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 ԴԱՆԻԵԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ   

«ՀԵԹԱՆՈՍ ԵՐԳԵՐ» ժողովածու (1912) 

«ՀԵԹԱՆՈՍ ԵՐԳԵՐ» 

«ԳՈՂԳՈԹԱՅԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐ» 

 

«ՀԵԹԱՆՈՍ ԵՐԳԵՐ» 

Ես կերգեմ Գինին. – Բագիններուն ծիծաղը և 

խորաններուն արյունը: 

Դարերու Կյանքը կ՚երգեմ, հանուն հաճույքի և 

տառապանքի գեղեցկության: 

Փառք Սաբինային. - Բագոս կը պսակվի: 

  

ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԻՆ 

Կ’ուզեմ ըլլա քու մարմարիո՛նըդ պեղված 

Ոլիմպոսի ամենեն խոր արգանդեն. 

Եվ իմ մուրճիս տակ ըզգենու հըրեղեն 

Միս մը կընոջ, լույսով, տենդով սըրարբած: 

Աչքերդ ըլլան վիհեր` ուր մարդ երբ սուզի` 

Հավերժին մեջ անմահացած ըզգա զինք. 

Գիծերդ անեղծ ըլլան, ըլլան քու ըստինք 

Դաշնակություն մ’ուր կենսահյութը հուզի. 

Մերկ ըլլաս դուն բանաստեղծի մ’հոգվույն պես, 

Եվ հեթանոս այդ մերկությանըդ ներքև 

Տառապի՛ մարդն ու չըկրնա դըպչիլ քեզ: 

Թե հարկ ըլլա զոհ մը ընել քեզ պարգև, 

Բագինիդ ե՛ս պիտի ուզեմ մորթըվիլ` 

Որպեսզի կուճդ ըմպե արյանս հուսկ կաթիլ: 

  

ՎԱՆԱՏՈՒՐ 

… Ամենաբեր նորոց պտղոց տոնից 
հյուրընկալ դիցն Վանատրի. 
ԱԳԱԹԱՆԳԵՂՈՍ 

Նըստած պարարտ եզիդ վրա, ո՛ Վանատուր, 

Մեկ ծագեն մյուսը կանցնիս 

Հայրենական դաշտերուն: 
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Մեռա՜ն բոլոր մեծ աստվածները, իրենց 

Բագիններուն վըրա մամուռը կ’աճի: 

Անմահ եղար դո՛ւն միայն 

Նըման հողին և կըրակին, ու նըման 

Օվկիանոսի աղերուն: 

Ուսերուդ հիր պատմուճանեն դեռ կու գա 

Գինիի հոտն Ամանորի տոներուն: 

Հակառակ այնքա՜ն դարերու ավերին` 

Բիբերըդ դեռ զըվարթություն կը բըղխեն. 

Ու կենեղուտ դեմքիդ վրա 

Արբեցողի կարմիր ծիծաղն է ծեփված: 

Ու երբ պարարտ եզիդ վըրա կ’այցելես, 

Ծաղկամիսեն Միգաբեր, 

Անեզրությունն հայրենական դաշտերուն` 

Կ’հոսի ալի՛քը կյանքին 

Ակոսներեն հայրենակա՜ն դաշտերուն: 

Ահա գարունն ու զարթումներն իր առույգ. 

Հիրիկներո՜վ պըսակվե, ո՛ Վանատուր, 

Ճամբուդ վրա ճառագայթներ կը հոսին 

Երակներո՛ւդ պես զեղուն. 

Եվ կը թաղվին կանանչին մեջ ցողաթուրմ 

Բոլոր քարերն ըսպիտակ: 

Կըտուրներեն գեղջկական 

Կը բարձրանա ծուխը, խունկի պես խաղաղ: 

Թող ես վարդով և ուլունքով գեղաշար 

Քառամանյակըս կախեմ 

Պարանոցեն քու եզիդ, 

Հըլու եզիդ` որ դարձած` 

Մերթ կը լիզե բոպիկ ոտքերդ Աստվածի: 

Օ՜, իր պոչյունը գերազոր, որ ահա 

Քարանձավե քարանձավ 

Կ’արթընցընե թըմրած օձերն ու արջերն, 

Ու խաղաղ կյանքն արևուն տակ կը պոռթկա: 

Աստղերը մեղը՛ր կը ծորեն երկընքեն 

Նայադներու սափորներուն մեջ մարմար 

Արշալուսված աղբյուրներուն եզերքին 

Աղավնիներ կը լոգնան 

Իրենց կտուցեն մարգարիտներ սըրսկելով: 

Ծիծաղե՛, ո՛ Վանատուր, 

Քու հեթանոս ծիծաղներովըդ վըճիտ, 

Զի բընությունն արթընցա՛վ իր քողերեն. 

Զի Բերկրությունն, արգասավոր և անհուն, 

Օդին մեջեն կ’անցնի կ’երթա, ու նըման 

Մեծ կարապի մը վայրի, 

Քու հաղթանա՜կըդ կ’երգե: 
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Ահա ամառն ու իր անդերը խարտյաշ. 

Որաներո՜վ պըսակվե, ո՛ Վանատուր: 

Պըճեղներուն տակ եզիդ 

Մատղաշ ցորյանն անտառացավ. այժըմ իր 

Ծովերուն մեջ` ոսկյա լոգանքըդ ըրե՛: 

Թուփերուն տակ ծաղկահեղց 

Բույներն են լի՛ օրհնությամբ, 

Եվ արտույտին երգն արևե՛ն մեզ կու գա: 

Քու արգավանդ անույշ շունչդ է` որ կ’անցնի 

Դալարավետ բըլուրներուն կողն ի վար: 

Երդիքին վրա քընացող 

Գեղջուկին աչքն ա՛լ կը բանա` Արշալույսն, 

Եվ կը փակե` Լուսնկան: 

Հյուղերն են լի համեմներու բույրերով, 

Ավերակներն իսկ մոխրապատ` են զեղուն 

Եղիճներու, մոլոշներու հունձքերով: 

Ուռենիին տակ, Վանատո՛ւր, կը զոհեմ 

Նոխազը, քեզ նըվիրված, 

Նոխա՜զն, որուն լուսեղ մազերն հորդահոս 

Քամակին վրա` ակոսի պես կը ճեղքվին. 

Նոխա՛զն որ միշտ կը կըրծեր 

Սուրբ շերտափակն այգիիդ: 

Արյո՛ւն խըմե ու մի՛ս կեր, ո՛ Վանատուր, 

Քու հինօրյա խըրախներովդ հեթանոս, 

Զի հասկաթուռ ցորյանին մեջ փայլակող 

Գերանդիներ քե՛զ կ’երգեն: 

Ահա աշունն ու արյուններն իր հուռթի. 

Որթատունկո՜վ պըսակվե, ո՛ Վանատուր: 

Նիզակըդ ա՛ռ, որուն վըրա ոլորուն 

Բարունակներ կը ծաղկին. 

Թող ես եզիդ եղջյուներն 

Ողկույզներո՛վ զարդարեմ: 

Մըրգածառերն, հըղի կընոջ մը նըման, 

Կ’հևան իրենց բեռին տակ. 

Բուներն համակ կըպչուն են քա՛ղցըր հույզով. 

Կորիզն ամեն պըտուղի 

Քու սերմովդ է պընդացած. 

Եվ քու եզիդ շողիքով 

Օծված է հողը բեղուն: 

Ամբարներն ողջ` խաղաղւթյամբ կը լեցվին, 

Եվ կարասներ` ցընծությամբ… 
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Թող, թեղերուն մեջ, ուտե եզըդ գարի՛ն 

Աստղերու պես: Իսկ դուն, Աստվածըդ զըվարթ, 

Աստվածըդ գեր, վարդերես, 

Ա՛ռ դաշխուրանդ, ըմպե՛ արյունը աշնան: 

Աղբյուրին քով ես քեզի 

Մատըռվակեմ թող գինի՜, 

Մատըռվակեմ թող բոցե՜ր, 

Ծիծաղե՛, ո՛ Վանատուր, 

Ո՛ Վանատուր, կաքավե՛. 

Զի այգիեն տերևաթափ` կ’երևան 

Հավերժհարսերն, երկայնքն ի վեր ցանկերուն, 

Եվ աղջիկներ, նուռ լեցուցած գոգերնին, 

Դեպի մեհանըդ կ’երթան. 

Զի դու անմահ ես` դիքերեն վերջ մեռած` 

Օվկիաններու աղին պես, 

Զի տաղտկալի ձըմրան մեջ, 

Հայրենական օճախներուն քով խաղաղ, 

Ամեն կիթառ քե՛զ կ’երգե: 

  

ԵՐԵՔ ՔՈՒՅՐԵՐ 

Անոնք երեք քույրեր էին 

Նըման երեք Շընորհներուն. 

Երեքն երեք ուխտեր ըրին 

Առջևն երեք բագիններուն: 

Երեցն ըսավ. – “Դի՛ք կայծակի, 

Քե՛զ կը ձոնեմ մազերս ոսկի”: 

Միջնեկն ըսավ. – “Ըզգա՛ստ Հիմեն, 

Քեզ կ’ընծայեմ մատնիս հրեղեն”: 

Կըրտսերն ըսավ. – “Վավա՛շ Աստղիկ, 

Ա՛ռ իմ կույսի գոտիս ծաղիկ”: 

Ո՛վ որ մազերն ձոնեց Զևսի` 

Յոթը ազգի յոթ խույր կապեց 

Գահին վըրա Արտաշեսի: 

Ո՛վ որ մատնին տվավ Հիմենին` 

Յոթը չըքնաղ հերոս ծընավ 

Գերահըզոր Հայաստանին: 
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Ո՛վ կույս գոտին մեջքեն ձըգեց` 

Ան` տառապյալ քույրը եղավ, 

Եվ բոզնոցին մեջ նուռ ծախեց: 

  

ՀԵԹԱՆՈՍԱԿԱՆ 

Ապարանքին մեջ մարամար կախարդական Երազին, 

Ու աստղակուռ ջահեր լույս անձրևելով կը վառին, 

Ես Արքա մ’եմ այս գիշեր Արևելքի ճոխությանց, 

Եվ ունիմ գահ ու գանձեր, ճերմակ կիներ հերապանծ: 

Բազմոցիս վրա` զարդարված հովազներու մորթերով` 

Գըլուխս հեցած դաստակիս, և հեշտության մեջ գինով, 

Ընկողմանիկ կը դիտեմ Չերքեզուհի մը անձնյա` 

Որ կը պարե իմ առջև, մարգարտահեռ գորգին վրա: 

Իր հոտևան մազերեն և մարմինեն ծալ ի ծալ 

Կը հոսի ծով մ’հեշտության` ուր կը սիրեմ ես լողալ: 

Ըզգեցեր եմ փառահեղ պատմուճաններս ըսպիտակ 

Բանված հազար աստղերու արցունքներովը սուտակ. 

Շուրջը գլուխիս փաթթեր եմ ապարոշս իմ ձյունափայլ` 

Ծանըր` նըման իմ փառքիս, հանճարիս պես` բյուրածալ: 

Մատնիներով ադամանդ ծանրաբեռնված ձեռքիս մեջ 

Համրիչըս հի՛ռ կը գըլեմ մեծ սաթերով փողփողէջ: 

Ինկեր եմ վար ոտքերես անխնամ գորգին վրա քըրքում 

Հողաթափերս ոսկեհյուս և թաշկինակս ապըրշում: 

Իսկ զետեղված է իմ քով, կենսաժըպիտ, փըրփրադեզ, 

Հըսկա բաժակըս գինվո` որ հըրաշքով մը կարծես 

Դեռ նոր հոսված արյան պես կը պըճըլտա իմ առջև: 

Սակայն բիբերըս ծարավ գույն ու մարմնո գեղաձև` 

Մագարեի մ’աղոթող բիբերուն պես տեսլացած` 

Անհունորեն սուզեր են հորձանքին մեջ ճախրասլաց 

Այն թըխաչվի աղջըկան, Չերքեզուհվույն համպարե` 

Որ իմ առջև կը պարե՜, միշտ կը պարե՜, կը պարե՜… 

Իր շարժումն հո՛ւյլ է երբեմն, ու իր հասակն է նըման 

Հողմնասարսուռ եղեգին, բույր ու փըրփուր, երգ համայն. 

Իսկ երբեմն այնքա՛ն զորեղ թափ մը կու տա ոտքերուն` 

Որ խարույկված բոց կ’ըլլա` քամիներն ծըփծըփուն: 

Օ՜, ան միսին ձևերուն և ծալքերուն հանճա՜րն է. 

Գիտե հեղուլ հորդառատ նայվածքներե, մարմինե 

Բոլոր հրապույրը կընոջ և տըռիփները հեշտին` 

Որոնք նըման ծովերու առջևս անզուսպ կը փըրփրին: 

Ու կը պարե՜, կը պարե՜, հորձանապտույտ կը պարե՜… 

Քըրտինքներով կը պըտղի ճակատն հըստակ փայլարե: 

Վեհ հասակն իր կախարդի` մազերուն տակ ծածկըված` 

Ուռենիին խռովքն ունի` լըճակին վրա ցոլացած: 

Մերթ դեպ ետև կը թեքի, մերթ ալ դեպի ընդառաջ. 
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Հազիվ եղած շամբ ճըկուն, կ’ըլլա բարտի մ’աննըվաճ. 

Եվ մերթ ցընցուն ոստումով` կարծես իրանն հրաշագեղ 

Հանկարծակի կը փըշրե փոշիաբար զերդ բյուրեղ. 

Ու հազիվ հազ դաշնակում մ’իր մարմինեն եղծանած` 

Նոր թեքումով կ’հորինե նո՛ր դաշնակում մը հանկարծ: 

Մարգարտահեռ մուճակներն, ուր ոտքերն իր ձուլվեր են, 

Կարծես հազիվ կը հըպին գորգին վըրա նըկարեն. 

Ու իր հատուկ ճախրանքեն կ’առնու հով մ’ա՛յնքան ծավալ, 

Որ կը մարե երբեմն հա՛պ, ու կ’արծարծե երբեմն ալ 

Իր ականջին օղերուն փայլատակները լազվարթ 

Ու իր բոլոր քայռերուն ճառագայթները զըվարթ: 

Ու կը պարե՜, կը պարե՜, կատաղորեն կը պարե՜, 

Միշտ հըպատակ ցոփ կամքիս` որ զինք ընդմիշտ կը վարե: 

Գլուխեն վե՛ր կը նետե նուրբ պատմուճանն հապըշտապ. 

Կը մերկացվին ըստինքներն ու պարանոցը կարապ, 

Ու որովայնը բարի` իր սև պորտով կընքըված, 

Եվ հույր բումբերը, բոլո՛ր մյուս մասերն առեղծված 

Համակ խորհուրդը միսին ու իր անճառ ձևերուն` 

Ուր դըրեր է իր վերջին հանճարը միտքն Աստըծուն: 

Երբ կը տեսնե իր աչքով մերկությունն իր բյուրեղյա` 

Հրապույրներու այդ բոլոր շռայլման վըրա կ’ամչընա. 

Այն ատեն ցունց մը կու տա փորթորկալից մազերուն` 

Որոնց քամին թափընդթափ կ’երթա մարել սըրսըփուն 

Ադամանդե ջահերն այն մարմարակերտ պալատին, 

Մարմարակերտ պալատին ձեղնալույսերը ռետին: 

Ո՜վ մերկություն հրաշագեղ, Հավերժահա՜րս ամոթլյած` 

Որ խորհուրդի մը նըման մըթության մեջ ես ղողված… 

Այն ժամանակ կ’ոստնում վեր կիրքերուս մեջ ծարավի` 

Թողլով որ ձյուն ապարոշս իյնա ոտքիս տակ լուծվի: 

Մըթարին մեջ առխարխափ Չերքեզուհին կը գտնեմ` 

Առաջնորդված իր կուրծքին հևքերեն բուռն ու վըսեմ, 

Եվ քըրտնաթոր դաստակեն պինդ բըռնելով` մեկուսի 

Կը պառկեցնեմ բազմոցիս մորթերուն վրա հովազի: 

Օ՜, մագնիսով և լույսով թըրծուն մարմինն աղածրի` 

Որ թևերուս մեջ կաթի արյունի պես կը փըրփրի. 

Օ՜, իր մազերն հոդածուփ` որոնց մեջ ես կը լողամ 

Խորը անոնց խեղդվելու վըտանգներով հարաժամ, 

Օ՜, ջերմությունը սատափ բազուկներուն տարփակեզ` 

Որոնցմով վիզըս զորեղ կը պարուրե օձի պես: 

Հուսկ իրարու կ’միանանք մենք համբույրով մը հըզոր… 

Երբ կը ծըծեմ բերնիս մեջ առած շըրթներն իր բոսոր, 

Երբ ժամերով կը քամեմ բյուր երակներն, հուլորեն, 

Օ՜հ, այն ատեն ճաշակած կ’ըլլամ կարծես համորեն 

Հին դարերուն հեթանոս դահամունքներն հազածո, 

Հընդկաստանի համեմնե՜րն, համայն խունկե՜րն Արաբիո: 
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ԿՂԵՈՊԱՏՐԱ 

Կյուդնոսին վրա քարավազ 

Հընչեց տավիղ, հընչեց վին.. 

Եթովպիացի մ’ոպնիազ 

Կ’երգե` քիթին վրա կուրին. 

–«Սահե՛, ո՛վ նավ, սահե՛ շուտ. 

Արծաթ ցռուկիդ ես գերի. 

Մեջըդ սիրտ մը բոցանուտ 

Դափնեվարդի պես կ’այրի: 

Դըշխո՛, նավակըդ բուրյան 

Ունի սատափ թևճակներ` 

Որոնց ծայրեն կը տեղան 

Ադամանդյա կայլակներ: 

Սահե՛, ո՛վ նավ, սահե՛ շուտ 

Ահա Տարսոնը գինով: 

Կ’ուզե Իտալը անգութ 

Շըղթայվիլ մեղկ թևերով: 

Բաբի՛շ, դեմքեդ կը ցոլան 

Բոցեր` գետի երեսին. 

Լուսինն այսպես կու գա ման 

Ջուրերուն վրա Նեղոսին: 

Սահե՛, ո՛վ նավ, սահե՛ շուտ 

Ծաղկածիծաղ ափն ի վեր. 

Նուռ մ’ավասիկ կարմրակուտ 

Այգիեն մեջդ է ինկեր: 

Դըշխո՛, վըրադ պարզեր են 

Ամպհովանի մ’ոսկեթույր, 

Առջևըդ խունկ կը ծըխեն 

Յոթը նաժիշտ, յոթը քույր: 

Սահե՛, ո՛վ նավ, սահե՛ շուտ 

Եվ օրորե թագուհին… 

Մեր տակ կ’երգե ջուրն ընդփույթ 

Պատմելով թովքն անդունդին: 

Բամբի՛շ, ծոցիդ բուրումեն 

Վիհին օձերն արթընցան. 

Շուրջըդ ահա կ’արտասվեն 

Մարգարիտներ մոգական: 
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Սահե՛, ո՛վ նավ, սահե՛ շուտ 

Տարսոնն հեռուն կ’երևա. 

Ջահեր կ’այրին բոցանուտ 

Նիզակներուն ծայրին վրա: 

Դըշխո՛, կողեն նավակին 

Ներս քաշե ձեռքըդ քընքույշ. 

Մատնիդ կ’իյնա խորն ալքին. 

Կ’ընկըղմվի կույսըդ, ըզգո՛ւյշ: 

Սահե՛, ո՛վ նավ, վիհին վրան 

Բաբելոնյան կա՛խ պարտեզ` 

Ուր Շամիրամն է` շուշան, 

Կղեոպատրան` վարդ մ’է վես: 

Բամբի՛շ, գոհարը թագիդ 

Եղավ Քաղքին ա՛լ փարոս: 

Աչքը քեզի անքըթիթ 

Հոն կը սպասե Անտոնեոս: 

Սահե՛, ո՛վ նավ, շո՛ւտ սահե, 

Քանի որ մեջդ է Իսիս` 

Ցըռուկդ աշխարհ կը ջահե` 

Քանի որ մեջդ է մայիս: 

Դըշխո՛, երկիր պագին ա՛լ 

Լեգեոններն Հըռովմի: 

Ըզքեզ դատող սալարն ալ 

Հմայքեդ դողալ կը թվի: 

Կեցի՛ր, ո՛վ նավ, շո՛ւտ կեցիր. 

Ափը կ’ելլե թագուհին, 

Երգս ալ կ’ըլլա ցանուցիր. 

Պետք է փոխեմ լարերս հին»: 

Գուսանն ա՛լ վինը չածեց. 

Իսկ համբույրով մ’այն գիշեր 

Կին մ’Իտալիան նըվաճեց, 

Մարդ մը Բուրգերն հաղթաժեռ: 

  

ՋՈՒՐԻՆ ՎՐԱ 

Նըվագե՛ կիթառդ, ո՛վ իմ Մելինա, 

Լուսինն է ցաթեր, վերքի պես լանջքիս. 

Երգդ, իբրև ըսպունգ, կը ծըծե ահա 

Աստղերն երկընքին, արցունքներն աչքիս: 
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Աշխարհը մոռնա՜նք. ջուրին վրա` լուսնին 

Լուսասփյուռ ճամբա՛ն ըլլա մեր ճամբան… 

Երբ պըսակեմ գլուխս ողկույզով, Մելի՛ն, 

Սըրտիս արյուննե՛ն իսկ գինի կ’ըլլան: 

Թող երգդ հըրճըվի՜. Ծովը լուսավետ 

Անդունդին աղով կ’օծե գանգուրներդ` 

Զոր խառնեց ահա սյուքը` լարերուդ: 

Թող երգդ արփենա՜. լեցուցի գինին 

Կիթառիդ տոսախ պորտին մեջ հըրուտ… 

Աստղի՜կն է նըստեր մեր նավուն քիթին: 

  

Ո՜ ՏԱԼԻԹԱ 

Կարմրաշառայլ լույսերուն մեջ կը վառի 

Կապելադ, ո՛ Տալիթա: 

Բե՛ր գարեջուրն, և թող փրփուրն հոսանուտ 

Մատերդ ի վար պըղպըջա: 

Ի՛նչ փույթ թե ես ազնըվական կը թվիմ, 

Ունիմ ձեռքեր քընքշենի. 

Եվ ի՛նչ փույթ թե դուն աղջիկ մ’ես ջըլեբաց` 

Որ բանվորներ կ’ընդունի: 

Կ’ատեմ կիներն` որոնք դիմացն հայլիին 

Դիմաներկեր կը շաղվեն. 

Կը ծըցընեն Ծերակույտի անդամներ 

Տըռփանքներով տարորեն: 

Դահլիճներուն փարթամ կիները կ’ատեմ. 

Իրենց կավատն է` ոսկին. 

Զիրենք սիրողը կը սպառեն, և իրենք 

Տան շընիկեն կը սպառին: 

Բե՛ր, Տալիթա՜, բե՛ր գարեջուրն, ու նըստե 

Ծունկիս վրա` թույլ տալով 

Որ աղախնի կարճ քըղանցքեդ երևնան 

Բումբերըդ` սև գուլպայով: 

Թող ճըրագներդ հյուծին մինչև առավոտ, 

Եվ թող շեմին վրա երգե 

Գինով աշուղն` հառած բիբերը մեզի, 

Բիբերը զուրկ կըրակե: 

Թող մազերուդ ոսկի հյուսկերը քակես 

Գավաթին մեջ բյուրեղյա, 
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Եվ ծունկերես վար սըրունքներդ օրորես` 

Մինչև որ սերս հասուննա: 

Ինծի ի՛նչ փույթ թե շրթունքներդ են խածեր 

Նավաստիները կոպիտ, 

Եվ հոսեր են քըրտինքն իրենց տըռփանքին 

Աչքերուդ մեջ` ու ծոցիդ: 

Այսօ կ’ուզեմ կուրծքիդ վըրա գինովնալ 

Ինչպես զինվոր մը արբուն. 

Կ’ուզեմ պարպել գավաթդ, և դուն ալ պարպես 

Սիրտըս` նուռի պես հասուն: 

Այսօր կ’ուզեմ դահլիճին մեջ ծաղըրված 

Սերըս առջևըդ պղծել, 

Խաբված հոգիս բերել ռամիկ աղջըկան 

Գարեջուրով մը ծախել: 

  

ԱԴՈՆԻՍԻ ՄԸ 

Արշալույսին դեմ խեփոր մը բացիր` 

Զոր ծովն ոտքիդ տակ նետեց վիհերեն: 

Արշալույսին դեմ խեփոր մը բացիր, 

Կը փայլեր իր մեջ մարգրիտ մ’հոյաշեն: 

Կը փայլեր իր մեջ մարգրիտ մ’հոյաշեն` 

Զոր ճակտիդ վրա դըրիր ներդաշնակ: 

Կը փայլեր իր մեջ մարգրիտ մ’հոյաշեն 

Վայրի կատուի մ’աչքին հանգունակ: 

Վայրի կատուի մ’աչքին հանգունակ` 

Մարգրիտն ուղիիդ լույս տըվավ գիշերն: 

Վայրի կատուի մ’աչքին հանգունակ 

Թովեց Աստղիկին բոլոր տատրակներն: 

  

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԲԱՂԱՆԻՔ 

Մորճագըմբեթ բաղանիքին ներքնադուռն հո՜ւյլ կը բացվի, 

Եբենոս դո՛ւռն հաստաբեստ` որ կը ծեծվի միշտ թակով, 

Եվ անընդհատ կը քըրտնի, կը ճըռընչե ուժասպառ 

Հուրիներուն ետևեն` որոնք դանդա՜ղ կը մըտնեն: 

Բոլոր մե՛րկ են ու չըքնա՛ղ, – թևերն իրենց ծալլեր են 

Լանջքերուն վրա հոյաշեն` որոնց վրա կըդիզվին 

Կույտերն իրենց ծիծերուն, պըտուկներով թըխագեղ: 

Սատափազօծ սանդալներն հատակին վրա կը հընչեն. 
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Սրտերուն հևքն աղվական, ձայներն իրենց քաղցրանույշ 

Բաղնիքեն ներս կը փոխվին անդընդասույզ ղողանջի. 

Աստղերուն պես` լողացող մառախուղին մեջ աղոտ` 

Իրենց աչքերը խոնավ նըշողյուններ կ’արձակեն, 

Եվ գոլորշին, իր տամուկ շըղարշներով, կը պատե 

Մարմինն իրենց` որ պըտղիլ կը սկըսի ա՛լ քրտինքով: 

Հուրիները կը լոգնա՜ն. Պորտաքարին կիզանուտ 

Ոմանք պառկած նըվաղկոտ նայվածքներով կ’երազեն: 

Լուսացընցուղ գըմբեթեն` արևուն շողը ճերմակ 

Ներս կը մաղվի` մարգարտյա հորդ անձրևի մը նըման. 

Եվ ծփանուտ գոլորշին կը դառնա ծով մ’արծաթյա, 

Ուր լյուղ կու գան կարապներն Արևելքի Հեշտանքին 

Ըսպածանին` որ կըպած է զիստերնուն լոռի պես, 

Ա՛լ կը նետվի. մարմինները կը փոխվին արձանի. 

Եվ մազերնին, հյուս առ հյուս, ծովերու պես կը քակեն, 

Ուրկե երբե՛մն կ’իյնան գոհարներու հատիկներ, 

Օ՜, ծամե՜րն այդ, ծամե՜րն այդ, որոնցմով ա՛լ կը ծփա 

Կարծես բաղնիքը ամբողջ. և պորտաքարը մարմար 

Կը թըխանա անոնց հորդ սևափըրփուր ալիքով: 

Գըլուխն իրենց կը սանտրեն ոսկեդրվագ սանտրերով 

Երկա՜ր, երկա՜ր, մինչև ծայրն անծայրածիր մազերուն 

Կ’երթան իրենց մատվըները ծեքծեքուն ու դանդաղ 

Միշտ լողալով կայծերուն մեջ մատնիի ադամանդ: 

Անոնք երբեմըն կը զգան նըվաղումներ, ու երբեմն 

Հանկարծակի կը սարսռան` երբ գմբեթեն կը կաթի 

Ցուրտ ցող մ’իրենց ծոծրակին հեշտագրգիռ փոսին մեջ: 

Ահա հարյուր ծորակնե՜րն, ահա մարմար ծորակնե՜րն 

Իրար ետև կը բացվին` աղմըկահույզ կարկաջով. 

Մոխիրի պես գորշ շոգին կը բարձրանա ծուփ առ ծուփ, 

Դատարկ գուռերը բոլոր կենդանություն կը ստանան. 

Ջուրը կ’հորդի ամեն կողմ, ջուրը կ’երգե քաղցրահունչ. 

Հուրիները կը լոգնա՜ն. Գուռերուն շուրջ հավաքված 

Գանո՛վայի Շընորհներ, կարծես իրար կը փարին, 

Եվ կը խառնեն ծիծերնին, կը խառնեն ժիր թևերնին 

Եվ սըրունքնին պաղպաջուն, և պորտերնին կոշարա` 

Ուրկե մուշկի հատիկներ, տարրալուծված, կը բուրեն: 

Մարմարներուն վրա նստած զիստերն իրենց կ’ընդլայնին` 

Ու կը խըմեն հեշտությունն իրենց տակեն սահող ջրին: 

Ոսկի թասերը ահա քարերուն վրա կը հընչեն, 

Տոսա՜խ թասերն, որոնք մերթ սիրտերու պես կը ճաթին` 

Այդ անպատում մերկությանց ծառայելու ժամանակ: 

Կը քըրքըրի կավն ահա, ծոթրինաբույր կավը զով, 

Ծաղկահյութով զանգըված` զոր մեր նախնիք կ’ուտեին: 

Մազերն անով կը ծեփվին, ու կը դառնան ապըրշում: 

Լանջերն անով կ’օծանվին, ու կ’ըլլան նման փրփուրի. 

Անոր խյուսովը պաղուկ, և լըպըրծուն շաղախով 
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Կը զովանան հուրիներն, որովայննին կը հըղկեն 

Գետի խիճին պես ողորկ ու թավշորեն օծանուտ: 

Կ’եռան ջուրերը, կը լվան Կըրակներն այդ պաշտելի. 

Կը փըրփըրին օճառներն` Մաքրություններն անգամ մ’ալ 

Իրենց մածան լույսերուն մեջ մաքրելու ի խընդիր, 

Ջուրն, որ ամեն կողմանե, պորտաքարին շուրջն ի վար, 

Կ’հոսի կ’երթա` կոյուղին իսկ բուրումով լեցնելու, 

Գո՜րշ է կավով ու կիրով, լեղի կիրով հերաթափ, 

Եվ իր ուղխին հետ մեկտեղ մերթ կը գըլե կը տանի 

Թըխակուտակ թընճուկներ, անութներու գանգուրներ, 

Եվ խըռիվներն աղվամազ այդ կիպերյան լուսեղեն 

Արձաններուն կենեղուտ` որոնք այլևս ուժաթափ 

Կը լեցընեն հուսկ թասերն, թասերը հուսկ կը պարպեն. 

Գուռերն հե՛ղ մ’ալ կը հորդին, բաղնիքն հեղ մ’ալ կ’աղմկի 

Ջուրն եռեփուն կը վազե, հե՛ղ մ’ալ կ’լողնան հուրիներն: 

Կը բըռնըկի մորթերնին վարդի մը պես բոցավառ. 

Եվ նըվաղուն բիբերով, թասերն` իրենց գըլուխին, 

Կուրծքերնուն վրա միշտ գրկած դեզերն իրենց ծիծերուն` 

Այլևըս դուրս կը փութան, շարան շարան, հևասպառ, 

Անգայտացած շոգիով, կակաչներու պես բոսոր… 

Օ՜, գանգուրներն հորդառատ` իրենց կուրծքին վրա մերկ, 

Օ՜, գանգուրները խըխում, կաթիլնեով ծանրացած, 

Որոնք բոբիկ ոտքերնուն` սատափ ցողեր կը ծորեն… 

Ինչպես պատմել ձեր օծումն, ի՜նչպես պատմել ձեր զարդերն` 

Երբ մարմիննիդ կը սըրբեք, և կուռքի պես կը հագվիք… 

Թող համբուրեմ մատերնիդ` զոր դուք այսօր կը թաթխեք 

Հինաներու գուշին խորն` իբր արյունոտ սըրտի մեջ, 

Թող համբուրեմ մազերնիդ` կընդրուկներով օծանուտ` 

Որոնք, գիշերը, լուսնին տակ, կը բուրեն բարձին վրա, 

Եվ հոնքերնիդ ծարուրված, ամպանըման թարթիչնիդ, 

Եվ լա՜նջքը ձեր` որ փաղփուն մանյակներով ոսկեշար 

Ամուսնական անկողնին նըշողուն ջա՛հը կ’ըլլա. 

Թող համբուրեմ պորտը ձեր` ուր ծըրարած կը ծածկեք 

Թե՛ Արաբիո հաշիշներն և թե՛ մուշկերն Ափրիկյան: 

Ձեր տուներն այժը՛մ կ’երթաք գոհարներով բեռնավոր… 

Թող սալարկները Քաղքին ձեր քայլերեն թարմանան… 

Ցուրտը խածնե թուշերնիդ, ու այտերնիդ բոսորե: 

Վարշամակեն ձեր տամուկ, քըղանցքներեն ծըփծըփուն 

Արտաբուրե՛ և հորդի՛ լոգանքին հոտը ծոթրին. 

Եվ լեցընե գըռեհներն, հըրապարա՜կն և ուղի՜ն. 

Ավելցած մասն այն հացին` զոր դուք բաղնիք կը տանիք, 

Զոր թասին մեջ կը դընեք և կը ծածկեք ղենջակով, 

Թող արձակե՛ բուրումն իր`տարաշխարհիկ համեմով, 

Զի այն ատեն փողոցներն Արևելյան Քաղաքին 

Պիտի ըզգան թե Մայիսն հետքերնուդ վրա կը ծաղկի, 

Եվ թարմացած մայթերեն Գարո՜ւն, Գարո՜ւնը կ’անցնի: 
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ԳՐԳԱՆՔ 

Անոր որ պիտի գա… 

Ափը լճակին մենավոր` 

Ուր տընակս իմ կախարդորեն շիներ եմ` 

Ձեռն ի ծընոտ ըսպասեցի իր գալուն: 

Նըռենիին տերևներուն տակ բոսոր, 

Նուռի մը պես ճեղքըված, 

Սիրտըս, շիթ շիթ, արյուն թորեց ծունկերուս` 

Կարոտը սե՜րս արյունեց. 

Եվ ամիսներ բովանդակ 

Եղնիկի պես լացի գոհար արցունքներ 

Ափը լճակին մենավոր: 

Ու վերջապես ան եկավ 

Այգիներեն քաղցրաբույր` 

Ու ողկույզներն, ըստինքներու պես լեցուն, 

Հողին վրա կը կախվին, 

Մոր մը գըրկեն, որ իր մազերը խարտյաշ 

Ամեն առտու, ճաճանչներու պես, սանտրեց, 

Շուշաններու պարտեզեն` 

Ուր տատրակներն Անմեղությո՛ւնը կ’երգեն` 

Ան վերջապես ա՛լ եկավ: 

Ո՛վ վարսագեղ հովվուհիս, 

Որ աղբյուրին լույսեն ծըլած խոտին մեջ, 

–Գալու համար իմ սիրույս– 

Լըքեց անթիվ գառնուկներն իմ մոլորուն. 

