამი ომაისაო.

543.  ჲეხლა კი უნდა ვილექსო

ჲეხლა კი უნდა ვილექსო, დღეისწორს გზაზე ვდგებიო,
შირვანში ჩვენმა თოხლებმა გადაიწრიხეს რქებიო,
მაჯავრებს, როგორ იქნება ტარიმანაის ცხვრებიო.
დუშმანი გაგვილაღდება, რაიონში გვყოვ მტრებიო.
მით მიხაროდა ზაფხული, ცხვრით რო გათეთრდის მთებიო,
მაგით წამუელ შირვანში, სუ დავისწავლე გზებიო.
კარგი ალაგი ყოფილა, ნაპირზე უდგას წყლებიო.
ბევრამ მიშალა, ნუ წახვალ, შენ, ბურთავ, ჭკვიდან ცდებიო,
სუ გზაზე გაგითავდება და შენც ციხეში ჯდებიო.
გაჴსენებ, სამღთო მაღალო, თუ მჴარზე დამადგებიო!
უნდა გავკვებო თოხლები, ცდავ, ხო არ დაბერდებიო!
ნუ დაუკარგავთ ამაგსა, ჯარში რო გვყონან ძმებიო,
აგვიტირდება ხიზანი, შამოგვჩივიან რძლებიო:
არ არი თქვენი ნაყოლი, შრომობდენ ჩვენი ქმრებიო.

544.  რა ლამაზი ხართ, ქედებო

რა ლამაზი ხართ, ქედებო, ქედებო ყინულიანო,
ცოტა აიშრეთ თოვლები, ბალახებ აჩნდებიანო.
მაისის ნახევარშიგა ბატკნებიც გვეწვევიანო.
მთის წვერზე მებატკნეები გადიანგამოდიანო,
წყაროზე ჴალსა გაზელენ და მერე დასხდებიანო.
ტკბილის სიტყვების სათქმელად ერთმანეთს გაჰკივიანო,
პატრონდაკარგულ ძაღლები გორებზე დაყმუიანო.

545. ყორანო გადამავალო

ყორანო, გადამავალო, გადამიარე თავსაო,
ჩემსას ცუდს ნურას გაიგებ, — ჩემ მტრისას კიდევ — კარგსაო...
გული ჰკარ სამართებელსა, მუცელი — დანის ფხასაო.
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546.  ჩიხარაულის ფეჴთეთრო

ჩიხარაულის ფეჴთეთრო, ძუამ ნუ გიშვი გძელია,
ნუცამ გასულხარ საველოდ, ნუმც გიჭამავის ქერია.
ზედითა გადმოგიღია ქურაზიშვილი მგელია.
ბრალი ხარ, ქურაზიშვილო, ჩამოგთელევდა ცხენია,
ფეჴ არ გედგ ავზანტაშია, ლამაზად თითის წვერია.

547.  მემცხვარეი ვარ, შამცივდა

მემცხვარეი ვარ, შამცივდა, ბერავს აწუნტის ნიავი.
უყურებ ჴონის მჴარესა, ადგილი ბარაქიანი.
მანდ არის ჴევსურთ ფარები, ცხვრებია შიშაგიანი,
პატრონის გამხარებელი, ღალიანბარაქიანი.
გართობაი აქვ ვაჟებსა, მესმის ფანდურის ჟრიალი.
ქალიც კარგია ლამაზი, თვალჭრელი, ყვითელ თმიანი,
ტანად ჩაცმული მშვენვარი, დაფიქრებული, ჭკვიანი.
ვაშკაცის გამლაღებელი ვინტოვკა არშავიანი.
საჯიჴვეებჩი ხვიოდას შაშხანა მაღალჴმიანი.
ჯიჴვო, სიცოცხლე გიჭირდას, დიდი რომელ ხარ, რქიანი.
ვაჟო, ნუ დასდევ ჯიჴვებსა, არამც რა გიყვან ზიანი.
გაგიწყდებ წრიაპის კანჭი, ქვიშას გაიღო ხრიალი.
ბეჩავ ხარ, მენადირეო, ეხი გაქვ ყინულიანი.
გაყინა ფეჴის ქალბანი, წრიაპს გააქვის წკრიალი.
ამაგ სიტყვების მათქვამი ცოტა კაცი ვარ, ხნიანი,
დალიეთ გამარჯვებისა, ჭიქებს რად უნდა გვიანი!..
ერთ დროს მეც ვდიე ჯიჴვებსა, მთებ ვლაჴე ყინულიანი,
მამწყინდა, აღარ მინდოდა ვინტოვკა არშავიანი,
გუნება გამამეცვალა, ქალი ვირჩიე თმიანი.

548. ლექსს ვიტყვი ჩემებურადა

ლექსს ვიტყვი ჩემებურადა, არას დაგიდევთ მოტივსა,
ან კი რა იცის ტუსაღმა რითმების კოხტად წყობისა...
დარდი დამაწვა გულზედა, როგორც სიმძიმე ლოდისა,
გულიც ატირდა, ოჴერი, თვალებზე ცრემლი მოდისა.
იტყვიან ძველებურები — კვერ არა ცხვება ობლისა.
არც ჩემი კვერი გამოცხვა, დაიწვა ჩემის ცოდვითა.
წეროთ რომ არევს არწივი, გვიანღა დაეწყობისა,
ეგრეთვე ჩემი საქმეა, გავჴდი ნაპირი ღობისა,
ყველასთვის ჴელის საღერი, საშლელი მთელი სოფლისა.
იქნებ მეც რამე მიშველოს მადლმა და ძალმა ღვთისამა,
ჭალაზე შამაიაროს ტუსაღმა ციმბირისამა.
ტოტებმა თავი დახარონ გაღმაგამოღმა ტყისამა,
ტალღებმა ბანი მოსძახონ მდინარე არაგვისამა.
იაროს ქვეყანაზედა სახელმა გიორგისამა,
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იცხოვროს თავისუფლადა მოქმედმა არაფრისამა.
ბევრი კი ვნახე სიმწარე ნატეხმა სალი კლდისამა.
თუ ესეც გადავიტანე, მერე კი არა მიშავრა,
თუ უცხოეთის მიწამა სიყმე არ ჩამამიშალა.

549.  ლუთხუბო, მთების მეფეო

ლუთხუბო, მთების მეფეო, ფასანაურის მჴარეო,
შენი შვილი ვარ, ოჴერო, ისევ შენ ჩამიბარეო.
შორს გადმოკარგულ ტუსაღსა, მოდი, მომხედე ჩქარეო,
ისევ გამიღე კარები, როგორც რომ დამიჯარეო.

550.  დამეჴსენ, სუჯიაშვილო

დამეჴსენ, სუჯიაშვილო, მრუდად ნუ მხედავ თვალზედა.
ერთხელ მეც ვიყავ უფროსი ფშავჴევსურეთის წყალზედა.
ვერც ხალხი მემდურებოდა, არც თქვენ გაგყიდეთ ქრთამზედა.

551.  ნუ მტანჯავ, სუჯიაშვილო

ნუ მტანჯავ, სუჯიაშვილო, გვერდზე ნუ მიბღვერ თვალებსა.
უწინდელ ნაძმობილარო, ეხლა რად მიკრებ შარებსა?!
ბევრი დროება ვატარე, ბევრკან ვეხუმრე ქალებსა,
კიდევ შაივლის ლურჯაი ფშავჴევსურეთის ჭალებსა,
გზაზე ქორებლივ მიჰქროდეს, მიანათებდეს ნალებსა.

552.  მიყვარხარ, ჩემო სამშობლო

მიყვარხარ, ჩემო სამშობლო, შენის ნდომითა ვკვდებია.
შენს სანახავად მოვდივარ, თუ მოსვლას ვეღირსებია.
ყინულ წყარო მომწყურდება, მისი მშობელი მთებია,
კლდეზე დაქნილი ბილიკი, წვრილ ბაწარივით გზებია.
ფანდურზე დაჩხაკუნება, ჩვენებურ სიმღერებია.

553.  აგრილდა, ჰქრიან ქარები,

აგრილდა, ჰქრიან ქარები, ფოთოლ ჩამოდის ტყისაო.
მტერიც არ შემხვდა მტრისფერი, ვარ უბედური დღისაო.

554.  მაჰყვება ხელაისშვილი

მაჰყვება ხელაისშვილი ცივის გომბორის სერებსა.
ზამთარს ჰყვავიან იანი, აქ კაცს რა დააბერებსა.
ფშავისჴევს დავემშვიდობე, ხინკლებს და ქადის კვერებსა,
წაწლის დაგებულ ლოგინსა, ბალიშს რო შააცერებსა.
თავის წაწალთან დაწვება, გააცივგააცხელებსა.
მაუტანს თავის წაწალი ყურებში გასაყრელებსა,
თუშურ დაფეჴილ ფულებსა, ზედ გულზე დასაკერებსა.
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ზაფხულს მოველი დამდეგსა, ფოთოლბალახსა მთისასა,
სიუხვით აყვავებასა ამ ჩვენის ადგილისასა,
ნაიალაღარ ირემსა, მოყვარულს სწორებისასა.

555.  საფშაოდ შავი ღრუბლები

საფშაოდ შავი ღრუბლები ნეტა რად გადადიანო?
რა ნისლი მოგიხვევია, მთავ, წმინდავ, ბარაქიანო?
თავზე ნამს გადმოგაყრიან ხშირო ქუჩბალახიანო,
გადგიჩრდილებენ, ოჴერო, მზის ნახვას დაგიშლიანო.
ჴელშაკრულს ჩამოგავლევენ, მისრიაშვილო, ჴმლიანო,
დაგკრავენ, დაგაკვნესებენ, ჴარო მანძილავ, რქიანო.
ალექსი ვეღარ მოგივათ ფშავში დეკა და ღვიანო,
ვეღარ ამოხვალთ ლაღადა, არაგვის პირზე იანო.
ნუ ასტირდები, ხოშიავ, ცრემლებით სილაღიანო.
კარგა დაზარდე ობლები, თვალებ არ მაუწყლიანო.
ქვეყანა არ დაგივიწყებს, სწორებში სახელიანო.
ფშავლები ლაშარღელესა თავს ერთად მაიყრიანო,
დაჰპატიჟებენ შენ შვილებს, წინ სუფრას გაუშლიანო.
დალევენ შასანდობარსა, თასებსაც გამასცლიანო.
შენ სიკვდილს მე მაბრალებენ, ცოდვიანს მეძახიანო.
როდის მოხვიდე, ზაფხულო, ვინტოვკავ, აგახმიანო,
ბევრისა დედა ვატირო, ბევრ უჭკვო დავაჭკვიანო.
მტრის ჯავრის ამამყრელი ვარ, ხელაშვილს მეძახიანო.

556.  ფუნჩიამ თქვა: რა უნდა ვქნა

ფუნჩიამ თქვა: რა უნდა ვქნა, უგონთა ვარ, მთვრალივითა,
წამივიდა ჯეილობა, გამიარა ქარივითა,
გადამაგდო დროებამა ბაღში მწარე მსხალივითა,
დარდმა გამიგალა გული ცხენის ფეხზე ნალივითა.
თავმჯდომარევ, გენაცვალე, ნუ მაწუხებ ჯარიმითა,
შენ რაღას გადამეკიდე ჴევსურაის ფარივითა!
საცა მნახავ, გამიკივლებ იალაღის ჴარივითა,
ფშავისჴევს შამაეჩვიე ფუტკრის მონავალივითა.

557. ცაბაურთა არას მამწონ

ცაბაურთა არას მამწონ, ცასა ჰკიდავ ზარივითა,
ცაბაურთას არვინ მამწონ დედუნაის ქალივითა!
დამიწუნა მა წყეულმა: “ღვინოსა სომ წყალივითა!”
ვსომ და თავისასაცა ვსომ, არ მამაქვის თვალივითა!
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558.  ნეტავინ მე და ჯოროსა

ნეტავინ მე და ჯოროსა ქალებიმც არა გვყოლიყო,
ყველა ჩვენ სიძე რად გაჴდა, თუ რა იორზე ყროლ იყო.
მე ხუზაურამ წამართვა, ჯოროს წიქაი ჰრბძოლიყო.
ჯორომ უჯოროდ ვერ შასძლო; რადგან ივრამდე შორ იყო.
მალედვე მეეწეოდა, თუ ჯოროს ჯორი ჰყოლიყო.

559.  წითელაურებს გაუჴდათ

წითელაურებს გაუჴდათ ფაშინაგურის ცლაზედა,
სხვა ყველა დააშოშმინეს, თოთიკა დადგა ძალზედა,
გაავსო ბალნის ხურჯინი, გადაიკიდა მჴარზედა.

560.  წითელაურნ ჩამოდიან

წითელაურნ ჩამოდიან ნაწლავების საცლელადა.
ერთმანეთს ეუბნებიან: “რა კარგია საჭმელადა!”

561.  მავიდეს სულთა კრეფანი

მავიდეს სულთა კრეფანი, დავათრევ მაზდაგურასა.
სანაძლეოზე ვესრიე ისარი ბაჩაყურასა!
ბანზეით გარმამფრინდალი ძაღლს გადავაჯე მურასა.
გადმამიბრუნდა მურაი, გემო უნახა დუმასა.
გასაოჴრებო მურაო, რას მემართები სტუმარსა?!

562.  ვეშაგურთგორზე შაყრილა

ვეშაგურთგორზე შაყრილა ყვავყიჭალაის ჯარები.
ბერდია — ბრუნა გაგორდა, სუ დაიმტვრივა ძვალები.
ვერ ამასთრიან მაზვრები, მანძილებ უნდა ხარები.
აფსემდა შენისთანებსა ჩემისთანაი ქალები.

563. ესო, მესო, ამ მურღულთა თქვესო

ესო, მესო, ამ მურღულთა თქვესო, 
წიფორის წმიდა გიორგი როგორ გატეხესო. 
ხელი შევყავ, ვაჭრიჭინე, კლიტე გავტეხეო, 
ჩანგალზე თვალი ავაგე, სისხლი ვიდინეო, 
სისხლიანი ახალუხი ვერცხლის ყბაზე დევსო, 
წადი და გამაიტანე, ჩემადანზე დევსო. 
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მხარეები, სოფლები

564.  არ ვიცი ჴანდო-ჭართალი

არ ვიცი ჴანდოჭართალი, გუდამაყარი სად არი,
ჴადაში გამიგონია სამოცი ციხე მაგარი.

565.  ჴადა არის ჴადისფერი

ჴადა არის ჴადისფერი, ჴადას იცის თეთრი ქერი,
ჴადას ნურვინ შააძაგებთ, ჴადა არის ჴადისფერი,
შარშან დადგმული გოდრები წელსაც ისივ არის მთელი.

566. ისევ ჴადიდან გამოვა

ისევ ჴადიდან გამოვა კაი მუშა და მძლე ჴარი.

567. დუშმანი წავა წკერესა

დუშმანი წავა წკერესა, შახედოს მაღლა სერებსა,
ავა და ვეღარ ჩამუა, ჩამაიწელავს გვერდებსა.

568.  წკერესა და მუღურესო

წკერესა და მუღურესო მტრედი ზის და ღუღუნებსო.

569.  წკერეს შაჰყივლა მამალმა

წკერეს შაჰყივლა მამალმა, იუხოს — კოდალამაო,
ჩქარა, გადმოდგით ქობები, იდუღოს ქოთანამაო!

570. ბურსაჭირი — სულთა ჭირი

ბურსაჭირი — სულთა ჭირი,
სული კბილით საჭერია.
ხელში — ბალღი, ზურგთ — აკვანი,
კარი კბილით საღებია.

 
571.  სიონის ციხევ მაღალო

სიონის ციხევ მაღალო, საყდარო გუმბათიანო,
ქალო და რძალო ლამაზო, ვაჟკაცო ლაზათიანო.
შენ გორისციხევ ქვიანო, სულ მუდამ ქარნი ქრიანო;
არც წყალო, არცა წისქვილო, არც მეზობელო ღვთიანო.

572. გორიჯვრის წმიდა გიორგი

გორიჯვრის წმიდა გიორგი გადმომცქერალი მტკვრისაო, 
ტივი ბევრი ჩამოივლის ქარელისა და სკრისაო. 
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573. ახლო-ახლო ხართ

ახლოახლო ხართ ხართ, სოფლებო, გაღმა მეტეხო, წიაბო. 
მე შენთან როგორ ვივლიდი, ცხენი არა მყავ იაბო. 

574. ტიალო ზედა ქსოვრისო 

ტიალო ზედაქსოვრისო, კარგი სოფელი გქვიანო.
არც წყალო, არცა წისქვილო, არც მეზობელო ღვთიანო! 

575. რას ვაქნევ შავშვებს...
რას ვაქნევ შავშვებს, ნაწრეტსა, ნადარბაზევსა ქვიანსა? 
მეჯუდას ძირის ჭირიმე, ირემს ჰგავს, ქორბუდიანსა. 

576.  ყველაწმინდა ხვთიშობელო

ყველაწმინდა ხვთიშობელო, ყანობლები შიშობენო.
შუადღეჩი კარებს ჰკეტენ, სტუმარს აღარ უშობენო.

577.  ოსო, გუდუნით ნაზარდო

ოსო, გუდუნით ნაზარდო, შე იმერელო, ღომითა.
საწყალო არაგვის კაცო, გაუმაძღარო ომითა.
 

578. ქალი ქიშტი ზჯობს
ქალი ქიშტი ზჯობს ჴევსურსა, ვაჟკაცად — არხოტბლოველი.
სამდევროდ — გუდამაყრელი, თავის ბანკარზე — სნოველი.

579.  რა კარგი არი ფშარაო

რა კარგი არი ფშარაო, ქვიშიანაის ბუნება,
როგორ დამტანჯა ტიალმა, გამომიცვალა გუნება.

580.  ისევ ჭონთიოს გადავალ

ისევ ჭონთიოს გადავალ, ციხეს შავლესავ კირითა,
შიგ დავამყოფებ ობლებსა, გაზრდილებს ცოდვაჭირითა.

581.  ჯაბანა მინდოდაურიო

ჯაბანა მინდოდაურიო ხოშარელებსა ბრიყვობდაო, 
ხოშარით ტყემალ დასწვადნაო, ეგებ ხილ გაჩნდეს ჭიჩოსაო, 
მალიმალ თავს მაიბრუნებსო, არავინ დამიხლიჩოსაო. 

582.  ტიალს ჩვენ გორმაღალასა

ტიალს ჩვენ გორმაღალასა, ცივნი წყარონი ზდიანო,
დაბუბუნებენ ჴარები, რქებით მიწასა სთხრიანო.
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583.  არაგვო, რად ხარ მქუხარე

— არაგვო, რად ხარ მქუხარე, ერთხელ არ დაიძინება?
— მაგ შეკითხვაზე, ძმობასა, რატომ არ გაიცინება?
მე რო ძილღვიძილს მივეცე, ფშავეთი გაიწირება.

ბუნების მოვლენები, წელიწადი დრონი

584. თუ ცამ საღამოს იწითლა

თუ ცამ საღამოს იწითლა, დილა გათენდეს დარითა,
და თუ ცამ დილით იწითლა, დღე წვიმით, ანდა ქარითა.

585. მზით რო წვიმდეს

მზით რო წვიმდეს, გოდორი წან,
მზით რო თოვდეს — დანა ლესე.

586. აღდგომა სჯობ

აღდგომა სჯობ ნამიანი, ამაღლება დარიანი.

587. მარიამობა დღესაო

მარიამობა დღესაო ქარი არ დასძრავს ტყესაო.

588. მზებუდობა

მზე — ბუდეში,
დათვი — ხვრელში,
შუა ქრისტეშობის თვეში.

589. იანვარსა რვასა

იანვარსა რვასა
ნუ გამოხვალ კარსა.
ნურცა წახვალ დისასა,
ნურცა მამიდისასა.
თუ სად წახვალ დისასა,
ფული გედვას ქისასა.

590. მელმა თქვა

მელმა თქვა: კარგად დავცადე იანვარშია წვიმაო,
გადმოდიოდა ლუბები, მე იმან დამარჩინაო.
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591.  შაშვო, დაგიწვი გალობა

შაშვო, დაგიწვი გალობა ამ შუა იანვარშია,
არ იცოდია, ზამთარი არ დადგებოდა ცაშია?

592.  წყალკურთხევის წინა დღესა

წყალკურთხევის წინა დღესა, ენკენიის უკანაო,
ხორცი მის მეტ არ იჭმევა, როგორც ძაღლი წუნკალაო.

593.  გაზაფხულის ნამტენაო

გაზაფხულის ნამტენაო, ქარმა ტყეში გაგტენაო,
აგიტანა ბებერამა, ხოკრის ძირჩი ჩაგტენაო.

ფრინველები

594.  ღმერთო, გემდურნის წერონი

ღმერთო, გემდურნის წერონი: გზა მოგვეც შორით სავალი.
მოგვეც და რადღა აგვსიე არწივი, მაღლით მავალი?!

595.  წეროები კითხულობენ

წეროები კითხულობენ: — გერგეტის თავს რა დრო არი?
— რას ჰკითხულობთ, წეროებო, შუადღისა სამხრო არი!

596. მერცხალმაც იცის

მერცხალმაც იცის, ვინ არის, რომელ კუთხეში შობილი,
მოვალის გაზაფხულობით შავებში გამოწყობილი.

597.  ადეგ და წადი, გუგულო

ადეგ და წადი, გუგულო, აღდგომის წინა ბზობასა,
მეც მალე წამოგეწევი, არ იყო შუა გზობასა.

598. ჩიტი ხეზე ზისა

ჩიტი ხეზე ზისა,
ცრემლი ჩამასდისა
აქეთიქით იხედება:
“დედა არ მადისა?” 
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599. ძერამ წაიღო წიწილა 

ძერამ წაიღო წიწილა, კრუხმა ვერ უყო ჩხუბია. 
თუ მე ეს შენ შეგარჩინე, ჩემი სილაჩრე ცუდია. 
თავ დაიხურა ჩაჩქანი, ვით რო ბოხოხი ქუდია, 
წელს შემოირტყა ხანჯალი, ხელში აიღო შუბია. 
ზევიდან ძერა მოვიდა, ძირს გაიმართა ჩხუბია.
კრუხმა სცა ხმალი ფრანგული, წავიდა სისხლის გუბეა. 
იხმარეს შუბი და ხმალი, ლახტების ტკაცატკუცია. 
ძერამ თქვა: წავხდი სილაღით, თვალი შემექნა მრუდია, 
მთას დამრჩნენ წვრილი ობლები, ინით ნაღები ბუდია. 
ისინი დაიზრდებიან, იმათი კანჭიც ბრუნდია!

600. თეთრო ქათამო

თეთრო ქათამო, საით მიფრინავ? 
რაჭას მივფრინავ, ბატონო. 
რაჭას რა გინდა, თეთრო ქათამო? 
ყაჭის საყიდლად, ბატონო. 
ყაჭი რად გინდა? სიძეს მოვიყვან. 
სიძე რად გინდა? შეშას მომიტანს. 
შეშა რად გინდა? ცეცხლს ავაბოლებ. 
ცეცხლი რად გინდა? წყალს ავადუღებ. 
წყალი რად გინდა? თავს მოვიფუფქავ. 

ცხოველები 

601.  ვირი გავგზავნე წყალზედა

ვირი გავგზავნე წყალზედა, წყალი სვი, ხვრიმე ნარიო,
არ მოგეპაროს კუდრუცი, ტყისაკ გეჭიროს თვალიო.
მიჰპარებიყო კუდრუცი, არა სჭერიყო თვალიო.
— ნუ შამჭამ, ჩემო კუდრუცო, არა ვარ გაურჯელიო;
ქალაქით მამიტანავის შვიდნი მარილის ქვანიო,
გავინაწილოთ ძმურადა, შაანელოდე მხალიო.
— არ ვიცი მხალამხულათი, არა სჭამს ჩემი გვარიო,
ჩემ მამაპაპას უყვარდა გამოსახრავი ძვალიო. 

602. მგელმა სთქვა

მგელმა სთქვა: გუშინ გორს ვიყავ, ატენს ავიღე ვალია. 
გადავიხედე ვენახში, დამწიფებულა ბალია, 
ატამი გაყვითლებულა, ყურძენს შესვლია თვალია. 
გავხედე ჩემსა ძმობილსა, გადმოეშალა ცხვარია. 
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დავთვალე, მეტი მოვიდა, და ის ურჯულო თხანია. 
მე და თხა დავიტაკენით, თხამ დაიძახა “ვაია!” 

603. მგელმა სთქვა

მგელმა სთქვა: ქორწილს ვაპირებ, ღვინო ჩავასხი ნასეტყვი. 
წავალ, მეცხვარეს ცხვარსა ვთხოვ, ციკანს მამცემს თუ კრავს მეტყვის. 
არ მამცემს, ძალად წავართმევ, თუ ატირდება, ბანს ვეტყვი. 

604.  შინ სიღარიბე შასულა

შინ სიღარიბე შასულა, დაუდგამ რკინის სკამიო.
რაღაც რამ ღმერთსა უშველავ: შინ შაუყვანავ ცხვარიო.
იძახა სიღარიბემა: გავალ, გამიღეთ კარიო.
იქით ჴარმ დაიბუბუნა: აცა, მოიდენ ჴნვანიო,
ასეთ კლდეზედა დაგლიო, არ დასწვდებოდენ თვალნიო. 

605. საწყალი დედაბრისასა

საწყალი დედაბრისასა თაგვნი ყანასა მკიანო, 
დევნი იქმოდენ ულოსა და გმირნი შეუკვრიანო, 
კურდღელი მოურავია, სამეულებსა სთვლიანო. 
ირემი ურემს აბია, კალოზე ძნასა ჰყრიანო. 
შველნი კალოში შევაბათ, რა ტურფად დაუვლიანო!
მგელი წისქვილში გავგზანოთ, უჯეროთ დაგვიფქვიანო. 
საღამოთ მოვლენ მელები, კუდებით კალოს ჰგვიანო. 
წერონი ანიავებენ, ბატები აცხავიანო. 
ტრედი ჩააკრავს თონეში, გვრიტები ამოჰყრიანო. 
ტოროლა ცაში გავგზანოთ, ფრინველნი ჰპატიჟიანო. 
შევარდენი და გავაზი ზემოთავს დასხდებიანო. 
ჩვენ ჩხიკვსა, მადლსა, ნუ გვიწვევ, სუფრასა აგვიშლიანო. 

606. მგელო, ნუ შამჭამ

მგელო, ნუ შამჭამ, მგელბერო, არა ვარ ოხერტიალი: 
ამთვენი მამისძმანი მყავ, რამთვენიც ჩალაბზე არი. 
მამა მყავ — მონადირეა, შილშავში მეთოფე არი. 
გადაჰწყავს ტყვიაწამალსა, რამდენიც კვირადღე არი. 
მე კი, მგონია, რო მოგკლას, შენდ დიდი სირცხვილი არი. 
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607.  რად გინდა ჩემი გაგება 

(მერცხალა მამასახლისს)

რად გინდა ჩემი გაგება, ან ჩემი ამბის კითხვაო?
ფოთოლათ მერცხალაი ვარ, ურძნის ჯოხივით ლიტაო.
კარზედ დიდი მაქვს მამული, — სახნავი ერთის თვისაო,
ას კოდიანში ქერ მიძე, ორასიანში წმინდაო;
კარზედ მიბრუნავს წისქვილი, დავფქვავ, რომელიც მინდაო.
კარიკურ ხილით სავსე მაქვ, ვაშლითა, ხელის სხლითაო...
ბიჭი ვარ კაისყელშია, რაც მინდა, პირსა ვკითხაო...
კარჩი მგელ ვერას შამიჭამს, შინ შამოტანილს — ციცაო.

608. შეთემ დაიწყო მჭედლობა 

(მბღავან დავითი — შეთეს)

შეთემ დაიწყო მჭედლობა, ჩქამ არ მასვენებს კვერისა,
ძოღან ქარჩ გამოუპირავ მიხეილაის გერისა,
უჭკუათ სვიმანს აჯობნა, კარგ იქნა, კარგის ჴელისა.

609. ჩემ ძმობილ მბღავან დავითომ 

(შეთე — მბღავან დავითოს)

ჩემ ძმობილ მბღავან დავითომ რადრა მილექსა გრდემკვერი?
მაშინ რას იქამს ნეტარა, რო დასჭირდება ჩემ ჴელი?!
როცა ექნება ცივ რკინა რკინაზე დასადებელი,
“ჴომს წადი, — მაშინ მეც ვეტყვი, — იქ თავისი გყავთ მჭედელი!”

610.  ჭრელამ დაკარგა ვირიო

ჭრელამ დაკარგა ვირიო, თან მიაყოლა ფქვილიო.
ბოძათ დავითომ გაიგო, მაგრა უწყინა ჭირიო.
ხუთ ლიტრა ჩამაეტანა, ფარდაგზე მობერტყილიო,
ჩამააყარა წისქვილსა, არ იყო დაკეტილიო.
თვითონ ბუსნოზე წამოწვა, მაჰკიდებიყო ძილიო.
ქურდ რაიმ გადაესია, ი ნამუს გარეცხილიო!
მივიდა, ვირი მაჰპარა, ოთხით გააბა ფთხილიო.
თვითონ წისქვილში შავარდა, ფქვილისთვინ დაყმენდილიო.



198

ხალხური პოეზიის ანთოლოგია

მაანახევრა ტომარა, მემრე წააკრა პირიო.
წამაიკიდა, წაიღო, გაწირა გატლეკილიო.
ვირ ჯაგიანში დააბა, თეთრ გამაშვირდა ცხვირიო.
აღარც კი დაიყროყინებს, — ეშმაკმ შაუკრა პირიო!..
გამაეღვიძა ჭრელასა, არ იბადება ვირიო.
ადგა და ძებნა დაუწყო, დავალის დაკუნკვილიო.
გადაუხედნა წისქვილში, არ იბადება ხრილიო.
წისქვილის კარზე ტრიალებს მჭადივით დაბჯღლეთილიო,
ჭრელაის ცოდვით იწვება კანატიაის ძირიო.

611. ყრუვ გიორგიმ დაიუბნა

ყრუვ გიორგიმ დაიუბნა:
— მოგვივიდა რა დრუება?
ლახატოში გადმოვიდა
არტნის საზოგადუება.
ცოლშვილნ დამითავწვერავდნენ,
დავწვი მაგათ აფუება!..
მართა უკანაფშავს მაჲხვდა,
არა მკითხა გათხუება.
— მე უშენოდ არსად წავალ! —
მამას იმას მატყუებდა.
ყრუვ გიორგიმ რა გაიგო —
მართა ბალღსაც აწუებდა. 

612. მზე ჩაესვენა მთის კიდეს

(გიორგი ელიზბარაშვილი — ვახტანგ თვარელაშვილს)

მზე ჩაესვენა მთის კიდეს,
ბუნებას მწუხრი ეფარა,
ვახტანგი იჯდა ნადიმად,
ხინკალ ხინკალზე ეყარა,
იმპორტულ სასმელსა ჲსომდა,
სიმთვრალე შამაეპარა,
ქუჩაში იდგა სიბნელე,
ადგა და გამაეფარა.
მივალის ჴელის ანდითა,
ჯიბეში ბოთლა ეჩარა.
იაჴსრის დაზეზებული
წინ დევი შამაეყარა,
სილა ჰკრა ჴიდის ყურშია,
ვახტანგი გადაეფარა.
წყალს კი არ წავაღებინეთ,
ფეჴ ოდნავ შამაეხარა.
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აქ პავლოვიჩი ჯავრობდა:
ვახტანგ სად არის ნეტარა?
მაგის იმედზე დავწირე,
საბჭოს კარ გამაეჯარა!
კაცისფერ კაციმც მაჩვენა,
სამდივნო გადამებარა,
ეგ კი გამეგდო აქედან,
ძაღლივით გამამეთარა,
ან ერთ თაური მეგლიჯა,
ჯავრ იმით ამამეყარა!

613.  ბებოქალიშვილმ დამჯაბნა,
(ვახტანგ თვარელაშვილი — გიორგი ელიზბარაშვილს)

ბებოქალიშვილმ დამჯაბნა,
ლამის დამადგას ბეგარა.
მაგისგან დაშინებული
რითმს რითმზე ვაწყობ ვეღარა!..
სად იყო აქამდისინა,
რა მოლევის ქვას ეფარა?
ეგეთა ნიჭის პატრონსა
ენა რა უკან ეჩარა!
მაგას დაურჩენ ეშმაკთა,
მე თუ დევ შამამეყარა...
მაგას თავს ზურგთაკ მაუქცევ,
მე თუ ფეჴ შამამეხარა.
იანვარშიამც გამეგო,
გომურის კარზე მეშარა,
არ გამეწირა ჭლიკმბული,
და მეწრუწუნა მკვეხარა.
ბლომად დაზღვევა მეტყლიშა,
ჯავრ იმით ამამეყარა.
ჩამეგდო განსაცდელშია
ეგ წუნტი, ნაცარქექარა.
ამიგდო თაგვათავითა,
ნელნელად შამამეპარა.

614.  ფრთხილად იყავი, გიორგი
(ვახტანგ თვარელაშვილი — გიორგი ელიზბარაშვილს)

ფრთხილად იყავი, გიორგი,
კარს გაუყარე ურდული,
თორო მაგ შენსა დიაცსა
დაჰპატრონდება ბურდული.
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ვეღარას გიშველს ჴმლის ქნევა,
ვეღარც თოფი და შურდული,
ერთურთს რო ჩაეხვევიან
იადონი და ბულბული.

615. მამიტანეთ, ჩამამისხით!

მამიტანეთ, ჩამამისხით
მწარე წყალი მუცელშია.
კარგა ვიცი, კიდევა დგა
ქალიკმაის ჭურჭელშია.
მაგის ფარაგშიმც გამხვია,
როგორც მთვარე — ღრუბელშია.

616. აკაკი შანიძის და ყრუვ გიორგის შამღერნება

აკაკი შანიძე:
— რატო არ შამამიღერნებ,
გიორგი ლახატუელო?
კაფიაობა მწადიან,
შენთან სალექსოდ მუელო.
ყრუვ გიორგი:
— თუ შამიმღერნებ, შავმღერნებ,
ყრუვი ვარ, განა უენო?..

617. ფრუშკა და ყრუვ გიორგი

ყრუვ გიორგი: 
— ჩემთან გადმოჴე, ფრუშკაო,
ქალ მოგცა, როგორც ეთერი.
ფრუშკა: 
— მე ეთერივით არ მინდა,
ბეჩავი მინდა, ჩემფერი.
ყრუვ გიორგი: 
— შენ საჩეჩლების მკეთო ხარ,
ჩემ ქალ გექნება მჩეჩელი.
ფრუშკა: 
— მე შენ ქალ არაად მინდა,
ათასგან კვერცხის მდებელი.
ყრუვ გიორგი: 
— არც მოგთხოვდება, ფრუშკაო,
ყროლი ჰყოფილხარ, ბებერი.
ფრუშკა: 
— ხილი სჯობ დამწიფებული,
რადა ხარ შაუგნებელი.
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ყრუვ გიორგი:
 — ჯერ შარცხვეს ეგეთა ქალი,
მემრ მამა, ქალის მქებელი.

618. ფრუშკა და ვაჟა-ფშაველა

ვაჟაფშაველა: 
— ჩემთან მოდი, სოფლივნელო,
ვაჟამ გითხრას არაკები.
ფრუშკა: 
— ჩარგალს იმით გადმოედი,
არტანს მოვსპე არაყები,
მე უბრალო მოლექსე ვარ,
პოეტებთან რას გავჴდები? 

619. ერეკლე ალბუთაშვილი და ლექსო ღანიშაშვილი

ლექსო: 
— ღამით გესტუმრე, ერეკლე,
დღისით რო მიჭირს მგზავრობა.
ერეკლე: 
— ღამით დადიხარ საქურდლად,
დღისით რო შრომას ზარობა,
იმითაც ბუვად მაიქეც,
ხატმ ეგრე დაგამწყალობა.
ლექსო: — 
გატყობ, არ გესიამოვნა,
წავალ, შაგხვდება ჯავრობა.
ერეკლე: 
— გახვალ, ხელს რაიმ გაგყვება,
ფეხებზე გკიდავ ჯავრობა.
დაჯე და დილაზე წადი
დაგეწვას ჩამომავლობა.

620. ძმები: ლევან და დავით ბოძაშვილები

ლევანი: 
— ღმერთმა ისე აგაშენოს,
როგორც შიოს მარანია!
დავითი: 
— აბა, რაღა ამაშენოს,
დალიე და არ არია.
ლევანი: 
— შენ ეგრ აჭმევ ქვეყანასა,
მე ხომ ძმა ვარ, ალალია.
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დავითი: 
— შენ შეჭამო, სხვამ შაჭამოს,
ჩემთვი ორივ ზარალია.

621. ხვთისო ქეთელაური და ბუთულათ ივანე

ხვთისო: 
— ერთხელ მეც ვიყავ ჯეილი,
მიაც ვიქნიე ხანჯარი.
ივანე: 
— იქნევდი წარამარადა,
იმით დაზდიხარ ცალთვალი.

