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ԴԱՐԻ  ԾՆՈՒՆԴԸ 
 

Ցնծուն լույսերը քաղաքի վրա 

Ցոլում, ցոլցլում, թափվում են գետնին, 

Ինչպես ասուպներ երկնքից թափված 

Ինչպես հրեղեն շամփուրը նետի: 

 

Նույնն է ամեն ինչ՝ ձմեռ ու լուսին, 

Նույն ձմեռ պապը՝ ժպիտով բարի, 

Նույն մարդածինը՝ հոգսերը ուսին, 

Սակայն փոխվում է տարիքը դարի: 

 

Հրավառություն, խնջույք ամենուր, 

Շամպայն ու լույսեր, հույսեր ու փրփուր... 

Ինչեր կան պահված եկող ժամերում, 

Ի՞նչ է բերելու լուսայգը պուրպուր: 
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ՀՐԱՎԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Եթերածին լույսերն են վառ 

                                  հազարաձև տարածվում, 

 Գիշերային ծիածանի 

                                  հուր հավքերն են թևածում. 

Կյանքն է շնչում իր թոքերով 

                                  ցնծությունը հրավառ, 

 Խաղաղության խորհուրդն ահա 

                                  թռչկոտում է խանդավառֈ 

 

 Տոն է օրը, ժպտանույշ են 

                                   լավատեսն ու լավոգին, 

 Զվարթ աղմուկն է պարուրել 

                                   երջանկությամբ   ամենքին, 

 Այսօր հույսերն են ճառագում 

                                    հազարերանգ ճաճանչում, 

 Հովանավոր աստղը վերից 

                                    իր ցոլքերն է ճանաչումֈ 

 

 Հուսո աստղը երկնագույնից 

                                  առատորեն թափում սեր, 

 Ու հավատն է լուսավորում 

                                  հոգիները անտարբեր. 

 Սերն է իշխում անծայրածիր 

                                  հեռաստանից հեռաստան, 

  Փափագում է, որ սրտերին 
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                                  Տերը լինի պահապանֈ 
 

 Տոն է օրը, ժպտանույշ են 

                                 լավատեսն ու լավոգին, 

 Զվարթ կիթառն   Է պարուրել 

                                 մաքուր ռիթմով   ամենքին. 

Այսօր զույգերը սիրահար 

                                 խնդմնդում են հոգեթով, 

Այդ ու՞մ շունչն է լցրել օդը 

                                 հազար ու մի հեքիաթով: 
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ՀԱՎԵՐԺՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ 

 

Արևի հասած ոսկե շողերի 

Ոսկեգույնը ինձ, տաքը՝ աշխարհին. 

Արշալույսների զառ-վառ շորերի 

Նորաձևը ինձ, գույնը՝ աշխարհինֈ 

Գարնան նորաբաց ծաղկաբույլերի 

Թերթիկները ինձ, բույրը՝ աշխարհին. 

Աշնան հյութառատ անուշ մրգերի 

Պատկերները ինձ, համը՝ աշխարհինֈ 

Դատարկ լռությամբ անապատների 

Միրաժները ինձ, ավազն՝ աշխարհին. 

Առասպելական հեքիաթ-անտառի 

Դայլայլները ինձ, հավքերն՝ աշխարհինֈ 

Երկնքին ձուլվող կապույտ ծովերի 

Ամպիկները ինձ, անձրևն՝ աշխարհին. 

Աշխարհի բոլոր ժամանակների 

Վայրկյանները ինձ, դարերն՝ աշխարհինֈ 
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ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԻ ԱՐԱՀԵՏՆԵՐՈՎ 

 

Հորիզոն՝ ճանապարհ երկրային, 

Սրբազան առագաստ երազի, 

Ես եկա, որ գտնեմ այն ուղին, 

Որ թողեց նշմարն իմ մուրազիֈ 

Կառչեցի շղթայից լուսաթև, 

Փարվեցի հեռահար իմ ուխտին, 

Երկնքի անուրջի հեքիաթից 

Ես հասա երկրային դրախտինֈ 

Եվ երգի շղարշե թևերին՝ 

Ես իջա պռունկը անդունդի, 

Եվ հանկարծ սթափվեց իմ հոգին, 

Վերհիշեց իմաստն իմ ծնունդիֈ 

Հորիզոն՝ առագաստ երազի, 

Դեռ լի եմ երգովդ խնդության, 

Սակայն ես զավակն եմ համազգի՝ 

Բարեգործ մասնիկը բնությանֈ 
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                        ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ  ԲՆԱՆԿԱՐ 

 

Աշնան խատուտիկ, նրբալույս շողով 

Արշալույսն էլի բացվում է այսպես՝ 

Մերկ հորիզոնում կապույտի ծովով 

Դեղինն է լողում փայլով հրակեզֈ 

 

Երփներանգվում են մտքերս շաղոտ, 

Ուզում են դուրս գալ, ձուլվել աղմուկին, 

Ուզում են առնել վրձին ու կտավ, 

Գույները հեղել աշնանամուտինֈ 

Պայծառազգեստ օրը անձկալի 

Հայտանշվում է նոր տեղեկանքով, 

Դեհ պատրաստվեցեք՝ ձմեռ է գալիս՝ 

Շնչելու նոր կյանք՝ մի նոր բերկրանքովֈ 
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                                      ՀԱՎԱՏԱՆՔ 

 

Գարնան նրբաշունչ կանաչ նվագում 

Հավատա՝ կյանքը փափուկ է հնչում, 

Հավատա՝ ցուրտը անցած է, անցած, 

Հավատա՝ ծիծաղ դաշտեր են բացված. 

Մեկը մի փունջ հույս նվիրեց մեկին, 

Հավատա կյանքին՝ սերն է անմեկին. 

Թարմ ծաղկահովտից գույներ են ծլում, 

Հավատա՝ հույսը երազ է ծնում, 

Հավատա ամռան ոսկե վարսերին, 

Հավատա աշնան օրոր վալսերին. 

Հավատա՝ թեև ձմեռ կլինի, 

Սառնամանիք ու սառույց կլինի, 

Ու կրկին անգամ ներող չենք լինի, 

Կնեղվի աշխարհն, ու «վերջ» կլինի, 

Բայց դե հավատանք կրկին ու կրկին, 

Բայց եկ հավատանք որերորդ անգամ՝ 

Գարուն կլինիֈ   
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ԱՆՑՅԱԼԻՑ ԱՅՍԿՈՂՄ 

Տերևը պարում քամուց հևիհև, 

Ընկնում է գիրկը հնուստ քարերի, 

Երամ ամպերն են նկարվում վերև, 

Կապում փեշերը սարավանդների: 

 

Ու հուշն է հանկարծ իր մեջ արթնանում, 

Բարդին պարում է մայրամուտի հետ, 

Իմ հեծյալ նախնին կտրում-անցնում է, 

Անտառափեշի մի նեղ արահետ: 

 

Կոճակն եմ սեղմում ռադիոալիքի, 

Ու իրականը նվաստ է այնքան, 

Ծանոթ չե անգամ դուռը գալիքի, 

Եվ անհայտի դեմ օտար է ճամփան: 
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                             ԿՅԱՆՔԸ ԱԿՆԹԱՐԹ 

 

Հավերժության մեջ կյանքը ակնթարթ, 

Ու ակնթարթ էր երեկվա սերը, 

Երեկն անցյալ է, այսօրը՝ ներկա, 

Որ օրորում է մեր սին հույսերըֈ 

Բայց խավարի մեջ հուսալքության 

Ցնորքը եղավ այնքան երկրամոտ, 

Ու հույսը կրկնեց տողը իմաստուն, 

Թե ամեն գիշեր ունի առավոտֈ 

Հավերժության մեջ կյանքը մի սահման, 

Իսկ հեռացումը թեթև մի քամի, 

Սերը մեր հոգու օրորն է հանդարտ 

Ու այս աշխարհի երազն արթմնիֈ 
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                       ՀԵՌԱԽՈՍԸ ԾԻԾԱՂՈՒՄ է 
 

Երկու սրտեր են փախչում իրարից, 

Որ էլ չտեսնեն իրար հավիտյան. 

Երկու հողմեր են դատվում դառնալից, 

Որ հանգիստ ապրեն առաջվա նմանֈ 

Ու հեռանում են իրարից պարտված, 

Փակ մռնչյունով, առյուծի նման, 

Չափսոսացողի դերերին հակված՝ 

Սառնասրտվում են փոթորկից ձմռանֈ 

Թախիծն են թաքցնում ժպիտ-կսկիծով, 

Սարքում տապաններ իմաստուն Նոյան, 

Մեկուսանում են ամենքն իր մտքով, 

Հեռահարվում են նավերի նմանֈ 

Անցնում է օրը, անցնում աննկատ 

Անորոշության քայլերով ներման, 

Քաղում են պահեր հուշերից հատ-հատ 

Ու հուսադրվում աստղերի նմանֈ 

Ու զիլ զնգում է լացող հավատով, 

Զանգում է կյանքը՝ ձայնով աննման, 

Ու հեռախոսն է լցվում կարոտով 

Ու ծիծաղում է առաջվա նմանֈ 
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                                  ՍԻՐՈ ՄԵՂԵԴԻ 
 

Ինձ հետ սիրախաղ մի՜ արա, լուսին, 

Չեմ նայում ես քո գողտրիկ աչքերին, 

Պարզապես դեմքդ նման է, ավա՜ղ, 

Վաղուց հուշ դարձած իմ սիրած յարինֈ 

Նայում ու կրկին իրեն եմ հիշում, 

Անուշ ժպիտն ու հոնքերը կամար... 

Մեր սերը եղավ անբառ մեղեդի, 

Քնքուշ մեղեդի՝ ջութակի համարֈ 

 

Էլ մի՜ թաքցրու քո աչքերը պաղ, 

Նայում եմ ես քո մրկած այտերին, 

Պարզապես դեմքդ նման է, ավաղ, 

Վաղուց հուշ դարձած իմ սիրած յարինֈ 
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                                              * * * 
 

                             Մենախոհ մի հուշ 

վառ երազների, 

                                     մարմնացող պատրանք. 

                    Անզուսպ սպասում, 

                              մութ հեռուների 

չմոտեցող քայլ... 

                             Փոշոտ ակնթարթ... 

                               դողացող բառի 

  անէացման պահ. 

                             Ամպի փոքրիկ կույտ.. 

         թախծահար աչքում 

    ծովացող արցունքֈ 
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                                    ՍԻՐՈՒՄ ԵՄ 

 

Սիրում եմ ճեղքված ժայռերի կուրծքը, 

Ձյունե վերմակն եմ սիրում անթերի, 

Սիրում եմ ոսկե արտերի հունձքը, 

Արշալույս-շողն եմ սիրում սարերիֈ 

Սիրում եմ, երբ մեղմ ջութակի նման 

Կրծքիս տակ երգն է կարկաչում անուշ, 

Սիրում եմ լսել դուդուկ աննման, 

Երբ որ մարգերում խաղում է մի հուշֈ 

 

Սիրում եմ կյանքը փնտրել ամենուր, 

Կորած կածանն եմ սիրում անտառի, 

Սիրում եմ ծովի փրփուրը գանգուր, 

Փայլուն լազուրը երկնակամարիֈ 
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                                 ԱՉՔԵՐԻԴ ՄԵՋ 
 

Աչքերիդ մեջ դեղին-դեղին մի աշուն, 

Աշնան գրկում կապույտ-կապույտ մի լճակ, 

Ու լճափին ճերմակ-ճերմակ կարապներ, 

Ու լճակում անհոգ, դատարկ մի նավակֈ 

Չհերիքե՞ց ժամանակդ որ լցնես 

Այդ նավակը հմայքովդ խաբուսիկ, 

Մտնես խորքը հեքիաթների ու թողնես, 

Թողնես այնտեղ քո հոգսերը աշխարհիկֈ 

Չտարվեցիր աշնան շնչով բերկրալի, 

Չժպտացիր անցած-կորած քո ժամին, 

Ու չապրեցիր նրա կյանքով քաղցրալի, 

Մղկտում է սիրտդ, ավա՜ղ, ցավագինֈ 

Աչքերիդ մեջ՝ կրկին թախիծ երկրաբեռ, 

Աչքերիդ մեջ ագռավներ են թևածում, 

Աչքերիդ մեջ՝ ճերմա՜կ-ճերմակ մի ձմեռ, 

Ձմռան ցրտին երազներ են կանաչումֈ 
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                                ԻՄ ԿՈՊԵՐԻ ՏԱԿ 

 

Իմ սպասումների դու անեղծ պատկեր՝ 

Ճերմա՜կ, երազկոտ, 

Իմ կյանքի ցնորք, 

Դու կաս, ես չկամֈ 

Իմ երազներում՝ ինձ միշտ թևանցուկ, 

Ինձ թևեր տվող, 

Դու կաս, ես չկամֈ 

Մեզ բաժանում են միայն կոպերը՝ 

Բացված ժամանակ, 

Ես քեզ գտնում եմ կրկին ու կրկին, 

Դու կաս, ես չկամֈ 

Հայտնվում ես կրկին, 

Կատակում ինձ հետ իմ տխուր ժամին, 

Ես քեզ գրկում եմ, 

Իմ անուշ համբույր, 

Ես կամ, դու չկասֈ 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 
 

                                   ՄՏԱՊԱՏԿԵՐ 

 

Միջուկում իմ սիրո տիեզերքի 

Պատկերվեց մի ժպիտ սիրահար, 

Չքվում էր, ծնվում էր պատրանքից, 

Լցվում էր իմ սիրտը նորավառֈ 

Դառնում էր զեխասեր՝ դե սպասիր, 

Դե կանգնիր դու մի պահ, իմ սիրուն, 

Դե դարձիր իմ աչքին անպատիր, 

Մի՜ կախվիր կամրջից բարձրասյունֈ  

Էյ, հե՜յ-հեյ օգնեցեք, շուտ հասեք, 

Մոռացեք հրճվանքը ձեր ես-ի, 

Ճոճվում է նա օդում, դե շտապեք, 

Կախվել է եզերքին անտեսիֈ 
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                                       ԱՆՏԱՌՈՒՄ 

 

Անտառի զվարթ դայլայլում 

Հողահամ առվակն է մրսած, 

Արևի շողեր են հայցում 

Դեռահաս շիվերը մթնածֈ 

Անտառը երազիս դայակ, 

Ինձ գրկեց, առավ խորքերը, 

Այնտեղ՝ խորախոր ձորակում, 

Տվեց ինձ կրծքի հյութերըֈ 

Հրճվում է անտառը իրենով, 

Հանում է իմ դեմ շորերը, 

Որ դարձնեմ սիրավեպ՝ երգելով 

Իր նախշուն ու հրաշք օրերըֈ 
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                                  ՀՈՒՇԻ ՊԱՏԱՌ 

 

Հուշերից իմ քնքուշ մանկության, 

Դաշտերից քաղցրանուշ կարոտի 

Թռչում են պատառներ ցնծության, 

Լցվում են սահմանը կապույտիֈ 

Թռչում են ծաղկանախշ թիթեռներ, 

Եվ օրը փոխվում է խնդության, 

Թռչում են, պոկվում են հեքիաթներ 

Իմ չքնաղ օրերից մանկությանֈ 
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                                       ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