Եվ զարնելով փարախին դրան քարին վրա 

Խորտակեց սրինգը տոսախ 

Խենթի մը պես կողկողագին ողբալեն, 

Ո՛վ վարսագեղ հովվուհիս: 

Երբ նես մըտավ իմ շեմես, 

Ձյուն կարապներս օձաճապուկ վիզերնին 

Կարկառեցին դեպ անոր, 

Դեպ մարմարե իր ոտքերուն համբույրին: 

Եվ շունս հըլու, փորին վըրա սողալով, 

Եկավ լիզել կրունկներն անոր ադամանդ. 

Ժըպիտներով աչքերը լի, վիթի պես, 

Ան ներս մըտավ իմ շեմես: 

Տնակըս բույրո՜վ լեցվեցավ, 

Զի ծոթրիններ ծորեցան 

Պատմուճանին քըղանցքեն, 
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Զի արևով օծված ոսկի մազերեն 

Բուրյան մեղրեր ծորեցան. 

Եվ բիբերեն` մարգրիտներու պես փաղփուն` 

Թափթըփեցան ասուպներ. 

Տնակըս լույսո՜վ լեցվեցավ: 

Մեզ գըրգարան շինեցի. 

Գարնան բոլոր վարդերը գոգ գոգ բերած` 

Հարդարեցի մեր անկողինն հիմենի. 

Նունուֆարներն` որոնց ծղոտները կակուղ 

Հոտող սուրիս ներքև արյուն ծորեցին` 

Մեր գըլխուն տակ բարձ եղան. 

Ծաղիկներովն հողին և ջինջ ջուրերուն, 

Աղվամազով տատրակներու դունչերուն 

Մեզ գըրգարան շինեցի: 

Վարդերուն վրա փըրփրեցավ 

Իր մերկությունն երե՛ք անգամ կաթնային, 

Հընդկաստանի յուղերով 

Լույսերու պես օծեցի շեկ վարսերն իր. 

Եվ ծալերուն մեջ մարմինին` իր բոլոր 

Խընկամաններըս քըրմորեն պարպեցի: 

Ան, առաջին համբույրիս տակ խըռոված, 

Օշնանի պես պըղպըջուն 

Վարդերուն վրա փըրփրեցավ: 

Ու քընացավ կուրծքիս վրա… 

Օ՜, մատերս իմ` որ ժամերով լողացին 

Մազերուն մեջ հորդառատ. 

Օ՜, բերանն իմ` որ բերնին վրա ըզգըլխիչ` 

Խըմեց սափորն իր սըրտին: 

Իրար հյուսված, մենք բաղեղներ խանդակաթ. 

Ծաղիկներուն միջև հեղ մ’ա՛լ ծաղկեցանք: 

Ան քընացավ կուրծքիս վրա… 

Կարապներն ա՛լ թուխս նըստան. 

Եղեգնուտին մեջ քամին մեղմ նըվագեց 

Ծըլարձակման մեծ օրենքները Գարնան. 

Նունուֆարի հոտված ծղոտները դարձյալ 

Ջուրին մեջեն արձակեցին փթիթներ: 

Մերին սըրտերն ունկընդիր 

Իրարու մեղմ տըրոփյունին` նընջեցին. 

Եվ լիճին խորն, աստղերուն վրա թևամփոփ, 

Կարապներն ա՛լ թուխս նըստան: 

  

Ո՛Վ ԼԱԼԱԳԵ 
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Կը հիշե՞ս, ո՛վ Լալագե. 

Ես քեզի հետ, ծանր ամիսին հըղությանդ, 

Այգիիս մեջ ման եկա 

Պըտղաբերձ օր մը աշնան: 

Մայրամուտին շողերուն տակ դալկահար 

Ծառերն էին ոսկեձույլ: 

Եվ ողկույզներն աչքերու պես հըրեղեն 

Քաղցրություններ կը ծորեին հողին վրա: 

Օ՜, իմ այգիս, օ՜, իմ այգիս կութքի՛ մեջ… 

Հարյուրավոր ժիր գերիներըս հըլու` 

Երկայնքն ի վեր ցանկերուն` 

Կը կըթեին սարբինան. 

Եվ կողովներն հյուսված էին հրաշագեղ 

Մայրամուտի ոսկեառէջ նշույլներով… 

Անապատի անծանոթ երգ մը` շուրթին, 

Եթովպուհին խընձորենին կը թոթվեր 

Ծիծերն ի վար, գոգին մեջ: 

Հոն, տըղաներ խառնածին` 

Կանանչացած, լեղակե թուխ ձեռքերով` 

Կը ժողվեին ընկույզներ: 

Անդին բլուրեն վար, դեպ Քաղաքը, ճռընչուն, 

Մեծղի եզներ, որոնց եղջյուրն այգեպանն 

Որթատունկի սաղարթներով է պսակեր, 

Կը քաշեին սայլերն ամբողջ բեռնաբարձ 

Ողկույզներու դեզերով 

Եվ ալիքով գինիի: 

Եվ փարչին մեջ, աղբյուրներուն վրա բոլոր 

Տերևներ լյո՜ւղ, տերևներ լյո՜ւղ կու գային… 

Արդ հիշեցի՞ր դուն այն օրն, ո՛վ Լալագե, 

Ակոսներու և կողերուդ ընդմեջեն, 

Այն ծանր ամիսն հղությանդ, 

Կ’անցներ ալիքն հողին հորդող ույժերուն: 

Արեգակի արյունին նուռն էր` ծոցիդ 

Մեջ հասունցած: Բուներն ի վար ծառերուն 

Կը ծորեին շիթ առ շիթ 

Հույզերը` նման արցունքի: 

Քու համբուրված մարմինի պես ծանրակիր 

Հողն էր թըրջված, էր կպչուն 

Քաղցուներով և մեղրով: 

Անուշաբույր իր բեռին տակ կը կըքեր 

Դեղձենին քե՛զ նըմանակ, 

Քու ծիծերուդ նըմանակ 

Ողկույզներն այն լեցուն էին` ապագա 

Ծիծաղներով, ցընծությունով ու կայթով: 

Ու իրիկունն այն` կ’ուռեր կո՜ւրծքը հողին… 
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Հընձաններուն քովեն անցանք մենք դյութված 

Խազմուզին բարկ բուրումեն: 

Գերուհիներ, պարեգոտնին հանգրըճած 

Մինչև իրենց պորտին տակ, 

Կը կոխեին խաղողն ատոք`թըրջելով 

Մինչև իրենց պորտին տակն, ո՛վ Լալագե: 

Վայրածըփիկ մազերնուն ծայրը համակ 

Կը ներկըվեր բոսորագեղ հույզին մեջ 

Եվ քովն իրենց` հընաբույր լայն կարասներ 

Նվիրագործված ամեն տարի, ծոցիդ պես, 

Լեցո՛ւն էին գինիներով – ծոցիդ պես– 

Լեցուն շողո՛վ, հաղթանակո՛վ, բերկրանքո՛վ, 

Հավերժակա՛ն կյանքերով: 

Հետըդ անցանք ծիծաղներու, երգերու 

Մեջեն առույգ, զոր աշխատող հոգիներ 

Կը պոռթկային տերևներուն ներքևեն. 

Ու բուրումներն աշունին 

Կը հասնեին մինչև աստղերն արծարծուն. 

Ու այգին, լի պըտուղներով բազմազան, 

Կարծես կ’այրեր, կը ծավալեր խունկ մ’անույշ 

Վա՛րը, մինչև Քաղաքին վրա հեթանոս, 

Քաղաքի՛ն վրա որ միշտ, տոնի խրախի մեջ, 

Կը սպառեր հողն ու ավիշները հողին: 

Այն ատեն (թույլ կու տա՞ս ինձ 

Խոստովնիլ, Լալագե՛) 

Ես ունեցա ընդվըզումներ արյունի: 

Ու ցանկացա արեգակին, հողին պես 

Ուռճացընել ինձ մերձեցող ամե՛ն հունտ. 

Ու – Թո՛ւյլ տուր ինձ խոստովանիլ, Լալա՜գե– 

Երբ դուն անդին` կարկառուն նուռը ծառեն 

Կը քաղեիր, ու հետո 

Կը խածնեիր լիաբերան հեշտանքով 

Անոր բոսոր մարգրիտներուն շարքն անույշ` 

Ես ասդին թուխ Եթովպուհին – որ ջլեբաց` 

Հընձանին մեջ կը ճըմլեր կուզն – 

Համբուրեցի՜… բըռնած հընդիկ ծամերեն 

Պառկեցուցի ժըպտագին գլուխը կուրծքիս, 

Եվ հեշտաբո՜ւռըն շրթներով, Լալագե՛, 

Համբուրեցի՛… 

… Բայց դուն ինչո՞ւ կ’արտասվես: 

Այն հեռավոր աշունին 

Բուրումներուն մատնըչությանը համար, 

Ո՛վ աշնագեղ Լալագե, 

Արտասվել չա՜րժեր այսօր: 
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«ՕՐՀՆՅԱԼ ԵՍ ԴՈՒ Ի ԿԱՆԱՅՍ…» 

Մարիա՛մ, այս անկողնին վրա երբ նըստիս 

Ու ես առջևըդ, գորգին վրա ծընրադիր, 

Համբուրեմ խաժ երակներն 

Այդ ձեռքերուդ` որոնցմե լույս կը ծորի, 

Մարիա՛մ, տաք շըրթունքներուս տակ կը զգամ 

Էա՛կ մ’որ, լուռ, արյունդ ումպ ումպ կը խըմե, 

Այն գիշերեն` երբ մազերդ այդ բարձին վրա 

Անփութորեն լեցուցած` 

Ծոցդ հաճույքին բացիր, և բուռն հաճույքեն 

Քըրտինք մ’առատ քունքերեդ ի վար հոսեցավ, 

Եվ կուսությունըդ մեռավ 

Արգանդիդ մեջ և աչքերուդ երկնաթույր, 

Այն գիշերեն` թարթիչներեն կոպերուդ 

Մե՜ղրը ծորեց, դուն եղար 

Հեզահամբույր, լըռակյաց, 

Ձյունափետուր դուն աղավնյակը եղար` 

Որ արևուն տակ կըծկըված` կ’երազե 

Բույնին վըրա շինվելիք… 

Կը դիտեմ, արդ, քաղցրիկ հյուծումը դեմքիդ 

Եվ բաց շապկիդ մեջեն ծիծերդ` որոնց մեջ 

Կը բաժնըվի կյանքըդ և դուն 

Բաժնըվելով մա՜յր կ’ըլլաս: 

Մեն մի զարկին մեջ երակիդ` ես կը զգամ 

Տրոփյունը նո՛ւյն իմ սըրտիս 

Եվ բողբոջումը արյունիս ծաղիկին` 

Որուն բուրումը կ’արբեցնե զիս և քեզ 

Եվ սերն է մեր երկուքին: 

… Օրհնյա՜լ ըլլաս, Մարիա՛մ, 

Դո՛ւն որ անհուն գորովով 

Կողերդ ինծի կու տաս, և ոսկրը՛դ ` ուրիշ 

Ոսկրի մ’համար կը քամես, 

Դո՛ւն` որ կ’ըլլաս ամենեն 

Մաքուր ակոսն` ակոսներեն բեղնավոր, 

Ու ամենեն չըքնաղ թաղարը` բոլոր 

Թաղարներեն շուշանի` 

Օրհնյա՜լ ըլլաս հավիտյան: 

Դո՛ւն` որ, ըզգոն, կը կըրես 

–Խեփորին մեջ ինչպես մարգրիտ մը ազնիվ– 

Աստվածատիպ Մարդը խորն այդ արգանդիդ` 

Օրհնյա՜լ ըլլաս, Մարիա՛մ… 

  

ՀԻՆ ՍԵՐ 
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Մամ ու ծերուկ, երկու թարշամ հոգիներ, 

Եկան նըստիլ շուքին ներքև ծիրանվույն` 

Որուն քընքույշ ծաղիկներն էին զարդարեր 

Օր մը գըլուխը հանվույն: 

Անոնք սաստիկ կը դողդոջեն` իբր ըլլան 

Սիրահարներ հանկարծ իրար հանդիպած. 

Բայց քովերնին` ցուպե՛րն իրենց լոկ կը մնան 

Խոտին վըրա` գըրկըված: 

Չունին այլևս հըրդեհումներն արյունին. 

Անոնց հոգին համբույրի երգը չունի. 

Ոչ ալ հոգնած կողերնուն մեջ կը ծաղկին 

Սերմերը` նման շուշանի: 

Պապուն նայվածքն աչվըներուն մեջ մամուն 

Կը նվաղի` չըթափանցած դեռ սըրտին. 

Եվ կը մըսի գաղջ ճառագայթն արևուն 

Անոնց ծոցին մեջ ցըրտին: 

Եթե փորձե՛ն իսկ տարփանքի փորձ մ’անմեղ 

Գարնան դըրդիչ բուրումներեն սըրարբած` 

Կը փըշրի՜ սիրտն` իբրև բաժակ մը բյուրեղ 

Հանկարծ կրակին դեմ ճաթած: 

Վարդերն անցա՜ն, անցան բոցերն այտերե. 

Սերն անոնց կայծ մ’է մոխիրին մեջ թաղված` 

Զոր հիշատակն իր շունչով իսկ կը մարե 

Վայրկյան մ’հազի՛վ արծարծած: 

Ու հիմակ այս գարնանային իրիկունն` 

Երբ կը բուրեն կինամոնները բըլրան` 

Կ’իյնա անոնց միտքը հին սերն հանկարծույն` 

Հին աղոթքի մը նման: 

Եվ կը հիշեն, շուքին տակ նույն ծիրանվույն, 

Մեռած գըգվանքն, իրենց տարփանքը հեշտին, 

Հետո համբույրն ու հետո ճի՛չը մամուն` 

Եվ իրարու կը ժպտի՜ն… 

  

ՎԵՆԵՏԻԿ 

Ծավի՛ Վենետիկ, փառապա՛նծ Տիկին, 

Զոր Իտալիան գինով սընույց, 

Եվ Արևելքն իր զարդերով անգին, 

Պըճնեց վեհ ճակատդ ու ոտքերըդ լույծ: 
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Ադրիականին բամբիշն ես հավետ, 

Զարդարված` ջուրե ժապավեններով, 

Լիտոյի արևն, ելլելով ծոցեդ, 

Թագ կ’ըլլա գըլխուդ և կ’ընկըղմի ծով: 

Կը հեղու երկինքն, իբրև սիրահար, 

Աստղե՛ր գըրկիդ մեջ, աստղեր մազերուդ, 

Ծովն առջևդ սըփռե՜ր է գորգ ու գոհար. 

Զույգ կապույտի մեջ Երա՜զ մ’ես կապույտ: 

Կըռթնած` բարձերուն վըրա փըրփուրե` 

Որքա՜ն թովիչ ես, երգն ալքերուն լուրթ 

Երբ որ կ’ունկընդրես, ո՛վ Քաղաք ջուրե, 

Ո՜վ Լափյուրինթոս քայլերու պանդուխտ: 

Ունիս ճամբաներ նեղ ու օձհոլով, 

Կեսը սալաքար, և կեսը ալիք. 

Հոն կըրնանք, ընկերս ու ես, խոսելով 

Երթալ, ես` ոտքով, նավակի մեջ` ինք: 

Անիվն անոնց մեջ ակոս տողած չէ. 

Եվ ոչ ալ պայտն հուր կայծեր սերմանած. 

Ձըկնորսին սանդա՛լն հըզոր կը հընչե 

Հո՛ն, ուր ճեմեց Տոժն օր մը սիգընթաց: 

Անթիվ կըղզիներ, շենքեր վըրանին, 

Կոր կամուրջներով են շըղթայարկված: 

Կարծես կուզ ուղտերն են կարավանին` 

Անապատին մեջ ժայռերու փոխված: 

Կը լվա ջուրն հի՛մը տուներուն գեջ` 

Փոշի առ փոշի ծեփը լիզելով, 

Երկու կըղմինտրի անջրպետին մեջ 

Կ’ածե սլականջն ի՛ր ձուերն ալեխռով: 

Պատուհաններուն տակ ջրանցներ շափյուղա 

Հայլի են կարծես` զոր ծովն է հըղեր, 

Ուր աստղերուն մեջ, լուսնին քով, կըրնա 

Վենետկուհին իր դեմքը զետեղել: 

Որմերուն ըստվերն հևհև կը նազի 

Ալիքներուն վրա, ալիքն` որմերու: 

Տունը ջուրին մեջ նորեն կը սկըսի, 

Միշտ քայքայելով` առանց փըլչելու: 

Դըռներուն խոնավ շեմը կոնտոլ մ’է. 

Անզույգ Քաղաքին անզո՛ւյգ կարկուրա, 

Որ գիշերվան մեջ` ճակտին կը կըրե, 

Միակ աչք մ’հրեղեն, փայտե՛ կիկլոպա, 
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Որ լորտուի պես սև, սողագընաց, 

Կամուրջներուն տակ կը սահի կ’անցնի, 

Ինչպես զըղջումին տակ մե՛ղքն ամոթխած… 

Ա՛յս տարբերությամբ` որ մեղքն աչք չունի: 

Ահա Մեծ-Ջըրանցդ, ո՛վ Քաղաք-դըշխոդ, 

Որ կոր երիզով քեզ կը պարուրե, 

Իբր Ադրիականն իր թևը կապույտ 

Վիզըդ անցըներ` որ թուշդ համբուրե: 

Սուրբ Մարկո՛սն ահա, թանգարան անհուն 

Գեղարվեստներու, բրածո սուրբերու. 

Անոր կից պալա՛տն ահա Տոժերուն. 

Խորանը գահեն քայլ մըն է հեռու: 

Ահա Փիոմպիններն` որոնց տակ հավետ 

Այսօր կը մընչեն տատրակնե՛ր հըլու. 

Երնե՜կ քեզ անկմանդ մեջ իսկ, ո՛վ Վենետ, 

Բանտերդ են փոխված թըռչնո բույներու: 

Եվ ա՛յլ տաճարներ, ա՛յլ ապարանքներ, 

Կոթողներ կրոնքիդ, հանճարիդ հըսկա. 

Ալիքներ անոնց առջև կ’երգեն դեռ 

Փառքդ անցյալ` գըրված ծովերուն վրա: 

Ու Հառաչանքի կամուրջն ավասիկ, 

Կամուրջն` որուն վրա, իրիկնադեմին, 

Երգը լըսեցի ջուրերուն հեզիկ` 

Երբ կու գար աչքերս համբուրել քամին: 

Կանգնած` արևուն առջև մայրամուտ` 

Սերտեցի գույներ, շողեր մեղմընթաց. 

Քու երկընքիդ մեջ և քու ջուրերուդ` 

Հոգիս նըկարչի վըրձին մ’էր գըտած, 

Ո՜րքան ալիքներ, ալիքներ լաժվա՜րդ, 

Ալիքներ նարի՜նջ, հակի՜նթ ալիքներ… 

Ո՛վ Վենետիկդ իմ, Լըճակըդ զըվարթ 

Թիցիանոյի երանգապնակն էր: 

Պիտի քընարս իմ քեզ հիշե հավետ, 

Քու փառքըդ մուրճի, փառքըդ վըրձինի. 

Պիտի հիշե և՛ խուցն այն տըխրավետ 

Կանանչ ջրանցին վրա սուրբ Գարմինիի: 

Իր պատուհանին ձողերուն առջև 

Էր` որ ես լացի, նայելով լուսնին, 

Կամքըս բանտարկված: Հոն սիրտս հևիհև 

Ըմպեց հեռացող երգը ձըկնորսին: 
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Դարձյալ անկից է` որ ես առջի հեղ 

Տեսա Լինտան, կույսն ատամներով բրինձ, 

Որ նըստած իր հոր նավակին մեջտեղ` 

Կը հյուսեր ուռկան մ’ու կը ժըպտեր ինձ… 

  

ԱՌԱՋԻՆ ՄԵՂՔԸ 

Ձորերուն մեջ, սարերուն վրա կ’արածեր 

Ան ամեն օր ուլն իր կապույտ աչերով. 

Ոտքերը մերկ էին և միշտ ալ վըստահ 

Մեն մի քայլին` շուշան վրա կոխելու: 

Ճերմակ կրծքին մերկության վրա վիժանուտ 

Ոսկի հերքեն կը ծորեին ծոթրիններ. 

Ո՛չ մըրտենին և հասմիկները գըլխուն 

Կը թոշնեին, ո՛չ ալ վարդերն այտերուն. 

Ան միշտ կ’երգեր, ու երգն իր 

Կը ծիծաղե՜ր սըրտին մեջ, 

Իր ըզգեստիկը կապույտ 

Երկընքի մեկ ջինջ կըտորեն էր ձևված. 

Եվ հովվական իր ցուպն էր օձ մը բրածո` 

Քարացա՛ծ օձ` որ իր մաքուր ձեռքին մեջ 

Դեղձիի ճյուղ մը եղավ: 

Երբ վըտակին եզերքեն 

Ան կը քըշեր ուլն իր կապույտ աչքերով` 

Ծառերուն մեջ` գաղտագողի` լուսնկան 

Իր ետևեն կը քալեր. 

Եվ լուսնկան տարփատենչ բիբն էր գուցե 

Եհովային, կույսերու հի՛ն Սիրահար: 

Բայց իրիկուն մ’ան հովտեն ձայն մը լըսեց` 

Որ զինքը, վա՛րն, աղբյուրին քով կը կանչեր. 

Երգ մ’էր կարծես, այնքա՜ն աղվոր և դյութիչ` 

Որուն իր ուլը ճերմակ 

Վիզը տընկած, խոտը բերանն, ունկընդրեց. 

Նոր երգ մ’էր ան` որ կ’ըսեր. 

«Ճերմա՜կ աղջիկ, ճերմա՜կ աղջիկ, վա՛ր եկուր, 

Եվ աղբյուրին քով ուլդ ինծի զոհ ըրե: 

Թզենիին շուքին տակ, 

Ճերմա՛կ աղջիկ, ճերմակ ուլդ ինձ զոհ ըրե: 

Այս լեռներուն ես Ոգին եմ լիազոր. 

Իմ շունչիս տակ` թե ուզեմ` 

Գետեն արծա՛թ կը հոսեն 

Եվ հեղեղները` ոսկի. 

Հասած տեղն իմ համբույրիս 
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Կ’անցնի սարսուռն` որ բաղձանքն է ծնունդին. 

Իմ գըրկիս մեջ շուշաններ վա՛րդ կը դառնան, 

Եվ կույսերն ալ` թագուհի: 

Ես քու զոհիդ արյունեն 

Դաշտերն ամբողջ ծաղիկներով կը լեցնեմ, 

Եվ ուլիդ տեղ թիթեռնիկներ կ’արածես. 

Ճերմա՜կ աղջիկ, ճերմա՜կ աղջիկ, վա՛ր եկուր»: 

Ան լսեց այս ձայնը, երկա՜ր ու երկա՜ր, 

Որ կարծես իր արյունին մեջ կը խոսեր. 

Լըսեց ու, լուռ, աստղերուն տակ հառաչեց: 

Հետո դյութված` ցուպն առավ 

Ու քըշեց ուլը ճերմակ` 

Բըլուրեն վար` դեպի հովիտն հեշտաբույր: 

Հո՛ս է աղբյուրն, հո՛ս թզենին, և կը զգա՞ս 

Արու Ոգին` որ ծոթրինի և թյումի 

Ըզգըլխիչ հոծ բույրերով 

Գըրկեր է քեզ: Զոհդ ըրե՛: 

Ջինջ ու ողորկ քարերուն վրա աղբյուրին` 

Ծունկին վերև ան պառկեցուց ուլն` որուն 

Փոքրիկ եղջյուրն ավազին մեջ խըրեցավ: 

Ո՛հ, ի՛նչ արբշիռ էր պահն ու որքա՜ն անույշ. 

Ան կը հավտար թե զոհելեն վերջը դեռ 

Պիտի ուլն իր ողջ մընա, 

Պիտի մարգին մեջ պապաչե և ոստնու: 

Ան` մահն ի՛նչ էր` կ’անգիտանար, ու երգե՜ց. 

Երգեց բնության ներշնչման տակ մեկն այն մեծ 

Հաճույքներեն` զոր կու տա 

Զոհագործումը անձին. 

Երգեց գարունն հասակին, 

Դաշնակույթունն իր էության, և առանց 

Ուլին կապույտ աչքերուն 

Աղիողորմ նայիլն իրեն` տեսնելու, 

Դրավ դանակն անբիծ վըզին, և արբշիռ, 

Երգը շուրթին` զայն հեշտանքո՛վ մը զոհեց. 

Ծունկին վըրա այն մոլորիչ Ոգիին` 

Ճերմակ աղջիկն իր ճերմակ ուլը զոհե՜ց: 

Բայց իր զոհեն նոր ծաղիկներ չըբուսան, 

Եվ ինք չեղավ թիթեռներու հովվուհի. 

Պըղտորեցավ աղբյուրն ուլին արյունեն` 

Ուր ջուրին հետ պիտի ան ալ չըկըրնա՛ր 

Խըմել աստղերը ցոլացիկ երկընքին. 

Խոտերուն մեջ ցուպն հագավ 

Իր նախկին բնույթը օձի. 

Լուսինն իջավ լեռնեն վար, 

Եվ ինք մութին մեջ, սարսռուն, 
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Բոպիկ ոտքով մեռա՜ծ ուլին քով կանգնած` 

Լացա՜վ, լացա՜վ, և արյունլվա ձեռքերով 

Իր թաց աչքերը շըփեց, 

Մինչ գըլխուն վրա կը թոշնեին հասմիկներն, 

Հրապուրված կույսն իր անուշ Մեղքը լացավ: 

  

 

 

ԱՆԱՀԻՏ 

Խոտին մեջ է թաղված բագինդ: Չեն ծըխար 

Խունկերն անույշ, զոհն այնտեղ չի՛ արյունիր: 

Կուգա լոկ բույր մը համպար 

Խորխի` զոր հոն թողեր է օձ մը կարմիր: 

Հոն կը նըստիմ, խո՛նջ ուղևոր: Ձիս կ’արծի, 

Եվ Վահագնի զամբկին կարծես հոտն առած` 

Կըտղուցեն խոլ կը խաձի: 

Բայց արևեն մեզ չի գար ոչ մեկ Աստված: 

Անհետացան անդարձ խորեն անտառին 

Քուրմերը լայն թեզանիքով: Չի՛ երգեր 

Ծիծերըդ` վինը Վրույրին: 

Բագինիդ շուրջ կը հեծկըլտան եղեգներ: 

Չես հանգըրճեր պատմուճանդ ալ, ո՛չ մեկ վիթ 

Նիզակահար` կը ներկե ծունկդ արյունով: 

Թանգարանին մեջ անդրիիդ 

Կը տաղտկանա, և չի՛ պսակվիր գարունով: 

Բայց դուն կ’ապրիս, պիտի ապրիս հավիտյան, 

Ո՛չ երկրիս վրա. երկինքի՛ն մեջ, Անահի՛տ: 

Ահա կ’ծագի լուսնկան, 

Եվ կը ծագիս դարձյալ` մահիկը ճակտիդ: 

Քեզ կը տեսնեմ աստղերուն մոտ: Ծիծերեդ 

Լույս կը հոսի աղբյուրին մեջ` ուրկե խմող 

Եղնիկին դունչը նամետ 

Եվ եղջյուրները կ’օծվին ոսկեշող: 

Վա՛ր կը նայիս. օրիորդները վարար 

Կը զգաստանան. գինիին տաշտը կ’իյնա 

Բագոսուհվույն ուսեն վար: 

Կ’աղոթե կույսը ծընրադիր մահճին վրա: 



 

24 
 

Կապարճըդ ուսիդ, լարած աղեղըդ լայնշի` 

Կը վարես սայլը լուսնակին լըռելյայն… 

Կյանքն անտառին կը շարժի. 

Ձեռքիդ ջահեն վախցած` գայլերը կ’ոռնան: 

Կ’երազե դաշտն. ու կոկոնները վարդին, 

Փըքիններուդ խայթին ներքև, մի առ մի, 

Բերանիդ պես կը բացվին: 

Կ’եռա ավիշն այգիին մեջ վաղեմի: 

Կ’հոսես ծիծերդ, կ’անցնիս կ’երթաս, բայց մարդիկ 

Չե՜ն պաշտեր քեզ. տա՛րըր մը սոսկ կ’ընդունին: 

Քանդած են հովն ու ալիք 

Մեհյա՛նըդ իսկ Քերսոնեսի ափունքին: 

Միայն, գիշերն, որսական շունըդ լըքված 

Կը տեսնե վերն անցքըդ, մահիկը ճակտիդ, 

Ու բագինիդ վրա նըստած` 

Կը նայի քեզ և կու լա, ո՛ Անահիտ: 

  

ԱԿԱՆՋՆԵՐՈՒՆ 

Մարգարտածո՛ց ականջներ, գանգուրներուն տակ սիրուն, 

Ամենանուրբ մասն եք դուք իր նըրբագեղ մարմինին. 

Լոկ դո՛ւք կըրնաք հաղորդել երգը քնարիս լարերուն 

Իր ըսքողած հոգիին: 

Թիթեռնիկի՞ կը նմանիք, թե՞ ծովամույն խեփորի` 

Որ խըմած է բուստին լույսն և նըվագներն անդունդին. 

Ա՛յնքան փոքրիկ եք` որ տղեկ մ’իր ափին մեջ աղածրի 

Պիտ’ ամփոփե ձեզ դյուրին: 

Ո՛վ բավիղներ նըրբակերտ, ո՛վ ոլորտներ վարդագույն` 

Որոնց մեջեն, չեչքարե մը վար թորող ջուրին նման, 

Բոլոր ձայներն աշխարհի կ’հասնին մինչև իր հոգվույն 

Եվ խորհուրդնե՛ր կը դառնան: 

Ուշիմորեն կ’ամփոփեք ձեր ձագարին մեջ բյուրեղ 

Անծանոթ խոսքը բոլոր դաշնակավոր իրերուն, 

Հեռավոր երգն աստղերուն, որ անհունին մեջ լուսեղ 

Կը ծովանա՜ փոփողուն: 

Եվ ձեր քունքին առընթեր բռնեմ ճըրագս ադամանդ 

Աղավնյակի մը կարմիր սըրտին նըման բաբախուն, 

Թափանցկությամբ մը վճիտ կը բըռընկի ձեր թաղանդ 

Կակաչի պես հըմայուն: 
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Սըրտիս վըրա՛, ականջնե՛ր, խոնարհեցեք սըրտիս վրա՛. 

Դեռ չերգըված կույս երգեր հոն կը բզզան անհամբեր` 

Ինչպես քընքույշ և խըլրտուն բըժոժներուն մեջ ոսկյա 

Լուսակարոտ թիթեռներ: 

Եվ թողեք, գո՛ղտր ականջներ, ձեզ համբուրեմ զգայնոտ, 

Տամուկ լեզվովըս հըպիմ խորշերը ձեր սատափյա, 

Որ ան սարսռա անպատում հեշտանքներով ջըղայնոտ` 

Քընարիս պես դյուրազգա: 

Թո՛ւյլ տվեք ձեզ ողբերգեմ` Գեղեցկության դաշույնին 

Բյուր հարվածներն հոգվույս մեջ, և զույգ մ’արցունք աչքերես 

Տըրտմորեն վար կախեմ ձեր բըլթակներեն փափկագին` 

Իբրև օղեր` ընծա ձեզ: 

  

ՍԱԴՈՒՌՆԱԿԱՆ 

Այս իրիկուն նորեն Քաղաքն հեշտանքի, 

Ծովափին վրա, գոհարազարդ բոզի պես, 

Անթիվ ջահերն իր կը վառե: Երբ տակավ 

Հըռընդյունները սըղոցին կը լըռեն, 

Եվ սալին վրա մուրճերն ալ չե՛ն կայծկըլտար, 

Ան` խորտակված սափորեն հանկա՛րծ թափվող 

Հին գինիի մը նըման` 

Կը փըրփըրի, կը պըղպըջա իր կարմիր 

Կիրքերուն մեջ: Երեկոյան խորշակով 

Բըլուրներեն այգեվետ 

Հոտ մ’ողկույզի փողոցներն հորդ կը լեցնե, 

Ու կըծու աղը ծովուն 

Կու գա ռունգերը գըրգըռել կըտղուցի. 

Այն ժամանակ մեհյաններեն դուրս կ’ելլեն 

Քըրմուհիներ սադուռնական տոներուն. 

Կ’անցնին կիներ` վարդ դըրած 

Իրենց քունքին ու գոտիին վրա արծաթ. 

Կ’անցնին մարդիկ, նըվագներով ու պարով. 

Պոռնիկ մ’հանկարծ, անոնց մեջ, 

Կ’արձակե հերքն իր կըրունկները մինչև, 

Եվ լողալով գանգուրներուն ծովին մեջ, 

Կը ծիծաղի՜, կը ծիծաղի՜ խելահեղ 

Երեսն ի վեր քարձ կավատի մը հարբած: 

Քաղքին պատերն ամբարիշտ 

Կարմրաշառայլ լույսով մ’ամբողջ ծեփված են. 

Եվ նըռնենին, լապտերներով պաճուճված, 

Պատըշգամբին տակ կը ծաղկի հեշտօրոր: 

Սալարկներեն վար գինինե՛ր կը հոսին. 
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Տան շեմերն են թըրջըված 

Մամացներով ու մաղձով 

Դուռներեն վար կը կախվին 

Հոմանիի դրասանգներ. 

Եվ գիշերվան լոգարանները բոլոր 

Կը քըրտընին գըմբեթներովը իրենց` 

Որոնց ներքև կը թալկանա հեշտությունն 

Ու կը զեղուն կոշարաները զըմուռս. 

Ամփիթատրին մեջ, փըփրած, 

Կ’հոսի արյունն, ու մեհյանին մեջ ծածուկ 

Կը հոշոտվի հազածոն. 

Բոզնոցներուն դրան առջև` 

Որոնց պագշոտ ծերպերեն 

Թըխակարմիր շառայլներ դուրս կը նշողին` 

Կիներ պառկած` կ’ունկընդրեն 

Փողոցներեն անցնող ձայները դափին, 

Ու տըռփագին ու զոշաքաղ ակնարկով 

Կը խայտացնեն պորտերնին… 

Բոլո՛ր, բոլո՛րը կ’ընեն 

Սադուռնական գինարբուքները` մինչև 

Արշալույսին ծագիլն արյան քողերեն: 

Պալատներուն մեջ` խըրա՛խ 

Պողոտային վրա` շուրջպա՛ր, 

Եվ մըթընշաղ անկյուններուն մեջ, ավա՜ղ, 

Ումպետ հոսումն ուղխորեն 

Առնական գա՛ղջ սերմերուն: 

Գերիներ, մերկ, ներբաններին այրելով, 

Հըրաբորբոք կուպրին վըրա մայթերուն` 

Կը հայթայթեն, վազն ի վազ, 

Խեժն այդ փըրփրած հըրդեհին. 

Ոմանք ըշտապ կը տանին 

Համադամներ, ոմանք գինի` փարչերով. 

Խառնածին մ’իր գոգին մեջ 

Ծաղկի պսակները դիզած` 

Կ’երթա արբշիռ ճակատներն իր տերերուն 

Արտախուրել բաղեղներով, վարդերով. 

Եվ Պահլագուն մը հուժկու` 

Կույս մը շալկած մազերեն` 

Պատրիկներու ոսկեճամուկ սեղանին 

Կը տանի զոհ մը իբրև… 

Գինի, ռետին ու տըռփանք 

Քաղաքին վրա, կը պանծացվին տավիղով. 