622.  წუხელ რო მაძალადებდი

— წუხელ რო მაძალადებდი,
დედმამიშვილო ომაო,
მაიტა წინწანაქარი,
დავლიო უნაყრომაო.
— ნუღარ დავხარჯავთ იმასა,
წუხელაც მითხრა ცოლმაო.
— რა კაბაჯუბას შაუცვლის
იმის ჭურჭელში დგომაო,
არ გაჯავრდება, უთხროდი, —
ფილიპემ მაინდომაო.

623.  მძახლები

— რო გაგვითავდა არაყი,
რაღა ვქნათ, ჩემო მძახალო!
— უნდა წახვიდე, იშოვო,
თავი ქვას უნდა აჴალო!

624. ჯეილი და მოხუცი

ჯეილი: 
 — რაც მე ბერი კაცი მიყვარს,
უნდა გითხრა ბიძაობა.
მოხუცი: 
 — თუ ჩემ სწორა დედა გყავის,
წამიყვანე შინაოდა.
ჯეილი: — იქ მამაჩემ დაგიხვდება,
იცის კახურ ჭიდაობა.
მოხუცი: 
— ისითა კი არა მინდა,
გამოვლეწოთ იქაობა.



203

გალექსებანი

625. ცოლის სიკეთე

გუდამაყრელი: 
— მენ ისეთ კაი ცოლი მყავ,
კალაპოტივით მეწყობა.
დავითო: 
— ი შენი ცოლის სიკეთე
ემაგ შენ ჩოხას ეტყობა.

626. ცოლი თუ წაწალი

— ცოლი სჯობავ თუ წაწალი,
ჯაბანო, შენა გკითხაო?
ჯაბანი: 
— ცოლი სჯობავის წაწალსა,
წაწალ ფეჴებზე მკიდაო.
წაწალს ფერობა სჭირდება,
ცოლს კი არასა ვკითხაო.

627. წაწლები

ქალი: 
— შამამებერა მუცელი,
შენი ბრალია, წაწალო.
ბიჭი: 
— დაზდიხარ ფეჴშიშველაი,
შაგცივდებოდა, საწყალო.

628. შენ არა ხარა

— შენ არა ხარა, ძმისწულო,
ნაბიჭვარ რო გყავ კერასა?
— ნეტავი ჩემო ბიძაო,
დაასვენებდე ენასა,
კაცი რო არას გიშლიდეს,
არ დაუწყებდე კბენასა.

629. რად არ შინ წახვალ

— რად არ შინ წახვალ, ძმობილო,
დღეს ორშაბათი თენდება.
— გინდა სამშაბათ გათენდეს,
ჩემ გულ არ შაბედენდება.
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630. ეხლა კი წავალ

— ეხლა კი წავალ, გიორგი,
ერთ სიტყვა მითხარ გზიანი.
— წადი, თუ წახვალ, რა გიყვა,
რა მაქვის შენთან ზიარი,
ერთ ლუდიან კოდ ამაჰსვი,
ერთ კოკა არაყიანი...

631. ლექსო მუშტაშვილი და უცნობი ფშაველი

უცნობი: 
— დასხდებით შენ და ალექსი,
ასტყდებით, როგორც ვირები.
ლექსო: 
— შენ ცოლსამც გამოუდგებით
ორნივ კუდგაჭერილები.

632. ლექსო მუშტაშვილი და ხევსური

ხევსური: 
— ქურდი მგელაის შვილი ვარ,
ბიძურას მეძახიანო.
ლექსო: 
— სახელ რას გაგკვირვებია,
სახელ ნეხვსაცა ჰქვიანო.
ხევსური: 
— შენ თუ ხარ მუშტათ ლექსოი,
შე მამაძაღლის ტიალო.
ლექსო: 
— მე ვარ, ვირ არა გეგონო,
ლეგა ჩოჴან რო მცვიანო.

633. რად არ იძინებ?

— რადარ იძინებ, იმედავ,
რაადღა ზიხარ მძიმედა?
— ძილი რო ხინკალსა სჯობდეს,
ე ხალხ სუ დაიძინებდა!



შაირები
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634.  შაირები ბევრი ვიცი

შაირები ბევრი ვიცი,
ბევრი მომიგონიაო,
შენისთანა მოშაირე
უკან მომიტოვიაო.

635.  ორი ბოთლი ღვინო მქონდა

ორი ბოთლი ღვინო მქონდა,
ვაწუნწკულე, ვაწუნწკულე,
შენისთანა მოშაირე
კარებს უკან ვაწუწუნე.

636.  ზღვაში თევზი მიცურავდა

ზღვაში თევზი მიცურავდა,
ბოლოს აქანქალებდა.
თუ მაგის მეტი არ იცი,
რაღა გაქაქანებდა?!

637.  ღობეზე ძაღლი გადახტა

ღობეზე ძაღლი გადახტა,
დაუძახე “ნწა მურია!”
შენისთანა მოშაირე
ჩვენში ორი შაურია!

638.  ქალამნები ვაშმაშუნე

ქალამნები ვაშმაშუნე,
მოშაირე გავაჩუმე.

639.  შაირებსაც ბევრსა გეტყვი

შაირებსაც ბევრსა გეტყვი,
დიდ მინდორზე გრძელია,
თუ გინდ გუდით გაგატნევ,
რო მოგწყვიტოს წელია.
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640.  ჩამამისხი კოკოშასა

ჩამამისხი კოკოშასა,
შაირს გეტყვი გოგოსასა.

641.  მინდორში ალვის ხე მიდგას

მინდორში ალვის ხე მიდგას,
ფეჴი დაუსვი — დავხარე,
კარგუებ ქვე დავარჩიე,
თქვენისთანეებ დავყარე.

642.  მე შაირი არ მინდოდა

მე შაირი არ მინდოდა,
შენ ამტეხე ძალადა,
სვავის კვერცხი შეგაჭამე
ოცდაათი კალათა.

643.  ჭალის შეშა მურყანია

ჭალის შეშა მურყანია,
მალმალ უნდა შაკეთნება.
საქმე როცა გაფუჭდება,
განა აღარ გაკეთდება!

644.  ნუ ენდობი ქვეყნის ჭორსა

ნუ ენდობი ქვეყნის ჭორსა,
ჩაგრეხილი წნელიაო.
გვაშურებენ ერთმანეთსა,
ყველა ჩვენი მტერიაო.
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ბერიკაობა, ჭონა

645.  ბერაკაში წამუედით

ბერაკაში წამუედით
მე და ჩემი ლეგა ვირი.
ვირი გზაში გამიგორდა,
ლაფში წამიჩარა ცხვირი.
გავხედე და იქავ ეგდო
ჩემი ქარასხა და სტვირი.

646.  ბერაკაში წამუედით

ბერაკაში წამუედით,
მოვიარეთ კომშიანა.
ქალო, ცეცხლათ შაუკეთნე,
კარგ ბერაკან მოდიანა!

647.  ბერაკაი კარასაო

ბერაკაი კარასაო,
გიჭყრიალებ თვალასაო.
ჩქარა, თუ რას გამამიტან,
თორო გიმტვრევ კარასაო!
შამუალ და გამოიყვან
ჩემოდენა ქალასაო.

648.  ეს სასახლე ვინ ააგო

ეს სასახლე ვინ ააგო,
კოჭნ ვინ დასხნა მუხისანი?
ამშენების სული ცხონდა,
მერე იმის პაპისანი!

649. გალავანს შემოუარე

გალავანს შემოვუარე,
ტყვია მოდის ზუზუნითა...
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დედი, ერთი კვერცხი მომე,
ნუ გამგზავნი ბუზღუნითა!..

650.  ალათასა-ბალათასა

ალათასაბალათასა,
ჴელი ჩავკარ კალათასა,
ცოტა ერბო, ცოტა კვერცხი,
ღმერთიმც მოგცემთ ბარაქასა!

651.  ჩემო სტვირო ქანჩიაო

ჩემო სტვირო ქანჩიაო,
ბევრჯელ ჩამსვი ქალჩიაო.
ბევრჯელ ისეთ საქმე მიყავ,
გამამჯოხეს კარჩიაო!
მაძებნინეს ცხვარძროხები
ავდართოვნაქარშიაო...

652.  ჴორცის შაბათი გათენდა

ჴორცის შაბათი გათენდა
ბედნიერი დღეო,
ქალას სტვირი გაუმართავ,
ეხლა გავიგეო;
მზექალისთვის გამაურთომ
საქარასხავეო,
ბერაკაში ემზადება —
უნდა წავიდეო.
მურთაზიანთ მართას უთხრა:
“შენაც გამამყეო.”
მარიამს ეუბნებოდა:
“გეხვეწები მეო,
ერთი ცხენი, ერთი კვიცი
შენ შამინახეო.
ბერაკაში შამიკვეთეს,
უნდა წავიდეო.”

653.  ამ თვის ოცდახუთშიაო

ამ თვის ოცდახუთშიაო
ქრისტე დაბადებულაო.
ერთი კვერცხი გამამიტა,
თორო დალაყებულაო.
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საწესო 

654. ჯვარი წინასა

ჰარალალო, ჯვარი წინასა!
შენ, ქრისტევ ღმერთო,
შენ, ქრისტევ ღმერთო,
დასწერე ჯვარი
ახალყოილთა!
შენ, ქრისტევ ღმერთო,
შენ, ქრისტევ ღმერთო,
დასდევ ბეჭედი,
დასწერე ჯვარი
ახალყოილთა,
ჰარალალო!

655.  დიდება ღმერთსა

დიდება ღმერთსა,
დიდსა მოწყალესა!
ღმერთო, შენ შეეწიე
აქა მბრძანებელსა, —
ნეფესა და დედოფალსა,
სახემშვენიერსა!
წყვილი ვაჟიშვილი მიეც
საწყალობელ წელსა.
ოჯახობა ამოუწყდეს
ჩვენის ნეფის მტერსა,
იმათი ცხვარი და ძროხა
დააჭმიოს მგელსა!
დიდება ღმერთსა,
კიდევ დავლევ ერთსა,
ნეფევ, ბადე ამივსე,
მამაწვადე ჴელსა.
დიდება ღმერთსა,
დიდსა მოწყალესა!
ღმერთო, შენ შეეწიე
აქა მბრძანებელსა, —
ნეფესა და დედოფალსა,
სახემშვენიერსა!

656.  ღმერთო, შენა სწყალობდე

ღმერთო, შენა სწყალობდე
აქ მყოფელსა ყველასა,
გაჭირვებულსა ჰბრალობდე,
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არ აკლებდე შველასა.
შეაწიე ღვთისა მადლი,
შემოსილი მღვდლისა მადლი!
დაილოცოს ეს სახლი —
საძირკველი, ჭერი,
ფილაქანი, სხვენი,
გუთანი და კევრი,
ფიცრული და კირეული,
გეჯა და თაფლი,
საცერი და ვარცლი,
სკამი და კერა,
აქ შემყურე ყველა —
საკიდელი, საძირკველი,
სტუმარი და მასპინძელი.
ნეფდედოფალთ გაგიმარჯოსთ!
ღმერთმა მანამდე გაცოცხლოსთ,
სანამ კუვი კურდღელს მიეწევა,
კაპუეტი კოსმალასა.
სანამ ვირი დარბაზობდეს,
აქლემი კი ნალბანდობდეს.
ნეფდედოფალთ გაგიმარჯოსთ!
მოგცასთ ჯანი მრთელი,
გული — მხიარული,
ხელში — ჭიანური.
ღმერთმა მრავალი მოგცასთ:
ჯიბეში — ფული,
ბეღელში — პური,
სახლი აგივსოთ შვილითა,
მიდამო შვილიშვილითა,
თქვენი მტრები დაამარცხოს,
ეზიდებოდნენ ვირითა.
გათავდა და მორჩა
მტრის ქაფქირი, ხონჩა!
მდადო, დედოფალ გაგიხაროს!
ეჯიბო, შენს ნეფეს გაუმარჯოს!
ქალის მაყრებო, დღეს ქალის მაყრები ხართ,
შემდეგ ვაჟის მაყრებიმც იქნებით!
ვაჟის მაყრებო, დღეს ვაჟის მაყრები ხართ,
ხვალ ქალის მაყრებიმც იქნებით!
ნეფესა და დედოფალს გაუმარჯოს!
ნეფესა და დედოფალს გაუმარჯოს!!
ნეფესა და დედოფალს გაუმარჯოს!!!
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657.  შამოვდგი ფეჴი

შამოვდგი ფეჴი,
გწყალობდესთ ღმერთი!
შენ ქრისტევ, ღმერთო,
შენ, ქრისტევ ღმერთო,
შენ ხარ მწერელი,
დასწერე ჯვარი
ახალყოილთა,
დასდევ ბეჭედი
მარჯვნივ მჴარესა,
მარჯვნივ მჴარესა.
ერთ სასთაულზე შააბერენ,
ერთ სასათაულზე დააბერენ.
მდადო, დედუფალ გაგიხაროს,
ეჯიბო, შენს ნეფეს გაუმარჯოს!

658.  ნეფევ, შენსა მტერსაო

ნეფევ, შენსა მტერსაო,
თვალი დაუდგესაო,
ათი შვილი რო ეყოლოს,
არც ერთი შაჲრჩესაო.
შენ ათი შვილი გეყოლოს,
ათივე შაგრჩესაო;
ზოგი გაჲგზავნო ცხვარშია,
ზოგი შინ დაგრჩესაო.
თუ კარგა ვერ დავილოცე,
კარგა გამჯოხეთაო,
ერთი ქვრივი გამატანეთ,
გარეთ გამაგდეთაო.

659. დაგლოცა პირმა ღვთისამა

დაგლოცა პირმა ღვთისამა, ნაპირმა ბარძიმისამა, 
ცხოველმა ხატმა და ძალმა ქალაქში სიონისამა! 
ის გორიჯვარი გწყალობდეს, ისიც კარგია, ღვთის მადლმა! 

660. მზე შინა და მზე გარეთა

მზე შინა და მზე გარეთა,
მზევ შინ შემოდიო.
უყივლია მამალსაო
მზევ შინ შემოდიო.
გათენდი თუ გათენდები,
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მზევ შინ შემოდიო.
მზე დაწვა და მთვარე შობა
მზევ შინ შემოდიო.
ჩვენ ვაჟი დაგვბადებია,
მზევ შინ შემოდიო.
დუშმანსა ქალი ჰგონია,
მზევ შინ შემოდიო.
ვაჟის მამა შინ არ არი,
მზევ შინ შემოდიო.
ქალაქს არი აკვნისთვინა,
მზევ შინ შემოდიო.
ვაჟის მამას მოუხდება,
მზევ შინ შემოდიო,
თეთრი კაბა ატლასისა,
მზევ შინ შემოდიო.
ცხენზე ჯდომა, ჯირითობა,
მზევ შინ შემოდიო,
ყაბახს სროლა, ბურთაობა,
მზევ შინ შემოდიო.
მზევ შემოდი ბაკებსაო,
მზევ შინ შემოდიო,
ცხვარს დაგიკლავ მაკესაო
მზევ შინ შემოდიო.

661. ნანე, ნანე ქალასაო

ნანე, ნანე ქალასაო, სამკალთ გაჩენილასაო,
მტრედნი უღუღუნებენო, ანგელოზნი ასწებენო.

662.  ჸე-ჸე-ჸე ნანა ქალასაო

ჸეჸეჸე ნანა ქალასაო,
სამკალთ გაჩენილასაო,
ეკლის მშვილდისარუათა,
ბამბის თხორის გულასაო.
მტრედნი უღუღუნებენა,
არწივები უსტვენენა,
ნანო ნანოს გეტყოდესა,
თვალში ძილნი გესხმოდესა,
ანგელოზნი გასწევდესა,
მტრედნი გიღუღუნებდესა.
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663.  იავ ნანა, ვარდო ნანა,

იავ ნანა, ვარდო ნანა,
ვარდო ნანინაო.
აქ ბატონები მობრძანდნენ,
 იავ ნანინაო.
შვიდი ჯამი მარგალიტი,
ვარდო ნანინაო,
შვიდ სოფელს გადავაფინეთ,
 იავ ნანინაო.
იგრე შაველით ეზოში,
ვარდო ნანინაო,
ძაღლი არ შევაყეფევით,
 იავ ნანინაო.
იგრე გავაღეთ კარები,
ვარდო ნანინაო,
კარი არ დავაჭრიალეთ,
 იავ ნანინაო.
იგრე ავხადეთ საბანი,
ვარდო ნანინაო,
ძილი არ შაურხიევით,
 იავ ნანინაო.
იავ ნანა, ვარდო ნანა,
იავ ნანინაო.
ეს აკვანი ანწლისაო,
 იავ ნანინაო.
შიგ მწოლელი ცხრა წლისაო,
იავ ნანინაო.
იადონის მარანშია,
 იავ ნანინაო.
ღვინო დგება ლალი ფრისა,
იავ ნანინაო.
შიგ ალვი ხე ამოსულა,
 იავ ნანინაო.
ნორჩია და ფრთებსა შლისა,
იავ ნანინაო,
ზედ ბულბული შემომჯდარა,
 იავ ნანინაო.
უსტვენს თავისებურათა,
იავ ნანინაო.
მოულხინეთ ჩვენს ავადმყოფს,
 იავ ნანინაო.
როგორც მშვიდობით მობრძანდით,
იავ ნანინაო,
ისე მშვიდობით წაბრძანდით,
 იავ ნანინაო.
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იავ ნანა, ვარდო ნანა,
 იავ ნანინაო.

664.  იავ-ნანა, ვარდო ნანა,

იავნანა, ვარდო ნანა,
იავ ნანინაო.
ბატონების მამიდასა,
 იავ ნანინაო.
ქვეშ გაუშლი ხალიჩასა,
ვარდო ნანინაო.
ფარჩის საბანს წამოვასხამ,
 იავ ნანინაო.
ჩვენს ყმაწვილებს ულხინევით,
ვარდო ნანინაო.
შვიდობითაც მაჲბრძანდებით,
 იავ ნანინაო.
შვიდობითაც წაჲბრძანდებით,
ვარდო ნანინაო.
გაუმარჯოს თქვენ მოსვლასა,
 იავ ნანინაო.
გაუმარჯოს თქვენ წასვლასაც,
ვარდო ნანინაო.
ჩანგურითაც გაგისტუმრებთ,
 იავ ნანინაო.
სუფრასათამც მოგართმევთა,
ვარდო ნანინაო.
იას და ვარდს გაგიფენთა,
 იავ ნანინაო.

665. იავ-ნანა

იავნანა, ბატონებო!
ტკბილად ბატონნო!
დასტკბით, დაშაქრდით, ბატონნო!
 იავნანინაო!

შვიდი დაძმანი წამოველთ,
შვიდ სოფელს მოვეფინეთო.
ისე დავდივართ სოფელში,
ბავშვი არ დაგვიწვენია,
არც ჩიტი აგვიფრენია.
ტკბილად ბატონნო!
ბატონების მამიდასა,
 იავნანინაო!
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უდგია ოქროს აკვანი,
შიგ უწევთ ბატონიშვილი,
 იავნანინაო!
საბანარტახი დიბისა,
ჩანჩხურა მარგალიტისა,
 იავნანინაო!
გარს უსხედს ძიძა გამდელი,
გადაჰკვრენ, გადააკრავენ,
 იავნანინაო!
ტკბილად ეტყვიან ნანასა,
 იავნანინაო!
დასტკბით, დაშაქრდით,
ბატონნო!
 იავნანინაო!
პანტამა კბილი მომკვეთა,
 იავნანინაო!
პანტამა პანტუნამა,
 იავნანინაო!
ვაჰ, თუ რამე გაწყეინე,
მე ჭკუადაფანტულმა,
 იავნანინაო!
ულხინეთ ჩვენს ავადმყოფსა,
 იავნანინაო!
სალხენი ოფლი უბოძეთ,
 იავნანინაო!
ზეცას ვიყავ, ზეცა ვნახეო,
ვარსკვლავებსაც გავეზრახეო,
მთვარემ კაცი მომიგზავნა:
— აქ იყავ და რათ არ მნახეო?
 იავნანინაო!
— შენმა მზემა, არ მეცალა,
სიძის ქუდსა ვკერავდიო,
გარმურდა ხელსა ვუვლებდი,
 იავნანინაო!
ოქრომკედით ვფერავდიო,
 იავნანინაო!
იასა ვკრეფ, ვარდსა ვკონავ,
ბატონების გზასა ვფენავ,
 იავნანინაო!

666. დალოცვილო ბატონებო

დალოცვილო ბატონებო,
მადლიანებო.
თქვენ წახვალთ და ჩვენ დაგვტოვებთ,
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გენაცვალეთყე.
მუდამ თქვენი მადლობელი,
დალოცვილებო.
არც აბრაშუმში ჩაგხვიე,
დალოცვილებო.
თქვენ წახვალთ და ჩვენ დაგვტოვებთ,
დალოცვილებო.
მუდამ თქვენი მლოცავები,
გენაცვალეთყე.



შელოცვები
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667. თვალის ლოცვა

შაგილოცავ თვალისასა,
პირველ ჩემი თავისასა,
შინაურსა, გარეულსა.
ვინც ავ თვალით გიყურებდენ,
სამი მუჭა ნემსმახათი,
იმათ თვალებში სახლართი.

668. თოლის ლოცვა

გასქდა შავნაი კლდე, გამაჰყვა შავნაი კაცი, გადაჯდა შავსა ცხენზედა, 
გადიხურა შავი ნაბადი, ამოიღო შავტარიანი დანა, გასჭრა წითელი გველი.

იჯდა დედა მარიამი,
ქსელსა ჰქსოვდა ძოძეულსა,
თმასა შლიდა ბროწეულსა.
წინ ედგა ოქროს ჭურჭელი,
შიგ ედგა ვარდისა წყალი.
გაუტეხესო დედა მარიამსა ოქროს ჭურჭელიო,
დაუღვარესო ვარდისა წყალიო.

ვინც შენაო ავის გულით, ავის კოლით, ავის თოლით შემოგხედაო, 
გასქდეს იმისი თოლიცა, იმისი გულიცა, იმისი კოლიცაო, — კაცია, 
დედაკაცია, ფეჴდიდია, ფეჴბატარაია, თოლჭრელია, თოლშავნაია, თმა
წითელია, თმაშავნაია, ახალია, ძველია, ბებერია, თეთრფეროვანია, შავ
გვრემანია, მკვდარია, ცოცხალია, —

იმისი თოლი ეკალსა, გული — სამართებელსა,
იმისი თოლი ეკალსა, გული — სამართებელსა,
იმისი თოლი ეკალსა, გული — სამართებელსა.

დასწყიოს სამოცდასამმა წმინდამ გიორგიმ იმისი თოლიც, იმისი გულიც, 
იმისი კოლიც!

669. თვალნავნების ლოცვა

ვიჯე კარს სამოთხისასა, დღისასა სამოთხისასა;
ვიჯე კარს სამოთხისასა, დღისასა სამოთხისასა;



224

ხალხური პოეზიის ანთოლოგია

ვიჯე კარს სამოთხისასა, დღისასა სამოთხისასა.
იჯდა ქრისტეს დედა მარიამი,
ქსელსა ჰქსოვდა ბროწეულისასა.
ჩამაიარა შავმა თათარმა,
ჩამეეშალა ქსელი ბროწეულისაი.
დაჯდა, დაიწყო ტირილი.
— რადა სჩივი, რადა სტირი, ქრისტეს დედა მარიამო?
შაულოცენ ხიმიწრული, გაუბერენ და გაქრებაო.

გასქდა შავი კლდე, გამოიდა შავი კაცი, გამაჰყვა შავი ცხენი, შაკმაზა 
შავმა კაცმა შავი ცხენი შავის უნაგირითა. შაჯდა შავი კაცი შავსა ცხენსა, 
შამაჰკრა შავი მათრაჴი, შააგდო შავსა წყალსა, დაიჭირა შავი გველი, 
დასჭრა, გადაასხა ავთვალსა, ავგულსა. 

გასქდა თეთრი კლდე, გამოიდა თეთრი კაცი, გამაჰყვა თეთრი ცხენი. 
შაკმაზა თეთრმა კაცმა თეთრი ცხენი თეთრის უნაგირითა. შაჯდა 
თეთრი კაცი თეთრსა ცხენსა, შამაჰკრა თეთრი მათრაჴი, შააგდო 
თეთრსა წყალსა, დაიჭირა თეთრი გველი, დასჭრა, გადაასხა ავთვალსა, 
ავგულსა.

გასქდა წითელი კლდე, გამოიდა წითელი კაცი, გამაჰყვა წითელი 
ცხენი. შაკმაზა წითელმა კაცმა წითელი ცხენი წითლის უნაგირითა. 
შაჯდა წითელი კაცი წითელსა ცხენსა, შამაჰკრა მათრაჴი, შააგდო 
წითელსა წყალსა, დაიჭირა წითელი გველი, დასჭრა, გადაასხა 
ავთვალსა, ავგულსა.

ლახვრადა, ლახტადა, რომენმაც გათვალა.
ხესამც, ქვასამც შეეგლება,
ცულსამც ტარად ეეგება.
ნურა დარჩეს ერთი ქათმის მეტი,
ერთი ბებრის მეტი.
ერთი კატაი ჰყვანდეს
თავის თავპირის საკაწრავადა.

670. თვალნაცემის ლოცვა

ალისასა, მალისასა,
შაგილოცავ თვალისასა,
პირველ ავის თვალისასა,
კოჭმაღლისას, კოჭდაბლისას,
კაცისასა, გოგოსასა.
ავსა მთვალავთა თვალთა ნაცარი,
გულთა — ლახვარი.
გაიარა საბძელი —
დაშტა თვალის სამზერი,
გაიარა წისქვილში —
ქვა მოხვდა წინ ცხვირში.
ლოცვა ჩემი,
რგება — ღვთისა.
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გერგოს და გეწამოს
ჩემი ნათქომი სიტყვა!

671. შეშინებულის ლოცვა

ალისასა, მალისასა,
შაგილოცავ გულისასა.
გულო, დადეგ ალაგასა,
გულო, გულის ალაგასა.
გულო, რამ შაგაშინაო? —
ელვამ შაგაშინაო,
ჭექამ შაგაშინაო,
ნადირმა შაგაშინაო,
კაცმა შაგაშინაო,
თუ რამაც შაგაშინაო.
წყალი მიდგებამოდგება,
თავის ნადგომზე დადგება.
გულო, დადეგ ალაგასა,
გულო, გულის ალაგასა.

672. დაშინებულის ლოცვა

ალისასა, მალისასა,
შაგილოცავ გულისასა.
გულო, დადეგ ალაგასა,
გულო, გულის ალაგასა.
გულო, რამ შაგაშინაო? —
ცხენთა ჴვივილმა,
კაცთა კივილმა,
გველთა წივილმაო
თუ წყალთა ჴვივილმაო,
თუ ცათა ქუხილმაო.
წყალი მიდგებამოდგება,
თავის ნადგომზე დადგება.
გულო, დადეგ ალაგასა,
გულო, გულის ალაგასა.
გეწეროს ჯვარი და იხარე!

673. შეშინებულის ლოცვა

გულო დადეგ ალაგასა.
შაგილოცავ რისასაო?
გულისტკივილისასაო.
გულო, რამ შაგაშინაო? —
დედამ შაგაშინაო,
მამამ შაგაშინაო,
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კარის მეზობელმაო,
რჯულიანმა, ურჯულომაო?
ცის ქუხილმა, ცის ელვამა,
წყალმა აღვარებულმაო?
ქვამა გამოგორებულმა,
ხემა მოტეხილმაო?
ქვა გაგორდება — ჭალას ჩადგება,
წყალი მიდგებამოდგება,
თავის ნადგომზე დადგება.
პირიქითელი იყოს შენი შამშინებელი,
პირაქათელი იყოს,
თმაშავი იყოს,
თვალშავი იყოს,
თვალცხვრისფერი.
თეთრი ქორი ქანდარასა,
დედალ დაჯდა ბუდესაო.
გულო, გულის ალაგსაო,
დადეგ თავის ალაგსაო.
ლოცვა ჩემი, რგება — ხვთისი.
ცულის პირით მონაჭერი
ცულსამც ტარად ეეგება.
ჩემი ლოცვა,
წამებ — ხვთისი.

674. უჟმურის ლოცვა

ივანე, ძალისა მამცემელო, ხალისისაო,
ძალი მიე ჯუარსაო.
მოშიოდა, მოხვიოდა, მოიქნევდა ყავარჯენსა,
დახვდა დედა მარიამი:
— სად მიხვალ შენ, უკეთურო, უჟამურო?
— ყურის გასასწორებადა, ყურის დასაყენებლადა,
არც მოსასვენებადა, არც დასასვენებადა.
დაგჭრი და დაგაქუფთავებ,
შემოგდგავ ცეცხლის ალზედა.
ცხრილოდ გეეცრუნება,
ქროლელად გეექროლება,
წავა და დაიკარგება.

675. უჟმურის ლოცვა

ჩვენა გვყვანდა სამი ძაღლი:
ალეხმალეხნი, ჩახმახნი.
დავგზავნიდით მთაყელსაო,
ჭალასა უძისასაო.
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შამახვედრიყვნენ ნავალსა
ეშმაკის მამისასაო.
დეეჭირა ეშმაკის ქალიო:
თმათაც დავჭრითო და ფრჩხილებსაცაო.
— ნურც ფრჩხილებს დამჭრითო,
ნურც თმებსაო.
რასაც გზაზე მოვიდოდე,
იმავ გზაზე მივიდოდე.

676. ბედნიერის ლოცვა

— ბედო ბედნიერო,
სახემშვენიერო,
სად იყავ, საით მაჰბრძანდებოდიო?
— ზღვის გაღმითაითაო,
ცხრა მთის იქითაითაო მოვდიოდიო,
ზღვას მოვჩქვეფდიო,
გორს მოვტეხდიო.
ვიმალებოდიო ცხენის ნატერფალშიაო,
ჴარის ნაჩლიქარშიაო.
არ მამდის კაცის კივილიო,
მამლის ყივილიო.
მოვდიოდიო.
ვაჟკაცსაო სისქის ბარკალს ვამტვრევდიო,
ბუღა კამეჩს კისერს ვამტვრევდიო.
სისხლსა ვსვამდი,
ძვალსა ვფქვავდი,
გულზე ვემბოდი შხამასავითაო.
— ბედო ბედნიერო,
სახემშვენიერო,
რა არი შენი წამალიო?
— დიკისა ფქვილიო,
დეკისა რძენიო,
ქათმისა ღვიძლიო,
ქათმისა შვილიო,
ქადაშაქარიო,
თეთრი აბაზიო.
— შაქრდებოდეს, თაფლდებოდეს
დედის ძუძუსავითაო.
საიდანაც მაჲბრძანდიო,
იქავ წაბრძანდიო.
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677. საკენკის ლოცვა

საკენკი შამოჩვეულა
ჩვენი საბძლის ბოლოსაო.
ისე სჭამდა მიწასაო,
როგორც ჴარი თივასაო.
მამიჩემის სალოცავო,
გამაშორე იმასაო.
წმინდა გიორგიმ დასწყევლოს,
გაპარულა დილასაო.

678. მოხთომილის ლოცვა

მოხთომილო დედიანო!
მოხთომილო მამიანო!
მოხთომილო შვილიანო!
მოხთომილო ძირიანო!
მოხთომილო ყმიანმოსამხურიანო!
ერი ხარ, ბერი ხარ,
მოლოზანი ხარ, ურია ხარ,
თათარი ხარ, წყლისა ხარ,
ხისა ხარ, მინდვრისა ხარ,
ღელისა ხარ? რა და რა სოფლისა ხარ?..
გამობრძანდი ქარივითა,
გამოდინდი წყალივითა,
თქვენი ბინა მოსძებნეთ!
თქვენი მამა სტირის!
თქვენი დედა სტირის!
— სად არის ჩვენი შვილიო?
ხარი დავკალით, ბარკალი შეუნახეთ,
ადრე მოვა, დავახვედრებთ,
გვიან მოვა, შევუჭამთ.

679. ორსულის შელოცვა

სახელითა ღვთისათა, მამისა, ძისათა,
სულისა წმინდისათა.
ანი იძრა, ბანი იძრა,
განი იძრა, დონი იძრა,
ციხე იძრა, ქალაქი იძრა.
ყოველი ნაყოფიერი იძრა,
მიწა იძრა, უძრავი იძრა, ნაძრავი დადგა.
ონოფრემ ცხენი გააჭენა,
მობრუნდა და გაჩერდა.
ონოფრე ხიდზე მიდიოდა,
მობრუნდა და გაჩერდა.
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ონოფრე გზაზე მიდიოდა,
მობრუნდა და გაჩერდა.
ონოფრე საყდარში შევიდა,
მობრუნდა და გაჩერდა.
სამჯერ წისქვილის ბორბალი
მობრუნდა და გაჩერდა.
სამჯერ მეხრემ წკნელი მოიქნია,
მობრუნდა და გაჩერდა.
ცხენის მუცელში კვიცი იძრა და დადგა,
ძროხის მუცელში ხბო იძრა და დადგა,
თხის მუცელში თიკანი იძრა და დადგა,
ცხვრის მუცელში კრავი იძრა და დადგა,
ქალის მუცელში ბავშვი იძრა და დადგა.
ისემც დამდგარხარ,
როგორც ოქროს ლანგარზე ოქროს ცხვარი დადგეს.

680. ნაღრძობის შელოცვა

ადამარია, მადამარია,
ზემოთ დედაჩემი, ქვემოთ მარიამ.
ადამიშვილსა წელი ტკენია,
სისხლი ამღვრევია.
ან მიუსწრებ, ან — არა.
თუ მივუსწარ, გავაქრობ.

681. ნაღრძობის შელოცვა

ამარია, თამარია,
თამარს მიდევს თამარია,
ხარი არა, მზითევია
ნაღრძობისა წამალია.
— მე მიშველე მზაკვარო.
— მე კი მაინც გიშველი.
— დაილოცოს შენი მადლი!

682. მორიელის შელოცვა

მორიელი, მორიელის შვილი, ცხრა დედა,
ცხრა შვილი.
არცა დედა, არცა შვილი,
არც გააძნელო ტკივილი.
ფუი, ესე გააქარე!
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683. მგლისპირის შესაკრავი ლოცვა

ქრისტე ღმერთო, ჩამოყარე კლიკიტენი რკინისანი,
გზანი შაკრენ სავალადა ტყისანი და მინდვრისანი.
ნადირს მისცენო მუჴლნი ნაბდისანი,
თვალნი მისცენ ბამბისანი,
კბილნი მისცენ სანთლისანი,
მიადგას კბილი — შეეჟღალოსო,
გახედოს — ვერა ნახოსო.
ესრემც შაიკვრის ნადირის პირიო.

684. ქარის ლოცვა

პირველ ვარ დედისა,
წამალი ვარ ქარისა.
ქარო, ქვის ქვეშ,
ქვა — ქოთან ქვეშ,
ჩადგა ვირი, უუუუ!..



გამოცანები
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685. ყინულის კაბა შავკერე

ყინულის კაბა შავკერე,
მაღლა შავკიდე ჭერჩიგა,
გაზაფხულ შაკიდებული
ჩამავიტანე სთველჩიგა.

(ტყუილი. ეხლა რო რამ მაგატყუო,  
კლოვ გამაჩინდება, რამ მაგატყუე.)

686. აიმ ჴიდთა ჴიდზე გაოლ

აიმ ჴიდთა ჴიდზე გაოლ,
სინათლემა მზისამაო,
სახელსირცხვილ დამიკარგა
მოსვლამ ზაფხულისამაო.
 (თოვლი)

687. ჩვენის თავ წამოწოლილა

ჩვენის თავ წამოწოლილა
კავაზკავაზი გველიო.
ჩამახედევდა ჭალაზე,
იქ არი ჩემი ველიო.
 (ზვავი)

688. ჭალა-ჭალა შამაჩინდა

ჭალაჭალა შამაჩინდა
ბუზვი ბარაქიანიო.
 (ფათოლი)

689. ხუთნია ხუტუნიშვილნი

ხუთნია ხუტუნიშვილნი,
ხუთთავ მაწვერეს ციხეი.
 (წინდის ჩხირები)
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690. ჩაოლ, ჩავაგენ კოშკანი
ჩაოლ, ჩავაგენ კოშკანი
ბროლმარილაის ქვისანი,
შიგ მიდგას სინის ჭურჭელი,
სავსენ მარილის წყლისანი.

 (შაქარი)

691. ბოლო ხისავ, თავი ალმასისაო
ბოლო ხისავ, თავი ალმასისაო,
ზედ დავხურე ბადე მისაო.

 (საჩეჩელი)

692. თეთრა ახალზალაივ
თეთრა ახალზალაივ,
ჯალაფთ საკოცნელაივ.

 (სასმისი)

693. ხუთნია ხუტუნიშვილნი
ხუთნია ხუტუნიშვილნი,
ხუთნივ ფარობენ ფარებსა.