 

Հայաստա՜ն, դու հայի սուրբ ոստան, 

Առանց քեզ՝ ես լքված մենաստան, 

Երգերս՝ հորովել արտերիդ, 

Կնիրհեն թերթերին վարդերիդ, 

Կհրճվեն քաղցրահամ քո բերքով, 

Կզտվեն դարավոր քո վերքով, 

Կհյուսվեն հնամյա գորգերիդ, 

Կդառնան առվակներ մարգերիդ, 

Կզնգան վանքերից մենավոր, 

Կճախրեն բարձունքում հեռավոր, 

Կթառեն քեզ սպասող սարերին, 

Կսպասեն հաղթական օրերին, 

Որ ցնծան... դու՜ ես մեզ ապաստան, 

Իմ հավե՜րժ Հայաստան, Հայաստանֈ 
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                                   ԳԱՐՈՒՆ է ԷԼԻ 

 

Եղջերենին ծաղկավառ՝ 

Ծառաշարին ինչպես նառ, 

О՜, գարուն է, կրկին գարուն խանդավառֈ 

Երամներով երկնաբույր 

Կռունկներն են բերում լուր, 

Որ գարուն է, կրկին գարուն ամենուրֈ 

Կանաչում է մի նկար՝ 

Շուրջը զմրուխտ լեռնապար, 

Վաղ գարունն է գործում կտավ ոսկեկարֈ 

Ծիածան է բազմաթույր, 

Արև, ծաղիկ ու համբույր, 

Ա՜խ, գարուն է, կրկին գարուն սիրաբույրֈ 
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                                        ԿԱՐՈՏ 

 

Իմ հուշերի կարկաչին 

Մի թախիծ է խառնվել, 

Սերս ու երգս առաջին 

Քաղցրացել են առավելֈ 

Առվակի մոտ ուռենին 

Գիտեմ՝ երկար է լացել, 

Իմ սարերում առանց ինձ 

Հազար կածան է բացվելֈ 

Ես թողել եմ անարատ 

Կապույտ մի հուշ Արցախում, 

Մի տոհմածառ՝ հնարմատ, 

Հայրենական օջախումֈ 
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                                    ՔՆԱՐԻ ԹԵՎՈՎ 
 

Առանձին սիրով բարձունքին  նայում՝ 

Զորավոր թագին իմ նախնիների, 

Առանձին ճիգով իմ սարն եմ ելնում, 

Ձգտում ակունքին մեր հին երգերիֈ 

Բարձունքում երգ է հյուսվում դյութական՝ 

Հաղթահարելով կիրճը խոսքերի, 

Քարայծը հոգուս քարերն է պոկում, 

Նետում անդունդը անհուն խորքերիֈ 

Բարձրանում եմ վեր՝ դեպի ալեհեր, 

Ճերմակ գագաթը ծեր Արարատի, 

Որ դառնամ մի պահ ցեղի առաջնորդ, 

Կղզյակ-օջախը կյանքի տապանիֈ 

Ես մոտենում եմ Աստծո հավքերին՝ 

Երամ ամպերին, որ տեսնեմ վերից 

Խրոխտ արծիվը  ո՜նց է ճտերին 

Մայրական սրտով հսկում վերևիցֈ 

Առանձին սիրով բարձունքն եմ ելնում՝ 

Անցած հետքերով իմ նախնիների, 

Նոր-նոր երգեր են ժայռերից պոկվում, 

Նետվում անդունդը իմ երազներիֈ 
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                                         ԳԱՌՆԻ 
 

Երկու անցյալ՝ լուռ, մենավոր, 

Կերտված քո մեջ, դու՝ հին ու նոր 

Ծերուկ արծիվ լեռնապարի, 

Դու՝ ալևոր խորհուրդ բարի, 

Հեռավոր հուշ ու ապագա, 

Իրար կապող վկա, ներկա, 

Զրույց մեզ հետ հայավարի՝ 

Մեր կիսավեր վանքաշխարհի... 

Բարձրաքանդակ, զարդաքանդակ, 

Ու խորքերից այն դժնդակ 

Նայում ես նոր հրաշքներին 

Եվ վեհանում էլ ավելի: 
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                                  ԹՈՂԵՔ ԽՈՍԵՄ 
 

Թողեք խոսեմ, 

Ջրի նման հանդարտ հոսեմ, 

Հոսեմ, հասնեմ ինձ լսողին. 

Միայն նրան սիրտս բացեմ, 

Էլ կրքերս չթաքցնեմ. 

Թախծից լալկվեմ, 

Խնդությունս կիսեմ իր հետ. 

Կարոտներից հուշեր պատմեմ, 

Տանեմ ինձ հետ հանդ ու արտեր. 

Աղբյուրների նվագի տակ 

Հիշեմ սրտիս գաղտնիքը տաք, 

Ու խորանից իմ անձավի 

Կարդամ ՆՐԱՆ ձոնված տաղեր. 

Խոսեմ, խոսեմ, 

Սրտին հասնեմ ինձ լսողի. 

Երգեր շաղեմ 

Իմ կարոտի հերկված հողին 

Եվ սպասեմ ժամին հղի... 

Թողեք խոսեմ, 

Ջրի նման հանդարտ հոսեմ, 

Հոսեմ, հասնեմ ինձ լսողինֈ 
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                                ՀԵՌՈՒ ՀԵՌՎՈՒՄ 

 
Հեռու մի շող, 

Մի լույս հատնող 

Իմ բիբերում դառնում է ցող, 

Դառնում կարոտ վեր բարձրացող, 

Հետո իջնում շողոտ-շաղոտ 

Ալ կակաչի սրտին մրոտֈ 

Ահա այնտեղ՝ սարեր, ժայռեր, 

Այնտեղ քարը տաշած չէ դեռ,  

Այնտեղ դաշտեր ու հովիտներ, 

Հասած արտը քաղած չէ դեռ, 

Այնտեղ կիրճեր, լեռնալանջեր, 

Լանջին երգիս դողն է հնչել, 

Այնտեղ պախրա ու բարայծեր, 

Այնքա՜ն եմ իմ ձեռքը քերծելֈ 

Այն բողարն է՝ շունն իմ հասու, 

Ո՜նց էր դունչը քթիս քսում, 

Իսկ հովիվը ո՜նց էր հրճվում 

Օրոր-շորոր վեր բարձրացող, 

Արահետի գծով անցնող 

Իր ոչխարովֈ 

 

                        Հեռու մի շող, 

Մի լույս հատնող 
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Իմ աչքերում 

Դառնում է ցող 

Ու մի պատկեր հոլովակվող, 

Որ գալիս է 

Մանկությանս արահետովֈ 
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                                    ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ 

   
Կաճի խնդությունը քո, 

Կմեծանա, 

Կհասնի պտուղը քո, 

Կքաղցրանա, 

Կծածանվի դրոշդ, 

Կբարձրանա՝ 

Մի նոր օրհներգով, 

Համանվագով 

Տիեզերքի առջև, 

Որ խաղաղության  

Օրորը լինես, 

Ինձ՝ մայր, 

Մայրենի: 
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                                               * * * 
 

Երգի ժամ է իմ կրծքի տակ, 

Երբ երգում եմ, երգում նրան, 

Ճաքում է նուրբ իմ սիրտը փակ, 

Ճաքում ինչպես կեղև նռանֈ 

 

Ու կաթում է վիշտ ու ավեր, 

Ես կմաքրեմ ներսը նրա, 

Իմ երգերով պիտի հերքեմ 

Իր վերքերը արյունլվաֈ 

Ազատության ոգին վկա՝ 

Համբերանքի ժամը հեռու, 

Իր ժայռերի նման հսկա 

Իր պայքարը կերգեմ կռուֈ 

Ես եմ նրա երգիչն այսօր, 

Ըղձանքների հավատամքը, 

Իր այսօրվա միտքը մոլոր, 

Վաղվա օրվա ամուր կամքըֈ 
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                                      ԵՐԳԻ ՀԵՐԿ 

 

Հարուստ տոհմիս գութանով հին 

Մտա արտը նորովի, 

Այնտեղ որոմ, այնտեղ կարիք՝ 

Խնամքի ու կորովիֈ 

Խոփն իմ խրվեց խութախորշում. 

Վա՜յ մեր կյանքին, մեր օրին, 

Ու քաշում է եզն իմ հանգիստ 

Երազանքը հնձվորիֈ 

Հարուստ տոհմիս մշակն եմ նոր՝ 

Արմատներով հնամյա, 

Ես կվարեմ արտը իմ հոր 

Խոր երգերով մերօրյաֈ 
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                                              ՀՈԻՇ 

 

Այնտեղ, ուր գարնան թովչանքն է ծորում, 

Այնտեղ թփերում ծաղկած փնջերի 

Մի հուշիկ մնաց գունեղ դաշտերում, 

Մոշի թփերում լեռնալանջերիֈ 

Այնտեղ, ուր ամռան տոթից նվաղած 

Թութն էր կարկտում «մտակած» շալին, 

Մի հուշիկ մնաց՝ փեշերը բռնած, 

Հայացքը հեռու ձյունածածկ սարինֈ 

Այնտեղ՝ սարերից փչող հովերից, 

Այնտեղ՝ դեղնամած աշնան մայթերին, 

Մի հուշիկ մնաց անցած օրերից, 

Մի ցրտահարվող պատկեր անթերիֈ 
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                                  ԻՄ ԵՐԳԵՐՈՎ 

 

Չէ, ես պիտի մեղքը ծածկեմ 

Իմ երգերով նորահնար, 

Անվերջ պիտի երգեմ, երգեմ, 

Որ իմ բառը դառնա քնարֈ 

Որ սրտերը զվարճանան, 

Նստեն սեղան առողջ բերքով, 

Ծաղկադաշտերը արբենան 

Անմոռուկի անուշ բույրովֈ 

Որ մարդիկ էլ հեքիաթանան, 

Փորձեն պոկվել ժամանակից, 

Որ աստղերը մեզ հաճենան, 

Մեր պաղ սրտին ժպտան վերիցֈ 

 

Խոսքը երգով, գործը երգով, 

Թե երգով էլ անցնի կյանքը, 

Կհեռանան մեզնից հերթով 

Միտքը սադրող չար ու չարքըֈ 

 

Չէ, ես պիտի մեղքը ծածկեմ 

Իմ երգերով նորահնար, 

Անվերջ պիտի երգեմ, երգեմ, 

Մինչ իմ սիրտը դառնա քնարֈ 
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ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼԻՔ 

 

Այնպես եմ ուզում երջանիկ լինել, 

Մի քիչ էլ ապրել սրտիս խենթությամբ, 

Անտառի եզրին փոքրիկ տուն շինել, 

Եվ ողողել այն լույսի ցնծությամբ: 

 

Ախր ոնց լինել մի քիչ երջանիկ, 

Երբ որ աշխարհը դարձել է ճարակ, 

Էլ ինչպես մնալ մի քիչ կենսախինդ, 

Երբ որդիներ են չորս կողմ անառակ: 

 

Ուզում եմ. սակայն, հավատով վերին 

Ապրել մի քիչ էլ վարքով անդավան, 

Նստել երջանիկ երազի թևին 

Ու թռչել սիրո գիրկը անսահման: 
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                                ԽԵԼԱՀԵՂ ԻՂՁԵՐ 
 

Եվ կրկին ձիերն իմ սանձահան 

Փախչում են օրերից մեղսաշատ, 

Տանում են իրենց հետ դառնություն 

Եվ խոցված հավատը անպաշտպանֈ 

Վարգում են, դոփում են կատաղի, 

Հեռանում ափերից հարազատ, 

Հոսում է քրտինքը դառնաղի, 

Լցվում է աչքերը հուսահատֈ 

Այս օրը պատճենն է երեկվա, 

Երեկվա լրբենի բարքերի, 

Այսօր էլ ձիերն իմ ցավագար 

Փախչում են կեղծիքից կարգերիֈ 
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                                   ՄՂՁԱՎԱՆՋ 
 

Ննջում է օրըֈ Գիշերաժամ է. 

Ես լույսն եմ փնտրում խավարից ծնված, 

Անզուսպ ներքինով քայլերս անմեղ՝ 

Արնաքամվում են փշերից ցցվածֈ 

Այսօր չեմ երգի կապույտ երկինքը, 

Չեմ երգի այսօր արշալույսը վառ, 

Ալ մայրամուտը անգամ չեմ հիշի, 

Քանզի բերում են հուշեր դառնահամ: 

Զարթնում է մարդը լույսից արևի, 

Չարիքն է խժռում երկիրը անկուշտ, 

Ազնիվը դարձնում զոհը ավարի՝ 

Գերեվարելով զենքերով հարուստֈ 

Ադամալույս է: Զարթնում է օրը, 

Աստղի կանթեղն է թրթռում վերից, 

Սրտիս զարկերն ու քայլերս մոլոր 

Արնաքամվում են իմ իսկ հուշերիցֈ 
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                                     ՊԱՏՐԱՆՔ 

 

Եկավ երևաց իմ խռովյալ ժամին, 

Եկավ աննկատ, այգաբացի հետ, 

Մտքիս հետ խաղաց ինչպես խենթ քամին 

Ու անհետացավ ցնորքը ինչպեսֈ 

Նայում եմ՝ որտեղով անցավ, չքացավ, 

Ո՞ր ճամփան տարավ քայլքը համույրի, 

Տեսլապատրա՞նք էր, եկավ ու անցավ, 

Թե՞ նա՝ շուրթերին գույնը համբույրիֈ 

Եկավ, երևաց որպես արևածագ, 

Որպես կամարը մուտքի ու ելքի, 

Իր չքվելուց հետո տխրությունը մնաց 

Ու չքնաղ պատկերը արևելքիֈ 
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                                         ԱՓՍՈՍ 
 

Նորալուսին էր, ափսոս շուտ անցավ, 

Լիալուսին էր, ափսոս կես դարձավ, 

Ափսոս երազս սիրով փայփայված՝ 

Աննկատ անցավ, մի բուռ հուշ դարձավֈ 

Խոհս համրօրոր քամուն խաղընկեր՝ 

Մեկ ծովափերում, մեկ դարձած անտեր, 

Ափսո՜ս մանկամիտ անցած թովչանքին՝ 

Անքուն թախիծը դարձավ գլխիս տերֈ 

Լեցուն էր խոսքս, այսօր թերատ է, 

Շռայլաշող էր, գործս գունատ է, 

Ափսո՜ս՝ երկնահաս եռանդ-ձիրքերս 

Իմաստակ դարձած իրավ գանգատ ենֈ 

 

Լավատես էի, դարձա հոռետես, 

Փափկասեր էի, դարձա պնդերես. 

Ափսո՜ս սպասումներ մնացին հեռվում, 

Կյանքն էլ դարձավ այսքան աներեսֈ 
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                                        ՉԼԻՆԻ ԹԵ... 