Քաղաքի՜ն վրա, որ նըստած 

Ափը ծովուն, գոհարազարդ բոզի պես, 

Կը պըճնե ծոցն իր` ջահերով անհամար. 

Եվ Քաղքին վըրա ո՞ւր ես դուն, Է՜րոս. 
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Խա՞յթն էր ոսկի փըքինիդ, 

Որ շաղաշույտ այդ ժողովուրդը կըտղեց… 

Ո՛չ, ո՛չ, Է՜րոս. տատրակի պես տարագիր 

Այդ Ոստանեն խույս տըվիր: 

Աստվածներու կըղզիին մեջ` այժըմ դուն 

Լուսնկային հետ, քնքշորեն կը հըսկես 

Սոխակներու բույնի՜ն վրա: 

  

ԳԻՆԱՐԲՈՒՔԵՆ ՎԵՐՋ 

Նկարիչ բարեկամիս` Արսեն Մարկոսյանին 

Սըրահն է լուռ: Կոչնականներն հեռացան: 

Ջահերն ոսկի դեռ կը վառին մոլեգնած, 

Եվ կը հեղուն, սեղաններուն վրա անձայն, 

Արյունն իրենց երակներուն բորբոքած: 

Վինը լըռեց: Կը թափառի նըվաղուն 

Երգն իր վերջին` զոր հարբած սիրտը չըմպեց: 

Անոնց բերնին վըրա և ցոփ աչքերուն 

Կը սըփռե քունն իր չըղջիկի թևը մեծ: 

Սեղանին վրա է ամեն ինչ ցիրուցան: 

Սափորին մեջ կ’երազե մաս մը գինի: 

Նուռ մը լըքված, ակռաներու վերքեր վրան, 

Ջահերուն տակ, ջահերուն հետ կ’արյունի: 

Եվ կը փըշրի բաժակ մ’հանկարծ, հեծելով 

Լըռության մեջ: Զայն ճեղքած էր նախապես 

Կին մը արբշիռ` երբ կը ներկեր կըտղանքով, 

Գինիին խորն, ատամներն իր, բուստի պես: 

Ծաղկամանին մեջ կը թոռմին հիրիկներ` 

Որոնց բույրով գուսանն եղավ սըրարբած: 

Աթոռին վրա հողմահա՛ր մ’է մոռցըվեր` 

Զերդ հոլաձև մեծ թիթեռնիկ մը մեռած: 

Դուրս կը հոսին բաց մընացած դուռներեն 

Գաղջ ալիքներն հալվեներուն ու մուշկին: 

Եվ քըրքիջներն ու կըտղուցներն համորեն 

Հայլիներուն խորության մեջ կը մեռնին: 

Կ’աշխատին հոն միայն երկու գերիներ, 

Մին` աղախին, մյուսը` ծառա մ’անճոռնի, 

Որ կը խըմե մերթ ավելցուկ գինիներն 

Ու կ’համբուրե ընկերուհին, գողունի… 
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ՄԵՌԱԾ ԱՍՏՎԱԾՆԵՐՈՒՆ 

Արյունափառ Խաչին տակ, 

Որուն թևերը տըրտմություն կը ծորեն 

Աշխարհիս վրա բովանդակ, 

Ես պարտըված, Արվեստիս դառըն սըրտեն 

Կ’ողբամ ձեր մահն, ո՛վ հեթանոս Աստվածներ: 

Մեռա՜վ Խորհուրդն. և Բնությունն է արյունե՛ր 

Օրենքներու կարկինին սուր սըլաքով: 

Ձանձրո՜ւյթը մնաց, պըճնըված փուշ պըսակով: 

Մարդն է ինկած, գարշապարին տակ հըսկա 

Խուլ Աստուծո մը հրեա: 

Դիո՛ս, մեռար: Մեռար դուն, 

Ո՛վ Ապողոն, որուն կառքեն քառաձի 

Կու գար խըխինջն Արևուն: 

Կայծակն անտեր` աստղերուն մեջ կը հածի 

Կույր օձի պես: Սիրամարգներ չեն քաշեր 

Հերայի սայլն` որ ուներ լույս սարիքներ. 

Ոչ ալ կ’հոսին, իբրև սերմեր դիցական, 

Զևսի անձրևն ոսկի, արյունն Ուրանյան: 

Չե՛ն արծարծեր ոտնաթևերն Հերմեսին 

Աստղերը որբ երկինքին: 

Անտառին մեջ, Անահի՛տ, 

Ալ չեմ լսեր շանդ հաչյուններն` ետևեն 

Նախընտրած գեր երեիդ. 

Կապարճդ հողին տակ կը փըտի. լիճերեն 

Ջուրն իր խըմել կ’երթա եղնիկը անվախ: 

Չի՛ պըսակվիր Պանը շոճով. ամեն ցախ 

Անոր շունչով նորեն առույգ չի՛ ծաղկիր: 

Դափ չե՛ք զարներ, Այծեմարդե՛ր բարեկիր, 

Լոկ կը տեսնեմ Ավանդությունն` որ կու լա 

Նըստած կոճղի մը վըրա: 

Հավերժահարսե՛ր, մեռաք դուք. 

Կը խածատեն փըրփրուն գետերը` ցավեն, 

Իրենց ափերն հեղհեղուկ: 

Նայուհինե՛ր, եղեգներուն ընդմեջեն 

Ա՛լ չեք երգեր` երբոր ցաթե լուսնկան. 

Կանանչ լոռերն այժըմ կ’ըլլան ձեզ պատան: 

Լուսազմայլիկ աղբյուրին մեջ չեմ տեսներ 

Բիբերուդ կայծն, անբա՛խտ Նարգիս: Տատրակներ 

Երբ գուռին մեջ կու գան լըվալ կըտուցնին` 

Դոդոշներեն կը խըրչտին: 
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Քեզմե, ո՛վ վեհ Պոսիդոն, 

Ծովն է թափուր: Անտառներեն բուստերու 

Չի՛ խոյանար բարձրահոն 

Քառանըժույգը՛դ փըրփրագեղ. ոչ ալ քու 

Երեքարձենըդ կ’առխըթե դըղըրդմամբ 

Նըվիրական դելփինին նուսն ապըստամբ: 

Մեռա՛վ Սիրենը ժայռին տակ Սիկիլյան. 

Կ’անցնի նավազն անկե առա՛նց դյությության: 

Չ’ըլլար փրփուրն` Աստղիկ, ոչ ալ կոնքը` կուր. 

Ծո՜վն, Աստվածնե՛ր, ծո՜վն է տխուր: 

Տանս ակութեն, Թերափնե՛ր, 

Ո՞ւր հեռացաք, ո՞ր ջերմեռանդ սըրբուհին 

Ձեզ իր խաչովն է փըշրեր, 

Ձեր մեջ պապերս պապե՛րն իրենց դրոշեցին` 

Ընծայելով ամեն օր աղ ու նեկտար: 

Չըկաս, Էրո՛ս. պիտի քույրս իմ սիրահար 

Որո՞ւ ձոնե դահամունքներն իր ուխտին. 

Չըկա և՛ դուռը պահպանող Շան անդրին… 

Միայն սնարես կախվեր է Խաչ մ’հաղթական` 

Ուր կա լոկ փառքը Մահվան: 

Եվ այժըմ այդ Խաչին տակ, 

Որուն թևերը տըրտմություն կը ծորեն 

Աշխարհիս վրա բովանդակ, 

Ես պարտըված, Արվեստիս դառըն սըրտեն 

Կ’ողբամ ձեր մահն, ո՛վ հեթանոս Աստվածներ: 

Տեսե՛ք, բոլոր մեր անտառներն ու ծովեր, 

Աղբերակներն ու երդիկները խաղաղ 

Ամայացա՜ն ու տաղտկացա՜ն: Այժմ, ավա՛ղ, 

Մարդն է ինկած, գարշապարին տակ հըսկա 

Խուլ Աստուծո մը հրեա: 

  

ԲԵԳԱՍ 

Ընկեր Մուրատին և իր ձիուն կայծակնավազ 

Բե՛գաս, հրեղեն ձիս, 

Երկնամուխ լեռն արևուն մեջ կը շողա 

Զերդ շափյուղա. 

Իր կատարին աստղապսակ` պիտի զիս 

Տանիս: 

Զետեղեցի քամակիդ ավասիկ թամբըդ` ծեփված 

Ադամանդով, 

Եվ դըրի սանձըդ` հյուսված 

Շանթով. 
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Եվ նուսիդ վրա զերդ մըրրիկ 

Ես նետվեցա ավասիկ: 

Դե՛հ, թող մտրակըս` հավետ լույսերու մեջ թաթախուն` 

Կողերուդ շուրջը սուլե օձի նըման գալարուն. 

Եվ դուն 

Անդունդերուն վըրայեն և վըրայեն ձյուներուն 

Տար զիս 

Արևո՜ւն: 

Ահա դափրեց բարձունքն ի վեր բարձրավիզ. 

Ռունգերն հըզոր բացվեցան 

Լեռնեն իջնող պաղ քամիին հանդիման. 

Եվ բաշերն իր լուսալիր 

Եկան մինչև թևերուս մեջ փըրփըրիլ: 

Գլուխն ընդվիզ 

Ա՛յնքան հըպարտ կը բըռներ` 

Որ կը հըպեր 

Կըզակիս: 

Ու ան վարգե՜ց, վարգե՜ց, վարգե՜ց քառատրոփ… 

Լեռը թընդաց. 

Կը ցայտեին սըմբակներեն ոսկեմած 

Աստղեր բորբ. 

Փապարներուն մեջ ամփոփ 

Հըղի օձեր ձագերն իրենց վիժեցին, 

Բայց իմ ձին 

Լոկ կը լըսեր պինչերուն մեջ մըռընչող 

Քամին: 

Օ՜, երբուծն հույր` մըկանունքով բըլրավետ` 

Ուր արյունն իր զըսպըված հըրաբուխի պես հավետ 

Կ’եռար: 

Կ’ընդհատեր միշտ սեպերուն դեմ մրըրկաբար 

Ու վերքերով կը պանծար: 

Օ՜, պոչը իր լուսացընցուղ, աղեղնաձև, 

Որ գավակեն կը հոսեր 

Զերդ արև: 

Օ՜, գլուխն իր պերճասոսորդ, մեծղի բիբերն` ուր կ’այրեր 

Կարծես անհունն արփախայտ. 

Եվ սըմբակներն ոսկեկուռ` որոնց ներքև իբրև պայտ 

Լուսնկաներ գամեցի, 

Ժայռերուն վրա Իտեալի մը պողպատ 

Կ’երգեին երգն առնացի` 

Զոր խըմելու համար ես սիրտըս բացի 

Զերդ ծովու 

Խեցի: 

Ու բարձրացա՜վ, բարձրացա՜վ 

Վայրենարշավ. 



 

31 
 

Միշտ նորահայտ միջոցներ անակնկալ բացերու 

Նայվածքն հազիվ ընդգրկած` արշավն ընդհուպ կը սպառեր 

Լեռնալանջին վըրա հըսկա նոճիներ 

Եվ գիհիներ խընկարկու` 

Որոնց մեջեն ան կանցնի նմա՛ն կայծակին: 

Ի զո՛ւր ծաղկած վարդենին բռնել կ’ուզե քղանցքես 

Հարսի պես. 

Անոնց մեջեն ես կը վարգեմ սըրընթաց. 

Ուսերս ամբողջ, ասպանդակներս ոսկեմած 

Ծաղիկներ հիր կ’ողողեն… 

Ես կը վարգեմ թամբին վըրա լուսեղեն 

Զերդ թառած 

Շահեն: 

Ահա պարեխը կու գա թումբ կանգնելու արշավիս, 

Բայց իմ ձիս 

Փայլակնաթափ դռույթին տակ կը քանդե զայն քար առ քար 

Կը հեղու 

Լեռն ի վար: 

Ո՛ւր որ դոփե սմբակն` հոն կը բանա վիհ ծուխերու, 

Ո՛ւր որ բաղխե լանջը գոռ` կը թոթափե փըշըրված 

Կայծ: 

Կը բարձրանա ամպին վրա իր կուտակած փոշիին. 

Աստեղաբիբ կը լողա լուսալիքին մեջ բաշին. 

Կը վըրնջե ցնծագին` 

Ռունգերը բաց 

Անհունի՜ն: 

Վա՛րը, այնտեղ, երանավետ այգիեն 

Ցանկապատին վրա ծըռած ողկույզներու բիբեր մեծ 

Ի զո՛ւր, ի զո՛ւր կը կանչեն 

Զիս իրենց. 

Եվ ծառեն վար նուռ մը ճեղքված` բերնի պես` 

Կ’աղաղակե ետևես: 

Եվ կիներ, վա՛րն, հովիտներու աղբյուրեն 

Իզո՛ւր ինծի կ’երկարեն 

Լույս սափորներ` ուր կըթեր են հեշտությունն 

Իրենց մարմնույն 

Եվ համբույրի մ’անձկությունով` համորեն 

Գինին իրենց ծոցերուն: 

Փոխան իրենց օրորին` երիվարիս ցունցը խեռ 

Սիեցի, 

Փոխան իրենց գըգվանքին` հոգիիս վրա լիզումներ 

Բոցի: 

Շուրջըս ի զուր ջըրվեժներ կը մոլեգնին ու կ’երգեն` 

Կաթի նման փըրփրադեզ, 

Հետո մեղմիկ կը սահին զմրուխտ մարգին ընդմեջեն 

Օձի պես. 
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Իրենց ջուրեն` ես ավելի կը սիրեմ 

Գաղջ փըրփուրներն երիվարիս երախին` 

Զոր խըլած բո՛ւռն քամին 

Կը լըվա 

Անոնցմով բոց աչքերս իմ, կամ արևուն երկնաճեմ 

Աչքն հըսկա: 

Վե՜ր, դեպի բարձո՛ւնքը, Բե՛գաս… 

Կըռանակուռ լույս պայտերդ ահավասիկ կը թաղես 

Պորտերուն մեջ ոպնիազ 

Վիշապներուն. 

Եվ դուն 

Ջախջախելով հրեշներուն 

Կուռ պատյանին մեղեսիկներն հըրակեզ` 

Կը ծառանա՜ս, կը ծառանա՜ս մոլեգին 

Կատարն ի վեր հաղթական 

Լերան: 

Նընջող գազան մ’ավասիկ խըխընջյունեդ արթնցած 

Նետվեցավ ծոցը վիհին 

Զարհուրած: 

Եվ անգըղներ ժայռերու կատարներեն կը թափին 

Ձորերուն խորը մըթին: 

Ահա փախչող վարազահավ մ’իր մախիզ 

Խըլուրդ բզըքտող կըտուցեն, 

Վերեն, 

Շիթ մ’արյուն կայլակեց իմ գըլխարկիս 

Արծվային 

Փետուրին… 

Ա՛լ քեզ համար ամայի՛ են գագաթները ահարկու. 

Ո՛չ ջըրվեժի մըռունչ կա, ո՛չ հըրավեր կիներու. 

Մեզ չի՛ հասնիր կալին մեջ պոռոչող ձայնն երինջին. 

Կարծես արդեն մեր գլուխները աստղերու կամարին 

Կը դիպչին: 

Վե՜ր, վե՜ր, Բե՛գաս… 

Բայց, հեռուն, ի՞նչ սպիտակ տարածություն լուսափառ 

Ճառագայթեց աչքերուդ մեջ ամեհի. 

Ցուրտ սըլաքներով դըժպըհի 

Լուսնակին պես կ’արյունին ահա բիբերըս փարփառ. 

Օ՜, Բե՛գաս, 

Կատարներուն ձյունն է այս. 

Ձըմեռներու մեջ բյուրավոր` բյուր աստղեր 

Իրենց ծոցեն սառնաշիթ 

Հո՛ն են, հո՛ն են տեղացեր 

Ձյունն այս վճիտ: 

Բե՛գաս, 

Այդ ծովուն մեջ բյուրեղե 
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Նետվե` 

Դըլբնի լանջքով հորդե ուղիդ երկնահաս: 

Լողա՜, լողա՜… 

Անապատի ավազին մըրրիկներուն փոխարեն` 

Փորիդ ներքև կը փըրփրին 

Մըրրիկնե՛րն այդ լուսեղեն 

Ձյունին: 

Նա՛վը եղիր կենդանի` 

Որ զիս առած կը տանի 

Աստեղազարդ նավահանգիստն հեռակա 

Երկնի: 

Լողա՜, Բե՛գաս, լողա՜… 

Մեր Երազին ճեղքե՛ ակոսը հըսկա: 

Բացած փոսերը պայտերուդ լուսագին, 

Հետքիդ վըրա, շուշանի պես թող ծաղկին: 

Ի՛նչ փույթ թե ձյունն իր տակ ծածկած է հավետ 

Նենգություններն անդունդին, 

Եվ մենք կըրնանք ըլլալ հանկարծ գահավեժ. 

Միշտ Աստղերո՜վ թաթախված պիտի իջնենք խորն ալքին 

Զերդ ջըրվեժ: 

Բե՛գաս, Բե՛գաս, կաղնիացո՜ւր վիզըդ վես. 

Ահավասիկ ձյունահյուս մ’աստվածաբնակ գագաթեն 

Մըրըրկելով ճամբուն վրա փրփրուն փոշի մ’համորեն 

Կու գա մեզ: 

Ո՛հ, ի՜նչ պայքար, Բե՛գաս. 

Անոր վըրա պերճասոսորդ կը խոյաս. 

Առջի ոտքերդ լուսադըրոշմ պայտերով 

Աշխույժով 

Արդեն ահա փըխրուն ծոցին մեջ անոր 

Կը մըխըրճին ահավոր… 

Ո՜վ Ձիս-Աստված, 

Այն հյուսն արդեն պորտիդ ներքև է լայնշի 

Եղած 

Փոշի: 

Լողա՛, Բե՛գաս, լողա՛… 

Զգեցեր են պատմուճանն կույս տարրին փողփողուն, 

Բուքը կ’հալի լանջքիդ տակ, ռունգերուդ մեջ բաբախուն: 

Դե՛հ, խոյանք մ’ալ, ոստում մ’ալ, 

Զի բարձունքները շողալ 

Կը սկըսին, 

Հորիզոնները ծավալ 

Կը բացվին: 

Դե՛հ, խոյանք մ’ալ, ոստում մ’ալ. 

Նըպատակի կատարին ադամանդները անհալ 

Շողացին. 

Եվ իմ ձին 
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Փայլակելով Գաղափարն աչքերուն մեջ ռոշնական` 

Կոթողվեցավ-պինչերը բա՜ց արևուն– 

Լերան 

Գըլխո՛ւն: 

Օ՜, Բե՛գաս, 

Կողերուդ մեջ գալարվող լիաթոք հևքըդ ահա 

Ռունգերեդ դուրս` ողողեց հորիզոններն հեռակա: 

Օ՜, Բե՛գաս, 

Ահա Կապույտը վըճիտ` շողակնաշող ալիքով` 

Զերդ ծով. 

Ահա Արևն հըրամազ 

Լոկ ի՜մ վրաս… 

Տիրապետման մեջ լույսին կանգուն` թագն ենք աշխարհին, 

Երկինքը թագը մերին. 

Եվ մեր ներքև Երկիրն է` բուռ մը ցեխի հանգունակ, 

Ամպերն են մեր ոտքի տակ` 

Որ ծույլ ծույլ կը սողան կայծակներով բեռնաբարձ. 

Կը տեսնե՞ս վարը, հանկա՛րծ 

Թուխ ամպրոպի մը խորին փայլակ մը աչքն ամեհի 

Կը բանա, 

Հետո դարձյալ` խուլ որոտ մ’արձակելով` կը թաղվի 

Երկրիս ցեխին մեջ հըսկա: 

Կը տարածվի քու խրխինջդ անհունին մեջ ալեկոծ, 

Եվ աստղերուն ժայռակույտերն ոսկեզօծ 

Շունչեդ ահա կ’արծարծվին 

Իբրև բոց: 

Բեգաս, ահա՛ վար կ’իջնեմ թամբիդ վրայեն վերստին: 

Բաշերուդ հետ կը հանձնեմ անտառներն իմ մազերուն 

Հովերո՛ւն. 

Եվ կը թողում որ Մրրիկն իր պատմուճանը ծըփուն 

Հագցընե հաղթ մարմինիս, 

Եվ լոգցընե Արեգակն իր շողերով ոսկեզօծ 

Աստվածացած միսըս բոց 

Եվ հոգիս: 

Տե՛ս, աշխարհիս զառամած քամակին վրա կոթողուն` 

Իր հերկերուն մեջ թափուր` 

Սիրտս, ուր հանճարըս կ’ապրի, կը սերմանեմ լիաբուռ. 

Ի՛նչ որ Արևն ինձ կու տա` զայն կու տա միտքս Մարդուն. 

Տե՛ս, աստղերու ժըպիտներ և հուր վարդեր անթառամ 

Կը տեղամ 

Որդիներուն մեջ կավի. 

Կը տարածեմ Երկրիս վրա արշալույսի ծիրանին. 

Մինչդեռ դյուրավ կըրնայի 

Տարածել շուքն հասակիս` Երկրագունդին վրա փանաք 

Ու խավարե՜լ զայն համակ: 
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Բեգա՜ս, Բեգա՜ս, այժըմ երբ ե՛ս կը պարզեմ 

Առագաստները Մըտքիս լույսին վըրա ծովացած 

Եվ քընարիս լարերով` քու բաշերովըդ հյուսված` 

Կ’երգեմ 

Արեգդեմ 

Ազատությունը Մարդուն, և գերությունն Աստուծո, 

Բեգա՛սդ իմ հաճո, 

Դուն իմ քովիկըս կանգուն 

Բաշերդ ու պոչդ հանձնելով ցըրտասարսուռ քամիին` 

Վիզըդ ծըռե սիրասուն, 

Ծըռե՛, և քու առջի ոտքովըդ նըրբին 

Փորե՛ ընդթափ կույս ձյունը կույս բարձունքին. 

Փորե՛, Բե՜գաս, փորե՛, մինչև որ գըտնես 

Լուսածաղիկ Էտըլվայսները անտես 

Եվ ճարակիս – նոթի Մըտքիս հետ միասին – 

Էտըլվայսներն Երազին: 

Հոս, ձյուներուն ու լույսին 

Մեջ թաթախված` խաղաղորեն կը ծաղկին 

Էտըլվայսներն Երազին: 

   

 «ՀԱՐՃԸ» պոեմ 

Փառք սարբինային. Ներոն կ՚արբենա: 

 

…զի յոյժ գեղեցիկ էր, և երգէր ձեռամբ: 

ՄՈՎՍ. ԽՈՐԵՆԱՑԻ,  ԳԻՐՔ Բ 

 

Ա 

    Գարնանամուտ երեկո մ'իր պալատին մեջ մարմար, 

     Բակուր, Սյունյաց Նահապետ, շքեղ հանդես մը կու տար,  

     Երբ Ուղևոր մը հանկարծ մըրըրկարշավ կը հասնի 

     Լուսնկափայլ ճամբայեն` մեծ դըրան քով արքենի:  

     Ձին կը հևա, ու բերնին փըրփուրն` հողմեն միշտ խլված`  

     Կը թըրջե թամբն համորեն, ասպանդակներն ոսկեմած:  

     Հեռուներեն ան կու գա, զայս կը մատնե թե՛ փոշին,  

     Որ դիզվեր է խավերուն մեջ թիկնոցին թավիշին,  

     Թե՛ նըժույգին վըրնջյունն աստեղացունց մաքրությամբ` 

     Որ կը խընդրե ախոռին գոլուտ հանգիստը անթամբ:  

     Բակուր այդ հյուրն իր անձեն և անունեն կը ճանչնա. 

     Բագրատունին Տըրդատն է, հըզոր իշխան ու փեսա 

     Տիրան հայոց արքային, որ կը փախչի Մարաստան. 

     Կը փախչ ան` զի կինն իր, Տիրանի դուստրն աննըման,  

     Գանակոծեր է խըստիվ, պալատեն դուրս արտաքսեր,  

     Խուզելով, իբր անարգանք, անոր խարտյաշ գանգուրներ:  

     – «Տրդա՛տ, – կ'ըսե Նահապետն, – այս գիշեր քուկդ է իմ տուն. 
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     Մարաց աշխարհն հեռու է, և դու անշուշտ պարտասուն. 

     Մըտի՛ր սրահը տոնին, թող իրարու դեմ փըշրին 

     Մեր բաժակներն, ու մեր սերը մըկըրտե թող գինին»:  

     Եվ կոչունքի կը բազմի Բագրատունին վտարանդի 

     Աջ կողմը ճիշտ Բակուրին` որ իր կարգին կը նըստի 

     Գահի մը վրա` որուն լայն թիկնատեղն է քանդակված 

     Բագոսը` եզ մ'որթերով պըսակելու ըզբաղած:  

     Սեղանի շուրջը արդեն Մեծամեծերն հայկազուն 

     Դեմ հանդիման բազմեր են, բայց ո՛չ իրենց մեծանուն 

     Աստիճանին համեմատ, այլ սուրերու մեծության: 

     Հոն են ճորտերը Սյունյաց գավառներուն երկտասան,  

     Լերան ազատ զավակներ, միշտ զրահի մեջ կուրծքերնին`  

     Որոնք հըզոր կումբի պես ջահերու տակ կը փայլին:  

     Հոն կան նաև բըդեշխներ, ազատանին քաջարի`  

     Որ կը պատմեն թե ի՛նչպես կ'որսան վարազը վայրի 

     Ազնըվատոհմ սեպուհներ ոսկեճարմանդ խլաներով 

     Գինվո բաժակ ի ձեռին կը ծիծաղին կես գինով:  

     Պալատին մեջ ծով մը կա ծիծաղներու և լույսի`  

     Որ գաղջորեն ծուփ առ ծուփ դռներեն դուրս կը հոսի:  

     Կոչնականները զարմիկ պատերն ի վար կախեր են 

     Որսի գալար շեփորներն ու վահաններն ոսկեղեն. 

     Եվ նիզակները, դեռ թաց վարազներու արյունով,  

     Տըրձակ տըրձակ կը հանգչին հըսկայափեղկ դըրան քով:  

     Լայնակոնք սըրահը քըսան սյուներով է կառուցված`  

     Որոնց վըրա կը շողան քըսան ջահեր դեմ դիմաց. 

     Եվ այն քըսան սյուներուն մեջեն քըսան գերիներ 

     Կը բերեն թանկ սաներու վըրա` խորոված երեներ`  

     Որոնց շոգին քըմապարար կը բարձրանա ոլորուն 

     Ջահերուն շուրջը կազմելով խըլատեռեր ծըփծըփուն:  

     Ըսպասներն ալ սեղանին մեծարժեք են. և կարծես 

     Արծաթազօծ դըգալներն ու դանակները նույնպես 

     Փողփողումին տակ լույսին փայլակներ են աղմըկոտ`  

     Որ կը ծըփան դիպակյա նըվարտանին վրա փութկոտ:  

     Ծաղկակալներ են դըրված երկայնքեն ի վեր սեղանին,  

     Որոնցմե եղկ բուրումներ շուրջը արբշիռ կը սըփռին. 

     Ծաղիկներուն ընդմեջեն, քըրքիջներուն հետ թըրթռուն,  

     Կը նըշմարվին ըսպիտակ ակռաներն հույր ճորտերուն. 

     Եվ գինիին թանձըր հոտն և խահերուն գոլորշին 

     Վեր բարձրացած` կը սքողեն կատաղությունն այդ ճաշին:   

     Կու գա համեղ գերերին` որով Սյունիքն է առատ,  

     Զոր եփեր են տատրակի սըրտիկներով անարատ:  

     – «Աղավնիի սիրտ ուտենք, – կը կոչե ճորտը Բալի, – 

     Որ ունենանք վագրի լյարդ»: – «Ես այդ մասին ավելի, – 

     Կը կատակե հանկարծ մին, – կընտըրեմ սիրտը՛ կընոջ»:  

     Ծիծաղելով այն ատեն կից վերնատունը ամբողջ 

     Կ'ալեկոծի, ուր ժողվված հայ տիկիններ բազմական 
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     Կ'ընեին նույն խըրախճանքները նույն շուքով տոնական:  

     Այն ատեն ներս կը մտնեն երկու ջուխտակ գերիներ 

     Կրելով երկու լախտ վարազ սաներու վրա ոսկեհեռ. 

     Եվ ուրիշներ նույն թիվով` իրենց ուսին վրա ունին 

     Ըսկուտեղները նուռին, սափորները հորդ գինիին. 

     Հաղթանա՜կն է այս խրախին: Հեղեղ մ'հանկարծ վարդերու,  

     Իբրև ամեն տիկին արձակեր սիրտն իր աղու,  

     Վերնատունեն կը տեղան կոչնականաց վրա գինով:  

     Քանի մ'ասպետ կը կոփեն վահանն իրենց աշտեով:  

     Աղավնիներ ավասիկ կամարին տակ կը ճախրեն,  

     Եվ ծայրն իրենց թևերուն մըխըրճելով ծուլորեն 

     Շատըրվանին մեջ` որ լույս կ'ողբա բակին առընթեր,  

     Կու գան իրենց թռիչներեն վար անձրևել մարգրիտներ:  

     Ու վարդ, տատրակ հոն խառնված հեղեղներով ճաճանչի 

     Կ'ստեղծեն դրախտ մ'ուր կարմիր հեշտության նուռը կ'աճի:  

     Մատըռվակներ ավասիկ կարապնավիզ սափորով 

     Բաժակներուն մեջ գինին կ'հեղուն դեմքով մ'անխըռով:  

     Բագրատունին այն ատեն, կորովաբիբ Տըրդատես,  

     Դաշխուրանն իր վեր կ'առնու, և.– «Ասպետնե՛ր, – կ'ըսե, – ես 

     Վանատուրին սերմնահորդ, և տըռփածոց Աստղիկին,  

     Անոր` որ հուրն է արու, անոր` որ հողն հեշտագին 

     Կ'ըմպեմ ի փառս: Անոնց տռիփն ու համբույրները հավետ 

     Այգիներուն մեջ ձեր թող ծավալանան ծաղկավետ»:  

     – «Ձեր Թագավոր աներոջ, – կ'ըսե Բակուր, – սուրբ կյանքին 

     Ըմպենք որ մեզ կը պահե խաղաղության մեջ հեշտին»:  

     – «Թագավորի՜ն, որ կ'հանգչի, – աղաղակեց ճորտ մ'հանկարծ, – 

     Ձյուներուն մեջ Մասիսի»: Այս հայտնությունն հեղակարծ 

     Ներկաները ապշեցուց: – «Մեռա՞վ Արքան մեր հայոց…»:  

     – «Արդ իր դիակը կ'իշխե հավերժանիստ սառին ծոց:  

     Գուժկան մ'երեկ ագռավի երագությամբ հոս հասավ,  

     Պատմեց թե ի՛նչպես Տիրան խեղդըված է բըքազրավ:  

     Կ'ըսեն թե թագը միայն ձյուներեն դուրս է մնացած,  

     Որուն վըրա կը շողա դեռ հայ արևը Մասյաց»:  

     Շըրջան ըրավ սև լուրն այս պալատին մեջ բովանդակ 

     Գինեփըրփուր բաժակե մ'ավելի ե՛վըս արագ,  

     Որ միմիայն արբեցուց բերկրանքներով անպատում 

     Տըրդատի սիրտն` որ մինչև արքային մահն էր սըրտում:  

     – «Խըմե՜նք, – ըսավ, – ու տոնենք Արշակունի գահերուն 

     Թավալումներն անդունդի և մեղկանքի մեջ փըցուն»:  

     Եվ հազիվ հազ շըրթներուն դըրավ գավաթն հրահոսան`  

     Վերնատան մեջ աչքերն իր զույգ մ'աչքերու դիպեցան:  

     Կին մը իրեն կը նայեր, կը զգար սըրտին մեջ շըմոր. 

     Իր կազմին վրա կ'հիանար, առնագեղ, խրոխտ ու հըզոր,  

     Հըզոր` վիզովն առյուծի և բիբերով աստղահեռ`  

     Որոնց բոցեն այրելու համար անգամ մ'իսկ բավ էր 

     Որ անոնց մեջ հանդըգներ առնաբաղձ կին մը նայիլ:  
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     Հըզոր` մարտիկ գըլուխով, լայնշի լանջքով անարգիլ 

     Որ ճոշանին մեջ կ'ուռեր կոհակի պես փըրփրազեղ. 

     Հըզոր` թիկնով մեծադիր, բազուկներով առնագեղ`  

     Որոնց միջեն կը սիրեն կիներն իբր օ՛ձ գեղածալ 

     Բյուր ձևերով գալարվիլ ու ծըվարիլ ու տաքնալ:  

     Վերնատան կինը սարսռաց: Տըրդատ մեկ ձեռքը հենած 

     Սեղանին վրա, մյուսով տաշտը բերնին գըլխիբաց,  

     Անոր կապույտ աչքերուն հառած աչքերն իր մըթին 

     Խըմեց երկա՜ր– փըրփուրեն մինչև մըրուրն– իր գինին:  

     Հետո ծոցեն դուրս քաշեց խուրձ մը դեղձան մազերու 

     Մութ ամպեն դուրս մացառվող ճաճանչներու պես աղու. 

     Եվ անով իր գինիոտ բերանն աղեկ մը սըրբեց… 

     Անոնք մազերն էին իր գոռոզ կընոջ` զոր բրածեծ 

     Ըրավ ու ա՛յսպես ահա ծաղրեց այն էգն անուղղա,  

     Եվ ապշեցուց ամենքն այդ իր անսովոր գործին վրա:  

     Հազիվ Տըրդատ սեղանին դըրավ գավաթը թափուր`  

     Լույսերու հոծ ծովուն մեջ թնդաց սըրահն ընդհանուր. 

     – «Վարձա՜կն ահա, տեղ բացեք, վարձա՜կը, վարդ տեղացեք. 

     Մազերուն մեջ, ոտքին տակ մարգարիտինե՜ր լեցուցեք»:  

     Սանդուխներեն վերնատան վար կ'իջներ կին մը խաժակ. 

     Կը թըռվռային գըլխուն շուրջ աղավնիներ ըսպիտակ:  

     Ճաճանչավուխտ քողին մեջ աստըղ մ'էր ան` որուն մեծ 

     Աչքերուն մեջ սևեռուն Տըրդատ գինին իր խըմեց:  

     Այդ ժամանակ սրահ մըտան հինգ ծերունի գուսաններ,  

     Ուսերուն վրա վիժանուտ գանգուրներով լուսահեր. 

     Ոլորակեց տավիղն հեշտ, փանդիռն հնչեց փառակոչ,  

     Նըման արծաթ կարկուտի երգ ջաղբեց դա՛փը դողդոջ. 

     Եվ յոթնաղի քընարին որովայնին մեջ տոսախ 

     Նըվագի ծով մ'ըսկըսավ մըրըրկոտիլ աղեբախ:  

     Հետո հանկարծ միացած բոլոր լարերն իրարու 

     Պանծացուցին անգամ մ'ալ փառքերը հին դարերու,  

     Երգը հըզոր դիքերուն, Դիցուհիի ոսկեմայր,  

     Երգն աստղահմա քուրմերուն` որոնք բագնին վրա մարմար 

     Վըզան օձեր այրեցին բոցերուն հետ ծառացող. 