 (თითის ფრჩხილები)

694. ოთხნი დანი
ოთხნი დანი, სწორსწორანი,
სტვირსა უკვრენ, კისტან დიან.

 (ძროხის ძუძუები)

695. ბეწვიანი ბეწვიანს
ბეწვიანი ბეწვიანს სცემდავ.

 (თვალები)

696. სანაპიროთ ძირჩიავ
სანაპიროთ ძირჩიავ
ჩოჴის ძველან შავსტენენივ.

 (ლოჴი ფრჩხილების ძირ)

697. საცნაურას დაგიყენებ
საცნაურას დაგიყენებ,
საცნაურის ფერასაო,
შუშუ ჭრელსა, შუშუ კვრელსა,
შუშუ ალისფერასაო.

 (ხალიჩა)
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698. ორმო, ორმო

ორმო, ორმო,
ორმო ბნელი,
შიგ მოზვერი ბრუნავს ძნელი.
 (თოფი)

699. წყალში იხვი ზის

წყალში იხვი ზის, ქერსა სჭამს,
გახტება და ჰაერია,
ზემოდან წიგნი მოუდის,
დავითის დანაწერია.
 (ყინული და მზე)

700. ჴარის ტყავზე

ჴარის ტყავზე ცერცვი ხფენავ,
ვთვალე, ვთვალე, ვერ დავთვალე.
 (ვარსკვლავები)

701. ჩემი თიკვნი

ჩემი თიკვნი — თიკვნათიანი,
სადაც გადავკრავ,
გადასწვდებიან.
 (თვალები)

702. მთა, ყანა

მთა, ყანა, მემრე მისვრინტი,
მემრე მიკრიჭი, ბროლით
გამოჭედილი.
 (კბილები)

703. წინ ზურგი

წინ ზურგი, უკან — მუცელი.
 (კანჭები)

704. უსულონი, უგულონი

უსულონი, უგულონი
მთაზე გადმოღუღუნებენ.
 (ღრუბლები)
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705. ხუთნია ხუცურაულნი

ხუთნია ხუცურაულნი,
ხუთნი აგებენ ციხესა.

 (წინდის ჩხირები)

706. ღობეში ჴელი გადავყავ

ღობეში ჴელი გადავყავ,
კაპასმა ძაღლმა მიკბინა.

 (ჭინჭარი)

707. კიკლი, კიკლი

კიკლი, კიკლი, კიბესაო,
ტარახტინის ციხესაო,
ზედ კურდღელი შემომჯდარა,
ატყაპუნებს ყურებსაო.

 (საჩეჩელი)

708. მიეთრევა, მოეთრევა

მიეთრევა, მოეთრევა,
დაეგდება კუთხეში.

 (ცოცხი)

709. ერთი თხა მყავდა

ერთი თხა მყავდა ელაო,
ძუძუზე ედო ენაო,
იმის ნათქვამი, ნაქნარი
სუყველამ დაიჯერაო.

 (სასწორი)

710. უტღუ, უტღუ

უტღუ, უტღუ, უტღუ, ფეხუ,
გარეთ თეთრი, შიგნით ჭრელი.

 (კიდობანი)

711. ჩემი თეთრი ვარიაო

ჩემი თეთრი ვარიაო
სირბილითა მაკეაო.

 (თითისტარი)
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712.  ერთი რამ სურიელია

ერთი რამ სურიელია
შორით დამკრეფი ვარდისა,
ჯერ ღვთისა მოსამსახურე,
მერე ყოველი კაცისა.

 (ფუტკარი)

713. ოთხნი არიან

ოთხნი არიან, ტოლნი არიან,
დარბაზს ჩადიან, ჩაიმღერიან.

 (რძე და ძროხის ძუძუები)

714. უსულოსა, უგულოსა

უსულოსა, უგულოსა
ორი კუჭი აბიაო.

 (მუთაქა)

715. ჩემი თეთრი ვარიაო

ჩემი თეთრი ვარიაო
მიწამიწა მძვრალიაო.

 (ნიორი)

716. თეთრად დავიბადე

თეთრად დავიბადე,
წითლად გავიზარდე,
შავად დავბერდი.

 (მაყვალი)

717. ტყეშიითავ წუწიანა

ტყეშიითავ წუწიანა ბებერა
გამაჰხედავსავ.

 (ხუტკურა)

718. წიწაკაზე მწარე

წიწაკაზე მწარე,
შაქარზე ტკბილი.

 (კაკალი)
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719.  ზეცას ვარ

ზეცას ვარ, ქვე ცას ფეჴ მიდგა,
ადამთა ვემუდარები.
მწარე მცვავ ტანისამოსი,
მზეს პირად გავედარები.
 (კაკალი)

720. ერთი რამე სულიერი

ერთი რამე სულიერი
მაღლა ზის და იქნევს თავსა.
სასიკვდილოდ სახლს აიგებს,
თვითონ გამაიჯრის კარსა.
 (აბრეშუმის ჭია)

721. გავალ-გავალ

გავალგავალ გალივითა,
ხმას გავიღებ ზარივითა,
გლეხის კაცი შემინახავს
მარგალიტის თვალივითა.
 (ყურძენი და ღვინო)

722. აგერ, მაღლა მთაზედაო

აგერ, მაღლა მთაზედაო,
ბუ შემოჯდა ქვაზედაო,
მივედი და შემოვტყეპე
აქეთიქით ყბაზედაო.
 (საჩეჩელი)

723. ერთი რამე ვნახე

ერთი რამე ვნახე,
ეშმაკისა სახე,
მივიხედე, მოვიხედე,
კვალი ვერ უნახე.
 (ადამიანის ჩრდილი)

724. ბლუ და ყრუ

ბლუ და ყრუ სახლში დაბრუნავს.
 (ცოცხი)
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725. შვიდი ფიცარი

შვიდი ფიცარი
შეფიცებული,
შემტკიცებული,
ვერც გახსნის მეფე,
ვერც მისი ჯარი.
 (დიდი მარხვა)

726. ოჯინჯარი, ოჯინჯარი

ოჯინჯარი, ოჯინჯარი,
ოთხი ფეხით მობიჯარი.
 (მაგიდა)

727. მაღლა ცამა

მაღლა ცამა მოიწმინდა,
მოისკამისკუმელა,
ქვეშ მელიამ კუდი ჩაკრა,
ჩაიჟამელჟუმელა.
 (ღრუბელი და წვიმა)

728. ხია, ხია, ხიამბალა

ხია, ხია, ხიამბალა,
ზედ ასხია კახამბალა.
არც ისმება, არც იჭმება,
არცა პირში ჩასავალა.
 (ძაღლყურძენა)

729. ასი-უსი მთაზედა

ასიუსი მთაზედა,
ასი ნიკრი მოდიოდა.
ერთსა ფეხი მოტეხოდა,
ყველა იმას ელოდა.
 (ქსელი, ნაქსოვი)

730.  იქით გორა

იქით გორა, აქეთ გორა,
შუაზე ლომი გორავს.
 (ცომი და ვარცლი)
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731. სირი, სირი, სიკაჭკაჭი

სირი, სირი, სიკაჭკაჭი
შევა წყალში, გასუქდება,
გამოვა და შეწუხდება.

 (კალმახი)

732.  მიდის, მოდის

მიდის, მოდის, იქანავეა.
 (კარები)

733. ცა ვდრიკე

ცა ვდრიკე, მასკვლავი ვკრიფე.
 (თხილი)

734. ზაქარია კორკოტა

ზაქარია კორკოტა
თავის სახლით გარბოდა.

 (ლოკოკინა)

735. სახლი მაქვს

სახლი მაქვს ასეთაგეთი,
თითონ ფრინველის ნაგები,
შიგა ვზივარ და ვიძახი,
მინდარის კარის საღები.

 (წიწილა)

736. ამიცანა უცნობარი

ამიცანა უცნობარი,
ჯალაფთ გამოუცნობარი.

 (ორსული ქალი)
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1. ღმერთო და ხატო ცხოველო

თსუ ფა №28408. მთქმე ლი მო სე პავ ლეს ძე მა ხა უ რი, ჩამ წე რი ტრის ტან მა ხა უ რი, 
სოფ. გო მე წა რი (ფშავი) , 1977. 

2. ღმერ თო, ჰე, ღმერ თო 

თსუ  ფა №28409. ეს ლექ   სი სო  ფელ გო  მეწ   რის ად   გი  ლის დე  დის ხატ   ში, გი  ორ   გო 
ბის დღე  სას   წა  ულ   ზე, იმ   ღე  რეს გო  გი და  ვი  თურ   მა და ივა  ნე ბე  ქა  ურ   მა. ლექ   სის და 
საწყი  სი სტრი  ქო  ნი შექ   მ   ნი  ლია “ვეფხისტყაოსნის” გავ   ლე  ნით. შდრ.: “ილოცავს, 
იტყ   ვის: “მაღალო, ღმერ   თო ხმელ   თა და ცა  თა  ო...”

3. პირ ვე ლად ღმერ თი ვაჴ სე ნოთ

თსუ ფა №26413. მთქმე ლი ბა ბა ლე ტუ რაშ ვი ლი, ჩამ წე რი ტრის ტან მა ხა უ რი, 
სოფ. ლე ჩუ რი (თელავის რა ი ო ნი), 1985 წლის 20 ივ ლი სი. 
ეს და მი სი მომ დევ ნო შვი დი სა კულ ტო ლექ სი ფერ ხი სა ში იმ ღე რე ბა დღე სას წა
უ ლებ ზე. 

4. პირ ვე ლად ღმერ თი ვაჴ სე ნოთ

ბარდ. ივრ., გვ. 6365. ჩამ წე რი ვე რა ბარ და ვე ლი ძე. 

5. დი დი ვარ ლა შა რის ჯვა რი

თსუ ფა №28410. მთქმე ლი ხვთი სო მოკ ვე რაშ ვი ლი, ჩამ წე რი ტრის ტან მა ხა უ რი, 
სოფ. ჯი ჯე თი (თიანეთის რა ი ო ნი), 1981 წ. 

6. ბე რი გი ორ გი მეც ვი ყავ

რაზ., გვ. 17. ჩამ წე რი თე დო რა ზი კაშ ვი ლი. 

7. არ მინ და ფშა ვის ჴევ ზე და

თსუ ფა №28411. მთქმე ლი ბე რი წიკ ლა უ რი, სოფ. მა ქარ თა (გუდამაყარი), ჩამ წე
რი ტრის ტან მა ხა უ რი, 1982 წ.

8. ფშავ ლებ სა ლა შა რე ლაი

თსუ ფა №28412. მთქმე ლი ლა შა ძებ ნი ა უ რი, ლა შა რის თავ ჴე ვის ბე რი, ჩამ წე რი 
პავ ლე ას პა ნი ძე.
ჩა წე რი ლია ლა შა რის ჯვრის დღე ო ბა ზე 1988 წელს. 



244

ხალხური პოეზიის ანთოლოგია

9. ლაშარელაის ლურჯასა

თსუ ფა №28413. მთქმე ლი მო სე მა ხა უ რი, ჩამ წე რი მი ხე ილ ღა ნი შაშ ვი ლი.

10. ქალ მა თქვა, თა მარ ნე ფე მა

ქხპ XI, გვ. 213, №6ა. მთქმე ლი ახა ლა ქის ტა უ რი, ჩამ წე რი არ ჩილ შიშ მა ნაშ ვი
ლი. სოფ. სი ო ნი. 

11. შვი დი წლის ქა ლი თა მა რი

რაზ., გვ. 20. ჩამ წე რი თე დო რა ზი კაშ ვი ლი. ეს ლექ სი, რო გორც შე მად გე ნე ლი 
ნა წი ლი, ჩარ თუ ლია იახ ს რის ლექ ს ში. ჩვენ გა მო ვა ცალ კე ვეთ რო გორც და მო უ
კი დე ბე ლი ტექ ს ტი. 

12. შვი დი წლის ქა ლი მობ რ ძან და

რაზ., გვ. 14. №22. ჩამ წე რი თე დო რა ზი კაშ ვი ლი, ფშა ვი. ტექსტს ერ თ ვის ჩამ წე
რის შე ნიშ ვ ნა: “ლაშარის ჯვარ სა და ღე ლეს შუა (აქ თა მა რის ნი ში ა) არაგ ვი ჩა
მო დის. ორი ვე ხა ტე ბი მაღ ლა გო რა ზე ა”.

13. ჴმალაჩი ერ თი ცი ხე დგას

თსუ ფა №28414. მთქმე ლი ტოლ ხა შე თე კა უ რი, ჩამ წე რი ტრის ტან მა ხა უ რი. სოფ. 
ზო ტი კი ან თ კა რი (დუშეთის რა ი ო ნი), 1985.

14. ჴმელ გორ ზე იდ გა მუ ხაი

თსუ ფა №28415. მთქმე ლი ბა ბა ლე ბა ი აშ ვი ლი, ჩამ წე რი ნი ნო ტუს კი ა. სოფ. არ
ტა ნი (თიანეთი), 1988.
“მირეშაული სა ხე ლი ა. იგი გვა რად აფ ცი ა უ რი ყო ფი ლა” (მთქმელის გან მარ ტე ბა).

15. ვაჴ სე ნოთ ღმერ თი, ვაჴ სე ნოთ 

თსუ ფა №28416. მთქმე ლი შალ ვა ბე რი ძის ძე მა დუ რაშ ვი ლი, კო პა ლის ჴევისბერი, 
ჩამ წე რი ტრის ტან მა ხა უ რი, სოფ. უძი ლა ურ თა (ფშავი), 1981. ამ ლექსს ფერ ჴი
სა ში მღე რი ან. .

16. კო პა ლას მშვილ დო, მშვენ ვა რო

აკა კის კრებ., № 1, 1900. 

17. კო პა ლავ, კა რა ტი ო ნო

ქხპ I, გვ. 131, №85. მთქმე ლი ხვთი სო ბო ი გა რის ძე რკი ნა უ ლი, ჩამ წე რი და ვით 
გო გო ჭუ რი. სოფ. ფუძ ნა რი (ფშავი), 25.10.1969. 

18. კო პა ლამ კა რა ტი ონ მა

ქხპ I, გვ. 131, №84. მთქმე ლი ყუ დია გი ას ძე ჭინ ჭა რა უ ლი, ჩამ წე რი და ვით გო გო
ჭუ რი. სოფ. კა წალ ხე ვი (ფშავი), 10.10.1964. 
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19. დევების მელანიაი

ქხპ I, გვ. 133, №89. მთქმელი დ. მჭედლური, ჩამწერი გიორგი თურმანაული. 
სოფ. მიგრიაულთა (ფშავი), 1964. 

20. ცხრანი ძმანია დევები

ქხპ I, გვ. 306, №81ვ.

21. წყაროსთაველი ჩიოდა

ქხპ I, გვ. 141, №105. მთქმელი დავით თურმანაული, ხევისბერი, ჩამწერი გიორგი 
თურმანაული. ფშავი. 

22. დღესამ დღეობა ვისია

მსე I, გვ. 40. სოფ. ომალო. 

23. წმინდა გიორგი ცხენზე ზის

ივ. ხორნ., გვ. 227. მთქმელი ელიზბარ ხარაძე, ჩამწერი ივ. ხარნაული. სოფ. 
კაწალხევი (ფშავი). 

24.  ბაადურს, გუდანის ჯვარსა

ქხპ I, გვ. 291, №69. 

25. ქარი იყო და ხვიოდა

თსუფა №28417. მთქმელი კოპალის თავჴევისბერი იოსებ კოჭლიშვილი, ჩამწერი 
ტრისტან მახაური. ამ ლექსს ფერხისაში მღერიან.

26. ჭერო მიმიცავ ყმათადა

თსუფა №19850. მთქმელი გაგუა მინდიას ძე ლიქოკელი, 52 წლის, ჩამწერი 
გიორგი (იურა) ჯაფარიძე, ჭალაისოფელი (ხევსურეთი). 1974. 

27.  ხთის კარზე შავიყარენით

თსუფა №28418. მთქმელი მოსე მახაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
გომეწარი (ფშავი). 1995.
ეს და მისი მომდევნო შვიდი ლექსი საფერხულოა. 

28. ცხრანი ძმანია დევებიო

თსუფა №25582. მთქმელი გოგა ბასილის ძე წიკლაური, 77 წლის, ჩამწერი ლალი 
წიკლაური, სოფ. ლუთხუბი (გუდამაყარი), 1982 წლის მაისი.
“მთქმელმა მე ო რედ თა ვის თ ვის რო ცა ჩა ი ლა პა რა კა, სხვა ნა ი რად სთქვა: 
“მაიყვანეს და და მიკ ლე სო ხუთ რ ქა, ხუთ ყუ რა ცხვა რი ო”. მი სი ბი ძაშ ვი ლის
გან კი — გი ორ გი გი ორ გის ძე წიკ ლა უ რის გან ასე ჩა ვი წე რეთ: “მაიყვანესო 
და და მიკ ლე სო: ოთხ რ ქა, ხუთ ყუ რა ცხვა რი ა ო” (ჩამწერის შე ნიშ ვ ნა).
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29. ხთის კარზე შავიყარენით

თსუფა №26325. მთქმელი ბაბალე ტურაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური, 
სოფ. ლეჩური (თელავის რაიონი), 1985 წ.

30. ჩვენ თავად წყაროსთაველი

თსუფა №28419. მთქმელი ფიდო სოხურაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. ელიაგზა (ფშავი), 1987 წლის ივლისი.

31. დიდია ჩვენი პირიმზე

თსუფა №28420. მთქმელი გაბრიელ წიკლაური, ჩამწერი ზაზა დვალი. სოფ. 
ჩოხი (გუდამაყარი), 1986. 

32. სანება ხკაზმებს ზერდაგსა

ბარდ., გვ. 9798. მთქმელი ადუა გამახელას ძე არაბული, ჩამწერი ვერა 
ბარდაველიძე.

33. მე ვიყავ წმინდა გიორგი

თსუფა №26571. მთქმელი ნიკო ქავთარაძე, დაბ. 1923 წ., სოფ. წიფორში 
(მთიულეთი), ჩამწერი ტრისტან მახაური. ჩაწერილია ფასანაურში 1985 წლის 
8 სექტემბერს.

34. წმინდა გიორგის მშვენება

თსუფა №26572. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე. 

35. ლომისას ჯაჭვი ჰკიდია

თსუფა №26573. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე. 

36. ქაჯავეთ რად იარები

თ. ოჩ. გვ. 53. მთქმელი ხ. წიკლაური, ჩამწერი თინათინ ოჩიაური. სოფ. ამღა 
(არხოტი).

37. გვწყალობდეს ყველა ხატები

ვირსალ., გვ. 232. მთქმელი მოსე ხიზანის ძე ბუჩუკური, დაბ, 1873 წელს, სოფ. 
ქვეშეთში (მთიულეთი). ჩამწერი ელენე ვირსალაძე. 

38. ჴანდოს წვერის ანგელოზო

თსუფა №28421. მთქმელი მარიამ გიორგის ასული ვეშაგური, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური, სოფ. გომეწარი. 1968. 

39. დალოცვილმა ქრისტე ღმერთმა

რაზ., გვ. 17, №2. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი. 
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40. დიდის პირიმზის კარზედაო

მთქმელი სიმონ ივანეს ძე ბექაური, 68 წლის, ჩამწერი ზურაბ კიკნაძე. სოფ. 
გამსი (გუდამაყარი), 05.02.1982. ტექსტი ინახება ჩამწერთან. მთქმელის 
შენიშვნა: “ფერხისას დროს უფრო ამას მღერიან”.  

41. ქადაგობს გაიდაური

თ. ოჩ., გვ. 78 

42.  სამძიმარი

თ. ოჩ., გვ. 4647. ჩაწერილია აბ) ხახმატში, გ) ღულში, დ) გველეთში,  
ე) ქობულოში, ვ) ხადუში, ზ) არხოტში, თ) გიორგწმინდაში, ი) კისტანში,  
კ) შატილში. 

43. პირველად დასახა მორიგემა

ქხპ I, გვ. 127128, №80. მთქმელი ბაბო უჩონაური, ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი. 
1891 წ. 17 თიბათვე. 

44. მორიგევ ღმერთო

თ. ოჩ., გვ. 43. მთქმელი წიქა ლიქოკელი. 

45. უხილავი არის მაგარი

მთქმელი ქადაგი ნინო გაბიდაური (თუთლაშვილი), ჩამწერი ტრისტან მახაური, 
ჩაწერილია ციხეგორს (ფშავი), კოპალობაზე 1981 წელს.

46. ბრძანებდა ბერ კოპალაიო

მთქმელი ქადაგი მარიამ ხულიაშვილი (ბეყოშვილი), ჩამწერი ტრისტან მახაური, 
ჩაწერილია ციხეგორს (ფშავი), კოპალობაზე 1981 წელს. 

47. იავნანა (ღვთის კარზე სათქმელი)

მთქმელი სალომე აღნიაშვილი, ჩამწერი მინდია ჟორდანია, სოფ. შილდა 
(ყვარლის რაიონი). 1962 .

48. ნანები

ბარდ. ივრ., გვ. 4345. ჩამწერი ვერა ბარდაველიძე. ჩაწერილია ქალის ქადაგად 
დაცემის დროს ლაშარის ჯვარში.

49. ჩვენ ბატონს გლოვა არ უნდა

თსუფა №28422. მთქმელი მოსე მახაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
გოგო ლაურთა (ფშავი), ჩაწერილია ქმოდის გორის წმ. გიორგის დღეობაზე 
1979 წელს. 
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50. ვახტანგ მეფე ღმერთს უყვარდა

კოტ., გვ. 236. 

51. უბისს ავაგე საყდარი

კოტ., გვ. 237.

52. ერისთავმ ლაშქარ შაყარა

თსუფა №28423. მთქმელი ძაღლიკა ხახიკაური (გიორგი ბაბოს ძე ლიქოკელი), 
78 წლის, ჩამწერი ზურაბ კიკნაძე, თბილისი (ხუდადოვის ტყე), 1980. 

53. ზურაბო, ერისთვისშვილო

თსუფა №24209. მთქმელი გიორგი ყუდიას ძე წიკლაური, 44 წლის, ჩამწერი 
ზურაბ კიკნაძე. სოფ. როშკა. 11.VII.1980.

54. ყმანი რა უყვენ, ზურაბო

თსუფა №28425. მთქმელი გიორგი თადიაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
მათურა (ფშავი), 1986.

55. აივსო ლიქოკისთავი

თსუფა №28426. მთქმელი ნანუკა ლიქოკელიარაბულისა, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური. სოფ. გომბორი, 1989 წლის იანვარი.

56. წინათ ღბრძოლია ზურაბი

თსუფა №28427. მთქმელი, ჩამწერი ადგილი და თარიღი იგივე.

57. ფხიტუთ მოვიდეს წერონი

შან., გვ. 34. №8. მთქმე ლი გა გა თეთ რა უ ლი, ჩამ წე რი აკა კი შა ნი ძე. ჩამ წე რის შე
ნიშ ვ ნა: “მიამბო გა გა თეთ რა ულ მა, რო მე ლიც ლექ სებ ში ნის ლა ურთ მა ის ტე ლო
ბით არის ცნო ბი ლი, 1913 წლის ზაფხულ ში”. აკა კი შა ნი ძე იმოწ მებს აგ რეთ ვე ბე
სა რი ონ გა ბუ რის მო ნათხ რობს და წერს: “როცა მა მუ კა ქა ლუნ და უ რი დას წე ვია 
ზუ რა ბის ლაშ ქარს ბე გენთ გო რის ძირ ში, სცე მია მას ხმლით წყალ ში. მო უკ ლავს 
ერ თი, ორი სა მი... ისე რომ თორ მე ტი კა ცი ერ თ ბა შად და უ ხო ცავს. მე თორ მე ტე 
რომ მო უკ ლავს, იგი ფე ხაღ მა და ყუ დე ბუ ლა წყალ ში. ამის და ნახ ვა ზე მა მუ კას ხმა
ლი ჩა უ გი ა, რად გა ნაც ხევ სუ რეთ ში ძვე ლად მე ომ რე ბის “რჯული” ისე თი ყო ფი ლა, 
რომ თუ ხმლით შუღ ლ ში მოკ ლუ ლი კა ცი ფეხ აღ მა და ე ყუ დე ბო და, ეს იმას ნიშ
ნავ და, რომ შუღ ლი უნ და შეწყ ვე ტი ლი ყო: ცოდ ვა “ღმერთს შამ წ ვ და რი ას”. შემ
დეგ აბ რუ ნე ბუ ლა და ნა ო მარ ში, გზის პირ ში, სა მა ნი ჩა უგ დია და უთ ქ ვამს: “ვინც 
ჩე მი სიკ ვ დი ლის შემ დეგ ამა ზე მგზავ რად აივ ლ  ჩა ივ ლის და ვი ნაც ამ სა მან თან 
სამს ყანწს არა ყი ანს, არ და ლო ცავს, ამ ჩე მის ხმლის ცოდ ვა ეკი დო სო”.

58. როშკისგორ დაჯდა ზურაბი

შან., გვ. 4, №9. მთქმელი მინდია ქისტაური, ჩამწერი აკაკი შანიძე. თვალივი 
11.VIII. 1913.
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59. ზურაბო, ერისთვისშვილო

შან., გვ. 7, №19. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი.

60. სევდამც მაგხვდების, ზურაბო

შან., გვ. 78, №19ა. ჩამწერი ვ. ტუქსიშვილი. 

61. ზურაბო, ერისთვისშვილო

შან., გვ. 9. მთქმელი ბესარიონ გაბური, ჩამწერი აკაკი შანიძე.

62. თემურაზ ჩაეუბნების

შან., გვ. 9. №21. მთქმელი ბესარიონ გაბური, ჩამწერი აკაკი შანიძე. 

63. საფურცლეს ზურაბ მოვიდა

ხიზან., გვ. 11. ჩამწერი დავით ხიზანიშვილი. 

64. იმერეთს რად გამათხოვე

ხიზან., გვ. 130. ჩამწერი დავით ხიზანიშვილი.

65. ქალსა სიზმარი ენახა

თაყ., გვ. 188, №49. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი, ქართლი. 

66. ვაჰ, დედას მტრისას

რაზ., გვ. 16, №28. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი. 

67. შახფარავს გიორგწმინდასა 

შან., გვ. 11, №30. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი.

68. ზეზვაო გაფრინდაულო 

შან. I, გვ. 235. მთქმელი მღვდ. პავლე აზიკურიძე. ფარსმა, ჩამწერი აკაკი 
შანიძე. 04.07.1913. 

69. ამ ბაღაშვილსა პაატას

ქიზიყ., გვ. 33. მთქმელი აბრამა კიკილაშვილი, ჩამწერი შ. გონაშვილი, სოფ. ჯუგაანი. 

70. ერეკლე ბატონიშვილი

ალ. ოჩ., გვ. 54. მთქმელი დათვია მგელიკას ძე ლიქოკელი, ჩამწერი ალექსი 
ოჩიაური. 1937 წ. ჩამწერის შენიშვნა: “ლექსში მოხსენებული ბიტურათ აბა 
სოფელ ბლოდან ყოფილა, სახელგანთქმული ძალღონითა და ხმლით”.

71. ბატონიშვილს ერეკლესა 

რაზ., გვ. 11, №8. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი. 
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72. მაღლის მაღალსა მთაზედა

საისტ. სიტყვ., გვ. 51, №57. მთქმელი მარიამ გურასპაული, ჩამწერი თედო 
რაზიკაშვილი. 

73. საწყალსა საქართველოსა 

შან. I, გვ. 7071, №8. მთქმელი კამისია (თევდორე) ბადრიშვილი, ჩამწერი აკაკი 
შანიძე. შუაფხო, 11.07.1911. 

74. ბრალია შენი სიკვდილი

რაზ., გვ. 11, №7. ჩამ წე რი თე დო რა ზი კაშ ვი ლი. ჩამ წე რის შე ნიშ ვ ნა: “ამ ჭავ ჭა
ვა ძეს მო უნ დომ ნია აფხუ შო ში გა ბა ტო ნე ბა (ჩარგალში). მიხ დო მია ფშავ ლებს, 
მაგ რამ იმათ სას ტი კად და უ მარ ცხე ბი ათ და სულ კუ დით ქვა უს რო ლი ნე ბი ათ, 
და უჭ რი ათ სა სიკ ვ დი ლოდ თვით ჭავ ჭა ვა ძეც; ჩახ დო მი ან ფუძ ნარ შიც და სულ 
აუკ ლი ათ. იქი დან წა მო ღე ბუ ლი სა ეკ ლე სიო ზა რი ახ ლაც აფხუ შოს იფ ნ ზე კი დია 
და ამაღ ლე ბის დღე ო ბა ში და რე კავს ხოლ მე ხე ვის ბე რი, რო ცა ხალხს ამ წყა
ლობ ნებს და ქვეყ ნის თ ვის და ხო ცი ლე ბის შე სან დო ბარს სვა მენ”.

75. აქნამდე, ღუდუშაურო

შან., გვ. 1415, №42. მთქმელი ბიჭა ღუდუშაური, ჩამწერი ბესარიონ გაბუური. 
სოფ. სნო, 08.07.1924. 
ამ ბა ლა დას, რო გორც ყვე ლა ქარ თულ საგ მი რო ბა ლა დას, რე ა ლუ რი ამ ბა ვი 
უდევს სა ფუძ ვ ლად. ში ო ლა ღუ დუ შა უ რი — ის ტო რი უ ლი პი რი ცხოვ რობ და მე17 
სის და საწყის ში, ზუ რაბ ერის თა ვის დროს, რომ ლის და საყ რ დე ნიც იყო იგი მთი
ა ნე თის საყ მო ებ ში. 
ამ ბალადის შესახებ დაწვრილებით იხ. ტ. მახაური, ქართული ხალხური 
საგმირო ბალადა, “ლომისი”, თბ., 2003, გვ. 136151. 

76.  აქამდე, ღუდუშაურო

თსუფა №23150. მთქმელი საძილა სამუკას ასული ჭინჭარაული, 60 წლის, 
ჩამწერი ამირან არაბული, სოფ, ძეძეურთა, 1978 წლის 31 იანვარი. 

77. ჩვენს ბატონს გაჰჭირვებია

რაზ., გვ. 15, №25. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი. ჩამწერი მიუთითებს: “ჩაწერილია 
1890 10 მაისს, ს. არტანში ახადელი კაცისაგან, ფერხისად იმღერეს”.

78. ქალი ვარ ბაგრატივნისა

რაზ., გვ. 14. №21. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი. 

79. ხოგაის მინდი კვდებოდა

კოტ., 125. მთქმელი შალვა ბეწუკლიშვილი. ფშავი.

80. ალაზნის თავსა, კლდის თავსა

ივ. ხორნ., გვ. 86. ჩამწერი ივანე ხორნაული.
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81. ჩასვლა გვინდა ჩაუვალსა

პოეზია უპ. გვ. 138. ჩამწერი ირაკლი გოგოლაური.

82. ვინა სთქვა, ენამც გაუხმო

ვაჟაფშაველა, გვ. 37. 

83. თუშები საქორაოდა

თსუფა №23219. მთქმელი ბერდია ჭინჭარაული, ჩამწერი ამირან არაბული. 
სოფ. ჭიე (ხევსურეთი), 1978 წლის 6 თებერვალი. 

84. თუშთ ნაქერალი ცხენები

თსუფა №28429. მთქმელი დავით ელიზბარაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
შუაფხო, 1986.

85. კისტან მოვიდა ლაშქარი

მთქმე ლი გი ორ გი შა რუ მას ძე ჭინ ჭა რა უ ლი, 51 წლის, ჩამ წე რი გი ორ გი ჯა ფა
რი ძე. სოფ. კის ტა ნი (ხევსურეთი), 1977 წლის ივ ლი სი. ჩა წე რი ლია ფირ ზე. 
ტექ ს ტი ინა ხე ბა ჩამ წერ თან. მთქმე ლის შე ნიშ ვ ნა: “კისტან, რო მე ნიც ძვე ლი 
სო ფე ლი ა, ცი ხე ე ბი ა, მო სუ ლა ლაშ ქა რი აჴ ვა ი სა, ქის ტის ლაშ ქა რი. ეს ქის ტე
ბი აჴ ვა ნი — გვა რი, მა მიშ ვი ლო ბა. ეს ლაშ ქა რი მო სუ ლა ყან კი ას ბე ლა დო ბით. 
ჰო და, აბუ ლე თა ურთ ხო ლი გას მა შინ ეს ცი ხე და უმ თავ რე ბი ხქო ნი ა. ამა ზედ 
არის სიმ ღე რე”.

86. ჭეჭყეთ მამწონდეს ციხენი

მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე. ტექსტი ინახება ჩამწერთან. 
მთქმელის შენიშვნა: “ეს ჭეჭყეთია ჩვენი პატარა, ერთადერთი სოფელი. 
აქ ყოფილან ცხრა ძმანი და აუშენებიათ ციხე ცხრათვალი. ამაზედ არის 
ლექსი”.

87. ავად არს ღაჭაურაი

ხიზან., გვ. 93.

88. ქმოსტის ძირ ჩამოტიროდა

თსუფა №28430. მთქმელი ჩაჩა წიკლაური, ჩამწერი ნიკოლოზ ზვიადაური. სოფ. 
ჩოხი, 1986 წლის იანვარი. 

89. ლომო, შე ლომის მოკლულო

ხიზან., გვ. 234. ჩამწერი დავით ხიზანაშვილი. 

90. მოლოდინი სჯობს მოსვლასა

რაზ., გვ. 47, №74. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი. 
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91. ზენ ბაცალიგოს თოვლი სთოვს

თსუფა №28431. მთქმელი პეტრე გოგოჭური, ჩამწერი აზა მდინარაძე. სოფ. 
ატაბე (ხევსურეთი), 1986. 

92.  იამბე, ციხის ნაშალო

მთქმელი გიორგი შარუმას ძე ჭინჭარაული, 51 წლის, ჩამწერი გ. ჯაფარიძე. 
სოფ. კისტანი (ხევსურეთი). 1977 წლის ივლისი. ტექსტი ინახება ჩამწერთან.

93. საისაკ მიზდით, ფშავლებო

შან. I, გვ. 7778, №23. მთქმელი ხთისო ბარწოშვილი, გოგოლაურთიდან. სოფ. 
ხოშარა, 03.VII.1911. 

94. მითხოს გასუქდი, შიშაგო

თსუფა №28452. მთქმელი ტოლხა შეთეკაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
ბარისახო, 1985 წლის 31 აგვისტო.

95. გარამა თურმანაულმა

ალ. ოჩ., გვ. 37, №79. ჩამწერი ალექსი ოჩიაური

96. შენ ეგრ ვერ მამკლავ, ჴევსურო

შან. I, გვ. 77. მთქმელი ხთისო ბარწოშვილი. სოფ. ხოშარა (ფშავი), 1911. 

97. თავს ჴადა, ბოლოს ცხავატი

თსუფა №28432. მთქმელი გიორგი წიკლაური, ჩამწერი ტრისტანი მახაური. 
სოფ. ლუთხუბი (გუდამაყარი), 1986. 

98. ხოშაქის ტურა ღმერთს ეხვეწ

ჭინჭ., გვ. 363. მთქმელი გ. ჭინჭარაული, ჩამწერი ალექსი ჭინჭარაული. 

99. დავნატრი დაბადებასა

ხიზან., გვ. 71.

100. ხუზაურმ უთხრა მამასა

ივ. ხორნ., გვ. 8889. მთქმელი თევდორე გედეხაური. სოფ. შუაფხოში (ფშავი), 
1946.

101. ჩოხს დაიბადა არწივი

ვირსალ., გვ. 138. მთქმელი ლევან აფციაური, ჩამწერი ელენე ვირსალაძე.

102. ვერ გაიგეთა, ფშავლებო

ივ. ხორნ., გვ. 107. ჩამწერი ივანე ხორნაული. 
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103. კესელოს ციხე მოსტაცეს

თსუფა №28433. მთქმელი თინა დავითის ასული წეწიაიძე, 66 წლის, ჩამწერი 
ნანული აზიკური. სოფ. ლალისყური (თელავის რაიონი). 7.XI.1980.

104. გამოიჴმელა ზამთარმა

თსუფა №28434. მთქმელი სარა კობეს ასული ჭვრიტიძე, 77 წლის, ჩამწერი 
ნანული აზიკური. სოფ. შენაქო (თუშეთი), 1979.

105. ფარსმაში ლეკნი მოიდეს

თსუფა №28435. მთქმელი თინა დავითის ასული წეწიაიძე, ჩამწერი ნანული 
აზიკური. სოფ. ლალისყური (თელავის რაიონი), 7.XI.1980.

106. ქისტეთშიგ ამბავ დავარდა

თსუფა №28436. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

107. აქვარის მთაი მთაზედა

თსუფა №28437. მთქმელი მარუსა ბეწუნაიძე, 48 წლის, ჩამწერი ნანული 
აზიკური, სოფ. ქვემო ალვანი (ახმეტის რაიონი), 1977.

