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Վահան Տերյան 

Կատվի Դրախտ  

Ժողովածու [1917]  

 * * * 

Ո՞վ կարող է չսիրել Ձեզ, 

Չըստրկանալ Ձեր կամքին, 

Ո՞վ կարող է հլու և հեզ 

Չաղոթել Ձեզ, օ, Տիկին: 

Դուք այնպիսի խոսքեր գիտեք 

Եվ այնպիսի նուրբ նազեր- 

Դահճին անգամ Դուք կըդյութեք, 

Կըստրկացնեք և կայսեր: 

Դուք այնպես մեղմ գիտեք շոյել 

Հիվանդ ու խենթ իմ հոգին. 

Ո՞վ կարող է Ձեզ չըգովել, 

Ու չերգել Ձեզ, օ, Տիկին… 

 

 * * * 

Այս երեկո կրկին Դուք 

Եկաք, որպես հուշ, 

Այնպես մեղմ ու անաղմուկ 

Եվ այնպես անուշ. 

Ու երբ ասիք, որ ես Ձեզ 

Փայփայեմ այսօր, 

Թվացիք ինձ Դուք այնպե՜ս 

Անօգ ու անզոր… 
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Եվ մի՞թե ես չեղա Ձեզ 

Եղբայր քնքշագին, 

Երբ թեքվեցիք որբ ու հեզ 

Կարոտ իմ կրծքին, 

Երբ պարզվեցիք ինձ բարակ, 

Որպես մի ուրու, 

Ու նստեցինք անկրակ՝ 

Գրկած իրարու… 

 

 * * * 

Դուք մի հին վեպ եք դանդաղ թերթում, 

Այնպես հոգնած ու այնպես տրտում. 

Արդյոք ո՞ւմ վիշտն է, ո՞ւմ ցավագին 

Կարոտն է կիզում Ձեր պարզ հոգին: 

Ես Ձեզ սիրում եմ, երբ Դուք, Տիկին, 

Կարծես հիշում եք մեռած մեկին 

Ու երբ նայում եք այնպե՜ս մաքուր 

Եվ այնպես հե՜զ եք ու այնպե՜ս քույր, 

Կարծես հեռվից եք հետըս խոսում, 

Կարծես երազ եմ Ձեր երազում, 

Անտես մի գիրք եք կարծես կարդում 

Եվ կիսանիհր եք, և կիսարթուն: 

Կրակն անցնում է բուխարու մոտ, 

Ա՜խ, ինչ անուշ է լույսում աղոտ, 

Երբ աննշմար եք, որպես ըստվեր, 

Բըռնել Ձեր ձեռքն ու անխոս նըստել… 
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 * * * 

Այնպես բարակ են Ձեր մատները, Տիկին, 

Այնպես քնքուշ են Ձեր ձեռքերը նեղ, 

Եվ ի՜նչ խաղաղ է նայում Ձեր հոգին 

Ձեր աչքերից այդ՝ մաքուր և անմեղ: 

Այստեղ նստում ես ես Ձեզ հետ միշտ այնպես, 

Որպես եղբայր մի անուշ քրոջ մոտ, 

Կարծես նանիկ է գգվանքը Ձեր հեզ, 

ԵՐբ մեղմ հանգչում է կրաակն այս աղոտ: 

Մի ազնվություն կա ժպիտում Ձեր այդ խոր, 

Ձեր մեջ միշտ մաքուր են և կիրք, և սեր, 

Քնքուշ են, գգվող են, մեղմող օրօր- 

Ձեր ձայնը, Ձեր ձայնը, նայվածքը Ձեր… 

 

 * * * 

Անվանեցեք ինձ հիմար, 

Կոչեցեք հիվանդ. 

Ձեռները Ձեր պիտի հար 

Երգեմ մոլեռանդ: 

 

Ձեր մատները, ա՜խ այնքան 

Մեղմ են ու շոյող,- 

Չունի մաքուր լուսնկան 

Այդքան նուրբ մի շող: 

 

Եվ հրեշտակն այն, որ մեզ 
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Մահն է ավետում,- 

Չունի թևեր, որ այնպես 

Լինեին տրտում: 

 

Ձեր մատները արծաթե 

Նուրբ են  առավել, 

Քան այն երգը, որ գիտե 

Ընդմիշտ օրորել… 

 

Անվանեցեք ինձ հիմար, 

Կոչեցեք հիվանդ. 

Ձեռները Ձեր պիտի հար 

Երգեմ մոլեռանդ… 

 

 * * * 

Տխրադեմ ու մտախոհ 

Գալիս եք Դուք ամեն օր- 

Եվ ես ամեն երեկո 

Խոնարհվում են խոր… 

 

Լուռ նստում եք պուրակում, 

Համր ու անխոս հեռանում, 

Ժպտում եք ինձ և այգուն՝ 

Ժպիտով խոր ու խոհուն: 

 

Դուք գիտեք, որ Ձեզ եմ լոկ 



 

5 
 

Երկրպագում և սիրում, 

Բայց ժպիտով մտահոգ 

Ժպտում եք ինձ ու լռում: 

 

Հետևում եմ ամեն օր, 

Տանում մինչև տուն, 

Եվ փողոցում հեռավոր 

Նորից եք ժպտում… 

 

Սիրում եմ այդ անվրդով 

Սառնությունը Ձեր սրտի, 

Եվ չեմ ուզում իմ վշտով 

Հուզել վիշտը Ձեր հուռթի: 

 

Այնքան, չքնաղ եք, Տիկին, 

Դուք այդ ազնիվ սևերում… 

Գիտեմ՝ գերի եք մեկին, 

Որ շիրմից է Ձեր սիրում… 

 

 * * * 

Ձեռներին Ձեր մարմարյա, 

Ոսկեցոլք Ձեր աչքերին- 

Ես գերի եմ հնօրյա: 

 

Եվ գիտեք՝ Դուք ու լռին 

Ժպտում եք ինձ ամեն օր- 
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Օրհնությո՜ւն Ձեր ձեռներին: 

 

Եվ օրհնություն մեղմօրոր 

Քայլվածքին Ձեր նվագուն, 

Որ դյութում է նորից նոր, 

 

Որ անգութ է և տոկուն, 

Որպես արեք մի կզիող- 

Իսկ ես խենթ եմ, ես նկուն- 

 

Խոնարհ եմ ես, որպես հող: 

 * * * 

Ձեռներում Ձեր մանրիկ, նվագուն, 

Ձեր ձայնում, երբ ասում եք՝ <<Տերյան>> 

Ձեր բարակ ժպիտում Նաիրյան- 

Մի թախծ կա մեղմած ու թաքուն: 

Շուրթերում Ձեր մաքուր ու բուրյան, 

Ձեր պարում՝ հեզանազ ու ճըկուն, 

Հաշտորեն խոնաւհված Ձեր հոգում 

Նաիրյանն է երգում, հնօրյան… 

Երբ կիզում եք Ձեր միշտ հրախանդ 

Նայվածի բոցերով մթամած,- 

Ուզում եմ օրորել Ձեզ կամաց, 

Փայփայել երգերով հնավանդ, 

Տխրությամբ հնազանդ ու մեղմած, 

Նաիրյան նվագով իմ հիվանդ: 