     Երգն` ասպետի մը զարմիկ, դյուցազներու զինաշող,  

     Որոնք նըման կայծակի տեգերն` իրենց պիրկ ձեռքին`  

     Փաղանգներուն կազմը կուռ արյունառուշտ ճեղքեցին. 

     Հընչեցուցին երգերն հուսկ մեհենական պարերու,  

     Սերն հայկազուն կույսերուն և հարճերուն գինարբու`  

     Որոնք այգվույն զովալից հովանիին տակ պառկած 

     Լույս ծոցն իրենց կը թողուն սեպուհներուն համար բաց:  

     Կոչնականները համուռ դեպ գուսանները դարձան,  

     Որոնց մեջտեղ ըսկըսած էր պարել կին մը դեղձան:  

     Վարձակն էր ան, Նազենիկ, նազելագեղ անունով:  

     Հասակն ամբողջ կը թըրթռար բարտիի պես հողմախռով. 

     Դաշներգը իր ջիղերուն դաշներգին հետ լարերուն 
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     Կը միանար, կը սըփռեր համանըվագ մ'հարաճուն:  

     Յոթն հարճերն հերքը խարտյաշ մատվըներով նախանձոտ 

     Արաբական յուղի մեջ օծաներ են քաղցրահոտ. 

     Եվ գըլխուն շուրջը պըսակ մը վարդերու հյուսեր են`  

     Որոնք եթե ճըզմըվին անշուշտ արյուն կը ծորեն:  

     Կը շողշողան ունկերուն ծայրը օղեր փողփողէջ 

     Աստղերու նման ցոլալով անրակներուն փոսին մեջ. 

     Արմունկեն վեր աջ բազուկը կը խածներ սեղմորեն 

     Նուրբ մարգրիտով հելուզված ապարանջան մ'ոսկեղեն. 

     Իսկ վիզեն վար մինչև ծայրն ըստինքներուն սևապտուկ 

     Կը բոլորվի վառ մանյակ մը լույսերով հեղեղուկ:  

     Եվ այնքան նուրբ է զառքաշն` որ կը բըղխե դեպի դուրս 

     Ազդըրներուն գաղջություն և կաթնագույնը սընդուս. 

     Մուճակներուն մեջ խարտեշ կաղապարված ոտքերն ա՛լ 

     Դռույթ տալով կը սկըսին հատակին վրա պար դառնալ:  

     Կոչնականները լըռիկ հիացումով քարացած,  

     Մարմնակարկառ, ապշոպյալ, աչուներով լայնաբաց,  

     Կը դիտեն զինք: Նազենիկ նախ կ'օրորե մեղմորեն 

     Ալապաստրե ուսերուն վըրա գըլուխն հըրեղեն`  

     Ներկաներուն շըրջելով զույգ մը աչքերը աղվոր`  

     Ուր կ'ընկղմի մարդ հեշտին, բայց դուրս կ'ելլե վիրավոր:  

     Վեր կը վերցնե հոլանի բազուկներն իր հուլորեն 

     Լայնշի քողին կապուտակ խաղաղության ընդմեջեն 

     Զույգ մը տոսախ բամբիռները մատերուն մեջ ճարտար 

     Հանկարծակի կը հընչեն, կ'ըլլան պարին կառավար:  

     Մարմինն ընդհուպ կը զոփա, կու տան ոտքերը դըռույթ,  

     Եվ ան իր իսկ շարժումին անդունդին մեջ հորձանուտ 

     Կարծես վայրկյան մը այլևըս աչքերե կ'անհետի`  

     Ինչպես երկնի մեջ կորսվող լուսադայլայլ մեղեդի:  

     Օ՜, այդ մեծ պարն հեթանոս` որ Աստղիկի կը ձոնեն,  

     Գեղեցկության այդ աղոթքն, աղոթքը այդ մըսեղեն. 

     Օ՜, այդ իրանը ճապուկ ելևէջովն ըստինքին`  

     Որոնց մեջ կաթն իսկ կ'եռա հուզումներեն սաստկագին. 

     Օ՜, թևերն իր լուսածղի` օձերու պես պարարակ 

     Կարծես երկար կրթըված կախարդ սրինգով ներդաշնակ. 

     Եվ զիստերն իր սարսռագեղ, գեր երաստանը շամբույշ. 

     Եվ բոլորին իբր առանցք մեջքն ուռիին պես քընքույշ`  

     Որուն շուրջ մարդ պիտ' ուզեր բազեղի նման փաթթըվիլ,  

     Եվ վերջապես հյութասպառ բաղեղի նման թառամիլ:  

     Բամբիռներն իր կը հընչեն ձեռքերուն մեջ սաստկորեն 

     Իբրև օրենք մարմինին բյուր ձևերուն հոյաշեն. 

     Բամբիռնե՜րն իր կը հընչեն, ու անոնց երգը բյուրեղ 

     Կը քաղցրանա մեղրի պես ջահերուն տակ լուսազեղ. 

     Եղունգներով հինայված մատերեն վար աղածրի`  

     Դաշնակություն մ'հրաշալից մազերուն մեջ կը ծորի:  

     Բամբիռներն իր կը հընչեն, այնքան ճարտար` որ կարծես 
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     Անոր ձեռքերն Ապողոն թաթախեր է տարփակեզ 

     Սըրտին մեջ իր տավիղին: Գործիքին ձայնը կերկեր 

     Կը զեղու սրահն` ուր շատոնց գուսաններն ա՛լ չեն նվագեր:  

     Կոհակներուն մեջ լոգցող աղկիոնին հանգունակ 

     Ան կը լողա մատերուն երգերուն մեջ ներդաշնակ`  

     Որոնց ի լուր տատրակներ ահա կու գան խառնըվիլ 

     Ցանցին մեջ իր մազերուն, իր մազերուն հիատեսիլ`  

     Որոնք, ալիք առ ալիք, կ'երթան սըփռիլ ման ի ման 

     Ասպետներուն գըլխուն վրա արշալույսի մը նըման:  

     Կոչնականները գինվո մեջ թաթախված, տըռփագին,  

     Բոլորը լուռ, սալացած` ըզմայլանքեն գեղեցկին 

     Կը դիտեն մրրիկն այդ կընոջ գանգուրներուն մետաքսե:  

     Ան կը ճախրե՜, կը ճախրե՜, կատաղորեն կը ճախրե՜:  

     Երբոր ետև կը թեքի` կուրծքին վըրա հոյաշեն 

     Բըլուրի պես կը դիզվին ըստինքներն իր սարսըռալեն. 

     Եվ վարսերն իր վիժանուտ, ուսերն ի վար հոսելով,  

     Կ'երթան փըփրիլ հատակին, հոն կազմելով ոսկի ծով. 

     Ան կը ճախրե՜, կը ճախրե՜, սանձակոտոր կը ճախրե՜… 

     Հոգվույն մեջ` ծով, շուրջը` լույս, ան Կիպերյան Աստղիկն է`  

     Որ իր չորս կողմն հավաքած աղավնիները լուսեղ 

     Փորձեր կ'ընե թըռչելու ինքն ալ անոնց հետ մեկտեղ,  

     Եվ հևհևուն, ծիծաղկոտ, վարդի մը պես բըռնըկած,  

     Վերջին թափով կը սուզի կապույտին մեջ վերասլաց 

     Թողլով որ քողն ամպերեն հորձանապտույտ իյնա վար 

     Տիոնիսյան բագնին վրա, գինիին մեջ հըրավառ:  

     Ա՛յսպես պարեց վարձակն ալ, մինչև որ քողն հոգիին 

     Հոն թաթախեց դիրտին մեջ ամեն մարդու բաժակին:  

     Ա՛լ հոգնած էր ու քըտնած, կ'ուռեր ծոցն իր լուսեղեն,  

     Երբոր վերջին ճախրին մեջ Տրդատ բըռնեց բազուկեն 

     Եվ ծունկին վրա նըստեցուց, գգվեց գըլուխն ոսկեհեր:  

     Վարսերն ի վար շիթ առ շիթ կը ծորեին քըրտինքներ. 

 Ձեռքերուն մեջ դեռ տենդոտ, Բագրատունվույն ճոշին վրա 

     Կը դողային բամբիռներն իր մարմնույն պես դյուրազգա:  

     Տըրդատ մատերը անոր համբուրելով մի առ մի 

     Եվ շամբշելով անոր հետ զերդ սեղեխներ վաղեմի. 

     – «Նահապե՛տ, ո՞վ է, – ըսավ, – վարձակը այս լուսաստինք:  

     Եթե Աստղիկ երկնի մեջ Վահագնի մ'օր հանձներ զինք,  

     Ու կաթիլները սերմին ըլլային նույնիսկ աստղեր`  

     Դարձյալ այսքան չըքնաղ ծնունդ մը երբեք չէր բողբոջեր:  

     Այս կինն ինձ տուր, եթե չէ օրեն` որ մենք ընենք վեճ. 

     Արշալույսին թող մեկնիմ արշալույսն այս գրկիս մեջ»:  

     Բազմականներն ըսկըսան նախանձահույզ քըրքըջալ. 

     Բակուր ծածուկ մախանքե մ'ակռաներն իր ձյունափայլ 

     Սեղմեց. և նուռ մ'որ ձեռքին մեջ բըռնած էր այն ատեն,  
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     Ըսկըծանքեն ըսկըսավ ճըմլել: Ըսավ.– «Իշխա՛ն քաջազեն,  

     Վըրաց երկրեն, ուր կիները կը ծաղկին վարդի պես,  

     Զայն նիզակովս եմ շահեր, մարտիկներու ընդդեմ վես 

     Մղելով երկար պայքարներ: Այժըմ ներե որ ըսեմ`  

     Թե իմ հարճս է, և չ'ըլլար քեզ աղախին մը նըսեմ:  

     Եթե կ'ուզես` որ մեր զույգ բաժակներն այս մըտերիմ 

     Հազիվ թափուր գինիե, չլեցվին արյամբ ոխերիմ`  

     Թո՛ղ զայն, իշխա՛ն»: Բնավ չանսաց Բագրատունին սըրարբած 

     Սեղանեն վեր բարձրացուց դաշխուրանն իր գինեմած 

     Ու ձեռքովն իսկ զայն խմցուց, ծունկին վըրա, վարձակին`  

     Որ կը ժըպտեր ըմպելու ատեն ժըպտով մ'հեշտագին:  

     Իր գողտըրիկ բերանին երկու կողմեն ընդհոլով`  

     Թափեցավ քիչ մը գինին ու ծոցն ի վար սահելով`  

     Գընաց լճակի պես կարմիր ժողվիլ պորտին մեջ անհայտ:  

     Երբ դեռ բոսոր էին կզակն ու շըրթունքները, Տըրդատ 

     Զանոնք առած բերանին մեջ համբուրեց կըտղանքով`  

     Զվարթ հեղուկին մնացորդն ըսպունգի պես ծըծելով:  

     Լըռեց սրահը համուռ: Բոլոր դարձած Բակուրին 

     Կը նայեին, որ կը լմեր դեռ նուռը մեջն ագուռին:  

     Ամեն մարդ հոն թափվելիք արյան մը հոտը կը զգար… 

     Նահապետն ա՛լ վեր ցատկեց տեղեն իբրև քանասար. 

     Գնաց որ հարճն ազատե, ջախջախե գըլուխն Ասպետին`  

     Որ կինն իր տան մեջ կը լլկեր` իբր իր ողկույզն իր տաշտին:  

     Այս որ տեսավ Տըդատես վարազացավ ու խոպաց. 

     Հրեղեն սյունի մ'էր նըման, դահլիճին մեջ` վերամբարձ. 

     Կոպիճներուն մեջ աչքերն ըսկըսան ժիր թավալիլ 

     Մերթ ծովուն խորն ընկլուզվող գունդերու պես հրատեսիլ:  

     Ձախ թևով հարճը գըրկեց, հետո– «Հա՜, հա՜, – քըրքըջաց, – 

     Էգ վագրին հոտն ըմբոշխնել արու վագրի՜ն է տըրված»:  

     Եվ միշտ ժայռի պես կանգուն, շընչելով բոց աչքերեն,  

     Հուժկու ձեռքով սեղանին վրայե խըլեց, իբրև զեն,  

     Մեծաքանդակ ըսկուտեղ մ'ամբողջ պղնձով կուռ ձուլված,  

     Գազանացավ, փըփըրեցավ, շամբշոտացավ ու մըխաց. 

     Եվ ուղղակի արձակեց զայն Բակուրի ճակատին… 

     Վերնատան մեջ ահեղ ճիչ մ'արձակեց տան տիրուհին,  

     Ճորտ ու սեպուհ բոլորն ալ դուրս պուղեցան զահանդած. 

     Որոնց բազուկն էր միշտ վատ` երբ հոգին էր սըրարբած:  

     Սակայն կարծես մըրգակալն այն վրիպեցավ հըրաշքով,  

     Եվ Բակուրի լոկ մեկ ունկն արյունառուշտ խլելով`  

     Գընաց բաղխիլ դիմացի մարմար սյունին մեծադղորդ 
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     Թոթափելով անկե վար կուճեր, կայծե լուսահորդ:  

     Ոմանք սատար փութացին Նահապետին կարեվեր`  

     Որուն խըլված ականջեն, ճըմլված քունքեն կը հոսեր 

     Հոն գինիի սափորին մեջ արյունն իր թըխագույն,  

     Այն ժամանակ Նազենիկ սարսափահար, հանկարծույն,  

     Փաթաթվելով Տըրդատի պարանոցին` ողոգեց. 

     – «Այս հարկին տակ, ո՛վ ասպետ, ա՛լ բաժինս է գան ու ծեծ. 

     Դուն որ գիտցար զիս վտանգել, ազատե արդ շուտափույթ,  

     Երբ ես հոժար խըմեցի ձեռքեդ գինին քու սիրույդ`  

     Հարկ է ասկե վերջ խըմեմ Բակուրի թույնն ոխության. 

     Դուն հոս արյուն թափեցիր, և պիտի ե՛ս քավեմ զայն:  

     Զիս հեռացուր այս երկրեն, եթե չէ գործ մ'արքենի 

     Որ ասպետի մը վրիպած հարվածը կին մ'ընդունի»:  

     Ու ավելի ցած ձայնով հարեց.– «Ես քեզ կը սպասեմ 

     Արշալույսին` որ մոտ է: Մեծ դրան քով արեգդեմ 

     Կա թուզի ծառ մը` որուն սաղարթներուն ընդմեջե 

     Պատուհանիս ճրագն առկայծ ճամբորդներն հար կը տեսնեն:  

     Հոն կը սպասեմ ես քեզի վարդենիի մը նման,  

     Որ կոկոններն իր բանա պիտի կուրծքիդ վրա տիտան»:  

     – «Ձիուս առջի խըրխինջին պատրաստ եղիր, Նազենի՛կ,  

     Դեռ ճրագդ արփվույն շառայլեն չընըվաղած` կը մեկնինք»:  

     Ըսավ Տրդատ: Թուրը մերկ միշտ ափին մեջ շողարծարծ,  

     Տալով կամա երևույթը մեկնումի մը անդարձ,  

     Գընաց թամբեց երիվարն ու խավարին մեջ, անտես,  

     Անհետացավ քառատրոփ, փայլակնացայտ ամպի պես:  

     Կոչնականներն ահաբեկ, կոչնականներն հիազարհուր,  

     Գինո՜վ ու վա՜տ, մի առ մի պարպեցին սրահն ընդհանուր. 

     Լոկ կույր գուսան մ'երգին մեջ անվերադարձ տեսլացած`  

     Դեռ լռության մեջ կը նվագեր սյունի մը հաղթ կռթընած:  

      

     Բ 

    Ահա առտվան շողերեն հագեր է վարդ ու սուտակ 

     Պատուհանին առջևի թըզենի ծառն ընդարձակ`  

     Որուն ետև հարճն արթուն.– «Ինչո՞ւ չեկավ, – կը խորհի, – 

     Արտույտն ահա արձակեց կալին մեջ երգը բարի. 

     Եվ պալատին պահապան շունն արթընցած ման կու գա 

     Բակին մեջ` մերթ միզելով պատերն ի վեր շըրջակա:  

     Ինչո՞ւ չեկավ, ո՛վ Երկինք»: Հորիզոնեն հեղակարծ 

     Արփվույն ճաճանչն անդրանիկ սլացավ ինկավ շողարծարծ 
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     Նազենիկի խուցին մեջ. դալկացավ լույսը ճըրագին:  

     Օ՜, ի՞նչ խրխինջ, ի՞նչ դոփյուն, ի՞նչ փոթորկում թանկագին… 

     Կու գա իշխանն ազատել զինք Բակուրի նախանձեն:  

     Պատուահանին ներքև՛ է Տրդատ ձիուն վրա արդեն:  

     Բերկրանքեն հա՛րճը խայտաց. զեղան աչքերը վըրդով 

     Անպատմելի խընդությամբ, ինչպես երկինքն` արևով,  

     Գիշերն ամբողջ ինք հոն էր, զով խավարին մեջ արթուն,  

     Հանդերձներովը պարի, բամբիռներն ալ` մատերուն. 

     Աստղերուն տակ աղոթող բագոսուհվո մ'էր նման`  

     Վարդերը դեռ հանդեսին մազերուն մեջ ցիրուցան,  

     Եվ լանջքը մերկ` որուն վրա թափված գինին խըրախին 

     Տակավին միշտ կը սըփռեր իր զըվարթ բույրը չորս դին:  

     – «Ձեռքդ երկարե, 'սավ Տրդատ»: – «Դու գիրկդ բաց, կը ցատկեմ»:  

     – «Գըլուխդ, ըզգո՜ւյշ, չըփշրես լանջապանիս զրահին դեմ»:  

     Եվ Նազենիկ անհամբեր հեղեղին հետ վարսերուն 

     Ասպետին մռայլ ծոցին մեջ նետեց ինքզինքը սարսռուն,  

     Եվ զայն հեղ մ'ալ ողողեց մազերովն իր դարալիր:  

     Դափրեց նըժույգն և ռունգերը փեռեկած լայնալիր`  

     Հորիզոնին դարձուց գլուխն ու մըտրակի մ'հարվածով 

     Թաղվեցավ իր արշավին ամպրոպին մեջ փոշեծով:  

      

     Փա՜ռք մեծազոր կենցաղին ասպետական դարերուն`  

     Ուր պաշտվեցավ Գեղեցիկն ու Զորությունը արբուն,  

     Եվ խորհրդանիշը անմահ Գեղեցկին, Զորության`  

     Փըրփուրներու Դիցուհին ըստինքներով ռոշնական:  

     Փա՜ռք ձեզի միշտ, գանգրահեր ո՛վ ասպետներ արդընկեց,  

     Որոնց զրահով վերտըված լանջքերուն տակ բաբախեց 

     Սիրտ մը հավետ անձնըվեր` տըկարներուն, ընկճվածին,  

     Եվ գեղանի կիներուն, անոնց մարմնույն բյուր գանձին:  

     Փա՜ռք ձեզի միշտ ձիամարտեր, մկունդխաղեր շանթասլաց`  

     Որոնց օդին մեջ շաչուն տեգերն հանկարծ բըռընկած`  

     Կայծակներու խաղն եկան երկրիս վրա փոխադրել. 

     Վիշապասպան սուսերներ, ժանգոտելու անընդել,  

     Կառարշավներ փոշեմուղ, գուպարահաղթ ոգորներ 

     Շառափնաթափ տեգ տեգի, կումբ կումբի դեմ ոսկեհեռ 

     Փա՜ռք ձեզի միշտ, ո՛վ որսեր թըրթռուն ձայնով շեփորին,  

     Երբ լիճին քով վիրավոր կ'իյնա եղնիկն ողբագին,  

     Եվ վարազներ արդնահար կը թավալին մարգին վրա`  

     Որոնց կողեն արյունն հորդ կրակի պես կը մըխա:  

     Փա՜ռք ձեզի միշտ ավարներ, հափափումներ կիներու`  
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     Որոնք տըվին իրենց տարփն ու համբույրները աղու 

     Առյուծներու քաջության, և ո՛չ ոսկի հորթերուն 

     Որոնց սիրտերն առավ լոկ սուրերու ծայրը փաղփուն:  

     Փա՜ռք ձեզի միշտ, ո՛վ դարեր ասպետական կենցաղին,  

     Ուր մարդիկ հզոր և անկեղծ էին նըման գինիին:  

     Առաքինի քաջության տեղ նենգն այսօր կը տիրե. 

     Փոխան տեգին հոլանի` պատյանի մեջ դաշույնն է`  

     Որ կը շողա մութի՛ն մեջ, կը ժանգոտի՛ արևին. 

     Ոճիրներն արդ խավարի լռության մեջ կը դարբնվին 

     Մըխոտ ճրագի լույսին տակ ծըռած գունատ մարդերեն:  

     Երբ արեգակը նընջե` մեղքերն հայնժամ կը գործեն:  

     Չեն պաշտեր կնոջ մարմինին դաշըն ձևերն հըրահրուտ 

     Լոգցըված բյուր ջահերու շառայլներով հոսանուտ:  

     Կինը մարդուն միացնողը Աստղիկի սիրահոդ 

     Լուսեղ մատերը չե՛ն բնավ, այլ շանսըխուրը ցեխոտ:  

     Գեղեցկությունը ծընունդն է Զորության հորձանքին`  

     Ինչպես մարգրիտն օվկիանի անդունդներուն մոլեգին:  

     Բայց այսօր չե՛ն քանդակեր սուսերներով կորովի 

     Գեղեցկության սուրբ բագինն` ուր իգությունը խընկվի:  

     Բավական է լի գավաթ մը Մյունիխի գարեջուր,  

     Որ աճուրդի հանված սերը գնեն մարդիկ քրեիքուր,  

     Սեր վաճառվա՜ծ, ոչ նվիրված` ինչպես պըսակ սարդենի 

     Զոր հերոսին համար սուրն աստվածներեն կ'ընդունի:  

     Եվ այժըմ մարդն այս դարուն, մարդն ըղեղին տակ կըքած,  

     Ո՛վ ասպետներ հեթանոս, եթե բաղխե ոտքն հանկարծ 

     Ձեր բազուկի մեկ ոսկրին` որ հողին տակ ճերմկած է,  

     Անոր հըսկա զանգվածեն կը սարսափի, կը կարծե 

     Ձեզ առասպել դարերու առասպելյալ գազաններ,  

     Ո՜վ ասպետներ հեթանոս, ո՜վ ասպետի ոսկորներ:  

 Գ 

      

     – «Տե՛ս, Նազենիկ, ինչպես դաշտն ըսպառեց ձիս վըզանուտ 

     Ա՜յնքան երագ` որ կարծես մոխիրի մեջ բոցանուտ 

     Սըմբակներն իր խըրվեին: Ան հպարտ է, իմ Սիրուն,  

     Երբ այդ մազերըդ խառնված կը զգա իր հորդ բաշերուն»:  

     – «Ո՛վ իմ ասպետս և իմ քաջըս, մըտրակե՛ անդադրում`  

     Մինչև որ սա անիծված Սյունաց սահմանը թողում:  

     Սարսափն է դեռ սըրտիս մեջ, բայց մեն մի դռույթը ձիուդ 

     Հոգիիս մեջ կը սպաննե երկյուղի տրոփ մը անգութ:  
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     Ո՛վ իմ ասպետս և իմ քաջըս, մտրակե՛, անդադրում»:  

     Այսպես անոնք խոսելով` հըճըվանքով մ'անպատում 

     Կ'արշավերին դեպ Շիրակ: Տըրդատի լայն կուրծքին վրա 

     Կը հանգչեցներ` հարճն ամփոփ` գըլուխն իբրև լուսնկա. 

     Մերթ ոտքերն իր կը զարներ ձիուն փորին տըղընդեր,  

     Մերթ Տըրդատի անութին տակեն ետև կը նայեր,  

     Հորիզոնին շըրջելով կապույտ աչքերն` որոնց մեջ 

     Բերկըրանքներ կը հյուսերին շողերն առեչ առ առեչ 

     Միշտ մեծցնելով հույսը զվարթ` ծախված ճամբուն մեծությամբ:  

     Շանթ կը տեղար արեգակը երկընքեն վար անամպ 

     Իր տոթին տակ խեղդելով կենդանությունը շուրջի. 

     Կարծես հողին մեջ ղողված ըլլար ամեն մեկ ճըճի. 

     Միմիայն մերթ կը լսվեր բըզզոցը թավ զամբուռին,  

     Որ ա՛լ հոգնած ընդերկար հալածելե կենդանին`  

     Արշավանքին փոշվույն մեջ կանհայտանար խորամուխ:  

     Անոնք իրար փաթթըված կ'ամբարտակեն սարին գլուխ:  

      

     Խուլ դըրոդյուն մ'հեռվեն եղավ հանկարծ լըսելի,  

     Կարծես գետնին ընդերքեն անցներ ամպրոպ մ'ահռելի:  

     Տըրդատ շըրուշակը դարձուց, և երիվարը խոկուն 

     Ծամծըմելե դադրեցավ պահ մը լըկամը փըրփրուն:  

     Վարը, դեմի հովիտեն դեպի գագաթ ծառացան 

     Ձիավորներ զինավառ մըրրկարշավ ու դաժան:  

     Ոմանք աղեղ ունեին և ոմանք լախտ ու տապար,  

     Ոմանց տեգերն ուղղաձիգ արեգակին տակ փարփառ 

     Հանկարծակի սարեն վեր փայլատակներ ճայթռեցին. 

     Բակուր մեջտեղն էր անոնց աշտանակած ահեղ ձին. 

     Կու գար լուծել իշխանեն վըրեժ, պատժել հարճն անխիղճ`  

     Մորթելով հոն` փոխանակ զայն փըրկելու աղծապիղծ,  

     Կոչնականները բոլոր զինված էին արդ իր հետ. 

     Երեկ գինով հըղփացած, այսօր արյան հակամետ:  

     Երբ Բագոսեն վերջ որրեց զանոնք Արեսն արդընկեց`  

     Հանդիսատես վատության հուշն հոգինին զայրագնեց:  

     Ըսկուտեղին արհավիրքը սյուներուն ընդմեջեն 

     Հետո իրենց սըրտին մեջ վառեց վրեժի մը գեհեն:  

     Տըրդատ երկար նայեցավ դեպի հրոսակն հալածիչ,  

     Աչքերեն թույն կ'հոսեին մոլուցքի զույգ մը կարիճ. 

     Գըրկին մեջ հարճը հանկարծ արձակեց ճիչ մը տրտում. 

     – «Ո՛վ իմ ասպետս, – ողոգեց, – օ՜հ, մըտրակե՛ անդադրում. 

     Գերին ըլլամ քու սուրիդ, անոնց գերին մ'ըներ զիս. 
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     Ահա տեգերն ուղղեր են միահամուռ կոկորդիս`  

     Ուր համբույրիդ տաքությունը դեռ, ավա՜ղ, չէ պաղեր»:  

     Ըսավ: Թաղեց ասպետին ծոցին մեջ գլուխն ոսկեհեր:  

     Հա՞րկ էր արդյոք ճակատիլ. ո՛չ. պիտի կռիվն ունենար 

     Անհավասար հաղթանակ, թեև վըսեր մ'հավասար:  

     Ու Տըրդատես թոթվեց սանձն երիվարին հողմասլաց,  

     Երկրադըղորդ թընդաց դռույթն, փոշին ելավ, և սուրաց,  

     Ու ըսկըսավ հալածումն հըսկաներուն սանձարձակ:  

     Ողոգեց հարճը նորեն.– «Ո՛վ իմ ասպետըս վրիժակ,  

     Ես կը տեսնեմ անութիդ տակեն զանոնք` որ կ'իջնեն 

     Բըլուրն ի վար, աչքերնին մեյ մեկ անդունդ լուսեղեն. 

     Հարյուր ձիեր կարկառեր են վիզերնին դեպի մեզ,  

     Որոնց շունչերը կ'ելլեն պինչերնեն տաք մոխրի պես:  

     Օ՜, մտրակե՛, մտրակե՛, երբ բըռնեն զիս` վագրի նման 

     Պիտի կրծեն ոսկորներս, լակեն արյունըս լըման»:  

     – «Հեղեղին մեջ մազերուդ փակե աչքերդ, իմ Աղվոր,  

     Եվ կուրծքիս վրա քընացիր օրորումով այս հըզոր,  

     Անոնք այստեղ չըհասած` մենք Շիրակ ենք գիրկ գըրկի»:  

     Ու լայնալանջ երիվարը մըտրակեց ուժգնակի:  

     Անցավ խորունկ փապերեն, հեղեղատեն մեծագոգ,  

     Ընկըղմեցավ խորն հովտին, ճեղքեց ավազն հրաբորբոք. 

     Եվ ուղղաբերձ, մեծաշունչ, համբարտակեց սարն հըսկա 

     Թավալելով հետք ի վար ապառաժներ` որոնց վրա 

     Լուսնանըման կուռ պայտերն իրենց դըրոշմը դըրին. 

     Ճապուռներուն մեջ որսն իր սեղմելով միշտ ավելի. 

     Ժայռերն ի վար խոյացավ ջըրվեժին պես փըրփրալի`  

     Հորձանքին մեջ տանելով լերան ծաղիկ մը կարմիր 

     Իբրև դաշտին մեկ ընծան տըրված վիհին լայնադիր:  

     Ու մըտրակե՜ց, մըտրակե՜ց, երբոր հանկարծ լըսվեցան 

     Իր ետևեն սուլումները նետերու դավաճան:  

     – «Ասպե՜տ, ասպե՜տ, մահն հասավ մեր թիկունքեն, կը շչա:  

     Օ՜, կը վախնա՜մ, կը վախնա՜մ. ուսիդ վրայեն նետ մ'ահա 

     Հըրախայթոց օձի պես շըշըչալով սըլացավ:  

     Վայրկյա՜ն մըն ալ և անոնք կու գան կ'հասնին մեծարշավ. 

     Աղեղներեն լայնալիճ կարծես արյուն կը կաթի 

     Եվ կը ներկե ձիերուն հորդ հորդ բաշերը կաթի:  

     Ասպե՜տ, ասպե՜տ, մի մատներ զիս անոնց խեռ մոլուցքին,  

     Ես քու գերին, ձիդ ըլլա թող գերին քու մըտրակին»:  

     Այսպես ըսավ Նազենիկ. լալ ըսկըսավ դառնահեծ,  

     Եվ Տըրդատի կուրծքին վրա գըլուխը այնքա՛ն սաղմեց`  
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     Որ զրահին մեջեն իսկ կը լսեր տրոփը սըրտին:  

     Գանգուրներն իր հողմածուփ ձիուն բաշին կը խառնվին. 

     Ինք կը սարսռա վարմն ինկած աղավնիի մ'հանգունակ:  

     Սարսափելի էր տարափը նետերուն մահարձակ`  

     Որոնք ջուրի նըման օդն եռանդահորձ ճեղքելով 

     Կ'երթային մահ երգել փախըստական զույգին քով:  

     Այն ժամանակ Տրդատես գլուխն իր դարձուց մըրրկահեր 

     Եվ հեգնորեն մըռընչեց.– «Հալածեցեք, դե՛հ, գայլե՜ր,  

     Մինչև շընչատ վար կախվին ձեր լեզուները դողդոջ. 

     Արձակեցե՜ք կըռնակիս ձեր ասեղները կընոջ»:  

     Ըսավ. և նժույգն այս անգամ խթեց այնքան ուժգնալի`  

     Որ արշավանքն եղավ շտապ մըտածումեն ավելի:  

     Ահա ձո՛րն ինք կը սուզի, սարի՛ն մյուսները կ'ելլեն. 

     Կը փայլակե ինք սարին, անոնք ձորին խորերեն 

     Կը փոթորկվին: Եվ նըման զույգ մ'ամպրոպի մոլեկան 

     Լեռնահարթին վրա անգամ մ'այնքա՛ն իրար մոտեցան,  

     Որ պիտի շանթը ճայթեր, պիտի պոռթկար նետն արյուն`  

     Եթե Տըրդատ ըզգեցած չըլլար քեմուխտ հաստատուն:  

     Անոնց հանած փոշիներն իրար միացան` կազմելով 

     Հըրատապ ամպ մը խարտյաշ` կարծես հըղի արյունով:  

     Այն ժամանակ պիտ' հազիվ արձակեր տեգն իր Բակուր`  

     Որ ճեղքե թիկն ասպետին, և հարճին լանջը փըրփուր,  

     Երբ վիհ մ'հանկարծ դժոխորկոր լերան գըլխուն փեռեկված 

     Արհավիրքով մ'ընկրկեց հալածողները սրընթաց:  

     Ճողոպրեցավ Տըրդատես, և լեռն ի վար ուղղակի 

     Դիմեց անտառ մը մըռայլ` որ սահմանն էր Շիրակի:  

     Բակուրի խումը կեցավ հառաչակուլ, ոգեսպառ,  

     Կատաղության խարույկով ամբողջովին բոցավառ:  

     Ա՛լ հուսահատ` աղեղները պըրկեցին տըղընդեր,  

     Լարերն եղան լայնալիճ, անձրևեցին փըքիններ. 

     Նետե դատարկ կապարճներն եկան լեցվիլ վրեժ ու ոխ:  

     Հազիվ թե ծոցն անտառին կ'ընդգոգեր զույգը փախչող`  

     Բակուր իր նետը վերջին, հերձակ մ'ամբողջ ժահրաշիթ,  

     Արձակեց այնքա՜ն զորեղ, թիրախին ա՜յնքան ճըշգրիտ,  

     Որ օձի նման շչալով թունոտ լեզվովը սաղապ 

     Տըրդատեսի անութին տակեն սողոսկ անցավ թափ,  

     Ու մըխվեցավ վարձակին ծոծրակին մեջ լուսաբուխ 

     Եվ հոն մընաց` հորդառատ մազերուն մեջ խորամուխ:  

     Երեք անգամ սըրսըփաց զարնված աղվոր աղավնին,  

     Երեք անգամ չուզելով կարծես թողուլ իր հոգին:  
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     Այս բանը ո՛չ Տըրդատես նըկատեց, ո՛չ ալ Բակուր,  

     Իրենց անզուսպ մոլուցքին փոշիներեն դարձած կույր. 

     Բնավ չըտեսան թե ի՛նչպես կը փըշրվեր ու կ'իյնար 

     Դաշնակության ու գեղի աստվածակերտը գոհար. 

     Միայն նըժույգը վրընջեց, ու երեք հեղ սարսըռաց 

     Երբ սառեցավ փորին վրա զարնըվող ոտքը հանկարծ:  

      

Դ 

     Իջևան մ'է կառուցված սահմանին վրա Շիրակին,  

     Գործ արքունի ճոխության, մեծազանգված, ահագին:  

     Լայն դըռներն իր կը բացվին ճամբուն վըրա հրատոչոր 

     Դուրս շընչելով զովություն և աղբերուն հոտը չոր:  

     Արևուն դեմ կիզանուտ ապաստան մ'է մըշտազով 

     Ճամբորդներն հոն կը հասնին տոթեն թխացած ծոցերով 

     Եվ հոնքերնին բեռնավոր փոշիներով տապախարշ. 

