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ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑ 

«ՆՈՐ ՏԱՂԵՐ» ժողովածու  (1906-1906) 

1.ՎԱՅՐԿՅԱՆ 

Թույլ շրշյուն մը, հետո բույր մը մշկենի.  

Եվ համրագին գիրքը ձեռքես կ'իյնա վար.  

Երազներու պերճուհին է որ կ'անցնի,  

Ու կը փոթի ծովակն հոգվույս մեղմավար:  

Ու կը փոթի ծովակն հոգվույս մեղմավար,  

Եվ ալիք մը թևը բացած կը վազե  

Գրկել ափունքն իղձիս ոսկի ավազե:  

Ո՜վ քաղցրությունը նայվածքին իր ծաղիկ.  

Ո՜վ պերճությունը գընացքին իր հըպարտ.  

Ճամբուն վըրա` իր քայլերուն հետքը վարդ`  

Ուր հեշտորեն կը հածի դեռ իմ մենիկ  

Սիրտըս` բո՜ց մը` մըթնշաղի՜ն մեջ անհետ…  

 

2. ՋՈՒՐԵՆ ԴԱՐՁԻՆ  

Երբ բըլուրն ի վար  

Աղբյուրեն դարձին,  

Իր վարսքի խուրձին  

Մեջը սողոսկի  

Նուրբ մատիկն ոսկի  

Արևի լույսին.  

Հիր սափորն ուսին  

Երբ բըլուրն ի վար  

Աղբյուրեն դարձին,  

Մեղմով ծածանի  

Լաջակն հողմավար`  

Թևով թռչունի.  

Ու ծիածանի  

Թույրով պսպըղա  

Աչքն իր գեղանի.  

Եվ երբոր ցնծա  

Հնչյունը` ծնծղա  

Զարդոսկիներուն.  

Տենչանքով անհուն  



 

2 
 

Հոգիս պիտ' ըղձա  

Գանձեր` զոր չունի:  

Ծարավ շիղին պես  

Պիտ' ըղձա անի  

Երկու կաթիլ ջուր  

Շուրթերուն իր կեզ:  

Եվ իր ճակատին`  

Զովացքը ցրտին,  

Ճակատին կըրակ`  

Զովացքը ցրտին,  

Կարմիր սափորի  

Ջուրին սառնորակ  

Ցողովը բերրի`  

Կակաջ ձեռքերու…  

Ա՜հ, այս իրիկուն  

Սափորն իր ուսին  

Աղբյուրեն դարձին`  

Սիրույս անանուն  

Ջերմ սարսուռներով  

Կը դողա սոսին…  

        

3.ՄԱՌԱԽՈՒՂ  

Նայ շոգոլին կապտորակ, թևատարած կը նստի  

Ավաններուն լըռանիստ` նըվաղումին մեջ ոսկի.  

Կարծես ծուխ մը հողն անդուլ դուրս կու տա իմ ծերպերեն:  

        

Ու կը խայթե իմ հոգիս պարապն այս հոծ կապույտին,  

Բիլ պատմուճան լուսաթել` որուն փախեր է կույսն հին:  

        

Ու մըշուշը կը լայննա, ու մըշուշը կը լենա  

Արտերուն մեջ` ուր խարտյաշ խուրձերն ինկան գիրկ գրկի:  

4.ԱՆՁՐԵՎ  

Բացաստանը վարագուրեց անձրևին քողքն ամպային.  

Գյուղակն համբուն ողողեր է ջուրին ծափծափն ընդհանուր.  

Անդերու մեջ կը կաթոտի ճերմակ փրփուրն արծպային:  
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Օ՜հ լիությունն որ ամեն կողմ հրճվանքի պես կը գեղու.  

Օ՜հ, քաղցրությո՜ւնն ուր կը թառի անուրջս անհագ զերթ մեղու:  

        

Տարափն անդուլ կը լըճանա, կը շափշափե միշտ խայտակ,  

Եվ արևի պես կը փայլի ճամբուն սալարկն ըսպիտակ…  

        

5. ԱՆԴԱՐՁ  

Լուսնի լույսը ծառերեն ծաղիկի պես էր կախվեր.  

Ապրիմ-մեռնիմ մը ձեռքըս` սիրույս ճամբան ես ինկա.  

Ա՜հ, լըսեի՜ր, տերևին հովը ինչեր կը հծծեր:  

        

«Կը սիրե՛ զիս, չի սիրեր, քի՜չ մը, բընա՛վ… տարփագի՜ն…»  

Մեկիկ մեկիկ փետտեցի, գաղձերուն հետ ձանձրույթիս  

Եվ արյունող փուշին հետ սրտիս մխվող թախծանքին:  

        

Ինչպե՜ս կրկնեմ բարբառը երիցուկին մարգարե,  

Հե՜ք ծաղիկ, զոր խեղդեցի վայրկյանի մը մեջ անհույս`  

Ուր ձեռքիս մեջ կը սուրար ձեռքիդ երազն համպարե:  

        

Ինչպե՜ս կրկնեմ տաղերը նարկիսներուն ու վարդին,  

Ու վիպերգը` կեռասե բադրոններուն վրա ձյունող  

Ճերմակ բուրյան շափրակի բադիլներու մեղեդի՜ն:  

        

Շամանդաղին մեջ` թել թել կ'իյնա ջրցայտքն անտարբեր.  

Լուսնի լույսին կ'երկարին առվակի զույգ մը թևեր,  

Ու շրջավայրը կ'ըլլա աղապատանք մը տարփոտ:  

       

Ճամբուն վըրա կը կրկնե աղբյուրն անվերջ հեքեաթներ,  

Գուռն հիացիկ մանուկի աչքի մը պես է բացվեր.  

Ջըրարբքին մեջ կ'ուրվագրե լուսինն աղջկան մը պատկեր:  

       

Թավուտին մեջ թևաբաց, ահա՜, տեսիլդ է կայներ.  

Այծտերևին հոտևան մատերն հերքըդ կը շոյեն,  

Ու տերևներ վեհերոտ կու տան իրենց համբույրներ:  
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Մառախուղով կը լենա հիր շրջագիծն երազիս,  

Ուր ամբարձիկ մարմինիդ հըպարտ շուշանն է կեցեր.  

Հոգվույդ կարմիր կարոտին, ա՜հ, պատարա՜գ ըրե զիս:  

       

 Ապրիմ-մեռնիմ մը ձեռքըս` նորեն դաշտերն ես ինկա  

Ու տենչանքներըս գրկած լացի մարմինդ ըսպիտակ.  

Դարձիս` ճամբան` սառե՜ր էր` տամուկ` լո՜ւյս ու լուսինկա…  

 

 6. ՍԻՐԵՐԳ  

Տրցակ մը հուսամ ու տրցակ մը ուրց  

Բե՜ր, ձեռքերովըդ դիր զույգ քունքերուս  

Խուցիս մեջ ցանե յուղեր հինավուրց:  

        

Դափը ձեռքս առնեմ նորեն այս գիշեր,  

Ու ձյուն լույսին հետ հոգվույս ցրցքնե  

Բամբիռի ծափեր, վարդի թերթ ու շեր:  

        

Բամբիռի ծափեր, վարդի թերթ ու շեր,  

Բուրյան շոգիներ համպար ու մուշկի,  

Որ կ'երփնազօծեն երեկվան հուշեր:  

        

Քիչ մը թեֆարիգ, քիչ մը վարդի ջուր,  

Արև ծիծաղի, ծաղիկ ծամերու,  

Զարդոսկիներու բազմաճաճանչ հուր:  

        

Եվ համբույր աննյութ, և համբույր անանց  

Վարդով գծգծված անհուպ շուրթերու  

Կուսածին այգեր` փաղփուն լուսացանց:  

       

Անուրջի ցայտքեր, ըղձակաթ գիծեր,  

Դո՜ւք, շարժուձևեր կաքավ ու պարի`  

Հոգիս բանտեցիք դղյակին մեջ ձեր:  
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Հոգիս բանտեցի՜ք դղյակին մեջ ձեր,  

Ճերմակ ըստեղներ հուր դաշնամուրին,  

Պըղինձի թույրեր, ոսկեցոլ կայծե՜ր…  

        

7. ՋՐՏՈՒՔ  

Շավարշ Միսաքյանին  

Հոյհո՜յ, գետը կը թրջե ցայգուն քամակն արծաթված,  

Իր հորձքին մեջ ծեծելով անդուլ խարակն ու խութեր.  

