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1. ՑԱՅԳԱՅԻՆ  

 Կը սիրեմ  ես թափառիլ գիշերին մեջ. գիշերին մեջ, ուր այգուն դեմ, երազի անո˜ւյշ ծաղիկներ, 

ձյունե փթթումներով, կը բացվին հոգիներու  շուշան համբույրին, գիշերի´ն մեջ, ուր գետեզերին 

մոտեն լսվող կոչնակին գանգյունը   կը ծավալի  սարե սար ու խորհրդավոր կերպով կ՚ օրրե 

զգացմունքները:  

       Կարավանը կ՚անցնի՜ լերան արահետներեն ու բոժոժներու ձայնին միստիք մելամաղձությունը, 

հեռուեն հեռու, կը լսվի գիշերին մեջ, որ լուռ է, գիշերին մեջ, որ մթին է և ահավոր:  

       Եղնիկները - անրջային ու պաշտելի՜ կենդանիներ – թեթև, թեթև, գետափն  ի վար  կը սուրան, 

գետափն ի վար` որու մեջ կը ստվերանկարվին, լուսնի   լազվարթային սատափացումներեն, ինչ որ 

ունին խոլագիծ, ու խուսափուկ, ու անշոշափ`երազի մեջ վարշամակված իրենց ամպային ձևերը: Ու 

իրենց մեղրիկ նայվածքներուն   լույսը կ՚առկայծի գիշերին մեջ, որը լայն է, հեշտագին ու 

համապարփակ:  

       Ու բոլոր մրտենիները, բուրումնալիր, դալար համբույրներ կը սոսավեն հոլանի  

միջոցին մեջ: Պարզկա գիշերվան սյուքը կ'անցնի տերևախիտ թավուտքին ճիշդ սրտին  ընդմեջեն, 

սարսուռներ պտտցնելով հոն: Ու ես կը մտածեմ, աչքերս կիսափակ ու հոգնած, գլուխս քարի մը 

հեցած և հոգիս հեշտանքով ու տենդով լեցուն, ես կը մտածե՜մ…  

       Հո՜վը, գինով աղջիկ մըն է կարծես հովը, ծփացիկ պարեգոտով հո՜վը, գիշերվան դողահար ու 

բուրումնավե´տ հովը, որ ջուրերուն վրա խոլ ու տատանուտ շրջապար մը կը դառնա հուլորեն, 

գիշերին մեջ, որ ցրտին է ու դողդոջուն:  

       Կը սիրեմ ես թափառիլ քու հոգիիդ գիշերին մեջ, ո՜վ կին, գիշերին մեջ քու հոգիի՜դ, որ տրտում է 

և ահավոր, լայն ու հեշտագին, կրքոտ ու խանդաբորբ, ցրտին ու դողահար։  
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2. ՑԱՅԳԱՆՎԱԳ  

       Պարզկա գիշերվան համատարած սպիտակ լույսերուն մեջ ո՞վ չզգար խորհուրդն անծայրածիր 

Գոյության. ո՞վ չի լսեր ձայները` որոնք միջոցին մեջ հավիտենության անծայրածիր գաղափարը 

կ'երգեն: Ծնունդի խորհրդասքո՜ղ գիշեր, ուր հոգիները կը վերածնին ու Մտածումները կը սլանան 

դեպ ի անհուն բարձունքը դարավոր խորհրդանիշին. ադամանդե  երազունակ ու լայնալիճ 

նայվածք, որ հոգիներու վրա կը քրթի ու կը հալածե մշուշն  անոնց ըստվերոտ ծալքերուն:  

       Զանգակները կը հնչեն, երգերը կ՚ոգևորեն, ու բոլոր ձայները ցնծագին համերգության մը մեջ կը 

միանան. հոգիներու ծնո՜ւնդն է:  

       Լուսավորները կը վառին, խունկերը կը բուրեն, լույսերն ոսկի բոցերով կը փայլին. հոգիներու 

ծնո՜ւնդն է:  

       Շրթունքները մեղմագին կ'աղոթեն, նայվածքները կը բոցափայլին, ու ձեռքերը կը վերանան, կը 

վերանա՜ն. հոգիներու ծնո՜ւնդն է:  

       Տաճարին մեջ, լուսավառ սեղաններուն վրա, ոսկեհուռ թավիշե բահվանդներով միստիք գիրքեր 

փակ ու լռին կ'աղոթեն. վայրկյանի լռություն մը հոգիներու մեջ անծանոթ դողեր կը թափանցե, ու 

նայվածքները, գութի ու գորովի տամկություններով լեցուն, կը պսպղան. հոգիներու ծնո՜ւնդն է:  

       …Երգերը կը վերսկսին, զանգակները դարձյալ կը հնչեն, մրմունջներն անդուլ կը բարձրանան, 

կնդրուկներն անընդհատ կը բուրեն, և սիրտերը միշտ, մի՛շտ, անհուն սլացքներով, կը վերանան. 

հոգիներու ծնո՜ւնդն է…  

       * * *  

       Քու խորհուրդիդ վեհության առջև, ո՜վ սիրական ու պաշտելի գիշե՛ր, կը զգամ որ ձեռքերս, 

ներքին հզոր ազդեցութենե մը մղված, կը միանան, ծունկերս կը խոնարհին, շրթունքներս կը 

դողդոջեն, ու նայվածքներս կը մոլորին իրենց տենդահույզ թափառումներուն մեջ:  

       Ո՛վ սուրբ գիշեր, հոսեցուր սրտիս մեջ կաթը քու սպիտակ խորհուրդիդ և զիս քու ամբիծ 

գորովանքիդ հավիտենությանը մեջ ապրեցուր, քու հրայրքիդ բոցավառ ծիածանը շողացուր 

հոգվույս խավարին մեջ և էությանս պարապը քու հույզերովդ, քու սուրբ ու կենսառատ հույզերովդ 

լեցուր:  

       Դուն որ Կյանքը տվիր ինծի, ո՜վ Տեր, ապրի՛լ սովրեցուր, ցողե իմ հոգիս ցողովն անհուն 

գթության, ու թող ձյունե սրտիս մեջ հավերժական սպիտակությունը քու սրբություններուդ, տո՛ւր 

ինծի, ո՛վ Տեր, քաղցր մոռացոնքն աշխարհի մորմոքներուն և հետադարձ մոլորանքին ցավն ինծի 

խնայե:  

       Քու սատափե երազիդ գունագեղ շողերուն մեջը զիս թաղե, ո՛վ սուրբ գիշեր, և հագեցուր 

անսահման պապակն որ անդադար կ՚այրե հոգիս: Մանուկը` որ կը նիրհե իմ հոգվույս խորը, 

արթնցուր և հնչեցուր դարձյալ վաղեմի ձայնը` որ լռած էր սրտիս մեջ։  

       Ո՛րքան քաղցր է սուզվիլ քու պայծառ խորհուրդիդ ջինջ անհունության մեջ. թո՛ղ որ հանգչեցնեմ 

հոգնաբեկ ճակատս սփոփանքիդ շողերով ու մոռնամ պահ մը անսահման խանդաղատանքիդ մեջ 
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փանաքի վրդովումներն աշխարհի ունայնություններուն, ո՛վ սուրբ ու պաշտելի գիշերը հոգիներու 

Վերածնունդին…  

1905 

3. ՀԱՏՎԱԾԻԿՆԵՐ  

       Կը լսեմ որ էությանս մեջ կը հեծե անույշ սարսուռը սերերուն, որոնք պիտի ծաղկին ցավոտ 

սրտիս մեջ՝ ուր հիշատակներու փոշին կը քնանա՝ հառաչանքի մելամաղձիկ օրորներուն տակ:  

       Ու կը փախչի՜մ, չեմ գիտեր թե ինչե՛, թերևս իմ հոգիես, իմ ցավատանջ հոգիես, ուր Տառապանքը 

լոկ երգեց երգը անծանոթ ու խորին տրտմության, որ իմ էությանս մեջ կ'ապրի:  

 * * *  

       Հորդառատ ծուխ մը կը պլլըվի Տենչանքիս խորտակող բոցին, որ սուտակային գոտիի մը պես 

կ'երկարի:  

       Անծանոթ դիցուհիներու չարագուշակ ձեռքեր` մշուշի խոպոպներով կ՚աշնաներփեն 

երազագույն հոգիս, որ կը թվի թե կ՚անեանա համրորե՜ն, համրորե´ն: Մահերգի ուրվային 

թախծություններ, ջախջախող ու անբուժելի, հեռուներեն կը նվագեն ինծի մահը ծաղկատի աղջկան. 

