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ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑ 

 

«ԲԱԲԱԽՈՒՄՆԵՐ» ժողովածու 

(1901-1903) 

 

1. ԳԻՇԵՐԻՆ ԵՐԱԶԱՆՔԸ  

Աղջամուղջին մեջ գիշերը կ'երազե  

Պայծառ այգուն վառ շրթները կեռասե.  

Ու ցնծության լույս աստղերը կը ժպտին  

Հրաշափառ գոգն հրճվանքի կապույտին.  

 

Բայց երբեմն ալ մղձավանջի մը մեջ թունդ  

Գիշերն այգը կ'երազե զերթ մեկ անդունդ.  

Ու հևքեն վերջ ոռնումներու բիրտ հովին  

Անձրևի հորդ արցունքները կը թորին:  

1903, Հունվար  

        

2. ՀԻՇԱՏԱԿԸ  

Կ. Մկրտիչյանի հիշատակին  

Ձմրան ցրտին հովերեն վերջ  

Զըվարթ գարունը ժպտեցավ.  

Ընձյուղեցան թուփերն, ու պերճ  

Ծաղիկները ծլան կարգավ.  

 

Բայց յիշատակն անոր, ավա՜ղ,  

Հողին տակը թաղված մնաց.  

Լքված հոգվույն անունը վաղ  

Մոռացոնքի վիհին գնաց:  

1902, Հոկտեմբեր 

        

3. ՓՈՒՆՋԵՐԸ  

Գ. Շահինյանի հիշատակին  
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Դեռ չողջունած երազներու ջինջ առտուն`  

Հովեն փչված մոմի մը պես շիջար դուն:  

Տերևին հետ հովերն ըզքեզ ալ տարին  

Միացընել մահվան ահեղ շրջպարին:  

 

Հիշատակի ծաղիկներու փունջեր թարմ  

Քու շիրիմիդ վըրա սըփռել կ'ուղարկեմ.  

Փունջեր` ցողված արցունքներուս շիթերեն,  

Զոր հեռավոր բարեկամեդ կը բերեն:  

1903, Հունվար  

 

4. ՆՈՐ ՏԱՐԻՆ  

Այս գիշեր հագված, սգված նոր տարին  

Առտվան լույսին կըսպասե տենդոտ.  

Ոգիներ անդարձ կորզեցին տարի՜ն  

Մեր գրկեն հինին ձայները ծանոթ:  

       

Նոր տարվո ընծա պայծառ լուսինկան  

Սազեր է գյուղին լեռները բոլոր.  

Երգերը ծերին, ճիչերը մանկան  

Կ'արձագանգեն թունդ խազերով մոլոր:  

    

Իղձերու շարք մը պլլված սրտին`  

Վառ հույզերու մեջ կ'օրրե զայն ուժգին.  

Բորբոքած հուրքովն հույզերու անշեջ  

Կը ծփան սիրտերն ըղձանքներու մեջ:  

       

Գիշերվա վերջին պահերուն լռին  

Ձայներն ու լույսեր հանկարծ կը մարին.  

Եւ բեհեզներովն կապույտ կամարին  

Պճնըված աշխարհ կու գա նոր տարին:  

1902, Դեկտեմբեր  

        

5. ԱՍՏՂԵՐԸ  
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Լույսի բիծեր ծիրանի  

Կ'ասղնտեն քողքը մութին.  

Լուսնի ցոլքեր կ'անհետին  

Խորքը ծովուն հոլանի:  

Կապույտը կը ծածանի  

Կամարին ջինջ ու հանդարտ.  

Հրապույրն անոր գեղանի  

Կ'առինքնե աչքերն անթարթ:  

       * * *  

Աստղերը լուռ կը հալին  

Մութին մեջ մինչև առտու.  

Նման ցավոտ սրտերու,  

Որ թողված են առանձին:  

        

Անշեջ հուրքով մը վառած  

Կ'այրին անոնք հավիտյան.  