Հոյհո՜յ, առուն հորդառատ դալարին ծոցն է նետվեր  

Գաղջ տարփանքովն իր ջուրին` ուր արևը կ'ապրի դեռ:  

        

Հակուրջի մը առկախած գյուղակն անդին կ'օրորեն  

Անրջական հյուսվածքով խումբ մը ժայռի ըստվերներ.  

Վանքին բակը` կ'աղոթեն հսկա ծառեր տարորեն`  

Որոնց տամուկ շուքին մեջ Աստվածամարն է կայներ:  

        

Ու գյուղակին դեմ նստած, երիտասարդ ու պչրոտ,  

Պարտեզները` վերեն վար վազող ջուրին կըսպասեն.  

Ա՜լ հափրացած խոլ գետին անարգավանդ դարպասեն,  

Ու լըռությունը խածնող լուտանքներեն արհավրոտ:  

       

 Գիշերային ջրտուքի ժամն է. լույսին մեջ կայնած,  

Մըշակն անքուն կըսպասե՜, ոտքը բոպիկ, բահն ուսին.  

Պարտեզներուն վրա կ'իջնե թեթև քողք մը միգամած,  

Ու ծղրիդներ` լուսնակով արբշիռ` անվերջ կը խոսին:  

        

Ու կ'երկարի լուսարծաթ ժապավենն այդ բարբառին,  

Ինչպես փախչող ասուպի կոթունները կաթնավետ.  

Ավազին վրա ջուրերու կ'իյնա շառաչը վետվետ,  

Խարույկները` ոսկեբաշ` ուրեք ուրեք կը վառին:  

        

Հոյհո՜յ, առուն կը հասնի ցանկապատին քովերեն  

Եվ երգի քուղ մը կու գա պլլըված իր գոտիին.  

Սյուք մը կ'անցնի, տերևներ ծա՛փ կը զարնեն ցնծագին.  

Վարեն ջուրը կը խայտա, կը խնդա լույսն ալ վերեն:  

  



 

6 
 

Թումբերն անդուլ կը բացվին, ջուրն անդադար կ'ոռոգե  

Վարդենիքը, թըթաստանն և ածուները բոլոր.  

Բահի երկու հարվածով նայիս առուն կը թեքե  

Օձաճապուկ ձևերով հեղուկ իրանն իր ոլոր:  

 

Ջուրն անընդմեջ կը հոսի, ածուները կը լենան,  

Ու, դարձուցե՛ք, կը կանչե ծեր մը մութին ընդմեջեն.  

Խիճերուն ու սիկին մեջ, բահերը` խո՜ւլ կը հնչեն,  

Ու, դարձուցե՛ք, դարձուցե՛ք, կը կոչե ձայնն անխափան:  

        

Աղջընակ մը, արիշին տակ նստած, շե՜ր կը կանչե,  

Որ հոգնաբեկ մըշակին օրորի մը պես կու գա.  

Հողը ծըծեց ջուրերուն տարփանքն` որ դեռ կը հնչե,  

Եվ հիմակ` թա՜ց` կը խոկա իր երկունքին ապագա:  

        

8. ԱՍՏՎԱԾԱՄԱ՜Ր  

 «…Ահա կաթիլ մի կաթին քումդ  

կուսութեան յանձն իմ անձրևեալ…”  

       Նարեկացի  

  

Կաթնածաղիկ ու կապտերակ գիշերին մեջ,  

Մեղեսիկի փոշի մըշուշն ըլլամ ըսփյուռ,  

Եվ առիգածն արծաթ` ջուրին վրա հոլանի.  

Ու ձա՛յն ըլլամ, ըլլամ ծաղիկ, ըլլամ զեփյո՜ւռ`  

Ամեն իրի հըպիմ փափուկ թևերով գեջ:  

Ըլլամ ջրվեժ, ըլլամ գետափ մը գեղանի,  

Ըստվե՜րն ըլլամ խնկագունած այգիներուն,  

Կամ գետերու հողմիկ ավաչն, ու գետաձայն  

Հովին անցքը` երկնասլացիկ կատարներեն:  

Կաթնածաղիկ ու կապտերակ գիշերին մեջ  

Պատկե՜րն ըլլամ սրբազնացած ես համայնին.  

Օղամանյա՜կ մ'ըլլամ ես թանկ և անմարմին.  

Ու շուշփա  մը` հաղորդությանըդ կաթնաձիր.  

Գետեն անդին կանչե՛ս ինծի. Անցի՜ր, անցի՜ր.  

Մեծ դյութության կայծակ մը տաս մըթար հոգվույս,  

Ա՜հ, չըգայթի՜մ կոհակն ի վար ցընորքներուս.  

Թող համբուրե՛ աչքըս ջահումն աչքերուդ կույս,  

Ու չըգայթի՜մ կոհակն ի վար ցընորքներուս:  

Ահա՜ մագլիմ պիտի ցավիս սարակն ի վեր.  
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Երազներու սատափ ճամբեն ցրվե ամպեր.  

Եվ իղձերուս կապույտին վրա, վարդ ամպը դուն,  

Վարդ ամպն եղիր` մերթ լուսինկան պատմուճանող.  

Դո՛ւն, աստվածյան գեղեցկության արփավո՜ր հարս,  

Սրբության կո՜ւյսը ձյունաձիր ու հըրավարս:  

Գիշերին մեջ կ'իջնե դեռ ուղխը լուսեղեն,  

Կաթիլ մը կաթ` ծովացած քու սրբութենեն.  

Ու տե՜ս, ահա՜, կը մանկանամ, Աստվածամար,  

Ու տե՜ս, ահա կը մանկանա՜մ գիշերին մեջ`  

Ուր լըսեցի ես աստվածյան ձայնին վայրէջ`  

Որ կը շաչեր աստվածարյալ հոգվույս համար:  

        

9. ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆ  

Այսօր կաթվարդ երազե մը արթնցա,  

Գիրկս անսահման գրգանքներու է բացվեր.  

Այսօր, Հոգի՜ս, պիտի բերեն քեզ ընծա`  

Նոր տարփանքիս թիթեռնիկին հիր թևեր:  

        

Այսօր իղձով իմ հոգիս է կաթոգներ.  

Ու վարդի պես կը բացվի սիրտս իբր ընծա  

Այն լուսոռոգ պատարագին սրբանվեր`  

Զոր ծափեցին իմ երազներըս ծնծղա:  

       

Երեկ գիշեր իմ հոգիս էր ինկած, ա՜,  

Թավիշին մեջ կախօրրանին ոսկելույս`  

Զոր ճոճեցին մինչև առտու, մինչև Հո՜ւյս,  

Ըղձանույշներն իմ Տենչանքիս նախընծա:  

        

Այսօր լույսի ծովի մը մեջ արթնցա,  

Գիրկս անհամար գգվանքներու է բացվեր.  