— «Մեռա՜վ ան, ո՜վ դուն, անվերապա՜հ տարփավոր, միամի՜տ տղա, ու անկասկա՜ծ: Թափառիկ ու 

դյուրաբեկ ստվերայնություն, որ կրցար քու հույզերդ պտըտցնել խավարչտին ու անել բավիղներու 

եզերքը, խեղդող պարապության մեջ, որ ծնրադրած կը թվեր քեզի` զգացումին ուժգնության առջև: 

Բայց, անխորհո՛ւրդ, գիտցի՛ր մեծ խորհուրդը ու կրկնե՛ մեզի հետ. — «Քնացա՜վ, — ու գուցե 

ընդմիշտ չարթըննա՜. անիկա իր անգոյությունը կ՚ապրի հիմակ, ա՜հ, իր անգոյությունը…»:  

       * * *  

       Ալյակներու ընդհատ֊ ընդհատ շաչող սրսփունքները,  որոնք ավազին վրա կը մեռնին դողահար, 

ու ծովափին խուսափուկ լույսերուն ծիրանի երանգավորումները, որոնք կը թոշնին հանկարծ, 

տարտամ գույներու աղոտ ճաճանչումներ ու թերի լուսաժապավեններու երազունակ գիծեր 

սփռելով գորշ ծովախորշին վրա, կը թափանցեն հոգվույս մեջ հավիտենական գաղափարը 

խուսափուն Գոյության ու մահագուշակ անդորրություններուն:  

       Ա՜հ, լուսնային անհուն, կապույտ, մետաքսե քաղցրություննե՜րը… փախչող վրդովմունքներու 

սպիտակ երազայնությունը… ծովուն աղաբույր շունչը, որ խորունկ զգացողության մը պես կը 

ստվարանա ու կը ճնշե տակավ հոգիիս:  

       Մահվանան անդնդային զգայնություն մը` մահագույն մտածությանց միապաղաղության մեջ:  

       Եվ մահական վանկեր, որոնք կը մագլցին սառ հանդարտություններու մեջ, նվագի մը պես, որ 

կը թմրեցնե՜ հեշտին…  

       Բայց չի՜ լռեր երբեք աղաղակը հոգվույս, որ դեպի կյանք կը վազե, խանդավառ ու բաղձալից…  

       1905  

4. ՋՐԻՆ ԾԱՌԸ  
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       Գետը, դեռ գյուղ չհասած, կը թոթվտի իր հողե անկողնին մեջ` փրփրալից ու հեստ. ու շաչելով, 

շչելով կ'անցնի հպարտ, խարակներուն առջևեն՝ որոնց մեջ կարծես զայն իր անպարագիծ 

հոխորտանքին մեջ արգիլելու շարժումներ ընողներ կան. ահա´ մեկը, որ իր տեղը թողած գացեր, 

կեցեր է ճիշդ հոսանքին մեջտեղը, ու, անտարբեր ու լուրջ, կուրծքը հեղուկ խարազաններու 

հարվածներեն կապուտցած, զայն պիտի պատվարե՜ր կարծես. քիչ մը վարը, ճիշդ հոն, ուր ափունքի 

քարշեպներուն շղթայեն պրծած, գյուղ պիտի մտնե վիժանուտ ջուրը, երկու հաղթ ժայռեր, դեմ դեմի 

նստած, իրենց թուխ բազուկները կ՚երկարեն իրարու. հոն գետը ա˜յնքան նեղցած, ամփոփ ու լռին է, 

որ, կարծես, պզտիկ ճի´գ մըն ալ, ու ժայռերը հավիտենապես պիտի ցցեին հոն իրենց անընկճելի 

ամբարտակը ու կապտեին խեռ տղան: Բայց ջուրը ճապկտուն է, և ճուկ կու տա, կը սահի դնդերոտ 

բազուկներու կամարին տակեն. ու դարձյալ, չարանճար, կը վազե դեպի գյուղ, մյուս ժայռերուն 

առջևեն՝ իրենց անգոսնումին մեջ մեկուսացած, որոնց բացատքին ընդմեջեն երկինքը կը 

հեռանկարվի և անոնց գլխուն վրա կը հանգչի կապույտ կափույրի մը պես. մինակ թե, երբ հոսանքը 

պիտի անցնի կամուրջին տակեն, հոն, ուր ժայռերու հպարտանքը կ'իյնա, և սպիտակ գմբեթարդ 

Աստվածամարը կը ժպտի անույշ, կամուրջին տակեն՝ կը սահի անշշուկ, հանդարտած, և բարի 

Աստվածամարը, զինքը շրջապատող ամբարձուղեշ ու բազմաստեղ ծառերեն, ստվերի խունկ մը` 

օրհնություն մը կը թոթվե, որ կը շղարշանա իր դարավոր անկողինին մեջ երկարած գետին ողորկ ու 

դողդոջուն մարմինին վրա` գրեթե հոլանի: Ու այս այսպես կ՚ըլլա միշտ. գյուղին էն տարեցն անգամ 

պիտի վկայեր, թե գետը, իր գարնանային հորդումներուն ամենեն հուռթի և տարփոտ պահերուն 

իսկ, գեթ անգամ մը վեր չէ ելած ջուրին ծոցը իջնող վանքին քարե սանդուղներեն:  

       * * *  

       Տարի մը, կ՚ըսեն, գետը, գարնան ատեն, անսահման տարածված էր. ամայի դաշտավայրերեն 

անցած պահուն, հանկարծ իր կայքեն դուրս նետված, և իր ափունքեն շա´տ անդին, բոլոր դալար 

թուփերուն, բոլոր խատուտիկ ծաղիկներուն, քումայթ ու թուխ հողերուն իր բազուկներն երկարած, 

անոնցմե բուռ֊ բուռ խլած, առած,֊ փախած էր. և որովհետև գետը անսահման քմայքներ ունի, 

պչրանքի նոպայե մը գրավված այդ ժամուն չէր խնայած նույնիսկ իր դրացի ալոճիներուն, ժանտ-

թուզերուն, ու բոլոր այն բաներուն, որոնց, իր անցքին մեջ ցանկությամբ նայած էր այնքա՛ն ատեն, ու 

գրկած, տարած էր զանոնք ամենն ալ, ու խեղդած էր իր ընթացքին մեջ գտնվող խութերը, 

պարեխները, կղզյակները, ամե˜ն բան. որովհետև գետը անսահման քմայքներ ունի:  

       Բայց իր ցանկությունը չէր հագենար տակավին, և հայրատ, իր կուրծքին վրա երկարած 

ծառերուն փարելե վերջ, դեռ կ՚ըղձար, վարար աղջկան մը պես, կ'ըղձա՛ր, կըղձա՛ր, ժայռերու 

բարձունքին վրա թառած տուներու տանիքներեն ապշահար ու հետաքրքիր զինքը դիտող 

մարդերուն ալ կ'ըղձար. կ՚ուզեր զանո˜նք ալ իր թևերուն մեջ ունենալ, հոգ չէ թե անկենդան, 

անհոգի՜: Եվ այս մոլեկան բաղձանքով չէ՞ր՝ որ արդեն, պարտեզ գացող կնկան մը քղանցքին 

փակավ ու քաշեց իր վիհե սրտին մէջ. և այս խոլ տենչանքեն չէ՞ր, որ իր ափունքին վրա խաղցող 

զույգ մը կայտառ մանուկներ ալ առավ տարավ. առավ ֊տարա՜վ այն պզտիկները՝ որոնք իր 

կարմրորակ ջուրին մեջ ձեռքերնին լվալու, և իր վայրի գեղեցկությունն ըմպելու եկեր էին. և այս 

անպարփակ, շամբուշ քմայքով չէ՞ր վերջապես, որ նույն գետը, անծայր ցանկության վայրկյանի մը 

մեջ, կամուրջն ալ առեր վար էր իջեր, անոր վրա քանի մը մարդիկ գտնելու հույսով:  

       Անհագ արշավը դեռ կը տևեր սակայն, գետեզերքի աղբյուրներն ալ խեղդեր, թաղեր էր իր ծոցին 

մեջ. ջաղացքին դուռը ափ առած՝ ջրանիվները խորտակած էր, և առվեն նախանձոտ, վազած էր 
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ծործորն ի վեր, իրեն անծանոթ վարդերուն բույրը ծծելու ու նշենիի ծաղիկներեն քանի մը շափրակ 

խլելու իղձով, ու ոռոգած էր ամբողջ սև խաղողի այգեստան մը, ու պարտեզի մըն ալ ծառերը հետը 

տարած:  

       * * *  

       Ի՞նչ մնաց այդ բոլորեն… շաբաթ մը վերջը, երբ հորդումները դադրեցան ու գետը դարձավ ինք 

իր մեջ ամփոփվելու,  ավազ ու սիկի անկողիննե՞րը  մինակ, բայց չէ˜. առջի օրերը աննշմար, հետո 

քիչ մը նշանակելի, հետո քիչ մըն ալ ավելի, ծառի  խլյակ մը ծանծաղ ջուրերուն մեջեն իր երկու  

թուխ դաստակները դուրս կը ցցեր. քանի մը օր վերջը, երբ ջուրերը ամբողջովին վերադարձան 