 

Երազներս իղձեր էին հուրհրան, 

Դեռ չմարած՝ բոցն է շանթում մոլեգին, 

Մեր օրերի խառնարանում ամեն ժամ 

Խառնապուրն է դառնում միակ պաշտելինֈ 

Ոսկին է տեր, մենք էլ՝ գուցե ստրուկներ, 

Էլ ի՜նչ անցյալ, էլ ինչ երազ վառվռուն, 

Դե քեֆ արա, ապրիր դու ճոխ, եղիր տեր, 

Նայիր առաջ, քեզ ի՜նչ՝ թե ով է անտունֈ 

Օրն էլ ճգնում, խորթանում է ամեն ինչ, 

Անդեմ վարքը էլ ավելի անվարան՝ 

Տեր է դառնում բաղձանքներին մեր անջինջ. 

Չլինի՜ թե կյանքն է որ կա քավարանֈ 
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                                     ՆՈՐԱՑՈՒՄ 

 

Մայրաքաղաքում՝ հոգնած ու անտուն, 

Ննջում է խորքում ականջիս անքուն, 

Երազ մայթերին շրջում, շշնջում 

Գիշերվա կեսի այցվորն իմ մտքումֈ 

  

Անցնում է ուղեղ-սրտի մորմոքում, 

Հաստատում տեղը պայմանաժամի, 

Որ ողջագուրվի ստեղծագործ հոգում 

Իր ժամադրած սիրած քնարինֈ 

Ուշացավ սերըֈ Բացվում է օրը, 

Ու արշալույսն է ճառագում ճեղքից. 

Բարի՜ լույս,-հանկարծ երևաց նորը, 

Մի նոր պատմություն շողշողաց կողքիցֈ 
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             ԼԻՆՈՒՄ,  ՉԻ ԼԻՆՈՒՄ 

 

Անցյալը հաճախ նեղվում է ստից, 

Կարկատաններ է ներկան նկարում, 

Ապագայում էլ կցկտուր փաստից 

Այլակերպվում է գոյը աշխարհում: 

 

Ժամանակը՝ գունդ, պրկվում է հաճախ 

Հոսում է ինչպես գետը լայնահուն, 

Կամաց հանգչում է լույսը անցյալի, 

Եվ իրականը թվում է աբսուրդ: 

 

Ինչ արած, հաճախ կանաչ փնտրողի 

Ճամփան տանում է դեպի անապատ, 

Ու օազիսն է բացում նոր ուղի, 

Նոր արահետ է բացվում անարատ: 

 

Երբեմն այնքան ուժեղ է քամին, 

Լույսի ծվեն է պոկում խավարից, 

Հաճախ էլ լույսը բացվելու ժամին 

Չարը զատում է հույսը հավատից: 
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                                  ԳԼԽԱՊՏՈՒՅՏ 

 

Այսքան նեղ կամրջով անցնելս 

Գուցե մի փորձանք է անփորձիս. 

Վախվոր են դողդոջուն քայլերս, 

Ահս՝ մեծ, իսկ հույսս՝ շատ փոքրիկֈ 

Ներքևում անդունդ է ահավոր, 

Առջևում հեռաստանը անհայտ, 

Տեսնում եմ բարձունքը գահավոր, 

Զգում եմ ամեն մի ակնթարթֈ 

Մնացի մեջտեղում կարկամած 

Շալակին քայքայվող կամրջի. 

Չգիտեմ՝ հե՞տ գնամ, թե՞ առաջ, 

Թե՞ մնամ եթերում անուրջիֈ 
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                        ՂՈՂԱՆՋ ՍՐՏԻ ԽՈՐՔՈՒՄ 

 

Ամեն մեկը իր սրտի մեջ 

Մի զանգ ունի ուրախության, 

Երբ ժպիտն է ծաղկում դեմքին, 

Զրնգում է խորքում մի բանֈ 

Մի խորունկ սեր իր սրտի մեջ՝ 

Լինի վերջին, թե առաջին, 

Մի ջերմ խոստում, հավատ անգին 

Կապկպում են հույսը վերջինֈ 
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                              ԿՅԱՆՔԻ ԾՈՎՈՒՄ  

 

Սերը փարոս է փրկարար 

Ալեկոծ կյանքի օվկիանում, 

Հույսին, հավատին պահապան՝ 

Լողորդի իղձն է ափ հանումֈ 

Փարոս իմ, եղիր անհատնում, 

Այդ ես եմ խորքից մթության, 

Փայում եմ շողդ իմ սրտում, 

Նա է խարիսխն իմ փրկությանֈ 

Շուտ արա, սիրելիս, դե շտապիր, 

Մեկնիր նուրբ ձեռքդ իմ ուսին, 

Փարվենք հավատով անպատիր, 

Լողանք դեպի շողը լույսիֈ 
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                              ՀԱՃՈՅԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Կինը գոյության երգն է քաղցրածոր, 

Զանգակ է, նաև՝ հրճվանքի ծվեն, 

Կինը բողբոջ է, ալվարդ է բացվող, 

Տղամարդը հող՝ ծաղկին ապավենֈ 

Եվ ինչքան փխրուն, բերրի է հողը 

                                   արմատի վրա, 

Այնքան շողշողուն, այնքան գգվող է 

                                    բուրմունքը նրաֈ 

Նրա քնարը մեղմ է, քնքշալից, 

Երբ հոգին խաղաղ հողից գոհանում, 

Նրա սիրերգը լեցուն է սիրով, 

Երբ սիրտն է սրտից սնվում-զորանումֈ 

 

Ինչքան սիրառատ, այնքան փայլուն են 

                                     թերթերը նրա,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                               Գույներն են փայում, փայլում-փայլփլում    

                                                                    կոպերի վրաֈ 
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                                 ԲԱՐԻ ԼՈՒՅՍ 
 

Երազից զարթնած՝ դու զանգեցիր ինձ, 

Կեսգիշեր էր, քեզ բարի լույս ասի, 

Խավար էր, ասիր՝ փնտրում էի քեզ, 

Գտարֈ Ու ինձ ջերմ բարի լույս ասիրֈ 

Ասացիր՝ կորցրի ես քեզ երազում, 

Սակայն զանգի հետ քեզ գտա կրկին, 

Ավա՜ղ, բարևդ այնպես չի հասնում՝ 

Սրտիդ խփոցը զգամ վերստինֈ 

Բարի լույս ասի տագնապած սրտիդ, 

Եվ կարոտներիդ, շփոթմունքիդ հույժ, 

Դե մի ընկճվիր, փոքր-ինչ դիմացիր, 

Քեզ ուղարկում եմ հազար բարի լույսֈ 
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                                ՍԻՐՈ ԱՌԱԳԱՍՏ 
 

Խորտակվող սիրուդ կդառնամ դելֆին, 

Կփրկեմ նրան գայլաձկներից, 

Կլողանք կորած մեր կյանքի ուղին, 

Ոչինչ, կսկսենք ամեն ինչ նորիցֈ 

Կհրենք նրան դեպ ափ՝ դեպ առաջ, 

Կսնվի անուշ արևաշողից, 

Մի ծանոթ պայքար կքաշի հառաչ, 

Ոչինչ, կսկսենք ամեն ինչ նորիցֈ 

Չենք տա երանի լողացող նավին, 

Կրկին կցնծանք ափի կանաչից, 

Կդիմավորի մեզ մի ջերմ զգացում, 

Ոչինչ, կսկսենք ամեն ինչ նորիցֈ 

Խորտակվող սիրուդ կդառնամ դելֆին, 

Կփրկեմ նրան գայլաձկներից, 

Կգտնենք անշուշտ մեր կյանքի ուղին, 

Ոչինչ, կսկսենք ամեն ինչ նորիցֈ 
 

 

 

 

 



51 

 
 

                          ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ինձ ասում ես. «Խոսքը քո 

Բալասան է իմ սրտին, 

Գիտեմ՝ դու չես նվիրում 

Քո նվերը ամենքինֈ 

Չես սպասում, թե ծնունդ 

Կամ Նոր տարի կլինի, 

Նվիրում ես միշտ նվեր 

Սիրո խոսքը քո բարիֈ 

Քո բարևն ինձ՝ ծաղկեփունջ, 

Քո համբույրը՝ առավել, 

Սիրականչդ անտրտունջ 

Վաղուց ինձ քոնն են դարձրելֈ 
 

Չգերեցիր ինձ ծաղկով, 

Սիրով սիրտս դու տարար, 

Մորմոք ժամիս սրտակեզ 

Դարձար բժիշկ փրկարար»ֈ 

Ես ասում եմ. «Սերը քո 

Քո նվերն է թանկագին, 

Գիտեմ՝ դու չես նվիրում 

Այդ նվերը ամենքին»ֈ 
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                             ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Անցավ տարին թիթեռի պես, 

Եկավ, անցավ որպես պահիկ, 

Կյանքի ծովում միայնության 

Սպառնաց գալիք մի փոթորիկֈ 

 

Ինչ-որ մեկը խորտակվողիս 

Նետեց փրկիչ փոքրիկ մի լաստ, 

Բայց հայտնվեց ամուսնական 

Ծովում բացված մի առագաստֈ 

 

Անցավ տարին թիթեռի պես, 

Եկավ, անցավ ինչպես լուսին, 

Աներևույթ թեթև մի ձեռք 

Իջել է իմ ճկված ուսինֈ 
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ՄԻՄՅԱՆՑ ՀԱՄԱՐ 

 

Ես ինձ համար, դու քեզ համար 

Հյուրանոցում մի համար... 

Էլ ծանոթ չենք այսուհետև, 

Դու անցյալ ես ինձ համարֈ 

Դու լսու՞մ ես, մենք ծանոթ չենք, 

Ամուսին չեմ, դու ինձ՝ կին, 

Ես՝ ինձ համար, դու՝ քեզ համար, 

Չենք նկատի մեկմեկիֈ 

 

Շուրթերիդ տակ փսփսացիր 

Ու կամացուկ ասացիր՝ 

Ամեն դատարկ բանի համար 

Ինձնից դու մի նեղացիրֈ 

Ես քեզ համար, դու ինձ համար, 

Հյուրանոցում մի համար... 

Արի հաշվենք՝ բաժանվելը 

Անհնար է, անհնարֈ 
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                         ԿՅԱՆՔԻ ԱՆԱԿՆԿԱԼ 

  

Մղկտում է նրբին սիրտը օրիորդի, 

Արտասվում է արցունքներով աղեկեզ, 

Եվ թվում է՝ ահա պիտի դուրս հորդի 

Սիրո լավան քնքուշ կրծքից հրակեզ: 

Այն պատանին, որ իր սերն էր առաջին, 

Թողեց իրեն, հանդիպել էր ուրիշի, 

Եվ տանջվում է վիրավոր սիրտն աղջկա, 

Ամեն մի պահ բաց մրմուռ էր իր հուշիֈ 

Ու հոսում են արցունքները սրտակեզ, 

Դեռ հուզում են վերհուշները թարմ վերքի, 

Եվ նա, որ իր խնդությունն էր, էլ չկա, 

Ո՜նց իմանաս գաղտնիքները տիեզերքիֈ 

Մենությունն է բաժին ընկել աղջկան, 

Չէ, չկա սեր՝  երաշխիքը հավաստի, 

Հեռվում մեկը մի տեղ փնտրում է իրեն, 

Գուցե նա՞ է մարգարիտը իր մատիֈ 
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                               ԴԱՌՆԱՑԱԾ ՍԵՐ 
 

Ծովացավ արցունքն իր հուշերում, 

Ալիքվեց խորքերից... հետո էլ 

Իր հոգու ալեկոծ օվկիանում 

Խորտակեց անուրջի բեկորներֈ 

Եվ անցան տարիներ դառնահույզ, 

Բախվում էր ալիքը ափերին, 

Ապրում էր կարոտը սրտացունց, 

Խմում էր թախիծը աչքերիֈ 

Երբ ընկավ արցունքը իր հոգու, 

Խառնվեց հողմի հետ լալագին, 

Ալեկոծ օվկիանում ահարկու 

Հեղեղեց, խորտակեց սերը հինֈ 
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                        * * * 

 

Մի նայեք կյանքին դուք իմ աչքերով, 

Անգույն են տեղ-տեղ իմ աչքերը խոր, 

Հովվի աչքերով սիրեցեք նրան՝ 

Հարթ հովիտներից անցած սար ու ձորֈ 
  

                              * * * 

 

        Հուր եմ սիրել ու ջերմություն 

        Հայրենասեր քաջ հերոսի, 

        Ինձ չեն գամել արծվաբնակ 

        Ժայռախութին Պրոմեթևսի, 

        Թե ես կրակ եմ սրտով հայցել՝ 

        Ոչ թե ճեղքված գազահոսքի, 

        Ոչ թե կրակ բաբելական, 

        Այլ խանդավառ Օլիմպոսի: 
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                        * * * 

 

                       Մի ճերմակ ձի եմ երազել 

Կյանքիս կանաչ մարգերում, 

Մի հովատակ է խրխնջում 

Հոգուս խաղաղ դաշտերում, 

Երբ դեմ-հանդիման ես մոտենում եմ՝ 

Պախուրցը ձեռքիս, 

Ա՜խ, նա հեռու է փախչում ինձանից: 

                       

                        * * * 

 

Այս անտարբեր սառած կյանքին 

Մի բուռ հուրը ի՜նչ անի, 

Այս շանթահար վառվող կյանքին 

Մի դույլ ջուրը ի՜նչ անի: 
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  ՏՐՏՄՈԻԹՅԱՆ  ԵՂԱՆԱԿ 

 

Չեմ վստահի էլ անձնատուր 

Վայրկյաններին ուրախության, 

Վստահում եմ մաքրամաքուր 

Կայլակներին իմ տխրությանֈ 

Ծիծաղում եմ, թե պիտի լամ, 

Հարմարվում եմ վերուվարին, 

Անզեն աչքով նայում երկար 

Լույս ու գիշեր զատող պահինֈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 
 

                                  ՎՐԻՊՈՒՄ 

 

Մաքրություն եմ միշտ կյանքում որոնել, 

Ու որոնումս կողքովն է անցել, 

Ժուժկալ հայացքով խոսել եմ, գործել, 

Վստահ քայլերս կողքովն են անցել, 

Հողմահարվել եմ ու արհամարհվել, 

Ծիծաղել, թախծել, կողքովն եմ անցել, 

Հավատացել եմ ու ապավինել, 

Աճապարել ու կողքովն եմ անցելֈ 

О՜, շատ եմ կյանքում անարցունք լացել, 

Ձգտել եմ առաջ, հետ եմ մնացել, 

Փնտրել եմ իմ մեջ, նաև աղոթել, 

Սիրել, երազել ու կրկին խորհել, 

Հենվել եմ նաև սուրբ խոսքի վրա 

Ու միևնույն է՝ կողքովն եմ անցելֈ 
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                                    ՃԱՔԱԾ ՊԱՏԿԵՐ 
 

Մզեց երազս բերքը երկնահոտ 

Սև-սև ամպերի կույտից ողկույզե, 

Առավ հին գինու սուր խոնավահոտ, 

Բարձրացրի կենաց բաժակը լուսեֈ 

 

Ճաքեց ու ծորաց կենաց խփոցից, 

Պատկերահոսքն է հագել կարմրաներկ, 

Հոսում է մեկը մեկի հարվածից, 

Դատարկությունն է մատներիս մեջ մերկֈ 

 

Ընկերս իր խոսքն ասաց ու խմեց, 

Իմը պատրանք էր, հոսեց առանց կում. 