Այսօր, Հոգի՛ս, պիտի բերեն քեզ ընծա`  

Մանուկ բույրեր և աղջըկան պես հովեր:  

        

Մանուկ բույրեր և աղջըկան պես հովե՜ր`  

Որոնց շուրթերն էին փնտռեր ընդերկար,  

Ու գրկանքին խանդաղատ գիրկս էր բացվեր.  
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Երանությո՜ւն, լույս րոպեին մեջ երկա՜ր…  

       

 Եկո՜ւր, անցնինք ծառաստանեն այս Լույսին,  

Ու բացատքեն Գույնին, Ձևին ու Բույրին.  

Եկո՜ւր, Հոգի՜ս, եկուր երթա՛նք միասին,  

Մինչև եդեմն աստվածաձայն, մինչև Կի՜ն…  

        

10. ԱՆՁՐԵՎ  

Համբույրն անձրևին կը թրջե շափշափ  

Վարդե գիծն անտես բերանի մը շուրջ.  

Օ՜հ, աս ի՜նչ գրգանք, օ՜հ, աս ի՜նչ անուրջ,  

Որ կը տամկանա, գաղտ ու հապըշտապ,  

Իմ ծարավահյուծ, իմ որբևայրի  

Իրիկուններուս շուշանին վրա լուրջ:  

        

Անձրևոտ գիշեր, գըթա՜ծ քահանա,  

Թոթվե՛ սրբենի այդ տեղատարափ,  

Զերթ մասունքի ջուր, մինչև որ լենա,  

Մինչև որ լենա՛ բաժակն այս պարապ  

Իմ երազներուս` որ ոսկեմըրափ  

Կեցեր է ցրտոտ մարմարին վըրա:  

        

Օ՜հ, աս ի՜նչ գրգանք, օ՜հ, աս ի՜նչ անուրջ  

Կու տաս դուն ինծի, անձրևո՜տ գիշեր,  

Դո՛ւն, բարեբարի, գըթա՜ծ քահանա,  

Որ հին Լլկանքին ժողվեցիր փուշեր,  

Եվ հնչեցուցիր բարբառդ` ոսկի՜ մուրճ`  

Որ մտքիս նոր նոր դուռեր կը բանա…  

        

11. ՁՅՈՒՆԻ ՑՆԾՈՒԹՅՈՒՆ  

Պարն է ձյունին, փըսփըսուքը պարիկներուն,  

Որ տանիքին վըրա ճերմակ էջ մը կ'ըլլա`  

Ուր կը հածի գիրն անուրջիս իմ օրորուն.  

Որ հոգվույս մեջ ալ ըսպիտակ հորձք մը կ'ըլլա,  

Ու կը խուժե սարերեն վար գորշ խոհանքիս:  
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Եվ արևի՜ն կըսպասեմ ես ցնծապատար,  

Միտքս երազով լեցուն համակ, ձեռքըս ծափո՜վ.  

Ունկնդրելու զանգակն անոր պատարագին,  

Ու դիտելու լույսե աղջիկն` որ պիտի տար  

Առջի բոցը` հուզումներուս մարած ճրագին:  

        

Ու տոնելու` ճերմակին փառքն այս ձյունեղեն,  

Որ կապույտին կը լըծորդվի հորիզոնին,  

Ու կանչելու համար հոգվույս մեջ վերըստին  

Ճերմակ հույլ մը վաղընջական անուրջներեն,  

Ու ծիածան մը գույներե վայրավատին:  

        

12. ՄԵՌԵԼՈՑ  

Ձըմեռ օր մը, ձյունին մեջեն, մի՜ս մինակ,  

Ձյունին մեջեն, տարի դամբանն իմ հոգվույս,  

Ժըպիտով մը ծընած նախկին սեր մը կույս.  

Ըսպիտա՜կ վարդ` որ սառեցավ ձյունին տակ:  

        

Գարուն մըն էր, և համբույրով մը բացված  

Դամասկյա՜ն վարդ, գինով արփին գաղջ գոլեն,  

Նըվաղեցավ ուրիշ սեր մը. սե՜րն, Աստվա՜ծ`  

Զոր թաղեցի` հուսատ` կյանքին կանչելեն:  

Ամրան վերջն էր, նայվածքով մը բողբոջած  

Դեղին վա՜րդս ալ ինկավ աշնան շունչին տակ.  

Զայն վերցուցի` արդե՜ն եղած հիշատակ`  

Ու նետեցի փոսին մեջ, ցա՛ծ, ա՜հ, շա՜տ ցած:  

        

Հիմակ ամեն մեռելոցի ես կ'երթամ  

Անոնց մարմար դամբանին վրա ցրտաշունչ,  

Աղոթքով մը, կորած մեգին մեջ տարտամ  

Անոնց հուշքին, մըտաթափառ, լուռ ու մունջ:  

        

Ու մըտածումս ալ, հե՜ք նժդեհ քահանա,  

Խաչ հանելով կ'ըսե բառեր լուսեղեն.  

Ու նայվածքըս կը բաժնըվի երբ հողեն,  

Հոգիս զանոնք անգա՜մ մըն ալ կը մոռնա…  



 

10 
 

        

 13. ԵՐԿՈՒ ՍՐԻՆԳ  

Սըրինգ մը կա մեջն երկդիմի այս առտըվան,  

Ծայրիի մեծ ծառին դիմաց ու փըլուզակ  

Մոլոշագույն որմին ներքև. սըրինգ մը որ  

Կը սրսըփա ցավը լույսին, որ չի՜ ծագիր…  

Երգը` իղձի և հառաչի թել մըն է հիր`  

Որ կը հյուսվի անկյուններու մեջ արփավոր  

Ու կ'անհետի մըշուշին մեջ` որպես սուզակ`  

Որ ընդերկար հավետ չի՜ գար ա՛լ երևան:  

        

Սըրինգ մըն ալ այս առտըվան մեջ մանիշակ.  

Սըրինգն է ան այծհորանի անդեորդին,  

Որ մեգին մեջ կը ծագեցնե երգ մը` արև  

Ու ասմազուն ըմպած դաշտին տեսիլն ոգող:  

Ու տրտմությունն այգուն` կ'իյնա պահ մը զերթ քող.  

Ու պարիկ մը քումայթ` հոգվույն կու տա բարև.  

Ու ծառերու ծաղկանըկար սրահակն հեշտին  

Ընդնշմարել կու տա լիճին կույսը խաժակ:  

        

14. ԱՆԱՆՈՒՆ  

Վայրի՜ ծաղիկ, անունդ ի՞նչ է.  

Ըսե՛, մասուր ու կանանչե  

Ցանկապատին շուքին նստած  

Վայրի՜ ծաղիկ, անունդ ի՞նչ է:  

        

Ըսպիտակ, կաթ ու մազտաքե  

Բուրող ծաղիկ, անունդ ի՞նչ է.  

Ըսե՛, քի՛չ մը գեթ չե՞ս դողար,  

Հովիկն անույշ երբոր փըչե…  

       

Հըպա՜րտ ծաղիկ, անունն ի՞նչ է  

Պարիկին , որ անցավ քովեդ,  

Հեզուկ ու սև սաթի վետվետ  

Ցայտք մը ձըգած իր քամակեն:  
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Գիտե՞ս, ծա՜ղիկ, անունն ի՞նչ է  

Դողին` զոր քեզ տըվավ հովիկ,  

Ու ձայնին` որ զիս կը կանչե…  

        

15. ԻՐԻԿՆԱՅԻՆ  

Հորիզոնեն վար` քայքայված ու ցրվուն`  

Ոսկինարգես շառայլի փունջ մը կ'իյնա`  

Իրենց մորկան կաթին կանչող ուլերուն  

Ժեռուտ ճամբեն գյուղակ դարձող հոտին վրա:  

Բաժնըվեցան իրարմե արփ ու մըշակ,  

Լո՜ւռ` ձեռքերնին ճակտին դըրած մեկմեկու.  