իրենց անկողինը, այդ ծառը արմատացավ, բարձրացավ, մնա˜ց հոն. ու պաղատագին, կարեկից բան 

մը կար իր շարժուձևին  մեջ, ջուրերուն մեջտեղը, ի՞նչ պիտի ըսեր արդյոք ու չէր ըսեր, չէ՛ր կրնար 

ըսել. ինքը հմայքի պես բան մը ուներ իր չորցած զույգ մը բազուկներուն մեջ. և երբ ամառ 

իրիկուններու քաղցր ու տարածուն, բուրումնավետ դաշնակությունը թավշափափուկ կը շոշափեր 

հոգնած, դադրած գեղջուկներուն քրտնխաշ հոգին, երբ հոգնած մարմիննին գետին մեջ երթալ 

թաղելու, ջուրը ծծելու, զովանալու, ապրելո՜ւ անընկճելի պետք մը կը զգային, կարծես, «ջրին ծառը», 

ինչպես կը կոչեին զինքը, ավելի կը ցցվեր իր ինքնության մեջ, իր պաղատանքին մեջ, իր կարեկից 

շարժումին մեջ:  Օր մըն ալ, լուսինկա գիշեր մը, քանի մը մարդեր գացին ծառին տակ լոգնալու, և 

երբ հանված ջուրը պիտի նետվեին, շշուկ մը կառչեցավ իրենց ականջին. կարծես ծառը կը խոսեր. 

խոսեցա´վ. բայց բո˜ւհ, ծառը կը խոսի՞ միթե, ու բլը´մբ, նետվեցան ջուրին մեջ, ջուրին տակ. գացին 

ու ալ չեկան։  

       * * *  

       Հիմա գեղացին կը հասկնա ծառին լեզուն, կը հասկնա լեզուն այն երկճյուղ ծառին, որ թևաբաց 

կայներ է ծանծաղուտքին մեջ և լոգանքի գացողներուն մի՛ ի մը պես ցույց կու տա իր առջև 

սյունացող պտույտքը:  

       Ու երբ իրիկվան արևին, կամ լուսնի լույսին մեջ, իր սիլուեթը կը գծագրվի ջուրերուն վրա, ինքն 

ալ խղդվող մը կը թվի ըլլալ` բազուկները միայն ջուրեն դուրս մնացած:  

 

5. ՈՐԹԻՆ ՏԵՐԵՎԸ  

      Իրիկնավերջը դալկոտ տերևի մը պես հողմավար անցեր է.  բացաստանին մեջ գիշերը թևաբաց 

կ′ընկողմանի. գաղջ, բուրումնացան նազելի գիշերը: Աշխետ զամբիկս նյուսը  կը թոթվե ու քվքվալով 

կ'անցնի այգեստանին մեջեն, ուր խաղողի զգլխիչ բույրը, գինիին նախերգանքը, ու ցորեկվան արևին 

եղկ շոգոլին կը բարձրանան:  

       Հեռաստանին մեջ հարսենի, գեղանի լեռը նստեր է տարփատենչիկ շարժուձևով, մշուշի 

տարտամորեն հոգնաթույր քցաբ մը ուսն ի վեր կ՚իջնե. զույգ մը ծառեր թխլիկ դաստակներու պես 

արևակեզ իրաննին կ՚երկարեն, և իրենց տերևուտքը կը բացվի. լերան դալար ափն է ան, ուր ահա՜ 

լիալուսինը կը զետեղվի, շառագույն, նրբարվեստ հողմահարի մը պես՝ որ հետզհետե կ՚երփներփվի` 

ոսկեթույր, խնկաթույր, քրքում ու արծաթ:  
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       Կ′անցնիմ, կ′անցնի˜մ  անվերջ այգեստաններուն մեջեն, ուր անտես գետի մը մշկենի ալիքը կը 

ծփծփա. ու պտղառատ լիաբերրի հողին արգավանդ ծոցը կ՚ուռի, գոյության եթերածին երակ մը 

անդադրում կը բաբախե. ա՜հ, վայրկյանին քաղցրությունը։  

       Գյուղ կը դառնամ. ատեն֊ ատեն կը շոյեմ ճայիկիս բաշը, որ լուսնի ծիածանումին մեջ կը 

փալփլի, ան սուրալով կ'անցնի դեղնորակ ճամբաներեն, փոշիե ուրվանկարներ հորինելով. Ատեն 

֊ատեն սանձը կը քաշեմ, ու կը կենա. պահին գեղեցկությունը շարժումի գաղափարը կը մոռցնե, ու 

տիեզերքի սրտին մեջ բաբախող րոպեներուն ու վայրկյաններուն զարկը ա՛լ չի զգացվիր. ամեն ինչ 

իր սքանչացումին մեջ կ'արձանանա. հովը, ծաղիկը, տերևը,մարդը, օ՜հ, վայրկյանին երանությո՜ւնը:  

Շրջանկարը կը դիտեմ անկշտում. Գյուղակները` մանուկներու պես նստեր են բլրակներու ծունկին, 

հովիտներու գոգը, կամ գետին քղանցքին մօտ. զավակներ, զոր արգասավոր ամոլ մը ցանցներ է հոս 

֊հոն: Ահա˜ հեռուներեն սպիտակ իրան մը կը ցցվի, կ՚ուռի.  հովիտին աղջի՜կն է, գետը, իմ 

սիրականս, իմ տարփուհիս, որ լուսինեն արծաթ թռաններ կը քաղե իր ծփանուտ քղանցքին համար: 

Բայց պահը անցավ, ու ես ձիս խթանելով կը հառաջանամ, վայրկյանիկ արձանիկ դադարեն վերջ, 

ուր հավիտենականությունը կը մղվեր, կը խտանար, հիմակ աշխույժով կը լսեմ դարձյալ իրերուն 

ձայնը, կյանքին աղաղակը, րոպեներուն ուժգին զարկը:  

       Դեռ չհասա. տափաստանը այնքա՜ն ընդարձակ է, այնքա՜ն ծայրածավալ, որ գավազանի չափ 

երևցող ճամբան առաձիգ, քմահաճ, ոլորված տրեզի պես հետզհետե կը քակվի, կ՚երկննա։ Ճամբուն 

վրա ալոճիներու, ընկուզիններու պզտիկ կայաններ կան. շուրջս այգիները, այգիները, անվե՛րջ 

այգինե՜րը. որթի տերևներ ամե՜ն կողմ. գետնին վրա ու կապտորակ օդին մեջ ալ, որթի խնկագույն 

տերևներ. դիմացս, ետիս, գլխուս վրա, շուրջս, ամե˜ն դի, անրջային թիթեռնիկներու պես 

պարանցիկ կը դառնան. ի՜նչ երազի մեջ եմ: Ու այս տերևի բույլերուն մեջեն, հեռո՜ւն, հա´տ մը, 

գեղեցիկ, հսկայական, լուսաշող, շե´շտ կը նկարվի, իր դրասանգներուն շուրջը բիլ երիզ մը կը 

պտուտկի. ու իր երակիկները, մեղրամոմի պես տժգույն, իր դալար ծոցին մեջ կը խաղան. տեղ֊տեղ 

հրանյութ կայծեր, ոսկի աչքեր կը քթթին. կոթունը փոշեգույն, պիրկ կը շեշտվի. ես այդ տերևին ես 

այդ տեսիլքին կ'երթամ գրկաբաց. ու ինքն ալ ժպտուն, խանդաղատ ինծի կը սպասե, զի՜ս կը կանչե 

կարծես. ա՜հ, ի՜նչ երազի մեջ եմ։  

       Կը քալեմ, կը քալե˜մ, և ահա˜ մոտեցա. մոտեցա ու կը բարձրանամ, փոշեգույն կոթունն ի վեր, 

կաթոգին, սրտազեղ. և ահա կոթունին ալ ծայրն եմ արդեն ու պիտի սուզիվմ դալարին մեջ:  

       — Բարև՛, տնա´շեն:  

       — Բարին արևի՜դ, — կ՚ըսեմ, ու տեսիլքը հալեր֊ փախեր է արդեն. մոմագույն երակները սակայն 

դեռ կը խաղան քիչ մըն ալ ու կ՚այլափոխվին հանկարծ. գյուղիս փողոցներն են, սալարկված, 

միափայլ փողոցները. ու կոթունն ալ զոր մագլցեցա, գյուղիս ճամբան էր, տերևաձև գյուղիս ճամբան:  

       Վա՜խ, տեսիլքը փախե˜ր է, բայց ա՜հ , իրականությունը հոն է. իմ մշկենի, ծաղիկ ու ծափ գյուղս 

հո՛ն է: Երազը գնաց, բայց խանդաղատանքը դեռ կը մնա…։  

 

