
საველე-გეოლოგიური პრაქტიკა დაბა სტეფანწმინდაში 

 

2015 წლის აგვისტოს თვეში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო - 

გეოლოგიური ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტები ვიმყოფებოდით საველე გეოლოგიურ 

პრაქტიკაზე დაბა სტეფანწმინდაში.  

 ჩვენი პირველი დაკვირვების წერტილი იყო სოფელ ანანურში, ანანურის სამონასტრო 

კომპლექსის პირდაპირ, სადაც გაშიშვლებულია შრეებრივი, ზოგან ტექტონიკურად აშლილი ე.წ 

უკუღმართის წყება, რომლის ასაკი ქვედასენომანურია მას ზემოთ მოჰყვება კაჟიანი კირქვები 

რომელსაც ანანურის წყებას უწოდებენ. რაც შეეხება ანანურის სამონასტრო კომპლექსს, აგებულია 

XVI-XVII სს-ებში. ამ კომპლექსში თავმოყრილია საერო, სამხედრო და საკულტო ნაგებობები. 

კომპლექსის უმთავრესი ნაგებობაა დიდი გუმბათიანი ტაძარი, რომელიც 1689 წელს აუგიათ 

არაგვის ერისთავის ბრძანებით. 

 

                                      სურ.1. უკუღმართის წყებასთან სოფელ ანანურში 

  
აქედან სვლა გავაგრძელეთ ფასანაურის მიმართულებით და შევჩერდით  შავი და თეთრი 

არაგვის შესართავთან. შავი არაგვი სათავეს ჭიუხის ვულკანური მასივის სმხრეთ ფერდიდან იღებს 

და გუდამაყარის ხეობაში ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ მიედინება შავი ფერის თიხაფიქლებით 

აგებულ ხეობაში. თიხაფიქლების გადარეცხვით მდინარე შავ ფერს იძენს. თეთრი არაგვი სათავეს 

იღებს ყელის ზეგანზე არსებული ვულკანური ცენტრის - დიდინეფისკალოს აღმოსავლეთი 

ფერდობიდან და მიედინება მეოთხეულ ვულკანეგანურ და ზედაიურულ - ცარცული 

წარმონაქმნების ღია ფერის (მეტწილად კარბონატულ) ნალექებში. ამიტომ,  თეთრი არაგვი 



წყალდიდობის დროსაც კი მხოლოდ იმღვრვა და ფერს მკვეთრად არ იცვლის.  თეთრის და შავი 

არაგვის შერთვის ადგილი ძალიან ლამაზი და საინტერესო სანახავია. 

 

 

სურ.2. ფასანაურში შავი და თეთრი არაგვის შეერთების ადგილი 

 

გზა გავაგრძელეთ გუდაურის მიმართულებით და შევჩერდით ჯვრის უღელტეხილზე, 

რომელიც კავკასიონის მთავარ ქედზე მდებარეობს. იგი არის არაგვისა და თერგის აუზების 

წყალგამყოფი. ჯვრის უღელტეხილზე აღმართულია სვეტი, რომელზეც აღნიშნულია 

უღელტეხილის სიმაღლე ზღვის დონიდან- 2395 მ.  

 

 

სურ.3. ჯვრის უღელტეხილზე 

 

 აქედან გზა მდინარე ბიდარას ხეობას მიუყვება. ხეობის შუა ნაწილში მარცხენა ფერდობზე 

მრავალ ადგილას გამოდის მინერალური წყალი. ეს არის რკიანიანი კარბონატული წყლები, 

რომლებიდანაც ფერდობებზე ტრავენტინები ილექება. 

 



 

                                                   სურ.4. ტრავერტინები ბიდარას ხეობაში 

 

ბიდარას ხეობიდან გავემართეთ დაბა სტეფანწმინდაში სადაც დავბინდავდით ჩვენს 

ძვირფას მასპინძლებთან - ბატონ ვინგელისთან და ქალბატონ ნათელასთან. 