Ու` թիկնադարձ` արևն ա՜լ տուն կը դառնա  

Լեռներեն վեր` ինչպես մըշակն իջավ գյուղ.  

Առանց գոլին զույգ մ'հոգածու ձեռքերու,  

Բացավայրին մեջ կը մընան հասկ ու շյուղ,  

Գիշերին հետ անգա՜մ մըն ալ միս մինակ…  

        

Սարերուն վրա կանանչ լույս մը կը ցաթի,  

Աղբյուրներուն կ'ելլե խմբերգն արծաթի…  

        

16. ԱՅԳԱՅԻՆ  

Տանիքներուն վրա մըշուշը սնդուս լաթեր կը փըռե,  

Ճամբաներուն վրա արևը` շոգոլիներ ոսկեման:  

Որմին մոտիկ սըրինգն անվերջ` մեղեդիներ արույրե,  

Որմին վըրան` աքլորն ըսթափ զարթոնքի ճիչն անսահման.  

Որմին դիմաց աղջընակ մը տարփոտ երգեր կ'ոլորե:  

        

Աղավնիներ, լաջակներու պես մետաքսե գունագեղ,  

Ճամբե ճամբա կը թռչըտին թույլ ծածանքով վաղանցիկ:  

Աղբյուրին լուրջ ջուրերուն մեջ ճառագայթ մը կ'իյնա շեղ,  

Աղբյուրին հարթ քարին վըրա` ձայնն հոտաղին երգեցիկ,  

Աղբյուրին զով ծորակին հուպ` համբույրն հովին առտըվան:  

        

Խա՜չ հանեցեք ու ծա՛փ զարկեք, կարմրություններ հինայի  

Եվ արփածին թույրեր հագած` առտուն մեզի կը նայի:  

Ծառերուն վրա թռչուններու խմբերգն հիմա կ'անձրևե,  

Ծառերուն տակ ծիծաղը ջինջ, մանկան` հոգնած կաքավե,  
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Ծառերուն քով բույրը ծաղկին` ամեն գույնե ու ձևե…  

        

ՀՈՎՎԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ ՄԸ 

Ա 

17. ԳԱՐՆԱՆ ՀՅՈՒՂԸ  

Դաշտին գոգը` արահետի մը եզերք`  

Հյուղակ մը կա կանանչներով ողողված.  

Իր առջևեն կ'անցնի ամեն տըվարած,  

Ճնճղուկներուն կը կարկաջե հոն խմբերգ,  

Ու տատրակներն ալ` ծիածան ուլերով`  

Քմշոտ գիծ մը կը գըծեն շուրջն երազե:  

Ու պորերը, խոշոր շարժուն շուշաններ`  

Կ'երազեն մեջն ավազանին տաղին զով,  

Ուր ծորակին մեներգն անվերջ կը վազե:  

Մասրենիներ, վարդենիներ, մորիներ  

Հոն, ձեռքձեռքի, դարձպար մըն են բոլորեր.  

Ծաղկանույշներ, ապրիմմեռնիմ, մանիշակ`  

Բուռ բուռ բերեր որմերուն տակ են ցաներ:  

Թաղարներեն մեխակի հույլ մ'աչվըներ  

Կը ժպտերգեն հյուղին հրճվանքն անապակ:  

Օ՜հ, գաղջ ավիշն` որ չորս կողմեն կը պոռթկա`  

Ընձյուղներով, շաքիլներով անհամար.  

Օ՜հ, արևոտ խայտա՜նքն արբուն աղջըկա`  

Որ կը զեղու բորբոք, արբշիռ ու հիմար,  

Կուրծքեն գարնան` որ թևերովն իր բաղեղ`  

Տարփո՜տ` հյուղին կը պլլըվի, ու հեղեղ  

Կանանչով մը կու տայ համբույրն իր դալար:  

    

Բ     

18. ՀՅՈՒՂԻՆ ԳԱՐՈՒՆԸ  

Բերնիս քըսած էր բաժակը մեղրակաթ  

Համբույրներու` նայադը ծով երազին.  

Ու չըլըքած դեռ ափունքները ակատ  

Շրթունքներու` քունես ընդոստ արթնցա:  

Ու գրկիս մեջ գըտա առտուն լուսոռոգ.  

Առտուն, մանուկ` որ զերթ ծաղիկ կը ցնծա`  

Եվ հոգիին կը բերե բույրն իր նորոգ:  
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Եվ ամեն կողմ երթալ ուզող զերթ մանուկ`  

Առտուն` իմ ալ թևես բռնեց ու տարավ  

Բըլուրեն վեր, դեպի դաշտերը տամուկ:  

Եվ անապակ իր աչքերուն նայեցա,  

Եվ աշխարհնե՜ր տըվավ հոգվույս իբր ընծա.  

Հորիզոններ` ուր լույսն անհուն կը ցնծա:  

Եվ հոտևան ձեռքին եղա ուշադիր`  

Որ շեշտակի Գարնան Հյուղը ցույց կու տար,  

Որուն դըրան առջին կանգուն կը խայտար  

Ծաղկապատար Հյուղին Գարունն անպատիր:  

Ծաղիկ մըն էր, ա՛ն ալ, փափուկ ու բուրյան.  

Ծաղիկ` վարսերն ոսկինարգես` ու ծաղիկ`  

Թարթիչներն ու աչքեր, ճակատը շուշան,  

Եվ այտերը կակաջ, բերնակն ատրուշան,  

Թուշը շափրակ, այծտերևի` իր ձեռքեր:  

Եվ իր հոգին բուրմունքի հեշտ երգն ուներ,  

Արփիացող, ջերմին ինչպես ծաղկանոց:  

Ու կը կանչեր գունեղ Գարունն Հյուղին` զիս  

Իր համբույրին` ինչպես նայադն երազիս…  

        

Գ 

19. ԵՐԳԸ  

Ժամը վեցն է. հյուղակը ծառերուն դեմ կը խնդա,  

Ու չարանճար հովիկն ալ` ծաղիկներուն խաղընկեր`  

Կը պղպըջա անհանդարտ, պզտիկ երգեր կը կարդա,  

Եվ կամ նայիս մերթ գաղտնի լըճակին ծոցն է ինկեր:  

Ես երազուն, ջըրեզրի ուռենիին կռթընած,  

Միջօրեին մեջ անհետ` թելն ըղձանքիս կը փնտռեմ  

Մըտամոլոր. և հանկարծ նուրբ կամրջակ մը ոսկի`  

Հյուղեն երգ մը` կ'երկարի մինչև ափունքը նըսեմ,  

Մինչև ափունքն իմ հոգվույս` ուր կոհակ մը հեղակարծ`  

Ոսկի գետեն արևին` եղկ ու հանդարտ կը պառկի:  

Օ՜հ, Գարունն է Հյուղակին, շատրըվանը իմ հոգվույս`  

Որ լուսասփյուռ ցայտք մըն ալ ինծի նըվեր կը խրկե.  

Ու միջօրեն բովանդակ մետաքսահյուս ցանց մըն է,  

Ուր բռնըված կը կանչե բաղձիկ թռչնակն իմ հոգվույս:  

Պիտի սիրե՜ քեզ հոգիս, պիտի սիրե՛, սիրո՜ղ ձայն,  

Քու հոգիեդ բաժնըվող ցայտուն կոհակն արծաթի`  

Որուն փըշուրն անհամար աստղերու պես կը ցաթի  
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Տիեզերքին մեջ հոգվույս` ուր ոլորտներ կ'իյնան լայն…  

       

Դ 

20. ՄՐՈՒՐԸ  

Իրիկունը, մետաքսներու պես փափուկ,  

Իրիկունը` շարբաթներու պես քաղցր է.  