6. ԱՇՆԵՐԳ  

       Ե. Պ.- ին  
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       Սա՜րն ի վեր, թռա´վ ֊գնաց հոգիիս սպիտակ աղավնին. անո՛ւյշ հոգյակ. բայց իր թռիչքին 

ճերմակ աղոթքը, բայց իր նայվածքին մեղրիկ կաթիլքը, հոգվույս մեջ է դեռ. հոգվույս մեջ է դեռ:  

       Ամրան տաք երազիս այդ ճերմակ թռչունը, սահեցավ անցավ, աշնահար ծառերուն սրսփուն 

հեծեծանքին մեջեն, ու ծովուն ալեդող փըրփուրներուն վրայեն. Մինչև հորիզոնին ծայրը, ավելի 

անդին՝ հոգվույս հուսաբեկ դառնանույշ գալարումին վրա. ավելի՜ անդին` կորսված հորիզոնի մը 

ոսկեջինջ արշալույսին մեջ, օ՜հ, իմ երազիս ճերմակ աղավնի՜ն:  

       Հո՞վը, հովը` որ ահա պատուհանս փակեց. հո՜վը, գիսախռիվ, մոլեկա՛ն Սեպտեմբերին հովը` 

որ ահա՛ կ՚իջնե մինչև հոգվույս ալ լուսոռոգ պատուհանները, մինչև ծիրանի ճրագները իղձիս, իր 

անձրևոտ, ցուրտ ու փրփրուն շունչը նետելու համար հոն. հո՜վը, որքա՜ն մսեցուց արդյոք հոգյակդ, 

ա՜հ, որքա՜ն, որքա՜ն, երազանքիս սպիտակ աղավնին:  

 Ամպամած գաղջ իրիկուն մըն է հիմակ, հոգվույս համար, հոգվո՛ւյդ համար. 

լուսինը` տիրամոր քաղցր, թախծագին, լացող նայվածքի մը պես ժպտեցավ այս իրիկուն 

ամպերուն շեկ շղարշին մեջեն. ու մանրհատ անձրև մը ուրախության արցունքի 

քաղցրությամբ իջավ մինչև հոգվույս հուշքերուն մեջ, ուր սիրացոլ նայվածքներուդ ողկույզն 

է կախվեր` անշիջանելի՜: Այս իրիկուն, օ՜հ այս իրիկուն, ի՜նչ անբացատրելի քաղցրություն 

է որ կը ծորի լուսնին փախստյա նայվածքներեն, ի՜նչ երանություն, ինծի համար՝ որ լուսնին 

ուխտավորն եմ, երբ ան մթագին գիշերներու ապաշխարանքին մեջեն հանկարծ կը բացվի 

լիարծաթ, լիաբակ, վազքի մը պես՝ որ հորիզոնին ծայրը կը բարձրանա` աղոթավոր, 

քմայական, միստիք շրջագիծով. օ՜հ, ի՜նչ քաղցրություն է այս` զոր անտես ցայտք մը սրտիս 

մեջ կը հոսեցնե, ա՜հ, այն ոսկի արշալույսին կուսությանը մեջ թառած, դո՞ւն ալ, սպիտա՜կ 

աղավնիս, դո՞ւն ալ լուսնին նայեցար… 

       

7. ՏԿՃՈՐԻՆ ԵՐԳԸ  

(Արձակ բանաստեղծություն) 
 

       Իրիկնալույսին ծիրանի ծովուն մեջ կղզիացած արտասվող ուռիներու շուքին տակ, 

հովիտին խորը, ահա՛վասիկ իմ երգս, արոտներուն շունչովը լեցուն. ահա՛վասիկ իմ երգս, 

առվեզերքի աննուխին ու ռեհանին խունկովը օծուն. ահա՛վասիկ իմ երգս, հնձված 

արտերուն ու հերկված հողերուն բույրովը, արևեփ խաղողներուն ու մեղրացած թուզերուն 

անուշույքովը ակաղձուն. իմ երգս` իղձի մը, արցունքի մը պես պարզ ու վճիտ, որ իրիկվան 

ոսկի հրեշտակին հետ թև առած կը թռչի, սարերն ի վեր, կապո՜ւյտն ի վեր: 

       Ավանները, անշարժ անդորրիկ իրիկվան մեջ, իրենց ծխնելույզներեն փթթող ծուխի 

մանիշակները կ'ոսկեջրեն. տարածուն ու դաշնավոր քաղցրություն մը կը մշշանա 

անդաստաններուն վրա, ջուրերուն վրա, գյուղակներուն վրա: Իրիկունը, շեկլիկ հերարձակ, 

առույգ արքենի իրիկունը շահասպրամներով, մանիշակներով, վարդերով զարդարված, 

իրիկունը, ոստոստուն, կը սահի֊ կ'անցնի քովես: Ես իրիկվան տարփավորն եմ. ու իմ երգս, 

պարզ, պարզ իմ երգս, անանուն դողերով, անհամար թրթռումներով լեցուն է հիմակ, 

ուռիներու շուքին տակ, հովիտին խորը: 

       Ցերեկվան արևին հուրքովը գինովցած պարտասո՛ւն հոգիներ, ճերմակ լաթերով 

դաշտի՜ մշակներ, եկեք ունկնդրել իմ երգիս. իմ երգիս, որ բյուրազան բուրմունքներու 

խուրձ մըն է, իմ երգիս, ուր ձեր քրտինքին, ձեր երանությանց ու ցավերուն աղաղակը, ձեր 
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սիրական հովերուն, ձեր սիրական ջուրերուն, ձեր սիրական մտերիմ, դրացի 

արագիլներուն ու թռչուններուն համերգությունը կա թառած: Ահա՜ կ՚անցնի իրիկվան 

բամբիշը. ահա՜ անցան իրիկվան օդանույշները, ջրանույշները. ա՜լ թողեք բահը. հերի՛ք 

հերկեցիք, հերի՛ք հողին նայեցաք, հերի՜ք անոր հակեցաք այսքա՜ն ատեն. ստվերները կը 

լճանան տակավ. իրիկուն է. անգամ մըն ալ վե՜ր նայեցեք, դեպի կապույտին փառքը, ու ձեր 

մտածումը, հողին գորշութենեն հափրացած, թող սավառնի հոն. եկեք շարվիլ ծառերու 

շուքին տակ. թո՛ղ երազնիդ վազե` անծանոթ նազելի հուրիներուն ետևեն, դեպ ի անտես 

նիմփարաններ. նայեցեք անծայր, անծիր դաշտերուն, ծավալական ջուրերուն, մինչև որ 

հեռապատկերներուն հոգնութենեն ձեր կոպերը խտղտին, պրկվին, փակվին. ու փակաչք` 

ունկնդրեցեք իմ երգիս: Ո՜վ բարի մշակներ, ականջ դրեք իմ երգիս, ուռիներու շուքին տակ, 

հովտին խորը: 

       Ահա՛ ծիծեռնակներու պարը. սարերեն վար իջնող ստվերի փերթերուն հետ, 

ծիծեռնակները՝ իրենք ալ թանձրացած ֊մարմնացած ստվերները՝ խուսափական լույսերուն 

հետ գրկված կը պարեն իրենց իրիկնային պարը. կը դառնան, կը դառնան, և իրենց 

շրջշրջումին մեջ երբեմն ա՜յնքան կը մոտենան, կը հպավորին իմ կուրծքիս, ա՜յնքան, 

ա՛յնքան որ՝  նոր անծանոթ հորձանք մը իմ երգս կ՚ալեկոծե. և անոնց թռիչքին երգը, 

պլլըված իմ նվագիս, իրիկնավերջի սղոխին փայփայուն դաշնակության հետ, վիտակ֊ 

վիտակ կը գծգծվի ասմազուն միջոցին մեջ, որ հետզհետե կ՚ամպարծաթի: Ես պիտի 

թրթռամ, տերևներուն հետ, թռչուններուն հետ, հովին հետ. բոլոր ձայներուն, բոլոր 

երանգներուն, բոլոր բուրումներուն հետ, ես տակավին պիտի սարսռամ հոս իմ երգս, 

ուռիներու շուքին տակ, դալարաստվեր հովտին ծոցը: 