 

 

სურ.5. დაბინავება 

                                                                
პირველი დღის მარშრუტი დავიწყეთ საქართველო-რუსეთის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე.ვიმყოფებით მდინარე თერგის მარჯვენა ნაპირზე. ვჩერდებით მდინარე 

კისტინკის ხეობის მარცხენა ფერდზე სადაც აგებულია დარიალის მთავარანგელოზთა -მიქაელისა 

და გაბრიელის და წმინდა გიორგის სახელობის  სამონასტრო კომპლექსში შემავალი გუმბათიანი 



ტაძარი,რომელიც მოპირკეთებულია ვულკან ხორისარის მოწითალო ანდეზიტური ლავის 

მასალით.სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს.  ვაგრძელებთ გზას 

დარიალის ხეობისაკენ,საიდანაც იწყება ჩვენი დაკვირვების წერტილი 1.  დარიალის მასივს უკავია 

ხეობის ჩრდილოეთი ნაწილი,იგი მდებარეობს მდინარე თერგის გასწვრივ,მისი ფართობი 

დაახლოებით 23 კვადრატული კილომეტრია,მასივის ერთ მესამედზე მეტი საქართველო რუსეთის 

საზღვრის ნეიტრალურ ზონაშია.დარიალის მასივის ჩრდილო ნაწილი აგებულია ღია ნაცრისფერი 

შედარებით საღი ბიოტიტიანი გრანიტებითა და დიორიტებით,რომელთანაც სივრცობრივად და 

გენეტურად დაკავშირებულია მუსკოვიტიანი ალაისკიტები და პეგმატიტები.აქ ვხედავთ თითქმის 

შვეულ გაშიშვლებას,რომელიც წარმოდგენილია მაგმური წარმოშობის ქანებით.გაშიშვლებაზე 

მასიური ღია ნაცრისფერი ქანები გაკვეთილია გაცილებით მუქი ფერის დიაბაზის 

დაიკებით.დაკვირვების წერტილში მდებარეობს წყარო. გაშიშვლების ზედაპირზე ქანები ძლიერ 

შეცვლილია.დიაბაზის (დაიკის) მინერალური შედგენილობა შემდეგია: 

ამფიბოლი,რქატყუარა,პლაგიოკლაზი.ქანი არის მუქი ნაცრისფერი.დაიკა ძლიერ დანაწევრებულია 

მისი სიმძლავრე გაშიშვლების ფარგლებში ორიდან სამ მეტრამდე მერყეობს.აქვე მდებარეობს 

დარიალის წმინდა მიქაელ და გაბრიელ მთავარანგელოზთა სახელობის მამათა მონასტერი.ჩვენი 

ბანაკიდან ვიმყოფებით 11 კილომტრეზე.   

 

   

      სურ.6. პრაქტიკის მსვლელობა დარიალის                  სურ.7.სამონასტრო კომფლექსი 

                                   ხეობაში  

 

 ვაგრძელებთ მოძრაობას ჩრდილოეთიდან სამხრეთის მიმართულებით, დარიალის 

გრანიტოიდული კომპლექსის გაშიშვლების გასწვრივ პირველი დაკვირვების წერტილიდან ერთ 

კილომეტრში ვჩერდებით აბრასთან „სახიფათო ზონა“,სადაც არის ჩვნი დაკვირვების წერტილი 

ნომერი 2. გაშიშვლებაზე ახალი მომხდარია აფეთქებითი სამუშაოები, გრანიტული ქანები ძლიერ 

დანაწევრებულია, გაკვეთილი მიკროკლინიანი დაიკებით ,გრანიტებში მკაფიოდ ჩანს გნეისური 

ტექსტურა, ხშირ შემთხვევაში ბიოტიტის ქერცლები ერთმანეთის პარალელურ ზოლებადაა ქანში 



განლაგებული.თეთრი ფერის მინერალებს შორის ხშირია მიკროკლინის პორფირული 

გამონაყოფები. 

 

 

                     სურ.8. გრანიტოიდების გამკვეთი დიაბაზის დაიკა დარიალის მასივში 

 

 ვაგრძელებთ გზას და ვჩერდებით წინა დაკვირვების წერტილიდან 2 კილომეტრში, სადაც 

არის ჩვენი დაკვირვების წერტილის ნომერი 3. აქ გამოდის დაფიქლებული ქვიშაქვების 

წყება,რომელიც კისტინკის წყების სახელწოდებითაა ცნობილი.გამოსავალზე ფიქლები ძლიერ 

დანაწევრებული და დაბზარულია.ამ გაშიშვლებიდან დარიალის მაგმურ კომპლექსებამდე 

დაშორება 150-200 მეტრია .ეს მანძილი დაფარულია ნაყარით,ძირითადი გამოსავალი არ 

ჩანს.კისტინკის წყების ქანები წარმოდგენილია ქვიშაქვებითა და შავი კვარციანი 

ფიქლებით.კისტინკის წყება არის შუა იურული ასაკის.                                                                                                                                                                             