Դե ինչ, այդպես է, կյանքի հարվածին 

Միշտ նրբանուրբը չի դիմակայումֈ 
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                                   ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՄԵՋ 
 

Ընկավ կարմիր խնձորը ցած արգանդից մոր, 

Ու կարմիրը թափեց գույնը նռան սրտից, 

Ու խաղողի ողկույզն է ճաք ու քաղցրածոր, 

Ու քաղվորն է անուշ ժպտում վազի ճեղքիցֈ 

Մի կիսաչոր, մի հիվանդ ծառ, մի կիսամերկ, 

Մի փակ երկինք, ցուրտ ու խավար մի   

                                                         երկրագունդ, 

Ես չեմ խնդրել այդքան բուք ու սառնամանիք, 

Ի՜նչ երկար է համբերանքի ժամը առույգֈ 

Երկնագույնի, որ լճակին թափի մի բուռ, 

Ու հաջորդի... դաշտում փռի վարդ ու կակաչ, 

Որ դեղինը շողա կրկին անձրև ոսկի, 

Որ կիսաչոր մի հիվանդ ծառ հագնի կանաչֈ 
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                       ԵՐԱԶԻ ՕՎԿԻԱՆՈՒՄ 
 
Լողում ես նավակ, համոզված՝ կա ծով, 

                                                               կա նաև ծովափ, 

Իմը երազ է, իմը՝ թևավոր մի   պատկերաշար, 

Քոնը թիակ է, թե ջարդվի, քամին կհանի քեզ ափ, 

Իմը՝ տապալվող, իմը՝ խորտակվող, իմը՝   

                                                                         անկատարֈ 

Օվկիանում անշուշտ տեսածդ ահեղ  

                                                                խենթ փոթորիկ է, 

Իրական է նա, կարող ես փարվել, օրորվել վրան, 

Իմը երազ է, երկնքից կաթող լուսե շողիկ է, 

Ջրերին քայլող գիշերվա տեսիլք ու անէականֈ 

 

Լողում ես նավակ, ձգտում դեպ ցամաք,  

                                                                 ձգիր իմ կուռքին, 

Ձգիր դեպ ցամաք, փրկիր պատրանքս ալքերից ծովի, 

Փրկիր դառնության օվկիանում սուզվող 

                                                                 իմ անուրջներին, 

Փրկիր կողերիդ կառչած հուշերիս ծվենը փոքրիկֈ 
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                                   ԱՍՏՂԸ   ՎԿԱ 

Երկնի աստղաբույլ շողերի ներքո, 

Մի խուլ անձավի որմնահետքերում, 

Որպես անաղոտ վկա դարերի, 

Սեպագիր հուշն է կյանքը վկայումֈ 

Մտնում եմ խորքը բազում հարցերով, 

Որ դառնամ անխոնջ մշակ տարածքի, 

Խոժոռ հայացքի նուրբ հնարքներով 

Կարդամ, վերծանեմ միտքը փորվածքիֈ 

Ու քարանձավի մեջ մթնամութին 

Առկայծող աստղի մի փոքրիկ շողով 

Տառերն են շփոթ նայում եկվորին՝ 

Ինձ՝ անիմացիս՝ ազդու հմայքովֈ 

Ու դյութականն է փնտրում հայտնություն 

Վիմապատկերին հնագույն դարի. 

Ի՜նչ է սա՝ ասույթ, թե՞ մի պատմություն, 

Թե՞ հայտագիր է կաթվածահարիֈ 

Ու երևույթից առկա, ակնբախ 

Այբ-ու բեն-ներն են իմ մեջ աղմկում, 

Պահանջում ինձնից շաղկապվել նրանց, 

Շշունջ-խոսքերն են միտքս համակումֈ 

Խոսում են դրսից, խոսում են ներսից, 

Խմորում դարեր իմ կավե տաշտում, 

Փորձում են դառնալ իրար դաշնակից, 

Ե՜վ կամ, և՜ չկամ այդ մարտադաշտումֈ 

Տառերն էլ ցրված, անկապ տարածված, 

Չկա շաղկապը տարակույս մտքիս, 

Չկա սթափ աչք՝ անցյալ վկայող՝ 
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Համամիտ նշան խորհրդամածիսֈ 

Եղած դրոշմը մնաց անվարան, 

Չբացեց իմ դեմ միտքը քարերի, 

Խավար պատրանքն էլ լռության խորքից՝ 

Գտա՞ր իմաստը նշանագրերիֈ 

Ու շշնջացի. «0՜, ինչ պատմություն, 

Սա մղկտուք է մենախոսության»,– 

Ու՞ր է քո վկան՝ հանկարծ իմ մտքից 

Կախվեց հարցական գոյաբանությանֈ 

Մտնելը փաստ էր, ելքը՝ մոլորված. 

–Քիչ ապրիր հոգով այդպես ապրածի, 

Ու՞ր է վաղեմի բարքը թաքցրած՝ 

Վավերագիրը հիշատակվածիֈ 

Ու ես կռվում եմ խավարի հետ բիրտ, 

Փնտրում եմ ելքը դարանամուտի. 

Օ՜, Տեր իմ, հանկարծ դուրս ընկա աշխարհ, 

Հալածված, փորձված կանգնեցի ոտքիֈ 

Դարձած ապիկար նրա պահանջին՝ 

Վկա փնտրելն էր իմ ներսը խախտում, 

Լույսի թելերով նայեցի դեպ վեր՝ 

Հրեն ժպտում է վկան դրախտումֈ 
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ԹԵՐԹՎՈՂ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ 

 

Խոսում էի լռության հետ, 

Պատասխանն էր լռություն, 

Փորձում էի լռել իր հետ, 

Պատասխանն էր փորձությունֈ 

Աչքերս փակ են, գարունն է գալիս, 

Աչքերս բացում՝ թախիծն է լալիսֈ 

 

Երազներս երկնքի տակ 

Հրճվում էին պատկերներով, 

Խանձվում էի անձրևի տակ, 

Թրջվում էի արևներովֈ 

Աչքերս փակ են, երկինքն է կապույտ, 

Աչքերս բացում՝ ամպեր են կույտ-կույտֈ 
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                               ԵՂԻՐ ՀԱՄԲԵՐՈՂ 

  

Ու՞ր ես շտապում, սիրտ իմ սիրահար՝ 

Կապույտ երկնքի, կանաչ բնության, 

Երկինքը ձյուն է, ծովը՝ ագաթյա, 

Վայելիր գույներն հարատևությանֈ 

О՜, դարձար կրկին դու խռովահույզ, 

Այդ ո՞վ քեզ նայեց աչքով ցանկության. 

Լավ է խմեմ իմ գինին սուսուփուս, 

Եղիր համբերող ու կատակաբանֈ 

Դե հերիք եղավ շտապես այդքան, 

Ես չեմ կամենում տեսնել ապագան, 

Տես՝ որքան հանգիստ այն մեկը անցավ, 

Եղիր համբերող ու խրատաբանֈ 

 

Հասկանում եմ քեզ, իմ կյանք նրբակիրթ, 

Երբ ենթակա չեն խոսքերս ներման, 

Մեկ-մեկ էլ վարքիս անքաղաքակիրթ 

Եղիր համբերող պահերին ցասմանֈ 

 

Դու չե՞ս դիմանում այլևս մտքիս, 

Ախր անզոր եմ մուտքին չարության, 

Աստված համբերող եղավ մեղքերիս, 

Եղիր համբերող դու էլ, իմ սիրտ ջանֈ 
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ՀԱՄԱՅՆԱՏԵՆԴ 

 

... Ու թերթում եմ թերթերը գիժ, 

Փաթաթվում է մտքիս սև իժ, 

Երբ կարդում եմ պատահարներ, 

Սով ու ավեր, պատերազմներ. 

Է՜հ, մտնեմ տուն, տամ ինձ երգին, 

Ինձ սպասում է իմ երգչուհին, 

Կնվիրեմ մի երգափունջ, 

Կասեմ՝ երգով հանիր տրտունջ. 

Որ մտքերը իմ թարմանան, 

Որ խոսքերն իմ զվարճանան. 

Բայց մտքիս թելն է կտրվում 

Հեռու-հեռու ջունգլիներում, 

Չեմ հասկանում՝ ինչ եմ կորցրել 

Խեղճ ու կրակ Ռուանդայումֈ 
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                               ԿԱՆԱՉ  ՀՈԻՅՍ 

 

Մայրամուտի շափաղում՝ մի ծառ շանթածեծ, 

Պատկերի դեմ խորանի շողն է սքողվում, 

Իմ հոգին լույս է հայցում, դառնում է դառնահեծ 

Ձեռնածու կյանքի ձեռքերումֈ 

Չեռնաթող կյանքի ձորերում 

Իմ հոգին լցվում շավիղ, ելնում է շողերով, 

Ճանկերի դեմ ճգնում, ճոճվում է խորքերում՝ 

Ձեռնածալ կյանքի ճեղքերումֈ 

Օվկիանի մեջ սառցակալ՝ մի սիրտ շիկնադեմ՝ 

Փորձերի դեմ տոկուն, ճաքճքվող շերտերում 

Մի հոգի հույս է ճանկում, դառնում է խստադեմ 

Ձեռնակապ կյանքի խուցերումֈ 

Արշալույսի շուրթերով՝ մի ծիլ խոսունակ 

Կանաչի մեջ հավերժ քաղցրօրոր շողերում 

Իր հոգին վեր է ճախրում՝ դեպ երկինք 

                                                                կապուտակ 

Ձեռնահաս կյանքի դաշտերումֈ 
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    ՍԹԱՓՎԱԾ ԵՐԱԶ 

 

Ճերմակ-ճերմակ մի երազ, 

Մի արծաթե մաքրություն, 

Երկարաթել մի մուրազ 

Բացեց իմ մեջ հայտնությունֈ 

Ու հնչյուններ նա բերեց՝ 

Խնկարկելով իր բույրով, 

Ու երկինքը ծով կտրեց, 

Պատվեց փունջ-փունջ փրփուրովֈ 

Սթափվեցի երազից, 

Տեսա՝ շուրջս ցավն է նույն, 

Ես կախվեցի մուրազից՝ 

Մի պատրանքից անանունֈ 

О՜, հոգնել եմ այս կյանքի 

Ագռավներից սևաթույր, 

Չարագուշակ այդ ձայնի 

Ելևէջից անհամբույրֈ 
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                       ԱՆՀԱՋՈՂ ԹՌԻՉՔ 
 

Գիշերափթիթ խորհուրդը պահի 

                                        անփույթ թառել էր, 

Չկա լուսինը, չկան և աստղեր. 

                                        սակայն խավարում 

Միտքս թռչում էր բաց լուսամուտից. 

                                        սենյակս մութ էր: 

 

Հաշվարկեմ չափը տիեզերականի 

                                        երեք վայրկյանում, 

Իսկ հետո մտնեմ վայրկյան-ակունքի 

                                        խորքերը փնտրեմ, 

Անհայտ մի ձեռնոց խփում է դեմքիս. 

                                        «0՜, ոչ, մի փորձիր»ֈ 

 

Փորձեմ մոռանալ ամեն մի չարը 

                                         անդորրու՞մ այս ջինջ, 

Փորձեմ ես տանել դերը չղջիկի 

                                         ու թագավորե՞մ, 

«Իմաստության» սուտ երեսին թքեմ  

                                         ու գինի՞ խմեմֈ 
 

Խմեմ, սթափվեմ, մանկամիտ դառնամ, 

                                         որ հեքիաթանամ, 

Խմեմ, աստղերը երկնքում բացվեն, 
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                                         որ լուսաբանվեմ, 

Որ անրջածուփ որոնումները 

                                        քաշեմ երկրամաս, 

Որ քիչ լրջանանֈ 
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                             ԱՅՍՊԵՍ ԵՄ ՀՐՃՎՈՒՄ 
 

Երբ ես հոգնում եմ, 

Մեղմիկ խփում եմ լարերին հոգուս. 

Հնչում է անուշ մի նուրբ մեղեդի, 

Սիրով լցվում եմֈ 

 

Երբ ես սիրում եմ, 

Դառնում եմ խոնարհ, խոհեմ ուռենի, 

Առվակի եզրին գրկախառնվում եմ 

Ամռան խիստ տոթին ինձ ապավինած 

Նիրհող սագերին, 

Ես երազում եմֈ 

 

Երբ երազում եմ, 

Միտքս սլանում, ճախրում, սավառնում, 

Դառնում է գինով, թռչող մի ափսե 

Ու որոնում է տիեզերքում կյանք. 

Ու հեռանում եմ ես իմ արևից՝ 

Կամքով աստղերի, 

Ու ես մրսում եմֈ 

 

                  Ու երբ մրսում եմ, 

Որոնում մեկին, որ մենք միասին 

Փնտրենք ջերմառատ կենսաբուխ շողեր՝ 

Տաքություն փնտրող օվկիաններ անցնող 
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                  Ծով հավքերի պես 

                  Եվ կռունկների, 

                  Ու ես հրճվում եմֈ 
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                                             ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ 

 

Թախծոտ է կյանքը ի վերուստ, 

Պարտավորանք է հետնորդի, 

Ըմբոստանում է դերը իմ, 

Չկա ելք, հնար փախուստիֈ 

Իմաստը դառնում է մերթ տագնապ, 

Մերթ երգիծանք է ամոքիչ, 

Մերթ անշարժ, անգործ ու պարապ, 

Մերթ հոգու թռիչք, հույսի ճիչֈ 

Ձգտումն է դարձնում անձանձիր, 

Անհանգիստ է նա, անպարփակ, 

Դժվար է տանում դերը իր, 

Ճակատագի՞ր է, թե գործարքֈ 
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                      ՄԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ես– որոնողի թևքիցը բռնած, 

Ինձ– քաշքշում են երկնայիններումֈ 

Ես– փախստական կեղծադաշտերից, 

Ինձ– ծաղրում են ջինջ երկնաշերտերումֈ 

Ես– որոնում եմ մեղքեր իմ ներսում, 

Ինձ– դրսից փաստեր են ներկայացնումֈ 

Ես– գիժ կտրում եմ լարը ջութակի, 

Ինձ-ներբողում են որպես տաղանդիֈ 

Ես - իմ սիրո մեջ, վառ երազներում, 

Ինձ– դե լրջացիր, աշխարհն է քանդվումֈ 

Ես– փախչում եմ ինձ հետևողներից, 

Ինձ- դու մարդ չես, դե մարդամոտ եղիրֈ 

Ես– կրկին այնտեղ՝ աստղերից անդին, 

Ինձ– դերդ երկրում չտարար կարգինֈ 

Ես –ցնորվել եմ, խառնաշփոթ է, 

Ինձ– ամոթ է դե, մենք քեզ մոտ ենք դեռֈ 

Ես– թողեք մնամ, մնամ ինքս ինձֈ 
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                  ԵԼԵՎԷՋ 

 

Լավն ու վատը աշխարհի 

Թափթփվել են իմ ճամփին, 

Մեկ ժպտում են, մեկ խայթում, 

Փորփրում են իմ հոգինֈ 

 

Հորիզոնից իմ ճամփի 

Կանչում է միշտ մի փարոս, 

Մեկ լուսինը, մեկ արփին 

Ուղեկիցն են իմ անխոսֈ 
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                                   ՀԱՎԵՐԺԻ ՏԱՐՐԵՐ 
 

Գոյը-անսկզբի և անվերջության 

                         միջնահատվածում 

                                           ժամեր է ծամումֈ 

 

Ժամը– աններող ճակատագրի 

                        ճիշտ-սխալ շենքերի 

                                           պատերն է շարումֈ 

Ճիշտը– սխալի մյուս երեսն է, 

                         ինչպես այս կյանքը 

                                  մի ուրիշ կյանքի 

                                           իմաստ է փնտրումֈ 

Սխալը չի ճշտվում, շտկվում է միայն 

                          ուրիշ ժամանակ, 

                                           մեկ ուրիշ պահիֈ 

 

Պահը– չես կարող վերադարձնել հետ. 