Իրիկունը բաժակն է` շուրթը տամուկ`  

Զոր նայադ մը հըրամցընել կը բերե:  

        

Օ՜հ, զիս հիմակ հյուղակին դուռը տարեք,  

Լուսաշապիկ օդանույշներն իրիկվան,  

Ավազանին մոտ, ուռիին շուքին տակ`  

Օ՜հ, զիս հիմակ հյուղակին դո՜ւռը տարեք…:  

        

Այս բաժակին հեղուկն ո՜րքան հոտևան,  

Այս բաժակին հեղուկն ո՜րքան հեշտին է.  

Թավուտքներուն մեջը քիչ քիչ կը մթնե՛.  

Պիտի փշրի՜, ավա՜ղ բաժակն իրիկվան…  

       

Շրթունքներըս վերջին պուտին են ծարավ,  

Ու ես Գարնան Հյուղին տարփոտ շուքին տակ  

Կը մոտեցնեմ երկչոտ` բաժակն իմ բերնիս.  

Դիրտ մը կա հոն, զոր հեգ հոգիս դժվարավ:  

        

Ու դառնությամբ կ'ըմպե մինչև իր հատակ.  

Հյուղին կույսն է` որ մըթնշաղն իմ սրտիս  

Կը սևցընե` հեծկլտուքով մը գիշեր…  

        

Կը հեծեծե՜, ու չի՜ գիտեր թե քարին  

Քսվող սի՛րտս ալ ինկավ ցայգուն մեջ խորին:  

 

Ե 

21. ՀՅՈՒՂԻՆ ԱՇՈՒՆԸ  
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Այծամարդեր հովին քընարն են կապտեր,  

Ու պարտեզին մեջ անդադար կը զարնեն  

Խառնանըվագ եղանակ մը խոլական,  

Որուն ջուրն ալ կը խառնե մերթ իր կերկեր:  

Շահպրակները մընացեր են առանձին,  

Լըճակին շուրջ, թաղարներու մեջ թիթեղ,  

Ուր կայլակ մը կ'իյնա կարմիր, ամեն հեղ  

Որ հովն անխիղճ ենթարկե ծառն իր ցունցին:  

Հյուղն աներազ կու լա ժըպիտ մը դաժան.  

Պատուհաններն` անվարագույր, անթաղար,  

Տժգույն բաղձանքն ունին լույս ու կապույտի:  

Ու ցավագին և անթարթիչ զերթ կոպեր,  

Ուր անծաղիկ աշնան մը թուխպը խաղար`  

Հոն անանուն թախծություն մը կը փթթի:  

Բայց, երիզված ժապավենով ճառագայթ`  

Ամպերու գորշ վիժակներուն ետևեն`  

Կ'երևա բիլ շարեշապիկ մը անգայտ`  

Որ երազել կու տա հյուղին, ոսկեղեն  

Պերճությունը նոր գարունի մը կույսին…  

 

ԸԼԼԱՅԻ՜,  ԸԼԼԱՅԻ՜   

22. ԻՐԻԿՈՒՆԸ  

Սա իրիկունն ըլլայի ես  

Եվ հըպեի ճակտին ամեն անցորդի.  

Չքնաղագեղ ու նըվաղուն համուրդի  

Սա իրիկո՜ւնն ըլլայի ես:  

        

Սա իրիկունն ըլլայի ես,  

Լի երգովը թռչուններուն, մարդերուն,  

Ու տարրերուն աղաղակովը տրոփուն`  

Սա իրիկո՜ւնն ըլլայի ես:  

       

 Սա իրիկո՜ւնն ես ըլլայի,  

Թույլ, նազենի, շըղարշային, վարդաբույր,  

Ու ծըփայի զերթ ոսկեսար վարագույր  

Վըրան ամեն հոգիի:  
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Սա իրիկունն ըլլայի ես,  

Լի զանգակին ղողանջներովն երկնաճեմ.  

Խնկապատար, օծուն, ջահված ժամի պես  

Սա իրիկո՜ւնն ըլլայի ես:  

        

Սա իրիկուն ըլլայի ես,  

Իմ անդորրիս մեջ ոգևար աղջըկան  

Մարող ճրագին բոցեր տալու իմ ցոլքես.  

Սա իրիկո՜ւնն ըլլայի ես:  

        

Սա իրիկունն ըլլայի ես,  

Լի գոռ ծափովն օվկիանի ջուրերուն.  

Սյուքին ծաղիկ մեղեդիքովն ակաղձուն,  

Սա իրիկո՜ւնն ըլլայի ես:  

        

Սա իրիկունն ըլլայի ես,  

Որ կը մարի սատափ բարձին վրա ցայգուն.  

Թոթափող վարքսը գունագեղ ու ծըփուն,  

Սա իրիկո՜ւնն ըլլայի ես:  

       

 Սա իրիկո՜ւնն ըլլայի ես,  

Համայնական, չքնաղ, քաղցրիկ, լուսագես.  

Եվ ամենուն տայի հուրքես, ոսկիես:  

Սա իրիկո՜ւնն ըլլայի ես:  

 

23. ՀՈՎԸ  

Ալիքներուն վրա ոստոստող հովն ըլլայի,  

Ու ջուրերուն խուլ մըռունջին մեջ ամայի`  

Ձկնորսներու ականջն ի վար փսփըսայի  

Սիրված երգեր, քաղցրությունով օծուն բառեր:  

        

Հովն ըլլայի կատարներուն վրա պարանցիկ,  

Ու ձյունին մեջ սառող մարդուն համար լայի.  

Հովն ըլլայի` հողվրտիքին մեջ երգեցիկ`  

Ու ծըծեի տակավ գաղտնիքն ես Անդիի:  
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Ձըմեռներուն ես ամպավար հովն ըլլայի,  

Եվ անճըրագ խուղերու ճիչն հորձքիս ձուլած,  

Անցորդներու հոգվույն վըրա փշրըվեի  

Իբրև ալիք: Ու տանեի հոն կոծն ու լաց  

        

Տըղաբերին, որ հողին վրա կը գալարի  

Եվ անսըվաղ մանուկներուն, ու գրկաբաց  

Մատաղատի, որդեկորույս մորն ալ` որուն  

Տարիքին բոցն հոգվույն մուխին մեջ կը մարի…  

        

24. ՀՅՈՒՂԸ  

Դաշտի ճամբու մը վըրան,  

Կամ ըստորոտը լերան,  

Ուղևորին ժամանման  

Ըսպասող հյուղն ըլլայի:  

Ու գգվանքիս կանչեի  

Ես ճամբորդներն անժաման,  

Ու ճամբուն վրա մենավոր,  

Ու ճամբուն վրա ոսկեման,  

Եկվորներուն դիմավոր`  

Ծըխանիս ծուխն ամպեի:  

        

Ու գրգանքիս կանչեի  

Ուղևորներ պարտասուն,  

Ու բարևի մը փոխան  

Հազար բարիք ես տայի:  

Հազար բարիք ես տայի.  

Գոլը կրակին ճարճատուն,  

Կութքը բերրի դաշտերուն,  

Բոլոր միրգերն աշունի,  

Ու մեղր, ու կաթ, ու գինի…  

        

Ու լըսեի ես ցայգուն,  

Քովը կրակին ճարճատուն,  

Երգն իրիկվան եկվորին.  