გზას გავუყევით მდინარე თერგის მარჯვენა სანაპიროზე წინა დაკვირვების წერტილიდან 2 

კილომეტრში. გავჩერდით გველეთის ძველ საავტომობილო გზაზე, დაკვირვების წერტილი ნომერი 

4. აქ შიშვლდება გველეთის მასივი,მასივი აგებულია პორფირისებული დაგნეისებული 

გრანიტებით. დაგნეისებული გრანიტები გაკვეთილია სხვადასხვა ორიენტირების მძლავრი 

დიაბაზის დაიკებით.გაშიშვლება ძლიერ დანაპრალიანებული და დაბზარულია მრავალრიცხოვანი 

მცირე და საშუალო ზომის რღვევეებისა სიბრტყეებით გასწვრივ.ძირითადი მასა შედგება 

პლაგიოკლაზის კრისტალების,ბიოტიტის ქერცლების,მიკროკლინისა და კვარცისაგან.მინერალების 

რაოდენობის მკვეთრი ცვალებადობის გამო გველეთის მასივის ქანებში გმოიყოფა კვარციანი 



დიორიტები,გრანიტოიდები,პლაგიოგრანიტები და ტიპური გრანიტები.ეს ქანები თანდათან 

ერთმანეთში გადადის.   

  

               სურ.9. გველეთის მასივი                                      სურ.10. მდ.თერგის ნაპირზე 

 

დღის ბოლოს ჩვენი გეოლოგიური მარშრუტი დავასრულეთ გერგეტის სამების 

სტუმრობით,რომელიც წარუშლელ შთაბეჭდილებას ტოვებს მნახველზე თავისი სილამაზითა და 

სიდიადით. ტაძარი მდებარეობს ზღვის დონიდან 2200 მეტრზე, რომელიც ნაგებია თლილი 

ანდეზიტის ქვის კვადრატებით.  

 

                                                        სურ.11. გერგეტის სამებაზე 

 

გერგეტიდან ისევ დაბა სტეფანწმინდაში დავბრუნდით.  

მეორე დღესაც მარშუტზე წავედით სრული შემადგენლობით.  მარშრუტის მიზანია კასარას 

და თრუსოს ხეობების დათვალიერება და ძველი და ახალი ტრავერტინების გამოსავლების ნახვა. 

მარშრუტზე ვიმყოფებოდით მთელი შემადგენლობით. სტეფანწმინდიდან საავტომობილო გზით 

მივედით სოფ. კობამდე, გზიდან გადავუხვიეთ მარჯვნივ და გავაგრძელეთ გზა სოფ. ოქროყანის 

მიმართულებით. 

მდინარე თერგის მარჯვენა ნაპირზე  კარგად ჩანს მძლავრი   გაშიშვლება, რომელიც სვეტური 

განწევრების მქონე ვერტიკალური კედელია. იგი წარმოადგენს ვულკან ხორასარის ლავურ ნაკადს. 



(გაშიშვლების დასაწყისში  გახსნილია კარიერი, სადაც მოიპოვებენ სამშენებლო და 

მოსაპირკეთებელ მასალას. ეს მასალა წარმოდგენილია წითელი ფენის ანდეზიტ-დაციტებით.( ამ 

მასალით არის მოპირკეთებული დარიალის ხეობაში არსებული მონასტერი). კარიერთან 

დაახლოებით 150 მეტრში იმავე სანაპიროზე აგებულია ქვის დასამუშავებელი საამქრო) ლავური 

ნაკადის ვერტიკალური კედლის ძირში წარმოქმნილია დელუვიური ნალექები, რომლებიც 

ზემოდან ადევს  (დანალექი წარმოშობის)   შრეებრივი ტექსტურის ქანს (სავარაუდოდ ძველი 

ტრავერტინები უნდა იყოს).  დანალექი შრის სიმძლავრე დაახლოებით 20-დან 40-მ-მდე მერყეობს 

და ვრცელდება დაახლოებით 100 მეტრის სიგრძეზე. 