     Հո՛ն կը հասնին սայլերն հույլ գոմեշներե ծանրաքարշ,  

     Եվ կաղացող ջորիներն ու կարավանն էշերու 

     Քաղցրաողկույզ խաղողին կողովներուն տակ հըլու:  

     Հո՛ն կը հասնին շար ի շար ուղտերը հաղթ` բեռնավոր 

     Տարաշխարհի զանազան համեմներով քաղցրածոր 

     Եվ կը պառկին ծընկածալ, խըրոխտավիզ, կ'որոճան 

     Անծանոթ խոտն հեռավոր երկիրներուն արփական:  

     Թանձրակառույց իջևանը բարիք մ'է երկնատու 

     Երբ կը հըսկե ճամբուն վրա` որուն ծայրերը երկու 

     Հորիզոնին խորհուրդին մեջ տաղտկորեն կ'անհետին,  

     Երբ կը վառե անկենդան լըռության մեջ լեռնային 

     Իր պանդուխտի օճախներն ամեն մարդու անխըտիր 

     Եվ հոն ամռան ջերմությունը մարելու ի խընդիր 

     Թանին ալիքը կը հոսի երակներու մեջ ծարավ:  

     Բայց միշտ հասնիլն հոն, անկե մեկնելեն քաղցըր չէ բնավ:  

     Ավասիկ այդ իջևանն է` ուր կու գա Տըրդատես 

     Ապաստանիլ նետերուն և արևուն դեմ հրակեզ:  

     Ծալքերուն մեջ թիկնոցին և կուրծքին վրա զրահակուռ 

     Պարուրված է Նազենիկ մարմարի պես ջարդուփշուր. 

     Այլևս, ո՛հ, չի հուզեր ոչ մեկ սարսուռ, ոչ մեկ վանկ 

     Չըքնաղ մարմինն իր սառած լուսարձանի մ'հանգունակ:  

     – «Արդյոք քնացա՞վ (կը խորհի` ասպետն հասած իջևան)  

     Թե սարսափեն մարեցավ, ճըրագի պես, կուրծքիս վրան:  

     Ի՜նչպես կըրնա սալանալ այդքան եռանդ մ'հանկարծույն 
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     Եվ տարածվիլ սըրտիս վրա շիրմաքարի մը հանգույն»:  

     Խորհելով այսպե՛ս Տըրդատ վար կը ցատկե նըժույգեն 

     Եվ կ'իջեցնե վարձակն ալ, բայց աչքերն իր կը տեսնեն 

     Մազերուն մեջ Բակուրի նետն ըսպաննիչ, արյունն հիր`  

     Որ հոսած է ծոծրակեն ժապավենի պես կարմիր:  

     Կընոջ մարմինը անշունչ գիրկը կ'իյնա ցըրտագին. 

     Կատաղություն ահավոր ասպետական խաբկանքին… 

     Մազերն ամբողջ կը քըստմնին` երբ սիրտն անոր կը տեսնե 

     Տիեզերքի մը սըրտին նըման` դադրած տրոփելե,  

     Երբ կը խորհի թե կինն այդ մեկ թարթափին մեջ աչքին 

     Գեղեցկության հեթանոս ուներ գանձերը անգին,  

     Թե իր մարմինն է լոգցած երկնի շողովը անշեջ,  

     Մեղր ուներ իր թուշին տակ, լույս ուներ իր ծիծին մեջ,  

     Եվ իր ձեռքին ու ոտքին մատերուն ծայրն էր խըտացած 

     Տիեզերքն այս հարդագող Ճարտարությունն առեղծված. 

     Եվ խորհեցավ վերջապես` սրահին մեջ Բակուրին 

     Աստվածացումն իր միսին, փոթորկումները պարին,  

     Եվ առջի հեղ ըլլալով ապառաժ մարդն այդ լացա՜վ… 

     –Ո՜վ պատրանքի արցունքներ հերոսներուն մեծ համբավ,  

     Որոնք երբեմըն սըրտի խորեն կ'հոսին տըխրամած 

     Հին օրերու հաղթության պըսակներուն վրա դեղնած:  

   

Ե 

     Բարտի մը կար հինավուրց` զոր ձեռքերովն իր բարի 

     Իջևանին քով տընկեր էր Դիցանույշ մ'անտառի. 

     Սակայն այդ օրն ոստ առ ոստ ան կը չորնար տրտմորեն 

     Տերևներն իր դալկահար հողին վրա ողբալեն:  

     Ո՛վ գիտե ո՛ր մըրրկածուփ գիշերվան մեջ Արամազդ 

     Զարկեր պատռեր էր անոր սիրտն իր շանթով մեծասաստ. 

     Եվ գըլուխն իր գեղուղեշ` որ կը հասներ արևին`  

     Արդ սոսափներ չէր երգեր, կը նիզակվեր դեպ երկին:  

     Հո՛ն, ահա այդ բարտիին շուրջը եկան հավաքվիլ 

     Անտառաբնակ չորս քուրմեր կընգուղ ու ջանջիլ,  

     Ու Տըրդատի հրամանով անոր բունին ճիշտ ներքև 

     Միահամուռ փորեցին Նազենիկի փոսը սև. 

     Ու երգեցին Աստղիկին: Տըրդատ սըրտեն շանթահար`  

     Անոր դեռ թա՛րմ դիակն առած գրկին մեջ կու լար:  

     Երբ զայն փոսին հանձնեցին` մազերուն մեջ շաղապատ 

     Դեռ Բակուրի նետն ոսկի կը փայլակեր լուսացայտ:  
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     Իջևանի քով տնկված վաղընջական այն բարտին 

     Վերընձյուղում մ'ըստացավ` բուժելով վերքն իր սրտին`  

     Երբոր Հարճին լույս մարմնույն ավիշներով կենսահորդ 

     Թաթախվեցան հողին տակ արմատներն իր խորդուբորդ,  

     Եվ ըսվեցավ թե անոր տերևուտքին մեջ դողդոջ 

     Չըքնաղ հոգին վարձակին բընակեցավ դար մ'ամբողջ,  

     Լուսնկային ժըպտեցավ, ծոծրակին վերքը տվավ ցույց,  

     Հովերուն հետ պար եկավ, բամբիռներն իր հնչեցուց: 

      

«ԳՈՂԳՈԹԱՅԻ ԾԱՂԻԿՆԵՐ» 

 

     Փա՜ռք սարբինային. Քրիստոս կը պատարագե:  

      

      ԱՍՏՈՒԾՈ ԼԱՑԸ  

     Գեղեցիկ բաները արցունքի մեջ կը ծնանին:  

     ՌԸՆԱՆ 

      

     Երբ միջոցին մեջ տեղի տըված չէր 

     Դեռ Ոչընչությունն այս Տիեզերքին`  

     Ես կարծեմ Աստված բան մը կ’որոներ`  

     Որ դարման ըլլա տաղտուկի վերքին:  

      

     Շըրջան ըրավ Ան միջոցը մեկեն,  

     Եվ հոն իրմե զատ բան մը չըգտավ. 

     Էություն մ’ուզեց իր Էութենեն. 

     Իր Էությունն իր արձագանգն եղավ:  

      

     Հետո դառնալով, տըխուր և մորմոք,  

     Համըր լըռության և կույր Ոչինչին`  

     Ան իրենցմե ինչ մ’ուզեց և անոնք 

     Ինքզինքնին տըվին, կամ բան չըտըվին:  

      

     Երբ Անհունն այդպես դատարկ գտավ Ան,  

     Իր մեջ ըզգաց խոր, դառնակըսկիծ ցավ. 

     Եվ Լըռության վրա ու Ոչընչության 

     Հուսահատութենեն սըրտաբուղխ լացավ:  

      

     Վարն իր արցունքներն ուզածը տըվին`  
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     Կազմելով մեյմեկ աստղեր երկընքին. 

     Եվ Բանաստեղծին նըման Աստված ալ 

     Որպեսզի ստեղծե` հարկ եղավ նախ լալ:  

      

      ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԽԱՉԻ 

      

     Ո՛վ մատնըված Հիսուս,  

     Դու որ փըշապատ գըլուխ մ’ունեցար`  

     Գըթա՛ իմ գըլխուս. 

     Դերաներըդ զայն քարկոծեցին հար 

     Եկեղեցիին սալաքարերով:  

     Վերքերես բըղխող ըղեըղս կերան 

     Իշամեղուներն ամբարըշտության:  

     Տե՛ս, մազերուս վրա եղյամն է նըստեր. 

     Ես շա՜տ եմ տանջվեր:  

      

     Տառապա՛ծ Հիսուս,  

     Դուն որ ունեցար արտասվող աչքեր`  

     Գըթա՛ աչքերուս. 

     Անոնք ավելի արտո՛սր են քամեր 

     Քան թե խըմեր լույս: Դագաղներու վրա 

     Միշտ մահն են հըսկեր մոմերու հետ շեջ 

     Բիբերս են ընկեր վիշտի հորի՛ն մեջ:  

     Տե՛ս, կոպերուս վրա աճյուն է ցանվեր. 

     Ես շա՜տ եմ տըքներ:  

      

     Ապտակվա՛ծ Հիսուս,  

     Դուն որ ունեցար ձեռքեր կալ ու կապ… 

     Գըթա՛ ձեռքերուս. 

     Ափերս են տաղեր պայտերով հրատապ,  

     Եվ մատվըներս, ըստինքներու նման 

     Արյունս են կթեր: Դաստերս ճաթած են 

     Կըրելեն երկաթ, հողը փորելեն:  

     Տե՛ս, եղունգներըս սիրտս ե հոշոտեր. 

     Ես շա՜տ եմ խոցվեր:  

      

     Թըքնըվա՛ծ Հիսուս,  

     Դու որ ունեցար ձաղկըված կողեր`  

     Գըթա՛ կողերուս. 

     Անոնք աղբյուսի վըրա են պառկեր`  
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     Եվ վիշտը քունեն ճանչցրեր հաղթական. 

     Բուծաներ են միշտ գըրկած Մահը կույր`  

     Իրենց քաղցն անոր տալով կերակուր:  

     Տե՛ս, փողոցի շուն մ’է կողըս պատռեր. 

     Շա՜տ եմ հալածվեր:  

      

     Մահապա՛րտ Հիսուս,  

     Դու որ բևեռված ոտքեր ունեցար`  

     Գըթա՛ ոտքերուս. 

     Արյուն սըրսկելով թափառեցան հար 

     Ավերակներու եղիճներուն մեջ:  

     Զանոնք չըլըվաց ձեռք մը սիրական 

     Ո՛չ մեկ լալկանի մեջ ասպընջական 

     Ոտնամատերես կ’հոսին մոխիրներ. 

     Ես շա՜տ եմ քալեր:  

      

     Ո՛վ խաչված Հիսուս,  

     Դուն որ նիզակված սիրտ մը ունեցար`  

     Գըթա՛ սըրտիս հույզ. 

     Օր մ’որ անոր մեջ բաբախեց աշխարհ`  

     Հույսին տեղ այսօր Ոչի՜նչը կ’ապրի:  

     Սիրտըս սափոր մ’է, աճյունս` անոր մեջ,  

     Զոր պիտի հովե՛րն առնեն մահես վերջ:  

     Տե՛ս, տե՛ս, սըրտիս վրա դաշույն մ’է խըրվեր. 

     Ես շա՜տ եմ սիրեր:  

      

    ԼՈՒՅՍԸ 

    Դուն կը փայլիս մեծության և զոհագործումին համար:  

    ՌԻԿ-ՎԵՏԱ 

      

     Կ’երթամ աղբյո՜ւրը լույսին… 

     Ուղին երկա՛ր է. սալարկված է ուղին 

     Կայծքարերով, ցանկված` մուրտի փուշերով. 

     Ուղին շեղ է ճառագայթի մ’հանգունակ:  

     Անկե կ’ելլեմ` հենլով դողդոջ ծունկերուս,  

     Եվ ծունկերես, զոր գամեցին եղբայրներս,  

     Արյունըս տաք կը բըխի:  

     Հևքն է` կուրծքիս, թարթիչներուս վրա` փոշին,  

     Սիրտըս սափորն է դատարկ,  
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     Ու ես կ’երթամ դեպի աղբյո՜ւրը լույսին… 

      

     Լույսն աղվոր է, բարձրության մեջ հոսանուտ. 

     Խոնարհումին մեջ` արդար:  

     Օր մը տեսա էութենեն մաս մը սուրբ 

     Մորս հոգվույն մեջ ճաճանչագեղ և ցաթած 

     Մեր գյուղակին մեկ վաղեմի հերոսին 

     Հողակույտին վրա դալար:  

     Միջօրեին` զայն տեսա 

     Որ` նըման մեծ թիթեռնիկի մ’ըսպիտակ`  

     Կը քալեր գաղջ պատուհանիս քարին վրա,  

     Որ մայթերեն կամ աղծապիղծ ճամբայեն,  

     Ներողամիտ գըթությամբ,  

     Կը հոսեր նոր կըթված կաթի մը պես եղկ,  

     Որ իրիկունն, հորիզոնե հորիզոն,  

     Կ’երիզանար գետերու պես հակինթի,  

     Կամ կը կազմեր, երկինքնեուն վրա խաղաղ,  

     Անըրջական ավազաններ, որոնց մեջ 

     Կը բռընկեին նունուֆարե կըղզյակներ:  

     Զայն ես տեսա՜ և հոգվույս մեջ արթընցավ 

     Պանդուխտի տենչ մը անորոշ և լըլկիչ 

     Դեպի գավառ մ’անծանոթ, լի արևով. 

     Եվ արդ կ’երթամ դեպի աղբյո՜ւրը լույսին… 

      

     Լույսն է Մըտքիս հարսը, աղջիկն` Աստուծո. 

     Ան գինին է Տիեզերքի բերկրության,  

     Որ իրիկուն մը, կողեն դուրս Հիսուսին,  

     Հեղեղորեն հոսեցավ,  

     Ներումի պես հոսեցավ, վա՛րը, Մեղքին 

     Սեղանին շուրջը հավաքված մարդերուն 

     Անհուսության ըսկիհներուն մեջ դատարկ,  

     Լույսը արյո՛ւնն է բնության,  

     Գիշերվան թագն, ու պատմուճանն է օրվան. 

     Աստվածային Ակնին է`  

     Որ` երկունքի մեջ մեռած մոր մը նման,  

     Կը ստեղծե ի վախճանելու ժամանակ,  

     Ակնին` հրեղեն բիբերով,  

     Որուն հոգին ամեն գարուն կը տրոփի 

     Հյուլեին մեջ և մարդկային մըտածման,  

     Որուն համար զոհերով դեռ կը մըխան 
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     Նըվիրական ափերը հորդ Գանգեսին:  

     Ու ես կ’երթամ դեպի աղբյո՜ւրը լույսին… 

      

     Լույսը մարմարն է երկնային հանքերուն,  

     Որով Արվեստն, անմահական երազով,  

     Կը քանդակե ձյունամարմին աստվածներ:  

     Իր ծոցին մեջ կը ծընին 

     Մռայլ Տանդեներն ու Հոմերները հըսկա,  

     Իր ծոցին մեջ իմաստությունը երգ մ’է`  

     Զոր գիշերվան մեջ խորին 

     Բանաստեղծները կը խըմեն աստղերեն`  

     Որ նըվագեն ցերեկվան մեջ` Մարդերուն:  

     Ան ամենո՜ւն զինքը կու տա, ամենո՜ւն 

     Կը բաժնըվի, և կը մընա անբաժան 

     Նըշխարքին պես. ան նըշխարքն է` որ կ’իջնե 

     Ամեն առտու, սեղաններուն վըրա մեր,  

     Մարդեղության արյունլըվա խորհուրդին:  

     Ու ես կ’երթամ դեպի աղբյո՜ւրը լույսին… 

      

     Քանի՞ հազար, քանի՞ հազար տարիներ 

     Պետք է որ ա՛յսպես քալեմ. 

     Քանի՞ անգամ պետք է իյնամ կարեվեր,  

     Ճանապարհիս վրա բացված 

     Նըպատակիս ժայռափըշուր մուրճերով. 

     Չըգիտե՜մ ես. միայն թե, ո՜վ եղբայրներ,  

     Ո՛վ խաչ հանող եղբայրներ,  

     Թողուցեք զիս ճամբորդությանս մեջ մինակ. 

     Ա՛յնքան մինակ և ա՛յնքան լուռ, որ լըսեմ 

     Տըրոփը սըրտիս, զոր ընտըրած նըվագս է 

     Նըվագներուն մեջեն բյուր. 

     Արևով լի և արևները տանող 

     Ուղիիս վրա մի՛ սըփռեք 

     Ձեր շուքը, մռայլ թևի մը պես ուրուրի:  

     Եվ ոչ ալ զիս կանչեցեք 

     Խընճույքներուն ձեր զըվարթ`  

     Ուր բոզությունը կը զարնե նվագարան:  

     Ընդունա՜յն է խոստանալ 

     Սըրտիս կույսեր, սիրտըս սափորն է դատարկ 

     Ու ես կ’երթամ դեպի աղբյո՜ւրը Լույսին… 
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        ՏՐՏՈՒՆՋՔ 

     Եղիա Տեմիրճիպաշյանին 

      

     Տրտում է անձն իմ մինչև ի մահ. 

     ՀԻՍՈՒՍ 

      

     Այս իրիկուն լալագին, ո՜վ սիրելի Եղիա,  

     Նիրվանայիդ աստղահեռ կու գամ դըռները բաղխել:  

     Իմ վիշտըս դուն կըրեցիր, դուն կըրնաս զայն հասկընալ`  

     Մարդիկներե ծանակված մահաբաղձիկ տրտմությունս 

     Հանճար մը լոկ իր գութով կրնա վայրկյան մ’ըսփոփել:  

     Ես չեմ ցանկար` քու սիրույդ ըլլալով պահ մ’արժանի`  

     Անմահությանդ նշույլն իսկ մեռած սրտիս մեջ կըրել,  

     Իմ կյանքս է լուռ մըխանքին, և մահըս ալ Ոչինչին:  

     Երբոր բաշխել ուզեց Տերն իր գանձարանն երկնաճոխ 

     Տաղանդներուն տվավ աստղերն, և արևն ալ հանճարին,  

     Բայց սընափառ իմ ճակատս արտախուրել ուզեցի 

     Ասուպներով` որոնք պահ մը շողացին ու մեռան 

     Մեռան անդա՜րձ. բայց այսօր կը համառիմ հավատալ 

     Թե ջախջախված լարերես և աճյունես գերիվեր 

     Կը մընա Վիշտս աննըվաճ, Հուսահատությունըս անմահ:  

      

     Տե՛ս, գարունեն ես կու գամ, հայրենիքեն վարդերու. 

     Օր մ’իմ շիրմիս առջև ալ մայիսն առույգ ծաղկեցավ. 

     Աղավնիներս ըսպիտակ ավազանիս եզերքին 

     Համբուրվեցան կարմրագեղ կտուցներով տարփահեղձ. 

     Բայց տառափանքն անպատում շիրմաքարի մը պես սև 

     Փակված էր սիրտըս ընդդեմ գարնանային ավիշին. 

     Ու մայիսի վարդերեն ճակատիս շուրջ լոկ մընաց 

     Փըշյա պըսակ մը խըրված մինչև ըղեղս արյունլվա:  

     Դուն որ օր մը, ո՛վ Հընդիկ, բռնված ցավեն հանճարիդ 

     Ծովակին մեջ Մոտայի, բուրումներով առլըցուն,  

     Անհայտանալ ուզեցիր բուստերուն տակ լուսաշիթ,  

     Բնավ երբեք չըտեսար` թե ինչպես շուրջըդ փարթամ 

     Կը ծիծաղեր բընությունն, աքասիաներն եզերքին 

     Կը ձյունեին ծաղիկներ անդունդներուն վրա ծըռած. 

     Ծիծառը դուն չըլսեցիր` թևն ալիքին թաթխելով`  

     Երբ տափագին կը կանչեր քեզ վիհերու թովչանքեն 

     Արևուն տակ փայլակող աստվածային խընճույքին. 

     Չըխորհեցար դուն բընավ` թե կ’արժե՛ կյանքը ապրիլ,  
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     Կ’արժե նայիլ աստղերուն, և մըտածել Աստուծո,  

     Կ’արժե՛ տալ սիրտ մը քընարին, և հետո զայն կըտակել 

     Անմահական դարերու` քանի մը պարզ թըրթռումով:  

     Այսպես ալ, ո՛վ Եղիա, կըրնաս դուն լավ հասկընալ 

     Թե ա՜հ, ո՛րքան ահեղ է անցնիլ կյանքի գարունեն`  

     Եվ միմիայն աչքերու մեջ արտասուք ունենալ,  

     Քղանցքըդ քըսել վարդերու, ճակատըդ հըպել դափնիի,  

     Եվ հուսկ վերքերը կըրել եղիճներուն դավադիր:  

     Քեզի պես ես ալ նըստա ծովակներու ափունքին,  

     Կամ նավեցի լըճին վրա բուրումնավետ իրիկունն,  

     Բայց դեռ չըմպած անդորրանքն` անդունդը ես չափեցի,  

     Եվ մաղթեցի որ մակույկն իսկույն դագաղըս ըլլար 

     Եվ բըռնաշունչ մըրըրկե մ’Անծանոթին ծոցն հասներ:  

      

     Սակայն կ’արժեր դեռ ապրի՜լ… ու փորձեցի ես սիրել. 

     Սըրտիս տրոփյունն զգալու համար` կուրծքի մը փարիլ:  

     Դուն չըրի՞ր նույնն, Եղիա՛, երբ հընդիկի փոստիդ վրա 

     Կու գար նըստիլ Սըրբուհին և դրած գըլուխը ծունկիդ`  

     Մըրըրկաշունչ նըվագներդ հրեշտակի պես կ’ունկնդրեր. 

     Երբ դուն բուի աչքերով կը կարդայիր Ռիկ-Վետան`  

     Անշուշտ գըտար իր գըլխիկը ավելի շնորհագեղ 

     Քան թե լուտասը ծաղկած Մայայի լույս ծոցին մեջ. 

     Ու երբ մազերն հորդառատ ջրվեժի պես թափեցան 

     Գիրքիդ վըրա` անոնք քեզ հիշեցուցին անպատճառ 

     Խորախորհուրդ ծըփանքներն անտառներուն հնդկական:  

     Բայց օր մըն ալ Սըրբուհին հիացումին մեջ հոգնած`  

     Մըտքիդ թըռիչն անհունին մեջ դիտելեն ձանձրացավ,  

     Եվ չըհասավ համբուրել վըսեմ ճակատն արևուն. 

     Ո՞ր գիրգ տատրակը արդյոք ատակեց ձուն արծիվին 

     Թևերուն տակ ամփոփել, տալ կենդանի ջերմություն. 

     Ո՞ր կընոջ սիրտը կըրցավ հանճար մ’ընել բարեբաստ:  

     Սե՜րն ու հանճա՜րն` ըլլալով զույգ հաստիչներն Աշխարհի 

     Երանության նպատակին բըռնակալներն են անհաշտ,  

     Մին մըտքերու փոթորիկ, և մյուսը կրակ սըրտերու,  

     Մին աստըղներ կը ստեղծե, կու տա մյուսն անոնց հուր,  

     Տիեզերքի բարերար և իրարու ախոյան,  

     Մեկըզմեկու արյունով անոնք Մեծե՜րն են ծըներ:  

     Ա՜խ, բանաստե՛ղծ, ի՜նչպես քեզ պատմել եգերգը սերիս. 

     Հիշելը զայն` վերըստին արյունիլ է ինձ համար:  

     Ի՞նչպես ըսել թե ես ալ պաշտեցի կին մ’հրաշագեղ. 
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     Անոր հեղեղ մազերուն վըրա, քընար բյուրեղի,  

     Մատերըս սեր նվագելով մեղրամոմի պես ծյուրան. 

     Ամբողջ տարի մը նար բիբերու խորն ընկըղմած`  

     Արյունթաթախ թըռիչներս արբշըռությամբ պարզեցի`  

     Անեզրության մեջ ո՛րչափ ո՛ր կարելի է պարզել:  

     Ամբողջ տարի մը եկավ աշխատության խուցիս մեջ 

     Քնարիս լարերն հարդարել ու դըրած գլուխը կուրծքիս`  

     Մեծ գաղտնիքներն երգերուս սըրտիս խորունկը փընտռել:  

     Այն ատեն իր հետ դըռա՛նըս ծերպեն ներս ժըպտեցան 

     Գարուններ բյուր դարերու, անցյալ վարդերը առույգ. 

     Իսկ սըրբենի տատրակներն մեհյաններուն հինավուրց 

     Վերադարձած ձեղունիս գերաններուն մեջ մըրոտ 

     Տարածեցին եղկ հոտերն իրենց ճերմակ բույներուն:  

     Սոսափն անոր քըղանցքին դեռ ըստորին սանդուխեն 

     Տըվավ սըրտիս բաբախել և արյունիս պըղպըջալ. 

     Ու պահ մը ես ըզգացի թե զըվարթուն մը կու գա 

     Դուռիս մեջեն ավետել թե երջանիկն եմ երկրիս:  

     Սակայն ի զո՛ւր մեր տարփանքն անմահանալ խոստացավ. 

     Խիստ գգվելեն ա՛լ մեռած է թիթեռնիկն ափիս մեջ:  

     Ի զո՛ւր անոր ծոցին մեջ դըրի գըլուխըս կոշկոճ,  

     Եվ կուրծքիս տակ կանգ առնելն հավերժության ըզգացի 

     Ի զո՛ւր ճապուկ թևերուն մատնեցի վիզըս հըլու. 

     Ու գըլխիկոր պաշտեցի դավադրությունն իր սերին. 

     Նեկտարաբուղխ բաժակին տակ` զոր առի հույր ձեռքեն`  

     Իժ մը ծվարած մահվան թույն ատամներեն կը հեղուր:  

     Ան կը դըրժեր, ու դըրժանքն համբույրը իր կը ծածկեր. 

     Սիրտը` զոր ես բացի օր մ’ուրիշ բալլիք մ’էր կըղպած:  

     Մինչ գլուխն իր ծունկիս դրած` կը սևեռեր նայվածքն իր 

     Անծանոթի՛ մ’հոգվույն մեջ` որուն վըրա կը խորհեր:  

     Եվ օր մ’ալ ես, ո՛վ վայրկյան հոգեվարքի պես տըխուր,  

     Երբ լուսաբուղխ պորտին վրա ինկած` կասկածըս լացի`  

     Տեսա որ փորը խայտաց գաղտ ծիծաղով մը խենեշ`  

     Բերնիս վըրա համբույրն իր ուրի՛շ համբույր մ’համբուրեց. 

     Սիրտը սըրտիս վրա ուրիշ սըրտի մ’համար բաբախեց:  

     Եվ, ո՜վ սարսափ, երբ եկավ բազուկներուս հանձնըվիլ`  

     Իր մարմինեն ես օտար անկողինի մ’հոտ առի:  

     Ամայության մեջ հոգվույս հընչեց մըռունչ մ’այն ատեն. 

     Որուն անմահ արձագագն է այս քերթվածն, Եղիա՜:  

     Կինը լըքեց զիս հավետ, և աղմուկն իր քայլերուն 

     Վիշտս հեգնելով հեռացավ փողոցներուն ընդմեջեն:  
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     Սարսափահար իմ սըտես և խուցես դուրս նետվեցա:  

     Ապրիլ ամիսը մինչև շիրմիս վերև կը ծաղկեր. 

     Գերեզմանատան լայն ուղին նոճիներուն մեջտեղեն 

     Մարեմխոտի բույրերով քայլիս առջև կ’երկըննար:  

     Այն ատեն ձայն մը կյանքիս ավերակեն լըսեցի`  

     Որ ըսավ.– «Գնա՛ թափառիլ ոսկորներուն մեջ փըտած. 

     Գարունն ի՛նչ փույթ, երբ չ’ըլլար սիրտըդ ծիծառը անոր:  

     Վարդերն ի՛նչ փույթ, երբ միայն կրնան վերքերդ հիշեցնել. 

     Գընա՛, անշուշտ կը գտնես փոս մը փորված ու պատրաստ,  

     Եվ հողը վրադ լեցնելու ո՞ր կինը բնավ չի փութար:  

     Մահվա՛ն համար մենք կ’ապրինք, բայց ա՛ն է լոկ երջանիկ,  

     Որ մահվան որս կը տանի ավելի՛ նվազ գարուններ»:  

     Ես այդ ձայնին ունկընդիր շիրիմներուն փութացի,  

     Բայց դատարկ փոս չըգտա` որ խոնջ գըլուխըս թաղեմ. 

     Նահատակնե՜րը զանոնք էին բոլոր լեցուցած:  

     Գուցե ես վա՛տ մըն էի. ուզած էի սոսկ ապրիլ 

     Սըրտի՛ս համար սեփական, զայն լեցընել բերկրանքով`  

     Երբ ան արդեն ճաթա՛ծ էր արցունքներուս կըրակով:  

     Թերևըս զիս ուրիշի՛ն համար բախտն էր սահմանած,  

     Եվ իմ կյանքիս նըպատակն էր ուրիշ կյանք մը գուցե:  

     Ու ես խաչիս վըրայեն խաչված Մարդուն նայեցա. 

     Ինչպես դուն իքըդ ըրիր, բազմաչարչա՛ր Տեսանող,  

     Երբ զոհի պես, Մեշճիդիդ չորս պատերուն մեջ կանգուն,  

     Հոսեցուցիր բամբռահար աստեղնահուպ մատերեդ 

     Սըրտիդ երգերն – ինչ կ’ըսեմ – սըրտիդ ծովերը` բոլոր 

     Եղբայրներուդ ճակատին շըղթայի պես ողջակեզ:  

     Եվ որպեսզի կըտակես սերունդներուն ապագա 

     Վըշտախոս քնար մը թըրթռուն` սարսուռին պես մըրրկին`  

     Զայն հանճարեդ իսկ առաջ` վըհատությամբըդ օծեցիր:  

     Անհույսներուն անոր հունչն արդ քույր մըն է ըսփոփիչ. 

     Ոմանք անով կ’ամոքվին, կ’օրինակեն ոմանք զայն. 

     Բայց ա՛ն միայն կը զորե երգը երգիդ դաշնակցել`  

     Ո՛վ որ կ’ըզգա թե սիրտն իր Տիեզերքին առանցքն է,  

     Եվ արյունլվա գըլուխն իր Նիրվանային կը դիպչի:  

     Նըվիրվի՜լ պետք է ինծի. ու ես տեսա այն ատեն 

     Իմ վերքերես ավելի՛ խորունկ վերքեր ու ցավեր. 

     Կը մորթեին Ժողովուրդ մ’որ առած մուրճը ձեռքին`  

     Սա կավեղեն դարուն վրա կը նետեր դարը մարմար:  

     Այն ժամանակ վհատ հոգիս կայծակներով պընդեցավ. 

     Ու լեցվեցավ ամբուռքով դատարկությունը սըրտիս. 
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     Կամքս նվաճված իմ ցավով` կազդուրեց ցավն ուրիշին:  

     Ժողովուրդ մ’ես ըզգացի` որ լանջքիս տակ կը տրոփեր. 

     Աստված մը, ո՜հ, եկած էր քաոսիս մեջ բընակիլ,  

     Եվ խորն հնոցիս` որ դատարկ էր սերերեն եսապաշտ`  

     Նետեց անմահ Գաղափարն, ոսկեփըրփուր եռեփեց. 

     Ա՛լ հոն էի` ուր մըրոտ խըրճիթներուն մեջ մարդիկ 

     Կ’անիծեն լույսը վաղվան` որ պիտի հանկարծ սառի 

     Իրենց քաղցեն նըվաղկոտ բիբերուն մեջ մահաբաղձ. 

     Այնտե՛ղ էի` ուր բանվոր բազուկներ հանք կը պեղեն,  

     Կը բանան ծոցն ոսկիին, և չարադեպ վըտանգով 

     Գերեզմաննին կը գըտնեն, ունենալով զերդ պատանք,  

     Պատառ պատառ շապիկնին պանդըխտորեն քըրտնաթոր. 

     Այնտե՛ղ էի` ուր բախտին խորթ զավակները համուռ`  

     Ապրելու մեծ ու արդար իրավունքին ի խընդիր`  

     Բըռընկցուցին կատարներն ոստաններուն ցասումո՛վ:  

     Փողոցներեն գրոհն իրենց` եղավ արշավն ամպրոպին`  

     Որուն ճակտին ճայթեցավ խոսքըս նըման կայծակի. 

     Հառաջ մըղեց կամ զըսպեց, մըխիթարեց կամ սաստեց,  

     Եվ ամբոխին արգանդեն ճառագայթներ պոռթկացուց:  

     Օ՜, խրոխտ զարկերը Եսիս միլեոններու սըրտին մեջ. 

     Օ՜, շանթակուռ բազուկս իմ որ կըրակներ տեղացուց 

     Ծովածավալ մարդերու գըլուխներուն վրա` ամբարձ. 

     Օ՜, խոյացումըս վարազ` ամբոխներուն ուսին վրա. 

     Ես ժողովուրդը հեծա նըման ձիու մ’ամեհի,  

     Եվ լուսաղբյուր բիբերս իմ Նպատակին սևեռուն`  

     Մըրըրկավար քըշեցի զայն գահերուն վըրայեն. 

     Մերթ խոցեցի խթաններովս հըրաբորբոք կողերն իր,  

     Մերթ մատերովս քընքույշ բաշերուն ուղխն օծեցի 

     Մըտրակիս տակ ծառացած` երեք տարի ան վարգեց 

     Օրենքներուն բըռնակալ ավերակին ընդմեջեն. 

     Երեք տարի գանկերուն մեջ պայտերն իր թաթախեց,  

     Եվ արյունի խոշյունով լանջքին այրիլն ան ըզգաց:  

     Բայց օր մ’ալ խեթ եղավ ձին և խարազանըս խոտեց,  

     Ու տակավին Փըրկության կատարին վրա ադամանդ 

     Վըրընջյունն իր չարձակած` ահիպարան ոստումով 

     Զիս վար նետեց գավակեն, ժայռին դեմ կողըս պատռեց:  

     Եվ ահա, ո՛վ Եղիա, Նիրվանայիդ դըրան դեմ 

     Արշավանքիս արյունն է` զոր ճակատս իմ կը դրոշմե:  

     Ազատության սահմանված ազգը մընաց անմըտրակ. 

     Ծառացումին մեջ հոգնած, ընտրեց սողալը անարգ 
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     Եվ որպեսզի ավելի ըստըրկության մեջ հեղգա՛ 

     Օձի շապիկն ըզգեցավ, խըլուրդին խուղը մըտավ. 

     «Ի՜նչ փույթ, – ըսավ, – իմ կարթերս ապաժուժի մեջ թաթխել 

     Լավագույն է տերերուս հըղփանքին սայլը քաշեմ. 

     –Սայլ ո՛չ անբիծ մարմարով, ոսկի աղբով բեռցըված – 

     Ի՜նչ փույթ, – ըսավ, – արևուն տակ քըրտընիլը ազատ,  

     Ոտքիս շըղթան արգելք չէ` որ ես երբեմըն վերցնեմ 

     Գանգուրներուն վրա բոզիս գինվո բաժակըս փըրփրուն»:  

     Ու, Եղիա՜, օր մը ես աստվածային հպարտությամբ 

     Նախատինքիս եղիճով բաժակը այդ պսակեցի:  

     Վարժ չեղավ ձեռքս սեղմել ձեռքն` որ տըրմուղ զենքերու`  

     Ժանգոտ դըրոշմը կըրեց շըղթաներուն կամակիր:  

     Լա՛վ էր զայրույթն ամբոխին, տոնախըմբելը վատթա՛ր. 