                          գոյի մեջ նա էլ 

                                   ստիպված է միայն 

                                            ընթանալ առաջ. 

Առաջն էլ– անհայտ, անտեսանելի 

                                        ալիք ու շառաչ: 
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                                ԳԻՆԵՀԱՐ ՊԱՏԿԵՐ 

 

Երբեմն, երբ որ գինով եմ դառնում, 

Երբ որ նստում եմ ցոփ ճաշկերույթի, 

Իմ լի բաժակը Անհայտին զարնում, 

Կենացն եմ խմում Աներևույթիֈ 

Անցյալը՝ հեռու, անթափանց մշուշ, 

Փարվում է մեղմիկ իմ վառ հուշերին, 

Իմ մանկությունը ՝ լուսավոր մի հուշ, 

Արձագանքվում է լեռնալանջերինֈ 

Գլխապտույտից անցած օրերը 

Հառնում են հանկարծ ցավից դավերի, 

Ուրախ պահերը՝ անուշ մի օրոր, 

Որից դառնում եմ գինով ավելիֈ 

Ու՞ր է գաղտնիքը՝ օրերու՞մ անցնող, 

Թե՞ ապրողների մտքում է պահված, 

Ամենուր հարցեր՝ անվերջ հալածող, 

Անթիվ պատկերներ՝ երկնքից կախվածֈ 
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                                           ՕՐԸ 
 

Սա է այսօրվա դիմապատկերը 

Խաղընկերներիս՝ խոսք ու գործերի, 

Հոգու խորքերից եկող կանչերի, 

Ծանր ու թեթևի դիմախաղերը: 

 

Սրանք են այսօրվա խթանումները, 

Հարընթաց քայլը մեծ ոլորտների, 

Ամուր ու հաստատ խիզախումները 

Բացված էջերը հոգու ծալքերի: 

 

Եվ կծկումները հոգնած նյարդերի, 

Անհաշտ մտքերի պարտությունները, 

Ձեռնամարտերը կեղծված զարդերի, 

Ծածանվող սրտի հաղթանակները: 
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                               ՄԻ ՇԻՇ  ԳԻՆՈԻ ՄՈՏ 
 

Ծառը գլխիվայր, պարանը՝ ոտքիս 

Հայտնվեց վիճակն իմ սարերից այնկողմ. 

Ու երկրագունդը ծռվեց ոտքիս տակ, 

Ու երերացին ծառերը տկլոր. 

Մի փերի մտավ տաճարն իմ գինոտ, 

Ճեղքեց տակառը առվակն իմ խոսուն, 

Քննադատները երաշտից ճաքող 

Ծխնելույզներից փչեցին ստեր, 

Կերտեցին հեծյալ՝ կատուն շան մեջքին, 

Դարձան ձնագունդ ամպերի վրա, 

Միզեցին անխիղճ իմ անզոր գլխինֈ 

Ժայռերն իմ սիրած կայծակի շանթից 

Դարձան երերուն, արջեր արթնացնող, 

Պոկեցին քարեր քարայծի ոտքից, 

Կանաչ անտառում երազը դեղնեց. 

Մի չղջիկ խփեց դեմքին հավկուրիս, 

Ու ծովն իմ խմվեց բերանով ձկան, 

Ու ծիածանը ջարդվեց իմ գլխին՝ 

Կարմիրը հյուսիս, 

Կանաչը հարավ, 

Մտքիս ցիրուցան, 

Առջևից, կողքից 

Անցան, չքացանֈ 
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                                   ԻՄՊՐԵՍԻՈՆԻԶՄ 
 

Իրապաշտ չեմ ես և ոչ էլ գուշակ, 

Ոչ էլ ապրողը այսօրվա օրով, 

Այլ երազող եմ պարզ ու հասարակ, 

Լողում եմ Տիրոջ սահմանում բոլորֈ 

Ինչպես ամեն օր ու ամեն վայրկյան, 

Այնպես էլ այսօր իր տերության մեջ 

Վայրէջքներ եղան երկնակայանում, 

Մի օր էլ իջա դաշտում աստղամեջֈ 

Չէր հասել այնտեղ ոտքը տմարդու, 

Չկար և Եվան՝ մեղսագործը մեծ, 

Քարածերպերից օձը չէր սողում, 

Ոչ էլ հրճվում էր խեղկատակը նեռ: 

Բայց օրորվում էր հողը ոտքիս տակ, 

Հին խաչափայտը ծանրանում ուսիս, 

–Մոտեցիր, ամպ իմ, ինձ Երկիրը տար, 

Նրա գրկում է տեղը երկուսիսֈ 

Ամպը մոտենում Երկրի դարպասին, 

Անձրև է դառնում աչքերում լույսի, 

Հենց այդ միջոցին զնգոց եմ լսում. 

–Մուծեցեք վարձը ձեր հեռախոսիֈ 
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                   ՉԱՓԱԾՈ ԻՄԱՍՏԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 

  

Դարպասված էի. 

Բայց եղանակվեց առաջարկվածը, 

Որ փորձեմ բացվել, 

Որ փակագծվեն կենտ ու զույգ մտքեր, 

Որ մտափորձվեն խորթ երևույթներ, 

Ճանաչողության իրը ես-երի, 

Որոնումները տիեզերականի, 

Անառարկայի, անիրայնության 

Հեշտ թափանցելի ողջ պատրանքներըֈ 

Ու ես բացվեցի 

Գերոլորտներով որոնումների, 

Ուղղվածությամբ ընթացող հոսքի 

Առեղծվածային աշխարհի դեմքից 

Շրջապտույտում անհեթեթության, 

Կապույտ երկնքի, հողի ու ջրի 

Օղակավորված արտահայտությամբ, 

Սպիտակ ու սևի, չարի ու բարու, 

Գիշեր-ցերեկի երկփեղկվածությամբ, 

Արարչասլաց ներդաշնակությամբ, 

Օբյեկտ-սուբյեկտի գոյաբանությամբ, 

Որ արտահայտեմ ազատությունը 

Իմ հասկացության չափի միտումով, 

Որ միտքս բախվի տարածք ու ժամի 
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Լայն պարիսպներին, 

Ու ես բացվեցի, 

Որ ստրկատերի ճկուն ճիպոտից 

Բարձրանամ տիրույթ նշանակության, 

Ճաշակեմ գաղտնիք սուրբ անաշխարհի 

Ճանաչման անվերջ շրջապտույտում, 

Հակադրվելով ինքս իմ մտքին՝ 

Որոնեմ աշխարհ հակառակ կողմից, 

Որ ընկալումը, պատկերացումը 

Կապեմ, լրացնեմ մեկով մյուսին, 

Ու հրամցնելու, լուծույթ դարձնելու 

Հանգամանքների բերումների հետ, 

Որ ես զրուցեմ իմ բնության հետ, 

Դառնամ ծայրահեղ մի կամայական, 

Թռչեմ իբրև վեր 

Ու պարտված ընկնեմ, 

Որ քիչ սթափվեմֈ 
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                           * * * 

 

Կանգնեցնեմ իմ ե՞ս-ը, 

Ո՞ր ժամանակով... 

Աշխարհի՞կ, թե՞ երկնային. 

Խոսք ու գործս կբողոքեն, 

Քանզի քո կյանքը քո ձեռքում չէ. 

Մնա քո ներսում, մի եղիր ինքնակոչ, 

Թող արտացոլվի քո գործառույթը. 

Կազմավորվիր մասնավորիդ մեջ, 

Շրջանակներդ ծառայեցրու իբրև                    

                                                  կամակատար, 

Ճանաչիր լեզուդ, 

Մի՛ պղտորիր կառուցվածքդ՝ 

Ամենակարողի գթությանը ապավինած, 

Սովորիր օգտվել ազատությունից, 

Մի՜ ընկիր բացատրության    

                                    լեզվաճարտար 

                                                       օվկիանոսը, 

Մի՜ կախվիր ունայնության ճյուղերից, 

Հաճախ դրանք անչափ բարակ ու ջարդ-      

                                                             վող են. 

Փնտրիր շնորհի ոգեղեն ոլորտները, 

Գործիր իրադրության պայմանների            

                                                        համաձայն, 

Հերիք եղավ ինձ կապկպես. 
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Սեփական մերկությունս ուզում եմ     

                                                      ճանաչել ես, 

Ես գիտեմ, որ դա ես չեմ, 

Ասում ես՝ պատերազմը, սովը,  

                                                 համաճարակը, 

Բոլոր-բոլորը գալիս են ինձնի՞ց, 

Ասում ես՝ աշխարհը տառապում է       

                                                              ինձնի՞ց, 

Ասում ես՝ անհաջող հորինվա՞ծք եմ, 

Թե՞ հաջողվածի, կատարյալի 

Անհաջող դերակատարը.. 
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Ու անհրաժեշտը 

Տարավ ինձ իր հետևից, 

Ասաց՝ սա ծայրահեղությունն է, զերծ մնա, 

Տարավ ինձ՝ հաղթահարելու           

                                               դժվարությունները, 

Տարավ՝ նախապատրաստելու  

                                               գործունեությանս, 

Որպեսզի դարձնի 

Բոլոր կենդանիներից ամենակենդանին, 

Տարավ աշխարհի նեղ կածաններով, 

Անցկացրեց փոխաբերական իմաստների 

Փշապատ պատնեշներով, 

Դրսևորվեցին հատկություններսֈ 

Կնճիռներս դարձրեց բովանդակալից. 

Ջրի մակերես էր դուրս գալիս տկարությունս. 

Դատողությունս կաղապարվում էր  

                                                    համբերությամբ. 

Պարգևատրվեցի առաջին և երկրորդ կարգի 

                                                    կրծքանշանով, 

Երրորդը հաշմանդամի կարգն էր. 

Տառապանքների հաշվին բարձրանում էր 

                                                 գոյամակարդակս, 

Ձախողումները սովորական երևույթ էին, 

Հոգսերը դառնում էին իշաբեռ. 
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Փորձեցի դուրս պրծնել ճանկերից, 

Ասաց՝ անհրաժեշտ է, 

Նետեց երկրադժոխք, հանեց, 

Տարավ կղերականի մոտ, 

Որից՝ խավար միջնադարի 

Խարույկ բարձրացնողների հոտն էր գալիս. 

Այդ հոտից աչքերս բացեցի... 

Անչափ ուրախ եմ, 

Որ այդքանը.. 
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Անտառ մտնողիս 

Գիշերային խորհուրդը՝ 

Ինձ դեպի լույս վանողը 

Շոյեց ազդրերս, դարձա անմարմինֈ 

Արմատներս կտրեցի երկրակենտրոնից, 

Թեթևամտությանը հանձնեցի  խոհս, 

Վերաճեց իմաստասերման իմաստը, 

Նպատակային պատճառս ինձնից առաջ         

                                                            անցավ, 

Դուրս պրծա գործիքայնությունից, 

Քաշում էր ձիրքս ինձ իր հետևից՝ 

Առաջ՝ դեպի լույս, դեպի կյանք, 

Դեպի մարդկությունֈ 

Տիեզերական գաղտնիքը ուսած՝ 

Մատնացույց արեց ինձ հեգնականը՝ 

Գնա՜ այստեղովֈ 

Քանզի աստղերի լույսն էր միակը, 

Թռչում էի այնտեղով, 

Փնտրում էի «Հարդագողի ճանապարհը», 

Լու՜յս, լույս այնքան շատ, 

Արահետներ այնքան բազմազան, 

Ու ոլոր-մոլոր 

Մի թափառականֈ 
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Սովորել՝ ընթանալ առաջ... 

Ինչու՞ սովորել, 

Երբ չես կարող չընթանալ առաջ՝ 

Թեկուզ հետ գնալովֈ 

Պարզապես հարկավոր է ընթանալ առաջ՝ 

Առանց հարկավորի, 

Պարզապես ընթանալ առաջ. 

Ավելի ճիշտ՝ առաջ ենք ընթանում, 

Կամ ընթանում ենք առանց առաջի, 

Կամ արշավում ենք ընթացքից առաջ, 

Կամ առջևում ենք կանգնած առաջի, 

Մեկ է՝ առաջ, ետ, նայիր խառնվածքիդ, 

Տես՝ ականջներդ իրենց տեղու՞մ են, 

Տես՝ ինչ է ուզում բարին քեզանից, 

Տես՝ ինչ է ուզում չարը քեզանից, 

Թե ունես տալիք, տուր ու շուտ պրծիր, 

Որ չմնաս պարտք թեկուզ ոչ բարուն, 

Բայց բառիմաստդ ո՞ր ակունքից է,  

Որ կողմնորոշվես ասածներիդ մեջֈ 

Ախ, ինչ հաճույք է, երբ որոնում ես 

Ե՜վ փրկության դուռ, և ազատություն. 

Նայում ես ժամին. 

Տասը րոպեով ընթացար առաջ, 

Քանզի չես կարող չընթանալ առաջֈ 

 

 
                                                



90 
 

 

 

 
                                               * * * 
 

Ահա տրամադրությունս տաք 

Նորածին մի երեխա, 

Անցանկալի է այսպես մնալս, 

Երբ տարրալուծվում ես դատողությանդ   

                                                            կրքին, 

Երբ բանականությունը վեր է ածվում   

                                                            աբսուրդի, 

Երբ սիրտդ բաբախում է անցանկալինֈ 

Ո՞նց հաղթահարեմ սրան, 

Երբ ինչ-որ բան է նշանակում, 

Բայց չգիտես՝ ինչ. 

Երբ ծաղրում է հավատքդ 

Համակցությունների եղանակովֈ 

Գերիշխեմ նրան աղոթքո՞վ, 

Կօգտվի պահից, 

Կասի՝ հոգնած էիր, չնկատեցիր. 

Հակաճառե՞մ, 

Ո՞վ է վկան, որ ինձ ինֆարկտի հասցնի, 

Որպեսզի դատեն աշխարհիկ օրենքովֈ 

Ո՞վ կծաղրի... 