       Դարձե՜ք ձեր օրվան աշխատութենեն, դարձե՜ք, բարի՜ մշակներ. գիշե՜ր կիսալուսինը 

ոսկեզօծ. ձեր միգապատ տներուն ծիրանեցոլ բիբերը կը փթթին բլուրին կատարեն. ձե՜զ կը 

կանչեն. դարձե՜ք, դարձե՜ք. և ահա՛ տանիքներուն վրա ձերինները կը պարեն, ձեռքերնին 

իրենց ճակտին քիվ ըրած, հորիզոնին լուսալիճ անդորրին մեջ երազուն ձեր սիլուեթներուն 

ետևեն թափառելով. ամբողջ տունը թևաբաց կը սպասե ձեզի, դարձե՜ք, դարձե՜ք: Երդիքին 

ետին, արուսյակը մշտածիծաղ կը թարթափի, հեռավո՜ր, պայծառ ու լուսարձակ` ինչպես 

ձեր խղճին ձայնը, որ ձեր աշխատանքին արևոտ տիվեն վերջ, ձեր գոհունակ հոգիներուն 

զովասուն երջանիկ գիշերին մեջ կը ճառագայթե: Օ՜ն, դարձե՛ք, ձեր օրվան աշխատութենեն, 

դարձե՛ք: Տունը դեռ գրկաբաց կը սպասե ձեզի: Տունը՝ որ գիտե ձեր հոգնությունները, 

ամբողջ օրվան մը ձեր չարքաշությունները, ձեր բովանդակ հոգերն ու հոգին. և ինչպե՜ս 

գիտե ժպտիլ, ամոքել, սիրե՜լ։ Դարձե՜ք, դարձե՜ք, ու երբ տանիքներու վրա փռված ձեր 

անկողիններուն մեջ, լուսավորներու աննյութ անձրևումին տակ անդորրավետ քնանաք, 

կիսալուսնին ոսկելույս համայիլն ալ պիտի առկախվի, մնա հոն` ձեր երդիքներուն վրա: 

Օ՜ն, դարձե՜ք ձեր օրվան աշխատութենեն, դարձե՜ք. Որովհետև իմ երգս ալ ահա՜ գիշերվան 

մեջ կը հալի՜, կը հատնի. որովհետև չեմ ուզեր ա՜լ փեթռտել երջանիկ լռություններուն 

ծաղիկ ցայգերգը՝ որ թո՜շ՝ կը բացվի հովտին խորը, ուռիներու շուքին տակ: 

       

ՊԶՏԻԿ ԵՐԳԵՐ 
 

8. ԱՌՏՈՒՆ 
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       Ինչպես բարի քույր մը, սպիտակ առտուն, լուսեղե՜ն աստված, ձեռքը դրավ ճակտիս և 

համրորեն անցավ հոգվույս մեջ, իր շառ քղանցքեն հոն անձրևելու շրշյունը մետաքս: 

       Ինչպես բարի քույր մը, ցանկալի առտուն` լուսացավ հոգվույս մեջ` կարոտով 

մթագնած. ինչպես բարի քույր մը, ինչպես շուշան մը` անձավի մեջ ծաղկած: 

       Ինչպես բարի քույր մը, գորովազեղ առտուն, իր խունկ ձեռքերով ամենն ալ գգվեց. գգվեց 

ամենն ալ ցավիս ծաղիկներուն, որոնց բաժակները բարձրացան, բարձրացա՜ն` անոր 

նայվածքին լույսովը թրջվելու: 

       Եվ ինչպես բարի քույր, ինչպես բարի քույր` վաղաժամ մեռած` քնացավ առտուն, իր 

գորովանքով օծած` հասկերը իմ տարփանքներուս: 

 

9. ՄԵԾՄԱՅՐԻԿԸ 
 

       Ճրագը ձեռքը ննջասենյակեն ներս մտավ ծերունի կինը: Դուրսը գարնային անձրևը կը 

հոսեր լիատարափ դուրսը գաղջությունն ու մութը ծովացեր էին: Հերարձակ անձրևը ջուրի 

վեժքեր կը ցրցքներ ապակիներու վրա, պատերուն վրա, մայթերուն ու տանիքներուն վրա: 

       Ծերուհին լուսակալին վրա դրավ ճրագը ու գնաց պատուհանին հպեց ճակատը. որքա՜ն 

պետք ուներ այդ զովացքին: 

       Տարափը կը տենդոտեր ու մտրակներու հույլի մը պես կը շաղեր սալարկին սպիտակ 

քամակին վրա, և հետո չարաճճի ձեռքի մը նման գգվական ծեծիկներ կու տար 

ապակիներու երեսին: 

       Ծերուհին ընդերկար մնաց այդ դիրքին մեջ, ճակատը ապակիին հեց, նայվածքին նշույլը 

դուրսի մութին ու գաղջության մեջ տարտամած և կամ՝ մերթ` կայծակներու քրքում եւ 

օձագիծ խաղերեն լուսավառած: Ծերուհին ընդերկար մնաց այդ դիրքին մեջ, հոգին 

անսահմանելի անդոհով մը պրկված: 

       Անձրևի հորձքերը կը վերսկսեին խաղաղ տանիքներուն հետ, բույսերուն ու ծառերուն 

հետ, մայթին ու մութին հետ: Ու կը վերադառնային ցպրտալ ու արցունքոտիլ 

ապակիներուն վրա. և երկնային ջուրը իր փափուկ զովությունով կը փայփայեր ծերուհիին 

ճակատը, կը սթափեցներ զայն իր խոհանքեն: Եվ երկնային ջուրը հմայական ձեռքի մը 

պես` լուսեղեն տեսիլ մը կ՚առկախեր հանկարծ խավարին մեջ. քաղցր ու դժնդակ 

պայծառություն, որ կըշրջագծեր մեղրանույշ ու նրբագիծ դեմքը իր թոռնուհիին: Եվ ի՞նչ 

տեսիլ կրնար թելադրել իրեն գիշերային այս մենությունը, եթե ոչ անորը: Ահա՜ տասներկու 

տարիե ի վեր ցերեկնե՛րն իսկ անոր երազովը կը մտաթափառեր… 

       Տեսիլքը` վայրկենական` ժպտեր ու գացեր էր սակայն, դուրսը լեզու ելեր էր դարձյալ 

ջուրերուն խուժող բարբառը. ու ծերուհին հեղ մըն ալ կը պարուրվեր իր մտահոգությանց 

անարև ու տրտում մշուշով: Երբեմն կը ցնցվեր թեթևակի. կը բաժնվեր քիչ մը ապակիեն, 

բայց ճակատին ջերմությունը` հանկարծորեն զգացված` դարձյալ կը մոտեցներ զինքը 

պատուհանին, ու նայվածքները անգա՜մ մըն ալ կ'ընկղմեին մութին մեջ… 

       

       * * * 

       Աշտանակին մոմը սպառելու մոտ էր. սենյակին լույսը հետզհետե կ'անոսրանար, քանի 

մը նշույլներ տակավին կ'ոգևորեին: Հանկարծ սենյակը մթագնեցավ, ծերուհին արթնցավ իր 
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մտածությանց քունեն. որքա՜ն ատեն մնացած կրնար ըլլալ այդպես պատուհանին առջև. ո՜վ 

գիտե: 

       —Տե՜ր Աստված, զորությանդ մեռնիմ, վաղը պայծառ արև՜ մը… վաղը սո՜ւրբ, սո՛ւրբ օր 

մը տայիր… 

       Ու բաժանվեցավ պատուհանեն, ու մութին մեջ Լույսին առջև ծնրադրեց, հոգեկան 

հորձանք մըն էր իր աղոթքը, որ մերթ զգայության ալիք մը կ՚ըլլար ու կը տարուբերեր 

հոգիին մեջ և կամ մերթ բառերու շուշանական փրփուրով կը ծաղկեր իր շուրթերուն վրա… 

       —Հիսո՜ւս Քրիստոս, զորությա՜նդ մեռնիմ, Սո՜ւրբ Աստվածամար, բարեխո՜ս եղիր, 

ամենակարո՜ղ Տեր, դուն գիտես… ուզածս տո՜ւր հոգիս առ, ուզածս տուր հոգիս առ… 

       Աղոթքը լմնցավ, ծուփքը հանդարտեր էր անշուշտ ու հոգին թեթևցեր, այսքան տարիե ի 

վեր ուրիշ ի՞նչ ամոքանք ուներ արդեն այս վշտագնած հոգին: 

       Մութին մեջ խարխափելով լուցկիին տուփը գտավ ծերուհին, լամպարը  վառեց ու 

սեղանին առջև նստավ.  դեմքեն՝ որ գրեթե կը ճառագայթեր այլևս: Իր դողդոջուն ձեռքերով 

գզրոց մը բացավ, պահարան մը դուրս հանեց, բացավ, լուսանկար մը մարմարին վրա 

դրավ, հետո մոտեցուց լամպարին. մեռած աղջկանը պատկե՜րն էր: Կաղամախի նազելի 

հասակ մը, ճաճանչագեղ դեմք մը, գլխուն վրա հորդառատ պտույտք մը վարսերու` որոնց 

փափկությունը շոշափելի զգայություն մը կը դառնար գրեթե, աչքերը` թանկագին քար, 

զույգ մը խոշոր կայլակներ` առույգ ու տխրագին բոցով: Ծերուհին կը նայեր, կը նայեր, կը 

նայեր, ու տամուկ թարթիչները կը ծիածանվեին լամպարին դեղձան լույսին տակ: 