108. შავჭალა შემოვიარე

თსუფა №28438. მთქმელი სალომე რევაზის ასული მოლაძე, 67 წლის, ჩამწერი 
ნანული აზიკური. სოფ. ქვემო ალვანი (ახმეტის რაიონი). 

109. დაგცილდა, მექობაურო

შან. I, 72, №72. მთქმელი მიხა პაპას ძე ხიზანაშვილი. სოფ. არტანი (თიანეთი), 
26.IX.913. 

110. მოყმემ თქვა პირშიშველამა

თსუ ფა №23839. მთქმე ლი მინ დია (დიდმინდია) ძი ას ძე არა ბუ ლი, 85 წლის, 
ჩამ წე რი გი ორ გი ჯა ფა რი ძე, სოფ. ჩხუ ბა. 1979 წლის ივ ლი სი. ჩა წე რი ლია მაგ
ნი ტო ფირ ზე. ჩა ნა წერს ახ ლავს გ. ჯა ფა რი ძის შე ნიშ ვ ნა: “დიდმინდიასაგან  
ექ ვ  სი ოდ წლის წი ნა დაც ჩა ვი წე რე მაგ ნი ტო ფირ ზე “ვეფხვი და მოყ მე”. ზამ
თა რი იდ გა. მინ დია მა შინ გა ცი ლე ბით მხნედ იყო, “ყურთაც მის დი ო და”. ჩა
ნა წე რი შე სა ნიშ ნა ვი გა მოდ გა, მაგ რამ ფი რი ერთ ქალს ინ გ ლის ში გაჰ ყ ვა. მო
ვას წა რი ტექ ს ტის გად მო წე რა და გა მოქ ვეყ ნე ბა (გაზ. “თბ. უნი ვერ სი ტე ტი”). 
მინ დი ამ ახ ლაც ზუს ტად გა ი მე ო რა ტექ ს ტი. ლექ სის მე ო რე ნა წი ლი იცის, გა უ
გი ა, მაგ რამ და ბე ჯი თე ბით ამ ბობს, “ეგ ახა ლი ა, უბ რა ლო”. დიდ მინ დია ხა ტის 
დე კა ნო ზი ა”.

111. ბეჩავსა ჩემსა დედასა

თსუფა №28439. მთქმელი ლევან ანთაური, მასალა მოგვაწოდა ჩარგლის ვაჟა
ფშაველას სახელმწიფო სახლმუზეუმის თანამშრომელმა ალექსი ხუცურაულმა 
1988 წელს. ტექსტს ერთვის მთქმელის შენიშვნა: “ყოფილა ერთი მონადირე. 
წასულა სანადიროდ და დაკარგულა. ჯალაფობამ აღარ იცის, ის კაცი სად 
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წავიდა, რომელ მხარეს და არიან შეწუხებულები მისი შინმოუვალობით. ბოლოს 
ადგნენ და წავიდნენ მკითხავთან. მკითხავმა ის უთხრა, რაც ლექსადაც არის 
ნათქვამი”.

112. ბალღ ვიყავ პირ-შიშველაი

ფშ., ლექს., გვ. 199

113.  მოყმემა პირშიშველამა

შან., გვ. 208209, №519. ტექ ს ტი მოგ ვ ყავს ზუს ტად იმა ვე სა ხით, რო გორც თვი
თონ აკა კი შა ნი ძემ და ბეჭ და. ტექსტს ერ თ ვის მი სი შე ნიშ ვ ნა: “ჩამაწერინა ახი
ე ლელ მა უნ ც რუ ა (ლუკა) ჯა ბუ შა ნურ მა 15.3.1925. ტფი ლის ში.” 
ამ ბა ლა დის მე ო რე ნა წი ლი გაჩ ნ და მე20 სა უ კუ ნის ოცი ა ნი წლე ბის ფოლ კ
ლო რულ ჩა ნა წე რებ ში. პირ ვე ლად ვახ ტანგ კო ტე ტიშ ვილ მა ჟურ ნალ “ქართულ 
მწერ ლო ბა ში” (1927, №34) გა მო აქ ვეყ ნა “ვეფხვისა და მოყ მის” ვრცე ლი ვა
რი ან ტი, რო მე ლიც ვახ ტანგ რა ზი კაშ ვილს ჩა უ წე რი ნე ბია მის თ ვის. შემ დეგ ში 
ვ.კო ტე ტიშ ვილ მა ეს ვა რი ან ტი 1934 წელს გა მო ცე მუ ლი ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი 
პო ე ზი ის კრე ბულ შიც შე ი ტა ნა (გვ. 88). 
“პირ ვე ლი ნა წი ლი ამ ლექ სი სა ნა წი ლობ რივ ძვე ლია და ნა წი ლობ რივ ახა ლი. 
ახა ლი და ბეჭ დი ლია წვრი ლი შრიფ ტით. მე ო რე ნა წი ლი სულ მთლად ახა ლი ა. 
გა და კე თე ბა გავ რ ცო ბა ძვე ლი სიმ ღე რი სა გი ორ გი უთურ გას ძე ჯა ბუ შა ნურს 
ეკუთ ვ ნი სო. პირ ველ ნა წილ ში წვრი ლი შრიფ ტით (პეტიტით) გა მო ყო ფი ლია ის 
მუხ ლე ბი, რომ ლე ბიც, უნ ც რუ ას სიტყ ვით, ახ ლად და მა ტე ბუ ლი ა. ძველ ნა წილ
ში აქ ამ ბა ვი მე სა მე პი რის ფორ მი თაა გად მო ცე მუ ლი, მა შინ რო დე საც ზო გი
ერთ ვა რი ან ტ ში იგი პირ ვე ლი პი რი თაა მოთხ რო ბი ლი” (შან., გვ. 559). 
ამ ბალადის თავდაპირველი ტექსტის თაობაზე იხ. ზ. კიკნაძე, ავთანდილის 
ანდერძი, თბ.: მერანი, 2001, გვ. 266272. 

114. ვაჟისძე დ’ ფილიპიაი

შან. I, გვ. 78, №24. მთქმელი ხვთისავარ გულუაშვილი, ჴოშარა (ფშავი), 1911. 
ტექსტს ერთვის ჩამწერის შენიშვნა: “ვაჟისძე ფშაველი იყო, ჴოშარელი, 
ფილიპიაი კი — დიკლოელი თუში”.

115. ჩანთელი დ’ აფთარაული

შან., გვ. 61, №154. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი. აკაკი შანიძე მიუთითებს: 
“მსგავსად იწყება ერთი ჩემ მიერ ჩაწერილი ფშაური ლექსი: “ვაჟისძე დ’ 
ფილიპიაი შაიყარნიან ჴარები, აღარ დაუხვდა მეშველი, დაანაფოტეს ფარები”.

116. როშკისგორს ღილღველ თამაშობს

შან., გვ. 43. №110. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი.

117. ერთი ვაჟკაცი ფხოველი

შან., გვ. 47, №126. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი. თედო რაზიკაშვილის შენიშვნა: 
“მე ამათი ვერა გავიგე რა: ვინ იყო შავანელი ან სადაური. ამისი ვარიანტი ფშაურ 
ლექსებში მაქვს. იქ ასე იწყება: “ერთი პატარა ფხოველი შავ მთას სამზირლად 
დაჯდება”.
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118. ბლოელ ბერდია, ჴირჩლაი

თსუფა №23222. მთქმელი ბერდია ჭინჭარაული, ჩამწერი ამირან არაბული. 
სოფ. ჭიე (ხევსურეთი), 1978 წლის 6 თებერვალი.

119. ქარი ჰქრის საქაროვნეში

თსუ ფა №26315. მთქმე ლი ბა ბა ლე ტუ რაშ ვი ლი, 85 წლის, ჩამ წე რი ტრის ტან 
მა ხა უ რი. სოფ. ლე ჩუ რი (თელავის რა ი ო ნი). მთქმე ლის შე ნიშ ვ ნა: “ქისტთა და 
ფშა ველთ მაჲ ს ვ ლია სა ქა როვ ნე ში (მათურის თავ სა) ჩხუ ბი და უძახ ნავ, რო ერ
თურ თი ვძა ლო თო. პა ტა რა კა ცაი ყო ფი ლა ი ძიბ ლა ი. “მე წა ვა ლო”. “კაცო, გა
ჩუმ დი ო”. ი ქისტ რო გა მე ე მარ თა, გო რი სო დე ნა კა ცი იყო. ჴმალ მა უქ ნია ი ძიბ
ლა მაო და შას ტა ცა (ქისტმა) ჴმალიო. ჩა მას წია ძიბ ლა მა ო. ჩა მაჲ შა ლა, ჴელი 
მი ა ყო ლა და მოკ ლა ო”.

120. ჩავალის, ჩაეუბნება

ქხპ IV, გვ. 48, № 39. მთქმელი შ. ბეწუკლიშვილი. ფშავი. 

121. ჩავალის, ჩაეუბნების

შან., გვ. 38, №99. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი. 

122. ცხენს ეტყოდ ნასკვაურიზე

უთურგ., გვ. 183. მთქმელი უცნობია, ჩამწერი თედო უთურგაიძე. თუშეთი, 1953. 

123. ღმერთო, რა დიდი ბრალია

შან., გვ. 39, №103. მთქმელი ბადია ბალიაური, ჩამწერი ნ. ურბნელი. 

124. კახეთში ყივის გუგული

თაყ., გვ. 54, №17. ჩამწერი ივ . ბუქურაული. 

125. კახეთს რად ღბრუნავ, ფუნჩაო

შან., გვ. 45, №118. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი. 
 

126. ვინა ხარ, გულჭირიანი

ხიზან., გვ. 6869. ჩამწერი დავით ხიზანიშვილი. 

127. ჭირთა გიჩივლებ, ბატონო

თსუფა №23151. მთქმელი საძილა სამუკას ასული ჭინჭარაული, ჩამწერი ამირან 
არაბული. სოფ. ძეძეურთა (ხევსურეთი), 1978 წლის 31 იანვარი. 

128. შემომეყარა ყივჩაღი 

კოტ., გვ. 74. მთქმელი ვ. კავთიაშვილი, ჩამწერი ვახტანგ კოტეტიშვილი. სოფ. 
სასხორი (ქართლი). 
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129.  ამბავსა გეტყვით

ქხპ IV, გვ. 371, №197გ. მთქმელი სონკა ცხვედაძე, ჩამწერი მალაქია ჯაიანი.
სოფ. კეხიჯვარი (ქარელის რ.).

130. ქართველი ბიჭი მივდივარ

აკაკის კრებ., გვ. 20. მთქმელი მ.ჟიჟნიაშვილი, ჩამწერი ალექსანდრე მაჩაბელი.

131. შინ იყო ივანეური

თსუ ფა №28439. მთქმე ლი მო სე მა ხა უ რი, ჩამ წე რი ტრის ტან მა ხა უ რი. სოფ. გო
მე წა რი (ფშავი). ივა ნე უ რის ამ ბავს ამ გ ვა რად მოგ ვითხ რობს ბე სა რი ონ გა ბუ უ რი: 
“ნეფე ერეკ ლეს დროს ყო ფილ იონე უ რი. თუ იყვ ძა ლი ან მე ო მა რი ჴმლით, რომ 
კა ცი იმის დამ ხ ვედ რი არ ვინ იყ ვა. ჯვა რი სად რა იმ შა უწყე ნავ თა ვის სი ა მა ყით და 
ჯვა რი გას წყ რო მი ვა და გა უყ რე ვავ წვე რი და ეს ამ იონე ურს ძა ლი ან უუკად რო
ე ბავ, რომ ’მე ახ ლა ხალ ხ ში რო გო რაღ ვი ა რავ?’ დამ ზა დე ბუ ლა, აუს ხამ თა ვის 
იარა ღი: თო ფი, ჴმალი და ფა რი, შა უ კაზ მავ თა ვის ლურ ჯა და წა სუ ლა მშა ვის კე: 
უნ და სა ხე ლი ა ნი ვა ჟი ვინ მოკ ლას და თა ვიც იქ გა წი რას...” (ბესარიონ გა ბუ უ რი, 
ჴევსურული მა სა ლე ბი, პროფ. აკა კი შა ნი ძის რე დაქ ცი ით, გვ. 185186). 
ხო შუ რა უ ლებს, იმის გა მო, რომ მი სი გვა რის კაც მა სა ლუ დე ში, ხა ტის წმი და ად
გილ ზე, კა ცი მოკ ლა, და ნა დე ბი და ე დო: ცა ბა ურ თის მთვა რან გე ლო ზის დღე ო ბა
ზე კუ რა ტის შე წირ ვა. 
ბა ლა დის შე სა ხებ დაწ ვ რი ლე ბით იხ. ტ. მა ხა უ რი, ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი საგ მი რო 
ბა ლა და, “ლომისი”, თბ., 2003, გვ. 99115. 

132. ჭიმღაში ივანეური

 თსუ ფა №15191. მთქმე ლი ბი ჭურ ჭრე ლას ძე ბად რიშ ვი ლი, 92 წლის, ჩამ წე რი 
ბე ჟან ხა რა იშ ვი ლი. შუ აფხო, 1973 წ. ივ ლი სი. მთქმე ლის შე ნიშ ვ ნა: “ეხლა რო 
კი ბო ა, წი ნა მა გას ვე ძახ დით მჭა მელს. ის გას ჩე ნია იმ ხევ სურს და უნ და სა ხე ლი 
სად მე ქნას, წა ვი დეს. წა მო ი და ფშავ შია და მო ი და ცა ბა ურ თა ში ა. წინ იყო გა მო
სა ვა ლი გზა. ეს ბალ ღე ბი ნა ხა და ჰკითხა: ვინ არი აქ კაი ბი ჭი ო? იმათ უთხ რეს, 
რო ღა ჭა უ რა ი ა ო. ჰო და, მო ი და და მე ე წი ა, სახ ლის კე მო დი ან. ჩა მო სა ვა ლია იქ 
მაღ ლი დან, მთი დან. მე რე დაჰ კ რა, თან სა ღა მო ა, აბა, სა ღა მომ დე არ და ის ვე
ნებ დენ ისე ნი, არ და ი უქ მებ დენ. სა ქო ბეა ის ლით (?) (თუ ფიც რით, მაგ ნი ტო ფირ
ზე ჩა წე რი ლი ზუს ტად ვერ აღ ვად გი ნე... ბ. ხ.) და ხუ რუ ლი, სა ქო ბეს ვე ძა ხით, 
შვი ლო, შაჲ ვარ და ში გა. ჩე ე ბა რა იმას  ღ მერ თო, მიშ ვე ლე, გა და მარ ჩი ნე ო. მე რე 
მა ინც შაჲ ყ ვა ის ხო შა რე უ ლი (?), კაი ბი ჭი იყო და მოკ ლა ის. სწო რედ იმა ზეა 
ნათ ქ ვა მი”.

133. ჭიმღაში ივანეური

შან., გვ. 448449, №184გ. მთქმელი დავით ლიქოკელი, ჩამწერი ვ. ტუქსიშვილი 
(დახვრიტეს 1937 წ.). ბარისახო. 

134. არ ვიცი ხანდო-ჭართალი

თსუფა №28441. მთქმელი ნიკალა გიორგის ძე ვეშაგური, ჩამწერი ზურაბ 
კიკნაძე. ფასანაური, 1985 წლის 6 ოქტომბერი.
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135. მაღლა მთას მოდგა

კოტ., გვ. 8182. ჩამწერი ელ. აგლაძე. რაჭა. 

136.  კარკუჩით გამეემართა

შან., გვ. 29. №72. ტექსტს ახ ლავს აკა კი შა ნი ძის შე ნიშ ვ ნა: “ვარიანტი ჩე მი ა. 
იგი ჩა ვი წე რე გა გა თეთ რა უ ლის სიტყ ვით ს. ახი ელ ში 6.8.1913. ლექ სის ში ნა არ
სი ისა ა, რომ ობ ლად დარ ჩე ნი ლი ბა ღა თე რა, არ ხო ტე ლი, რო ცა წა მოზ რ დი ლა, 
დე დიძ მა თას გა და სუ ლა ს.კარ კუ ჩას, სა დაც მა მის მი ერ მი ბა რე ბუ ლი იარა ღი 
ჰქო ნე ბი ათ. წა მოს ვ ლი სას ბა ღა თე რას უთხო ვია თა ვი სი იარა ღი, მაგ რამ დე დი 
ძ მას არ მი უ ცი ა: ჯერ ბალ ღი ხარ, აბა რად გინ და ო? ამი ტო მაა ლექ ს ში ნათ ქ ვა მი: 
“დედიძმათ გა ჯავ რე ბუ ლი ქვა რ კი ნას ამ ტ ვ რევს კბი ლი თა” ო. გზა ში ჯუ თის ზე
მოთ, ქის ტე ბის მზირს შეს ჩე ხე ბია და და უჭ რი ათ” (შან., გვ. 381).

137. ანდაკზე ამოდიოდენ 

თსუფა №28442. მთქმელი ტოლხა შეთეკაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
ზოტიკიანთკარი (დუშეთის რაიონი), 1985. 

138. ჯაჭვი რა უყავ, თორღვაო

თსუფა №28443. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

139. თოფ დაჰკრეს მექოჭიასა

თსუფა №26271. მთქმელი გიორგი დადალაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. ლაფანყური, 1985 წლის ივლისი.

140. შატილსა ერთი ჴოჴობი

თსუფა №26238. მთქმელი რეზო ბათურიშვილი, 57 წლის, მეღორე, ჩამწერი 
ტრისტან მახაური. სოფ. ლაფანყური (თელავის რაიონი), 1985 წლის 18 ივლისი.

141. აჴადში იყო ბებერი

თსუფა №24608. მთქმელი თათუა არაბული, 72 წლის, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური. სოფ. ვერხველი (თიანეთის რაიონი), 1981 წლის 5 თებერვალი. 

142. ამბობენ, თადიაური

თსუფა №25497. მთქმელი გიორგი დავითის ძე თადიაური, 71 წლის, ჩამწერი 
ზურაბ კიკნაძე. სოფ. მათურა (ფშავი). 1982.

143. ძაღლი ჰყეფს ჩეროს ბაკშია

თსუფა №28444. მთქმელი თამარ თადიაური, ჩამწერი ვეფხვია თადიაური. 
წიწამური. 

144. სად იყავ, თადიაურო

თსუფა №28445. მთქმელი, ჩამწერი და ადგილი იგივე.
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145. ხახარემ ნახა სიზმარი

შან. I, გვ. 154. №5. მთქმელი ანდრია კობაიძე. სოფ. სიონი (ხევი), 30.VII.1913. 
 

146. დუმაცხოს პაპო მჭედელო

შან. I, გვ. 162, №30. მთქმელი შიო გივის ძე აფციაური. სოფ. დუმაცხო 
(გუდამაყარი), 17.VI.1913. 

147. ბაკურჴევს ციხე დაიქცა

შან. I, გვ. 167, №52. მთქმელი ქოთია ბუჭკიას ძე ჩოხელი. თოთიაურთკარი 
(გუდამაყარი), 20.VI.1913.

148. დედი, რად სტირი გიგასა

ნამცვრ., გვ. 98. მთქმელი თედო ბეჟიაშვილი (18701960), წერაკითხვის მცირე 
მცოდნე, ჩამწერი ნ. ონაშვილი. სოფ, წყაროსთვალი (გარე კახეთი). 

149. მწყემსი ვარ, ამბავს გიამბობთ

თსუფა №24614. მთქმელი ალექსანდრე დულუზაური, 77 წლის, ჩამწერი 
ტრისტან მახაური. სოფ. დულუზაურები (თიანეთი), 1981 წლის 30 იანვარი.

150. მაშინ კარგია კაი ყმა

შან., გვ. 498, №276ბ. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი.

151. კაი ყმა ლაშქარს მოკვდება

შან., გვ. 500. №284დ. მთქმელი ვაჟიკა არაბული.

152. კაი ყმა ჴმალსა ჩაჰხედავს

შან., გვ. 501. №286ბ. მთქმელი ვაჟიკა არაბული, ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი.

153. ვაჟკაცს არ გამაადგება

თსუფა №24697. მთქმელი პეტრე შალვას ძე კუწაშვილი, 83 წლის, ჩამწერები: 
მაია ბოჭორიშვილი და მაია ქარსელაძე. სოფ. მუქო (ფშავი). 1981 წლის ივლისი.

154. ვაჟკაცს რო ემთქნარებიან

თსუფა №28446. მთქმელი პეტრე კუწაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
ხოშარა (ფშავი), 1980 წლის ივლისი. 

155. ნეტავი ლაშქარს შაგვყარნა

კოტ., გვ. 55. ჩამწერი ილია ჭავჭავაძე. 

156. ჴმალმა თქვა ფრანგეთ ნაჭედმა

თსუფა №24219. მთქმელი თაველექა გიგიას ძე არაბული, 80 წლის. ჩამწერი 
ზურაბ კიკნაძე, 14. VII. 1980.
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157. ჴმალი ვარ, ჴმალთა ბატონი

თსუფა №15038. მთქმელი თამარ ტონას ასული ქოჩაშვილი, 39 წლის, ჩამწერი 
გვანცა კოპლატაძე. სოფ. თხილიანა (ფშავი). 

158. გადავალ შუა ხალხშია

თსუფა №24872. მთქმელი გოდერძი აპარეკას ძე ალუდაური, 23 წლის, ჩამწერი 
ლიანა ბაიდაური. სოფ. ხახმატი (ხვესურეთი), 1981 წ. ივლისი.

159. ყველა ქალისას გიამბობს

რაზ., გვ. 50, №86. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი.

160. ხალიაისძის ჴირიმი

თსუფა №25496. მთქმელი გიორგი თადიაური, 71 წლის, ჩამწერი ზურაბ კიკნაძე. 
სოფ. მათურა (ფშავი), 1982 წლის 22 აგვისტო.

161. ხალაიასძის ჴირიმი

რაზ., გვ. 50, №85. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი.

162. აწ მაკვდა რეკათ ჯამრული

შან., გვ. 215, №530. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი.

163. არწივო, მჴარკვერიანო

რაზ., გვ. 23, №3. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი.

164. რა ცუდი ზნე გჭირთ, ყორნები

რაზ., გვ. 42, №59. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი.

165. გატეხილისა ვაჟისა

ქხპ III, გვ. 85. №34. წამძღვარებული აქვს ეპიგრაფად ვაჟაფშაველას პოემას 
“სულა და კურდღელა”.

166. ყვარანო, ჭარის ბოლოსა

შან., გვ. 46, №120. მთქმელი აბა გიგაური, ჩამწერი აკაკი შანიძე. 16.08.1916. 

167. ჭიმღის კლდეთ ყეფდა ყორნები

შან., გვ. 41, №106. მთქმელი ბაჴა ოჩიაური, ჩამწერი აკაკი შანიძე. სოფ. ახიელი, 
04.08.1913.

168. ქალი ვარ წოვა თუშისა

თსუფა №26428. მთქმელი ხუმარა ბადრიშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. ლეჩური (თელავის რაინი). 1985 წ.
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169. ლაშარს მოიდა თილისძე

თსუფა №28447. მთქმელი მოსე მახაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. ლაშარის 
ჯვარის დღეობაზე, 1981.

170. დაგვლივნა ჴოშარისგორმა

თსუფა №28448. მთქმელი ნინო ბობღიაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. ახადი (ფშავი), 1988.

171. მოიდეს წითელაურნი

თსუფა №28449. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

172. სუმელჯი წოწკურაული

თსუფა №28450. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

173. ვინა თქვა, ენამც გახჴმება

თსუფა №26429. მთქმელი ხუმარა ბადრიშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
ლეჩური (თელავის რაიონი),1985.

174. ვინა თქვა, მოკვდა ჭუჭაი

თსუ ფა №26347. მთქმე ლი ხუ მა რა ბად რიშ ვი ლი, 76 წლის, ჩამ წე რი ტრის ტან 
მა ხა უ რი. სოფ. ლე ჩუ რი (თელავის რა ი ო ნი), 1985 წ. მთქმე ლი შე ნიშ ნავს: 
“ჭუჭათ ჭუ ჭაი ყო ფი ლა კაი მე ო მა რი. ქის ტე თი დან გად მას დე ნია ცხვარ  ძ რო
ხა, უნა წი ლე ბავ. მის დე ნია თა ვის ხალ ხი. ერ თხე ლაც დამ ზა დე ბუ ლა ხალ ხი 
სა ლაშ ქ როდ. ჭუ ჭას ას ტ კივ და ღვიძ ლი. წა ვი და ეს დამ ზა დუ ლი ხალ ხი. გად
მო ი დენ ცა რი ე ლე ბი, გა მა ი ა რეს ჴევსურების სო ფელ ზე და. იმათ ვერც ტყვე 
მაჰ ყავ ქის ტე ბი და ნა, ვერც ცხვარ  ძ რო ხა მა უ დის. გა მა ი ა რეს და შე ე კითხა ერ
თი კა ცი (ჴევსური): თქვე ნაო სხვა დროს არ გა მო გივ ლი ათ ეგ რე ო, ცა რი ე ლებ 
რად მას დი ხარ თო? ჩვე ნაო ჭუ ჭა მოგ ვიკ ვ და ო. ის სა ნამ იყო ო, წი ნამ ძღ ვა რი 
გვყავ დაო და იმით ვიყ ვე ნით გა მარ ჯ ვე ბუ ლე ბი ო. ჩა მო ი დენ სო ფელ ში ა. რა 
ჰქე ნით, რო გორ არის საქ მე? ესე იყო: ვი ა რეთ და ჴევსურეთზე რო გა მო ვი
ა რეთ, მა ვან მა ისა თქვა: ჭუ ჭა მოკ ვ დაო და იმით მოვ დი ვართ ცა რი ე ლე ბი ო, 
ვე ღარ მოგ ვი დის ცხვარ  ძ რო ხა, ვერც ტყვე ე ბი ო. ეს ჭუ ჭა ის ყუ რად მი ვი და, 
წა ვი და ჭუ ჭაი და გად მო რე კა ცხვა რი, ძრო ხაც, გა უ ნა წი ლა ამ ხალ ხ სა, ტყვე 
ე ბიც გად მო რე კა”.

175. ორშაბათ დილა გათენდა

თსუფა №26409. მთქმელი ბაბალე ტურაშვილი, 85 წლის, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური. სოფ. ლეჩური (თელავის რაიონი). 1985 წლის ივლისი.

176. ელიან გოგოლაურნი

თსუფა №24705. მთქმელი პეტრე შალვას ძე კუწაშვილი, 83 წლის, ჩამწერები 
მაია ბოჭორიშვილი და მაია ქარსელაძე. სოფ. მუქო (ფშავი), 1981.
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177.  ღელეს მოიდა თამარი

თსუფა №26421. მთქმელი ხუმარა ბადრიშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. ლეჩური (თელავის რაიონი), 1985. 

178. ჴაჴმატ პირდაპირ მზირი წევს

თსუფა №24501. გადმოწერილია ბაბუტა (გიორგი) ქორიას ძე გოგოჭურის (16 
წლის) რვეულიდან. გადმოწერა ია რჩეულიშვილმა 1980 წლის 7 ივლისს სოფ. 
ჭორმეშავში (ხევსურეთი).

179. კვირას იორზე გავედით

თსუფა №28453. მთქმელი მოსე მახაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
გომეწარი (ფშავი), 1980. 

180. მიქასა შარვანეულსა

თსუ ფა №28454. მთქმე ლი სი მონ ბე ქა უ რი, 57 წლის, ჩამ წე რი ტრის ტან მა  ხა
უ რი. სოფ. გამ სი (გუდამაყარი). 1982 წლის იან ვა რი. მთქმე ლი გვი ამ ბობს: 
“ჩვენა ვყო ფილ ვართ ჴევსურეთში. იქ არის სა ლო ცა ვი ჩვე ნი, ფუ ძის ან გე
ლოზს ეძა ხი ან. ზუ რაბ ერის თავს ულაშ ქ რია იმ დრო სა და შარ ვა ნა გან თ ქ
მუ ლი, გა მე ფე ბუ ლი ყო ფი ლა ჴევსურეთში. იმას ცი ხე სი მაგ რე ჰქო ნი ა. მი ქას 
იმ დე ნა სა ქო ნე ლი ჰყო ლი ა, რო მთა ში, სა ცა სა ქო ნელ სა სწველ ვენ, მი ლი 
ჰქო ნია დაშ ვე ბუ ლი და ამ მი ლით სი მაგ რე ში მას დე ნია ეს რძე სა ქონ ლი სა. 
მო ჯა მა გი რე ჰყო ლია იმას, ის მა უს ყი დია ზუ რაბ ერის თავ სა. გა უ ტე ხია ცი ხე 
სი მაგ რე. ჩა მა ი ღეთ ჴმალი, ჩა მა ი ღეთ და თა ვი მამ ჭე რი თო — უთ ქ ვამს მი ქას. 
შარ ვა ნა ის რძა ლი ღა გა დარ ჩე ნი ლა ცოცხა ლი, ის შამ ჯ და რა ჯორ ზე და წა მო
სუ ლა გუ და მაყ რი სა კა.

“კიდევაც დაგ ლა ჴა ვო, ფხი ტუს წვე რო ო,
ჯორ სა შავ ჯ დე ბი, ნა ჯო გარ სა ო”.

ის ქა ლი წა მო ი და ფხი ტუ ზე, ჩა მო ი და ათ ნოხ ში. იმას შვი ლი ეყო ლა. ბავშვს 
და არ ქ ვეს შარ ვა ნა ი, იმის ჩა მო მავ ლე ბი ვართ ჩვე ნა. ეხ ლა, ყო ველ მა რი ა ნო
ბას გა დავ დი ვართ ჴევსურეთში, ჩვე ნი წი ნაპ რის ძველ ნა სახ ლარ ში, სა დაც 
ამ ჟა მად ხა ტი ა, იქ ვა დუ ღებთ ლუდ სა და დღე ო ბა ში წინ  წინ ჩვენ საკ ლავ და
იკ ლ ვის”.

181. მეშველა მილხაურისძე

თსუფა №25441. მთქმელი პეტრე გოგოჭური, ჩამწერი ზურაბ კიკნაძე. სოფ. 
ატაბე (ხევსურეთი). 1981.

182. თურმანმა ფაფარენელმა

თსუფა №28455. მთქმელი მამუკა წიკლაური, ჩამწერი ზაზა დვალი. სოფ. 
კოტორიანი (გუდამაყარი), 1986 წლის იანვარი.

183. ლეგამ თქვა, ბოლონათამა

თსუფა №28456. მთქმელი ნინო ბობღიაშვილი, ჩამწერი მიხეილ ღანიშაშვილი. 
სოფ. აჴადი (ფშავი), 1988 წლის 12 ივლისი.
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184. რაჴელ კარგი ხარ, ზაფხულო

თსუფა №28457. მთქმელი ბაბალე ოჩიაური, ჩამწერი თათია თვალავაძე. სოფ. 
მლაშე (დუშეთის რაიონი), 1986 წლის 1 მარტი.

185. ვინ ახველ საძელეზედა

თსუფა №28458. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე. 

186.  ტიტულის კიდურ გაჴვრიტეს

შან., გვ. 12, №35. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი. 

187. ლეგუას მადურათასა

თსუფა №28459. მთქმელი ნინო ბობღიაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. აჴადი (ფშავი). 1988 წლის 12 ივლისი.

188. მოკლიკა ფილაიშვილმა

თსუფა №28460. მთქმელი მაიკო წელაური, 11 წლის, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
ვაკის სოფელი (ფშავი), 1988 წლის 13 ივლისი.

189. იკითხის ემაგ ქუჯეგმა

თსუფა №28461. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

190. ატირდა ტუტილ წისქვილში

შან., გვ. 6465, №163. მთქმელი ბათაკა არაბული, ჩამწერი ნ. ურბნელი. 

191. ავთანდილ გადინადირა

კოტ., გვ. 99100. მთქმელი გ. ხუტაშვილი. სოფ. ნიჩბისი (ქართლი). ეს ლექსი 
შეიცავს როგორც სამონადირეო, ასევე საგმირო პოეზიის ელემენტებს.

192. შვიდთ ძმათა, მერვეს ბიძასა

შან., ტ. I, გვ. 76, №19. მთქმელი კაცრიელ არჩემაშვილი (თეთრაჴეველი), 
ჩამწერი აკაკი შანიძე.

193. სად იყავ, ჴარო ირემო

რაზ., გვ. 100101, №80. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი.

194. ნისლი წევს საირმეშია

რაზ., გვ. 102, №90. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი.

195. დუშმანიმც არი, დედაო

თურმ., გვ. 13.
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196. შენ იქ ვერ ახვალ, ვაჟაო

თსუფა №27466. მთქმელი გიორგი მგელას ძე ლიქოკელი, ჩამწერი ლალი 
წიკლაური. სოფ. ბარისახო. (ხევსურეთი).1986.

197. შინ რად არ იჯე, ცუდაო

თურმ., გვ. 11. მთქმელი ტოლხა შეთეკაური.

198. სამი თვე დავრჩი ზოვს ქვეშა

ივ. ხორნ., გვ. 303. მთქმელი ჭრელ კოჭლიშვილი, ჩამწერი ივანე ხორნაული.

199. არ გავიტეხავ გუნებას

თსუფა №28462. მთქმელი ბაგრატ ცოცანიძე, ჩამწერი ს. შეშაბერიძე.

200. შაუდგა კივკაზაური

თსუფა №27469. მთქმელი გიორგი ლიქოკელი, ჩამწერი ლალი წიკლაური. 
სოფ. ბარისახო (ხევსურეთი), 1986 წლის ივლისი. ტექსტს ახლავს მთქმელის 
განმარტება: “ახალწლის ზამთარი იყო. წავიდნენ ბადრიაულები სანადიროდ, 
თორმეტნი — ეგ როგორ გაგვითამამდაო, — უთქვამს გუდანის ჯვარზე. 
მოსულა ზვავი მაგ ოჴერჴევს და თორმეტივე მაუკლავ. იმ ადგილს ეხლაც 
ოჴერჴევს ეძახიან”.

201. ამბობენ ჴოვლიანაში

თსუფა №26453. მთქმელი ვლადიმერ წვეროშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. ლაფანყური (თელავის რაიონი). 1985.

202. თქვენ ბერდიასა, ირმებო

თსუფა №24624. მთქმელი ხვთისო მოკვერაშვილი, 55 წლის, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური. სოფ. ჯიჯეთი (თიანეთის რაიონი). 1981 წლის 5 თებერვალი. მთქმელის 
განმარტება: “ბრმა მონადირე ამბობს”.

203. ჯიჴვებმ შასტირნეს კლდეებსა

თსუფა №28463. მთქმელი ტოლხა შეთეკაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
ზოტიკიანთკარი (დუშეთის რაიონი), 1985.

204. გადად-გადმოდის ღრუბლები

თსუფა №26677. მთქმელი ზაურ ჯაბუშანური, ავტორმთქმელი ალია გიგაური, 
ჩამწერი ნიკოლოზ ზვიადაური. სოფ. ლაფანყური (თელავის რაიონი). 1985.

205. თოვლი სთოვს, ჯიჴვი ფეჴს უცემს

რაზ., გვ. 101, №83. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი.
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206. ჯიჴო, გუნება მძიმეო

რაზ., გვ. 103, №93. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი.

207. ჯიჴვნ შასჩივიან ჭაუხსა

თსუფა №24009. მთქმელი გიგია ბაბუას ძე ჭინჭარაული, 67 წლის, ჩამწერი ნაზი 
ზვიადაური. სოფ. გუდანი (ხევსურეთი), 9. VII. 1979. 

208. ძაღლო, ჩაჰყეფე, ყურშაო

თსუფა №26706. მთქმელი ბაბალე ლომაშვილი, 71 წლის, ჩამწერი ლალი 
წიკლაური. სოფ. ლაფანყური (თელავის რაიონი)., 1985.

209. ჯიჴვების განავალი კლდე

კოტ., გვ. 73. ჩამწერი თ. მაჭავარიანი. ხევსურეთი.

210. ბეთქილი

თსუ ფა №28464. მთქმე ლი მურ ზა ყან ბე ქირ ბის ძე და დეშ ქე ლი ა ნი. ჩამ წე რი უც
ნო ბი ა. ტექ ს ტი ჩა წე რი ლია 1936 წლის 20 აპ რილს. ჩა ნა წე რი ფოლ კ ლო რის ტი
კის კა თედ რას გად მოს ცა ეთ ნოგ რაფ მა იოსებ კვი ცი ან მა.

211. დილაზე დილაობითა

თსუფა №24718. მთქმელი პეტრე შალვას ძე კუწაშვილი, 84 წლის, ჩამწერები 
მაია ბოჭორიშვილი და მაია ქარსელაძე. სოფ. მუქუ (ფშავი), 1981 წლის ივლისი.

212. ჯიჴვო, შენ ნუღარ გეშინის

თსუფა №23207. მთქმელი ჩაჩაურ გადუას ძე არაბული, 10 წლის, ჩამწერი 
ამირან არაბული. სოფ. აყნელი (ხევსურეთი), 1978 წლის 2 თებერვალი.