Իրենց վիշտը միշտ կու լան  

Լույս արցունքով տխրամած:  

1902, Դեկտեմբեր  

 

6. ԱՐԵՎԱԳԱԼԸ  

Հորիզոնեն վար լույսի պար մը կ'իջնե,  

Ընդելուզված` ճաճանչներով ոսկեհյուս.  

Շուտ կ'անհետի մութն, ու խավար կու տա խույս,  

Աշխարհ արփվույն հուր գալուստը կ'ողջունե:  

        

Կենդանություն կը հագնին դաշտ ու լեռներ,  

Զվարթ երգերը միշտ կը լսվին գեղջուկին.  

Ու զմրուխտի, ադամանդի երանգներ  

Կը փողփողին մեջը լույսի վառ գըրկին:  

        

Խորհուրդներու մըռայլը շուտ կը մարի,  

Բընության այս հըրատ զարթոնքին հանդեպ,  

Ու կը հրճվի հուսահատ սիրտը կարի՜:  

        



 

4 
 

Կը սրբըվին թոնուտ աչքերը տըխուր,  

Ուրախության ժպիտներուն տակ անհուն.  

Ցնծուն երգով կը լեցվի սիրտը թափուր:  

1901, Հունիս 

        

        

7. ՄԱՐՄՆԻ ՎեՐՔ, ՍՐՏԻ ՎեՐՔ  

Մարմնի վերքը` արտաբացված դանակե`  

Ի՜նչ արցունքներ դառնակայլակ կը քամե.  

Ի՜նչ հուզումով ու տխրությամբ համակե,  

Մարմնի վերքը` արտաբացված դանակե.  

        

Սրտի վե՞րքը, ո՜հ, դառնագույն է, Աստվա՜ծ,  

Սևով անքակ, խոցերով ժանտ է պատած.  

Խեղճ ու թշվառ կամ տարամերժ ու լքված  

Սրտի վե՞րքը, ո՜հ, դառնագույն է, Աստվա՜ծ:  

        

Մարմնի վերքը սպեղանի ունի բույժ,  

Անցնելով նա մոռցուկ կ'ըլլա շատ կանուխ,  

Զանգակ չունի նա տխրահունչ, մահագոյժ.  

        

Սրտի վերքը մինչ գերեզմանն երկարած  

Ուղի մ'ունի, արցունքներու զերթ մեկ ուղխ.  

Սպեղանին անոր երկինքն է պահված:  

1901, Հունիս  

 

 

8. ԿՅԱՆՔԻ ԵՐԳԸ  

Ահաբեկիչ կնճիռներուն մեջ կյանքին  

Լալահառաչ, սուր հծծյուններ ինձ ըսին.  

«Ամեն հույսեր մեծ պարապին կը հանգին,  

Ունայնություն մը կը պրկե կյանքը սին:  

        

Ամէն ծաղիկ խամրում մ'ունի իրեն մոտ,  

Ու ամեն կյանք` մութ ստվեր մը իր ետին.  
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Ծաղիկներու բուրումին պես խնկահոտ  

Ամեն հույսեր դեռ չըծլած կ'անհետին»:  

        

Բույց մխացող խոհերուս մեջ ծիրանի  

Լույս մը հանկարծ սըպրդեցավ շողալով,  

Կյանքի փարփառ երգն ոսկեսար, գեղանի,  

Որուն ցվերջ ունկնդրեցի դողալով:  

        

«Տխուր ողբեր թող չքանդեն քեզ, - ըսավ, -  

Թող չցնդին ոսկի հույսերդ ցիրուցան.  