     Ու շանթերես վերջ ժըպիտս անոր դեմքին չըցաթեց:  

     Եվ երբ անոնք իմ փառքիս համար դափնի հյուսեցին`  

     Ես քամակիս ապառաժն անոնց շընթման դարձուցած`  

     Հեռացա, հյուղըս մըտա, մարեցի հույսըս վերջին 

     Ու պապակովը մահվան, Հընդի՛կ, քեզի՜ ձայնեցի:  

     Այժըմ ընդդեմ Բընության, և՛ Նըվիրման, և՛ Սերին 

     Դըռներս պինդ փակած եմ և վհատությամբըս կընքած:  

     Լուսամուտներս հյուսված են բաղեղներով տըրտմական`  

     Ուր վաղեմի բույնին մեջ չի՛ գար ծիծառն ալ երգել. 

     Լուսինն ինծի չըհասած դուրսն որմիս տակ կը մեռնի,  

     Եվ կը կոտրի փեղկերուս մեջ սյուքին թևն անուշակ,  

     Ես իմ կյանքես հալածված` խավարին մեջ կ’արտասվեմ. 

     Այժըմ հողին քացն ունիմ. ծարավ ունիմ Լեթեին. 

     Եվ օդն` երակըս շարժող, և լույսն` աչքերս կիտվածող 

     Ես կ’անիծե՜մ… և ահա խելահեղված կը զարնեմ 

     Նիրվանայիդ աստղահեռ դուռն, ու շեմն իր կը կըրծեմ:  

     Դեռ ապրի պե՞տք է, Ատո՛մ, հուս’հատությունն աննվաճ 

     Ոսկի կըռվանն ոտքերուս երբ փոխած է մըղեղի. 

     Սընուցանել հա՞րկ է դեռ այս փուճ մարմինն` հակառակ 

     Սրտիս անմեռ սադրանքին, որ մահվան լոկ կ’ունկընդրե:  

     Ո՛վ Տեսանող, թե ունի երջանկությունը գաղտնիք,  

     Թե կըրնամ ես պընդանալ մտածումով մ’անծանոթ,  

     Վերքերս օծել նոր աստղի մը մեղրակաթ շողյունով,  

     Ըսպիանալ թե կըրանամ, թե կըրնամ ես զըմըռսվիլ,  

     Հայտնե՛ ինծի… Սակայն դու աստվածորե՜ն կը լըռես. 

     Լուսացայտ մատըդ միայն ինձ ցույց կու տա զոհանվեր 

     Պարանը սուրբ` զոր քու մահդ իմ վախճանիս կըտակեց. 
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     Կը հասկընամ թե անոր շուլլվելով է միայն 

     Որ սիրտս ըսփինքսը կ’ըլլա, վիշտըս գաղտնիքը անոր 

     Եվ ես զոհի մը ցընթող ճենճերին պես կը հասնիմ 

     Նիրվանայիդ և քեզի, հավերժակա՜ն Հանգիստին… 

      

   ԱՌԿԱՅԾ ՃՐԱԳ 

      

     Հաղթանակի գիշերն է այս տոնական.- 

     Հարս, եղ լեցուր ճրագին:  

     Պիտի դառնա տղաս կռիվեն հաղթական.- 

     Հարս, քիթն առ պատրույգին:  

      

     Սայլ մը կեցավ դըան առջև, հորին քով.- 

     Հարս, վառե լույսը ճրագին:  

     Տըղաս կուգա ճակատն հըպարտ դափնիով.- 

     Հարս, բեր ճրագը շեմին:  

      

     Բայց...սայլին վրայ արյո՞ւն և սո՞ւգ բեռցեր են... 

     Հարս, ճրագդ ասդին երկարե:  

     Հերոս տղաս... հոն զարնված է սըրտեն.- 

     Ախ, հարս, ճրագըդ մարե... 

 

   ԽԵՂԴՎԱԾ ՄԻՋԱՏԸ 

      

     Գարնան բույրերեն արբշիռ` ինկար դուն 

     Աչքիս մեջ` որ քեզ ծով մ’եղավ անհուն:  

     Ափունքի մը հույսով ի զուր լըլկեցիր 

     Թևերդ այդ մըռայլ ալիքներուն վրա`  

     Որոնց տակ կ’ապրեր ցավը դավադիր,  

     Ցա՛վն` որ քեզ ճըմռեց, ըրավ հեղձամահ:  

      

     Հետո կոպս իջավ վըրադ` ամպի պես`  

     Եվ բիբըս հոգվույս լույսով ողողված,  

     Գերեզմա՛նդ եղավ: Նույն արցունքն ըզքեզ 

     Ըսպաննեց, և նույն արցունքը ողբաց:  

     Դուն հետաքըրքիր մեղքըդ քու մահով 

     Քավեցիր, ես իմս` ակամա լացով:  

      

     Գիտեմ թե քեզի եղավ ո՜րքան վիշտ 
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     Լուծվիլը հեռու կառերուն ծոցեն`  

     Որոնց շուրջն ուրախ կը բըզզայիր միշտ`  

     Կարծելով երգիդ ականջ կը դընեն 

     Իրերը բոլոր, կամ քուկըդ է արփին 

     Եվ տարափներուն մասրենին նըրբին:  

      

     Եվ քուկըդ կ’ըլլար տիեզերքն անհուն`  

     Երբոր կ’իշխեիր հորիզոններուն 

     Մրըրկին թևին վրա: Ո՜վ կյանք երջանիկ,  

     Կ’անցնեիր ծաղրով կարծես անտառին 

     Գոռ ծըփանքներեն, երբ շուրջըդ` քաղցրիկ`  

     Խիժոտ գիհերեն հար կը խընկեին:  

      

     Բայց, ավա՜ղ, բախտիդ մարդն էր աչք տընկած,  

     Եվ ահա քեզ այդ աչքին մեջ որսաց:  

     Հոն մեռար: Վերջին բըզզյուներդ ողոք 

     Մըտերիմ զեփյուռ մ’ի զո՜ւր կանչեցին 

     Մահվանդ օգնության. ան չեկավ. ո՛չ ոք 

     Իշխեց մոտենալ մարդկային աչքին:  

      

 ԲԱՆՎՈՐՈՒՀԻՆ 

      

     Պատուհանիս տակեն, ամեն առավոտ,  

     Ուրվականի պես կ'անցնիս. 

     Եվ կուսագեղ գլուխդ միակ կ'արտասվե 

     Տերևաթափ վարդենիս:  

      

     Լուռ թաղին մեջ կը լսեմ քայլդ, ու զարթնող 

     Շունն՝ որ վըրադ կը հաչե՜. 

     Կամ կը լսեմ քունիս մեջեն ձայնն հազիդ՝ 

     Որ ծոցդ աղվոր կը տանջե:  

      

     Եվ կը խորհիմ թե քընատ ես և նոթի,  

     Իրանդ հովեն կը դողա. 

     Եվ կը նըստի գանգուրներուդ վըրա, քո՜ւյր,  

     Եղյամն իբրև շափուղյա:  

      

     Կամ մուճակներ են պատըռված, փողոցին 

     Ջուրն անոնց մեջ կը ճողփա. 

     Կամ ետևեդ շըվայտորեն կը սուլե 
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     Սըրիկա մը անոպա:  

      

     Ես կը խորհիմ թե, տան մեջ, մայրդ է հիվանդ. 

     Ցամքած է ձեթն ալ ճրագին. 

     Ու դուն կ'երթաս գործատան մեջ աշխատիլ 

     Լույսին համար ու կյանքին:  

      

     Ես կը խորհի՜մ – և խենթի պես կը բաղձամ 

     Վար իջնել, քո՜ւյր դալկադեմ,  

     Քո՜վըդ իջնել, համբուրել ձեռքըդ նիհար,  

     Եվ հը****. – «Քեզ կը սիրեմ»:  

      

     Կը սիրեմ վիշտդ՝ որ իմ վիշտս է գերագույն,  

     Կը սիրեմ կուրծքըդ քանդված՝ 

     Որուն մեջ դեռ կը համառի Սերդ երգել 

     Արտույտի պես սըրարբած:  

      

     Կը սիրեմ քու անոթույունդ ու ծարավդ,  

     Եվ ոսկորներդ ուժասպառ. 

     Ես կը սիրեմ կույս աղիքներըդ ցամաքած,  

     Մազերուդ սուգն՝ ուսեդ վար:  

      

     Եվ ես կ'ուզեմ ամփոփել քեզ սըրտի՜ս վրա 

     Տատրակի պես տարագիր,  

     Տալ ուժըս քեզ, մըրցանակներըս փառքի,  

     Եվ ազգանունս անբասիր. 

      

     Կուրծքըս վահան ընել կուրծիդ նըշավակ,  

     Եվ քողն ըլլայ պատիվիդ,  

     Գրանիտե բազուկիս տակ պաշտպանել 

     Սեռըդ ու գեղդ անժըպիտ:  

      

     Կ'ուզեմ քեզ տալ ինչ որ պայքարն ինձ տըվավ,  

     Ինչ որ խլեցի մարտերով,  

     Քեզ պըսակել արյունիս գույնն ունեցող 

     Հաղթանակիս վարդերով:  

      

     Միայն թե դուն չըլլաս դըժգույն ու քաղցած,  

     Արևուն տակ չըհազաս,  

     Մորըդ վերև չըմարի ճրագն, ու,  ո՜վ քույր,  
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     Դուն գործատուն ա´լ չերթաս:  

      

  ՄԵՆԱՎՈՐ 

      

     Դեկտեմբերի պայծառափայլ իրիկուն. 

     Երկընքին տակ, ադամանդի նըման ցուրտ,  

     Ուղեկորույս հովը կ’անցնի մայելով:  

     Վըճիտ լույսերն աստղերուն 

     Արյուն կու լա սառույցին վրա լճակին:  

     Հոգիս կառչած մըտածումի մը համառ`  

     Կը սպասե գոց պատուհանին ետև լուռ… 

     Չեկա՜վ. – «Եվ ա՛լ պիտի չըգամ», – ըսավ ան:  

     Որբ շեմիս վրա մըխիթարիչ քայլն անոր 

     Պիտի բընավ չըծաղկի. և դեռ հոգիս կը սպասե՜:  

     Ի՜նչ մենավոր սենյակ, ի՜նչ կյանք մոռացըված. 

     Հիշատակի մեջ հանկարծ կը փըղձկի 

     Սիրտըս տըրտում… Կը փըղձկի՜… 

     Ըզգացումներն հանկարծ կուլան մութին մեջ,  

     Քաղցըր, տըրտում, անհագո՜ւրդ:  

     Եվ կը խըմեն շրթունքներես 

     Արտասուքներս հոսանուտ:  

     Ո՜հ, ի՛նչ ցուրտ է հոս, Տե՛ր իմ. 

     Հանգեր է կայծը վերջին 

     Կըրակարանիս մեջը քամի՜ն կ’ողբերգե:  

     Կը զգամ եղյամն այս թողլըքված խուցին մեջ,  

     Որ մազերուս վըրա սև 

     Ձյունասպիտակ ծաղիկներն իր կը բանա. 

     Բոլոր աստղերն, երկինքեն վար սառնաշիթ,  

     Օրհասական յուղն օծման 

     Ճակատիս վրա կը հեղուն:  

     Կահերուն տակ թաքթաքուր 

     Ամեն վայրկյան մութն ավելի կը բարդի,  

     Կը տարածե անկողինիս վրա արդեն 

     Դամբանական ծածկույթը իր սևաշղարշ:  

     Ո՛հ, չեմ ուզեր, ես չեմ ուզեր այս ժամուն 

     Լամբարիս լույսը մատնիչ. 

     Վարագույրիս ժանյակներեն կաթկըթող 

     Լուսնկան բա՛վ է ինծի:  

     Մարդիկներուն շըռայլորեն տալե վերջ 

     Ավյուն և սեր, ծաղիկներն իմ էության,  
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     Գըտնել զանոնք միշտ ծանծաղ,  

     Գըտնել Աստված միշտ ըսփինքս 

     Ոչնչությունը պըճնող,  

     Եվ հեռացվիլ այն սիրելի էակեն`  

     Որուն թարթափը կոպերուն կը բավեր 

     Արծարծելու համար կրակներն արյունիս,  

     Միսիս ճենճերն, սըրտիս բուրվառն հոտևան,  

     Հիմա, ավա՜ղ, ի՞նչ կը մընա ալ ինծի. 

     Մոխի՜ր, մոխի՜ր, և ավերա՜կ. և նույնիսկ 

     Խորունկ սոսկում մ’իմ իսկ անձիս նայելու:  

     Ո՜հ, չեմ ուզեր, ես չեմ ուզեր այս ժամուն 

     Լամբարիս լույսը մատնիչ:  

     Երբ ա՛լ դատարկ է հոգին 

     Ահավոր է տեսնել հատակը անոր:  

     Փլատակներուս կանգուն մնացած կատարին 

     Լուսնին ոսկի ծեփող մեկ շողը բա՛վ է:  

     Ես չե՜մ ուզեր լամբարիս լույսը մատնիչ. 

     Բայց լուսինն ալ, ավաղ, լուսինն ալ ահա 

     Հո՛ն, դըրացի երդին ետև ծածկվեցավ:  

     Հովը կու լա, կը կաղկանձե, կը թըռչի:  

     Կրակարանիս մեջ պաղեր է մոխիրն իսկ:  

     Հովը կ’ոռնա… հովը բացավ մեղմորեն 

     Պատուհանիս փեղկը հին:  

     Ո՜հ, ո՜վ Տեր իմ, ո՜վ Տեր իմ,  

     Չայցելված այս սենյակը ո՜րքան ցուրտ է. 

     Արցունք մ’ահա մարգարտի պես սառեցավ 

     Ծայրին վըրա թարթիչիս,  

     Եվ սիրտըս դեռ տըրտո՜ւմ տրտո՜ւմ կը փըղձկի:  

      

  ՄԻՋՈՆ 

     Երիտասարդներուն մահը նավաբեկության մը կը նմանի 

     ՊՂՈՒՏԱՐԳՈՍ 

      

     Պատանի էր, հովերուն, ալիքներուն մեջ մեծցած,  

     Իր հայրենիքն օվկիանն էր, և նավը իր օրորոց:  

     Քամին հավետ կը լիզեր կուրծքն արևեն թըխացած. 

     Նըստած էր ա՛ղը ծովուն ճակատին վրա քրտնազօծ:  

      

     Միշտ ծըխամորճը բերնին մեջ կ’աշատեր անխըռով. 

     Նավը բոպիկ կը լըվար, կայմին կ’ելլեր ժիրաժիր. 

     Վեր կը քաշեր շանաձուկն` անոր քիթեն որսալով. 
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     Եվ ամբարի մուկերուն կու տար երբե՛մըն նախճիր:  

      

     Ան մի առ մի կը ճանչնար աստղերն իրենց առաջնորդ. 

     Կարծեմ նույնիսկ լըսած էր թընծկալն երկու Արջերուն:  

     Ան կը ճանչնար լուռ դավերն ալիքներուն քինահորդ. 

     Եթե անգամ մ’ականջ տար Շընիկ աստղին հաչելուն:  

      

     Ան կըսիրեր ջուրին վրա աղկիոնի մը նման 

      Երգել, ու մերթ ցըռուկին նըստած՝ ոտքերը կախել 

      Անդունդներուն փրփրացայտ որկորին մեջ մոլեկան. 

      Ան կը սիրեր իր թևերն Անհունին մեջ բաբախել: 
 

      

      Սիմկափուրի առջև նավն երբ որ խարիսխ կը նետեր`  

     (Ուր Միջոն սև բիբերով բոպիկ աղջիկ մ’էր սիրած)  

     Արագաճեպ կը մագլեր թըռչարանեն դեպի վեր. 

     Կը տընկեր դրոշն, հովերո՛ւն ճակտին մազերը տըված:  

      

     Ու կայմեն վար հեղեղվող պարաններուն մեջ ծըփուն 

     Ան կը լողար… ի՛նչ ճապուկ ճախրեր կ’ըներ այդ տղան. 

     Մերթ կը սողար օձի պես, մերթ փորձելով վիհն անհուն,  

     Թըռչարանին ճիշտ ծայրին կը թառեր ան բուի նման:  

      

     Չըվաններուն գաղտնիքներն ո՛չ ոք կար իր չափ լուծող,  

     Անոնք իր իսկ մատերուն կարծես ջիղերն ըլլային:  

     Երբոր քամին կը հուզեր լարերը այդ լուսացող`  

     Երգովն անոնց կ’արբենար, կը վերանա՜ր լուսինին:  

      

     Վե՜րն էր դարձյալ, երբ շանթեց օր մը մրրիկն ախերոն. 

     Նավուն ներքև կատաղի ցուլի պես ծովը խոպաց,  

     Եվ ամպրոպի մ’հարվածով կոտերցավ կայմն, ու Միջոն 

     Գըլորեցավ աստղերեն` անդունդի մեջ լայնաբաց:  

      

     Անհունի՜ն էր միացած մասնիկը այդ Անհունին… 

     Բայց երբ մարմինը դըպավ խարակներուն թըխերանգ`  

     Դըժբախտ Միջոն ցանկացավ, հառած աչքերը նավին,  

     Խուսող ճերմակ առագաստն… իր դիակին գեթ պատանք:  

 

  ԴԱՇՏԵՐՈՒ ՏՂԱՆ 
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     Ուշ ատեն դուն որ կը թողուս ա՛լ մարմանդ 

     Սիրտըդ` սըրտին, ձեռքըդ` ձեռքին մեջ մորկանդ,  

     Պահ մը կանգ առ, ո՛վ մանուկ. 

     Վեր վերցուցած ծաղկալի փեշդ` որ ինծի 

     Ցույց կու տա մերկ սրունքներըդ գույն բըրընձի,  

     Թո՛ղ, բա՛ց թևերըդ փափուկ:  

      

     Գըրկե՛ հոգիս. ես օտար չեմ. չե՞ս տեսնար`  

     Որ բացած է Բնությունը, մեր Մայրն արդար,  

     Իր մատերով բոցագույն`  

     Սիրտըս` ամենուն. սերս ամենուն կ’հոսի դեռ,  

     Սերս` որ ոսկի ճանկ մը կ’նետե վարեն վեր,  

     Ծաղիկներեն` աստղերուն:  

      

     Քեզ գըրկելու տենչ մ’հոգվույս մեջ կ’հոսի,  

     Դաշտերո՛ւ տղա. չէ՞ որ եղբայր եմ քեզի 

     Մեր Մայր-Բնության կողմանե:  

     Բուրումներուն մեջտեղ գարնան դաշտերուն,  

     Կամ բլուրին վրա – ծաղկե՜ բագին – մեր անհուն 

     Տիրոջ մեր զո՛հը նույնն է:  

      

     Քեզմե` սըրտիկդ, ինծմե` քընարս: Ո՛վ հոգիս,  

     Ճակտիդ համար համբույր մ’ունիմ շըրթունքիս. 

     Այդ համբույրովս հոգեծին`  

     Կը ցանկամ որ – իղձ` զոր մեկո՛ւն դեռ չըսի – 

     Գեթ պահ մ’հոգիդ իմ հոգվույս մեջ սուզի 

     Ինչպես կարապը` լիճին:  

      

     Խոշոր աչքերըդ` որոնք մեն մի թարթափեն`  

     Զիս իրենց մեջ կը նըկարեն ու կ’ավրեն,  

     Շուշան ճակատդ որ մերին 

     Ճակատներուն ցոլք մը հավետ կը ձըգե,  

     Բերա՛նդ, այտե՛րդ արդյոք դաշտի ի՞նչ ծաղկե 

     Կամ ի՞նչ խունկով երկնային 

      

     Հորինված են: Եվ քու հոգիդ փողփողէջ`  

     Ինչպես կայծոռը վարդենվույն ծոցին մեջ`  

     Զեփյուռներով կ’արծարծի:  

     Հողի՛ն հոտով խընկըված է քու արյունն. 

     Հողին հոտո՛վ ծըծված ես կյանք և ավյուն,  
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     Դաշնակո՜ւմ մ’ես կարկաչի:  

      

     Հազիվ բացիր մեղույշ բիբերդ արևուն`  

     Քաղքեն հեռու` տեսար դաշտերը անհուն. 

     Օտար ձեռք քու երակներ 

     Շոշափած չէ: Լերան կողին, թաքթաքուր,  

     Դուն տորոնի ծաղիկ մըն ես` որուն բույրն 

     Ուրիշ բույր չի՛ խանգարեր:  

      

     Մեջդ եղծված չէ դրո՛շմն Աստուծո սըրբանվեր,  

     Զի սրբության` բնությունը չի վընասեր. 

     Շո՛ղ մ’ես, երբ զով մարգին վրա,  

     Շուքին, ծաղկին, ճյուղին մեջեն կը սահիս:  

     Ամեն ձորակ աշխարհ մ’է քեզ, ո՛վ հոգիս,  

     Քանի որ մեջդ Աստված կա:  

      

     Քեզ բնությունն է կազմած, կամ դո՛ւն ես բնություն,  

     Եթե ա՛յսօր – ներե՛ այս սև բառերուն – 

     Մահն հողին տակ լուծե քեզ,  

     Այտերըդ վա՛րդն առնե պիտի, սերդ` լուսնակ,  

     Սիրտըդ պըլպուլն, երգըդ հովն, աչքերդ մանիշակ,  

     Հոգիդ երկինքն, արցունքդ… ե՜ս:  

      

   ՍՊԱՍՈՒՄ 

      

     Ահավասիկ շուրջն ընդրիկի սեղանին 

     Նըստան տղաքն ու կինը ծեր բանվորին:  

     Մեջտեղը լուռ կը պաղի 

     Ոսպապուրն իր գոլորշիին մեջ անդորր:  

     Մայրը հացերը լեղի 

     Իր սըրտին պես բաժնեց կըտոր առ կըտոր 

     Տըղոցն համար և ամուսնույն` որ գործեն 

     Պիտի դառնա… կը սպասեն… 

      

     Մըխոտ ճրագին շառ լույսեն 

     Հացերն ամբողջ կարմիր են. 

     Կարծես անոնք թորեին 

     Արյո՜ւն, նըման Քրիստոսի մը կողին,  

     Ջուրը գույնով քացախի 

     Կ’երազե հոն ըմպանակի մեջ մեծղի:  
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     Խաղաղավետ օրհնությունով մ’ընդհանուր 

     Օծված սեղան, հաց և ջուր,  

     Կ’ընեն աղոթքն ըսպասումի մը երկար 

     Երբ իրիկուն հոգնած բանվորը չի՛ գար:  

      

     Ի՜նքն է. ահա գոռ սանդալներ կը հընչեն 

     Մայթին վըրա փողոցին… 

     Ի՜նքն է. ո՛հ, ո՛չ. դըրացին`  

     Որ տընակին առջևեն 

     Կ’անցնի դանդաղ երգին հետ իր քայլերուն:  

     Խե՜ղճ որդիներ, կի՜ն տըժգույն… 

     Նորեն գըլուխնին կը խոնարհեն հուսակտուր 

     Սեղանին վրա` ուր կը պաղի ոսպապուրն:  

      

     Ո՛հ, ուշացավ ծերունին. 

     Անոնք գիտեն` որ ունին 

     Աշխատանքները վըտանգ. 

     Ունի պայթում ամեն հանք. 

     Անոնք գիտեն` որ սանդուխներն որմնադրին 

     Մատնըչորեն կը կոտրին:  

     Եվ մեքենան կը կասկե,  

     Զինքը կըրթող թևը ժիր. 

     Անոնք գիտեն` որ աշխատիլն է ոճիր 

     Երբ լուսնկան երդիկին վրա կը հըսկե:  

      

     Կու գա՜. ահա դուռն հյուղին 

     Լալաճըռինչ բացվեցավ իր շեմին վրան. 

     Ի՜նքն է. ո՛չ, ո՛չ. է քամին`  

     Որ բոթաբեր դըրացիի մը նըման 

     Ներս կը մըտնե, կը սողոսկի ճրագին մեջ`  

     Որ բոցին տակ ծըխահարույց կը մեռնի:  

     Նոթի տղաներն աղիողորմ աչքով գեջ 

     Կը նային մորն երեսին տըխրունի… 

     Ինչո՞ւ չեկավ… ո՞ր անիծված ընկերներ 

     Զինքը իրենց ճամբուն մեջ են մոլորեր:  

     Սուրբ զո՞հն եղավ բանթողի,  

     Թե կը խըմե արդ օղի 

     Գինետան մեջ, սեղանին տակ թըքնելով:  

     Չեկա՜վ. ահա մորը կուրծքին վրա խորով 

     Կրտսերագույնը լալեն 
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     Նընջեց… և դեռ կը սպասեն:  

     Ո՞վ կը հազա դըրան առջև. ա՜ն է, ա՜ն:  

     Անոնք հազն այդ կը ճանչնան:  

     Կը ճանչնա կինն ամուսնույն 

     Շուքն իսկ ջուրին վրա հոսուն:  

     Ան կ’երևա՛ ավասիկ. 

     Գլուխն է փոշոտ, փոշոտ լոդիկը բըզիկ. 

     Եվ իր կապույտ տաբատն հին 

     Շըպարն ունի շաղախին:  

     Դըժնե բիբերը արյունի մեջ ի լող,  

     Կը թավալին կոպերուն տակ շըլմորուն:  

     Կը նետե մուրճը փողփող 

     Օճախին մեջ. ու դըրան մեջը կանգուն 

     Սեղմած կռուփները ջըղուտ 

     Կ’աղաղակե կընոջ` մռունչով մ’առյուծի. 

     – «Բո՛զ հերատուկ, չըսպասեցի՞ր դուն ինծի»:  

     Շունչը լեցուն գինվո հոտով ժանտաժուտ`  

     Կը հուզե հյուղն համորեն:  

     Կինն ու տղաները զարհուր 

     Կու լա՜ն… լացով կ’օծանեն 

     Սեղանն` որուն վրա պաղե՜ր է ոսպապուրն: 

 

 12. ԸՆԿԵՑԻԿԸ 

      

     Բուքը կը մռընչե: Շըքեղ տան մ’առջև. 

     Կես գիշերին, հո՛ն, մայրը առավ կանգ:  

     Հույզեն կը դողա սիրտը, զերդ տերև. 

     Մարմինը ձյունեն հագեր է պատանք:  

      

     Կը նիրհե գըրկին մեջ դեռ երեխան. 

     Գուցե անոթի, գուցե նըվաղած… 

     Կթեն կաթիլ մը, մարգարտի նըման,  

     Բերանին վըրա ցուրտեն է պաղած:  

      

     Պետք է լըքե՛լ հոս: Ի՞նչ նըկուղի մեջ 

     Ծընավ ծաղիկն այդ զարնված եղյամեն… 

     Ունեցա՞վ շապիկ, կամ օրոցք մը գեջ… 

     Հրեշտակ մ’իջավ վար` ժըպտելու իրեն:  
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     Հայր մ’հավատարիմ ունեցա՞վ արդյոք`  

     Որ խառներ քըրտինքն իր արտասուքին. 

     Թե կույս մը խաբված սիրով մը բորբոք 

     Անոր մայր եղավ` նախ չեղած դեռ կին:  

      

     Չըգիտեմ. միայն այդ մայրն է տըժգույն`  

     Խոնավ քարին տակ բուսնող սեզին պես:  

     Ոտքերն են բոպիկ, հասակը նըկուն`  

     Զոր պիտի փըշրե ցուրտ քամին կարծես:  

      

     Թոշնած են ծիծերն` ուրկե բըղխեցուց 

     Սերը` կաթի տեղ` շիթ մը շարավի:  

     Մերթ թափը հովին կուրծքը կու տա ցույց,  

     Ուր վիշտն է պառկեր, ձյունը կը մաղվի:  

      

     Պետք է լըքե՛լ հոս. կը դընե տըղան 

     Ծածքին տակ քիվին, տանը շեմին վրա… 

     Իր կանեփ շալով կը սքողե վըրան. 

     Ինք երընքին տակ, մերկ, կը դողդըղա:  

      

     Զայն կը համբուրե և կ’ուզե փախչի՜լ… 

     Բայց սիրտը քայլին չի՛ հըպատակիր. 

     Ո՜հ, ինչպե՛ս բաժնել, փետե՜լ հոգեխիլ 

     Իր աղիքն որդվույն աղիքեն կարմիր:  

      

     Եվ հոն կը սպասե մինչև արշալույս. 

     Խելահեղ ուրուն կ’ըլլա գիշերվան. 

     Ու երբոր տըղան կու լա սըրտահույզ`  

     Մարմար շեմին վրա մերթ կ’օրորե զայն:  

      

     Կը խորհի. գուցե ունենա որդին 

     Վաղը այս կյանքեն կյանք մը լավագույն. 

     Դըրվի օրորան. ծիծերն ըստընուին 

     Իրեն ավելի՛ առատ կաթ մ’հեղուն:  

      

     Ունենա գուցե նույնիսկ խաղալիք. 

     Պուպրիկ մ’իրեն պես բեհեզներ հագած. 

     Մարդիկ զայն կարծեն իշխան մը փոքրիկ. 

     Եվ զայն իր հրեշտակն ընդունի Աստված:  

      

     Ա՛յսպես կը խորհի մայրը դողդոջուն,  
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     Մայրը` հոն հագած պատանքը ձյունին… 

     Այգը կը ծագի. փողոցներն համբուն 

     Կյանքի շըշուկով տակավ կը լեցվին:  

      

     Կ’երգե աքաղաղն, որդին կը ճըչա,  

     Զի կոպերն անոնց շո՛ղն է համբուրած:  

     Մայրը խելացնոր, մայրը ակամա,   

 Ըշտապ կը փախչի՜… սիրտը հոն թողած: 

 

 ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐՍ 

      

     Ֆերրա՜րա… երբ քու ամայի պալատներդ  

     քար քարի վրա չմնան` քերթողի մը բանտը  

     փառքիդ մեծագույն տիտղոսը պիտի ըլլա:  

     ԼՈՐՏ ՊԱՅՐԸՆ 

      

     «Ըսե՛, ծիծեռնա՛կ,  

     Ճանճ մը կըտուցիդ կ’երթաս ծաղկավետ ո՞ր այգեստաներ. 

     Ո՞ր աշտարակն է` որ գաղջ արևու մեջ է ընկըղմեր. 

     Ըսե՛, ծիծեռնա՛կ»:  

     –Մետեխի բանտին պատին նորոգել կ’երթամ բույնս ամա`  

     Որուն մեջ ձյո՛ւն է տեղացեր ձմեռն, ու այնտեղ հիմա 

     Օձ մը ծըվարած, գլուխը պոչին տակ, լուռ կը մըրափե:  

     Օձի շապիկով կ’երթամ կարկըտել բույնըս կանեփե:  

     «Ա՜խ, գընա՛, ծիծա՛ռ, երգը կըտուցիդ:  

     Միայնության մեջ մեծ Եղբայր մ’ունինք մենք հոն կալանված. 

     Թեզաններն ի վար կը հոսեն թոքերն արյուն մ’անձնուրաց,  

     Հաց մ’են դրեր իր քով, մոխիրո՜վ թըրուն, դառնահամ բըլիթ,  

     Եվ կուժ մ’որուն մեջ ծըռած կ’արտասվեն մողեզներ դեղին:  

     Ծիծա՛ռ, շող մը տար լուսնեն` որ օծե բիբերն անժըպիտ,  

     Երգ մ’որ ըսփոփե հոգին` ուր տրոփեց հողը մայր Երկրին:  

     Ա՜խ, գընա՛, ծիծա՛ռ, համբույրըս կտուցիդ»:  

      

     «Ըսե՛, իմ կըռո՛ւնկ,  

     Դեպի հորիզոն նետի պես սլաքած վիզըդ բոցեղեն`  

     Այսպես ո՞ւր կ’երթաս ուրախ կրկռոցով երդիքիս վրայեն. 

     Ըսե՛, իմ կըռո՛ւնկ»:  

     –Կովկասը լիճեր ունի` որոնց մեջ եղեգներ ջով ջով 

     Բարձըր ուռճացած արև կը շնչեն փրփրուն կատարով:  
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     Ու լըքվածներու տընակներ կան հոն` որոնք կը բաղձան`  

     Որ իրենց շեմին երգեմ, իրիկունն, երգերս ըսփոփման:  

     Ա՜խ, գընա՜, կըռո՜ւնկ, հույսը կըտուցիդ:  

     Բայց բանտի մ’երդին պահ մը ամփոփե թևեըդ հոգնած:  

     Հոն Արվեստի քուրմ մը կա` որ նվագեց Վիշտն համատարած 

     Ըստեղնաշարին վըրա աստղերուն` մատերով վըճիտ:  

     Արդ իր գանկին ջահն արյուն կը ծեփե պատերն Ոճրի Տան:  

     Կըռո՛ւնկ, պըսակ տար ի ջախջախ քնարին սա ճյուղը փըթիթ 

     Զոր մենք ամենքնիս օծանեցինք մեր ողբովն հավիտյան:  

     Ա՜խ, գընա՛, կըռո՛ւնկ, արցունքըս կտուցիդ:  

      

     Ըսե՛, արագի՛լ,  

     Գորտ մը, զմրուխտի նըման, բերնիդ մեջ ո՞ւր կու տաս խույս. 

     Ո՞ւրտեղ օգոստոսն իրենց փոսերեն իժերն հանեց դուրս,  

     Ըսե՛, արագի՛լ:  

     –Հեռո՜ւն, կը տեսնեմ գլուխներն ադամանդ լեռներուն Կավկաս`  

     Որոնց կողերեն ձորերը կ’հոսի արևն հըրամազ:  

     Գարունն է պճներ հոն հարսի նըման բարտի մը վըսեմ. 

     Իր սոսափյունին մեջ բույնս ուռիով ես պիտի հյուսեմ:  

     Ա՜խ, գնա՛, արագի՛լ, կարոտը կըտուցիդ:  

     Հոն կապանքի տակ Հայրենիքն ունի հանճար մ’ողջակեզ:  

     Գրիչը մատերուն մեջ խորտակեցին ճառագայթի պես:  

     Արագի՛լ, վրայեդ փետուր մը ձգե, բանտն իր մահառիթ`  

     Ուր ան օրե օր իր գերեզմանին համար կ’հասուննա:  

     Ի՜նչ փույթ թե խլված փետուրեն` թևդ այդ արյունի շիթ շիթ. 

     Անով հաղթանակն ան պիտի գըրե իր Ուխտին հըսկա:  

     Ա՜խ, գնա, արագի՛լ, սիրտըս կըտուցիդ:  

      

     Ըսե՛, խրոխտ բազե՛. 

     Ճեղքելով անտառը կայծակներուն, ամպերուն խորեն,  

     Ինչ կատարի վրա կ’երթաս քըթվըտել պորտըդ լուսեղեն. 

     Ըսե՛, խրոխտ բազե՛:  

     –Ռուս հորիզոնեն գաղթող մրրիկներն ինձ հոտը բերին,  

     Հոտ դիակներու, հունտերը կարմիր բեղուն ժանտախտին:  

     Հըզոր թըռիչներես վար գաղջ արյուններ ես անձրևելով`  

     Կ’երթամ արածիլ մարդկային բիբերն ու սիրտերն համով:  

     Ա՜խ, գընա՛, բազե՛, կայծակը կտուցիդ… 

     Բայց մեռելներն այդ` զոհերն են լույսի. անոնց մի՛ դըպչիր. 