213. ლეგვედარ ჯიჴვებ დავჴოცე

თსუფა №23220. მთქმელი ბერდია ჭინჭარაული, ჩამწერი ამირან არაბული.  
ს. ჭიე (ხევსურეთი), 1978 წლის 6 თებერვალი.

214. კარგსა მონადირესაო

თსუფა №656. მთქმელი ელისა ლობჯანიძე, 90 წლის, წერაკითხვის უცოდინარი. 
ჩამწერი ლ. მდინარაძე. სოფ. ღები (ზემო რაჭა), 1962.

215. კლდემა გასძახა კლდესაო

თსუფა №657. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

216. კასრას დასწყიეს ჯიხვებმა

თსუფა №28598. მთქმელი ელისა ლობჯანიძე, ჩამწერი გიორგი ჯაფარიძე. ღები 
(ზემო რაჭა), 1961.
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217.  შენ მონადირე იყავი

თსუფა №269ა. მთქმელი ნესტორ გიორგის ძე გავაშელი, დაბ. 1879 წელს, წერა
კითხვის მცოდნე, უკრავს ჭიანურზე. ჩამწერი ნონა ღამბაშიძე, სოფ. ღები (ზემო 
რაჭა), 1962 წლის 17 ივლისი. 

218. თოფმა სთქვა

თაყ., გვ. 385, №62. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი, კახეთი. 

219. ქალსა ვისმე ერქვა შრუშანა

თაყ., 164. ჩამწერი აფრასიონ ჯაფარიძე, ზემო რაჭა. 

220. შენ, ჩემო დიდო იმედო

კოტ., გვ. 12. მთქმელი ბრმა მეჩანგე სანდრო ბექაური. თბილისი. 

221. მინდორ-მინდორ კოშკი დავდგი

თაყ., გვ. 286, №664. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი, ქართლი. 

222. ვინა ხარ, ვინ იარები

ხვარ., გვ. 1314.

223. საფრანგეთისა ატლასო

კოტ., გვ. 12. მთქმელი ნინო ასათიანი. სოფ. ხიდისთავი (ქართლი). 

224. შენ ქალო ლაღო, ლამაზო

თსუფა №28465. მთქმელი ილარე სვიმანის ძე გოთაიძე, 68 წლის, ჩამწერი 
ნანული აზიკური. სოფ. ქვემო ალვანი (ახმეტის რაიონი), 1978 წ.

225. ქალო, ვისი ხარ, ლამაზო

ბახტრ., 1970 წ., 17 თებერვალი, №20. მთქმელი ვ. თათრულაიძე, ჩამწერი თ. 
შეშაბერიძე. 

226. ეჰა განთიად აღდგები

თაყ., გვ. 298, №787. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი, ქართლი. 

227. აქითა გავხედ, შორია

თსუფა №28466. მთქმელი სალომე რევაზის ასული მოლაძე, ჩამწერი ნანული 
აზიკური. სოფ. ქვემო ალვანი (ახმეტის რაიონი), 1979.

228. მთაზეით, თოვლო, გადახველ,

თსუფა №28467. მთქმელი ნინო დიმიტრის ასული ხეცოიძე, 76 წ., ჩამწერი 
ნანული აზიკური. სოფ. დადიკურთა (თუშეთი). 1975 წ.
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229. ნეტა ვიცოდე, ჯეილო 

უთურგ., გვ. 185. მთქმელი უცნობია, ჩამწერი თედო უთურგაიძე. 1952. 

230. ცით მარიხ მარსკვლავმ იძახა

იქვე, გვ. 142. ჩამწერი და თარიღი იგივე

231. მოყმეო, დედისერთაო

იქვე, 142. ჩამწერი და თარიღი იგივე. 

232. ვისია მწვანე კარავი

თაყ., გვ. 307, №874. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი, ქართლი. 

233. არურუს ჩამომღეროდა

ნამცვრ., გვ. 163. მთქმელი ბ. ხორბალაძე, ჩამწერი ნ. ონაშვილი. სოფ. დოესი 
(კასპის რაიონი). 

234. შენ, გაზაფხულო, ცქრიალა

ნამცვრ., გვ. 166. მთქმელი და ჩამწერი იგივე. 

235. ქალმა სთქვა

ნამცვრ., გვ. 175. მთქმელი დ. აბუაშვილი. 

236. ჩავჯექ ხომალდში

თაყ., გვ. 287, №681. ჩამწერი რაზიკაშვილი, ქართლი. 
 

237. თავფარავნელი ჭაბუკი

კოტ., გვ. 10. მთქმელი ხ. მერებაშვილი. სოფ. კავთისხევი (ქართლი). 

238. ია მთაზედა

კოტ., გვ. 40. მთქმელი ანა ზავრადაშვილი. სოფ. კავთისხებვი (ქართლი).

239. გავხედავ ჩაბანოსაკა

თსუფა №28468. ავტორი იოსებ გარაშვილი, მთქმელი მარიამ გარაშვილი, ჩამ 
წერი ტრისტან მახაური. სოფ. ზემო არტანი (თიანეთის რაიონი), 1988 წლის 
9 ივლისი. 

240. მაგ გიშერივით თვალებსა

თიანეთ., 1979 წ., 8 სექტემბერი. მთქმელი ალექსი ხიზანაშვილი, ჩამწერი ნადია 
ხიზანაშვილი. სოფ. არტანი (თიანეთის რაიონი). 
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241. ლამაზო, ყვითელთმიანო

თიანეთ., 1974, 8 აგვისტო, №93. მთქმელი ნიკო ბოძაშვილი, სოფ. გაღმა 
შარახევი (ფშავი). 

242.  ეტყობა დღესაც მთაზედა

თიანეთ., 1974 წ., 8 აგვისტო, №93. მთქმელი უცნობია.

243. კალმით არ აიწერება

თსუფა №28469. ავტორი გიორგი წიკლაური, მთქმელი ალექსი ხუცურაული, 
ჩამწერი ტრისტან მახაური, თბილისი, 1988.

244. მათურის ძირას წისქვილნი

თსუფა №24788. მთქმელი ელისო ბერდიას ასული ჭინჭარაული, 25 წლის, 
ჩამწერები ასმათ საღირიძე და შორენა თეთრუაშვილი. სოფ. ბისო (ხევსურეთი), 
1981 წ., ივლისი.

245. შენ რაღად სტირი, ღრუბელო

თსუფა №24763. მთქმელი აშექალ (ბაბალე) ჭინჭარაული, 28 წლის, 
ჩამწერები ასმათ საღირიძე და შორენა თეთრუაშვილი. სოფ. ხახმატი, 1981 
წ. “სამანელთა” ჯგუფის წევრის, არჩილ კიტოშვილის (დახვრიტეს 1943 წ.) 
ლექსის ვარიანტი. 

246. ნეტავი მოვკვდე

რაზ., გვ. 157, №117. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი, ფშავი.

247. ობოლივით ატირება

თსუფა №28470. მთქმელი ჯამრულ მურღუევი, ჩამწერი ნიკოლოზ ზვიადაური, 
სოფ. ვეძათხევი (დუშეთის რაიონი), 1986. 

248. აქამდი სიყვარულისა

თსუფა №28471. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

249. ტარიელივით უნდა ვქნა

თსუფა №24618. მთქმელი ალექსანდრე დულუზაური, 77 წლის, ჩამწერი 
ტრისტან მახაური. სოფ. დულუზაურები (თიანეთი), 1981 წ., 29 იანვარი. 
მთქმელი შენიშნავს: “ლექსი ეკუთვნის ჭრელა უძილაურს”.

250. გაღმა-გამოღმა ბალები

თსუფა №28472. მთქმელი გიო ბაწილაშვილი, ჩამწერი ზურაბ კიკნაძე. ალმატი 
(ყვარლის რაიონი), 1985. 
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251. ქალო, შენმა სიყვარულმა

თსუფა №24557. მთქმელი თამარ წოწკოლაურიხუმარაშვილისა, 80 
წლის, ჩამწერი VII კლასის მოსწავლე ელგუჯა ხუმარაშვილი. თიანეთი, 
1981. 

252. სადრა-რა გძინავს, ჯეილო

თსუფა №24564. მთქმელი ანიკო ძულიაშვილიბაიდაურისა, 55 წლის, ჩამწერი 
ლალი მიქაძე. სოფ. ევჟენტი (თიანეთი), 31. I. 1981. მთქმელის შენიშვნა: 
“ვაჟი გველს დაუკბენია. შეყვარებულის ნატირალი”.

253. გაფრინდი, ჩემო წერილო

თსუფა №26589. ავტორმთქმელი ლუკა მთიბელაშვილი, 58 წლის, ჩამწერები 
ნანა ზურაბიშვილი და ნიკოლოზ ზვიადაური. სოფ. ლაფანყური (თელავის 
რაიონი), 15.VII.1985.

254. ვიწროდ გაგბანდავ, ჴუჩაო

თსუფა №24621. მთქმელი ხვთისო მოკვერაშვილი, 55 წლის, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური. სოფ. ჯიჯეთი (თიანეთი), 1981 წ., 1 თებერვალი.

255. დაგიღამდება, ჴევსურო

თსუფა №26565. მთქმელი ივანე პავლეს ძე მახაური, დაბ. 1919 წელს, ჩამწერი 
ტრისტან მახაური. სოფ. გომეწარი (ფშავი). 1985.

256. ადე და, ნისლო, მთას წადი

თსუფა №28473. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

257. შენთან დამიგო ლოგინი

თსუფა №26441. მთქმელი ზაურ ჯაბუშანური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
ლაფანყური (თელავის რაიონი). 1985 წლის 10 ივლისი.

258. ნეტავი როდისა ვნახავ

თსუფა №26440. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

259. რად არ მენაც გამათხუებ

თსუფა №26410. მთქმელი ხუმარა ბადრიშვილი, 76 წლის, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური. სოფ. ლეჩური (თელავის რაიონი). 1985 წლის 26 ივლისი.

260. ნეტამცაე მამკლამცაე

თსუფა №28474. მთქმელი ბერდია არაბული, ჩამწერი ნიკო ნიკოლოზიშვილი. 
თბილისი, 1987. 
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261. ზეცას ყანა დგას უფლისა

თსუფა №19872. მთქმელი სამძიმარ იმედას ასული არაბულილიქოკელისა, 80 
წლის, ჩამწერი გვანცა კოპლატაძე. ჭალაისოფელი (ხევსურეთი), 1974 წლის 8 
ივლისი. 

262. ცივწყალი გადავიარე

თსუფა №28475. მთქმელი ტოლხა შეთკაური, ჩამწერი გოდერძი არაბული. სოფ. 
ზოტიკიანთკარი (დუშეთის რაიონი). 1985 წლის 2 ნოემბერი. 

263. წამუედ მინდორშიითა

თსუფა №14927. მთქმელი ვახტანგ ჩიტოშვილი, 30 წლის, ჩამწერი გიორგი 
(იურა) ჯაფარიძე . თხილიანა (ფშავი),1973 წლის ივლისი. 

264. ამოჟიჟინდი, ნიავო

თსუფა №19879. მთქმელი სამძიმარ იმედას ასული არაბულილიქოკელისა, 80 
წლის, ჩამწერი გვანცა კოპლატაძე. ჭალაისოფელი (ხევსურეთი), 1974 წლის 12 
ივლისი.

265. ჩონგურო, ცოლი მითხოვე

თსუფა №28476. მთქმელი მართა გორელაშვილი, სოფელ გომეწარში 
გამოთხოვილი ახადიდან, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 1972.

266. კაცსა, ღვთისგან გაჩენილსა

თსუფა №27324. მთქმელი სონა წიკლაური, მცხოვრები სოფ. ზანდუკში (გუ
დამაყარი), ჩამწერი თათია თვალავაძე. სოფ. კიტოხი (გუდამაყარი), 1986 წლის 
28 იანვარი.

267. ა, ბეჩავ, ჩვენებურებო

თსუფა №28477. მთქმელი ნანუკა ლიქოკელიარაბულისა, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური. სოფ. გომბორი, 1989. 

268. აის დრომც იყოს, ქალაო

თსუფა №28478. მთქმელი გიორგი მიხეილის ძე ზურაბაშვილი, 58 წლის, 
ჩარგლიდან, ჩამწერი ნიკოლოზ ზვიადაური. ცაბაურთა, 1986 წლის 27 ივლისი 
(მთავარანგელოზის ხატობაზე).

269. ნეტავი ნამტირალევსა

თსუფა №28479. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

270. ნეტავი შენა, მთვარეო

თსუფა №26696. მთქმელი ბაბალე ტურაშვილი, 57 წლის, ჩამწერი ლალი 
წიკლაური. სოფ. ლაფანყური (თელავის რაიონი), 1985.
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271. თიბა-მკა არის ტიალი

თსუფა №28480. ავტორ იოსებ გარაშვილი, მთქმელი მარიამ გარაშვილი, 
ჩამწერი ტრისტან მახაური. ზემო არტანი (თიანეთი), 1988 წლის  
9 ივლისი. 

272. მაღალო ახუნის გორო

თსუფა №26448. მთქმელი მზია მჭედლური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
ლაფანყური (თელავის რაიონი), 1985 წლის ივლისი.

273. ორშაბათ დილა გათენდა

თსუფა №27332. მთქმელი სოლომან წიკლაური, ჩამწერი თათია თვალავაძე. 
სოფ. ფახვიჯი (გუდამაყარი), 1986.

274. ნეტავი მთვარედ მაქცივა

თსუფა №27423. ავტორი გოთუა ბექაური, ჩამწერი ნიკოლოზ ზვიადაური. სოფ. 
ჩოხი (გუდამაყარი), 1986 წლის 31 იანვარი, 

275. მთვარეო, მთვარის ნალეო

თსუფა №28482. მთქმელი მართა გორელაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
გომეწარი, 1972. 

276. წყალსა არ შავალ იორსა

თსუფა №24791. მთქმელი ელისო ბერდიას ასული ჭინჭარაული, ჩამწერები 
შორენა თეთრუაშვილი და ასმათ საღირიძე. სოფ. ბისო (ხევსურეთი), 1981 
წლის ივლისი.

277. ჴევსურეთისკე წამოვედ

თსუფა №28483. მთქმელი ნიკო მახაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
გომბორი, 1989 წლის იანვარი.

278. მონადირე ირემს მაჰკლავს

თსუფა №26418. მთქმელი გიორგი დადალაური, 80 წლის, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური. სოფ. ლაფანყური (თელავის რაიონი, 1985.

279. ერთხელ ვიყავ ერობასა

თსუფა №27452. მთქმელი მაია არაბული, ჩამწერი ლალი წიკლაური. სოფ. 
მოწმაო (ხევსურეთი), 1986.

280. ციხით ნარეცხნ გადმოვღვარენ

თსუფა №27448. მთქმელი ლელა არაბული, ჩამწერი ლალი წიკლაური. სოფ. 
მოწმაო (ხევსურეთი), 1986.
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281. ხეი მიწვება-მაწვება

თსუფა №27446. მთქმელი ლელა არაბული, ჩამწერი ლალი წიკლაური. სოფ. 
მოწმაო (ხევსურეთი), 1986.

282. ჭიჩოს გათხოვდნენ ქალები

თსუფა №28485. მთქმელი კოფა (იაკობ) გორელაშვილი, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური. სოფ. ახადი (ფშავი), 1988 წლის 13 ივლისი. 

283. წუხელი სიზმარი ვნახე

სონღ., გვ. 201. მთქმელი მიხეილ თეოფანეს ძე სონღულაშვილი, 66 წ;ის, მუშა
მოსამსახურე. სოფ. დიღომი, 1949. 

284. შენი ჭირიმე, გუთანო

თაყ., გვ. 278279, №588. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი, ქართლი.

285. გამარჯვებულმა გუთანმა

იქვე, გვ. 278, №587. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი, ქართლი.

286. შენ, ჩემო გუთნისდედაო

ქხპ X, გვ. 22, №62. ჩამწერი სოსიკო მერკვილაძე. დაიბეჭდა “თეატრში”, 1886, 
№27. 

287. გუთანო, უფლის ნაკურთხო

ქხპ X, გვ. 196, №18გ. ჩამწერი თ. მამალაძე. სოფ. ვაქირი (ქიზიყი), 1952. 

288. აჩაჩამ უთხრა გუთანსა

ქხპ X, გვ. 212, №49დ. მთქმელი თედო გოგიშვილი, ჩამწერი ილია დიმიტრის ძე 
კალატოზიშვილი. სოფ. შაშიანი (კახეთი), 1882. 

289. ხარმა სთქვა

ქხპ X, გვ. 39, №181.

290. ანეულობა, ფეტვობა

თსუფა №28486. მთქმელი მოსე მახაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
გომეწარი (ფშავი). 1982.

291. ვთოხნოთ და ვთოხნოთ სიმინდი

ქხპ X, გვ. 57, №289. სოფ კარბი (ქართლი)

292. დამწკრივებულან ქალები

ქხპ X, გვ. 74, №362



272

ხალხური პოეზიის ანთოლოგია

293. ხელხვავია, ხელხვავია

ოქროშ., გვ. 19.

294. გამოთიბე, ჩემო ცელო

თსუფა №28487. მთქმელი მოსე მახაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
გომეწარი (ფშავი), 1978.

295. ტიალო ხაჭო-წყალაო

თსუფა №28488. მთქმელი როსტომ წიკლაური, 16 წლის, მცხოვრები სოფ. 
ხორხში (დუშეთის რაიონი), ჩამწერი ტრისტან მახაური. ჟინვალი, 1979 წლის 
ივლისი.

296. მოკვეთილაზე დავდივარ

თსუფა №28489. ავტორი ოთია მახაური, ცნობილი მესტვირე ფშავში, მთქმელი 
მოსე მახაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 1978.

297. ისე გავლესე ჩემ ცელი

თსუფა №28490. მთქმელი ნინო მჭედლურიმახაურისა, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური. სოფ. გომეწარი (ფშავი), 1978.

298. ცელო, მოუსვი ბალახსა

ქხპ X, გვ. 130, №715. ჩამწერი თ. მამალაძე. სოფ. საქობომაშნაარი (ქართლი), 
1952. 

299.  ქარო, დაღბერე, ჩითისკრულო

თსუფა №23169. მთქმელი ლელა გაბური, სოფ. ჭიმღა (არხოტის თემი), ჩამწერი 
ამირან არაბული. სოფ. გუდანი, 1978 წლის 4 თებერვალი. 

300. მთიბელო, ჯვარის სასვესაოო

თსუფა №23182. მთქმელი მინდია ძიას ძე არაბული, 80 წლის, ჩამწერი 
ამირან დავითის ძე არაბული. სოფ. ჩხუბა (ხევსურეთი), 1978 წლის  
8 თებერვალი.

301. თიბდა უბისთავ ბაჩანაიო

თსუფა №23183. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

302. ყანა მკევ, დედის ნებიორაო

მსე III, გვ. 130, №121. 

303. ცელო, გამიჭერ

თსუფა №23139. მთქმელი გიგო ბერდიას ძე ქეთელაური, 63 წლის, ჩამწერი 
გიორგი (იურა) ჯაფარიძე. 1978 წლის თებერვალი.
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304. ეჰეი, ცელო, გამასჭერ

თსუფა №28491. მთქმელი ტოლხა შეთეკაური, ჩამწერი გოდერძი არაბული. 
სოფ. ზოტიკიანთკარი (დუშეთის რაიონი), 1985 წლის 2 ნოემბერი.

305. ცელლამაზო და ცოლლამაზოო

თსუფა №28492. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

306. ცელო, გადაყარ-გადმაყარეო

თსუფა №28591. მთქმელი ბასილ ჭინჭარაული, შატილიონი, ჩამწერი გიორგი 
(იურა) ჯაფარიძე. 

307. მაგრჩეს ოჴრადა, ცოლისდაოო

თსუფა №28592. მთქმელი მარიამ გოგოჭური, ჩამწერი თეო ჯალაღანია. შატილი. 
13. VII. 1977.

308. კოჭნი არ დამჭრნა, საზიზღაროო

თსუფა №23760. მთქმელი სანათა არაბულიწიკლაურისა, ჩამწერი 
ამირან არაბული. სოფ. არხილოსკალო (დედოფლისწყარო), 1979 წლის 
თებერვალი.

309. ახუნსა შამასტირნა ქალმაო

თსუ ფა №26314. მთქმე ლი ბა ბა ლე ტუ რაშ ვი ლი, 85 წლის, ჩამ წე რი ტრის ტან მა
ხა უ რი. სოფ. ლე ჩუ რი (თელავის რა ი ო ნი), 1985. მთქმე ლი გან მარ ტავს: “მამის 
ცოლს გა მა უცხ ვავ კვე რი, პუ რი და გვე ლიც ჩა უდ ვავ გუ ლა და. ჩარ გალს გაქ ცე
უ ლან წყალ ზე და, რო იქ ნე ბა გვიშ ვე ლო სო. და ჴო ცი ლან. ეგ იმა ზედ არი. მთიბ
ლებმ იცო დენ გვრინ ვა”.

310. მომკალი რასმე მოეკლა

თსუფა №25491ა. მთქმელი მოსე მახაური, 64 წლის, ჩამწერი ზურაბ კიკნაძე. 
სოფ. გომეწარი (ფშავი), 1982 წ. 21 აგვისტო.

311. გაღმა-გამოღმა ყანაო

თსუფა №28493. მთქმელი გიო ბაწილაშვილი, ჩამწერი ზურაბ კიკნაძე. ალმატი 
(ყვარლის რაიონი), 1984. 

312. სოფლის ბოლოს ყანას ვმკიდი

თსუფა №25491ბ. მთქმელი მოსე მახაური, ჩამწერი ზურაბ კიკნაძე. სოფ. 
გომეწარი (ფშავი), 1982 წლის 2021 აგვისტო. 

313. დახედე ობლის ყანასა

თსუფა №25491გ. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე
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314. ჴელეური და ულო

თსუფა №25491დ. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

315. ყანაო ფათალიანო

თსუფა №28494. მთქმელი მოსე მახაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
გომეწარი (ფშავი), 1982. 

316. ყანაო ფათალიანო

თსუფა №25491ე. მთქმელი მოსე მახაური, ჩამწერი ზურაბ კიკნაძე. სოფ. 
გომეწარი (ფშავი), 1982.

317. ყანებ აღარ მოგვივიდა

თსუფა №25491ვ. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

318. ყანას უნდა ბაგა-ბუგი

თსუფა №25491ზ. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

319. ერწოს დაიმკო ქერები

თსუფა №25491თ. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

320. შე დალოცვილო ყანაო

თსუფა №25491ი. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

321. ყანაო ფათალიანო

თსუფა №25491კ. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

322. გლესავ და გლესავ, ნამგალო

სონღ., გვ. 61. მთქმელი ანტონ ლაზარეს ძე სონღულაშვილი, სოფ. დიღომი, 1952.

323. ქარო, დაჰბერე, დაჰბერე

თსუფა №28495. მთქმელი მოსე მახაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
გომეწარი (ფშავი), 1982. 

324. ჰეი, დაჰბერე, ნიავო

თსუფა №28496. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

325. არალო დარეჯანასა

თსუფა №28497 მთქმელი, ჩამწერი და ადგილი იგივე, თარიღი 1977. 

326. ჩასაკრავი ვარ

ქხპ X, გვ. 180, №970. მთქმელები: ანანა მენთშაშვილი, მაშო მჭედლიშვილი 
(პაპაჩაური),ევა იოსების ას. გელაშვილი. სოფ. ქვემო მაჩხაანი (ქიზიყი). 
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327. ქალი ვარ და ჯარას ვართავ

ქხპ X, გვ. 174, №930. მთქმელი გიორგი ყარალაშვილი, ჩამწერი თ. მამალაძე. 
სოფ. საქობომაშნაარი, 1952. 

328. ფარჩის კაბას დავპირდი

თსუფა №28498. მთქმელი ნიკო ჯაბნიაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. დაბა 
ჟინვალი, 1979 წლის ივლისი.

329. სატიოზე ტივი შევკარ

თაყ., გვ. 279, №594. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი. ქართლი. 

330. ურემო, ფერსო მაღალო

ქხპ X, გვ. 157, №835. ჩამწერი ვასო ბიბილაშვილი. სოფ. კარალეთი (ქართლი). 

331. გენაცვა, შავო კამეჩო

ქხპ X, გვ. 154, №821. ჩამწერი ვასო ბიბილაშვილი. სოფ. კარალეთი. 

332. საწნახელო მადლიანო

ბუკლეტი “ლექსო, ნუ დაიკარგები”, შეადგინეს ვახუშტი კოტეტიშვილმა, ალექსი 
ჭინჭარაულმა და თენგიზ მირზაშვილმა, 1981. მთქმელი თედო ბეჟიტაშვილი, 
ჩამწერი ვახუშტი კოტეტიშვილი. 

333. თებრონე მიდის წყალზედა

კოტ., გვ. 32. მთქმელი გ. ლელუაშვილი. სოფ. ნიჩბისი (ქართლი). 

334. წუთისოფელი რა არი?

კოტ., გვ. 25. მთქმელი ხ. მერებაშვილი. სოფ. ნიჩბისი (ქართლი). 

335. ტიალო წუთისოფელო

თსუფა №28499. მთქმელი სალომე ნარიმანაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. გომეწარი (ფშავი), 1979.

336. ტიალო წუთისოფელო

თსუფა №28500. მთქმელი დავით მგელაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. გოგოლაურთა (ფშავი), 1983 წ.

337. ვაი, შე წუთისოფელო

თსუფა №26426. მთქმელი ხუმარა ბადრიშვილი, 76 წლის, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური. სოფ. ლეჩური (თელავის რაიონი), 1985 წლის 27 ივლისი. მთქმელის 
შენიშვნა: “ეს ლექსი ბიჭურის ნათქვამია, ბიჭურ ბადრიშვილის”.
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338. ადამიანის ძვალ-მანი

თსუფა №14936. მთქმელი ვახტანგ ჩიტოშვილი, ჩამწერი გიორგი (იურა) 
ჯაფარიძე. სოფ. თხილიანა (ფშავი), 1973, ივლისი. 

339. “რა ვქნისა” ციხე ავაგე

ქხპ VII, გვ. 4546, №88. მთქმელი ივანე გორზამაული, 76 წლის, ჩამწერები 
ჯონდო ბარდაველიძე, გურამ ბარნოვი. მთქმელის თქმით, მას ეს ლექსი შვილის 
დაკრძალვაზე უმღერია. 

340. ნეტაი მამცა ჩონგური

თსუფა №26454. მთქმელი ლუკა ანტონის ძე კობრეშვილი, 88 წლის, ჩამწერი 
ტრისტან მახაური. სოფ. ლაფანყური (თელავის რაიონი), 1985 წ.

341. პავლემ თქვა ჩიტუაშვილმა

 პოეზია უპ., გვ. 138. ჩამწერი ირაკლი გოგოლაური.

342. ვინცა საწუთროს ენდობა

ივ. ხორნ., გვ. 219. ჩამწერი ივანე ხორნაული.

343. დაგლევ, მაღაწლის წყაროო

თსუფა №28501. მთქმელი მართა გორელაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. გომეწარი (ფშავი), 1976. 

344. დამყვა სიკვდილის ყორანი

პოეზია უპ., გვ. 228. ლექსის ავტორია ჭრელა უძილაური, ჩამწერი გიორგი 
თურმანაული.

345. სად წახვალ, სად დაემალვი

თიანეთ., 1975 წლის 4 თებერვალი, №15. ჩაწერილია სოფელ არხალში (თიანეთი) 
ანა დულუზაურის მიერ.

346. ამიერ სოფელს გადავყევ

თაყ., გვ. 215, №152. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი, ქართლი. 

347. ალვანში შემოსულიყო

თსუფა №28502. მთქმელი თანდილო გიორგის ძე ღუბაქელიძე, 70 წლის, 
ჩამწერი ნანული აზიკური. სოფ. ფშაველი (თელავის რაიონი), 1974. 

348. თურსიეხ წყალო მდინარო

უთურგ., გვ. 159. ჩამწერი თედო უთურგაიძე. 1953. 
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349. მე ბევრი მიტირებია

თსუფა №28503. მთქმელი ქეთო ბაგრატის ასული ქააძე, 69 წლის, ჩამწერი 
ნანული აზიკური. სოფ. ქვემო ალვანი, 1978.

350.  გული მამიკლეს სევდებმა

თსუფა №15042. მთქმელი თამარ ტონას ასული ქოჩაშვილი, 39 წლის, ჩამწერი 
გვანცა კოპლატაძე. სოფ. თხილიანა (ფშავი), 1973 წ. ივლისი.

351. ნეტაინ სული მამეგო

ივ. ხორნ., გვ. 310. ჩამწერი ივანე ხორნაული.

352. ამაყებაანთ ქებაო

 თაყ., გვ. 229, №249. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი. ქართლი. 

353. სულეთს შავიდა დავითი

თსუფა №19870. მთქმელი სამძიმარ ლიქოკელი, 80 წლის, ჩამწერი გიორგი 
(იურა) ჯაფარიძე. ჭალაისოფელი, 1974 წ., ივლისი. 

354. სულეთ შავიდა წიქაი

თსუფა №25429. მთქმელი ბუბიკა ხახონის ასული ჭინჭარაული, 67 წლის, 
ჩამწერი ზურაბ კიკნაძე. სოფ. ხახმატი (ხევსურეთი), 20.VII.1981.

355. სულეთ რად არ შახვ

თსუფა №25410. მთქმელი გადუა ჭინჭარაული, ხუცესი, 77 წლის, ჩამწერი ზურაბ 
კიკნაძე. სოფ. გუდანი (ხევსურეთი), 12.VII.1980.

356. სულეთში ღულელთშვილები

თსუფა №24207. მთქმელი თომა ქისტაური, 44 წლის, ჩამწერი ზურაბ კიკნაძე. 
სოფ. ღული (ხევსურეთი), 10.VII.1980.

357. ნისლი ჰკრა, ბინდი დაეცა

ნამცვრ., გვ. 78. ავტორი ივანე გოგოლაური, მთქმელი ბაბალე ბურდული, 
მწველავი, ჩამწერი მ. მარჯანიძე. ქსილისის საზაფხულო საძოვრები. 
 

358. რა იცის წუთისოფელმა

ხიზან., გვ. 242243. ჩამწერი დავით ხიზანიშვილი.

359. შავეთს რა გვიჭირს უკლოთა

იქვე, გვ. 244. ჩამწერი დავით ხიზანიშვილი. 

360. თუ მკითხავთ, კიდეც გიამბობთ

შან. I, გვ. 148, №238. მთქმელი უცნობია. 
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361. ლექსს მიაც ვიტყვი, ბიჭებო

თსუფა №25515. მთქმელი მზექალა არაბული. განძა ჭინჭარაულის რვეულიდან 
გადმოიწერა ია რჩეულიშვილმა. სოფ. ჭიე (ხევსურეთი), 1980 წლის 8 ივლისი. 

362.  სულეთ შავიდა წიქაი

თსუ ფა №23141. მთქმე ლი გი გო ბერ დი ას ძე ქე თე ლა უ რი, ბი სო ე ლი (ხევსურეთი), 
63 წლის, ჩამ წე რი გი ორ გი (იურა) ჯა ფა რი ძე. სოფ. გუ და ნი (ხევსურეთი),  
1978 წლის თე ბერ ვა ლი. მთქმე ლის შე ნიშ ვ ნა: “მონათესავე რა იმ ყო ფი ლან ბაგ
რა ტი ო ნე ბი და ჭინ ჭა რა უ ლე ბი — დის წულ  დე დიძ მე ბი”.

363. უსამართლოო სიკვდილო

თსუფა №23190. მთქმელი მინდია ძიას ძე არაბული, 80 წლის, ჩამწერი ამირან 
არაბული. სოფ. ჩხუბა, 1978 წლის 2 თებერვალი.

364. რჯული აქვს როშკისგორზედა

თსუფა №23886. მთქმელი მაია აპარეკას ასული ჭინჭარაული, 55 წლის, ჩამწერი 
შორენა თეთრუაშვილი. სოფ. ჭიე, 1979, ივლისი.

365. აღარც სიკვდილი მოვიდა

თსუფა №26411. ლექსი ეკუთვნის ჭრელა უძილაურს. მთქმელი ლეილა 
მაჩურიშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. ლაფანყური (თელავის რაიონი), 
1985 წლის 18 ივლისი.

366. ღმერთმა დაგწყევლოს, სიკვდილო

თსუფა №24699. მთქმელი პეტრე შალვას ძე კუწაშვილი, ჩამწერები მაია 
ბოჭორიშვილი და მაია ქარსელაძე. სოფ. მუქუ (ფშავი), 1981 წლის ივლისი.

367. ამბობენ, მაქართაშია 

თსუფა №28504. მთქმელი მელინო ბურდული, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
მაქართა (გუდამაყარი), 1982.

368. ტალაურმა თქვა

თსუფა №26445. ავტორი გიორგი ტალაური, მთქმელი ზაურ ჯაბუშანური, 
ჩამწერი ტრისტან მახაური. ლაფანყური (თელავის რიიონი), 1985 წლის 10 
ივლისი. 

369.  ნეტავ არ ჩაედებოდეს

თსუფა №26443. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

370. ეს ჩემი დარდი რა არი

თიანეთ., 1974 წლის 8 აგვისტო, №93. მთქმელი პავლე გოგოლაური. სოფ. 
შარახევი (ფშავი). 
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371. ცეცხლი ვთქვი

იქვე. მთქმელი ყიდულა ხინჩლაშვილი, სოფ. ზენამხარი (ფშავი).

372.  საწყალო ბუნებიშვილო

თსუ ფა №28505. მთქმე ლი თო მა ხვთი სოს ძე არა ბუ ლი, 26 წლის, უმაღ
ლე სი გა ნათ ლე ბით, ლექ სი ბი ძა მი სის — მი სი მე სა ხე ლის ნათ ქ ვა მია ყა ჩა
ღად ყოფ ნის დროს. ჩამ წე რი მი ხე ილ ბაჭყი ას ძე არა ბუ ლი. სოფ. ბა რი სა ხო 
(ხევსურეთი), 1979.

373. ბერიკაცსა და უღონოს

თსუფა №28506. მთქმელი ივანე ბექაური, 65 წლის, გომეწრელი, ჩამწერი 
ტრისტან მახაური. სოფ. უძილაურთა (ფშავი), 1986. 

374.  გლოვნამც არ იყოს წესადა

თსუფა №26688. მთქმელი ლუკა მთიბელაშვილი, ჩამწერი ლალი წიკლაური. 
სოფ. ლაფანყური (თელავის რაიონი), 1985. 

375. წუხელა ვნახე სიზმარი

თსუფა №26697. მთქმელი ბაბალე ლომაშვილი, 70 წლის, ჩამწერი ლალი 
წიკლაური. სოფ. ლაფანყური (თელავის რაიონი), 1985.

376. შავი წყალი მოდიოდა

თსუფა №26691. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

377. ბაშტით ჴარი გამოხყვირის

უთურგ., გვ. 177178. ჩამწერი თედო უთურგაიძე. 1953. 

378. შენ თუშეთ წახვალ, გუგულო

თსუფა №28507. მთქმელი მარუსა ალექსოს ასული გესლაიძე, 60 წლის, ჩამწერი 
ნანული აზიკური. ქვემო ალვანი (ახმეტის რაიონი), 1978.

379. ჩემ მტერსა, მათურელებო

ჟურნ. “ცისკარი”, 1969, №7. ჩამწერი გიორგი თურმანაული. 

380. მოგვიკვდა უჯერებელი

თსუფა №28508. მთქმელი ხვთისო ფარნაოზაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. გომეწარი (ფშავი), 1979 წლის 10 მარტი. 

381. ორშაბათ გათენებადა

თსუფა №28593. მთქმელი მარო გოგოჭური, ჩამწერი ნიკოლოზ ზვიადაური. 
ატაბე, 1985. 
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382. შარმანაულო, შავარდენო

მსე, III, 1940, გვ. 93. ჩამ წე რე ბი მე ლა ნო ბა ლი ა უ რი და ნი კო მა კა ლა თი ა. ტექსტს 
ახ ლავს ჩამ წე რე ბის შე ნიშ ვ ნა: “ვისი ნა ტი რა ლი არის, ან ვინ იყო შარ მა ნა უ ლი, 
ეს არც მთხრო ბელ მა იცო და და ვერც სხვებ მა ახ ს ნეს. ჩა წე რი ლია მგე ლა ჭინ ჭა
რა უ ლის გან, 47 წლის. 15.VIII. 1937 წ., ს. შა ტი ლი”. 