       Գիշերային աղոթքեն վերջ իր մյուս պաշտամունքը եղած էր այդ լուսանկարը. նորեն ու 

նորեն կը նայեր անոր, լույսին կը մոտեցներ, կը հեռացներ, զանազան դիրքեր կու տար, 

քովնտի կը նայեր, շեշտակի կը նայեր, դառնորեն կը ժպտեր, ցավագին կը շարժեր գլուխը, 

նորանոր վերհիշումներ կ՚ունենար անոր կյանքեն, կը վերապրեցնե՜ր զայն ամեն գիշեր: Եվ 

ամեն գիշեր, ամենմեկ նայելուն, նոր խանդաղատանք մը կըզգար ու կենդանագիրը կը 

մոտեցներ անդադար աչքերուն ու շուրթերուն, շուրթերուն ու աչքերուն… 

       

       * * * 

       Այս գիշերվան հափշտակությունը սակայն ամեն օրվանը չէր, պատկերը անշնչացած 

սիրելիի մը հուշքին լուսագրությունը չէր մինակ այս անգամ: Այս անգամ լուսանկարը 

բոլորովին կ՚անձնանար կարծես, մազերը ոսկի- ֊շագանակագույն շողեր կ'առնեին, աչքերը՝ 

մեղույշ, վառվռուն կենդանություններ, արյունը վարդագույն կը մշշանար այտերուն ու 

ձեռքերուն վրա, շնորհալի ամբողջը կը նորաստեղծվեր: Որովհետև այս գիշեր մանավանդ, 

պատկերը իր զավակը չէր միայն, այլ և թոռնուհին` Արփինե՜ն, ա՜հ, Արփինե՜ն, որուն 

անունը մինակ կրցեր էր պահել իր մտքին հեռավոր մեկ խորշին մեջ, իր սրտին մոտավոր 

մեկ անկյունին ծոցը։ Արփինեն, իրեն համար, իր աղջկանը ցո՛լքը մինակ կրնար ըլլալ, նույն 

վարսերով, նույն դեմքով, նույն հասակով, նույն շարժուձևով, նո՜ւյն հոգիով։ 

       Աղջկանը մահեն վերջ, թոռնիկին առաջին մանկութենեն ասդին, այլ ևս տեսած չէր 

զայն, չէի՜ն թողուր որ տեսնե:  Արփինեին հայրը, իր կնոջ մահեն վերջ հեռավոր արվարձան 

մը փոխադրված՝ անգամ մը ճամբել տված էր մեծմայրիկը, որ իր թոռնիկը ողջագուրել 

գացեր էր՝ աղապատանքով լեցուն,  ու գլխիկո՜ր  ետ դարձեր էր՝ կարոտով ուկսկիծով 

զեղուն. Այդ օրեն ի վեր ահա՜ տասներկու տարի է, որ զայն վերստին տեսած չէր:  Ահա՛ 

տասներկու տարիե ի վեր գրեթե ամեն շաբաթ սիրտմաշուքով կ՚՚ելլեր գյուղին զառիվերեն, 
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թոռնիկին տան դուռը կը բախղեր, ու… կը ճամբե՜ր,  չեխով  ու լուտանքո՜վ կը ճամբվեր. 

անգամ մը սպառնալիքը խիստ ու վճռական եղավ: Հույսը չկտրեց նորեն, չդադրեցուց իր 

այցելությունները, իր ուխտագնացությունները. ա՜լ դուռը չէր զարներ. տունին շուրջը կը 

դեգերեր, իր հույսը դիպվածն էր մինակ, հեռվեն թերևս կարենար տեսնել սիրելի դեմքը, 

մազերուն մեկ գիսա՜կը գոնե: 

       Տարիներով ասպես պարապ գնաց եկավ մեծմայրիկը. Արփինեն մեծցեր ու դպրոց 

կ'երթար. անգամ մը ելավ նույն իսկ դպրոց գնաց.  «Օրիորդին տերտս հասկցնեմ, հելպեթ կը 

թողու…»: Ես Արփինեին մեծմայրիկն եմ ըսավ. շատ իսկ էր հայտարարությունը. ներս 

չառին զինքը. տնտես ախպարը բաներ մը մրթմրթաց, չըլլար, չի կա՛, ըսավ. վարժուհին 

վերի պատուհանը նստած` իր ակնոցին տակեն անտարբեր կը դիտեր ծեր կնոջ հուսահատ 

վերադարձը… Ծերուհին անգամ մընալ հուսախաբ կ'ըլլար, որովհետև ամեն ինչ 

նախագուշակված ու պատվիրված էր արդեն… 

       Բայց սերը հուսահատիլ գիտե՞. տարիները անցեր էին, թոռնիկն ալ մեծցած կ՚ըլլար 

հարկավ, չճանչցվելու աստիճան մեծցած. ծերուհին չէր հուսահատեր սակայն. գեթ հեռվեն 

անոր դեմքը ընդնշմարե՜ր. հավատքի պես կը զգար թե պիտի ճանչնար զայն: 

       Վերջին անգամ երբ դարձյալ կատարած էր վերելքը, թոռնիկին դրացուհիներեն մեկը 

հետաքրքրված ներս առեր էր զինքը ու տերտը հասկցե՜ր: Եվ արդեն շատոնց ծերունի կինը 

ուշադրության առարկա եղեր էր. ո՞վ էր այդ սևավոր կինը՝ որ կանոնավորապես կու գար կը 

դեգերեր այդ կողմերը. իրարու մեջ փսփսացեր, հետաքրքրվեր, հասկցեր էին վերջապես 

դրացուհիները. Արփինեին մեծմայրի՜կն է եղեր. և անոնցմե մեկուն սիրտը չէր դիմացեր այս 

անգամ, ներս կանչեր էր մեծմայրիկը, սփոփեր ու Արփինեն տեսնելու ժամադրություն մը 

խոստացեր էր. օ՜հ, ի՜նչ ուրախություն, վերջապես պիտի տեսներ իր ձագուկը, իր խուզի՜ն. 

հոգ չէ թե հեռվեն մինակ, դրացի տան պատուհանեն՝ որուն դիմաց կայնած կ՚երևակայեր 

արդեն իր սիրական սրտահատորը: 

       — Ո՜ւյ , Աստըծու խնտաք հեմեն, հիմա խենթենամ պըտոր… 

       Աստըծո՜ւ խնտաք, Աստըծո՜ւ խնտաք, ըսեր ու մեկներ էր: 

       Ու վաղը ժամադրության օրն էր. լուսանկարը անգամ մըն ալ համբուրեց, լամպարը 

մարեց ու քնացավ ծերուհին, երջանիկ քնացավ: 

       

       * * * 

       Առտվան դեմ անձրևները դադրեր էին, անամպ ու միափայլ կապույտին վրա արևը 

վիժակի մը պես կը նշուլարձակեր. առտվան սյուքը` գարնային ծաղիկներու բուրումով 

խնկավետ` հեշտագին կը զովանար: 

       Ծերուհին, որ բաց պատուհանին առջև հագված, պատրաստ նստեր էր և արևածագին 

կը սպասեր անհամբեր` վերջապես գոհունակ ու լայն շունչ մը առավ. ուրեմն ահա պիտի 

երջանկանա՜ր: 

       Դողով ու նախազգացումով լեցուն` խաչ հանեց ու ճամբա ինկավ. շոգենավերուն 

հեռավոր սույլին հետ քայլերը կը փութացներ, տենդոտ ու անգիտակից գրեթե: 

       Ղալաթիա հասեր էր. առաջին մտածումը եղավ մոմ մը վառել Ամենափրկիչին. ահա՜ 

մոտեցեր էր իր սիրական գաղափարին իրականացման, մոմ մը չվառե՞ր: 
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       Աղոթքը ըրավ, ժամեն դուրս ելավ, շոգենավ կա՞ր: Ճիշդ ժամանակին կը հասներ, 

տոմսակը առավ, ներս նետվեցավ. նույն պահուն վերջին սույլը կ'արձակվեր, ու շոգենավը 

մեկնած էր արդեն: 

       Առտվան հաճելի արև մը կ'ողողեր խցիկը, ուր ծերուհին նստած էր` մինա՜կ` իր 

երջանիկ ակնկալության ու խռովանքին հետ: Վոսփորը ոսկիով զանակված կապույտ ու 

երկարաձիգ շալի մը պես կը վետվետեր. նոր կտրված ձմերուկի հեշտավետ բույր մը 

կ՚արտածորեր ծովը. շոգենավը կ՚երթար թևաբախ` ծիրկաթինին ձյունաթույր 

ուրախությունը ձգած իր ետևեն: 

       — Յուսկյուտա՜ր… 

       Առտվան ցանցառ ուղևորներուն մեջ ծերուհին առաջինը եղավ դուրս ցատկող: 

       Վերելքը վայրկենական երևցավ իրեն. բան մը չտեսավ ճամբուն վրա, բան մը չլսեց: 

Առաջին բանը, որ զինքը հափշտակութենեն արթնցուց` ձայնը եղավ զանգակին, որուն 

կոճակին կը հպեր իր դողդոջուն ձեռքը: 