Ու ջամբեի ես ցայգուն  

Երազներով պատարուն  

Նինջ` իրիկվան եկվորին:  
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Ու լըսեի ես այգուն,  

Սրտապատար ու տրոփուն  

Գովքն իրիկվան եկվորին.  

Ու դիտեի ես այգուն,  

Ու խոկայի օրն ի բուն  

Երթն իրիկվան եկվորին…  

 

Ու ձմեռներն ալ համբուն,  

Հըրավիրակ զըվարթուն,  

Կանգնեի քովը ճամբուն.  

Ու ձյունապատ հեք մարդուն  

Ես հայրորեն, լայնաբաց  

Երկու թևըս պարզեի.  

Մի՜շտ քաղցրագին, նյութացած  

Հըրավե՜րն ես ըլլայի:  

 

Ա՜հ, ըլլայի՜, ըլլայի՜,  

Դաշտի ճամբու մը վըրան,  

Կա՛մ ըստորոտը լերան,  

Ուղևորին ժամանման  

Ըսպասող հյո՜ւղն ըլլայի:  

        

25. ԲԱՂՁԱՆՔ 

Արտաշես Յարությունյան բանաստեղծին  

Բարձունքներու լայնշի ճամբան ըլլայի,  

Որ ծաղկահյուս կողերե վեր կը մագլի,  

Ու գագաթին հասած` նոր ու հեշտալի  

Հորիզոնին սնդուս գիծին կը նայի:  

Ու տանեի հոն հոգիներն ըսպառած,  

Ձանձրույթն` որոնց ոլորտին վրա կը փլչի,  

Ու ցույց տայի` լայն հորիզոն անուրջի`  

Բերրի դաշտերն ու ճամբաներն անմոռաց`  

Ուր քաղցրությունն հոգվույն կ'ըլլա հակուրջի:  

        

Կատարներուն, հագած երանգ հինայի,  

Մրգաստանին, այգիներուն, դաշտերուն  

Մեջ պարագնաց հովին խմբերգն ըլլայի:  

Եվ ըլլայի ձայներիզը թրթըռուն,  

Աղբյուրներուն, կապուտաչվի ակերուն,  
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Լիճին խաղաղ, ծալծալ մրմունջն երերուն,  

Շառաչն հըզոր` օվկիանին, գետերուն,  

Համայնական Ձայնն ըլլայի, Ձայնն անհուն  

Ու խնծիղովս անպարագիծ ու կայտռուն  

Քերթողներուն լեցվեր հոգին ամայի:  

        

Անտառներու մենության մեջ սխրալի,  

Ամբարձուղեշ ծառերու մորճ թևերուն  

Վըրա թառող լըռությունն ես ըլլայի.  

Կամ ըլլայի արահետը խնկագույն,  

Ծառաստվերի մութ ձորձին մեջ պլլըվող.  

Կամ ըլլայի կոհակուռույց ալելուն  

Հարևանի հեղեղատին լուսաշող,  

Ու քերթողին տաղես վանկեր ես տայի:  

        

Երգն ըլլայի թռչուններուն ծնծղաձայն,  

Ու դառնայի ուրախության ճիչ մը լայն,  

Բանաստեղծի հոգիներուն մեջ նըկուն,  

Ուր կը թախծի խոհանքն ամպոտ, անանուն`  

Ինչպես որի` թառած շիրմի մը գլխուն:  

        

Եվ ըլլայի Լույս, Ձև, Երանգ, Թրթըռում,  

Կյանքի փաղփուն պատմուճանը ծիրանի,  

Կենսաբաղձիկ հոգվույն երազն անպատում.  

Եվ անձրևեն վերջ անարև ու տրտում,  

Հառաչաձայն անձրևեն վերջ երբեմնի,  

Նըշուլեի ես վայրկյաններ երջանիկ,  

Արևաշող ժըպիտ, ծափեր ու խնդում`  

Բանաստեղծի հոգիներուն մեջ մենիկ:  

        

26. ՀՈՎԸ  

Պատուհանըս մատնահարեց ու անցավ,  

Հովն հերարձակ աշունին.  

Չարաճըճի ինչպես աղջիկ մը, ինչպես  

Խաղընկեր մը` դըրան ետին մոռցըված`  

Պատուհանըս մատնահարեց ու անցավ,  
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Հովն հերարձակ աշունին:  

        

Իր ետևեն կը վազեմ ես շնչահատ,  

Ու շըվարուն ու հոգնած.  

Ինք խույս կու տա իմ գրգանքես, թևերուս  

Պարապնդումն է դատարկ.  

Բայց ա՜նառակ` երկու ձեռքես կը փախչի,  

Մինչ ետևեն կը վազեմ ես շնչահատ,  

Ու շըվարուն և հոգնած:  

 Մինչև դաշտերը կը վազեմ հետապինդ,  

Մինչև անտա՛ռն իսկ կ'երթամ.  

Բայց ամենուն կրնա ընել ինք դարպաս.  

Թուփին, ջուրին, տերևին.  

Ու լըճակին գիրկը կ'իյնա, կամ տեսնես  

Ծառին կատարն է թառած:  

        

Մանուկի պես կը պլլըվի երբեմն ալ  

Մայր թուփերու քըղանցքին.  

Եվ երբ զինքը կը կանչեմ ես սրդողած`  

Կը քրքըջա ինք անդին:  

Շա՛չ, ապտակ մը կը զարնե մերթ երեսիս,  

Նույն վայրկյանին կը փախչի,  

Եվ ես ի զո՜ւր կ'իյնամ նորեն ետևեն,  

Մինչև դաշտերը կը վազեմ հետապինդ`  

Մինչև անտա՛ռն իսկ կ'երթամ…  

        

Եվ երբ հուսատ կը հեռանամ թիկնադարձ,  

Կռնակես վե՜ր կը մագլի,  

Կամ մազերըս կ'ուզե համրել, կամ հանկարծ  

Ուժգին մեջքիս կը փարի:  

        

Եվ երբ ցասկոտ նորեն ետիս ես դառնամ`  

Վաղո՜ւց փախեր է արդեն,  

Ու չորս կողմըս կ'ավրըշտըկե ու վարդեն  

Կ'առնե անոր սակավարյուն շափրակներ.  

Ու, դարձյալ` երբ կը հեռանամ թիկնադարձ`  

Կըռնակես վե՜ր կը մագլի…  
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27. ՏԵՐԵՎՆԵՐԸ  Կ'ԸՍԵԻՆ…  

Ոսկի շաղով օծեցիր  

Կապույտ ծաղիկն ակերուն,  

Լիճերու պորտը սարսռուն,  

Ու գետակներն ափնածիր:  

Արև՜, մե՜զ ալ ոսկեզօծե, արև՜, մե՜զ ալ, ա՜հ, մե՜զ ալ…  

        

Ոսկի թույրեր սրսկեցիր  

Բըլուրներու կողն ի վար.  

Փայփայեցիր հողմավար  

Դաշտերուն վարսքը ցանցիր:  

Արև՜, մե՜զ ալ գգվե մոտեն, արև՜, մե՜զ ալ, ա՜հ մե՜զ ալ…  

        

Ոսկի մատիկդ հըպեցիր  

Եվ համբույրիդ դըրիր բոց,  

Իրիկվան մեջ այս հեշտին,  

Մարիներուն ու մարդոց,  

Աղջիկներուն` կաթնաձիր  

Ու վարդ մըշուշ ճակատին:  

Արև՜, մե՜զ ալ ողջագուրե, արև՜, մե՜զ ալ, ա՜հ, մե՜զ ալ…  

        

Ոսկի կյա՜նքը մեզ տըվիր.  