383. გუშინ გავიგით ჴევსურეთაო

იქ ვე, გვ. 123. ჩამ წე რე ბი მე ლა ნო ბა ლი ა უ რი და ნი კო მა კა ლა თი ა. ჩამ წე რე
ბის შე ნიშ ვ ნა: “ვიღაც უც ნო ბის ნა ტი რა ლია პი რა ქეთ ხევ სუ რეთ ში ბერ დია 
ცის კა რა ულ ზე (ჯურჯიაულნი იგი ვე ცის კა რა უ ლე ბი ა, ერ თი გვა რი ა, მე ო რე მა
მიშ ვი ლო ბა). ჩა წე რი ლია ლე ლა ბა ლი ა უ რის გან, 60 წლის. 17. VIII. 1936 წ.,  
ს. ახი ე ლი”. 

384. შატილიონთამც ვენაცვლებიო

თსუფა №27428. მთქმელი ბუბიკა ხახონის ასული ჭინჭარაული, 67 წლის, 
ჩამწერი ზურაბ კიკნაძე. სოფ. ხახმატი (ხევსურეთი), 20.VII.1981.

385. ადე, შე თათართ ჯავახაო

თსუ ფა №24427. მთქმე ლი, ჩამ წე რი, ად გი ლი და თა რი ღი იგი ვე. მთქმე ლის შე
ნიშ ვ ნა: “მზექალუას ნა ტი რა ლია შა ტი ლი ონ ზე. მო მაკ ვ დავ მა სთხო ვა მზე ქა ლუ
ას ცოცხა ლი მი ტი რე ო, ცოცხალ ზეა ეს ნა ტი რა ლი. იტი რა თუ არა, მომ კ ვ და რა. 
ამ ბა ვი: ქის ტებს სა ქო ნე ლი გა უ ტაც ნი ათ, ეს კა ცი სამ კა ლი დან გა მოქ ცე უ ლა, და
დევ ნე ბია და სა სიკ ვ დი ლოდ და უჭ რი ათ ქის ტებს. თი ა ყა ნი — ჭინ ჭა რა ულ თა ერ თ 
ერ თი მა მიშ ვი ლო ბა შა ტილ ში”.

386. სისხლი მავიდა გუდელასაო

თსუფა №23186. მთქმელი მინდია ძიას ძე არაბული, 80 წლის, ჩამწერი ამირან 
არაბული. სოფ. ჩხუბა (ხევსურეთი), 1978 წლის 2 თებერვალი.

387. ოჩიაურნი ჩამოსეტყვნაო

მსე III, გვ. 112113, №48. 

388. ადე, ვაჟკაცო, რაი ჰქენიო

თსუფა №24819. მთქმელი ბუბიკა ჭინჭარაული, ჩამწერი მაყვალა ხაჩიძე. 
ხახმატი (ხევსურეთი), 1981 წლის ივლისი. 

389. გიტირებ, კაცო, არა გინდაო

თსუფა №23875. მთქმელი მაია აპარეკას ასული ჭინჭარაული, 55 წლის, ჩამწერი 
შორენა თეთრუაშვილი. სოფ. ჭიე, 1979, ივლისი.

390. გამოვიარე როშკისგორიო

თსუფა №23873. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და დრო იგივე.
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391. დაი ენაცვლოს თავისაიო

თსუ ფა №24609. მთქმე ლი თა თუა არა ბუ ლი, 72 წლის, ჩამ წე რი ტრის ტან მა ხა
უ რი. სოფ. ვერ ხ ვე ლი (თიანეთის რა ი ო ნი), 1981 წლის 5 თე ბერ ვა ლი. მთქმე ლი 
გვი ამ ბობს: “მე მაწ მა ო დან ჩა მო სახ ლე ბუ ლი ორ. უწინ იქ ცხოვ რობ და მა მეს წ
ვე რა. დათ ვის ში კი გი გა ურს უცხოვ რი ა. მა მეს წ ვე რას გი გა უ რი სად მზე არ მი უ ცავ —  
ეს მზეი ჩე მი მჴრი სად მა დი სო. ამა ზედ არის ნა ტი რა ლი”.

392. გორგიო, დედა შაგენაცვლაო

მსე III, გვ. 94, №3. 

393.  აგეთასამც კი ნუვინ იჴდისო

იქვე, გვ. 100, №13. 

394. თვალჭრელო, ჩვენო აბულეთაო

იქვე, გვ. 103, №19. 

395.  გამიცინებენ ლაღნი კაცნი

იქვე, გვ. 107108, №32.

396. სულეთის ღმერთო მადლიანოო

იქვე, გვ. 107, №30. 

397. ეგ მინდა, დაი დაგენაცვლა

იქვე, გვ. 109, №37. 

398. ტანიეს ამბავ გავიგონეო

იქვე, გვ. 108, №34.

399. რა ვქნა, დედანო, მატირალნო

იქვე, გვ. 117, №63. 

400. დედანო, რა ვქნა, ვერ ვიტირებო

იქვე, გვ. 117118, №64. 

401. ხომიზურაო, შაგენაცვლეო

იქვე, გვ. 96, №7. 

402. სიძევ, გენაცვლოს ცოლისდაიო

იქვე, გვ. 116, №60. 
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403. აბეჩავ, ჭოლიკაურთ ვეფხოვო

იქვე, გვ. 118, №66.

404. დედა გენაცვლოს, დედის ქალაო

იქვე, გვ. 121, №76. 

405.  გიტირებ, აგრემც გენაცვლებიო

იქვე, გვ. 122, №82. 

406. გორგი შენა ხარ თველექათიო

იქვე, გვ. 9798, №9. 

407. ათათა, ბიჭო, ბალახაიო

იქვე, გვ. 104105, №23. 

408. ჩემო მამაო, მამამთილო

იქვე, გვ. 108, №33.

409. ლელაო, დედა შაგენაცვლაო

იქვე, გვ. 109110, №39. 

410. გიტირებ, ლამიანის მზემაო

იქვე, გვ. 11, №44. 

411. ფასიორათამც დაღლევს ღმერთიო

იქვე, გვ. 95, №5. 

412. სიკვდილო, შვილი გაგიზარდე

“ცისკარი”, 1969 წ., №7. ჩამწერი გიორგი თურმანაული. 

413. სიცოცხლის ღირსი აღარა ვარ

პოეზია უპ., გვ. 133. ჩამწერი გიორგი თურმანაული. 

414. ხალხო, რად გიკვირთ, გიჟი რო ვარ

“ცისკარი”, 1969, №7. ჩამწერი გიორგი თურმანაული. 

415. ნეტავი გაუმარჯვა ღმერთსა

იქვე, ჩამწერი იგივე.

416. კოწიწათ ქალი არა ვარა?!

იქვე, ჩამწერი იგივე. 
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417. ნეტავი ღმერთსამც გაუმარჯვა

იქვე, ჩამწერი იგივე.

418. ღამეო, შენამც გენაცვლები

“ლიტ. სა ქარ თ ვე ლო”, 1967, №16. ლექ სი მო ი პო ვა თა მარ ოქ რო ში ძემ. 
ტექსტს ახ ლავს მომ პო ვებ ლის შე ნიშ ვ ნა: “ეს ლექ სი ორი წლის წი ნათ, 
რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ის ინ ს ტი
ტუ ტის ფოლ კ ლო რუ ლი ექ ს პე დი ცი ის ფშავ  ხევ სუ რეთ ში მუ შა ო ბის დროს 
გად მოგ ვ ცა მა ღა როს კა რის სკო ლის დი რექ ტორ მა გი ორ გი თურ მა ნა ულ
მა. ამ ლექ სის მთქმე ლი 90 წლის ფშა ვე ლი ხვთი სო ქის ტა უ რი მა შინ უკ ვე 
გარ დაც ვ ლი ლი იყო. ლექ სის ჩა წე რი სას თურ მა ნა უ ლის თ ვის მას უთ ქ ვამს: 
“დედა კარ გი მო ტი რა ლი ყო ფი ლა. ეს ლექ სი კი დევ იყო, მაგ რამ აღარ მახ
სოვს”. ისიც და უ მა ტე ბი ა, რომ ამ ლექსს “თიბვის დროს მღე როდ ნენ მო
ხუ ცე ბი”.

419.  შენ სწორად ზეცა გატეხილა

თსუფა №28509. ტექსტი ჩაიწერა ლევან ბოძაშვილმა ფშავში.

420. დაღამებისა ოთხშაბათსა

ლ. ბოძ., გვ. 76. ჩამ წე რი ლე ვან ბო ძაშ ვი ლი. ჩამ წე რის შე ნიშ ვ ნა: “დაღამების 
ოთხ შა ბა თი ძლი ერ უქ მად ით ვ ლე ბო და. ამ დღეს ლო მი სო ბა დღე იყო. ლო მი სო
ბა ფშავ ლე ბის ხა ტი არ არის, მაგ რამ ხელს არ გა ან ძ რევ დ ნენ, იმ დე ნად ძლი ერ 
უქ მად მი აჩ ნ დათ. იტყოდ ნენ დე დის ნა ტი რალს”.
რო გორც ნა ტირ ლი დან ჩანს, მგლო ვი ა რე დე დას იმ უქ მე დღეს შვი ლის თ ვის სა
კინ ძი შე უ კე რავს და ლხინ ში გა უგ ზავ ნი ა. შვი ლი და ღუ პუ ლა (“პირსისხლიანი 
მა მი ვი და”).

421. ნათესავ-მოკეთენ მოგივიდენ

თსუფა №28510. ჩამწერი ლევან ბოძაშვილი.

422. ო, რა ცოტახან გამალაღე

პოეზია უპ., გვ. 136. ჩამწერი გიორგი თურმანაული. ჩამწერის შენიშვნა: 
“ევა ნაყეურს სოფელ ყოფჩაში რამდენიმე წლის შვილი დაუტოვებია 
მარტოკა სახლში, ბავშვი ცეცხლში დასწვია. დედას ასე უტირია პატარა 
შვილი”.

423. დედა ენაცვლოს შენ სიყრმესა

თსუ ფა №23826. მთქმე ლი მარ თა ღურ ბე ლაშ ვი ლი, 69 წლის, ჩამ წე რი 
ტრის ტან მა ხა უ რი. სოფ. გო მე წა რი (ფშავი), 1979. ჩამ წე რის შე ნიშ ვ ნა: “ეს 
ნა ტი რა ლი ეკუთ ვ ნის გო მეწ რი დან მა ღა როს კარ ში გა მოთხო ვილ ქალს ნი
ნო მუშ ტაშ ვილს. შეს რუ ლე ბულ იქ ნა 1979 წლის 24 თე ბერ ვალს, სოფ. გო
მე წარ ში, საყ დართ გო რის სა საფ ლა ო ზე მი სი შვი ლის — არ სე ნა მუშ ტა
შ ვი ლის დაკ რ ძალ ვის დროს. ჩა ვი წე რე მა შინ ვე. მარ თა მაც იგი ვე ვა რი ან ტი 
ჩა მა წე რი ნა”.
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424. დედა გენაცვლოს, ჩემო ქალო

თსუფა №23823. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

425. სიკვდილო მოკალ, მარჯეკალი

თსუფა №24572. მთქმელი ანიკო ძულიაშვილიბაიდაურისა, 55 წლის, ჩამწერი 
ლალი მიქაძე. სოფ. ევჟენტი (თიანეთი). 31. I.1981. მთქმელის შენიშვნა: 
“ხოშარაში გაუთხოვებიათ გოგო, ცუდი ადგილი ყოფილა”.

426. სამთა ფრინველთა ჩამეერეს

ჟურნ. “ცისკარი”, 1969, №7. ჩამ წე რი გი ორ გი თურ მა ნა უ ლი. ჩამ წე რი გვი ამ ბობს: 
“ფშავლები წი ნათ და დე ნი ლან ქის ტეთ ში სა ლაშ ქ როდ სა ხე ლის მო სა ტა ნად, 
გმი რო ბის ჩა სა დე ნად. დე დას თორ ღ ვა მა თუ რი დან გა უ ყო ლე ბია ქის ტეთ ში მი მა
ვა ლი 12 მე ომ რი სათ ვის, მაგ რამ მომ ხ და რა ისე, რომ მტრებს ყვე ლა და უ ხო ცი ა. 
ამა ზე მოთ ქ ვამს დე და. მხო ლოდ თორ ღ ვა ყო ფი ლა ულ ვა ში ა ნი, სხვე ბი ახალ
გაზ რ დე ბი ყო ფი ლან — პირ შიშ ველ ნი”.

427. სულნ დამეღალნენ, ჩემო შვილო

გაზ. “თბ. უნივერსიტეტი”, 1963 წ. 6 სექტემბერი, №20. მთქმელი სალომე 
ციგროშვილი, ჩამწერი გიორგი (იურა) ჯაფარიძე.

428.  დაიცა, ცეცხლო, ნუ მედები

ნატირლ., გვ. 14. ჩამწერი ირაკლი გოგოლაური.

429. მინდვრის პატარა ბულულაო

პოეზია უპ., გვ. 137. ჩამწერი გიორგი თურმანაული.

430. ობოლ-ოჴრობით გაზრდილი ვარ

გაზ. “თბ. უნივერსიტეტი”, 1963 წ. 6 სექტემბერი, №20. ავტორი მარიამ 
ჩიტოშვილი, მთქმელი სალომე ციგროშვილი, ჩამწერი გიორგი (იურა) ჯაფარიძე.

431. მე ძმა გავგზავნე ტერელოსა

პო ე ზია უპ., გვ. 131. ჩამ წე რი გი ორ გი თურ მა ნა უ ლი. ჩამ წე რი მი უ თი თებს: “ისევ 
იმ თორ მეტ მე ო მარ ზეა ნა ტი რი ლე ბი, რომ ლე ბიც მტრებს და უ ხო ცი ათ, სა ლაშ
ქ როდ რომ იყ ვ ნენ ტე რე ლოს (ქისტეთში) წა სულ ნი. იქ ყო ფი ლა ჯუ ღუ რაც. დას 
ასე უტი რი ა”.

432. დაიცა, მზეო, ნუ ბრძანდები

ჟურნ. “ცისკარი”, 1969, №7. ჩამწერი გიორგი თურმანაული.

433. ჩემ სულაი და კურდღელაი

პოეზია უპ., გვ. 137138. ჩამწერი გიორგი თურმანაული. ჩამწერის შენიშვნა: 
“სახელიანი ვაჟები სულა და კურდღელა ასე დაუტირია დედას”.
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434. ქალმა ახუნსა შაუტირნა

იქვე, გვ. 138. ჩამწერი გიორგი თურმანაული.

435. სიკვდილის ჯავრიმც ამამყარა

იქ ვე., გვ. 136. ჩამ წე რი გი ორ გი თურ მა ნა უ ლი. ჩამ წე რი მი უ თი თებს: 
“მაღაროსკარში და ი ღუ პა 90 წლის ქა ლი დე დუ კა თურ მა ნა უ ლი. ძმამ —  
80 წლის კაც მა, გი ორ გი გოგ ნე ლაშ ვილ მა ასე და ი ტი რა და”.

436. მაგრა ნუ დაჰკრავ, ჩემო ძმაო

თსუფა №28599. მთქმელი მარიამ მჭედლური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
გომეწარი (ფშავი), 1979.

437. ნეტავი, ძმაო ერეკლეო

პოეზია უპ., გვ. 132. ჩამწერი გიორგი თურმანაული. ჩამწერის შენიშვნა: 
“ფშაველი ვაჟკაცი დაიღუპა ფრონტზე. დამ ასე დაიტირა უცოლშვილო 
ძმა”.

438. ე ნამგალ რადღა დაამზადე

იქ ვე., გვ. 134135. ჩამ წე რი გი ორ გი თურ მა ნა უ ლი. ჩამ წე რი მოგ ვითხ რობს: 
“მაღაროსკარელი კა ცი ჯან გი რათ ბუთ ლა კავ კავ ში (ორჯონიკიძეში) და ღუ პუ
ლა. ცოლ მა ხა ლარ ჯო ბა გა ა კე თა (მკვდართა ხარ ჯი), ფარ დაგ ზე და აწყ ვეს ბუთ
ლას ტა ნი სა მო სი და იარა ღი. აქ ვე იყო მი სი ნამ გა ლი. მე ზო ბელ მა მგე ლი ათ კაც
მა ასე იტი რა იგი — ხელ ში აიღო მი სი ნამ გა ლი და ატირ და”.

439.  ცითამც მეხ დასცა მათურელთა

თსუ ფა №23820. მთქმე ლი მარ თა ღურ ბე ლაშ ვი ლი, ჩამ წე რი ტრის ტან მა ხა უ რი. 
სოფ. გო მე წა რი (ფშავი), 1979. მთქმე ლის შე ნიშ ვ ნა: “თეთრუა თა დი ა უ რის ნა ტი
რა ლი ქმარ ზე”.

440. მიშველოს წმინდა გიორგიმაო

თიანეთ., 1982 წ. 9 იანვარი, №4. მთქმელი მართა ტვირთაშვილი, 64 წლის, 
ჩამწერი მზია ჯიმშიტაშვილი. სოფ. არტანი. 

441.  ადე, თავმკვდარო, რას უწევხარ

იქვე., გვ. 135. ჩამწერი იგივე.

442. იყვეს სირცხვილი, თუ იქნება

თსუფა №24574. მთქმელი ანიკო ძულიაშვილიბაიდაურისა, 55 წლის, ჩამწერი 
ლალი მიქაძე. სოფ. ევჟენტი (თიანეთის რაიონი), 31. I. 1981.

443. ნეტარ მეც კი თუ აგძრახდებიო

პოეზია უპ., გვ. 137. ჩამწერი გიორგი თურმანაული. ჩამწერი მიუთითებს: 
“ახლად მოყვანილ რძალს უტირნია მის მოსვლამდე გარდაცვლილი მაზლი, 
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როცა წლისთავი შესრულებია. რძალს მაზლი არა სცნობია, მაგრამ მაინც 
უტირია”.

444. ეგეთ კი არვის რა უნახავ

თსუფა №24850. მთქმელი ძილა ლიქოკელიალუდაურისა, ჩამწერი მაყვალა 
ხაჩიძე. სოფ. ხახმატი (ხევსურეთი), 1981 წლის ივლისი.

445. ბუნების ძალავ, დალოცვილო

ჟურნ. “ცისკარი”, 1969, №7. ჩამწერი გიორგი თურმანაული.

446.  არ გვიღალატოს მაღალ ღმერთმაო 

თიანეთ., 1982 წ, 9 იანვარი, №4. მთქმელი მართა ტვირთაშვილი, 64 წლის. 
ჩამწერი მზია ჯიმშიტაშვილი. სოფ. არტანი.

447.  ნეტავი ლოგინ შაგვიცვალა

ჟურნ. “ცისკარი”, 1969, №7. ჩამწერი გიორგი თურმანაული.

448. სახლიც ტირის და კარიც ტირის

იქვე.

449. ჩათაღო, კულალაღათ შვილო

პოეზია უპ., გვ. 132. ჩამწერი გიორგი თურმანაული.

450. შენ, ჩემის მამის სალოცავო

იქვე, გვ. 135. ჩამწერი იგივე. ჩამწერის შენიშვნა: “სოფელ კუდოში მცხოვრები 
მიხეილ კაკაბლიშვილი დაახრჩო წყალმა — არაგვმა. დიდედამ ასე იტირა 
მიხეილი”.

451. ქეთო, რა გიქნავ ქალო, ესა

იქვე, გვ. 136. ჩამწერი იგივე. ჩამწერი მიუთითებს: “სოფელ მაღაროში 
ახალგაზრდა ქალი დაიღუპა. ბიძაშვილმა ასე დაიტირა”.

452. აბა, ივანე, მითხარ, ბიჭო

იქვე, გვ. 139. ჩამწერი იგივე. ჩამწერი გვიამბობს: “ჩარგალში პატარა ბიჭი 
დაეღუპა ივანე რაზიკაშვილს. ნენე თანდილაშვილი იმ დროს მივიდა, როდესაც 
ბიჭი უკვე დაკრძალული იყო. მან მაინც იტირა”.

453. აბა, მიწის ხალხნო, როგორა ხართ

იქვე, გვ. 139. ჩამწერი იგივე. 

454.  დაიცა, მზეო, არ დაბრძანდე

ქართვ., გვ. 5152.
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455. თათარავ, მამკლავს არ დაგიწყევ

ნატირლ., გვ. 49.

456. სიკვდილს ვენაცვლე, რა ყინჩია

იქვე, გვ. 64.

457. ბუნების ძალავ, დალოცვილო,

თსუფა №28512. ხოშარელმა ბაბალე მამიაურმა ასე დაიტირა პატარა თამრიკო 
თადიაური 1981 წლის 20 აგვისტოს. ჩამწერი ტრისტან მახაური. ჩაწერილია 
დატირების დროს წიწამურში. 

458. აგრემც შაგრჩება ერთაი ძმა

თსუ  ფა №15029. მთქმე  ლი თა  მარ ტო  ნას ასუ  ლი ქო  ჩაშ   ვი  ლი, ჩამ   წე  რი გვან   ცა 
კოპ   ლა  ტა  ძე, 1973. თხი  ლი  ა  ნა (ფშავი). მთქმე  ლის ნა  ამ   ბო  ბი: “შვილი ჰყავ   და 
მამ   კ   ვ   და  რი დე  და  კაც   სა — მარ   თა ნავ   რო  ზაშ   ვილ   სა, ამ დროს და  ი  ღუ  პა მი  სი მე 
ზო  ბე  ლი ქა  ლი თა  მარ ბა  ი  აშ   ვი  ლი, ჩე  მი ბი  ძაშ   ვი  ლი იყო. მო  ი  და ის დე  და  კა  ცი 
და იტი  რა თა  მა  რი”. ჩამ   წე  რის შე  ნიშ   ვ   ნა: “მთქმელმა სა  უ  ბარ   ში ისიც გა  იხ   სე  ნა, 
რო  გორ და  ი  მახ   სოვ   რა ეს ნა  ტი  რა  ლი. რო  დე  საც მი  სი ბი  ძაშ   ვი  ლი ქა  ლი მომ   კ   ვ  
და  რა, ის ჯერ კი  დევ ბავ   შ   ვი ყო  ფი  ლა. არც უფ   რო  სი და და არც თვი  თონ იგი 
დე  დას და  საფ   ლა  ვე  ბა  ზე არ გა  უ  ყო  ლე  ბია — “ბალღები ხართ, რა თქვე  ნი საქ  
მე  ა  ო”. თა  მა  რი და მი  სი და მა  ინც წა  სუ  ლან და მახ   ლობ   ლად მდგარ საბ   ძელ   ში 
და  მა  ლუ  ლან. თა  მარს საბ   ძ   ლი  დან მო  უს   მე  ნია და და  უ  მახ   სოვ   რე  ბია ეს ნა  ტი  რა 
ლი. რო  ცა ამ ამ   ბის იქ   ვე ჩა  წე  რა და  ვა  პი  რე, გა  მა  ჩე  რა — “ნუ ჩა  წერ, არ არის 
სა  ჭი  რო  ო”.

459. არა, არ ვიყავ მოლაღური

თსუ ფა №15052. მთქმე ლი, ჩამ წე რი, ად გი ლი და თა რი ღი იგი ვე. მთქმე ლის შე
ნიშ ვ ნა: “საფარაშვილ ნა თე ლას და ღუპ ვია ქა ლი მა ღა როს კარ ში. იმის მე ზო ბელ 
დე და კაცს მო უ ტა ნია გარ მო ნი და მა შინ ვე და უკ რავს სახ ლ ში და გა უ გო ნია ნა თე
ლა სა და უსაყ ვე დუ რე ბავ, რად და უ კარ გარ მო ნი ო. ამ დე და კაცს მემ რე უტირ ნავ 
და ღუპ ვი ლი ბა ბა ლე”.

460. ჩემო თიკანო, ჩემ მძახალო

თსუ ფა №15020. მთქმე ლი, ჩამ წე რი, ად გი ლი და თა რი ღი იგი ვე. მთქმე ლის შე
ნიშ ვ ნა: “ჯანაშვილ თა მარს უტი რია თი კა ნა ღო ნი ე რაშ ვი ლი. თი კა ნას მუ ლიშ
ვილს ჰყავ და თა მა რის ქა ლი ცო ლად. ად რე დე ე ღუ პა ბავ შ ვი. მემ რე ის თი კა ნა 
იტი რა თა მარ მა”.

461. შენი ჭირიმე, შენ გენაცვლე

თსუ ფა №15019. მთქმე ლი, ჩამ წე რი, ად გი ლი და თა რი ღი იგი ვე. მთქმე ლი მი
უ თი თებს: “დაღუპვილა უშ ვი ლო კა ცი. გვარ  სა ხე ლი არ ვი ცი. იმის დე და კა ცის 
სო ფელ ში — კუ ჭე ჭა ში და ღუპ ვი ლა მო ხუ ცი ქა ლი. და ღუპ ვი ლი კა ცის დე და კა ცი 
გო მეწ რი დან მი სუ ლა კუ ჭე ჭა ში და უტირ ნი ა”.
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462. ვაჟუნავ, ხახათ ვაჟუნაო

ჟურნ. “ცისკარი”, 1969, №7. ჩამწერი გიორგი თურმანაული.

463. მაჰკვდი, ბეჩავო იერემო

იქვე, ჩამწერი იგივე.

464. დღეს ოთხშაბათი დაღამდება

პოეზია უპ., გვ. 131. ჩამწერი გიორგი თურმანაული. ჩამწერის შენიშვნა: 
“სტუმრად დაპატიჟებული ახალგაზრდა კაცი მოუკლავთ. ცოლი ასე ტირის 
ქმარს”.

465. მე დღესა გნახე პირველადა

თიანეთ., 1982, 9 იანვარი, №4. მოტირალი ბაბალე გულიაშვილი, 80 წლის 
მოხუცი, მცხოვრები ბოდახევაში (თიანეთი). ჩამწერი ნადია ხიზანაშვილი.

466.  შენ თავს მირჩევნავ მენ ე ხვთისო

თსუფა №23822. მთქმელი მართა ღურბელაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. გომეწარი (ფშავი), 1978.

467. მიშველე, ჩემო გიგათ ქალო

 პო ე ზია უპ., გვ. 133134. ჩამ წე რი გი ორ გი თურ მა ნა უ ლი. ჩამ წე რი გვი ამ ბობს: 
“ფშაველ ქალს ძმე ბი და შვი ლე ბი და ხო ცი ა. რო ცა ტი რი ლი ჰქონ და გა მარ თუ ლი, 
აქ მო სუ ლა მე ზობ ლის ქა ლი, გი გათ ქა ლი, რო მელ საც კარ გი ტი რი ლი სცოდ ნია 
და თვი თო ნაც ბევ რი შვი ლე ბი და ახ ლობ ლე ბი და ხო ცი ა. პირ ვე ლი მო ტი რა ლი 
ეუბ ნე ბა თუ მი მარ თავს გი გათ ქალს”.

468. ფშავიდან ღრუბელნ გაიკრიფნეს

თსუ ფა №24710. მთქმე ლი პეტ რე კუ წაშ ვი ლი, 83 წლის, ჩამ წე რე ბი მაია ბო
ჭო რიშ ვი ლი და მაია ქარ სე ლა ძე. სოფ. მუ ქუ (ფშავი), 1981 წლის ივ ლი სი. 
მთქმე ლის შე ნიშ ვ ნა: “ფშაველი კა ცი ყო ფი ლა პა პი. ხუ თი შვი ლის მა მა. შვი
ლე ბი და ღუპ ვია და ერ თი დარ ჩე ნი ა, სა ხე ლად ბე რი ძე. ისიც ელ ვას მო უკ
ლავს მთა ში. დარ ჩე ნი ლა და უ მარ ხა ვი. ჩა მო უ ტა ნი ათ სო ფელ ში შუ ა ზე გაჭ
რი ლი. გა და უ კე რი ათ და და უ მარ ხავთ. ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი ლექ სი მა მის და
ტი რე ბა ა”.

469. აღარც ვაჴსენებ კარატესა

ნატირლ., გვ. 41. 

470. ჴევსურას შვილსა არ ვეძახდი

იქ ვე, გვ. 42. თუ სიკ ვ დი ლი შე ეჩ ვე ო და ოჯახს და ბავ შ ვე ბი ეხო ცე ბო და, სიკ ვ დი
ლის მოტყუ ე ბის მიზ ნით, ერ თ ერთ შვილს “გაყიდდნენ” და ურ ჯუ ლოს სა ხელს 
და არ ქ მევ დ ნენ. 
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471. შენ მამკლავს ცოცხალს არ ვავლევდი

გაზ. “თბ. უნივერსიტეტი”, 1963 წ. 6 სექტემბერი, №20. მთქმელი ნ. ჩოხელაშვილი, 
ჩამწერი ასმათ ჩოხელაშვილი.

472. მამიკვდი განა, ძმავ ივანე

 ნატირლ., 1981, გვ. 41.

473. უბისთავს შავხვდი შენ მამკლავსა

იქვე, გვ. 42.

474. ოცდათორმეტი ჯალაფისაო

თსუფა №24573. მთქმელი ანიკო ძულიაშვილიბაიდაურისა, 55 წლის, ჩამწერი 
ლალი მიქაძე. სოფ. ევჟენტი (თიანეთი). 31. I. 1981. მთქმელის შენიშვნა: “გველი 
ჩაჰყოლიათ ქვაბში. ყველა დახოცილა აკვნის ბავშვის გარდა. მოსულა კაცი და 
უნახავს”.

475. დალაობა

კოტ., გვ. 265266. მთქმელი გიო ელანიძე, ჩამწერი სერგი მაკალათია. სოფ. 
ჩიღო (თუშეთი). ტექსტი არ ეკუთვნის ხმით ნატირლებს. მას მღერიან მხედრები 
მიცვალებულის წლისთავისადმი მიძღვნილ დოღზე.

476. იარ, შვილ, იარე

აზიკ., გვ. 51, №81. მთქმელი სიდო მოზაიძეკიტოშვილი, 83 წლის. სოფ. ზემო 
ალვანი (ახმეტის რაიონი), 1979.  

477. დედას იკვლეევავ

აზიკ., გვ. 52, №83. მთქმელი ლიზა ოთიურიძეიდოიძე, 70 წლის. სოფ. დართლო 
(თუშეთი), 1978. 

478. დედა მოგიკვდესთავ, ჩემებოვ შვილებოვ

თსუფა №28513. მთქმელი სოფო ლაზარეს ასული აბალოიძე, 56 წლის, ჩამწერი 
ეთერ თათარაიძე. ზემო ალვანი (ახმეტის რაიონი), 1980. მთქმელის შენიშვნა: 
“ეს ჩვენ ათენა ბერდედის ნატირები”.

479. დედა მოგიკვდესავ, ჩემოვ იაკობოვ

თსუფა №28514. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

480. ჲახლ მოგიდიანავ ელეხანაჸებივ

თსუფა №28515. მთქმელი სტეფანე სოლომონის ძე თათარაიძე, 69 წლის, 
ჩამწერი ეთერ თათარაიძე. ზემო ალვანი (ახმეტის რაიონი), 1981.

481. დედა მოგიკვდესავ, ჩემ ადალ, დედაივ

თსუფა №28516. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.
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482. ტირილ რამ მასწავლავ 

თსუფა №28517. მთქმელი ფროსე გრიგოლის ასული თავბერიძე, 64 
წლის, ჩამწერი ეთერ თათარაიძე. სოფ. დანო (თუშეთი). 1980 წლის 13 
ივლისი.

483. შვილო, რად ვირჩიევ თქვენი დაზარდაივ

თსუფა №28518. მოტირალი პელო ანდრიას ასული თათარაიძე, მთქმელი კობა 
როსტომის ძე ხაპრიძე, ჩამწერი ეთერ თათარაიძე. სოფ. დანო (თუშეთი), 1980 
წ. ივლისი. 

484. ჩვენ ამუედითავ, ზალოვ, ნაქერალავ

თსუფა №28519. მთქმელი ლიზა არჩილის ასული იდოიძე, 74 წლის, ჩამწერი 
ეთერ თათარაიძე. სოფ. დართლო (თუშეთი), 1980 წლის 10 ივლისი. 

485. ავაი, შენ, წვერაიზეოვ

თსუფა №28520. მთქმელი ლელა სტეფანეს ასული თათარაიძე, 30 წლის, 
ჩამწერი ეთერ თათარაიძე. ზემო ალვანი (ახმეტის რაიონი), 1980.

486. ღმერთო, ღმერთიწ ხარივ თავის თავისადავ

თსუფა №28521. მთქმელი სოფო ლაზარეს ასული აბალოიძე, 55 წლის, ჩამწერი 
ეთერ თათარაიძე. სოფ. ზემო ალვანი (ახმეტის რაიონი), 1980. 

487. ქმარიმ რად გინდოდავ, ნადაჸო, ლამაზივ

თსუფა №28522. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

488. მარეიც მოიდავ, გარსოვ, ადექიღავ

თსუფა №28523. მთქმელი ვარო დანიელის ასული გაწირიძე, 61 წლის, ჩამწერი 
ეთერ თათარაიძე. სოფ. დანო (თუშეთი), 1980 წლის 11 ივლისი.

489. შვილოვ, სანატრელოვ სკამზე საჯდომლადავ

თსუფა №28524. მთქმელი კასინე ფილიპეს ასული გულუხაიძე, 57 წლის, 
ჩამწერი ეთერ თათარაიძე. ზემო ალვანი (ახმეტის რაიონი), 1981.

490. დედა მოგიკვდესავ, ნაბადნამიანოვ

თსუფა №28525. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

491. დედა მოგიკვდესავ, ჩემ პლატო, დედაივ

თსუფა №28526. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

492. შვილო შიოლეო, შიო, გიგოლეო

თსუფა №28527. მთქმელი ფროსე გრიგოლის ასული თავბერიძე, 64 წლის, 
ჩამწერი ეთერ თათარაიძე. სოფ. დანო (თუშეთი), 1980. მთქმელის შენიშვნა: 
“კაცის ნატირალი, ლეკაიძე ანთასი, საკუთარ შვილებზე”.



291

შენიშვნები

493. გულო დადაგულო, აქ დანა დაკრულო

თსუფა №26593. მთქმელი ჟენია ნაკუდაიძე, 55 წლის, ჩამწერები ნიკოლოზ 
ზვიადაური და ნანა ზურაბაშვილი. ქვემო ალვანი (ახმეტის რაიონი), 
19.VII.1985. 

494. ჩემ ზალო, ჩემ ზალო, ჩემ ლაზათიანო

თსუფა №26594. მთქმელი, ჩამწერები, ადგილი და თარიღი იგივე.

495. ტყუპებ დავწირენი, წიფლოვნის ჭალაჸავ

თსუ  ფა №26595. მთქმე  ლი, ჩამ   წე  რე  ბი, ად   გი  ლი და თა  რი  ღი იგი  ვე. მთქმე  ლის 
შე  ნიშ   ვ   ნა: “გაზაფხულზე მთა  ში მი  დი  ო  და დე  და. ხო  და, ტყუ  პებ ბალ       ღებ 
ხყავ   დეს ხურ   ჯინ   ში ჩას   მუ  ლებ აქა  იქ. წიფ   ლოვ   ნის ჭა  ლას ვე  ძა  ხით, პან   კი  სის 
ხე  ო  ბა  ზე. იმ წყალ   ში რომ გა  დი  ო  და დე  და, ამ წყალ   მა ამო  ატ   რი  ა  ლა ცხე  ნი და 
გად   მო  აგ   დო ის ხურ   ჯი  ნი, წა  ი  ღო წყალ   მა და იმა  ზე არის და  ტი    რე  ბუ  ლი”.

496. განამ ბიჭ იყავი...

თსუ ფა №26398. ნა ტი რა ლი გარ მონ ზე შე ას რუ ლა შე ნა ქო ელ მა ცი ცი ნო აფ თა რა
ულ მა. ჩა ი წე რა ტრის ტან მა ხა ურ მა 1985 წლის 22 ივ ლისს შე ნა ქო ში.

497.  უდროვოთ მამკლა სიკვდილმა

ბარდ. ივრ., გვ. 15.

498. დამბადებელო, მანიჭე

იქვე, გვ. 27.

499. ღმერთო და ჩემო გამჩენო

იქვე, გვ. 27.

500. როგორც უდროოდ მომკვდარო

თსუფა №28528. წარწერა ბეგოთკარის საფლავის ქვიდან გადმოიწერა გია 
ყორბესაშვილმა. ბეგოთკარი ხადაში (მთიულეთი) მდებარეობს.

501. უდროოდ დღენი მომისპო

თსუფა №28529. წარწერა საფლავის ქვაზე ხანდოში (მთიულეთი). ლექსი 
გამოთქმულია ქვისმთლელ ნადიბაიძე სანდროსაგან.

502. მგზავრო, შეჩერდი

წარწერა წყაროზე ხორხის ხეობის მისავლელთან. წყარო მოწყობილია ზურა 
ქავთარაძის (19671988) სახელზე. 

503. რაჭას მივდივარ

თსუფა №28531. მთქმელი ალექსი ჯაფარიძე, ჩამწერი გიორგი ჯაფარიძე. სოფ. 
აბარი, 1965.
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504. ახალი პატარძალი ვარ

თაყ., გვ. 115. შემკრები ზ. გ. ბილანიშვილი, პატარძეული, 1880იანი წლები. 