       
სურ.12. ძველ ტრავერტინებთან კასარას              სურ.13. ქვების დასამუშავებელი საამქრო 

                                               ხეობაში 

 

ამ გამოსავლის მოპირდაპირე მხარეს მდინარის მარცხენა სანაპიროზე (საიდანაც გავუყევით გზას) 

გაშიშვლებულია იმავე ტიპის დანალექი ქანები შრეებრივი ტექსტურით. ავიღეთ ნიმუში N 7, ეს 

ნიმუში წარმოადგენს ტრავერტინის ღია ყავისფერი ფერის ზოლებრივი ტექსტურის ქანს. 

ტრავერტინები ხშირად იმეორებენ ძირითადი ქანის ზედაპირის მორფოლოგიას. მათში ხშირია 

ფლორის (ფითლების, ტოტების) განამარხებული ნაწილები. ტრავერტინების წარმომქმნელი 

მინერალიზებული ხსნარების წყარო დღეს აღარ არსებობს. რამდენიმე ათეული მეტრის გავლის 

შემდეგ სოფლის გზის გასწვრივ შიშვლდება დანალექი წარმოშობის ფიქლები (რომლითაც კასარას 

ხეობის მთელი მარცხენა ფერდობია აგებული (იურილი წარომშობის ფურცელა ფიქლები)), ისინი 

მუქი ნაცრისფერი და ღია ყავისფერი სახესხვაობების მორიგეობით არის წარმოდგენილი (ავიღეთ 

ნიმუში N8).ეს ფიქლები ადვილად იშლება, წვიმის დროს ნაშალი მასალა წყლის ნაკადებს გზაზე 

ჩამოაქვთ და გზა გაუვალი ხდება. რის გამოც თრუსოს ხეობაში ახალი გზა გაიყვანეს, მაგრამ ჩვნ 

გაგვიმართლა, გზა გაწმენდილი დაგვხვდა და გავაგრძელეთ მოძრაობა კასარას ხეობაში თრუსოს 

მიმართულებით. 



 

   სურ.14. დანალექი წარმოშობის ფიქლები                          სურ.15. სვეტური განწევრება 

 

თრუსოს ხეობაში ჩამავალი გზიდან ქვემოთ კარგად ჩანს ტრავერტინების ველი. 

ეს ველი მდინარისკენ სუსტად დაქანებულ ფერდობზე მდებარეობს. ტრავერტინებს ქათქათა 

თეთრი ან ოდნავ მოყვითალო ფერი აქვთ.მათზე მოედინება მინერალური წყლის რამდენიმე 

თხელი ნაკადი და თავისებურ ზედაპირს წარმოშობს. ტრავერტინების ველის ქვემოთ, მდ. თერგის 

მარჯვენა ნაპირზე ძველი ტრავერტინებია ჩაქცეული.  თრუსოს საკმაოდ ფართო ხეობის მარცხენა 

ფერდი აგებულია იურული ფიქლებით, ხოლო მარჯვენა ზედაიურული შრეებრივი კირქვებით. ამ 

ფერდის ზედა ნაწილში კარგად ჩანს დანაოჭებული შრეები. შევჩერდით ტრავერტინების ველთან, 

ავიღეთ  ნიმუში N9 და სვლა გავაგრძელეთ მდინარის დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით.  

 

 

         სურ.16. ტრავერტინების ველი თრუსოს ხეობაში                     სურ.17. მინერალიზებული ტბა 

 

შევჩერდით ჭაბურღილთან, რომლის მეშვეობითაც მოიპოვებენ ნახშირორჟანგს CO2 - ს. 

ჭაბურღილიდან 50 მეტრში მდ. თერგის ტერასაზე წარმოშობილია მცირე ზომის მინერალური 

„ტბა“, რომელიც გაზების გამოყოფის გამო „დუღს“. მისგან გამომდინარე ნაკადული მდინარეში 

ჩადის. ნაკადულის კალაპოტი წითელი ფერისაა რკინის ჟანგის გამოყოფის გამო.   ( მისი ნალექები 

წარმოდგენილია ჟანგისფერი, ყვითელი და მომწვანო ფერებით).  მოპირდაპირე მხარეს 

ჩრდილოეთისკენ მოჩანს სათვალთვალო კოშკი და ძველი შენობების  ნანგრევები. 