       Ճիշդ ժամանակին հասեր էր. Արփինեն արդեն դիմացի պատուհանեն կը խոսակցեր 

բարի դրացուհիին աղջկան հետ: 

       Պետք եղավ որ քիչ մը սպասե ծերուհին, շունչ մը առնե, սուրճ մը խմե, հետո ըսին որ 

կրնա պատուհանին առջև նստիլ ու սպասել, — չուզեցին հանկարծակիի բերել: 

       Բայց իր հոգիեն կը լսեր արդեն թե Արփինեն արդեն հոն էր. կթոտելով ու շնչահատ` 

ելավ վերի հարկը պատուհանին առջև. արևը լիաշող կը ծավալեր, և անոր շլացքին մեջեն 

ծերուհին ընդնշմարեց մինակ իր հոգիին երազը. ա՜յնքան ատեն իրականությունը երազ մը 

մինակ երևցած էր իրեն. ուրեմն Արփինեն էր անիկա, իր սրտահատոր թոռնուհին` 

Արփինեն… 

       —Ո՜ւյ, արևուդ կշտանամ, լուսերու պես աղջիկ, թպխսի մարն է, պոյըդ, պոսըդ սիրեմ, 

… ֆուլիա մազերդ սիրեմ, հոգի՛դ սիրեմ, զավա՛կս, ձագո՛ւկս… պոյդ պոսդ սիրեմ… ֆուլիա 

մազե՜րդ սիրեմ… լուսերո՜ւ պես աղջիկ, լուսերո՛ւ պես աղջիկ… 

       Օ՜հ, շա՛տ էր այսքան ուրախություն հեք սրտի մը համար, որ այնքան ծարավ, ծարավ` 

հանկարծորեն կը լենար և կը զեղուր։ 

       Մեծմայրիկը մեռե՜ր էր… 

 

10. ԱՅՍ ԻՐԻԿՈՒՆ…  

 

(Արձակ բանաստեղծություն) 

       Այս իրիկուն, թուրինջ ջրաներկ իրիկուն մը, քաղաքեն դուրս, քառուղիին բերանը, 

սոսիին տակ նստեր էի. սոսին վաղնջուց ծառ մըն է, ճամբուն վրա, մրգաստաններուն ու 

դալարուտներուն մեջտեղը, համայնական օրհնենքի մը պես բարձրացած: Գարուները՝ 

չարաճճի՜ աղջիկներ՝ նազանքով, գեղով, հեշտությունով լեփլեցուն` եկան անցան իր 

առջևեն. ամառները, արգավանդ ամառներն ալ, և հուռթի պտղաբեր աշունները՝ ամենն 

ալտարիներով անցան իր քովեն, իր հոգիե՜ն ալ: Օր մըն ալ, ամպգոլի տոթագին օր մը, 

բոցագիծ ելեկտրաթև հոսանուտ մը անցավ իր ծոցեն, մինչև հոգիին ալքը կայծա՛կն էր և 

բունը` քարայրի պես բերանաբաց՝ երբեմն անցորդներու օճախը կ'ըլլա, և հոն վառող 

կրակը կայծակին հիշատակն է կարծես, որ մերթ կ՚արթըննա հոն: 

       Սոսիին տակ, ուրեմն` նստեր էի այս իրիկուն: 
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       Երկու տարեց կիներ անցան ցանկորմին քովի արահետեն. մեկը կը խոսեր գթոտ 

շեշտերով իր ձիուն վրա` որ արդեն հյուծավո՜ր՝ վաղահաս աշնան ցուրտին չէ դիմացեր՝ 

մեռե՜ր է. հեյվա՜խ, կ'ըսեր մյուսը, հեյվա՜խ… քայլերը մեռան, ձայները փոշիացան, հեռացեր 

էին, ա՜լ չլսեցի… 

       Հանկարծ կեռասաստանին ծայրեն երեք տղամարդեր երևցան, ճառագայթող դեմքերով. 

մեկը կը պատմեր իր սիրային անցքերը. կնոջական արևոտ, վարդավետ անուն մըն ալ 

լսեցի… զիս տեսան, լռեցին անցան. քիչ մը անդին պատմությունը վերսկսած էր, 

ունկնդիրները կը քրքջային… 

       Քիչ մը վեր առի գլուխս. ճյուղատ սոսիին վրա պարս ելած մեղուներու պես, բուռ մը 

տերև կը խժային, բայց կանանչ, կա՛փկանանչ.. մինչդեռ դիմացի կեռասիներուն տերևները 

կարծրեր են ցուրտեն, և աքասիաները կարծես թալուկե բռնված. մեր ծերունի, օրհնաբեր 

սոսին երիտասարդի ծիծաղներ ունի: Տերևուտքին մեջ շշնկոց մը կա, որ հովինը չէ. 

վայրկյան մը կը դադրի, հետո հեռո՜ւն կը սկսի, խելահեղ թրթռուն ցող մըն է. 

երկուվայրկյանեն, հանկարծակի, գորշ զույգ մը թռվռալով վար կ՚իջնե սաղարթներու 

սրահակը բանալով. հևքոտ, արագ, կը բաժնվին կը հեռանան երկու տարփավոր 

թռչուններ… օդահած տարփանքներու երջանի՜կ թաքստոց` վաղնջական սոսիին 

հետամնաց երիտասարդությունը… Խճուղիին վրայեն սայլորդ մը, արևակեզ, ժպտագին 

գեղջուկ մը` երգելով կու գար. երկու սիրուն ճերմակ եզներ, որոճալով, տատանելով, 

դանդաղելով կը քաշքշեին սայլը քաղքի բարիքներով բեռնավոր: Մտածեցի որ այս սայլորդը 

տուն կը դառնա հիմակ. հունա, բլուրին ծայրն է տունը. բուխերիկին ծուխը` քմահաճ` 

կապույտ ծաղիկներ կը ցրցքնե օդին մեջ. օճախը վառած է… ժամ մը ամբողջ պիտի երթա 

այդ ծուխին, այդ տանիքին, այդ հորիզոնին նայելով, ժպտելով տարփավորի պես, հոր մոր 

պես, սիրական, կաթոգնած. կաթերը կթվեցան, լճացան հիմակ անոթներուն մեջ. հանին 

քնացած ըլլալու է. եղինձը եփած պատրաստ է մաղմաղին վրա. պզտիկները կը սպասեն` 

հայրիկը ի՞նչ պիտի բերե քաղաքեն. հազա՜ր բարի, որովհետև ածուխը լավ ծախվեցավ. 

վաղը, կանուխ, նորեն բեռնա տանի քաղաք… սայլը անցեր հեռացեր է շատոնց. 

սայլապանին երգը կը լսվի դեռ, միօրինակ, երկարաձիգ, տարածական երգ մը, արևոտ 

թախծություններով լի՛, ճիշդ իր դաշտավայրերուն պես, բայց անույշ, անո՛ւյշ, ու ես… 

       Ուրիշ կառապան մը կը վերադառնա, քաղքեցի. խրոխտ, ամբարձիկ, աննկատ կ'անցնի, 

մտրակը շաչեցնելով ու շաչեցնելով. ձիերը կ՚ըմբոստանան պահ մը` այնքան հոգներ են 

մինչև իրիկուն. բայց կառապանը քաղքեցի է՜, — կը կատղի, կը փրփրի, հեք կենդանիներուն 

ամբողջ ազգահամարը ձեռք կ՚առնե… փոշիին մեջ կորսվեցավ կառքը. մտրակը կը շաչե 

տակավին, կը ծիծաղի՜… 

       Հինգ գնչուհիներ, սիրերգելով, կայթելով, կողովներ շալկած` կու գան դաշտերեն, 

քաղաք կը դառնան, եղերդ ու մոլոշով լեցուն կողովները վար կը դնեն. առտուն արևը 

չցաթած գացեր էին. ամբողջ օրվան մը հոգնությունը հոգերնին չէ. կու գան կը շարվին 

ճամբուն եզերքը, ծառերու շուքին տակ, կը խոսին, հայրատ կատակներ կ'ընեն, կը ժպտին, 

կը ծիծաղին. հետո երգ, մատի ծափիկ, պորտախա՜ղ… սիկառներ կը վառեն ու դարձյալ 

շաղակրատելով կայթելով կը դառնան տուն… 

       Ես կը մնամ սակայն, սոսիին տակ, անշարժ. այս իրիկնային համերգության մեջ, 

մեկնող արևին ոսկի գիրը, հեռավոր ծովուն կապույտ տառը, տերևներուն, թռչուններուն 

թրթռուն վանկը կը հեգեմ, կը հեգե՜մ: Բայց չգտա դեռ անսահման բառը, որ դյութական 
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բալլիքի պես պիտի բանար ինծի այս փակ դուռները` ճամբաներուն վրա, ծառերուն տակ, 