Իր վերջն ունի ամեն կնճիռ, ամեն ցավ`  

Զինք մոռցնող ժպիտները լուսացան:  

 

Ահա ի՛նչպես, տես, կապույտն ալ կամարին  

Մերթ ամպերու գորշությունով կ'աղարտի,  

Անձրևին տակ իր ժպիտներն կը մարին,  

Անձրևն, - այդ լաց,- սակայն երգն է ավարտի:  

       

Ամեն անձրև արև մ'ունի իրմեն վերջ,  

Ինչպես ամեն լաց իր ժպիտն արփենի.  

Ու տևական ուրախություն մը միշտ պերճ  

Պիտ' հաջորդե ժպիտներուն երբեմնի»:  

1903, Հունվար  

 

9. ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՎՔԵՐ  

(Ցայգերգ)  

 I  

Վանդակին մեջ փակված հեք  

Թռչնիկին պես մենավոր,  

Բանտըվեցան սրտիս սեգ,  

Վարդ բաղձանքները բոլոր:  

        

Դուրսն ամեն բան կը խայտա,  

Ծառ ու ծաղիկ կամ դալար.  

Սրտիս մեջ սև պար մը կա  
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Նվագներու տրտմալար:  

        

Թռչնոց ճիչին պես հիմար  

Եվ նվաղկոտ կ'երկերին,  

Թույլ խազերու մեջ տկար`  

Մութ երգերս կ'երկարին:  

II  

Լուռ քերթված մը կապույտի  

Կ'երգե ցայգը լուսավոր.  

Լույս երգերով կը ժպտի  

Ցերեկներուն հոծ ժըխոր:  

       

Մայթին վրա մոտավոր  

Քայլերը միշտ կը շտապեն.  

Արձագանգ մը հեռավոր  

Թողլով իրենց ըշտապեն.  

        

Կապված անոնց շշուկին  

Կու լա սիրտս սըգավոր,  

Խուլ թափի մը մեջ ուժգին:  

Պատուհանեն հեռավոր,  

        

Երգեհոնի ձայնը մը ցունց  

Կը հանե սիրտըս տխուր.  

Իր շեշտերուն թափն ու ցունց  

Կը խըռովեն զիս անլուր:  

III  

 Անշարժ կեցած մեկուսի  

Կը հեծեծեմ սգավոր.  

«Վայելքն ինձմե կը խուսի,  

Կը հատնի կյանքն օրե օր:  

        

Պիտի ըլլա՞ օր մ'արդյոք,  

Որ դառնամ հին օրերուս.  

Պիտի շնչե՞մ լիաթոք  

Զըվարթությունն անոնց կոյս…»:  
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Բայց բնության հըրճվանքեն  

Հույս ու ժպիտ կը քաղեմ.  

Լույսեր հանկարծ կը ճեղքեն  

Մտածումներս դժխեմ:  

        

Եվ անուրջներ ոսկեզօծ`  

Լուռ` մտքիս մեջ կը պարեն,  

Դուրս վանելով անոր հոծ  

Թուխպը լույսի փապարեն:  

1903, Հունվար 29, 30, 31  

 

 

10. ԴԵՂԻՆ ՎԱՐԴԵՐ  

Փթթեցե՛ք միշտ, դեղին վարդեր, լքվա՜ծ վարդեր,  

Խորհրդանիշն առանձնացած հոգիներու.  

Միշտ կը յուզեք դուք իմ հոգիս խռովքով մ'աղու,  

Անհուսության դալուկն հագած տժգույն վարդեր:  

        

Անհուսության դալուկն հագած տժգո՜ւյն վարդեր,  

Զձեզ յավետ պիտի սիրեմ ես սրտագին.  

Ու միշտ սիրել պիտի չուզե իմ դառն հոգին,  

Կարմիր ու ձյուն ճերմակ վարդերն ուրախաբեր:  

        

Կարմիր ու ձյուն ճերմակ վարդերն ուրախաբեր  

_Սուր հեգնանք մը ցավով ճմլած հոգիներու,  

Ինծի երբեք անույշ հրապույր մը չեն ազդեր…  

_Կույս ու զվարթ երանությամբ օծված վարդեր,  

Երգեցե՛ք միշտ ընկճըվածի երգերն աղու,  

Լքված հոգվոց դուք մըտերիմ, տժգո՜ւյն վարդեր:  

1902, Մայիս  

        

 

11. ՀԻՇԱՏԱԿ  
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Գիշերն է լուռ, մութը պատած է չորս դին.  