Եվ առանցքը դուն եղար  

Մեր ավիշին հոծ տենչին.  

Տակավին մի՛ բաժնըվիր  

Եվ հնչեցուր ոսկելար  

Անհուն քընարդ` հե՜ղ մըն ալ.  

Ուզե քիչ մը համենալ,  

Համբուրե՛լ մեզ վերըստին:  

Ու չը ծագած դեռ ջնջին,  

Բայց անգորով ու ցրտին  

Լույսն անհունեն մոլորած  

Լուսավորին առաջին  

Կենսավետե մեզ ամենս ալ, արև՜, ամե՜նս, ամե՜նս ալ…  

        

28. Կ'ԵՐԹԱ ԱՐԵՎՆ ԻՐ ԶԱՏԻԿԻՆ…  
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Կարմիր, նախշուն հավկիթի պես  

Կ'երթա արևն իր Զատիկին.  

Ահա՛ կ'առնեմ, կրկին կրկին,  

Մեղույշ բարևն` իր ծառերեն  

Ներս երկարող հույր թաթիկին:  

Անցա՜վ ծովեն մեծ կույսն հրավարս,  

Ու կապույտին եղավ ինք հարս:  

Ու ջրծաղիկ մը զերթ` լայնշի  

Լըճակին մեջ. ամպ-մըշուշի  

Լըճակին մեջ հորիզոնին`  

Դեղին թերթերն իր կ'ընդունին  

Զենիթին երգը վարդագին:  

Եվ երկինքի նոր տարփանքին  

Եվ հիացքին զերթ նըշանակ`  

Կ'ընծայվի թանկ ու փառունակ  

Շողակն առջի լուսավորին:  

 

29. ԻՐԻԿՎԱՆ ՄԵՋ ԽՈՐԻՆ…  

Իրիկվան մեջ խորին,  

Երբ օդահած կը թռչի,  

Ծիրանեծաղիկ փետուր անուրջի`  

Հիր ճառագայթն արևին`  

Հեծքն է աղբյուրին մեջն ամեն ճիչի:  

Իրիկվան մեջ խորին,  

Երանգներ երբ ջուրին  

Մեջը մարմըրին,  

Ու թանձրամած ժըխորին  

Իյնան թևերը մեկեն.  

Իրիկվան մեջ խորին`  

Կարկաջն աղբյուրին կը կանչե հստակ`  

Հովիկ նաժիշտն` իր ջուրին  

Խաժ հանդերձը փոթելու:  

Եվ իրիկվան մեջ խորին,  

Ծանըր ինչպես ալելու,  

Կարկաջն աղբյուրին կը կանչե հստակ,  

Դեռ համեցող հոտն ըսպիտակ  

Գառնուկներուն`  

Որոնք հեռո՜ւն`  

Մըթնշաղին մեջ կ'իյնան  
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Բադիլներուն պես ձյունին:  

Եվ իրիկվան մեջ խորին,  

Իրիկվան մեջ ծավալական ու բուրյան,  

Կարկաջն աղբյուրին,  

Իր շրջակայքի  

Հովանոցներուն մեջ կը պըտուտքի,  

Հոն ծաղիկներուն ու տերևին հետ,  

Ըսպասելու որ ծագի  

Լույսն առաջին լուսավորին:  

 

30. ԻՐԻԿՎԱՆ ԻՂՁ  

Օրիորդ Նարդիկին  

Իրիկվան մեջ անհետելու հույսն ունենալ,  

Եվ հանձնըվիլ նուրբ կածանի մը քըմայքին.  

Խորխի մը պես թողո՜ւլ ձանձրույթն ու հափրա՜նքն ալ,  

Եվ անդորրով պատմուճանե՜լ հիվանդ հոգին:  

        

Ու լույսերո՜վ պարածածկել հիվանդ հոգին.  

Քույր ունենալ ջուրին կարկաջն ու կապույտ բալ,  

Եվ ունկնդրել ճամբուն քովերն երգող սյուքին,  

Մեծ քաղցրությա՛ն մը խառնըվիլ, ու մենանա՜լ:  

        

Ընկե՜րն ըլլալ ցորեններուն. մրգաստանին  

Դուռը բանալ զավկի մը պես, մըտերմորեն,  

Ու թողուլ որ շահարիկներ ըզքեզ տանին  

      

Թևապարփակ` լայն լըռության մը համորեն:  

Հոն շրջասփյուռ ծառերուն հետ եղբայրանա՜լ.  

Տարփո՜ղն ըլլալ ծաղիկներուն. ծովածավալ  

        

Իրիկվան մեջ` անհետելու յո՜ւյսն ունենալ…  

        

31. ԻՐԻԿՈՒՆՍ  

Բանաստեղծ Վահրամ Թաթուլին  

Իրիկունս է բարի՜, բարի՜, ու լիաձեռն ու հոտևան.  

Ոսկի ուղ մը` կամուրջ եղած ընդմեջ տիվին ու գիշերվան:  
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Վարսադիտակ ծառերուն տակ կը կղկաթիմ լույսին համար.  

Արևին պերճ լույսին համար` որ կը փաղփի քրքմանըկար  

Մեջն հոտևան ծայրիներու ծայրածավալ ծաղիկներուն`  

Ուր դիցանվեր բաժակներու քամեց ամբրոսն անհագ մեղուն:  

Ծառոց ետին ճաճանչավուխտ պաստառ մըն է արևն ոսկի,  

Ուր ծաղկածին ուղեշներու ճամուկ հյուսքը կը սողոսկի:  

Ու զեփյուռն ալ, կայտռուն համբույր, մանկություն մ'է վերադարձած.  

Ու ջրցայտքն ալ` փսփսուքն է բարեկամին` մըտերմասաց:  

Սյուքն աղջընակ` որ հյուսիսեն կը քնքշանա հոգվույս վըրան.  

Ու ջրցայտքն` որ լաջակ կ'ըլլա նարկիսներու գլխուն դեղձան,  

Կամ արտասուք` աչքերուն մեջ շահպրակներու հույլին ցիրցան  

Ու քաղցրութեամբ կ'օծե մենիկ ծաղիկներուն այդ լըռարան:  

Ու թերթիկներ` շահարիկի շընորհք` կ'իյնան ափերուս մեջ,  

Բաց ափերուս` որ կ'երկարին լույսի խուրձին փողփողենէջ:  

Ահա՜ կ'անցնի, մըշուշված բիլ կազով տեսիլ մ'ալ զերթ ալիք.  

Զարմանուհի մ'է վարսագեղ, կաթ ու վարդի՜ հըրաշալիք…  

Յավերժահարս կաթ ու վարդե, ծաղիկ, ճաճանչ, ջուր ու զեփյուռ…  

Շա՜տ էր լեցուն հոգվույս, ո՜վ Տեր, բազմազեղումն այս շրջասփիւռ…  

 

32. ԼՈՒՍՆԱԿ ՔՈՒՐԻԿԻՍ  

Ա  

Երեկ գիշեր մոռցեր էիր,  

Լուսնա՜կ, գիտե՞ս,  

Երեկ գիշեր մոռցե՜ր էիր պատուհանիկս իմ համեստ.  