ամբոխին մեջ, անցորդները` ամենն ալ` աներևութացան. ես տակավին մթնշաղին մեջ 

կըսպասեմ: Ո՜հ, ըսեք, ըսե՛ք ինծի գունագեղ անսահման բառը` այս իրիկուն… 

 

11. ՁԵՌՔԵՐԸ 
 

       Ծովեզերքի պատշգամին վրա նստած, լուսաբաղձիկ մանուկի հափշտակություններով, 

ու քիչ մը վախով, ու քիչ մը արցունքով, լույսերուն մեկնիլը կը դիտեի ամեն իրիկուն: 

       Ամեն իրիկուն, մթնշաղին ստվերախառնություններեն անդին, լեռնագիծ հորիզոնին 

հուսկ բոցին մեջ, զույգ մը ձեռքեր` թափանցիկ լուսեղեն ձեռքեր՝ կ՚անրջագծվեին։ 

       Երանգներու և լույսերու համեցումին մեջ, քիչ մըն ալ դեռ, ձեռքերը ցոլարձակ կը 

մնային հոն ու երբ մութին հոծ ծուխը կ՚իջներ ու կը շրջագծեր զանոնք, ձեռքերը գլխիվայր 

դարձած զույգ մը շուշաններու կը փոխվեին, որոշակի կը շեշտվեին իրենց զանգակի 

ձևերուն մեջ՝ ոսկեծայր թակաղներով: 

       Բայց լուսավորներու առաջին ծիծաղին հետ շուշանները կը թոշնեին հանկարծ, 

կ'ինքնամփոփվեին, հետո երկու բոլորշի կաթնաթույր լույսերու կը փոխարկվեին, հետո կը 

պզտիկնային, զույգ մը փոսուռաներ` զույգ մը արծաթ զանակներ կ՚ըլլային ու վերջապես կը 

խեղդվեին ստվերներու մածնումին մեջ։ 

       

       * * * 

       Ծովեզերքի պատշգամին վրա նստած, լուսաբաղձիկ պատանիի 

հափշտակություններով, ու քիչ մը վախով, ու քիչ մը արցունքով, տակավին լույսերու 

մեկնումը կը դիտեի ամեն իրիկուն: 

       Ամեն իրիկուն, մթնշաղին ստվերախառնություններեն անդին, լեռնագիծ հորիզոնին 

հուսկ բոցին մեջ, զույգ մը ձեռքեր` լուսեղեն, թափանցիկ ձեռքեր` կ'անրջագծվեին դեռ: 

Իրիկուն մը, այդ կենսական ձեռքերուն ճերմակ դյութանքին մեջ ընկղմած իրիկուն մը, 

խռովանքի կոհակ մը անցավ հոգիես, ու հեռավոր ճերմակ ձեռքերուն վրայեն մշշական 

նրբաթել քողքը փեթըռտեցավ, ինկավ. աչքերս արթնցան անոնց հրաշալի գեղին վրա… 

       Տեսա որ ձեռքերը զի՜ս կը կանչեին… 

       Առաջին րոպեին, հանկարծածին խանդավառությանս մեջ, ուզեցի վազել, վազե՜լ այդ 

տեսլական ձեռքերու գրգանքին. բայց անհունություն մը կ՚անջրպետեր մեզ. ու խորհեցա այն 

ատեն բոլոր այն բաներուն վրա` զոր պիտի կրնայի երկարաձգել կամուրջի պես` մինչև 

սպիտակ ձեռքերուն կայքը. բայց մտածումս ամեն բան պզտիկ գտավ հոգիիս մեջ… 

       Մյուս իրիկունը նստա դարձյալ պատշգամին վրա, թաղարներեն ցայտող բույրերուն 

ողողումին տակ. և սպիտակ ձեռքերը` անգամ մըն ալ հորիզոնի լույսերուն մետաքսե 

վարշամակը թոթվելով ծաղկեցան իրենց անրջական ձյունաթույր, նրբենի մատներուն 

գրգոտ շարժուձևին մեջ։ 

       Սպիտակ ձեռքերուն այդ շարժուձևը կո՞չն էր արդյոք, աղապատանքի կաթոգին 

հրավե՞րը, թե դրժումը, դաժան, դաժա՛ն դրժումը. չէի հասկնար, ու վարանքը կը 

պարապնդեր հոգիս: 

       Եղավ որ, երազի այդ հրեղեն իրիկուններուն մեջ, կոչին կես գիտակցությունով 

արբեցած, եղավ որ հոգիս սահի֊ երթա մինչև հանդիպակաց ծովափունքը, իրիկվան արևին 
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ջուրին վրա գծած շառայլ ուղիներեն, եղավ որ՝ վազեմ մինչև կես ճամբան՝ բայց այդ 

պահերուն, ձեռքերը՝ ճիվաղային դժնե տեսիլներու փոխված, հանկարծ կը ցցուեին 

քարացած, ժխտական շարժուձևով, ու ես ահաբեկ, անսահման զզվանքով տուն կը դառնայի 

նորեն: 

       Երբեմն ալ, խաղաղիկ իրիկուններ, կը կարծեի լսել ձայն մը համբույրներեն ավելի 

գգվոտ` որ հոգիս կը փայփայեր. երկարաձիգ, մեղեդի սլվլյուն մըն էր ան, բուրումնավետ 

ժապավեն` որուն հեշտութենեն ռունգերս կը սարսռային, ու ճիշդ այդ պահուն կը տեսնեի 

զույգ ձեռքերը՝ որոնք հեշտին ծափի մը մեջ կը համբուրուեին. և հետո կը բոլորվէին 

անտեսանելի բերնի մը շուրջ. ձայնին ժապավենը դեռ կ'երկարաձգվեր. ու ես արդեն 

կենսանվաղ… 

       Այսպես, ծփացի շարք մը իրիկուններ այդ տարուբերումին մեջ, և ալ բնավ, բնա՛վ 

չտեսա նախկին շուշանները, փոսուռաները, զանակները, ձեռքերը, հիրիկի հեշտալի 

ձեռքեր միայն կը մնային՝ անփոփոխ իրենց բացխփիկ շարժուձևին մեջ: 

       

       * * * 

       Ծովեզերքի պատշգամին վրա նստած, լուսաբաղձիկ հափշտակություններով, ու քիչ մը 

վախով, ու քիչ մը արցունքով, լույսերուն մեկնիլը կը դիտեի ամեն իրիկուն: 

       Ամեն իրիկուն, մթնշաղին ստվերախառնություններեն անդին, լեռնագիծ հորիզոնին 

հուսկ բոցին մեջ` զույգ մը լուսեղեն թափանցիկ ձեռքեր կ'անրջագծվեին: Իրիկուն մը, 

վերջապես, անշիջանելի ավյունի իրիկուն մը, վարանքին պարապնդումը ի սպառ 

թոթափած, անցա զիս տեսիլքեն բաժնող անջրպետին հորանջումին վրայեն, սուրացի մինչև 

ծովափունքը, ու վեր, մինչև ձեռքերուն հորիզոնը. ու հոն տեսա որ երկու լուսեղեն 

աղջիկներ դյութական պարտեզ մը ցույց կու տային ինծի… 

        Վերադարձիս մութը արհավիրքի պես թանձրացեր էր, ձեռքերուն տեսիլքը չկար: 

       

       * * * 

       Ծովեզերքի պատուհանին վրա նստած, անհուն թախծանքով, հիմակ ալ լույսերուն 

մեկնումը կը դիտեմ դեռ, ամեն իրիկուն: Ամեն իրիկուն, մթնշաղին 

ստվերախառնություններուն մեջեն, կը հառիմ լեռնագիծ հորիզոնին բոցին` ուր դյութական 

ճերմակ ձեռքերուն տեսիլքը թոշնեցավ` ա՛լ չվերածաղկելու համար… 

       Եվ ամեն իրիկուն, հոգիիս մեջ` հեռավոր ձայն մը կը կանչե պաղատագին. 

       «Ո՛վ իմ հորիզոնիս վրա շուշանացած ուրվային ձեռքեր, անգամ մը, անգա՛մ մըն ալ գեթ 

երևցեք ինծի. ո՛վ շուշանե ծաղիկներ, անգա՛մ մը գոնե հիշել տվեք ձեր վաղնջուց 

լռություններուն երգը մոռցված, ո՛վ լուսոռոգ փոսուռաներ ու զանակներ, հեղ մըն ալ գեթ 

պսպղացնեիք ձեր փարփառ շիթերը` հորիզոնին մութին մեջ»: 

       Ձայնը ա՛յնքան հուզիչ է որ հեռավոր հորիզոնին մութին մեջ ձեռքերու տեսիլքին տեղը՝ 

բոց մը կը փայլատակե` որ սակայն՝ ավա՜ղ, վաղեմի սպիտակ շուշանական տեսիլքը չէ՜: 

        
 
 