Թե՝ խեղճը շատ պայքարեց, 

Որ աշխարհում լինի խաղաղությունֈ 

Վարպետությամբ մտնում, դուրս է գալիս՝ 

Գերադասելով քաղաքակիրթ ձևը՝ 
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Ձեռքին շղթա բաբելոնյան գերությանֈ 

Է՜հ, խմեմ գինի, 

Միգուցե 

Իրենցից ավելի ուժեղներից փախչեն, 

Չէ, չէ, դեպի աղոթք, 

Ահա ես, ահա տրամադրությունսֈ 
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Երկրից մինչ աստղեր ձգում եմ թելեր, 

Նստում թելերին ու ճոճվում, 

Չկա աշխարհիկ հոգս, 

Ազդեցիկը տեղը զիջում է վարկածին. 

Ու՞մ ներկայանամ, ու՞մ խոսք ուղղեմ,  

                                            ում եմ պետք, 

Ի՞նչ եմ ես՝ 

Մոլորակ՝ առանց արբանյակի, 

Թե՞ անտեր արբանյակ... 

Այստեղ հարատևելը իմ օգտին չե 

Ու՞ր են ձեր, այսպես կոչված,  

                                        թռչող  ափսեները, 

Ինձ տանեն համաշխարհային ջրհեղեղի 

                                                     հայրենիքը. 

Հերիք է՝ ճաշակեցի վեհագույնները, 

Ապրեցի ներանհատական կյանք, 

Ապրեցի ներանձնական պահ, 

Որոնում եմ փրկագնող միջոց: 

Մինչև երբ ես օրորվեմ աստղերից  

                                              աստղեր. 

Շարժիչ ուժի հեղինակ էի, 

Բայց կանգնեցնողը ես չեմ, 

Հերիք է կանգնեցրեք թելերը. 

Ինձ հիմարի տեղ մի դրեք, 
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Ես ժամադրված եմ, 

Գիտաժողովի համար  

 Պետք է պատրաստեմ ճառեր: 
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Վաղը, հույսը գրկած, 

Դուրս կգամ փակուղուց, 

Ես կքայլեմ «Մեծ արջի» ձեռքից բռնած. 

Նոր միջավայրեր կբացեմ՝ 

Էվոլյուցիայի մեջքին նստած, 

Կընթանամ առաջ՝ դեպի անհայտություն, 

Հուսով, որ մի բան կբացահայտեմ՝ 

Դուրս պրծնելով բազմադարյան         

                                                ստրկությունից, 

Եվ նրանցից, ովքեր պաշտպանում են 

                                                   ստրկությունը, 

Քանզի Արարչի կամքով բաց է ուղին. 

Ինձ տանում են այդ ուղով, 

Ուրեմն չեմ կարող չգնալ. 

Ուրեմն կգնամ դեպի անհայտություն՝ 

Բացահայտելով միամտությանս չափերը, 

Համոզվելով, որ ստեղծված եմ, 

Ուրեմն պետք է տառապեմ որոնումներում, 

Կամ ավելի մարդանամ՝ 

Գնալով դեպի կատարելություն, 

Կամ ինձանով 

Տիեզերքում ինչ-որ գործ առաջ  

                                                      տանողներին 

Գոհացնելով, 
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Գործին աջակցելու  

                                պատրաստակամությամբֈ 

Ու թե Արարչի կամքը լինի, 

Միտքս չի խուսափի տարածություն-ժա-           

                                մանակի հորիզոններից, 

 Քանզի ապագան սնվում է անցյալով, 

Քանզի Արարիչն է ամենազորը, 

Ուրեմն վախենալու ոչինչ չկա, 

Ուրեմն նա կտանի դեպի կատարելություն 

Մեզ անհայտ մի ճանապարհով, 

Մեզ մնում է միայն շարժել ոտքերը, 

Բայց ոչ դոփել տեղում... 

Բայց այդքանը վաղը, 

Իսկ այսօ՞ր.. 

Այսժա՞մ... 
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Ձգեցի վեր բամբասվածիս. 

Ամպերի միջնաբերդը թագադիր. 

Ժամանակի ու տարածության թելերից   

                                                              կախեցի, 

Օրորեցի չնմանիս, 

Խաղս դարձավ արևի ճառագայթներին  

                                                           խաղընկեր, 

Սերս ամփոփվեց ունայնության մեջ, 

Լույսը կգթա, կասի՝ քաոսվեցֈ 

Ներկա հաճույքը առա թևիս տակ, 

Օրենքն ուրիշ է այստեղ հավերժի, 

Իրավունք ու փորձ չունեն ճիշտ անուն, 

Այլ կարծեցյալն են նախնական գոյիսֈ 

Աննպատակի, չապրեցողի պես, 

Հիացած կյանքի մի նոր կեցությամբ, 

Վարձատրվեցի անօդաբույրով 

Ու պատկերներով իսպառ չքացող, 

Շարժման անուղի անորոշությամբ 

Ու վերադարձով նորից հուսադավ, 

Ու բերկրությունով անորոշ հալի, 

Ու դատարկությամբ ներկա-անցյալի՝ 

Ջլատված կամքով ընկա նախնատեղ, 

Տոհմաբանվեցի տեղիս լծակին, 

Որ ժամանակը սկսի գործել, 
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Որ անհետանա աննպատակը, 

Որ առանձնանան փաստն ու տեսիլքը, 

Որ սրբագրվի խճճված ուղիս, 

Որ ամայության դատարկ հետքերից 

Ճաշակեմ ու զգամ երազ տունդարձը. 

Ասացեք խնդրեմ՝ որտե՞ղ եմ ընկել, 

Ի՞նչ եմ կորցրել, ի՞նչ եմ ման գալիս, 

Ինչի՞ վրա եմ ես թրև գալիսֈ 
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                         ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԻ ՆԱՄԱԿԸ 

 

Սիրելիս, երեկ քեզ տեսա այգում, 

Հայեցահարվեց սիրտս իր խորքում, 

Ինքնարտահայտվեց խոսքս անշշուկ, 

Թռիչքաձևվեց իմաստը կյանքիս. 

Իմաստասերիս տառապյալ սրտում 

Նշանակվեցիր հարաբերակից, 

Կողմնորոշվեցի քո կառուցվածքում, 

Հիշեցի խոսքեր մարգարեական.   

Չլինի՞ թե ես գայթակղվեցի, 

Բայց չէ, խորքային էություն էր պարզ, 

Մաքրության պահ էր շղթայակցվող, 

Ներշնչեց միտքս հմայքդ թովիչ, 

Չէր բավարարվում հոգիս քո տեսքով, 

Գերակշռում էր սերս այդ պահին 

Քո ամբողջ քաշին՝ ոտքից մինչ գլուխ, 

Ներթափանցվում էր բովանդակություն 

Բերելով քաղցր հոգեկան վերելք. 

Սա հեքիաթ էր մի իրագործելի, 

Սա դրախտային վիճակ էր մարդու, 

Երբ ինձ նայեցիր, 

Իմացաբանվեց շարժումն իմ ներսի, 

Տեղաշարժվեցին առաջ ընթացող 

Թույլ ամրակայման մայրուղիներս. 

0՜, իմ սիրելի, 
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Փշուր-փշուր է իմ կեցությունը, 

Արի ու փրկիր քո հատկորոշմամբ, 

Վերջինիս դարձրու թռչուն, 

Որ թռչեմ 

Ես քո թևերով... 
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                             ԳԱՂԹԻ ՃԱՄՓԵՔԻՆ 

 

Երկնքից իջա Երկիր մոլորակ՝ 

Հաստատ համոզված, որ նա խոլոր է, 

Դրեցի երազ բարձս գլխիս տակ, 

Կրկին աշխարհի գործը մոլոր է: 

Նայեմ իմ օրին. նոր «էվրիկա-ներ», 

Նոր-նոր  կոլումբներ այնտեղ՝ ծովափին, 

Նայեմ՝ իմ մեջ են լուռ աղաղակում 

Ծով կռունկները գաղթի ճամփեքինֈ 

Այս է մեր կյանքը. ժպիտ, արցունքներ 

Անառակության այգում չարակամ. 

Դե ինչ, գուցեև նախամայրը մեր 

Չէր կարող չօգտվել մրգից քաղցրահամֈ 
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                           ՀԱՅ ԵՍ, ԵՂԲԱՅՐ ՋԱՆ 

  

Հայ ես, եղբայր ջան, քո հողում մնա, 

Թե չէ հասել ես մինչև Սամոա. 

Չափվել ես մինչև կղզիներ Կուկի՝ 

Թողած դրախտը չքնաղ Ջերմուկի. 

Խոսում անգլերեն, թե՝ Նորֆոլկից եմ, 

Հատուկ նիստերի միշտ մասնակից եմ. 

Ախր ո՞վ պիտի թութը մեր թափի, 

Քաղաքացին ես Փղոսկրյա Ափի. 

Նայում ես աչքով նույն մարդակերի, 

Իբր նայվածքն է քո ապրած տեղի. 

Երկիրն իմ հայի այդ ու՞մ համակրի, 

Պատիվն ես պահում դու Հրո երկրի. 

Ամոթ է, ամոթ, մնա քո հողում, 

Հայրենիք բառից ցնցվում ես, դողում. 

Կառուցում ես շենք երկրում Սայփոնի, 

Կերտում կոթողներ գրկում Քոսրայի. 

Դեռ նախագծեր հեռավոր Յապ-ում, 

Խոր ջրամբարներ՝ չոր անապատում. 

Հատել ես բևեռ ու  հասարակած, 

Ախպե՛ր, դու հա՞յ ես, թե հեքիաթ-արկած, 

Ու ցույց ես տալիս աֆրիկյան աղվես, 

Թե ոնց բռնեցիր կղզում Ռոդրիգես. 

Ո՜նց ծափահարեց քեզ ամբողջ Ռիո-ն, 

Պատմում ես՝ ինչպես հասար Ռեյունյոն. 

Ամոթ է, ամոթ, մնա քո հողում, 

Հայրենիք բառից փախչում ես, դողում. 
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Բացում ես արձան, գործարան Լոս-ում,   

Կառուցում կամուրջ խուլ Բարբադոսում. 

Ու նախագծեր, կառույցներ Սեյշել,  

Մի տեղ Միգել ես, մի տեղ էլ՝ Միշելֈ 

Արքայից-արքա՝ կղզում Պրինսիպի, 

Սուրբ Հեղինեում՝ Բոնապարտ-հիպի. 

Հնդկացու շորով հասած Բուրունդի, 

Ախպեր, դու հա՞յ ես, թե մի նոր Գանդի. 

Քեզ մոտ ուղտերը ընկնում են անզոր, 

Քանզի հասել ես Ֆարեր ու Ազոր. 

Դեռ էլ չեմ ասում Պասխի, Էկվադոր, 

Սան-Սալվադորում՝ մեծ պրովոկատոր. 

Փչում ես շվի Մադեյրաներում, 

Շահում մրցանակ Կաբո-Վերդեում՝ 

                          պանդուխտի դերում. 

Ամոթ է, ամոթ, մնա քո հողում, 

Քո հարցը պիտի դրվի ժողովումֈ 
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                                   ԴԵՊԻ   ՈՒ՞Ր 
 

Անցած ուղիս փշոտ-փոշոտ, 

Առաջ, առաջ՝ դեպի ու՞ր, 

Ասված խոսքի խանձված հետքով, 

Երգով, վերքով՝ դեպի ու՞ր. 

Այնտեղ ավեր, այստեղ դավեր, 

Ճամփաներ են ամենուր, 

Նայեմ երամ կռունկներին, 

Գուցե գիտեն՝ դեպի ուրֈ 
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                                            ԳԻՏԵՄ 

 

Ես չգիտեմ, 

Թե այդ ինչու ես չգիտեմ, 

Թե որն ընտրեմ, 

Որ կողմ կտրեմ, 

Կյանքի իմաստ փնտրեմ-գտնեմ, 

Թե ոնց նայեմ ես երկնքին, 

Որ նշմարեմ հետք երկունքի, 

Երկունքը լուր, որ հաստատվեմ, 

Որ անիմաստ չտառապեմ. 

Գիտեմ, գիտեմ, 

Թե այդ ինչու ես չգիտեմ, 

Ինձ չգիտեմ: 
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                                        ԼԱՎԱՏԵՍՆԵՐԸ 

 

Նրանք չեն դառնում, նրանք ծնվում են, 

Ոսկևորում են հորիզոնները, 

Անցնում են սիրով, անցնում են սրտով, 

Ապրում են երկար լավատեսներըֈ 

Ես նշմարում եմ նրանց բիբերին 

Փայլփլող մի լույս մարգարեական, 

Խորհուրդ են տալիս, որ ապրենք լույսով 

Գալիքին սատար լավատեսներըֈ 

-О', լավ կլինի,– պնդում են նրանք՝ 

Բարեհունչ ձայնով հաստատ հավատի, 

Դեմքներին հույսի ցնծուն կրակներ՝ 

Քայլում են մեզ հետ լավատեսներըֈ 
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                               ԳԱՐՈՒՆ է ԿՐԿԻՆ 

 

Ձյունը հալչում սարերի, 

Բողբոջներն են արթնանում, 

Ծաղիկները գույնզգույն 

Իմ աչքերն են զմայլումֈ 

Իմ երազն են հմայում 

Ծիածան ու ձնծաղիկ, 

Դեղին ձուկը՝ գետակում, 

Կանաչ ծառին՝ փայտփորիկֈ 

Թրթռում է իմ ներսում 

Մրսած շողը արևի, 

Դուրս եմ նայում ու տեսնում՝ 

Զմրուխտ գարուն է էլիֈ 
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                            ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Մտաժողով է իմ ներքնաշխարհում, 

Ու հավաքվեցին սեր, հույս ու հավատ. 

Միաբանվեցին. գծում են, խորհում, 

Որ մարմնի համար կառուցեն տնակֈ 

Իմաստությունը՝ ծեր ու ալեհեր, 

Փորձառությունը՝ իր մուրճը ձեռքին, 

Եկավ մեջտեղը կանգնեց ոնց տանտեր՝ 

Պատկերացումը գավաթով խոսքիֈ 

Միաբանվեցին ու անցան գործի 

Մեկը՝ բոլորի, բոլորը մեկի... 