505. მცხეთას ერთი ქალი იყო

 თაყ., გვ. 254, №383. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი, ქართლი.

506. ზოგიერთი წუწკი კაცი

 თაყ., გვ. 115. ჩამწერი და ადგილი იგივე. 

507. იმ სატიალო კულევსა

თაყ., გვ. 347, №1120. ჩამწერი და ადგილი იგივე. 

508. ერთი შვილი — არაშვილი

თსუფა №14934. მთქმელი ბიჭურ ბადრიშვილი, 92 წლის, ხევისბერი, ჩამწერი 
გიორგი (იურა) ჯაფარიძე. სოფ. შუაფხო (ფშავი), 1973 წლის ივლისი.

509. არა საჭირო ყოფილა

თსუ ფა №28532. მთქმე ლი ვახ ტანგ წე ლა უ რი, ჩამ წე რი ტრის ტან მა ხა უ რი. ღა მე
ხე ვა (ფშავი), 1988 წლის 14 ივ ლი სი, მთქმე ლის გან მარ ტე ბა: “ეს უკა ნაფ შავ ლე ბი 
სულ სა ყა რა უ ლო ში იყ ვ ნენ წი ნათ. ერ თხელ სა ყა რა უ ლო დან წა მო სუ ლებ მა ჩა მო
ი ა რეს გოქ ცი სას და წა აწყ დ ნენ ქორ წილს ფი ლა წე ლა უ რის ოჯახ ში. ფი ლა შვილს 
აქორ წი ლებ და თურ მე. და ბალ კა ცი ყო ფი ლა ეს ჩვე ნი პა პა (ნეფე, ფი ლას შვი ლი). 
რო შე ზარ ხოშ დ ნენ, მე რე თქვეს ეს ლექ სი”.

510. გაღმიდანა გამოვსახლდი

თაყ., გვ. 380, №28. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი, ქართლი.

511.  რა მოგახსენო ბატონო

იქვე, გვ. 125. ჩამწერი ბილანიშვილი. პატარძეული (შეკრებილი 18831887 
წლებში). 

512.  ვაი ავ ცხენსა ჯდომასა

იქვე, გვ. 214, №148. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი, ქართლი.

513. შორით მესმა

იქვე, გვ. 275, №555. ჩამწერი და ადგილი იგივე..

514.  პატარა ხარ 

იქვე, გვ. 275, №555. ჩამწერი და ადგილი იგივე. 

515.  კაცმა სტუმარი აწვიოს

იქვე, გვ. 282, №625. ჩამწერი და ადგილი იგივე. 
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516. გეტყობისთ მამაცობაი

თსუფა №24776. მთქმელი აშექალ (ბაბალე) ჭინჭარაული, 28 წლის, ჩამწერები 
შორენა თეთრუაშვილი და ასმათ საღირიძე. სოფ. ხახმატი (ხევსურეთი), 1981.

517. მასვლამც ქნა კათა სტუმართა

თსუფა №24766. მთქმელი, ჩამწერები, ადგილი და თარიღი იგივე.

518. სტუმრებო, სტუმრების მზესა

თსუფა №24767. მთქმელი, ჩამწერები, ადგილი და თარიღი იგივე.

519. ეს სახლი შაჩვეულია

თსუფა №24768. მთქმელი, ჩამწერები, ადგილი და თარიღი იგივე.

520. ხმა ისმის მასპინძელისა

თსუფა №26452. მთქმელი ვლადიმერ წვეროშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. ლაფანყური (თელავის რაიონი), 1985.

521. ა გიდი, ჴევსურის შვილო

ივ. ხორნ., გვ. 113114. ჩამწერი ივანე ხორნაული.

522. ყველაწმინდა ხთიშობელი

თსუფა №28533. მთქმელი მოსე მახაური. ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ 
გომეწარი (ფშავი), 1975. 1979 წლის ივლისში ეს ტექსტი მთქმელმა სიმღერით 
შეასრულა ქმოდის გორის წმ. გიორგის დღეობაზე . 

523. აგეთისას კი ნუ მიხოლ

თსუფა №24769. მთქმელი აშექალ ჭინჭარაული, ჩამწერები შორენა 
თეთრუაშვილი და ასმათ საღირიძე. ხახმატი (ხევსურეთი), 1981.

524. სტუმართად ცუდი დიაცი

თსუფა №24774. მთქმელი, ჩამწერები, ადგილი და თარიღი იგივე.

525. ქალი, ავისა მოქმედი

თსუფა №28534. მთქმელი მარე კობეს ასული ქითიძე. 76 წლის, ჩამწერი ნანული 
აზიკური. სოფ. ქვემო ალვანი (ახმეტის რაიონი), 1978.

526. ქმარისად მონა დიაცი

თსუფა №28535. მთქმელი და ჩამწერი იგივე. მონა — ცუდი, უვარგისი. 

527. მე რო რძალი მოვიყვანე

შან. I, გვ. 123, №153. მთქმელი ივანე კოჭლიშვილი (მაჴინცაური). არტანი 
(თიანეთი), 26.IX.1913. 
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528. ზოგიერთი ბატარძალი

შან. I, გვ. 211, №41. მთქმელი ანდრია კობაიძე. სიონი, 31.VII.1913.

529. სოფელში ავენა კაცი

თსუ ფა №24775. მთქმე ლი აშე ქალ ჭინ ჭა რა უ ლი, ჩამ წე რე ბი შო რე ნა თეთ რუ აშ
ვი ლი და ას მათ სა ღი რი ძე. ხახ მა ტი (ხევსურეთი), 1981. 

530. ტალაურმა თქვა: არ ვიცი

თსუფა №26444. ავტორი გიორგი ტალაური (კოდაშვილი), მთქმელი ზაურ 
ჯაბუშანური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. ლაფანყური (თელავის რაიონი), 
1985. 

531. ანდლ ბიძა როსტიაი ხარ

თსუფა № 28536. მთქმელი მართა ღურბელაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. გომეწარი (ფშავი), 1977. 

532. სამან-სამზღვრისა ამრევსა

მთქმელი ჯამრულ არდოტელი (მურღვათ ჯამრული), ჩამწერი მურღვა 
არდოტელი.

533. ვაი დედასა, დასაო

თსუფა №28537. მთქმელი უცნობი დედაკაცი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
ცაბაურთაში (ფშავი), 1982. 

534. არც კარგი იმას ეწევა

თსუფა №28600. მთქმელი პოვლე ელიზბარის ძე წიკლაური, 81 წლის, ჩამწერი 
ტრისტან მახაური. სოფ. მაქართა (გუდამაყარი), 1982 წლის იანვარი.

535. ავსა, ავისა მგონესა

თსუფა №26403. მთქმელი ბაბალე ტურაშვილი, 85 წლის, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური. სოფ. ლეჩური (თელავის რაიონი), 1985.

536. ნეტავი, მთაო მაღალო

თსუფა №28538. მთქმელი მართა წელაშვილი, ჩამწერი ზურაბ კიკნაძე. სოფ. 
ხილიანა (ფშავი), 1982. 

537. ქალი ტიროდა, ქანანა

ბახტრ., 1965, №72. მთქმელი ნ. რაზიკაშვილი.

538. ალაზანსა და იორსა

თსუფა №26564. მთქმელი ნინა ბუჩუკური, 84 წლის, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. გომეწარი (ფშავი), 1985. მთქმელის შენიშვნა: “ეს ლექსი ამირანის ნათქვამია”. 
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539. პარასკევს ცოლი გამექცა

თსუფა №27422. მთქმელი გოგა წიკლაური, ჩამწერი ნიკოლოზ ზვიადაური. სოფ. 
ჩოხი (გუდამაყარი), 1986 წლის 31 იანვარი.

540. პავლემ თქვა პაპიაშვილმა

თსუფა №14924. მთქმელი ირაკლი გიორგის ძე ციგროშვილი, 30 წლის, ჩამწერი 
გიორგი (იურა) ჯაფარიძე. თხილიანა (ფშავი), 1973.

541. გათენდა, გაჩნდა სოფელი

თსუფა №28539. მთქმელი ეფენო გიგოლის ასული ბელადიძე, 56 წლის, ჩამწერი 
ნანული აზიკური. სოფ. ქვემო ალვანი (ახმეტის რაიონი), 1978 წ.

542.  თივათ ვთრი ოროლობითა

თსუფა №24805. მთქმელი შოთა გიგიას ძე ალუდაური, 18 წლის, ჩამწერი 
მაყვალა სიმონის ასული ხაჩიძე. სოფ. ხახმატი (ხევსურეთი), 1981 წლის 
ივლისი. 

543.  ჲეხლა კი უნდა ვილექსო

თსუფა №25593ა. ავტორმთქმელი ბურთა აფციაური, ჩამწერი ზურაბ კიკნაძე. 
დუმაცხო (გუდამაყარი), 1982. 

544. რა ლამაზი ხართ, ქედებო

თსუფა №28540. მთქმელი მაგდო კობეს ასული აფთარაული, 60 წლის, ჩამწერი 
ნანული აზიკური. სოფ. ბუხურთა (თუშეთი), 1977.

545. ყორანო გადამავალო

თიანეთ., 1974, 8 აგვისტო, №93. ჩაწერილია 1924 წელს შარახევში (ფშავი), 
ჩამწერი უცნობია. ამ ლექსს სამწყემსურში ამბობენ პატარა მწყემსები ყორნის 
გამოჩენის დროს.

546. ჩიხარაულის ფეჴთეთრო

თსუფა №28541. მთქმელი სალომე რევაზის ასული მოლაძე, 69 წლის, ჩამწერი 
ნანული აზიკური. სოფ. ქვემო ალვანი (ახმეტის რაიონი), 1979.

547. მემცხვარეი ვარ, შამცივდა

თსუფა №28542. ავტორმთქმელი კიბლე მურღუევი, 83 წლის, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური. სოფ. არდოტი (პირიქითი ხევსურეთი), 1988 წლის 4 ივნისი.

548. ლექსს ვიტყვი ჩემებურადა

პოეზია უპ. 1979, გვ. 137. ლექსის ავტორია ლუთხუბელი გიორგი წიკლაური, 
ჩამწერი გიორგი თურმანაული. 
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549. ლუთხუბო, მთების მეფეო

თსუფა №28543. ავტორია გიორგი წიკლაური. ლექსი მოგვაწოდა ალექსი 
ხუცურაულმა 1988 წელს. 

550. დამეჴსენ, სუჯიაშვილო

თსუფა №28544. ავტორი ბიჭურ ბადრიშვილი, მთქმელი მოსე მახაური, ჩამწერი 
ტრისტან მახაური. სოფ. გომეწარი (ფშავი).

551. ნუ მტანჯავ, სუჯიაშვილო

თსუფა №26405. მთქმელი მართა ბადრიშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
ლეჩური (თელავის რაიონი), 1985. მთქმელის შენიშვნა: “ბიჭურ ბადრიშვილის 
ნათქვამი”.

552. მიყვარხარ, ჩემო სამშობლო

თსუფა №28601. მთქმელი შოთა ალუდაური, ჩამწერი სევარიონ ნადირაძე. სოფ. 
ხახმატი, 1986.

553. აგრილდა, ჰქრიან ქარები

თსუფა №28545. ავტორი მიხა ხელაშვილი (19001925), მთქმელი გოდერძი 
კუწაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. ჟინვალი, 1977. 

554. მაჰყვება ხელაისშვილი

თსუფა №28546. ავტორი მიხა ხელაშვილი, მთქმელი იოსებ მახაური, ჩამწერი 
ტრისტან მახაური. სოფ. გომეწარი (ფშავი), 1975. 

555. საფშაოდ შავი ღრუბლები

თსუფა №28547. მიხა ხელაშვილის ლექსის ფოლკლორული ვარიანტი. 
მთქმელი მანია უძილაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ, უძილაურთა 
(ფშავი), 1981.
 

556. ფუნჩიამ თქვა: რა უნდა ვქნა

პოეზია უპ. 1979, გვ. 137. ჩამწერი გიორგი თურმანაული.

557. ცაბაურთა არას მამწონ

იქვე, გვ. 138. ჩამწერი ირაკლი გოგოლაური.

558. ნეტავინ მე და ჯოროსა

ბახტრ., 1965, №72. მთქმელი ბ. გორელაშვილი.

559. წითელაურებს გაუჴდათ

თსუფა №28548. მთქმელი ნინო ბობღიაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. აჴადი (ფშავი), 1988 წლის 12 ივლისი. 
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560. წითელაურნ ჩამოდიან

თსუფა №28549. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

561. მავიდეს სულთა კრეფანი

თსუფა №28550. მთქმელი თამაზ ჭინჭარაული (კოკოთ არწივი), ჩამწერი 
ტრისტან მახაური. თბილისი, 1986. 

562.  ვეშაგურთგორზე შაყრილა

თსუფა №27451. მთქმელი მაია არაბული, ჩამწერი ლალი წიკლაური. სოფ. 
მოწმაო (ხევსურეთი), 1986. 

563.  ესო, მესო, ამ მურღულთა თქვესო

მთქმე ლი მე ლო ბურ დუ ლი წიკ ლა უ რი, 75 წლის, ჩამ წე რი ზუ რაბ კიკ ნა ძე. სოფ. მა ქარ
თა (გუდამაყარი), 04.01.1982. მთქმე ლის შე ნიშ ვ ნა: “წიფორში გა უ ტე ხი ათ ხა ტი და იქაც 
მა გით გა დიბ ზა ნეს. სის ხ ლი მო ას ხეს კა ტი სა. ეს ად რე მოხ და, მე არახ ვეთ ში ვი ყა ვი. 
ამა ზე ლექ სია გა მოთ ქ მუ ლი”. ლექ სი ბო ლოს: “მეტი აღარ ვი ცი. მთი უ ლეთ ში იცი ან ეს 
ლექ სი ყვე ლა მა, გან სა კუთ რე ბით ალ ბათ წი ფორ ში”. ტექ ს ტი ინა ხე ბა ჩამ წერ თან. 

564. არ ვიცი ჴანდო-ჭართალი

ხად., გვ. 8.

565. ჴადა არის ჴადისფერი

თსუფა №28551. მთქმელი ვანო ბეგოიძე, ჩამწერი ტრისტან მახაური, სოფ. 
ბეგოთკარი (დუშეთის რაიონი), 1989.

566. ისევ ჴადიდან გამოვა

თსუფა №28552. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

567. დუშმანი წავა წკერესა

თსუფა №28553. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

568. წკერესა და მუღურესო

თსუფა №28554. მთქმელი ნადია ბენიაიძე, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
ბედონი (დუშეთის რაიონი), 1989.

569. წკერეს შაჰყივლა მამალმა

თსუფა №28555. მთქმელი მელინო ბურდული, არახვეთიდან გამოთხოვილი 
მაქართაში (ორივე დუშეთის რაიონის სოფლებია), ჩამწერი ტრისტან 
მახაური, 1982.

570. ბურსაჭირი — სულთა ჭირი

თსუფა №27327ა. მთქმელი კატუშა აფციაური, ჩამწერი თათია თვალავაძე. 
სოფ. დუმაცხო (გუდამაყარი), 1986 წლის 30 იანვარი.
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571.  სიონის ციხევ მაღალო

შან. I, გვ. 209, №34. მთქმელი ანდრია კობაიძე. სიონი, 30.VII.1913. 

572. გორიჯვრის წმიდა გიორგი

თაყ., გვ. 372, №1310. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი, ქართლი. 
 

573. ახლო-ახლო ხართ, სოფლებო

თაყ., გვ. 267, №481. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი, ქართლი. 

574. ტიალო, ზედა ქსოვრისო

იქვე, გვ. 267, №482. ჩამწერი იგივე. 

575. რას ვაქნევ შავშვებს

იქვე, გვ. 270, №518. ჩამწერი იგივე. 

576. ყველაწმინდა ხვთიშობელო

შან. I, გვ. 214, №52. მთქმელი ანდრია კობაიძე. სიონი, 30.VII.1913. 

577.  ოსო, გუდუნით ნაზარდო

იქვე, გვ. 212, №46. იგივე. 

578. ქალი ქიშტი ზჯობს

შან. I, გვ. 208, №31. მთქმელი იასე ხულელი. თოთი (ხევი), 28.VII.1913. 

579.  რა კარგი არი ფშარაო

თსუფა №27348. მთქმელი ვეფხია წიკლაური, ჩამწერი თათია თვალავაძე. 
ლუთხუბი (გუდამაყარი), 1986. 

580.  ისევ ჭონთიოს გადავალ

თსუფა №28556. მთქმელი პეტრე კუწაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
მუქუ (ფშავი), 1980.

581. ჯაბანა მინდოდაურიო

მთქმელი ბაბალე მამიაური, 75 წლისა, ჩამწ. ზურაბ კიკნაძე. სოფ. ხოშარა 
(ფშავი), 28.08.1982. ინახება ჩამწერთან. 

582. ტიალს ჩვენს გორმაღალასა

თსუფა №28557. ავტორი მოსე მახაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
გომეწარი (ფშავი), 1977.
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583.  არაგვო, რად ხარ მქუხარე

თსუფა №14942. მთქმელი ვახტანგ ჩიტოშვილი, 30 წლის, ჩამწერი გიორგი 
(იურა) ჯაფარიძე. სოფ. თხილიანა (ფშავი), 1973. 

584. თუ ცამ საღამოს იწითლა

თიანეთ., 1974 წლის 8 აგვისტო, №93. მთქმელი პავლე გოგოლაური.

585. მზით რო წვიმდეს

თსუფა №28558. მთქმელი გოგი დავითური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
გომეწარი (ფშავი), 1980. 

586. აღდგომა სჯობ

თსუფა №28559. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

587. მარიამობა დღესაო

თსუფა №28560. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

588. მზებუდობა

თსუფა №28561. მთქმელი ლადო ივანიაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. მაღაროსკარი (ფშავი), 1985.

589. იანვარსა რვასა

თსუფა №28562. მთქმელი მოსე მახაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
გომეწარი (ფშავი), 1977. 

590. მელმა თქვა

თსუფა №28563. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

591.  შაშვო, დაგიწვი გალობა

თსუფა №28564. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

592. წყალკურთხევის წინა დღესა

ლ. ბოძ., გვ. 77. ჩამ წე რი ლე ვან ბო ძაშ ვი ლი. ჩამ წე რი მი უ თი თებს: “ფშავლები 
წყალ კურ თხე ვა საც დღე სას წა უ ლობ დ ნენ. ამ დღეს მკვდარ თათ ვის სუფ რებს 
დგამ დ ნენ და სა ხელს სდებ დ ნენ, მაგ რამ წი ნა დღეს ხორ ცის ჭა მას სას ტი კად 
კრძა ლავ დ ნენ და იმ დღეს “წუნკალაობას” ეძახ დ ნენ”.

593. გაზაფხულის ნამტენაო

თსუფა №25391. მთქმელი ძილა წიკლაური, გამოთხოვილი როშკიდან არაბულზე 
სოფ. ჩხუბაში (ხევსურეთი). ჩამწერი ზ.კიკნაძე. ჩხუბა, 16.VII.1980.
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594. ღმერთო, გემდურნის წერონი

თსუფა №26422. მთქმელი ვაჟა წელაური, 58 წლის, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. ლეჩური (თელავის რაიონი), 1985 წლის 27 ივლისი.

595. წეროები კითხულობენ

თსუფა №26423. მთქმელი ტიმოთე მახაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
თბილისი, 1985. 

596. მერცხალმაც იცის

თსუფა №28564. მთქმელი კობა ბეგოიძე, 28 წლის, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. ბეგოთკარი (დუშეთის რაიონი), 1989 წლის ივლისი.

597.  ადეგ და წადი, გუგულო

თსუფა №28565. მთქმელი მარიამ ვეშაგური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
გომეწარი (ფშავი), 1977. 

598. ჩიტი ხეზე ზისა

თსუფა №23198. მთქმელი ჩაჩაურ გადუას ძე არაბული, 10 წლის, ჩამწერი 
ამირან არაბული. სოფ. აყნელი (ხევსურეთი), 1978 წლის 2 თებერვალი.

599. ძერამ წაიღო წიწილა

თაყ., გვ. 338, №1090. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი, ქართლი. 

600. თეთრო ქათამო

თაყ., გვ. 339, №1098. ჩამწერი და ადგილი იგივე. 

601.  ვირი გავგზავნე წყალზედა

თსუფა №28566. მთქმელი მართა გორელაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. გომეწარი (ფშავი), 1975. 

602. მგელმა სთქვა

რაზ., გვ. 335, №1078. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი.

603. მგელმა სთქვა

თაყ., გვ. 335, №1079. ჩამწერი და ადგილი იგივე.

604.  შინ სიღარიბე შასულა

შან. I, გვ. 111, №111. მთქმელი მეცხვარე სამუკაშვილი. ბაჩალი, 3.IX.1913. 

605. საწყალი დედაბრისასა

ხალს. სიტყვ. I , გვ. 347, №1119. მთქმელი ვანო მეზვრიშვილი, ჩამწერი თედო 
რაზიკაშვილი. სოფ. პატარა გარეჯვარი (ქართლი). 
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606. მგელო, ნუ შამჭამ

რაზ., გვ. 101102, №86. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი, ფშავი. 

607.  რად გინდა ჩემი გაგება

ცან., გვ. 910. ლექ სის ავ ტო რია ფო თო ლათ მერ ცხა ლა. ეს არის მი სი პო ე ტუ რი 
ფსევ დო ნი მი, ხო ლო მი სი ნამ დ ვი ლი სა ხე ლი და გვა რია გა მი ხარ დი მაჩხოშ ვი ლი 
და არა მერ ცხა ლა ფო თო ლაშ ვი ლი, რო გორც ეს აპო ლონ ცა ნა ვას მი აჩ ნი ა. მერ
ცხა ლას ხში რად იხ სე ნებს ვა ჟა ფ შა ვე ლა თა ვის ფოლ კ ლო რულ ეთ ნოგ რა ფი ულ 
წე რი ლებ ში.

608.  შეთემ დაიწყო მჭედლობა

თსუ ფა №28567. მთქმე ლი ივა ნე გოგ ნე ლაშ ვი ლი, ჩამ წე რი ტრის ტან მა ხა უ რი. 
სოფ. გომ ბო რი, 1989. “მბღავან და ვი თი” პო ე ტუ რი ფსევ დო ნი მი ა, მი სი ნამ დ
ვი ლი სა ხე ლი და გვა რია და ვით თურ მა ნა უ ლი. თურ მა ნა უ ლე ბი ფშავ ლე ბია და 
გო გო ლა ურ თის თემ ში შე დი ან. ამ გვა რის ხალ ხი ბა რის სხვა დას ხ ვა სოფ ლებ ში 
გად მო სახ ლ და, ნა წი ლი სოფ. ხომ ში ცხოვ რობს. შე თე და ვი თის მო პა ექ რე ა. მი სი 
ნამ დ ვი ლი სა ხე ლი და გვა რია ბე რი ძე ხა ხო ნიშ ვი ლი. ცხოვ რობ და ფშა ვის სო
ფელ ბინ და ურ თა ში.

609. ჩემ ძმობილ მბღავან დავითომ

თსუფა №28568. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

610.  ჭრელამ დაკარგა ვირიო

დ. ბოძ., გვ. 3132. ჩამ წე რი ლე ვან ბო ძაშ ვი ლი. ჩამ წე რის შე ნიშ ვ ნა: “ჭრელა 
უძი  ლა ურს წის ქ ვილ ში და საფ ქ ვა ვად ხორ ბა ლი მი უ ტა ნი ა. წის ქ ვი ლი ჭა  ლა
ში, ტყე ბუჩ ქე ბი ან ად გი ლას იყო. ჭრე ლას ხორ ბა ლი ვი რით მო უ ტა ნია და 
წის ქ ვილ ზე და უყ რი ა, ვი რი და უ ბამს და თვი თო ნაც იქ ვე გრილ ად გი ლას 
და უ ძი ნი ა. მო სუ ლა ვი ღაც ქურ დი, ვი რი ტყე ში გა და უ ბამს, ეგებ პატ რონ მა 
დიდ ხანს ეძე ბო სო, ხორ ბა ლი და ფქვი ლი კი მო უ პა რავს. ეს ამ ბა ვი და ვი თის 
ყუ რამ დის მი სუ ლა და თა ვის მო კა ფი ა ვის თ ვის პა სუ ხი არ და უ ყოვ ნე ბი ა”. მა
შა სა და მე, ამ ლექ სის ავ ტო რია და ვით ბო ძაშ ვი ლი. იგი ცხოვ რობ და სო ფელ 
შა რა ხევ ში, მი სი მო პა ექ რე — ჭრე ლა უძი ლა უ რი კი — კა ნა ტი ა ში (ორივე 
ფშა ვის სოფ ლე ბი ა).

611. ყრუვ გიორგიმ დაიუბნა

ჩამწერის კერძო კოლექცია. მთქმელი მოსე მახაური, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური. სოფ. გომეწარი, 1999. 

612.  მზე ჩაესვენა მთის კიდეს

თსუფა №28569. ჩამწერი შიოლა შიოლაშვილი. შუაფხო (ფშავი), 1991.

613.  ბებოქალიშვილმ დამჯაბნა

თსუფა №28570. ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.
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614.  ფრთხილად იყავი, გიორგი

თსუფა №28571. ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. შუაფხო (ფშავი), 1979.

615. მამიტანეთ, ჩამამისხით

ფოლკ. კაბ. მთქმელი ირაკლი სისაური, 62 წლის, ჩამწერი ოთარ მოსიაშვილი, 
თიანეთის მირზა გელოვანის სახ. საჯარო სკოლის VIII კლასის მოსწავლე. 
თიანეთი, 2008. 

616.  აკაკი შანიძის და ყრუვ გიორგის შამღერნება

ყრუვ., გვ. 103. ჩამ წე რი ლე ვან ბო ძაშ ვი ლი. ჩამ წე რი გად მოგ ვ ცემს: “ეს ამ ბა ვი 
ესე მომ ხ და რა: აკა კი შა ნი ძე 1910 წელს ამო სუ ლა ფშავ ში თა ვის ბი ძა ბე სო 
შა ნი ძეს თან, რო მელ საც იმ დროს დუ ქა ნი ჰქონ და თვა ლი ვის ძი რას, დუ შე თი
დან და თი ა ნე თი დან ფშავ  ხევ სუ რეთს მი მა ვა ლი გზე ბის შე სა ყარ თან. აკ .  შა
ნი ძე და ინ ტე რე სე ბუ ლი იყო ხალ ხუ რი პო ე ზი ით, გა ნუზ რა ხავს ყრუვ გი ორ გის
თან შეხ ვედ რა (ყრუვ გი ორ გი მა შინ უკ ვე კარგ მო ლექ სედ ით ვ ლე ბო და). ყრუვ 
გი ორ გის ჩა მო საყ ვა ნად ბე სო შა ნი ძეს იქ მყო ფი ჩა ფა რი — გი ორ გი ბურ დუ ლი 
გა უგ ზავ ნი ა. ბურ დულს ყრუვ გი ორ გი სო ფელ ზე ნამ ხარ ში უპოვ ნია და თვა
ლივ ში ჩა მო უყ ვა ნი ა. ა. შა ნი ძეს ყრუვ გი ორ გი სათ ვის პურ  მა რი ლი გა უშ ლია 
და ურ თი ერთ მი ლექ სე ბაც მა შინ მომ ხ და რა. ყრუვ გი ორ გიმ გად მომ ცა: აკა კი 
ქა ღალ დ ში იწერ და და ისე მე უბ ნე ბო და ო, მე კი ეგ რე ვპა სუ ხობ დი ო. შეხ ვედ
რის ამ ბა ვი და მი დას ტუ რა აკა კი შა ნი ძე მაც”.

617. ფრუშკა და ყრუვ გიორგი

ივ. ხორნ., გვ. 1819. ჩამ წე რი ივა ნე ხორ ნა უ ლი. ჩამ წე რის შე ნიშ ვ ნა: “ალექსი 
წვე როშ ვი ლი ფშავ ში ცნო ბი ლია ზედ მე ტი სა ხე ლით — “ფრუშკა”. ცხოვ რობ და 
სო ფელ სოფ ლი ონ ში (ფშავი). შემ დეგ ლა ფან ყურ ში (თელავის რა ი ო ნი) გა და
სუ ლა და იქ გარ დაც ვ ლი ლა 1942 წელს. გი ორ გი მგე ლი აშ ვი ლი (“ყრუვ გი
ორ გი”) ცხოვ რობ და სო ფელ ლა ხა ტო ში (ფშავი). გარ და იც ვა ლა 2025 წლის 
წი ნათ. იყო გან თ ქ მუ ლი მო ლექ სე მო კა ფი ა ვე. ყურ მ ძი მედ ეს მო და თურ მე და 
ამი ტომ ფშავ ში “ყრუვ გი ორ გის” ფსევ დო ნი მით არის ცნო ბი ლი”.

618. ფრუშკა და ვაჟა-ფშაველა

იქვე, გვ. 24.

619. ერკლე ალბუთაშვილი და ლექსო ღანიშაშვილი

ფოლკ. კაბ. მთქმე ლი ირაკ ლი გონ ჯი ლაშ ვი ლი, 78 წლის, ჩამ წე რი ოთარ მო სი
აშ ვი ლი, VIII კლა სის მოს წავ ლე. თი ა ნე თი, 2008. 

620. ძმები ლევან და დავით ბოძაშვილები

ცან., გვ. 175.

621. ხვთისო ქეთელაური და ბუთულათ ივანე

იქვე, გვ. 167. ჩამწერი შენიშნავს: “ხვთისოს ცალი თვალი ხანჯალმა დაუზიანა”.
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622. წუხელ რო მაძალადებდი

ფოლკ. კაბ. მთქმელი დავით მოსიაშვილი, 56 წლის, ჩამწერი ოთარ მოსიაშვილი. 
თიანეთის მირზა გელოვანის სახ. საჯარო სკოლის VIII კლასის მოსწავლე. 
თიანეთი, 2008. 
 

623. მძახლები

გ. ხორნ., გვ. 78.

624. ჯეილი და მოხუცი

იქვე, გვ. 81.

625. ცოლის სიკეთე

დასახ. წიგნი, გვ. 76.

626. ცოლი თუ წაწალი

იქვე, გვ. 16.

627. წაწლები

იქვე, გვ. 74.

628. შენ არა ხარა

იქვე, გვ. 80.

629. რად არ შინ წახვალ

თსუფა №28572. მთქმელი გოდერძი კუწაშვილი, ჩამწერი მიხეილ ღანიშაშვილი. 
სოფ. გოგოლაურთა (ფშავი), 1988.

630. ეხლა კი წავალ

თსუფა №28576. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

631. ლექსო მუშტაშვილი და უცნობი ფშაველი

თსუფა №28573. მთქმელი ავთანდილ ბეყოშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. გომეწარი (ფშავი), 1980. 

632. ლექსო მუშტაშვილი და ხევსური

თსუფა №28574. მთქმელი მოსე მახაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
გომეწარი (ფშავი), 1977. 

633. რად არ იძინებ

თსუფა №28575. მთქმელი ბაბალე ხოშურაული, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. ხოშარა (ფშავი), 1980. ამ კაფიობაში მონაწილეობს ცნობილი ფშაველი 
მოლექსე იმედა ხოშურაული, მისი მოპაექრე უცნობია.
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634. შაირები ბევრი ვიცი

თსუფა №311. მთქმელი გრიგოლ (ნაო) ლობჯანიძე (პანტოილეთი), 23 წლის, 
ჩამწერი ვ. ნიკოლაძე. სოფ. ღები. 

635. ორი ბოთლი ღვინო მქონდა

თსუფა №310. მთქმელი და ჩამწერი იგივე.

636. ზღვაში თევზი მიცურავდა

თსუფა №308. მთქმელი და ჩამწერი იგივე.

637. ღობეზე ძაღლი გადახტა

თსუფა №306. მთქმელი და ჩამწერი იგივე.

638. ქალამნები ვაშმაშუნე

თსუფა №313. მთქმელი გრიგოლ (ნაო) ლობჯანიძე (პანტოილეთი), 23 წლის, 
ჩამწერი ვ. ნიკოლაძე. სოფ. ღები.

639. შაირებსაც ბევრსა გეტყვი

თსუფა № 394. მთქმელი თამარ გრიგოლის ასული გავაშელი, ჩამწერი ლაურა 
გრიგოლაშვილი. ღები, 1962.

640. ჩამამისხი კოკოშასა

თსუ ფა №23761. მთქმე ლი სა ნა თა არა ბუ ლი წიკ ლა უ რი სა. ჩამ წე რი ამი რან 
არა ბუ ლი, სოფ. არ ხი ლოს კა ლო (წითელწყაროს რა ი ო ნი), 1979 წლის თე ბერ
ვა ლი.

641. მინდორში ალვის ხე მიდგას

თსუფა №27447. მაია ლიქოკელიარაბულისა, 80 წლის, ჩამწერი ლალი 
წიკლაური. სოფ. მოწმაო (ხევსურეთი), 1980.

642. მე შაირი არ მინდოდა

თსუფა №28598. მთქმელი ივანე ნაცარაშვილი, ჩამწერი პავლე ასპანიძე. სოფ. 
გოგოლაურთა (ფშავი), 1988 წლის 14 ივლისი. 

643. ჭალის შეშა მურყანია

თსუფა №28577. მთქმელი იოსებ მახაური, ჩამწერი ნიკოლოზ ზვიადაური. სოფ. 
გომეწარი (ფშავი), 1988 წლის ივლისი. 

644. ნუ ენდობი ქვეყნის ჭორსა

თსუფა №28578. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე. 
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645. ბერაკაში წამუედით

თსუფა №28579. მთქმელი პეტრე მუშტაშვილი, ძველი მესტვირე, ცხოვრობდა 
სოფ. გომეწარში (ფშავი), ჩამწერი ტრისტან მახაური. გომეწარი, 1974.

646. ბერაკაში წამუედით

თსუფა №28580. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

647. ბერაკაი კარასაო

თსუფა №28581. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

648. ეს სასახლე ვინ ააგო

თსუფა №28582. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

649. გალავანს შემოუარე

თსუფა №28583. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

650. ალათასა-ბალათასა

თსუფა №28584. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

651. ჩემო სტვირო ქანჩიაო

თსუფა №28585. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

652. ხორცის შაბათი გათენდა

თსუფა №28586. მთქმელი ტიმოთე ქავთარის ძე მახაური, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური. თბილისი, 1978, ივლისი. 

653. ამ თვის ოცდახუთშიაო

თსუფა №26583. მთქმელი ბაბალე ტურაშვილი, 57 წლის, ჩამწერები ნანა 
ზურაბაშვილი და ნიკოლოზ ზვიადაური. სოფ. ლაფანყური (თელავის რაიონი), 
1985.

654. ჯვარი წინასა

თსუფა №26414. მთქმელი ბაბალე ტურაშვილი, 85 წლის, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური. სოფ. ლეჩური (თელავის რაიონი), 1985 წლის 20 ივლისი.

655. დიდება ღმერთსა

თსუფა №28587. მთქმელი მოსე მახაური, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
გომეწარი (ფშავი), 1979.

656. ღმერთო, შენა სწყალობდე

თსუფა №28588. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.
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657. შემოვდგი ფეჴი

თსუფა №26436. მთქმელი ხუმარა ბადრიშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. ლეჩური (თელავის რაიონი), 1985 წლის 27 ივლისი.

658. ნეფევ, შენსა მტერსაო

თსუფა №26439. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

659. დაგლოცა პირმა ღვთისამა

თაყ., გვ. 272, №530. ჩამწერი თედო რაზიკაშვილი, ქართლი. 

660.  მზე შინა და მზე გარეთა

კოტ., გვ. 6. მთქმელი ეკ. ბიძინაშვილი, ჩამწერი ვახტანგ კოტეტიშვილი. სოფ. 
კარბი (ქართლი). 

661.  ნანე, ნანე, ქალასაო

თსუფა №23945. მთქმელი მარიკა ჭინჭარაულიგოგოჭურისა, ჩამწერი ნინო 
დეკანოიძე. 1979.

662.  ჸე-ჸე-ჸე ნანა ქალასაო

თსუფა №27238. მთქმელი მზია მიხეილის ასული ჭოლიკაურიოჩიაურისა, 44 
წლის, ჩამწერი თათია თვალავაძე. სოფ. მლაშე (დუშეთის რაიონი), 1986 წლის 
2 მარტი.

663.  იავ ნანა, ვარდო ნანა,

ბარდ. ივრ., გვ. 167168. ჩამწერი ვერა ბარდაველიძე, მთქმელი თაფლო 
ჭუნაშვილი. სოფ. შილდიდან (ყვარლის რაიონი), 1939 წლის 16 ივლისი. 

664.  იავ-ნანა, ვარდო ნანა

იქვე, გვ. 9192. მთქმელი პელო მიდელაური, ჩამწერი ვერა ბარდაველიძე. 1939 
წლის 21 ივლისი. 