 
                            სურ.18. CO2-ის ჭაბურღილთან                         სურ.19. ციხე-კოშკი თრუსოს ხეობაში 

 

უკან დაბრუნებისას, სოფელ კობში, შევჩერდით ვულკან ქაბარჯინას ლავური ნაკადის 

ძირში. დაკვირვების წერტილში ლავური ნაკადი წარმოდგენილია შვეული კედლით. კედელზე 

განვითარებულია სვეტური, ბლოკური და ალაგ-ალაგ მარაოსებრი განწევრება, ასევე რამდენიმე 

ვერტიკალური რღვევა, რომდებიც ვერტიკალურად კვეთენ ლავურ ნაკადს მთელ მის სიმაღლეზე. 

ლავური ნაკადის კედლის სიმაღლე 50 მ.-მდეა. გაშიშვლებაზე, სიმაღლის დაახლოებით 2/3-ზე, 

შეიმჩნევა კარნიზი, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ლავური ნაკადი ეტაპობრივი წარმოშობისაა. 

გაშიშვლება აგებულია ნაცრისფერი დაციტებით.  ( ავიღეთ ნიმუში N10 ) . 

 

სურ.20. ქაბარჯინას ლავური ნაკადის სვეტური განწევრება სოფელ კობთან 

 

გავაგრძელეთ გზა და სოფ. ტყარშეთის მოპირდაპირე მხარეს, საავტომობილო გზიდან 

გადავუხვიეთ მარჯვნივ, სოფ. ვარდისუბანში, რომლის ბოლოს საკმაოდ დიდ ფართობზე  

ლახარების ეროზიული ფორმები - სვეტები და გამოქვაბულებია. ნატეხი მასალა ძირითადად 

ვულკანურია - რქატყუარიანი დაციტები და ანდეზიტები, არის თიხაფიქლების ნატეხებიც. 

ნატეხების ზომა ზოგჯერ 0,5 მ.-მდეა. ნატეხები დაუხარისხებელია, შეცემენტებულია ქვიშის 

მასალით. ლახარების ასეთი გავრცელება და ასეთი ეროზიული ფორმები საქართველოში სხვაგან 

არსად გვხვდება. მიზანშეწონილია ამ ფორმებს ბუნების ძეგლის სტატუსი მიენიჭოს. ლახარები 

ვულკან ქაბარჯინას მოქმედებასთანაა დაკავშირებული. ყინულის ან თოვლის დნობის შემდეგ 



წარმოშობილი ან ვულკანის კრატერში დაგროვებული წყალი დაეშვა ვულკანის ფერდობზე და 

წამოიღო იქ არსებული ნატეხი მასალა. საბოლოოდ მყარი მასალისა და ტალახის ნარევი, სელური 

ნაკადის მსგავსად, სწრაფად დაეშვა ვულკან ქაბარჯინას ჩრდილოეთ ფერდობზე და დიდ 

ფართობზე გავრცელდა. ეს არაერთგვაროვანი მასა სხვადასხვა უბანში სხვადასხვა ხარისხით 

შეცემენტდა. სუსტად შეცემენტებული უბნები ადვილად გადაირეცხა, უფრო კარგად 

შეცემენტებული ნაწილი კი დარჩა ეროზიული მოწმეების სახით.  

 

                      სურ.21. ლახარები                                    სურ.22. პარაზიტული ვულკანი ქაბარჯინა 

 

ჩვენი მეორე დღის მარშუტი დასრულდა სოფელ ვარდისუბანში. აქედან გავემართეთ ისევ 

დაბა სტეფანწმინდაში ჩვენს ბაზაში.  

 პრაქტიკის მესამე დღის მარშუტი არის ჯუთის ჭიუხები. დილით დაბა სტეფანწმინდიდან 

გავემართეთ სრული შემადგენლობით კობის მიმართულებით. საავტომობილო გზიდან 

გადავუხვიეთ სოფელ აჩხოტში და გავაგრძელეთ გზა მდ.სნოსწყლის მარცხენა სანაპიროზე. 

გავიარეთ შემდეგი სოფლები - სნო და კარკუჩა. მივედით მდ. სნოსწყლისა და მისი მარცხენა 

შენაკადის შესართავთან. სნოს ხეობის ორივე ფერდობი წარმოდგენილია იურული ფიქლებით. 