     Սիրտեր` որ վրեժեն չեն գիտեր պաղիլ. անոնց մի՛ դըպչիր:  

     Այլ այնտեղ Պայքարն Առաքյալ մ’ունի բանտին մեջ կրանիթ. 
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     Թևերովդ հուժկու զա՛րկ, փըշրե՛ խախամն իր լուսամուտին,  

     Եվ շանթը կտուցիդ` Հույսն երգե՛` թառած իր ուսին վըճիտ:  

     Ըսե՛ թե շուտով մենք պիտի կանգնենք արձանն իր փառքին:  

     Ա՜խ, գընա՛, բազե՛, դափնի՜ մը կտուցիդ:  

      

     14. ՄԵՌՆՈՂ ԲԱՆՎՈՐ 

      

     Քամին կ’ոռնա ու տընակն իր հիմերեն կը ցընցե 

     Իբրև ահեղ դամբարան:  

     Ծյուրախտավոր բանվոր մ’հոն կը վախճանի մազկըռինչ`  

     Խարին վրա հոտևան:  

      

     Հանո՜ւն պատառ մը հացի` գործատան մեջ թաղեց ան 

     Ճառագայթներն հոգիին. 

     Տըվավ փերթ փերթ որ ուտեն մեքենաները վիշապ 

     Միսերն հուժկու կըռնակին:  

      

     Անիվներուն ակռաներն ողնածուծո՛վն օծանեց,  

     Եվ սըրբեց իր մազերով. 

     Հընոցին դեմ` մերկալանջ, ժահրոտ օդին մեջ` մըղձկուկ 

     Ապրեցավ միշտ մեռնելով:  

      

     Արդ տապալող նոճիի հանգույն բան մ’է այդ տըղան,  

     Այդ հա՛ղթ ռամիկն երբեմնի:  

     Երկաթներու հետ պայքար մ’եղավ իր կյանքն հարատև. 

     Արդ կը փըշրի զերդ վանի:  

      

     Գերեզմանին դեղին հո՛ղն իր աչքերուն վրա կապույտ 

     Սըփռեր է Մահն անժըպիտ. 

     Մեղրամոմի պես մարմինն ահավասիկ կը հալի 

     Մատերն ի վար շիթ առ շիթ:  

      

     Ի զո՜ւր գարունն երազեց, և հովերուն մեջ ազատ 

     Կաղնիացումն հասակին. 

     Ի զո՜ւր տենչաց երգով լի շրթունքներն իր երկարել 

     Աղբյուրներու ջինջ ակին:  

      

     Արևուն տեղ` դալկություն, շուշաններու տեղ` մըրուր 

     Պըսակեցին ճակատն իր:  

     Սիրո երգին փոխարեն` եկավ փըրփրիլ շըրթունքին 

     Հըրատապ հազ մը կարմիր:  
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     Արդ կը հազա՜, կը հազա՜ իր զոհի գլուխը դրած 

     Ծոցին մեջ մո՛րն աղեկե՜զ`  

     Որուն կուրցա՛ծ աչքերն իսկ արտասուք կը բըղխին`  

     Հողեն պըտղող ջուրին պես:  

      

     Վար կը կախվի սընարեն Հիսուսի խաչը կարմիր,  

     Բայց ճակատին վրա չինկած 

     Շիթ մ’Արյունեն փրկության-որ սառե՜ր է խաչին վրա– 

     Ինք կը մեռնի, վաստակած:  

      

     Քամին կ’ոռնա ու տընակն իր հիմերեն կը ցընցե 

     Իբրև ահեղ դամբարան… 

     Ու սև կատուն տընակին կը մըլավե՜ խելահեղ 

     Ճանկըռթելով շեմքը դրան:  

ԽԱԲՎԱԾ ԿՈՒՅՍԵՐ 

      

     Կ’աշխատեիք հյուղակին մեջ, ճըրագին տակ արդար,  

     Հարուստներուն պատմուճան, մերթ ալ պատանք կարելով. 

     Ասեղն հյուծած մատներուդ միջև ցուրտեն կը սարսռար… 

     Հոգինիդ էր անվըրդո՜վ:  

      

     Բայց հեշտությունն ամբարիշտ կը դավեր քա՛ղցը ձերին,  

     Եվ ծախեց ձեր հոգիները` գընելով մարմիննիդ:  

     Անմեղությունն անպաշտպան` կուրություն մ’է երկնային`  

     Զոր խաբեցին ուխտն ու ժպիտ:  

      

     Օ՜, այն հարուստ պարոններն, այն հըտպիտները շըքեղ,  

     Որոնք ոսկի ցանեցին` որ բոզությունը հըձեն,  

     Ձեր հյուղերեն ներս մըտան սիրահարի պես անմեղ,  

     Եվ դուրս ելան քըրքջալեն:  

      

     Ձեր սիրտն անոնց համար լո՛լ բաժակ մ’եղավ գինիի`  

     Զոր, պարպելե վերջ, հարբածը կը կոտրե հաճույքով:  

     Ու օր մ’ալ երբ մայր եղաք` անոնք ըրին ձեզ այրի 

     Արցունքներու մեջ թողլով:  

      

     Եվ փողոցնե՜րը ինկաք. Դուք օր մ’ազնիվ բյուրեղներ,  

     Կոխոտվելով մարդերեն` եղած էիք այժըմ ցեխ:  

     Սակայն ոճիրն հըտպիտին արգանդնուդ մեջ գոհար մ’էր,  
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     Եվ կը մեծնար սիրազեղ:  

      

     Դուք կոչվեցաք Գաթինա, և կամ Ֆանթին արտալած`  

     Որ պաշտպանեց բոզությամբ իր մայրությունը անզեն. 

     Մարգարիտա կոչվեցաք` Դըժոխքեն իսկ պըղծըված,  

     Մարիամ` եղծված Երկինքեն:  

      

     Ես կը տեսնեմ ձեզմե մին կեցած ահա հորին քով:  

     Սըրտաճըմլիկ փորին վրա կիներ ծածուկ կը ժըպտին:  

     Իրմե հեռուն կը խուսեն կույսերն անբիծ` զինք թողլով 

     Իր դույլին հետ` առանձին:  

      

     Ահա ուրիշ մը լըքված` խավարներուն մեջ հյուղին… 

     Կը հանդերձե նորածինն իր վարսերով տըխրաշուք. 

     Քըքույշ բերնին կը ճըմլե ծիծերն, ուրկե կը ծորին 

     Կաթերու տեղ` արտասուք:  

      

     Խարտիշուհի մ’հերատո՜ւկն ահա կ’ըլլա փողոցին,  

     Եվ իր սերը կը դընե հացի մ’համար գըրավի:  

     Ու օր մ’ալ` երբ ճարահատ` դուռը զարնե բոզնոցին,  

     Դըժո՛խքն իրեն կը բացվի:  

      

     Եվ դուք, ծեփած սընգույրով բոլոր ամոթն այտերնուդ,  

     Ահա կ’անցնիք բյուրավոր տըռփանքներուն ընդմեջեն. 

     Ա՛լ միսերնիդ կը լըկտան` բաց ի ձերին մայրագութ 

     Նվիրագործված ըստներեն:  

      

     Ես կ’արտասվեմ ձեր վրա, ո՛վ տարաբախտ իմ Քույրեր. 

     Ես ձեր այպանքը կու լամ` աչքերս այպեն փակելով. 

     Գինետան հույր տակառին կատարն եք դուք պըսակեր 

     Ձեր կուսության պըսակով:  

      

     Զազրաթորմի ձեր մազերն հոգվույս վըրա կը սողան`  

     Շընչելով քեն մ’արյունիս, օձերու պես թունավոր. 

     Եվ ես քենո՛վ կ’անիծեմ դարուս կավատ Մարդկության 

     Ոսկի Հորթերը բոլոր:  

      

      

     ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԸ 

      

     Արեգակին մեջ ամրան, որուն բոցով կը մըրկին 
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     Արծաթացոլ գըմբեթներն ու տանիքները Քաղքին,  

     Կը ցըցվի բա՛րձըր կատարը գործատան մըշտագոռ:  

     Մուխը բարդ բարդ կը պոռթկա բուխերիկեն լայնորկոր`  

     Ճակատն երկնի ծեփելով կարծես կուպրով թանձրամած:  

     Կը սողոսկին շոգիներ պատերուն շուրջը քըրտնած. 

     Ու կը մըռնչե գործատունն ընդերքներեն բոցավետ:  

     Մենք, ո՛վ Ընկեր ջահակիր, այնտե՛ղ մըտնենք քեզի հետ,  

     Մենք սերմանող մըրըրկի, տառապանքի հընձողներ:  

     Օ՜, ի՛նչ ժըխոր, ի՛նչ պայթում. ալիքն օդին ջերմաջեր 

     Մարմինս ամբողջ ողողեց ծըծումբի պես հոսանուտ:   

     Ի՜նչ թավալում ահավոր զանգվածներու մառախլուտ… 

     Հազարավոր բանվորներ մըկանունքով կը ստեղծեն`  

     Ողջագուրված` պողպատին, բիրտ ուժին հետ համորեն,  

     Կը ծառանան բոցին հետ, ու մոխիրին հետ կ’իյնան,  

     Ու կը պըրկեն, կը կըրծեն, ու կը կըռփեն հաղթական`  

     Մինչև որ նյութն ապստամբ գեղ ու արժեք կը ստանա,  

     Հոն բուրդն ըլլա` լուսակիզ, քըրտինքն ըլլա` շափյուղա:  

     Եվ կը մըռընչե Աշխատանքն, Աշխատանքն հոն կը ստեղծե 

     Իբրև վիշապ` բըռնըված օձագալար երկունքե:  

     Փողրակներուն ընդմեջեն, մինչև չորս ծագն Աշխարհին,  

     Կը հոսին միշտ ծուփ առ ծուփ տաք ալիքներն ոսկիին:  

     Մեքենաներն հոս կ’իշխե՛ն ըղեղին վրա մարդերուն`  

     Իբրև հրեշներ վիթխարի` որջի մը մեջ մըշտարթուն:  

     Հաստ գըլաններ զուգարշավ, գըլուխներով ահագին,  

     Մինչև ձեղուն խորդալով կը ծառանան. կ’ընկըղմին 

     Հետո իրենց կըլանող անդունդին մեջ մըթապատ:  

     Դատարկին մեջ սուլելով կը թավալին անընդհատ 

     Հըսկայածիր անիվներ, ու ակռանին իրարու 

     Լինդերու մեջ մըխըրճած` կ’ոռնան նըման շուներու:  

     Փոկերը պիրկ կը ձըգվին ճախարակե ճախարակ,  

     Ու կը հոսին խըժալուր` ջըրվեժներու պես արագ 

     Լիսեռներու գոգավոր շըրջանակին ընդմեջեն. 

     Մեքենական կազմվածքին անոնց ջիղերն են հրեղեն`  

     Որոնցմե մին թե բեկտի` աշխարհներն այդ ներդաշնակ 

     Կը ջախջախեն մեկըզմեկ, աստղափըշուր, եղերգակ,  

     Գուժելով մահն Ոսկիին, և փըրկությունը Ույժին:  

     Կարկահներու անհամար կըկոցներուն մոլեգին 

     Մեջեն կ’անցնին պատառները բուրդերուն մեծաշահ. 

     Գեղմը փափուկ, ձյունեղեն, ատամներով պողպատյա 

     Կը հոշոտվի գեղագեղ` անբըծության նըմանակ. 
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     Եվ ծվենները թըռչուն թիթեռներու պես ճերմակ`  

     Գըլաններու կատարին, պատերուն վըրա կը թառին,  

     Եվ կամ կ’իջնան լույսի պես` բանվորներու գըլուխին:  

     Թեռերն հետո նըրբոլոր, առեչներուն ընդմեջեն,  

     Ճաճանչի նըման հապըշտապ կը խուսափին ուղխորեն,  

     Եվ շար ի շար, լուսաբեկ, բյուրապատիկ թելերով,  

     Կը ջըրվեժին ճախրին վրա ճախրակներուն մըշտահոլով`  

     Որոնք արբշիռ կը դառնան, ու կը փաթթե՜ն, կը փաթթե՜ն 

     Զանոնք իրենց հաստաբեստ իրաններուն վրա շըրջկեն:  

     Մեկ ծայրեն մյուսը կ’եռա գործատունն այս հաղթակերտ,  

     Մեկ ծայրեն մյուսը կ’ոռնան մեքենաները ժըմերտ 

     Իրարու մեջ թավալող, և իրարմե արտալած 

     Աշխարհներու հանգունակ, անհունին մեջ խենթացած:  

     Կը զեռա վարը կաթսան գոլորշիով առլըցուն`  

     Ընդհատ ընդհատ պուղելով մեծ կափարիչն: Որմերուն 

     Աղյուսներն հար արյուններ կը քըրտընին շոգիեն. 

     Ձեղունն ի վար կը կաթին արտասուքներ օդեղեն:  

     Կյանքը այստեղ կը ստեղծե խավարին մեջ մեռնելով… 

     Վա՛րը, հընոցն անդադար դեռ կը կատղի բոցերով,  

     Ոսկի՜, ոսկի՜ կը լափե, դուրս կը փըսխե միշտ մոխիր,  

     Եվ ծուխին հետ միասին տարածելով լույս մը հիր`  

     Կարծես արյուն կը ծեփե մեքենաներն ու մարդեր:  

     Այս գեհե՜ն մ’է, գեհե՜ն մ’է, ուր կը հուսան, ո՛վ Ընկեր,  

     Սա բանակները կըմախք, սա բանվորները ոսին. 

     Եվ միշտ ի զո՜ւր կը խընդրեն ազատությունը օդին`  

     Որուն մեջ խըլուրդն իսկ լույսով և բուրումով կ’արբենա. 

     Ի զո՜ւր անոնք կ’երազեն հողին համբույրը հըսկա 

     Զոր լիաբուռ սերմանողն` անմահության է հընձող. 

     Ի զո՜ւր կ’ուզեն, ծիտի պես, լոգանքն երկնի լուսաշող. 

     Աչքերն անոնց կը կուրնան արեգակի կարոտեն:  

     Միշտ կա երկաթն իրենց շուրջ, երկաթի ժխորն համորեն:  

     Մեքենա՛ն է իրենց տերն, իրենց օրենքը անեղծ,  

     Որ կը մռընչե անդադրում հոգիներուն մեջ տըխեղծ,  

     Որուն անոնք կ’աղերսե՛ն, կը ծառայե՛ն, կը հուսա՛ն,  

     Եվ փոշիին կ’ըմպեն ուղխն` աղբյուրին տեղ ռոշնական:  

     Հընոցին բոց երախեն, ժանիքներեն ճախրակին 

     Որպեսզի հացը կորզեն` տըվեր են կյանք գարնային:  

     Արդ կը տեսնեմ, ո՛վ Ընկեր, որ խորդացող այս գլաններ 

     Պատերն ի վեր կը զգայռեն անմարսելի արյուններ. 

     Եվ իրար մեջ թավալող անվակներն այս գահավեժ 
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     Կը հափըշտակեն իրարու լինդե միսեր գեղագեշ:  

     Ես կը տեսնեմ այս պահուս` որ աղմուկն այս խելահեղ,  

     Մըշտաթավալ, շոգեմուղ մեքենաները ժանեղ 

     Դահիճի պես կարմի՜ր են և կը պոռթկան ձեղունին 

     Զիրենք ճընշող մեծ Եղեռն, անպատմելի Եղեռն հին`  

     Որ կը սողա կռանակուռ իրենց փորին մեջ անկուշտ:  

     Երեկ, Ընկե՛ր, սըրատամ սա ճախարակն արյունռուշտ 

     Կատաղորեն հափափեց, փըշրեց ոսկոր առ ոսկոր,  

     Աչքերնին լի գարունով զույգ մը կտրիճ գործավոր:  

     Ու դեռ կ’հոսին ծուփ առ ծուփ մինչև չորս դին Աշխարհին,  

     Փողրակներուն ընդմեջեն տաք ալիքներն Ոսկիին:  

   ՄԱՄՈՒՍ ԱՂՈԹՔԸ 

      

     Լիալուսնին դմ նըստած 

     Մամըս ալևոր կ’ընե աղոթքն իրիկվան:  

     Գըլխուն վերև սև չըղջիկներ կը դառնան. 

     Կ’ապրի սըրտին մեջ Աստված:  

      

     Շըրթունքներն իր (սո՜ւրբ վարդեր 

     Թոռմած առջևն Աստվածամոր խորանին)  

     Կը շարժին ա՛յնքան մեղմորեն` որ հոգին  

     Իր ըսածն ի՛նք չի լըսեր:  

      

     Ցո՛ւրտ շողին տակ լուսինին 

     Հանդարտորեն վար կը կախվի գլուխը ծե՜ր,  

     Տըխրահա՜կ, խո՜նջ, իբրև նմանիլ ան ուզեր 

     Մեր այս դարուն հավատքին:  

      

     Հայր մեր… Բայց չի՛ դառնար ա՛լ 

     Գարունն հին, մա՛մ, կալերուն երգը աղու. 

     Արյուն ետ չի՛ շեղիր զարկեն. վայլելու 

     Իղձդ արթընցավ, բայց մա՛հն ալ:  

      

     Ողջույն… բայց միշտ պիտ’ պարապ 

     Մընան ոսկրերդ ավյունի մեծ հոսանքեն,  

     Եվ մերթ բեղուն կողերուդ մեջ  

     Ա՛լ հին սերերն հըրատապ:  

      

     Բայց ո՛հ, գիտեմ, դուն ծարավ 

     Ես Երկինքին` որուն մինչ ցարդ հավտացիր,  
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     Որուն համար մարմինըդ միշտ ծընրադիր 

     Հոգվույդ առջև ապրեցավ:  

      

     Երկինքը քո՛ւկդ է, ո՛վ մամ,  

     Քանի որ ծեր բիբերուդ մեջ դեռ անեղծ 

     Մընաց անոր կապույտն` ամեն ամպե զերծ. 

     Քանի որ, մայր բարեխնամ,  

      

     Արյունիդ հետ միասին 

     Ծիծերըդ հինգ զավակներու քամեցիր:  

     Եղար աննենգ. և բարձեդ մաս չըտըվիր 

     Օտարներու գըլուխին:  

      

     Եվ հիմա որ, ո՛վ հանիս,  

     Ճերմակ մազերդ լուսնին խառնած` մեր կրոնքին 

     Փուլերուն վրա կանգուն կ’մեռնիս ծեր և կին`  

     Պիտ’ վաղ կո՛ւյս վերածնիս:  

      

      ՃԻՎԱՂԸ Կ'ԱՆՑՆԻ 

      

     Գիշերվան մեջ, փողոցներեն ամայի 

     Կ’անցնի սարսափ մը թևին հետ հովերուն,  

     Եվ բարտիներն անհունորեն կը սարսռան 

     Աստղերուն մեջ ընկըղմած:  

     Շուն մը նըստած գերեզմնատան պատվարին`  

     Քաղքին վերև միշտ կ’ոռնա,  

     Ու երդին վրա խոշոր կատու մը ճերմակ 

     Բուխերիկին տակե հանկարծ կու տա խույս`  

     Կենալով մերթ ուշադիր 

     Քայլի մ’ըշտապ` որ թևին հետ հովերուն 

     Կ’անցնի կ’երթա փողոցներեն ամայի. 

     Կենդանացած կմախ մ’է,  

     Կմա՛խ մըն է լուսասփյուռ 

     Քողի մը սև ալիքին տակ ծածկըված:  

     Գերեզմանի դեղին հողերն հորդառատ 

     Կապիճներուն խոռոչներեն կը հոսին. 

     Ու ծընոտները մըսաթափ 

     Լըռության մեջ կը կափկափեն չարախինդ:  

     Ջուրի նըման` ոսկորներուն մեջ քամին 

     Հորձանապտույտ կը մըռընչե ու կ’անցնի:  
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     Ճամբուն վըրա պառկող շուներն` ավելի՛ 

     Ցռուկնին իրենց պոչերուն տակ կը թաղեն:  

     Գըլխուն վերև ճիվաղին 

     Պատուհաններն շըռընդալից կը փակվին:  

     Ան միշտ կ’անցնի. գարշապարներն ոսկրակուռ 

     Մայթերուն վրա կը հընչեն`  

     Ազդելով դողը մահվան 

     Տուներուն մեջ հոգիներուն կըծկըված:  

     Հոգիներուն դողահար:  

     Քողին ծալքերը քամիեն փըքուռույց 

     Փողոցն համայն կը ծածկեն,  

     Եվ, ագռավի թևերուն պես, կը ծըփան 

     Պատերն ի վեր լուռումունջ. 

     Եվ կըմախքին անրակներուն ընդմեջեն 

     Կը ջըրվեժին ժանտ թույներու փոշիներ:  

     Օդը, աստղերը մինչև,  

     Կը ժահրանա ու կը հեծե մահաբույր:  

     Իր ժանտաժուտ շունչին տակ 

     Վար կը թափին, թիթեռներու պես մեռած,  

     Հիր ծաղիկները նըռենվույն գեղեցիկ:  

     Ան միշտ կ’անցնի՜ կըրունկներով ոսկրակուռ… 

     Պատուհանե պատուհան 

     Ճրագներն ընդփույթ կը մարեն. 

     Եվ գետակին սագերն, հանկարծ թևաբախ,  

     Սարսափահա՜ր, սարսափահա՜ր կը կըռչեն:  

     Բայց չի՛ կենար, կ’անցնի՛ ճիվաղն ահավոր… 

     Մերթ ծիծաղով դիվահար 

     Բաց մընացած դուռե մ’երկա՜ր կը նայի,  

     Ու երբեմն ալ կը մըտնե նե՛րս:  

     …Տունն այն խեղճ`  

     Որ փողոցին ծայրը լըքված առանձին`  

     Իբրև վանդակ մ’հովերուն մեջ կը դողա`  

     Տեսավ անցնիլն իր շեմեն 

     Սարսափելի ճիվաղին,  

     Որ բարձրացավ սանդուխներեն զաղփաղփուն,  

     Ընտըրեց քա՛ջն ամենեն`  

     Որուն սըրտին բաբախյունները առույգ 

     Կը լըսվեին լըռության մեջ գիշերվան:  

     Մահասփյուռ քողն` իր ուսեն 

     Անոր վըրա տարածեց. 
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     Ու համբույրով մ’ահավոր,  

     Անկողնին մեջ, խեղդեց պարմանը կարշնեղ:  

     Ժանտ շունչին տակ ածխացուց 

     Արյունն, ու սիրտը լափեց… 

     Հետո գընաց մըտնելու տուն մը ուրիշ`  

     Անցքին վըրա թողլով բաց 

     Հյուղակին դուռն, ու մարելով ներսն, ավա՜ղ,  

     Տանը ճըրա՛գը պըլպլուն:  

      

     Եվ դեռ նըստած գերեզմանատան պատին վրա 

     Շուն մը կ’ոռնա քաղքին վերև անընդհատ:  

      

 19. ԳԻՐՔԵՐՈՒՆ ՄԵՋ 

      

     Խոժո՛ռ գիրքեր, մե՛ծ գիքեր,  

     Ահա ճակատըս այսօր ձեր էջերեն 

     Վեր կ’առնեմ, դեպի արև՜ն,  

     Ու կ’անիծեմ րաբունորեն բոլորնիդ… 

     Բայց երկանային շողն ինչո՞ւ 

     Հանկարծակի աչքերուս մեջ կը սառի:  

     Եվ քայլերս այս, որ գիտության կրանիդե 

     Ապառաժեն վերամբառնալ իշխեցին,  

     Մարգերուն վրա ինչո՞ւ համար կը դողան:  

     Ո՛վ խաբեբա գիրքե՛ր, գիրքե՛ր մահաբույր,  

     Ես կը տեսնեմ որ ինծի 

     Ոչի՛նչ տըվիք, առիք ամե՛ն բան ինծմե,  

     Առիք գարունս և գարունն իմ հասակիս,  

     Առիք վարդերը ճակտիս`  

     Ձեր էջերուն մեջ դալկորեն թափթըփած. 

     Եվ ջընջեցիք Աստվածս` որուն հավատալն 

     Եթե իրավ պատրանք է 

     Սակայն ո՛չ կյանքն, այլ Մահվան 

     Ճշմարտությունն է պարտըվողը միայն:  

     Այսօր ահա, գըրկած նոճի մը տըրտում,  

     Գերեզմա՜նն եմ իմ սըրտիս`  

     Որ իր թույնով թունավորված զերդ կարիճ`  

     Այրեցավ իր իսկ կրակեն:  

     Հանդեսներու խընծիղներուն դեմ փակված 

     Պատուհանես` չանցա՜վ զեփյուռն Ապրիլին:  

     Արշալույսներն երգեցին 

     Եվ սըրսկեցին մարգրիտներ,  

     Հարսնևորները, թըմբուկով ջահակիր,  

     Դընելով պըսակ մը շեմիս`  

     Տանս առջեն կաքավեցին ու անցան:  
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     Դուռըս փա՛կ էր, մընաց փա՛կ 

     Դամբարանի մը նըման`  

     Ուր հեգ մեռելը պառկած 

     Լըռության մեջ կը ծյուրի:  

     Ես ծյուրեցա… ո՜վ խոլություն մարդկային… 

     Որ մարմինիս կաթիլներովը լեցնեմ 

     Հոգվույս բաժակը լուսեղ:  

     Եվ այսօր որ ավանդական ժամուն հետ,  

     Եկավ Աղջիկն ըսպասված 

     Ծըռիլ ուսես, և գիրքիս վրա ժըպտիլ,  

     Շըրթներուս վրա մեռա՜ծ է 

     Վաղանցավոր կյանքիս համբույրը արդեն,  

     Համբույրն` որ հեշտ նախերգն է 

     Իմաստնագույն կյանքերուն,  

     Եվ վերցնելու համար, վայրկյա՜ն մը գոնե,  

     Ձեռքն իր քնքույշ, բայց ծանրացած` գարունով,  

     Իմ ձեռքս է տկա՜ր, դողդոջո՜ւն… 

     Եվ, ո՛վ վիճակ ահռելի,  

     Սիրտըս ծովուն ափին լըքված խեփորն է`  

     Որուն մեջի կենդանին 

     Արդեն մեռա՜ծ է շատոնց:  

      
      

      ԴԱԴԱՐ 

      

     Միջօրեի դադարն է գեհենամռունչ գործատան. 

     Ինչպես վիշապ մը թըմրած` կը նիրհե հընոցը տիտան,  

     Բուխերիկին կլափին մեջ պահ մը ծուխն է խեղդըվեր. 

     Ներսը գլանները արշավ, և անիվներն ընդհոլով 

     Հանկարծ կեցեր են` իրենց ընթացքին մեջ խոկալով. 

     Այդ անդորրին մեջ միա՛յն կարծես կ’ըլլան լըսելի 

     Մեքենական ճախրանքին հոգնած հևքերն ահռելի:  

     Ընկե՛ր, թույլ տուր շողշողա երկաթներուն գագաթին 

     Բանվորներուն քիրտն առատ, գոհարն իրենց ճակատին. 

     Թույլ տուր որ ներս մոռացվող արևուն մեջ, թռչըտուն,  

     Զըմրուխտ ճանճերը բըզզան` հեգնելով կյանքը մարդուն,  

     Կանգնե՛ դուն մայր-դըրան քով. Տե՛ս պատառուն շապիկով 

     Անոնք փողոց կը խուժեն, ու կ’ընդլայնին իբրև ծով:  

     Ռամիկ ուժին բանա՜կն է, հանճա՜րն է վաստակին 

     Որ կըրեր է դարերու կոթողն իր հաղթ քամակին:  

     Սա փոշիով և կուպրով ծեփված գլուխներըը տիտան`  

     Որոնց վարսերը երբեք աստղերուն մեջ չըլոգցան`  

     Կը կարկառվին, խենդի պես, դեպի հովերը քաղցրիկ,  

     Գարնան բույրով կ’ողողեն իրենց բիբերը հըրձիգ:  

     Ծերերն ունին կըռնակներ ծալլված մինչև գերեզման`  

     Որոնց խորեն կը լըսվին ճարճատյուններ ողբական 
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     Համրորեն վար թավալող ողնային փուտ սյուներու:  

     Եվ կույսերն են դալկահար, կմախներ թոռմած վարդերու,  

     Թիթեռներուն թևին վրա զո՜ւր կը շողա թանկ փոշին,  

     Հնոցին մոխի՜րն է ցանվեր իրենց երկար թարթիչին:  

     Ահա մայրերն աղճատված, և արգանդները անբավ`  

     Ուր սերմի հունտն արցունքի կաթիլներու փոխվեցավ,  

     Ահա ծիծերը, քամված ողկույզներու հանգունակ,  

     Որոնցմե բյուր սերունդներ խըմեցին մաղձ ու պատրանք:  

     Հարյուր հազա՛րն են անոնք. բանակներն են զոհերու`  

     Զոր կը տանին միշտ Ոսկյա Հորթին առջև մորթելու. 

     Ունին տաղված դաստակներ, և կըռնակներ ողընտեռ. 

     Այժըմ միայն թիթեղի կ’արձակեն փայլը աղոտ. 

     Իրենց սըրտին ծաղիկներն են խամրած, ծղոտ առ ծըղոտ:  

     Ճակատնե՜ր` լի խորշոմով, խորշոմնե՜ր` լի քըրտինքով. 

     Արյունոտ հաց մ’են կերեր` իրենց հոգին ծախելով:  

     Գիտեն որ այդ վաստակով պատանք մը լոկ կը ստանան. 

     Բախտ մ’է սակայն ունենալ կուշտ փոր մը օրը մահվան:  

     Հարյուր հազա՜րն են անոնք. անոնք են որ կանգնեցին 

     Անմահությունն բուրգերուն, և խորհուրդներն ըսփինքսին:  

     Կմախնին, մարմար առ մարմար, սանդուխ ելավ գահերուն`  

     Ուրկե Դենպետն ու Արքան ելան մինչև աստղերուն. 

     Մինչև այսօր, հիմին տակ պալատներուն, կը գըտնես 

     Շուշանն անոնց կրծոսկրին, անբավ սրտերն ողջակեզ. 

     Անոնց արյան շաղա՛խն են պատերը մռայլ Եըլտըզին. 

     Վատիկանի կամարներն, հողաթափերը Պապին 

     Անոնց լուսեղ քըրտինքին մարգրիտներով են ծեփված. 

     Անոնց խոփին նախ հանձնեց կորդ բընությունը` Աստված. 

     Կուռքերն անո՛նք դրոշեցին, և նույն անո՛նք զոհ եղան. 

     Խաչն անոնցմով ճանանչեց, բայց ուրիշներ փըրկվեցան. 

     Հըղկեցին միշտ իրենց հաղթ ոսկորներով կարծրացած 

     Հաղթողներու նժույգներուն լայնշի պայտերը արծարծ:  

     Փեռեկտեցան պարեխներն անոնց ուժին դեմ ռամիկ`  

     Եվ հոսեցին ոսկիի և արյունի ջերմ ալիք,  

     Եվ մեր դարուն Հաղթության Կամարն այսօր կը հանգչի 

     Հարյուր հազա՜ր բանվորի ուսերուն վրա արճիճի:  

     Ու երբ այսօր ելլելով գործատունեն` կը ցըրվին 

     Կորագըլուխ, մերկալանջ, անոնք նըման են գերիին`  

     Զոր աճուրդի կը հանեն տոնավաճառ օրերուն:  

     Նըման գետին, որ ակեն դուրս ժայթքելով փրփըրուն 

     Կը բաժնըվի սըրընթաց առվակներու անհամար,  

     Անոնք կերթան ծավալիլ գռեհներուն մեջ հազար. 

     Բյուրապատիկ գլուխներու անդընդածին ալիքով 

     Քաղաքն ամբողջ կ’ողողեն` ամեն անկյուն հորդելով:  
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     Բոլոր քաղցա՜ծ են, քաղցա՜ծ, քոսոտած շան մը նըման`  

     Զոր խաշնարածը հոտեն հալածեր է անգուման:  

     Սակայն իրե՛նց է ինչ որ կ’իյնա կտուցեն վար ցինին. 

     Իրե՛նց է խյուսը թեփին, բայց ո՛չ նըկանն ալյուրին. 

     Խառնապուրներն իրե՛նց են զոր գըլխահակ կը լակեն 

     Ճակատներե վար` անոնց մեջ քըրտինքներ հոսելեն. 

     Նեխած միսերն իրե՛նց են, ու բորբոսները հացին`  

     Զոր կը գնեն ումպ մը ջրով կըրպակներեն փողոցին. 

     Երշիկն իրե՛նց է, լեցված ճարպով ծեր ջորիի,  

     Հետո ծխարմո՜րճը սևցած, միակ ըսփո՜փն հոգիի:  

     Ահա՛ բոլոր հույսն անոնց, երազն անոնց փորերուն`  

     Զոր կ’երազեն գործատան միջօրեի հեշտ ժամուն… 

     Ու կը քալե՜ն, կը քալե՜ն, փոշվով, կուպրով միշտ ծեփված 

     Նեղ կու գան այդ ուղխերուն պողոտաներ լայնաբաց:  

     Իրենց հորձանքը կարծես խուլ զայրույթով կը փորե 

     Դղյակներու հիմունքներն ու սալարկներն որձքարե:  

     Կարծես մեռե՜ր են Քաղքին մեջ մյուս կյանքերն ինքնագոհ 

     Միայն Սարսափն այդ ահեղ բանակներուն` կու տա գրոհ. 

     Սիրտերն հըզոր կը տրոփե՜ն, և միշտ կ’ըլլան լըսելի 

     Սովալըլուկ կողերու բաբախյուններ ահռելի. 

     Կը կըճըրտվին ակռանե՜ր, ու կը ծամվին լեզունե՜ր. 

     Քաղցը ինքզինք կը կըրծե, գազանի պես շաղղակեր:  

     Ախորժակներն, ավելի գըրգըռված եղկ արևեն,  

     Կը զայրագնին ու քարեն իսկ հացի հոտը կ’առնեն:  

     Դուն կը լըսե՞ս, ո՛վ Ընկեր, գըռեհներեն բյուրավոր 

     Մըշտագալար փորերու խուլ աղաղակն ահավոր:  

     Բիբերն հանկարծ կ’ընդլայնի՜ն, և ըղեղները կ’եռա՜ն. 

     Կը սեղմըվին բըռունցքներն` ուր կը ձուլվի Ապագան. 

     Ճարճատյունին ընդմեջեն կըմախներու տըրտմագին 

     Աստվածային ոճիրներ կանչող ձայնե՛ր կը լըսվին:  

     Օ՜, այս սիրտերը հըսկա, որոնց տրոփները, նըման 

     Փոսապեղի մը բրիչին հարվածներուն, կը թընդան. 

     Օ՜, բազուկներն այդ ստրուկ, խարանված բորբ երկաթով,  

     Որոնք կարմի՜ր պիտ’ ըլլան օր մը գանկե՛ր դարբնելով. 

     Օ՜, այդ քայլերն, որոնց բիրտ սանդալներուն հունչը գոռ 

     Փողոցներուն թե՛ երգն է, թե՛ մահազանգն ահավոր. 

     Օ՜, իրաններն այդ ռամիկ, այդ մարդակներն` որոնք ցանգ 

     Աշխարհը վեր են բըռներ, ու փըտեր են անոր տակ… 

     Ատոնք բոլոր մըրրի՛կ են, ատոնք բոլոր կայծա՛կ են`  

     Որոնք գոռան պիտի օր մ’ու Մարդկությունը սարսեն:  



 

86 
 

     Վաղն, ո՛վ Ընկեր, պիտի այս ամբարտավան Քաղքին վրա 

     Ճայթի Ամպրո՛պն, ու վառե հազար ջահերն իր հըսկա,  

     Զի կը տեսնե՞ս գըռեհներն, հույր աղիքները անոր,  

     Գետնահարկերը խոնավ, կոյուղիներն աղբաթոր. 