Ցանում են, բերում հավատարմությամբ, 

Ջանք ու եռանդն է տիրել ամենքինֈ 

 

Խնջույք է այսօր իմ ներքնաշխարհում, 

Ու սեղանի շուրջ գգվում հարազատ, 

Ասում են, խնդում, խորհում են, թնդում, 

Կողքից ժպտում է մի փոքրիկ տնակֈ 
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                             ԿՐԿՆՎՈՂ ՊԱՏՐԱՆՔ 
 

Այսօր արևն է ժպտում երկնքում, 

Պարահանդես է իմ գլխավերև, 

Աղավնիները շուրջպար են բռնում, 

Ու կռունկներն են ճախրում թևիթևֈ 

 

Արևի ցոլքի երանգում բազում 

Կույտ-կույտ ամպեր են օրորվում կամաց, 

Մյուս հավքերն էլ երկնի լազուրում 

Պարում են, պարում, պարում ինձ համարֈ 

Աղավնիները տանիքին իջնում, 

Երամն է անցնում սարի հետևը, 

Անձրևանոցից կաթիլն է ընկնում, 

Ցնդում է ամբողջ երկնապատկերըֈ 
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                         ՀՈՒՍԱԽԱԲՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Այս երկրում այնքան թռուցիկ խոսքեր, 

Այնքա՜ն խռովքներ փշերից նորի, 

Տեսա չգրված անթիվ օրենքներ, 

Որ չեն պաշտպանում դատը անզորիֈ 

Փախչում եմ ահա կրկին հուսախաբ 

Անդրկուլիսյան խարդավանքներից, 

Փախչում եմ դեպի ուրիշ հանգրվան, 

Փախչում եմ հեռու դասակարգերիցֈ 

Իմաստուն չեղա Սողոմոնի պես, 

Չեղա համբերող բաբելոնում այս, 

Սոդոմ-Գոմորի սահմանից անտես 

Դեռ մոլորում են ճիչերը անսաստֈ 

 

                                  Մոսկվա   1998թ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

 

 

                      ՍԹԱՓՈՒԹՅԱՆ ԱՀԱԶԱՆԳ 

 

Մոլեռանդները տեր են ամենուր, 

Կյանքեր են լափում թմրադեղերը, 

Պատահարներ են ամեն քայլափոխ, 

Ծուղակ են լարում բռնատերերըֈ 

Ախր մինչև երբ մրոտեն պիտի 

Կեղծավորների ժպիտներն արբշիռ, 

Այդ ինչքա՜ն-ինչքան ստրուկներ նյութի 

Պիտի մրոտեն անուն ու պատիվֈ 

О՜, երկրագունդը դեռ կծանրանա, 

Քանզի ծնվում են նմանակները, 

Բազմապատկում են ցավը հարակա 

Տագնապով հղի ժամանակներըֈ 
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                                ՕՐԵՆՔԻ ԵՆԹԱԿԵՏ 

 

Ո՞նց կլինի՝ ճիշտը սխալն է,  

Սխալն էլ սխալմամբ ճշմարտանա, 

Ճշմարիտը տրոհվի մաս-մաս, 

Մասն էլ մաս-մաս ընդդիմանաֈ 

Սահման-դրական օրենքն էլ խորթ՝ 

Ենթարկվի'ր– մատ թափահարի, 

Եվ օրենքն այդ՝ սահման խախտող, 

Իրավունքն իմ ոտնահարիֈ 

Ո՞նց կլինի՝ ճիշտը սխալն է, 

Սխալն էլ ճշտված՝ ճշմարտանա, 

Ճշմարիտը տրոհվի մաս-մաս, 

Մասն էլ մաս-մաս անհետանաֈ 
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                              ՍՏԻ ԾՈՒՂԱԿՈՒՄ 

 

Մեկը մեկի ցավն է տանում, 

Մեկը ցավ է տանում մեկին, 

Մեկին մեկով ցավն է ծամում, 

Մեկով ցավն է ծնում մեկինֈ 

 

Ցավով ապրած կյանքը մեկ է, 

Ապրած, չապրած՝ մեկին մեկ է, 

Ցավը մեղք է ծնում սիրով, 

Ցավով սերը մեղքից մեղք է: 

Մեղքով մտավ սուտը աշխարհ, 

Սուտը ծնեց բյուրավոր սուտ, 

Այս ստերի սուտ աշխարհում 

Ինձ կոփեցին ստով հմուտֈ 
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                               ՀԱՄԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Գեղեցիկը դառնում տգեղ, 

Սերը դառնում ատելություն, 

Մեղավորը կոչվում անմեղ, 

Գիտությունը՝ տգիտություն, 

Առուփախի մրցույթների. 

Կողքից մեկն էլ թե՝ մարդկությու՜ն, 

Շուտով-շուտով արդարություն, 

Ուղեղի մեջ անմահություն, 

Համբերություն, 

            համբերություն,    

                      համբերությունֈ 
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                          ԽՈՀԵՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ 

 

Ու հաջողություն տվողը խղճաց 

Հպարտ ու հաստատ միտք քննարկողիս, 

Իմաստությունը ամաչեց իմ մեջ, 

Երբ որ հանդիպեց անհաջող քայլիսֈ 

Ու հանեց լեզու, ու խոսեց ինձ հետ, 

Մեղավոր հանեց հաշվարկը իմ թույլ, 

Իմը իրենն էր, ու հանկարծ ծնվեց, 

Լսվեց ինքնագոհ սաստիչ կանչը սույլֈ 

Այնժամ հասկացանք, որ ծնվեց պաշտպան, 

Ծնվեց տեսիլը մտավախության, 

Որ պիտի ձգի թելերը անմիտ 

Անվախ թևածող սանձարձակությանֈ 
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                             ՄԻ ՉԱՐԱՇԱՀԵՔ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Մի՜ չարաշահեք ազատությունը՝ 

Խոսքի ու խղճի, նաև հավատքի, 

Մի ոտնահարեք, դա սրբություն է՝ 

Վերից մեզ տրված՝ հանուն նոր բարքիֈ 

Նա է մեր լուսե ուխտը դարերի 

Ու խավարներում բոցկլտուն հուրը, 

Նա է արծիվը մեր վեհ սարերի, 

Անապատներում որոնած ջուրըֈ 

Նա պատմություն է, հետ նայենք մի պահ, 

Օվկիանն է խորհուրդ ծով համբերանքի, 

Նա է ապագա ժամանակ, տարածք, 

Կատարյալ ուղին, միտքը խոյանքիֈ 

Մի չարաշահեք ազատությունը, 

Նա փրկարարն է մեր խճուճ կյանքիֈ 
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                                              ԹԵ... 

Թե ես հաղթող եմ, 

Ո՛չ հարձակումի, 

Այլ արդար դատի, 

Եվ ոչ թիկունքից մարդ կոխկրտողի. 

Այլ թևատարած  

Դավին դեմ կանգնած, 

Ընկած ասպետի աչքը չհանող 

Հպարտ արծվի պես: 

 

Թե ես ծարավ եմ, 
Ապա՝ ծիծաղի, 

Բայց ոչ խելառի, 

Այլ անապատում  

Ավազ ծախողի վրա խնդացող 

Փոթորիկի պես: 

 

Ու թե պատրաստ եմ,  

Ապա՝ թռիչքի, 

Բայց ոչ սավառնող չոր տերևների, 

Այլ աղվեսներից փակուղի ընկած 

Ա՜յն սագերի պես: 
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                                      ՈՐՈԳԱՅԹ 

 

Թե ես ուզում եմ թվալ խելագար, 

Խելագարի տեղ դուք ինձ մի դրեք. 

Թե ես ուզում եմ լինել օդահար, 

Անդունդի ծայրից դուք ինձ մի հրեք. 

Մի՜ հրեք դուք ինձ՝ թե ճամփա տուր մեզ, 

Երբ ես սովոր եմ իմ ճամփով գնալ, 

Մի՜ թունավորեք քնաբեր հաբով, 

Երբ ես ուզում եմ քնած ձևանալֈ 

Էլ մի ցուցադրեք ձեր ձուկ որսալը, 

Երբ ես իմ ձուկը օդում եմ որսում. 

Եվ վերջում խորհուրդ՝ շատ մի ծռմռվեք՝ 

Իբրև թե ձեզ հետ հաշվի եմ նստումֈ 
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                              ՆՊԱՏԱԿԸ 

 

Չնաշխարհիկ նեղ-նեղիմաստ այս կյանքից 

Իմ պերճաշուք փետուրները փետրեցին, 

Չէ, չէ, չեղավ, չեղավ՝ հնչող կոկորդից, 

Փորձանքները աղի-լեղի փրթեցինֈ 

 

Մեկ էլ եկավ, հասավ, ասաց՝ դիմացիր, 

Մեկ լավ, մեկ վատ, թե քեզ հետ եմ, թե պինդ  

                                                                        կաց, 

Դու կցրես կասկածները մթնածիր, 

Նպատակին թե որ կցես ուժ ու կամքֈ 

              Թե շաղախված է սիրո հետ հավատով, 

Նա է ուժը՝ մեծազդեցիկ, անվարան, 

Իր ծնողի, իմ ծնողի ապրածով 

Կերգեմ փառքը՝ մեծաշնորհ, պատվականֈ 

Նա է, նա է այս աշխարհին շինական, 

Նպատակը, մարտափիղը մարտունակ. 

Չկա իր դեմ արգելք-պարիսպ չինական, 

Թե տաս ընթացք, նա ուղին է հաղթականֈ 
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                        ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ 

 

Իմաստ փնտրեցի ապրած ողջ կյանքում, 

Մեկնեցի ձեռքս սիրո վարդերին, 

Փշերի ծակած տեղն է կսկծում, 

Խելքս տվեցի աֆորիզմներինֈ 

Հասա ծալքերին խոր իմաստության, 

Ոչ թե քայլեցի, քարշ տվեց նա ինձ, 

Մաշկազերծ եղա ու բաց թողեցի, 

Դարձա ես բեղից ընկած մի բրինձֈ 

 

Զգոնությունը դարձրի դավանանք, 

Այն փոխվեց, սակայն, անիմաստ վախի, 

Լքեցին, ավաղ, պատիվ ու հարգանք, 

Որոգայթն ընկա աջի ու ձախիֈ 

Ու լիահավատ ջրի երեսով 

Քայլել ցանկացա, բայց խորտակվեցի, 

Խորաջրերում ասացին՝ էս ով 

Խախտեց հանգիստը մեր նիստ ու կացիֈ 

Կոնծաբանը ինձ՝ Մոնտե Քրիստոյիս՝ 

–Ընկերացիր մեզ, խմենք միասին, 

Խորհեցի՝ գուցե ընկեր փնտրողիս 

Հենց գինին պիտի օգնության հասնիֈ 
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                              ՈՒՐԻՇ ՉԵՄ ԵՂԵԼ 

 

Ուրիշի ձեռքով ես փուշ չեմ քաղել, 

Չեմ երկրպագել ուրիշի մտքով, 

Ուրիշի հոգով կարոտ չեմ քաշել, 

Չեմ սիրել երբեք ուրիշի սրտովֈ 

Չեմ տեսել երազ ուրիշի քնով, 

Ուրիշի աչքով չեմ փնտրել նորը, 

Չեմ ապաշխարել ուրիշի խղճով, 

Չեմ դարձրել տարի ուրիշի օրըֈ 
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                                  Չէ, ՉՀԱՇՏՎԵՑ 
 

Չի ժպրհել, անպատկառ չէ, 

Չի ունեցել տխեղծ արկած, 

Ունեմ մի սիրտ բարոյախոս, 

Գարուներգակ մի արարածֈ 

Սիրում է նա գինեմառան, 

Փնտրել փափուկ մի թիկնատեղ, 

Ըմպել հյութը մզած նռան 

Ու ժամերով մնալ այնտեղֈ 

 

О՜, չի սիրել նա բիրտություն, 

Ապրում է լույս հոգով բացաչք, 

Երազում է մեծ մանկություն, 

Երազում է մի ջինջ հայացքֈ 

 

Իրատես է, մտասևեռ, 

Խրատում է՝ տե՜ս չխաբես. 

Չէ, չհաշտվեց ուղեղիս հետ 

Հնարքների հետ սրտակեզֈ 
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                                       ՈՐՈՆՈՒՄ 

  

Մի ծերունի ինձ ողջունեց, 

Ասաց՝ բարև, իմ որդյակ, 

Ասաց՝ բացիր քո սիրտը ինձ, 

Քանզի ծանր է միայնակֈ 

–Երջանկություն եմ որոնում, 

Ասացի ես ծերունուն,- 

Փնտրում անվերջ ու չեմ գտնում, 

Թոհուբոհ է իմ սրտումֈ 

Ասաց՝ մի ողջ աշխարհ անցա՝ 

Որոնելով ես նրան, 

Կյանքս էլ անցավ ու հասկացա, 

Որ փնտրել եմ ես միայնֈ 

 

Մտավ թևս, ասաց՝ շարժվենք, 

Ձգեց դեպի գինետուն, 

Ասաց՝ գուցե ինչ փնտրում ենք, 

Այնտեղ գինի է խմումֈ 
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             ԻՐԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Համբերանք-փրկության ջանքերում 

Չընկրկեց մրրիկից հալածող, 

Լողացավ արցունքի օվկիանում, 

Չխեղդվեց ալիքից խորտակողֈ 

Երկնքից նա դարձավ հողեղեն, 

Հեղեղվեց օրհներգով իրական, 

Թոթափեց մտքերը օդեղեն 

Ու ապրեց այսօրով գործնականֈ 

Երկրամոտ, կյանքամոտ եզերքում, 

Հեռավոր մի կղզում անապակ, 

Նա կտրեց երկու ճյուղ այդ կղզում 

Ու հիմնեց ապագա մի տնակֈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 

 

 

                    ԳԵՂԵՑԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԵՂԾՎԱԾ 

 

Մի իմաստունի խոսքը բարեկիրթ, 

Դեմքն էր փաղաքուշ, ու աչքը շոյվեց. 

Ասաց՝ հասարակ նայիր ամենքին՝ 

Տգեղադեմին և գեղեցիկինֈ 

Ասաց՝ գեղեցիկ, չքնաղ էր լիճը, 

Երեկ պատանին իր մեջ խորտակվեց, 

Ասաց՝ սիրուն էր տիկինն այն անչափ, 

Իր սիրո համար քաղաք կործանվեցֈ 

Ի՜նչ սիրուն, տգեղ, հարցականներ են, 

Որ հորինում է աչքը անճանաչ, 

0՜, գեղեցիկը, թող որ ինձ ներեն, 

Ինչ-որ պոետի ցնորք է քմհաճֈ 
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         ՀԱՄՐԸՆԹԱՑ ՔԱՅԼ 
 

Ինձ տրվածը ես անցա 

Կայծակնային որոտով, 

Ու խփվեցի ժայռերին, 

Շուրջս պատվեց սև մրովֈ 

Ու վազեցի սրտատրոփ 

Կարիքների հետքերով, 

Վերջիվերջո ուշաթափ 

Ընկա պատռած շորերովֈ 

Ա՜խ, ոտքերս ջարդ-փշուր, 

Ճամփաս լի է քարերով, 

Չէ, պիտ շարժվեմ ես առաջ 

Կրիայի մեղմ քայլերովֈ 
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                                         ԳԻՏՑԻՐ 

  

Փորձեց, չստացվեց դառնալ բանաստեղծ, 

Ասաց՝ անբախտ եմ նաև սիրո մեջ, 

Շտապեց նա հազար ու մի ճամփեքով, 

Բայց որոնածին չդրեց նա վերջֈ 

 

-Կիսատ է կյանքս, –ասաց կիսալուրջ, 

Կիսամարդ եմ ես՝ ճմրթված սրտով, 

Ասաց՝ տուր խորհուրդ, դարձիր ինձ                                                                                     

                                                       կամուրջ, 

Որ անցնեմ կյանքի ճահիճը պատվովֈ 

Կիսաեռ ջրում չի եփվի ապուր, 

Չի լցնի հոգին խոսքը կիսավարտ, 

Կիսաճորտ մարդը խորթ է ամենուր, 

Նա թերահաս է, միտքը՝ անկատարֈ 

Ու կիսագունդն էլ դեռ երկրագունդ չէ, 

Կիսակիրթ մարդուն չես կոչի գրագետ, 

Կիսասիրտ սերը, о՜, դեռ նա սեր չէ, 

Կիսատող խոսքով չես դառնա պոետֈ 

Ուրեմն խոսքդ թող հոգի լցնի, 

Ուրեմն սերդ թող որ լցնի սիրտ, 

Ու թե դեռ պոետ կփորձես դառնալ, 

Գիտցիր, որ պոետ չեն դառնում երբեք: 
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                                         ԿՌԻՆՉ 