Մըտածում մը կը սավառնի վեր, ետին,  

Ստվերամած ու մթասքող ամպերուն.  

Եվ կիսատված խորհուրդներս թև կ'առնուն.  

        

Մտածում մը կը սավառնի վեր, հեռո՜ւն,  

Խորհրդավոր քողարկումի մութին տակ.  

Ու աչքերս խորհրդամած, սևեռուն,  

Բյուր խորհուրդներ կը բերեն ինձ անհատակ.  

        

Խորհրդավոր քողարկումի մութին տակ  

Լուռ անձկություն մը կը պրկե զիս հանկարծ.  

Կ'արթըննա մեջըս բյուրավոր հիշատակ:  

        

Լուռ անձկություն մը կը պրկե զիս հանկարծ.  

Մութը խորին, ու բույլ մ'անշեջ հիշատակ  

Սարսուռներով կը համակեն զիս անկարծ:  

1902, Հունիս  

        

 

12. ՏԵՂԱՏԱՐԱՓ  

Մութ մը թանձր ու հոծ պատեր է չորս դին.  

Ամեհի հևքը կը լսվի ծովուն.  

Տենդեր, բյուրավոր խորհուրդներ մթին  

Կը ցնցեն հանկարծ միտքըս վրդովուն:  

       

Օձաձև լույսի երիզներ ճերմակ  

Կը փայլատակեն շողյունով արագ.  

Եվ որոտումներ, ահավոր համակ,  

Գոռ դըղրդումներ կը տեղան վայրագ:  

        

Հորդ անձրևներու տարափներ թոնուտ  

Խոլ ջրվեժներով մայթը կը ծեծեն  

Խառնակ շողյուն մը երկարելով բութ`  

Իրենց մոլեգին ու վայրագ ծեծեն:  
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Իմ սիրտս ալ տրոփուն կը փղձկի հանկարծ,  

Եվ զայն կը ծեծեն հույզեր անհամար.  

Անհաս տենչերու ճիգեր մշտարծարծ  

Կը լուսավորեն իր մռայլ կամար:  

1903, Փետրվար 12  

        

 

13. ԱՆԴԱՐՁ  

Գյուղին արևը կը հատնի լռին.  

Նեղ արահետեն, մոտեն բլուրին,  

Կապուտ-Դարն ի վեր դագաղ կը տանին.  

Հոն կը նիրհե խոր, դժբախտ պատանին,  

Ճերմակով հագված անդա՜րձ ուղևոր:  

        

Ճերմակով հագված անդարձ ուղևոր,  

Կը թողու հայր մ'ու մայր մը սըգավոր.  

Սև օճախի մը մեկ հատիկ բոցն ալ`  

Ցուրտ հովեն փչված պիտ' չըշողա ալ.  

Խրճիթն ալ պիտի մխա օրե օր:  

        

Խրճիթն ալ պիտի մխա օրե օր,  

Ինչպես գիշերն որ կը խոկա տխուր,  

Արագ խուսափումն արևին փարփառ`  

Զոր ուրվականներ տարին անբարբառ,  

Բոց դրոշներով, ցնծումով կարմիր:  

        

Բոց դրոշներով, ցնծումով կարմիր,  

Այգուն կը տոնեն սեգ վերադարձն իր,  

Ու սև պրկումներ զայն շուտ կը թողուն:  

Բայց կսկիծը սուր, սուգը վրդովուն,  

Ճերմակ պատանքն ա՜լ չեն քակվիր տղուն:  

1903, Փետրվար 15  

 

 

 