665. იავ-ნანა

თსუფა №17131. მთქმელი უცნობია, ჩამწერი გიორგი კიკნაძე. სოფ. ზარანი 
(ხარაგაული), 1915. ჩანაწერი ფოლკლორისტიკის კათედრას გადმოსცა ზურაბ 
კიკნაძემ (16. II.1978).

666. დალოცვილო ბატონებო

თსუფა №546. მთქმელი მაკრინე ალფეზის ასული გოგრიჭიანი, 73 წლის, 
უსწავლელი დიასახლისი, ჩამწერი ნინო დუმბაძე. სოფ. ღები (რაჭა), 1962. 
მთქმელის შენიშვნა: “ბატონები რო შემოგვიდგებიან და ბავშვებს შეუდგებიან, 
მაშინ ვმღერით”.
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667. თვალის ლოცვა

თსუფა №26386. მთქმელი სისაური ვარა, 82 წლის, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. საბუე, 31.VII.1985.

668. თოლის ლოცვა

თსუ  ფა №26560. მთქმე  ლი ნი  ნა ბუ  ჩუ  კუ  რი, 84 წლის. და  ბა  დე  ბუ  ლია მთი  უ  ლე  თის 
სო  ფელ ქიმ   ბა  რი  ან   ში. ჯერ გათხო  ვი  ლია ჭარ   თალ   ში გი  გა  ურ   ზე, შემ   დეგ კი ფშა  ვის 
სო  ფელ გო  მე  წარ   ში ბა  სილ მუშ   ტაშ   ვილ   ზე. ფშავ   ში 30იანი წლე  ბი  დან ცხოვ   რობს, 
მაგ   რამ მა  ინც მთი  უ  ლურ დი  ა  ლექ   ტ   ზე მეტყ   ვე  ლებს. ჩამ   წე  რი ტრის   ტან მა  ხა  უ  რი. 
სოფ. გო  მე  წა  რი, 1985 წლის აგ   ვის   ტო. 

669. თვალნავნების ლოცვა

თსუფა №28587. მთქმელი ხვთისო პაპის ძე ფარნაოზაშვილი, ხევისბერი, 
ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. გომეწარი (ფშავი), 1982.

670. თვალნაცემის ლოცვა

თსუფა №26391. მთქმელი არჩილ ჯერვალიძე, ჩამწერი ტრისტან მახაური. სოფ. 
ლაფანყური (თელავის რაიონი), 1985 წლის 10 ივლისი.

671. შეშინებულის ლოცვა

თსუფა №26389. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

672. დაშინებულის ლოცვა

თსუ ფა №26390. მთქმე ლი, ჩამ წე რი, ად გი ლი და თა რი ღი იგი ვე. მთქმელ
მა ერ თი შე ლოც ვის ორი, ერ თ მა ნე თი სა გან უმ ნიშ ვ ნე ლოდ გან ს ხ ვა ვე ბუ
ლი ვა რი ან ტი ჩაგ ვა წე რი ნა, ჩვენ ორი ვე შე ვი ტა ნეთ წი ნამ დე ბა რე კრე
ბულ ში.

673. შეშინებულის ლოცვა

თსუფა №26392. მთქმელი ბაბალე ტურაშვილი, 85 წლის, ჩამწერი ტრისტან 
მახაური. სოფ. ლეჩური (თელავის რაიონი), 20.VII.1985.

674. უჟმურის ლოცვა

თსუფა №26387. მთქმელი ვარა სისაური, 82 წლის, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
სოფ. საბუე (ყვარლის რაიონი), 1985 წლის 31 ივლისი.

675. უჟმურის ლოცვა 

თსუფა №24549. მთქმელი თამარ წოწკოლაურიხუმარაშვილისა, 86 
წლის, ჩამწერი ლალი მიქაძე. სოფ. ჩეკურაანთგორი (თიანეთის რაიონი), 
31.I.1981.
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676. ბედნიერის ლოცვა

თსუფა №26393. მთქმელი ბაბალე ტურაშვილი, ჩამწერი ტრისტან მახაური. 
ლეჩური (თელავის რაიონი), 20.VII.1985.

677. საკენკის ლოცვა

თსუფა №24576. მთქმელი ანიკო ძულიაშვილიბაიდაურისა, 55 წლის, ჩამწერი 
ლალი მიქაძე. სოფ. ევჟენტი (თიანეთის რაიონი), 31.I.1981.

678. მოხთომილის ლოცვა

თსუფა №17132. მთქმელი უცნობია, ჩამწერი გიორგი კიკნაძე. სოფ. ზარანი 
(ხარაგაული), 1915. ჩანაწერი ფოლკლორისტიკის კათედრას გადმოსცა ზურაბ 
კიკნაძემ (16.II. 1978).

679. ორსულის შელოცვა

თსუფა №17134. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

680. ნაღრძობის შელოცვა

თსუფა №28588. მთქმელი თამარ ჩიქოვანი, 75 წლის, ჩამწერი თეოდორა 
ლემონჯავა. სოფ. ზუმი (ჩხოროწყუს რაიონი), 1989 წლის 19 ნოემბერი.

681. ნაღრძობის შელოცვა 

თსუ ფა №28589. მთქმე ლი იზო ლე მონ ჯა ვა ფი ფი ა, 55 წლის, ჩამ წე რი  
თ. ლე მონ ჯა ვა. სოფ. ზუ მი, 1989. მთქმე ლის შე ნიშ ვ ნა: “დანა უნ და და ი კა ვო 
ხელ ში და, სა დაც ტკი ვა, იმ ად გი ლას უნ და წა უს ვა. ნატ კენ ად გი ლას უნ და 
წა უს ვა ნახ ში რიც. ნე ბის მი ერ დროს შე იძ ლე ბა ამ ორი სა შუ ა ლე ბით მკურ
ნა ლო ბა”.

682. მორიელის შელოცვა

თსუფა №28590. მთქმელი თამარ ჩიქოვანი, ჩამწერი თ. ლემონჯავა. შენიშვნა: 
“მორიელის ნაკბენს ულოცავენ”. სოფ. ზუმი (ჩხოროწყუს რაიონი), 1989. 

683. მგლისპირის შესაკრავი ლოცვა

თსუ ფა №24548. მთქმე ლი თა მარ წოწ კო ლა უ რი ხუ მა რაშ ვი ლი სა, 86 წლის, 
ჩამ წე რი ლა ლი მი ქა ძე. სოფ. ჩე კუ რა ან თ გო რი (თიანეთის რა ი ო ნი), 31.I.1981. 
ტექსტს ახ ლავს მთქმე ლის შე ნიშ ვ ნა: “ეს ლოც ვა მა შინ წარ მო ით ქ მის, რო ცა პი
რუტყ ვი ღა მით გა რეთ დარ ჩე ბა. რა თა ნა დირ მა არ შე ჭა მოს, წარ მოთ ქ ვა მენ ამ 
შე ლოც ვას, თან ხე ლით გახ ს ნი ლი და ნა უჭი რავთ. და ამ თავ რე ბენ, და კე ტა ვენ და 
ამ ბო ბენ: “ესე და ი კე ტოს ნა დი რის პი რი ო”. რო ცა სა ქო ნელს იპოვ ნი ან, მა შინ 
გახ ს ნი ან და ნას”.

684. ქარის ლოცვა

თსუფა №17133. მთქმელი უცნობია, ჩამწერი გიორგი კიკნაძე. სოფ. ზარანი 
(ხარაგაული),1915. ჩანაწერი ფოლკლორისტიკის კათედრას გადმოსცა ზურაბ 
კიკნაძემ (16.II. 1978)წ.
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685.  ყინულის კაბა შავკერე

თსუფა №27567. მთქმელი აშექალ გიორგის ასული არაბული, 66 წლის, სოფ. 
ხადუდან, ჩამწერი ლალი წიკლაური. სოფ. ჩირდილი (ხევსურეთი), 1986 წლის 
11 ივლისი.

686.  აიმ ჴიდთა ჴიდზე გაოლ

თსუფა №27567. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

687.  ჩვენის თავ წამოწოლილა

თსუფა №27567. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

688. ჭალა-ჭალა შამაჩინდა

თსუფა №27567. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

689. ხუთნია ხუტუნიშვილნი

თსუფა №27567. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

690.  ჩაოლ, ჩავაგენ კოშკანი

თსუფა №27567. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

691. ბოლო ხისავ, თავი ალმასისაო

თსუ ფა №27680. მთქმე ლი თი ნა არა ბუ ლი, 63 წლის, ჩამ წე რი ნი კო ლოზ ზვი ა და
უ რი. სოფ. ამ ღა (არხოტის თე მი), 1986.

692.  თეთრა ახალზალაივ

თსუფა №27680. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

693.  ხუთნია ხუტუნიშვილნი

თსუფა №27680. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

694.  ოთხნი დანი

თსუფა №27680. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

695. ბეწვიანი ბეწვიანს

თსუფა №27680. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

696. სანაპიროთ ძირჩიავ

თსუფა №27680. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.
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697. საცნაურას დაგიყენებ

თსუფა №27096. მთქმელი ბაბალე ალუდაური, 44 წლის, ჩამწერი გოდერძი 
არაბული. სოფ. ხახმატი (ხევსურეთი), 1985 წლის იანვარი.

698. ორმო, ორმო

თსუფა №27097. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

699. წყალში იხვი ზის

თსუფა №27101. მთქმელი მზექალ ალუდაური, ჩამწერი გოდერძი არაბული. 
სოფ. ხახმატი (ხევსურეთი), 1985 წლის იანვარი.

700. ჴარის ტყავზე
თსუფა №27948. მთქმელი სალომე თორღვაშვილი, ჩამწერი ბერდია არაბული. 
სოფ. დედისფერული (ახმეტის რაიონი), 1987 წლის იანვარი.

701. ჩემი თიკვნი

თსუფა №27932. მთქმელი იგივე, ჩამწერი ირინა იაშვილი. ადგილი და თარიღი 
იგივე. 

702.  მთა, ყანა

თსუფა №27932. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

703.  წინ ზურგი

თსუფა №27932. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

704.  უსულონი, უგულონი

თსუფა №27948. მთქმელი იგივე, ჩამწერი ბერდია არაბული. ადგილი და თარიღი 
იგივე.

705.  ხუთნია ხუცურაულნი

თსუფა №27948. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

706.  ღობეში ჴელი გადავყავ

თსუფა №27948. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

707.  კიკლი, კიკლი

თსუფა №27948. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე. 

708.  მიეთრევა, მოეთრევა

თსუფა №27948. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.
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709.  ერთი თხა მყავდა

თსუფა №27948. მთქმელი, ჩამწერი ადგილი და თარიღი იგივე.

710.  უტღუ, უტღუ

თსუფა №27948. მთქმელი, ჩამწერი, ადგილი და თარიღი იგივე.

711. ჩემი თეთრი ვარიაო

თსუფა № 27918. მთქმელი იგივე, ჩამწერი ნიკოლოზ ზვიადაური. ადგილი და 
თარიღი იგივე.

712.  ერთი რამ სურიელია
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ალერ დი — “მაღალი, წმინ და ბა ლა ხი” 

(ალ. ჭინ ჭა რა უ ლი). 
ალ თო — (თუშ.) ყი ნუ ლი. 
ალუ დის სტუმ რე ბი — მექე ლე ხენი; 

ალუდი — აქ: ქელეხი.
ამან დით — იქი დან. 
ამ ლა თი — მარ დი. 
“ამლიავებდეს” — აფ რი ა ლებ დეს. 
ანაბ რივ — (ხევს.) ალ ბათ, გან გებ  

(“ანაბრივ ჯა ბანმ ჩა მა გა”). 
ან დით — ანაზ დად. 
ანდლ — (ფშავ.) (“ანდლ ბი ძა როს ტიაი 

ხარ” — “გამოსახული ბი ძა როს ტია 
ხარ”).

ანე უ ლო ბა — ანე უ ლის ხვნა თეს ვის დრო. 
არი ა რე — აქეთ ი ქით. 
არუ რუ — სიმ ღე რის ერ თ გ ვა რი სა ხე. 
არ შა ვი ა ნი — ვარ შა ვი ა ნი, ვარ შა ვუ ლი 

(ვინტოვკა). 
არ ხა -ურ ხუა — ორ პი რად ნაქ სო ვი ხა

ლი ჩა ე ო. 
“ასდეო” — ადე ქი ო. 
ატა ტაი — ბავ შ ვის სა სი ა რუ ლო მოწყო

ბი ლო ბა (”ატატაი გა გი კე თე სა, შვი
ლო”). 

აღ ლა რი — (თურქ. აღა ლარ) აღე ბი, ბე
ლა დე ბი. 

აშუ რა — “რძისა და ფქი ლის შე ჭა მან
დი” (ალ. ჭინ ჭა რა უ ლი).

აშურ მა — “ვერცხლის ყა წი მე ბით მო
კაზ მუ ლი სამ ხა რიღ ლი ე” (ალ. ჭინ ჭა
რა უ ლი).

ახუ ვე ბუ ლი — სიმრავლით გაყოყოჩე
ბული (“...გუ დანის ჯვარ სა საყ მო 
ჰყავ ახუ ვე ბუ ლი”). 

ბა ლი თი ა ნი — მაც დუ რი სიტყ ვა, ენა 
(“ენა ვკრათ ბა ლი თი ა ნი”). 

ბაშ ტე — (თუშ.) სა ქონ ლის სად გო მი. 
ბა ჩა ყუ რა — რო მელ საც მიც ვა  ლე  ბულ

თა მო სა გო ნებ ლად გა მარ   თულ ას პა
რე ზო ბა ში თო ფის სა მიზ ნედ დაგ მუ
ლი პუ რის პა ტა რა კვე რი. 

ბა ჭი ჭი — (ხევს.) პა ჭი ჭი. 
ბე რი — (ხევს.) აქ: ბო ლო (“მაისის 

ბერ ჩი”). 
ბე რა კა — ბე რი კა ო ბის დღე სას წა უ ლის 

მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი. 
ბე ზირ გა ნი — დიდ ვა ჭა რი. 
ბე ჴე ნი, იგი ვე ბერ ჴე ნი — ბე ბე რი ჯიხ ვი. 
ბრა წი — (ფშავ.) მთის ბუჩ ქი (“ბრაწზე 

ვერ ვა ბამ აკა ვან სა”). 
ბუ ბუ ნა — (ხევს.) ხა რი ჯვარ თე ნა ზე. 
გა ლო — ზე და და ქვე მო კი დუ რე ბის 

ძვა ლი. 
“გამოიჴმელა ზამ თარ მა” — ზა  მ თა

რი უთოვ ლოდ გა ვი და. 
გა მო ნაფ რინ დო მი (ხევს.) — გა  და

ნახ ტო მი. 
გა რევ — (თუშ.) იქ ვე. 
გარ მამ ფ რინ და ლი — გად მომ ხ ტა რი. 
გარ მურ და — გარ შე მო (“გარმურდა 

ხელ სა ვუვ ლებ დი”). 
გას ხო რი გე ბა — გა დას ხ ვა ფე რე ბა 

(“გამისხორიგდი” — ვე ღარ გცნო 
ბი ლობ). 

გატ   რე  ლე  ბა — გა  ბე  ჩა  ვე  ბა 
(“გამტრელებიხარ” — ბე  ჩა  ვად 
მეჩ   ვე  ნე  ბი). 

გა  ჯუ  ღუ  რე  ბა — და  მა  ხინ   ჯე  ბა, და  უ   
შ   ნო  ე  ბა. 
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გო  ზა  წი  თე  ლი — მშვილ   დის წით   ლად 
შე  ღე  ბი  ლი რკა  ლი (რქა). 

გრი ლო — ჩრდი ლი. 
გუ დუ ნი — ცივ წყალ ში მო ზე ლი ლი და 

უსა ფუვ როდ გა მომ ცხ ვა რი ქე რის 
პუ რი (“ოსო, გუ დუ ნით ნა ზარ დო”). 

და ბა ლი თე ბა — მოტყუ ე ე ბა, გა ცუ  რე
ბა (“დაგაბალითონ ენი თა”). 

და გა ზუ ლი — კლან ჭე ბით დაჭ რილ  
და სე რი ლი. 

დაგ რუშ ვ ნა — თმის და ვარ ცხ ნა. 
და ზე ზე ბუ ლი — აშ ვე ბუ ლი. 
და თავ წ ვე რა ვე ბა — თავ ნე ბო ბა, თა

ვის ნე ბა ზე მოქ ცე ვა. 
და რა ლი ა ნი — ეშ მა კი, ავ სუ ლი. 
და ყაჯ რუ ლი — ყა ჯა რი: ცხე ნის უნა

გირ ზე და სა ფე ნი ხა ლი ჩა. 
დაყ მენ დი ლი — ძა ლი ან მო ში ე ბუ ლი. 
და ჩულ ვა — (თუშ.) ჩვრე ბით ამო ქოლ

ვა (“სარკმელთა და ჩულ ვა”).
“დახერდან” — (ხევს.) გა შეშ დ ნენ, 

გაქ ვავ დ ნენ. 
და ხორ ხო შა ვე ბა — (ფშავ.) “დაახო

რხოშავე” — ხოშ კა კა ლა და ა ყა რე. 
და ჴელ თი ლი — გა და რე უ ლი. 
დო ლა ბი — მეს ხეთ ში გავ რ ცე  ლე ბუ

ლი მდი ნა რე ზე სა ცუ რაო მოწყო ბი
ლო ბა: მკლა ვის გა სა  ყო ფად შუ ა ში 
ამოჭ რი ლი მრგვა ლი ფი ცა რი (ილია 
მა ი სუ რა ძე).

დღე შუ — დღე გა მოშ ვე ბით. 
“ეზმის”, არა ეზ მის — ვე რა ფე რი 

უხერ ხ დე ბა (“ვაი, რო სიკ ვ დილს 
არა ეზ მის”). 

ელე ხა ნა — (თუშ.) ლაზღანდარა 
(“ჲახლ მო გი  დი ა ნავ ელე ხა ნა ჸე ბივ”). 

ვას კა — (ფშავ.) ფა რის წი ნამ ძღო ლი 
ვა ცი. 

ზე ლი ლი — ქა დის გუ ლი — ერ ბო ში 
მო ზე ლი ლი ქუ მე ლი. 

ზე პი რად — ცხა დად, ხი ლუ ლად. 
ზერ და გი — კარ გი ცხე ნი. 
ზის ც ვა რი — (ხევს.) რძე. 
თავ მ წ ვე ტი — (ფშავ.) თავ წ ვ რი ლი. 

თა თი — წინ და, ხელ თათ მა ნი. 
თა რა ქა მა — აშა რი, კა პა სი ქა ლი (“მე 

რო რძა ლი მო ვიყ ვა ნე, ურ ცხ ვი იყო, 
თა რა ქა მა”). 

თბე — ფრთა, აქ: მხა რი (ციხე ამ ბობს: 
“ჩამამაყრივნეს თბე ნი ა”). 

თიკ ვ ნი — (ფშავ.ხევს) ქსო ვი ლის პა
ტა რა ნა ჭე რი. 

თხა წა ლე ბუ რად — დე დალ თხა სა ვით 
(წალი — ერ თი წლის დე და ლი თხა 
თიკ ნის მო გე ბამ დე). 

თხო რი — ნარ თის გორ გა ლი. 
“იკვლეევავ” — (თუშ.) ეძებ. 
“იხოშებოდა” — აქ: თმას იგ ლეჯ და. 
კა მა ლა — ჯვა რის სა სან თ ლე (“კამალა 

ჭიშ მა რი ტი სა”). 
კარ ტო ხა — კარ ტო ფი ლი. 
კარ ჩხი ლი — კა რის გა რე დან ჩა სა კე

ტი ჯო ხი. 
კე ზი — თავ ხე. 
კვერ დი დი — დი დი კვე რე ბის მცხო ბე

ლი, პუ რა დი დი ა სახ ლი სი. 
კვლევ რეი — (თუშ.) მძებ ნე ლი. 
კივ კა ვი — “ცის კივ კა ვე ბი”, ცის კი დუ

რე ბი.
კი ლო წი თე ლი — ისა რი, რომ ლის კი ლო 

(ყუნწი) წით ლად არის შე ღე ბი ლი. 
კო კო შა — ხის სას მი სი. 
კო ტო რი — ნაგ ლე ჯი (ღრუბლის, ნის

ლის, პუ რის). 
კუდ რუ ცი — მგე ლი. 
ლა გა ნი — ნა გა ნი. 
ლას ტი — წნე ლის გან დაწ ნუ ლი კა რი. 
ლახ ტი — ღვთის შ ვილ თა სა ო მა რი 

იარა ღი. 
ლახ ტა რა — (ხევს.) მჟა ვე ბა ლა ხი, 

მჟა უ ნა. 
ლე მა დე — მთი დან მო ბე რი ლი ქა რი. 
ლი ბუ — სა ძირ კ ვე ლი. 
ლი ღა რი — მძაფ რი სურ ვი ლი 

(“მაუვლის ომის ლი ღა რი”). 
ლუ ბი — (ფშავ.) ძა ლი ან გამ ხ და რი. 
“მააგელებდა” — მო ა ელ ვა რებ და 

(“მააგელებდა ფარ სა ო’). 
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მაზ და გუ რა — სა არ ყე ყან წის სა ხელ
წო დე ბა. 

“მაისის ბერ ჩი” — (ხევს.) მა ი სის ბო
ლოს. 

მარ ჯე კა ლი — მა ჭან კა ლი. 
მაჴ ტი, მაჴატი  — (თუშ.) და ბა ლი ბუჩ

ქი, რომ ლის გა ნაც პა ტა რა ცოცხებს 
აკე თე ბენ. კა ხეთ ში გრაკ ლას ეძა
ხი ან. 

მი წის ფერ დე ბულ ნი — (თუშ.) მიც ვა
ლე ბულ ნი, მი წის ფერ  და დე ბულ ნი. 

მეს ხ ნი წყლი სა ნი — მი თო სუ რი სას
ტი კი მებ რ ძო ლე ბი. 

“მეტოტავება” — ხელ და ხელ მე ო მე ბა 
(“ტოტი” — ხე ლი).

მზო რე — მზი ა ნი ად გი ლი. 
მკვლევარეი — მძებნელი. 
მი ოს — (ხევს.) მი დის (“ველთ მი ოს 

ოჩი ა უ რი”). 
“მიუქეჩებ” — (ფშავ.) მი  უძღ   ვე  ბი 

(“სად მი  უ  ქე  ჩებ, ვას   კა  ო”). 
მო ვი — აბ რე შუ მის ქსო ვი ლი (“მოვის 

პე რან გი”). 
მო ლე ვის ქვა — სიკ ვ დი ლის ლო დი. 
მომ ჴ რე — დამ ხ მა რე, შემ წე. 
მურ ყ ნო სე ლი — (გუდამ.) მურ ყ ნა რი, 

ჩო ხის წმ. გი ორ გის საბ რ ძა ნი სი. 
მცენარე — (თუშ.) ჩქარი. 
მჴარ კ ვე რი ა ნი — ეპი თე ტი არ წი ვი სა, 

რო მელ საც მხარ ზე მრგვა ლი თეთ
რი ნი შა ნი (“კვერი”) აქვს. 

მჴრი ა ნი — ავის მო მას წა ვე ბე ლი სიზ
მა რი. 

ნაზ ლობ ნი — მთის ჩა მო ნა შა ლი, 
“მონახეთქი მი წა?” (ა. შა ნი ძე). 

ნა კან ჭა რი — ნაჭ რი ლო ბე ვი. 
ნამ ტე ნა — მატყ ლის ფთი ლა. 
ნარ ჩომ ნი — დარ ჩე ნილ ნი, გა დარ ჩე

ნილ ნი. 
ნა ურ ვა ლი ცხე ნი — გა ხედ ნი ლი ცხე ნი. 
ნა ქურ თ ლი ა ნი — ცხვრის ნა კე ლი ა ნი. 
ნა ჭაპ ნი — ნაწ ნა ვე ბი. 
ნა ჭა რი — ჭრი ლო ბა (“შეუდიოდეს 

მნა ხა ვი, ნა ჭა რიმც უმ ძიმ დე ბა ო”). 

ნა ხა ლი ზა რი — გა თა მა მე ბუ ლი, თავ
გა სუ ლი. 

ნა ხა ნის — რა ხან, რად გან. 
ორ შივ ნე ბი — (ფშავ.) ორ პი რად ნაქ

სო ვი. 
პა ტი მა რი — აქ: ჯვა რის დას ჯი ლი ყმა 

(“წაღმა დაჰყვ, წმინ და გი ორ გი, 
შენს პა ტი მარ სა ყმა სა ო”). 

პე რი — ქა ფი. 
პირ ქუ მე ლაი — (ფშავ.) პირ წი თე ლი. 
პირწყალი — ნამუსი.
რორ ცა — (ფშავ.) რო ცა. 
სა კარ ჩხი ლე — იხ. კარ ჩხი ლი. 
საკ ვ ლე ვე ლა — (ფშავ.) საქ სო ვის ან 

სა ქარ გა ვის ნუ მუ ში. 
სა ლა ღე ბი — 1) თხილ  კა კა ლი და 

ტკბი ლე უ ლი ბავ შ ვე ბის თ ვის, 2) 
მიც ვა ლე ბუ ლის თ ვის ნა კურ თხი 
იგი ვე ნუგ ბა რი. 

სა ლა ღე ბელ ნი — იხ. სა ლა ღე ბი.
სა ლა ღო ბელ ნი — იხ. სა ლა ღე ბი. 
სა მა ნი — 1) მიჯ ნა; 2) რა ი მე მოვ ლე ნის 

სა მახ სოვ როდ მი წა ში ჩა ყუ დე ბუ ლი 
ლო დი (“სამან ჩახ ყუდ ნა ქვი სა ნი”). 

სამ ლე ვი ა რო — ადა მი ან თა და ხოც ვის 
(“დალევის”) სამ გ ლო ვი ა რო სიმ ღე რა. 

სამ წყა რი — გა უ ხედ ნე ლი ცხე ნი, კვი ცი. 
სამ ხ რო — სამ ხ რო ბა. 
სა საგ ნა ვი — სატყორ ც ნი ქვა ას პა რე

ზო ბა ში. 
სა ფერ ჴე — საჯ დო მი ცხე ნი. 
სა ფუ ჴა რი — ხელ თათ მა ნი. 
სა ქო ბე — საქ ვა ბე (ლუდის სა დუ ღე

ბე ლი).
სა ღა რი — ცხე ნი, რო მელ საც შუბ ლ ზე 

ღა რი ვით ჩა მოგ რ ძე ლე ბუ ლი თეთ
რი ნი შა ნი აქვს. 

სა ყუ ვი — (ხევს.) ყუ რე (“საყუვნ მო
ძებ ნონ მთი სა ნი”). 

სა  წინ   წ   ლე  ბი — მათ   რა  ხი, რო  მე     ლიც 
დარ   ტყ   მა  ზე წინ   წ   ლებს (ნაპერ
წკლებს) აყ   რე  ვი  ნებს. 

სა ხე ლე უ რე — მკის დროს მკლავ ზე 
წა მო საც მე ლი ტყა ვი. 
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სა ჴე ლო — თა ნამ დე ბო ბა (“დაიგდოს 
მა მის სა ჴე ლო”). 

სა ჯიგ ვე — “ცერზე ჩა მო საც მე ლი, 
საჩხუ ბა რი იარა ღი, სა ცე რუ ლი”  
(ა. შა ნი ძე). 

სი მუ რი — მდი ნა რე ჯვარ თე ნა ზე. 
სი ნა — რკი ნა (“სინას ჭედს ქაჯ თა მჭე

დე ლი”). 
სი პერ დი ა ნი — სი პე ბით გა და ხუ რუ ლი 

შე ნო ბა. 
სირ მა — ოქ როს თა სი. 
სის ვი — 1) ლურ ჯი ან მწვა ნე (“ტანთ 

სის ვის სკლა ტი ჴდებისა”), 2) ლურ
ჯი რკი ნა (“ტანზედა კა ბა სის ვი სა ი”). 

სკლა ტი — მა უ დი. 
სტა ნია — თან ახ ლავს. 
სულ წ მინ და ნი — (ფშავ.ხევს.) მიც ვა

ლე ბულ ნი. 
სულ წუ ხად — ჩქარ  ჩ ქა რა (“კვამლი 

სულ წუ ხად სდი სა ო”). 
ტო ში — (ფშავ.) ტა ში (“ტოშიოთ სა და 

ტყვრე ბა ო” — ტა ში თუ სად მე ის მი
სო). 

ტყავ - სა ღა მო — ღა მით და სა გებ  გა
და სა ხუ რი ტყა ვე ბი. 

ტყვე- ტუ საღ ნი — აქ: ჯვა რის მი ერ 
დას ჯილ ნი ან და ჭე რილ ნი (“ჩემ მო
ნა მორ ჩილ ნო ო, ჩე მო ტყვე ტუ საღ
ნო ო”).

უდე რა ნი — (თუშ.) უზო მო, ბევ რი. 
უერ თოდ — უშე დე გოდ (“უერთოდ არ 

და ი ხარ ჯ ნეს...”). 
უკ ლო — უძე ოდ გარ დაც ვ ლილ ნი. 
უმ ყოფ ლა ვი — სახ ლი, სა დაც აღა რა

ვინ ცხოვ რობს. 
ურ ჩო — მო ურ ჩე ნე ლი. 
უტი — უტე ხი, ურ ჩი. 
უქ შე რე ბე ლი — (ფშავ.) გა უ მე ტე ბე

ლი. 
უყ მო ყმა — არამ კ ვიდ რი ყმა; ამა თუ 

იმ ჯვრის თ ვის გა რე შე ყმა. 
უც ნა ურ ნი — უც ნობ ნი, უცხო ნი 

(პატარძალი ეუბ ნე ბა ქმრის ოჯახს: 
“ჯალაფნო, ჩემ ნო უც ნა ურ ნო”). 

უჯე რე ბე ლი — უდ რო ო. 
ფა თა ლი ა ნი — სუ რო მომ რავ ლე ბუ ლი 

(“ყანაო ფა თა ლი ა ნო”). 
ფა რა გი — ქა ლის სა მოს ლის გუ ლის

პი რი. 
ფარ საგ — ხე ი რი ა ნად, კარ გად 

(“ფარსაგ ვერ და გი ნა ხე ო”).
ფარ ს ნი ე ლა ო ბა — ფრთე ბის შრი ა ლი, 

ფარ ფა ში. 
ფა ში ნა გუ რი — სა ქონ ლის შიგ ნე უ ლი. 
ფეტ ვო ბა — ფეტ ვის თეს ვის დრო. 
ფე ჴარ ხი ლი ა ნი — ფეხ მო ყი ნუ ლი 

(არხილი — ყი ნუ ლი). 
ფხვრი ა ლი — ცხე ნის ფრუ ტუ ნი. 
ქა ი ბუ რი — (ფშავ.) “მშვილდის ტარ

ზე მბრუ ნა ვი ნაჭ დე ვე ბი ა ნი რგო
ლი, რო მე ლიც მშვილ დის და ჭი მულ 
ლარს იჭერს, ვიდ რე დას ხ ლ ტე ბო
დეს” (ა. შა ნი ძე). 

ქა რას ხა — გუ დას ტ ვი რის ნა წი ლი — 
მო ვერ ცხ ლი ლი ჯიხვის რქა. 

ქარ ჩი — დი დი წე რაქ ვი. 
ქემ ხა — მტკი ცე აბ რე შუ მის ძა ფი 

(“ტყავსა ქემ ხი თა ხკე რავ ღა ე ო”).
ქვეც რი ე ლი — ავ სუ ლი (“ჯაჭვსა ჰგავ... 

ას ხ მულ სა ქვეც რივ ლი სა სა”). 
ქო რაი — თეთ რი ხა რი. 
ქო ქო მო — კა ბის ქო ბა. 
ქურ თე მუ ლი — გრდემ ლი. 
ქჩე რე ბა — გა მე ტე ბა (”რაჴლა ვიქ ჩე

რა” — რო გორ გა ვი მე ტო). 
ყა ლა ნი — ბე გა რი, გა და სახ დე ლი. 
ყა მი — ში ში (“ყამს თუ არ იყავ მტრი

სა სა“, მტრის თუ არ გე ში ნო და). 
ყა წი მი — ვერ ცხ ლის წვრი ლი ბურ თუ

ლა კი სამ შ ვე ნი სად ხმალ ზე, თოფ
ზე, სარ ტყელ ზე...

ყელ ფარ ღე ლა — ყელ თეთ რი. 
ყინ ჩი — ლა მა ზი, კოხ ტა; ყინ ჩად — 

ლა მა ზად, კოხ ტად. 
ყი ჭა ლაი — ჩხიკ ვი. 
ყუდ რო — ჯვა რის ად გი ლი. 
“ყუვიან” — ძგე რენ (“გულის ფი ცარ ნი 

ყუ ვი ან”). 
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შალ შა ვი — მოც ვი. 
შა მო ნა ზე ნი — შე მო ნაძღ ვე ნი. 
შა ნა — ყელ ზე ჩა მო სა კი დე ბე ლი ავ გა

რო ზი, ძი რი თა დად, ნა ჭერ ში გახ ვე
უ ლი ლი თო ნის ფუ ლე ბი.

შე ი სა — (თუშ.) შეს ვ ლი სას (“თო
ფიცამც გა უს ქ დე ბი სა პირ ვე ლად 
ომ ში შე ი სა”).

ში ბი — ჯაჭ ვი, ფი გუ რა ლუ რად: ბი ლი
კი (“შიბნ გა ვი ა რე კლდი სა ნი”). 

შხა მა — ალ პუ რი ზო ნის ფარ თო ფოთ
ლო ვა ნი შხა მი ა ნი მცე ნა რე. 

“ჩაუჟერნიდი” — (ხევს.) ჩა ვუჟ ღ რი ა
ლებ დი (“ჩაუჟერნიდი სა ჯიგ ვე ნი ო” 
— სა ჯიგ ვე ებ ზე ჟღრი ალს და ვაწყე
ბი ნებ დი ო”). 

ცდა — ბრძო ლა. 
ცელ გა ის — (თუშ.) ცე ლით სა თი ბად 

გას ვ ლი სას. 
ცის კივ კა ვე ბი — ცის კი დუ რე ბი. 
წა ი სე — (თუშ.) წას ვ ლი სას. 
“წითლის არა ყი” — სის ხ ლი (“იქ 

დარ ჩა მუ ჭისღე ლე სა წით ლის არა
ყით მთვრა ლი ა”).

წინ გარ და — ხევ სუ რულ სახ ლ ზე მი შე
ნე ბუ ლი ნა გე ბო ბის ბა ნი. 

წელ თი — კა რის შუ ა წელ ზე ჩა სა რა ზი 
ხის კე ტი. 

წოწ კ ვა — ხის წვრი ლი ღე რო ე ბი. 
წუნ ტი — უვარ გი სი, უქ ნა რა. 
ჭან ჭა ხი — ჭა ო ბი ა ნი ად გი ლი. 

ჭე რო — ჯვა რის მსა ხურ თა სამ ყო ფი 
სა ლო ცავ ში, სა ბე რო . 

ჭი გუ ნი — ჭან გე ბი.
ჭი მა- ლახ ტა რა — (ხევს.) იხ. ჭი მა და 

ლახ ტა რა. 
ჭი მა — ბა ლა ხი, რომ ლის ძირს საჭ მე

ლად იყე ნე ბენ. 
ჭი რის წყე ნა — მი სამ ძიმ რე ბა. 
ჭიშ მა რი ტი — ჯვა რის მსა ხუ რი, ხუ ცე სი. 
ჭლიკ მ ბუ ლი — ჩლი ქო სა ნი სა ქო ნე

ლი, რო მელ საც ბა გა ზე აბა მენ. 
ხვე და ძაღ ლი — ხვა დი ძაღ ლი. 
ხის ფე ხი — სა კა ცე. 
ხი ზა ნი — აქ: შვი ლე ბი (“აგვიტირდება 

ხი ზა ნი, შა მოგ ვ ჩი ვი ან რძლე ბი ო”). 
ხო კე რი — ხის ქერ ქის გან დამ ზა დე

ბუ ლი მრგვა ლი ჭურ ჭე ლი მატყ ლის 
ფთი ლე ბის ჩა საწყო ბად. 

ხრი ლი — ფქვი ლის მტვე რი. 
ჴაგირი — სოფ ლის მომ დე ბა რე სახ ნავ  

სა თე სი (“ჴაგირზე ჩა სა ვა ლი ა”). 
ჴარგაის — (თუშ.) ხა რით სახ ნა ვად 

გას ვ ლი სას. 
ჴელის მსხა ლი — ნამ ყე ნი მსხა ლი. 
ჴელის ხი ლე უ ლი — ნამ ყე ნი ხე ხი ლი. 
ჴუჩანი — ფეხ სა მო სი. 
ჯა ღა ლაი — უშ ნო, შე უ ხე და ვი. 
ჯილ და — სა მიზ ნე. 
ჯი რი თი — ას პა რე ზო ბა (აქ: მძი მე წო

ნი ა ნი ქვე ბის სრო ლა). 
ჯუ ღუ რი — უშ ნო, შე უ ხე და ვი. 
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