მდინარეების შესართავთან გადავუხვიეთ მარცხნივ და შევედით მდ. ჯუთისწყლის ხეობაში. ეს 

გადასახვევი სოფელ აჩხოტიდან 10 კმ.შია. გზა გავაგრძელეთ მდ.ჯუთისწყლის მარჯვენა 

სანაპიროზე. მანქანა დავტოვეთ სოფელ ჯუთაში და ფეხით გავაგრძელეთ გზა მდ. 

ჯუთისწყლისმარცხენა შენაკადის ხეობაში.                                                  



 

                 სურ.23. ჯუთის წყლის მარცხენა შენაკადის                         სურ.24. სოფელი ჯუთა 

                                                   ხებოაში 

 

ხეობის მთელ მანძილზე მყინვარული მორენების ძირამდე, ორივე ფერდი წარმოდგენილია 

იურული ნალექებით. გზაში ვხვდებით უზარმაზარ ლოდებს, რომლებიც ყოველგვარი 

კანონზომიერების გარეშე არის გაფანტული მთელ ხეობაში. ეს ლოდები წარმოდგენილია 

ვულკანოგენებით, რომლებითაც აგებულია ჭიუხების მასივი,ხეობაში კი გამყინვარების დროს 

გადაადგილებული მყინვარის მიერ არის ჩამოტანილი. ჭიუხების ამგები ვულკანოგენები შუა 

იურული ასაკის წყალქვეშა ვულკანიზმის მოქმედების შედეგადაა ჩამოყალიბებული.  

 

 

 

           სურ.25. ჭიუხებისკენ მიმავალ გზაზე                     სურ.26. ვულკანოგენური ლოდები ჭიუხებში 

 

მივედით დაკვირვების წერტილ 11-თან. ვიმყოფებით ჭიუხების ქვეშ მორენის ძირში. 

დაკვირვების წერტილად ავირჩიეთ ოთხი დიდი ლოდი, რომელიც მოწყვეტილია ჭიუხების 

მასივიდან და გადაადგილებულია მყინვარის მიერ. ლოდები წარმოადგენს ვულკანოგენებს, მათ 

ზედაპირზე ჩანს წრიული ფორმის, მცირე, საშუალო და დიდი ზომის წარმონაქმნები, რომლებიც 



ხშირად მწვანე, მოყვითალო და მოწითალო ფერისაა. ამ გამონაყოფებს ბალიშის, ოვალის, ელიფსის 

მსგავსი მომრგვალებული ფორმები აქვთ. მათი საზღვარი ერთმანეთთან მკაფიოა, ვინაიდან ეს 

საზღვარი წარმოდგენილია - ღია ყვითელი და მკვეთრი მწვანე შეფერილობის მინერალიზებული 

არშიით. არშია ძირითადად ეპიდოტითაა წარმოდგენილი. წრიული გამონაყოფების მასიური 

ნაწილი კი წარმოდგენილია მუქი მწვანე, მოყვითალო მწვანე და წითელი ფერის ვულკანური 

ლავური მასით.  

 

                        სურ.27. მორენები                                სურ.28. ეპიდოტის არშია წრიულ გამონაყოფებზე 

 

ჯუთის ჭიუხები იყო ჩვენი ჯგუფის ბოლო მარშუტი. დავბრუნდით საცხოვრებელ სახლში 

ხოლო მომდევნო დღეს დავბრუნდით თბილისში სახლებში...დაბა სტეფანწმინდაში გატარებული 

დღეები დაუვიწყარი იყო თითოეული სტუდენტისთვის. გვქონდა სურვილი რომ არ 

დასრულებულიყო პრაქტიკა, რომელიც კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯი იყო ჩვენი კარგ 

გეოლოგებად ჩამოყალიბებისთვის, მოგვენატრება ყოველი დღე, რომელიც ყაზბეგში გავატარეთ. 

                                               

                                          ,,მდელო შემოსილა გვირილებით, 

                                          მდინარე, ბობოქარი ღრიალებდა 

                                          მთებით შეუმოსავს ყოვლის შემქმნელს 

                                          მისი სილამაზე გაგაგიჟებას. 

                                          მისთვის დაურქმიათ ,,სტეფანწმინდა“ 

                                           წმინდა გულითა და სიყვარულით, 

                                           აქ ხომ ყოველივე სიცოცხლეა, 

                                           სისხლი გიჩხრიალებს თერგისავით, 

                                           მთებთან საუბარსაც კი ისწავლი  

                                           მისი შემხედვარე, დამნახავი. ‘’ 

 