Պատուհանիկս իմ անտես`  

Ուր մութ մը գորշ վիժակի պես էր կախվեր:  

Հոգ չէ՜ր, այդ մութն ըրի խորան հսկումի`  

Ուր պաշտանքի ո՛չ մեկ ծաղիկ կը թոռմի,  

Ուր մութի տակ լոկ նինջ մը կա լուսանվեր:  

Երեկ գիշեր անցար քովես,  

Անցար, գո՜ւցե անգիտակ,  

Անցար` և ես`  

Քու հեռավոր պերճանքներուդ շլացքին տակ`  

Ջուրի ցայտքի մը պես զըվարթ` հծծեցի:  

Օ՜հ, պարտեզը չէ՜ մոռցեր,  

Եվ արիշն ու սարբինան  

Իր լույսերովն է օծեր:  

Ու նայեցա հանդիպակաց ծաղկաստանին ալ վըրան,  

Լելակներուն վրա կապույտ,  



 

25 
 

Չքնաղ, պչրոտ ու անփույթ`  

Դաստակդ է իր երկարեր:  

Ու դիտեցի,  

Չէիր մոռցեր սա ծըխանն ալ դըրացի,  

Չէ՛իր մոռցեր և ճամբաներն ամայի,  

Չէի՜ր մոռցեր…  

Չէ՛, այսօր ալ զիս մոռնայիր,  

Եթե այդպես պետք էր ըլլար, որպեսզի  

Արծաթեիր շուրջս անխըտիր  

Ամեն դալար ու ծաղիկ:  

Որովհետև ես քեզի  

Մտքիս թևո՜վն ալ կը հասնիմ երջանիկ.  

Քանզի նույն իսկ եթե ըլլաս  

Ամպին ետին ալ պահված`  

Ես կը հասնիմ անկասկած,  

Քու պերճ կայքիդ` հեք իրերուն համար անհաս:  

Ես կը հասնիմ անկասկած,  

Քեզի՜, քեզի՜, քո՜ւյր աստված,  

Եթե երբեք իմ հոգվույս  

Լուսախորշին մեջ պահված  

Վերջին նըշույլն ալ` անլույս  

Խոռոչի մը ծոցն իյնա.  

Վերջին նըշույլն այն ցոլքերեն` զոր գիշերներն եմ ժողված.  

Լիալուսնի արծաթաշող գիշերնե՜ր…  

        

Բ  

Մահի՜կ ոսկեսար, այս գիշեր նորեն  

Սարսռացի լույսիդ մեջ երանական.  

Եվ հոգիիս մեջ ինկան  

Խայտանքի նոր թիթեռներ.  

Ծիածանի սանդուխեն վեր`  

Նոր երանգներ տարորեն:  

Մահի՜կ ոսկեսար, այս գիշեր նորեն,  

Մոռցըված երգի ծըվեն,  

Կամ անուն,  

Անհուշության ոլորտներուն  

Միգամածին մեջ կորսըված`  

Դուն` ծաղիկներ ցնծության  

Նըշուլեցիր հեղակարծ,  

Հոգվույս մեկ փըլուզակին վերև,  
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Հինավուրց որմի մը բացատքեն:  

Մահի՜կ ոսկեսար, այս գիշեր նորեն,  

Մեկ լուսեղեն վայրկյանով,  

Տարագրեցիր հոգվույս մըռայլն համորեն:  

Օ՜հ, աս ի՜նչ ճախրանք, օ՜հ, աս ի՜նչ գորով,  

Այս գիշեր, նորեն,  

Պատուհանես ներս սահեցար հուլորեն.  

Շոշափեցիր վարագույրներն ըսպիտակ,  

Եվ աշտանակն արույրե,  

Եվ հայլիին մեջ վառեցիր նոր ճըրագ:  

Եվ ամեն մեկ հըպումիդ  

Հոգի՜ս էր որ ինկավ լազվարթ ձեռքիդ տակ:  

Ներե՛, ա՜հ, ներե՜,  

Որ վայրկյան մը վերջ, հիմակ,  

Սեղանին վրա նյութե լամպարս եմ վառեր,  

Ըսելու համար թէ քեզ չե՛մ մոռնար, թէ քեզ չե՜մ մոռցեր…  

        

33. Ի՜ՆՉ ԱՐԲԵՑՈՒԹՅԱՄԲ…  

Գեղամ Բարսեղյան բարեկամիս  

Ի՜նչ արբեցությամբ, ծառեր, լույսին մեջ,  

Ծառեր հովին մեջ և անձրևներուն,  

Վարսավոր ծառեր, ծառեր երկնուղեշ,  

Ու ծառեր մատաղ` ծովածուփ կանանչ  

Ցորենի ցանքին գոգն ինկած շվարուն`  

Ամենն ալ կյանքին կ'ըմպեն հորդ ճաճանչ:  

Ի՜նչ արբեցությամբ խոտն` որ հողեն վեր  

Կ'ելլե, ըզմայլո՜ւն` կը բանա լույսին`  

Վայրկյան մը ապրող իր ցողե աչքեր:  

Ի՜նչ արբեցությամբ ծաղիկներ շաղին,  

Ծաղիկներ լույսին, մըտերիմ ձեռքին,  

Ըսպասումներուն մեջ կը նըվաղին:  

Ի՜նչ արբեցությամբ ամենմեկ արոտ,  

Ամենմեկ բլրակ` իր կանանչ ճակտին  

Կը կապե երփնած ծաղիկէ նարոտ:  

Ի՜նչ արբեցությամբ դաշտերեն խորոտ,  

Եվ հարս հովիտեն` կարմըրոտանի  

Կ'առնե արագիլն իր դարձին կարոտ:  

Ի՜նչ արբեցությամբ սարյակներն, արթուն,  

Լո՜ւյսը կը ծըծեն, լո՜ւյսը կը հծծեն,  

Մրգաստաններու մեջեն սաղարթուն:  
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Ի՜նչ արբեցությամբ ձյուն ճայեր, ծըփին,  

Բարձրեն` օդաճեմ լյուղ կու գան. արփին  

Մեջ կ'ոսկեզօծին ու կը թևանան:  

Ի՜նչ արբեցությամբ տատրակն հարսենի,  

Առագաստ ըրած ծառի հովանին`  

Կըսպասե տարփոտ իր վարուժանին:  

Ի՜նչ արբեցությամբ թիթեռն է բացեր,  

Լելակի մանրիկ լիճին վրա փրփրուն`  

Առագաստաշեն իր կաթ թևիկներ:  

Ի՜նչ արբեցությամբ ծիրանի դաշտին  

Շեկ ծաղիկներուն կը վազե մեղուն,  

Ծըծել իգայի պտկունքներն հեշտին:  

Ի՜նչ արբեցությամբ ծովերն են կապույտ,  

Գետերն` հորդաջուր, աղբյուրներ` զեղուն,  

Լիճեր` խաժագույն, առուն` շուտափույթ,  

Լոռածամ առուն` որ կ'անցնի քովեն  

Ուռեստաններու գեջ, լսնակապույտ:  

Ի՜նչ արբեցությամբ ամպեր կը թոթվեն  

Հրաշալի հեղուկն իրենց ըստինքին`  

Որ զերթ ասղանի վար կը սողոսկի`  

Մարելու երկրին պասուքը ոսկի:  

Ի՜նչ արբեցությամբ զայն կո՜ւշտ կը խըմեն  

Համագրավ տապեն սարսատած հողին  

Ծընունդներն ամեն, ծակտիքներն ամեն:  

Ի՜նչ արբեցությամբ հոգին կ'ընդգրկե  

Ալյակն հորդահոս` ծայրիի բույրին,  

Ծաթրին, անանուխ, վայրի ռեհանի  

Բազմաբուրումներն ըստաշխ ու խունկե:  

Ի՜նչ արբեցությամբ կ'ընդգրկե անի.  

Բոլոր ձևերն ու երանգներն ամեն,  

Բոլոր գոյությանց, բոլոր տարրերուն  

Իր մեջ անդրադարձ ծիածանումեն՜ 

Աստվա՜ծն` որ եկավ` չե՜ս գիտեր ուրկե՜…  

    