     Եվ կը տեսնե՞ս անոնց մեջ Քաղցին ճիվաղն հոգնահեռ`  

     Ով քինահույզ կը սողա, կուշտին կը կրե կայծակներ. 

     Վաղն, ո՛վ Ընկեր, ո՛վ Ընկեր, Քաղաքին վրա այս գոռոզ 

     Պիտի Ամպրո՜պը ճայթի, վառե ջահե՜ր բարբարոս:  

      

21. ՄԱՅԻՍ ՄԵԿ 

      

     Քընարս այսօր կըտըրտելով լարերն իր,  

     Ձե՜զ կը կանչե Արևելքեն Արևմուտք,  

     Ո՛վ դուք 

     Հաց՛ի զոհեր, որ ունիք միշտ արևու 

     Պասուք:  

      

     Այս առավոտ` գըտա հասակըս թաղված 

     Հեղեղին մեջ շուրջըս ծաղկած վարդերուն. 

     Եվ կանգուն`  

     Խմեցի ավիշն հողին, երգերը բոլոր 

     Բույներուն:  

      

     Ինծի՛ եկեք, ես կախարդն եմ Մայիսին. 

     Ձեր քըրտինքն ես կ’ընեմ գոհար ցողն անգին 

     Վարդին. 

     Կը հեղում ձեր ոսկորներուն մեջ ցամքած`  

     Արփին:  

      

     Ինծի՛ եկեք գործատունեն` ուր երկար 

     Շաղվեցիք դուք մեր աշխարհին ցեցակեր 

     Նո՛ր հիմեր. 

     Փուռեն` որ ձեր գըլխուն, սըրտին վրա` մոխիր 

     Է ցաներ:  

      

     Ինծի՛ եկեք նավարանեն` ուր կռեցիք 

     Նավեր, վաղվան ձեր դագաղները պողպատ 

     Ելե՛ք արդ 

     Աղիքներեն հողին, ճահճին արգանդեն,  

     Դա՜շտն ու ա՜րտ:  
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     Ինծի՛, ինծի՛ եկեք այսօր բոլորնիդ. 

     Սիրտս ա՜յնքան բոց ունի, հոգիս` ա՜յնքան լույս`  

     Որ ձեր խյուս 

     Ցեխերեն իսկ կը շաղվեմ նո՛ր Մարդկություն 

     Եվ նո՛ր Հույս:  

      

     Հերի՛ք հյուծաք նըկուղներուն մեջ խոնավ,  

     Եվ ունեցաք միշտ կարոտ, նման խըլուրդի,  

     Օդի,  

     Եվ ժանգի պես երկաթներուն փարեցաք,  

     Նոթի՜:  

      

     Թող ձեր մուրճն ա՛լ չըկայծակե սալին վրա. 

     Մըխված մընան թող ատամները սղոցին`  

     Հեցին. 

     Կոճղին խըրված` թող խեժերեն ժանգոտի 

     Կացինն:  

      

     Ի՛նչ փույթ թե որբ մընա շարժիչ մեքենան,  

     Եվ գործատան մեջ ճիվաղներ սողան լուռ. 

     Ի՛նչ փույթ ո՛ւր 

     Դառնա ճախրակն, ու խորտակվին լույծ փոկերն 

     Ընդհանուր:  

      

     Դե՛հ քրտնաբույր ձեր շապիկներն հանեցեք. 

     Թող ճենճոտած ձեր գըտակները նետվին 

     Հնոցին. 

     Գլուխնիդ այսօր պիտի սուզիմ արևուն 

     Բոցին:  

      

     Ինծի՛ եկեք, եկեք ինծի՛, Եղբայրնե՛ր,  

     Ձեր ամենուդ այսօր տոնն է Մայիսի,  

     Վասընզի 

     Հողն ըստեղծիչ, ձեր ըստեղծիչ արյան լոկ 

     Կը խոսի:  

      

     Զեփյուռն ահա՛, ո՛վ տառապյալ հոգիներ,  

     Ձեր կուրծքերուն բացե՛ք վերքերն` իր անգին 

     Խունկին. 

     Աղբյուրն ահա՛, թո՛ղ գըլուխնիդ իր լույսին 
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     Հակին:  

      

     Դեղձին ահա՛, ծաղիկներն իր կ’անձրևե 

     Ձեր կոշկոճված ձեռքերուն վրա արյունոտ. 

     Եվ կարոտ 

     Կը զգա մայրին` որ գըրկեք զինք թևերով`  

     Վիրոտ:  

      

     Ահա Արև՜ն, Արև՜ն ահա. լոկ ձեզի`  

     Այսօր կ’նայի. կը համբուրե միայն ձե՛ր 

     Ճակատներ. 

     Ան` բոլոր մյուս ճակատներուն վրա իշխող 

     Է թըքեր:  

      

     Ձե՛րն են դաշտեր, ձե՛րն է Քաղաքն, որուն լուռ 

     Փողոցներեն պետք է անցնի լոկ այսօր 

     Ձե՛ր թափոր,  

     Դրոշներ ծըփան, ծաղկին հույսեր, և գոռա 

     Շեփոր:  

      

     Հանգի՜ստ երգեն թող ձեր բոլոր արծիվներ. 

     Հանգի՜ստ երգե քընարս, որուն, ձեզ համար,  

     Իբրև լար,  

     Ես արծիվի տըվի այսօր աղիքներ`  

     Որ գոռար:  

      

     Թող ձեր շեմերը ողողվին վարդերով:  

     Երբ գա լուսինն ու իր բիբերը բոցե 

     Հածե`  

     Բալասանո՜վ թող այս գիշեր ձեր դուռներն  

     Օծե… 

      

  ՀՐԱՇՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐԸ 

      

     Աղջի՜կս, եկո՜ւր, քեզ տանիմ 

     Բլուրին գոտի եղող ճերմակ ուղիեն 

     Վըճիտ Աղբյուրն Հըրաշքին:  

     Հիվանդներուն թափորն անոր կը դիմե 

     Արևին տակ հազալով:  

     Լուրթ ու կարմիր վարշամակով, խուռներամ,  
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     Կ’երթան դանդաղ. կը լըսե՞ս ձայնն աղոթքին 

     Բլուրին գոտի եղող ճերմակ ուղիեն:  

     Ձեռքդ ինծի տուր դո՛ւստըր, աչքերըդ ծածկե 

     Ձյունասպիտակ քողիդ տակ`  

     Որ ըզգաս խոր – մինչև դըպչիլը հոգվույդ – 

     Արեգակին հոտն առողջ`  

     Որ շուրջը մեր կը բարձրանա ավասիկ 

     Անդորրավետ այգիեն:  

     Տերևներուն տակ լայնշի 

     Կը կարմըրին ողկույզներն, որքա՜ն ատոք. 

     Որթատունկին կորակոր 

     Կարծես գինին – որ աշնան 

     Ծունկերուդ ուժ պիտի տա – 

     Հողին վըրա պիտի թափի անհամբեր:  

     Քալե՛, աղջի՛կըս, քալե՛,  

     Մո՛տ է Աղբյուրն Հըրաշքին:  

     Վատախտարակ ամբոխը զայն չըծածկած,  

     Աղջի՛կըս, տե՛ս, ինչպե՜ս հըզոր կը բըղխի 

     Ժայռին ծոցեն գուռին մեջ:  

     Սարավանդեն թըխապըտուղ մորենին 

     Անոր վըրա է կախվեր:  

     Ո՜րքան մարգրիտ ակին մեջ. 

     Եվ գուռին մեջ ո՜րքան լույս:  

     Հովիտին խորը թագնված 

     Ան ադամանդ ու երգ է,  

     Երգ մըն է ան` մենության մեջ գըլգըլուն`  

     Որուն ի լուր մայր բընությունը շուրջի 

     Գիշերվան մեջ կ’ավշավետի, կը մեղմե 

     Ծըլարձակման աշխատանքն իր ծանրակիր:  

     Հեռուներե՜ն ու խորերե՜ն ան կու գա. 

     Կ’անցնի թագուն անձավներե` ուր առկախ 

     Շըթաքարեր կան լազվարթ 

     Նայադներու աչքերուն մեջ արտասվող,  

     Ուր կա սառույց բյուրեղյա`  

     Որուն հազիվ կը հասնին 

     Մայրիներուն վիմապատառ արմատներն. 

     Հոն կան բրածո ադամանդյա խըլուրդներ,  

     Մարգարտացած հին օձեր,  

     Հոն կան հուրեր, լույծ ոսկիի լըճակներ,  

     Լայնածավալ անտառներ`  
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     Իրենց մեջի մրրիկներով ածխացած… 

     Հեռուներե՜ն ու խորերե՜ն ան կու գա:  

     Եվ կը պատմեն թե առած է ա՛յն օրեն 

     Պայծառությունն իր լուսեղ`  

     Երբ սըրբուհի մը մոտակա գյուղերեն 

     Եկավ անոր մեջ լըվալ 

     Համեստ աչքերն այր մարդե բնա՛վ չհամբուրված:  

     Ո՜հ, ջուրն է սուրբ, աղջի՛կս, ջուրը դեղ է`  

     Գերեզմանի հոտ բուրող 

     Ամեն տեսակ ախտերու:  

     Հիվանդներու հոտն ահա 

     Ի՜նչպես անոր լույսին վըրա կը հակի:  

     Կ’ըմպե՜ն, կ’ըմպե՜ն, և ջուրին մեջ կը հազան. 

     Կ’ըմպե՜ն, կ’ըմպե՜ն, և ջուրին մեջ կը տըքան:  

     Կիներ են, տե՛ս, որ բընավ 

     Վարդ շըրթունքներ և վարդ այտեր չունեցան. 

     Ծըխախոտի արտերուն մեջ թունաբեր 

     Ծառին բունին վրա բուսնող 

     Սունկերուն պես դեղնեցան:  

    Իրենց արգանդը երբեք 

     Բեղմնավորել չզորեց սերմն առնական:  

     Կ’ըմպե՜ն, կ’ըմպե՜ն, և կը կապեն մաքրենի 

     Մորենիին ճյուղերուն 

     Հարսանեկան նուրբ նարոտնին իբըր նվեր,  

     Ու ավասիկ պտուկներն իրենց ծիծերուն 

     Անգամ մըն ալ կը թաթախեն Աղբյուրին 

     Զովության մեջ, ու կ’ըմպե՜ն… 

      

     Տըղաքներ են, պատանիներ ջլախտավոր,  

     Գործատունի մեջ ծընած,  

     Որոնց աչքին մեջ խուժեց 

     Արյուն մ’հիվանդ ու տեռատես, կամ որոնց 

     Թևն ու սըրունքը, մեքենան հաստաբեստ 

     Իբրև վիշապ մ’ամեհի`  

     Խըլեց, խառեց, կուռ ժանիքովը կասկեց. 

     Կու գան ահա՛ նըվիրական ջուրին մեջ 

     Լըվալ իրենց Աշխատանքի վերքերուն 

     Բերանն հրաբորբ, և բիծերն 

     Իրենց երկար թարթիչին:  
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     Կույսեր են, տե՛ս, ժանեկազարդ քույրեր են`  

     Որ բարձին վրա հալեցան 

     Փըրփուրներու պես անգայտ,  

     Որոնց թոքին կեսն, ավա՜ղ,  

     Դատարկեց որդը սիրո,  

     Եվ արդեն իսկ պըտըղցուց 

     Սըրտերուն վրա իր սողոսկյունը ցըրտին:  

     Ահա լայնշի քողերուն տակ կը հակին 

     Աղբյուրին վրա, կը խըմեն փա՜կ աչքերով. 

     Ավերն իրենց դեմքերուն 

     Չըտեսնելու համար խորունկը ջուրին`  

     Կը խըմեն փա՜կ աչքերով:  

     Եվ կը զոդեն մազերնեն փունջ մ’օծանուտ 

     Մորենիին` արդեն նվերով բեռնավոր,  

     Ու կը դառանան մըմունջներով աղոթքի 

     Բլուրին գոտի եղող ճերմակ ուղիեն:  

      

     Դո՛ւստըր, ահա մինակ ենք. 

     Հավատքը թող տաք անձրևի մը նըման 

     Մեր սըրտերուն մեջ ցողի:  

     Եկո՛ւր, եկո՛ւր, ո՜վ իմին Սերս անուշակ,  

     Զանակացոլ ավազուտին վըրա նուրբ 

     Ծալլե ծունկերըս դողդոջ 

     Եվ Աղբյուրին վրա ծըռե:  

     Ահա ես քողդ ե՛տ առի. ո՜րքան լույս 

     Ճառագայթեց դեմքիդ վրայեն` ակին մեջ:  

     Կարծես բերնին մեջ Աղբյուրին` երկինքեն 

     Աստըղ մ’ինկեր կը ցոլա:  

     Ըմպե՛, աղջի՛կըս, ըմպե՛… 

     Եվ թող կուրծքիդ տակ մեռնի 

     Եղեռնավոր սերն այն հըպարտ պարմանին`  

     Որ քեզ տվավ իր մատանին, սիրտը` ո՛չ:  

     Մի՛, մի՛ հազար, ըմպե՛, աղջի՛կըս, ըմպե՛:  

     Այս ջուրը ջինջ Աստվածամոր արտոսրով 

     Է քաղցրացած, թախիծդ ընդհուպ կը բուժե. 

     Նորեն այտերդ գինիի մեջ թաթախված 

     Շուշանի պես` պիտ’ բուրեն 

     Գեղ ու առույգ թարմություն. 

     Եվ երբ քալես պիտի սըրսփա միսըդ հույր 

     Բյուր ձևերով ներդաշնակ:  
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     Ըմպե՛, աղջի՛կըս, ըմպե. 

     Եվ Աղբյուրին ձոնելու 

     Նըվերըդ ահա՛, կը տըրոփի ափիս մեջ. 

     Տատրա՜կն է այս Աստղիկին,  

     Վարդ կըտուցով, փետուրներով ձյունաթույր 

     Տատրա՜կն` որ միշտ թևածեց 

     Շուրջը գըլխիդ, ըստինքներուդ վրա թառած`  

     Խըմեց ջըրիկն իր անհագ 

     Սըրտիդ ակեն վիրավոր:  

     Այս` քու հիվանդ սիրույդ պատկերը, մորթե՛,  

     Գուռին քարին վրա մորթե՛:  

     Հերի՛ք ծոցիդ մեջ գըգվես 

     Գըլուխը ժիր և մագիլներն իր խոցող:  

     Հերի՛ք լուսեղ ափիդ մեջ 

     Կերցընես կուտն իր անգին. 

     Աստղիկի պես տատրակը վարդ կըտուցով,  

     Գուռին մամռոտ քարին վրա,  

     Մորթե՛, աղջի՛կըս, մորթե՛:  

      

    

ԼՔՈՒՄ 

      

     Կորիցէ օրն` յորում ես ծնայ:  

     ՀՈՎԲ 

      

     Իրիկուն է: Մեր տան դըրան առջևի 

     Պարտեզին մեջ բարտիներուն ըստվերներն 

     Անհունորեն կ’երկարին:  

     Իրիկուն է: Այնտեղ մինակ և տըրտում,  

     Ջըրհորին եզրն արմըկած`  

     Վար կը նայիմ, կը նայիմ խո՛րն ու կու լամ:  

     Ներսը, տան մեջ, հանդարտավետ երգելով`  

     Հանիիս հետ մայրըս խաղող կը հընձանե,  

     Ու եղբայրներս, իր չորս դին,  

     Ողկույզներուն բույրեն արբշիտ կը կայտռեն… 

     Ո՛չ ոք, ո՛չ ոք գիտե վիշտն`  

     Որ թոքերուս մեջ, զերդ խաշխաշ թունաբեր,  

     Արագորեն կ’ուռճանա. 
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     Ո՛չ ոք գիտե թե ի՜նչ կերպ 

     Հուսհատություն օրե օր զիս մահվան հետ 

     Կ’ընդելացնե, թե կ’երթամ ի՛նչ ճամբայով 

     Կյանքիս մոխիրն ես իմ ափիս մեջ կըշռել. 

     Մահկանացու նայվածքներու վարագույր 

     Պիտի ըլլա սարդի ոստայնը` զոր ես 

     Լռությամբս հոգվույս ավերին վրա կը հյուսեմ:  

     Դուն գիտես լոկ ճակատագիրս ահավոր,  

     Ո՛վ Լուսնկա ուրվադեմ,  

     Որ հուրին մեջ տըրտմաթախիծ կը ժըպտիս 

     Եվ զիս քեզի՛ կը կանչես:  

     Դո՛ւն գիտես լոկ թե ի՛նչ հողով թունավոր 

     Թըրծըված է բաժակն այն`  

     Որով կյանքս իմ խըմելու եմ սահմանված. 

     Ու կը խոկաս բախտիս վըրա, կը գըթաս. 

     Յուրաքանչյուր շիթն արցունքիս` որ կ’իյնա 

     Խորության մեջ ջըրհորին`  

     Կ’այլանդակե դեմքդ, ու հառաչել կու տա քեզ:  

      

     Կանո՜ւխ է դեռ, իմ ձեռքերս իմ արյան մեջ 

     Թաթխելու դեռ կանո՛ւխ է:  

     Երբ շիրմաբույր իմ գոյությանըս կարոտ 

     Սըրտերուն մեջ, սըրտերուն հետ նախ մեռնիմ. 

     Եվ հանձնեմ քնարս աստվածներուն ոլիմբյան,  

     Որ կը դարձնե դեռ հաճո 

     Իմ կյանքս ուրիշ արեգնամոլ կյանքերու. 

     Երբ հույսի Ուղտն, ալ խոնջ, ծալլե ծունկներն իր 

     Անապատին մեջ օրերուս անծաղիկ,  

     Այն ժամանակ, մըտերի՛մ հոր,  

     Ամեն անոնք, որ ինձ դափնի կը քաղեն,  

     Պետք է դառնան, թող դառնան,  

     Շուրջն եզերքիդ, մեռելապսակս հյուսելու. 

     Քանզի այն օրն, անիծելով հայրական 

     Համբույրը կույր` որ եղավ 

     Իմ սև սերմիս առաջնորդ,  

     Դարձյալ քեզի՜ պիտի գամ,  

     Քու երազկոտ, նիրվանական ջուրերո՜ւդ`  

     Ուր ճակատեն կը սըրբըվի` արևուն 

     Խարանը պիղծ, կը լըվացվի ամեն տարր 

     Ու ամեն հոդ կը հաղթըվի, կը թողու 
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     Հոգին ազատ, հոգին մաքուր, մըտնելու 

     Գիրկն Հանգիստին: Դարձյալ քեզի՜ պիտի գամ,  

     Այսպես խաղաղ իրիկուն մ’երբ տնակին մեջ 

     Մայրըս կ’երգե, ըզբաղած,  

     Մահվան սաստիկ ծարավեն`  

     Չըդընելով ուշ եզերքիդ բաղեղին`  

     Որ գըթությամբ պիտի կառչի քըղանցքիս,  

     Պիտի նետեմ մարմինս այս խոնջ, կարեվեր,  

     Խորհուրդիդ մեջ… իմ հետին ճիչս օրհասի`  

     Խորության մեջ դարձդարձիկ`  

     Պիտի գանգյուն տա քարերուդ միջև թուխ,  

     Որուն ի լուր` մերձակա 

     Դըռնեն մայրս իմ լեղապատառ պիտ’ վազե. 

     Սակայն զարթնուն պիտի քնացող ալիքներդ 

     Ու զիս ընդհուպ ընկլուզեն. 

     Հետո իրենց սովորական պըշնումով,  

     Աղիտավոր գահավիժման ամեն հետք 

     Պիտի ջընջեն: Լըռությունն` իր պատըռված 

     Պատանքը վրաս պիտի հյուսե վերըստին 

     Եվ Լուսնկան (որ պիտի փշրի անկումես 

     Ծընունդ տալով հազարավոր աստղերու)  

     Հետո դարձյալ, խաղաղիկ,  

     Պիտի առնե ձևն իր նախկին, պիտ’ ըլլա 

     Ջուրերուդ վրա` իմ անձնասպան հոգիես 

     Բողբոջած մեծ արյունլըվա նունուֆար 

     Մ’որույն արմատն ոչ ոք գիտե թե ո՛ւր է:  

      

     ՍԻՐՏՍ Է ՀՈԳՆԱԾ 

      

     Սիրտս է հոգնած, վիրավո՜ր. 

     Ո՛չ մեկ գարնան ծաղիկներուն կը սպասե. 

     Կին մը ապուշ մոլոցքով 

     Զայն բըզըքտեց. արդ տասը լույս մատերեն 

     Արյուններս են, որ հատերու պես նուռի,  

     Կաթիլ կաթիլ կը ծորին… 

     Սիրտս է հոգնա՜ծ,  

     Ու սերս իր մեջ վիրավոր:  

      

     Քնարս է տըրտում, փըշըրվա՜ծ. 

     Կը սպասե ո՛չ մեկ տոնական գինիի. 
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     Կին մ’անգիտակ ոճիրով 

     Անոր լարերն աղիքներուս մեջ փետտեց… 

     Ու տոսախե պորտին մեջ 

     Կըթեց թույներն իր ծիծերուն ու լեզվին… 

     Քնարս է տըրտո՜ւմ,  

     Ու երգս իր մեջ վիրավոր:  

     

ՎԱՐՈՒԺՆԱԿԻՍ 

      

     Աղվո՜ր, աղվո՜ր, աղվո՜ր վարդն իմ Գարունիս`  

     Որ սըրտիս վրա բացվեցար,  

     Եվ քեզի հետ բացիր հոգիս վըշտահեղձ 

     Նոր երազի մը պայծառ:  

      

     Հին օրորանն, որ թաղարի պես լըքված,  

     Կ’ըլլար խըշտյակը սարդին,  

     Կենդանացա՜վ ճըռվողյունով, բույնի պես 

     Պաճուճվեցավ վերըստին:  

      

     Արև մը նոր, շողերուն հետ աչքերուդ,  

     Շեմիս վըրա ցաթեցավ. 

     Եվ վանդակին մեջ կաքավս վիրավոր 

     Կարկաջեց երգ մը անձկավ:  

      

     Դուն սենյակե սենյակ թըռար դեդևուն 

     Բույնեն ինկած ծիտի պես. 

     Ձայնեդ դյութված` այցելեցին տընակիս 

     Սերոբեներ լուսագես:  

      

     Աղվո՜ր, աղվո՜ր, աղվո՜ր վարդն իմ Գարունիս,  

     Եկուր նըստե` ծունկերուս. 

     Թող լուսնակի պես` մըռայլ ծոցս ողողեն 

     Ոսկի վարսերըդ սընդուս:  

      

     Շըղթայե վիզըս այդ թևերովըդ քընքույշ 

     Նըման ծաղկե մանյակի. 

     Ժըպտե՛ ինծի, որ ցուրտ անդունդը սըրտիս 

     Արշալույսո՛վ բըռընկի:  
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     Խոսե՛ ինծի, անծանոթ խոսքը, զոր դուն 

     Երկինքեն հետըդ բերիր,  

     Կը բանա շողը` վարդն, իսկ շուրթը մանկան 

     Աստուծո մատը կարմիր:  

      

     Նայե՛ ինծի, լուսնակն ինչպես կը նայի 

     Դամբանին խորը խավար. 

     Սերըս մեռած` պիտի առնե հարություն 

     Ու պիտ’ ապրի քեզ համար:  

      

     Քեզի՜ համար, որուն միսն է գոյացած 

     Շուշաններու թերթերեն,  

     Մյուռանաբույր շապիկն հյուսված է թևով 

     Թիթեռներու նըկարեն:  

      

     Քեզի՜ համար, ո՛վ իմ քերթվածըս անմահ`  

     Զոր արյունովս հըղացա,  

     Զոր երգեցի` հպելով սըրտիս լարերուն 

     Լարն ամենե՛ն դյուրազգա:  

      

     Քու ձեռքըդ լոկ դեռ կը բըռնե զիս կանգուն 

     Ավազներուն վրա փառքիս. 

     Եվ մազիդ մեկ թելը բա՛վ է կապելու 

     Տիեզերքին հետ` հոգիս:  

      

     Վարուժնա՛կդ իմ, իմ փափկասո՛ւն Դիցուհիս,  

     Ո՛վ քընարե դու հոգյակ,  

     Թող որ արցունքս, որ այտերուդ վրա կ’իյնա,  

     Ըլլա ծիծաղ կամ սուտակ. 

      

     Բիբերուդ թող սըրսկեն աստղե՛րն երկընքին 

     Իմ խորշոմած ճակատիս`  

     Որ իր վըրա, թագի պես, բա՛րձըր բըռնեց 

     Խոր ըսպիները սըրտիս:  

      

     Զի ես անդո՛ւնդն եմ` որ կ’ըլլա երջանիկ 

     Փոսուռայի մը լույսով. 

     Անապա՛տն եմ, որ երկինքին կը ժըպտի 

     Իր ծըլարձակ մե՛կ բույսով:  
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     ԱՆԻՇԽԱՆՈՒՀԻՆ 

      

     Պիտի մեկնիս: Սև պարեգո՛տդ ես հագած. 

     Ներքև քու այդ բաղեղնազարդ փեղույրին 

     Դուն կը թըվիս զոհ մը ինծի` բարձրացած 

     Մարմարակերտ բագինին:  

      

     Զո՜ւր հուսացի օծումն հոգվույդ սիրահալ 

     Դուն փափկությունը չունեցար կիներուն. 

     Մատերդ հինա չըներկեցիր, և ոչ ալ 

     Հավերուն կուտ տըվիր դուն:  

      

     Միշտ սերտեցիր Մարգարեներն ռահվիրա 

     Քու կուսական գիշերներուդ մեջ արդար. 

     Եվ Բրյուտոմի եղեռնաբույր գանկին վրա 

     Գարուններով թուխս նըստար:  

      

     Դուն կըկեցիր դավեր և ռումբ շաղվեցիր. 

     Գաղափարի հուրե՛րն աչքերդ բըղխեցան. 

     Սև գանգուրներդ, ուսերուդ վրա ցանուցիր,  

     Եղան դրոշակը Մահվան:  

      

     Ռունգրըդ արդ կը բաբախեն բոցանուտ 

     Հորիզոնին դեպի հովերը անհուն. 

     Կը փըրփըրի մարմինիդ մեջ կենեղուտ 

     Հըրդեհն հըզոր գահերուն:  

      

     Բո՞ց կը տանիս պալատներուն` թե ժանտախտ… 

     Ծըրարվեր են շանթեր սըրտիդ մեջ խորով. 

     Օրենքներուն, թագերուն վրա ձեռքդ է լա՛խտ,  

     Գիրգ ձեռքըդ` լի վարդերով:  

      

     Հակառակ իմ տարփանքներուս կ’երթաս դու:  

     Զո՜ւր տեղ ըզքեզ խընդրեցի հարսն իմ հյուղին. 

     Սիրտդ է պըտուղ մը նըռնագեղ` որ կ’հեղու 

     Թո՜ւյն` ափին մեջ բացողին:  

      

     Գընա՜, և ես թող միամիտ հավատամ 

     Թե պիտ’ դընեմ օր մը գըլուխիդ պըսակներ,  

     Եվ ռումբը սա` զոր հիշատակ քեզ կու տամ`  
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     Օր մը Աշխա՜րհն է ջահեր:  

      

      ԵՓՐԵՄ 

      

     Դագաղն արդեն փակվեցավ. վըրան վարդեր Շիրազի,  

     Սուր մը հըսկա, դեռ ջերմիկ, ուրկե արյո՛ւն կը հոսի:  

     Կափարիչին տակ կը նիրհե, անմահությամբ սըրարբած,  

     Շանթն Աստուծո` խորտակված:  

      

     Զինվորներ լուռ կ’արտասվեն. թնդանոթները կ’ողբան 

     Ահեղ անունը անոր, բարձունքներուն վրա լերան,  

     Եվ ձորերուն մեջ` իրենց պողպատակուռ երախեն  

     Կ’հեղուն արցունք հըրեղեն:  

      

     Եփրե՜մ… անունդ ավասիկ քանդակվեցավ խորասույզ 

     Արծիվներուն կուրծքին վրա, և ճակատին վրա դարուս,  

     Անուն մ’որ միշտ կայծակո՛վ փորագըրված պիտի մնա 

     Ազատության սուրին վրա:  

      

     Երիվարիդ վրա անցար` ինչպես ամպրոպը կ’անցնի`  

     Տանելով կրակն երկնային իր ծոցին մեջ հոլանի. 

     Դուն լոկ պատանք ըզգեցար, սըփռեցիր քու ծիրանին 

     Ժող’վուրդներու քամակին:  

      

     Կարիպալտին` Հռովմինն է, և Բոնաբարդ` Ոճիրին. 

     Կը պատկանիս դո՛ւն միայն Ազատության Ոգիին:  

     Ըզքեզ խրճիթ մը ծընավ, հայ վիշտը քեզ օրորեց. 

     Այդ վիշտին չափ եղար մեծ:  

      

     Հայրենիքն այն, զոր քու մեծ ըստվերովդ իսկ լեցուցիր,  

     Ի՛նչ փույթ թե օր մը հյուղիդ քարերն ըրավ ցանուցիր,  

     Գերիներու շըղթան ա՛յժմ էր քավությունը ինքնին 

     Հազկերտներու ոճիրին:  

      

     Պատառ պատառ կը հոշվեր ձեռքերուն մեջ Բըռնության 

     Հաֆըզներու երկիրն հեգ, սոխակներու Վարդաստանն:  

     Հարկ էր փըրկել Գեղեցիկն ու Գաղափարը ցանված. 

     Կապեց սուսերըդ` Աստված:  

      

     Նըժույգդ հեծար, հեծար այդ կայծակնավազ կենդանին`  
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     Որուն չհասան քամիներն ու ետևեն հևացին. 

     Մռունչը փողիդ թավալեց գոռոզ վաշտերն հըրեղեն`  

     Եվ Ահրիմանն` երկինքեն:  

      

     Քաղաքներուն ապըստամբ դըռներն ի փուլ բացվեցան 

     Հրանոթներուդ կատաղիշունչին առջև հրահոսան:  

     Խըլեցիր թագն Իպլիսին, ու զայն դըրիր վերըստին 

     Մանուկի մ’հեզ գըլուխին:  

      

     Փախան Շահե՛րն առջևեդ. Պատմուճաննին պատառտուն 

     Հազիվ բավեց ըլլալու պատանքն իրենց զորքերուն:  

     Սիրեց նըժույգդ հաղթական դընել անոնց գահին վրա 

     Լուսաբուղխ պայտն արյունլվա:  

      

     Դուն սիրեցիր ողջունել ծագող Արևն Իրանին 

     Աստվածորեն միշտ կանգնած թընդանոթիդ կատարին,  

     Կառքիդ ետև շըղթայած` բերիր գերի բանակներ 

     Ժողովուրդիդ զերդ նըվեր: 

      

     Բայց ակոսն այն, զոր սուրովդ հողին լանջքին վրա բացիր 

     Պետք ուներ քու արյունիդ` որ բողբոջեր լուսալիր. 

     Եվ մարմարյա՛ ճակատեդ պոռթկաց Արյունդ հըրաշող 

     Արշալույսին պես ծագող:  

      

     Ինկա՜ր… նըման արծիվին որ կ’իյնա վա՛ր ամպերեն`  

     Ճանկին մեջ շանթը շոպած, հոգվույն մեջ մաս մ’արևեն. 

     Անհունին մեջ քու անկումդ` ինչպես նաև սըրտերու`  

     Բացավ ակոս մ’ահարկու:  

      

     Ով որ զարկիր թուրիդ տակ` դյուցա՛զ մ’ըրիր զանիկա:  

     Դյուցազնացար մ’ավելի դուն քու մահովըդ հըսկա:  

     Ա՜յս է վըճիռն, երբ Աստված կարկառե պսակը փառքի`  

     Հանճարն հարկ է խոնարհի:  

      

     Խոնարհեցար արյունլվա` խորության մեջ անհունին 

     Ինչպես Արևն հըրավառ կ’ընկըղմի ծոցն օվկիանին.  

     Մարմինս` Անդունդը առավ, սուրըդ առավ` Եհովան,  

     Անունդ առավ` Ապագան:  

      

     … Կ’երգե Իրանն հաղթանակ, արդեն կու գա նոր Գարուն,  
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     Եվ կը հյուսվի դափնիի ճյուղ մը` քնարիս լարերուն:  

     Իսպահանի լիճերուն մեջ կարապներն աղվական 

     Մարգրիտներով կը լոգնան:  

      

     Զո՜ւր է, Եփրե՛մ. Մինչ ազատ Ժողովուրդները արդեն 

     Պըղընձախյուսն արձանիդ Արշալույսով կը շաղվեն,  

     Հո՛ն, շիրմիդ վրա, հերարձակ Մայր մը կա միշտ ցավագին 

     Լըքվա՜ծ Վիշտին մեջ կըրկին:  

      

     28. ՄԱՏՅԱՆՆ ԱՀԱ… 

      

     Մատյանն ահա` զոր խոստացա… Երբ գըտնես 

     Հոն դարերու կյանքին Երազն անհատակ,  

     Եվ Բագոսի քըրմուհիներ վարդերես 

     Որ կը պարեն բըլուրին վրա, լուսնին տակ,  

      

     Եվ աստվածներ` որ կ’ուզեն սիրտն Հոմերին 

     Դե ողջակեզ, կամ Մեսալին մ’հըրաչյա`  

     Որ պատանքի տեղ կը սըփռե ծիրանին 

     Սերեն մեռած ասպետներուն մարմնին վրա,  

      

     Երբ հոն գըտնես Պոմպեյի գիշերներ,  

     Նո՛ւռն` հրաբխին բերանին վրա հասունցած,  

     Հետո այն Դարն` Հիսուսի պես կարեվեր`  

     Արշալույսի մը երկունքեն բըռնըված:  

      

     Երբ հոն գըտնես սիրտեր ճրագի պես մարող,  

     Մաքառումներն երկաթներուն ու մարդուն,  

     Ցեխեն կանգնող Ոճիրը խենթ, անսըքող,  

     Որ կը խըմե արյունն անմեղ վարդերուն,  

      

     Ո՛վ բարեկամ, խորհե թե Երգս է պատմեր 

     Ցավն հաճույքին և հաճույքները ցավին. 

     Սիրտն ըսկիհ մ’է` ուր երբ լեցվին գինիներ 

     Աստվածներու սուրբ արյունին կը փոխվին. 

      

     Խորհե թե սանձն արևաբիբ Բեգասիս 

     Ոչ ոք կըրցավ իր ափին մեջ ամփոփել. 

     Ագռավներուն կըռընչյուններն ամախիզ 

     Խըրտչեցընել չըկըրցան վազքն անարգել. 
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     Խորհե թե միշտ քըննադատն է միաչյա,  

     Եվ ներքինի` բարոյագետը խոհեմ. 

     Տառապած Սիրտն ո՞վ պիտի կշռել կարենա 

     Նըժարին մեջ Տիեզերքին դեմ առ դեմ:  

      

     Ա՛ն լոկ կըրնա ճանչնալ Երազը սրարբած`  

     Ո՞վ կ’արբենա կյանքի դիրտովն ու խունկով,  

     Ա՛ն որ Մարդն է` լույսով ցեխով թըրծըված,  

     Ա՛ն որ Մարդն է` սըրբագործված արցունքով:  

      

      

 

      