 

Երկիրը ձեռքում նկարչի 

Փայլում է գույներից դյութական, 

Մրգառատ  այգում եդեմի 

Հրճվում է տեսքով նախնականֈ 

Իսկ այսկողմ՝ մեղքերը մոլոր 

Հորդորում են չարաչարին, 

Աշխարհը պտտվում է խոտոր, 

Փնտրում, փնտրում է Արարչինֈ 

Արծիվն էլ այնտեղ՝ երկնքում, 

Ճախրում է մարդուն անհավան, 

Գոհանում, փառավոր կռնչում՝ 

Աշխարհին ես եմ պահապանֈ 
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                             ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔ 

 

Արծիվը վերից սուրում է ներքև, 

Ու նապաստակն է կանչված փորձանքի, 

Արծիվը ճանկում, սլանում է վեր, 

Իր կուշտ ճտերն են պատրաստ թռիչքիֈ 

Ծնված ձկնիկը նոր-նոր արթնացած՝ 

Բաց երախներն են նրան շուրջկալում, 

Ու նա փախչում է ահից սարսափած, 

0՜, ինչ դաժան է կյանքը օվկիանումֈ 

Խիտ-խիտ ծառերն էլ նեղված ձգտում վեր, 

Նույնիսկ նրանք են իշխում մեկմեկին, 

Ահա փարթամ ծառ. իր շվաքի տակ 

Փոքրին չի տրված արևն իր բաժինֈ 

Ես ցավակցում եմ ձկանը, ծառին, 

Նրանց հոգեվախ լուռ-մունջ թառանչին, 

Միգուցե իրենց նախամայրերն էլ 

Գործե՞լ են իրենց մեղքը առաջինֈ 
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                        ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔ 
 

Պատկերացումի հին առեղծվածով 

Վերարծարծվում են հարցերն իմ առջև, 

Ի սկզբանե-ի ծանոթ խորհրդով 

Պատասխանները փնտրում եմ այստեղֈ 

Ո՞վ է հորինել երկինք ու աստղեր, 

Ո՞վ է հորինել այս եռուզեռը, 

Մի աղավնի է ուսերիս նստել, 

Փոխակերպվել է աշխարհիկ բեռըֈ 

Հաճոյանում եմ դեմքով անմեղի, 

Խաղացվում է իմ խաղը բեմական, 

Այնտեղ, երկնային վեհահարթակին, 

Դեռ քննվում է վարքս մեղսականֈ 

Գաղտնիքն է լողում հավերժականում, 

Ոմանք սուզվում են, ոմանք՝ ելնում վեր, 

Մեր որբ մտքերն են հախուռն հածում 

Երկնակամարի երկարությամբ մեկֈ 

Իր ամենօրյա որոնումներում 

Հարցականվում է կնճիռն իմ քունքին, 

Մարդամեջ կյանքից ելնում եմ, հառնում, 

Նայում հասնելիք անհայտ բարձունքինֈ 
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                     ՆՅՈՒԹԻ ԿԱՊԱՆՔՆԵՐՈՒՄ 

 

Մինչև որտե՞ղ, ախ, կհասնի                                                       

                                    այն թռչունը  վիրավոր, 

Մինչև որտե՞ղ, ախ, կտանի 

ներկա ճամփան ահավորֈ 

Ախով եկած այս աշխարհից 

                                    վախով օրն է հեռանում, 

Օրվա բերած գարշ ցավերը 

անփորձին են տեր դառնումֈ 

Խաբկանքները շոյվում դրսից, 

հագնում հագուստ նորիմաստ, 

Թունոտներն են ամբարտավան 

պարզում անհաս առագաստֈ 

Մարդը մարդուն ցավաբեր է, 

խինդ ու ծիծաղ՝ կեղտաբույն, 

Բաժակները ճաքճքում են 

                                    կեղծիքներից լիաթույնֈ 

Ի՜նչն է հաստատ, դե իմաստն էլ 

ընդառաջում այս կյանքին... 

Կամ անիմաստ ինչու՞ ապրել՝ 

դարձած գործիք փորձանքինֈ 

Այդ ու՞մ կանչն է լսվում վերից՝ 

                                     երանավետ դրախտից, 

Այդ ու՞մ ձեռքն է ճանկռում դուռը՝ 

ճողոպրելով սև բախտիցֈ 
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Չէ՜, դևացած, ցնորամիտ 

փառաշատված փողարքան 

Հղփացել է, որ կործանի 

աշխարհաշեն ապագանֈ 
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                                 ՁԵՐ ԵՐԱՄԻ ՄԵՋ 

 

Արևն  անցնում է դարի հետևը, 

Ու դարն է հարբած արյամբ աշխարհի. 

Աշխարհի սիրտն էլ մշուշով պատված՝ 

Երնեկ է տալիս մութ հեռուներինֈ 

Ասում է՝ երնեկ ձեր խաղաղ հոգուն, 

Ճահճատենդված ու չեչավոր եմ ես, 

Ջլատ մարմինս ձեր կամքին հլու՝ 

Դարձել է չարյաց հաճկատարը հեզֈ 

Ա՜խ, կործանվում  եմ այսպես չարչրկված, 

Բայց երազներս մի շքահանդես, 

Ձեր երամի մեջ ես արնաներկված, 

Հացառատ, բայց և խռովված եմ եսֈ 
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                               ԱՉՔԵՐԻԴ ՀԱՅԵԼՈԻՄ 

 

Թե հայելու մեջ նայես աչքերիդ, 

Թե կոպերիդ տակ ինքդ քեզ փնտրես, 

Բիբերիդ խորքից վարար գետի պես 

Քեզ իր հետ տանող մեղքը կտեսնեսֈ 

 

Կշրջես աշխարհ՝ ծով, անապատներ, 

Շուրջդ տատասկ ու որոմ կտեսնես, 

Անհույս հայացքով ապակե աչքեր, 

Անթիվ կոտրված սրտեր կտեսնեսֈ 

Կտեսնես կյանքեր՝ սովի մատնված, 

Կռիվ, պատերազմ, արցունք կտեսնես, 

Շրջմոլիկ երգով կարոտներ անտեր, 

Բախտից խռոված որբեր կտեսնեսֈ 

Երկինք կտեսնես՝ ծխակույտերով, 

Մատ թափահարող շանթեր կտեսնես, 

Աշխարհից չքվող ռնգեղջյուրների 

Ոսկորի բազում կույտեր կտեսնեսֈ 

Թե հայելու մեջ նայես աչքերիդ, 

Թե կոպերիդ տակ ինքդ քեզ փնտրես, 

Շանթահար ծառի խորունկ փչակում 

Մեղքերիդ այրվող բույնը կտեսնեսֈ 
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                               ԴԱՐԱՎԵՐՋԻ ՕՐԸ 

 

Պրկվել է դարը, հավատ չի ծնում, 

Երկինքը փքվել, արև չի փռումֈ 

Այսօր էլ օրը 

Դժգոհ իրենից՝ 

Երկիր-երկնքի 

Մազե կամուրջն է 

Կրծում, կրծոտում, 

Որպեսզի կտրի 

Թելը այս կյանքի՝ 

Դուրս գա երկիրը 

Իր համակարգից, 

Ընկնի մեկ ուրիշ, 

Մի նոր ուղեծիր, 

Մի նոր երթուղի... 

Ճաքում է հողը, ծիլն է համբառնում, 

Խավարն է ճեղքում աստղը վառվռունֈ 
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                              ԵՍ ՔՈ ԱՆՈՒՆՈՎ 

 

Ես նայում եմ քեզ աչքով հարազատ, 

Խռովք եմ կարդում դեմքիս քո ներհուն, 

Հեռուստ զգում եմ զայրույթդ անափ 

Ու տվայտումիդ հևքը մորմոքունֈ 

Բողոքդ եմ լսում աննեցուկ տենդով, 

Պայքարիդ երգը արշալույսի հետ, 

Քեզ շատ մեղքերով հոգնատանջ անող 

Մեղավորների վայնասունը նենգ: 

Ես քո անունով խոսք ունեմ նրանց, 

Ովքեր ազնիվն են խեղում աշխարհում, 

Ովքեր ծվատում մարմինդ կամաց, 

Երկնի դասերն են հաճախ մոռանումֈ 

Ցավում եմ առ քեզ՝ հոգով կարեկից, 

Ցասում եմ կարդում դեմքին քո անհաշտ, 

Գիտեմ՝ հաճախ ես կրկնում վերևից՝ 

Վա՜յ մեղսաթավալ գործերին նրանցֈ 
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                             ՃԱՄՓԱԲԱԺԱՆԻՆ 
 

Երկու դարերի ճամփաբաժանին 

Կամրջվեց միտքս, նայեց անցյալին, 

Տեսավ արյան ծով, աշխարհամարտեր, 

Աշխարհակալ սով ու խանձված արտեր, 

Ցեղասպանություն տեսավ հայատյաց, 

Սառը պատերազմ՝ զենքից հղփացած, 

Անկում կայսրության, ժամ խռովահույզ, 

Անկախության շունչ, սեր ազատատենչ, 

Տեսավ ատոմի պայթյուն, տեսավ ահ, 

Հիվանդություններ անբույժ, տանջամահ, 

Տեսավ նա մարդկանց՝ նյութից խելահեղ, 

Տնավեր գործեր, խենթ, անդամախեղ, 

Նայում է հեռու՝ հարցականներին, 

Մտածում ինչե՜ր դեռ կան առաջին, 

Հույսերն է պարզում խավար անցյալից, 

Պարզում է հավատ չարաբաններին, 

Գալիք-խորքերից հայցում է շողեր 

Երկու դարերի ճամփաբաժանինֈ 
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                                        ՈՒ՞Ր ԵՆՔ ԳՆՈՒՄ 

 

Որտեղի՞ց գալիս և ու՞ր ենք գնում՝ 

Ուսած դարերը քարի, երկաթի, 

Ինչե՜ր ենք կերտում և ու՜ր  ենք տանում 

Գաղափարագրերը մեր մշակույթիֈ 

Մանում ենք թելեր ճախարակ կյանքին, 

Գործում, գործածը այդ ու՞ր ենք տանում, 

Ցանում-հնձում ենք ու կրկին ցանում, 

Հավաքում բերքը, այդ ու՞ր ենք տանում 

Եսասեր ազգեր, մոլոր մարդկություն, 

Խանձված պատմություն ավերակներից, 

Ավերակներից ձգում ենք, հանում, 

Հրում ենք առաջ, այդ ու՞ր ենք տանում: 

Փնտրում ենք, գտնում, սիրում, միանում, 

Դառնում ենք մենք մեկ, իրարով հրճվում, 

Կազմում ընտանիք, թևանցում իրար, 

Քայլում, մեկմեկու այդ ու՞ր ենք տանումֈ 
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                           ՍԻՐՈ ՀՈՎԱՆՈՒ ՏԱԿ 

 

Երկնել է կրկին դարը լրբենի, 

Ի՞նչ է ծնելու՝ ցա՞վ, թե՞ փրկություն. 

Օրհնվի՞ պիտի վարքը սրբերի, 

Թե՞ նոր դուռ բացվի անառակությանֈ 

Ինչքն է հերձվածող ներշնչանքն իրենց, 

Ագահությունը կերել է հոգին, 

Նենգությունն անզուսպ սրտին է տիրել, 

Իսկ խղճմտանքը վիշտ չի ամոքիֈ 

Եղու՜կ բնության անբիծ հուշերին, 

Եղու՜կ արարման փառքին վաղեմի, 

Բայց պիտի հուսամ, որ չար ուժերին 

Հաղթանակողը սերը կլինիֈ 
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                          ԹՈՂ ՈՐ 
 

Թե ինձ կանգնեցնեն առջևն ընտրության, 

Թե պիտի ընտրես մեկը երկուսից. 

Ծով խաղաղությու՞ն արար աշխարհին, 

Թե՞ ծովերից ծով Հայաստան երկիրֈ 

О՜, խաղաղություն կընտրեմ անպատճառ՝ 

Բարձրյա՜լ, երկնայի՜ն, հավիտենակա՜ն, 

Չքվեն մարդկային դժնի օրերը, 

Թող ցնդեն իսպառ սպանդ-նախճիրները. 

Զինակոչիկը լինեմ աշխարհի, 

Լինեմ սատարը ամեն ռասայի. 

Թող հերքվի ասքն իմ, բացասվի ազգն իմ, 

Թող դրվի մի կողմ հինավուրց ազդն իմ. 

Լինեմ զավակը համաշխարհացի, 

Համահավասար մի քաղաքացի. 

Որ իմ եղբայրը լոկ մարդը լինի, 

Որ հայրենիքս աշխարհը լինի, 

Միայն թե լինի, միայն թե լինի, 

Իսկ թե այդքանը պիտի չլինի, 

Թե պիտի կերտեմ ես իմ հայրենին, 

Թող որ կենտրոնում Մասիսը լինիֈ 
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                                     ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

Ելավ հավատը՝ քամված իմ խորքից, 

Ումպ-ումպ դառնություն՝ զտված հնարքից, 

Գիշատիչ լափը ինձ շրջափակեց, 

Մնաց մի խորհուրդ իմ փոխված վարքիցֈ 

Խորհուրդ, որ անեմ քայլս մտախոհ, 

Հայացքներին պարզ չդառնամ ասպար, 

Անցնեմ իմ ուղին առանց դատելու, 

Չդարձնեմ խոսքով մարդուն շնչասպառֈ 

Բայց ճամփա անցնել ընծա  չէ Վեհին, 

Ճամփա բացելն է կյանքին հարթարար, 

Հայրականին կից հալալ քրտինքով 

Նոր տուն հիմնելն է աշխարհին արարֈ 
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           ՔՆԱՐԵՐԳ 

 

Խորհրդավոր մութ գիշեր, 

Անթարթ նայող վառ աստղեր, 

Ելևէջներ աչքակապ, 

Մտքեր անմիտ ու անկապ, 

Անհուն տիեզերք ու անդորր, 

Որոնումներ կամակոր, 

Պահմտոցիկ մի լուսին 

Արևի հետ միասին 

Ծնում է մի արշալույս՝ 

Շիկնած՝ ինչպես սիրվող կույս, 

Նայեք, տեսե՜ք հրաշք է մի 

Ողջ ամբողջը այս երկրի, 

Տեսեք ցող ու շողություն, 

Քնաթաթախ քնքշություն, 

Քաղցրահնչյուն ծլվլոց, 

Նախշ-ծիածան ծաղկանոց. 

Նայեմ բյուրեղ սարերին, 

Խաղաղ ու խոլ ծովերին, 

Փնտրեմ շողս ու երգեմ, 

Իմ քնարը գովերգեմֈ 
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                                         ԱՂՈԹՔ 

 

Տեր, փրկիր ինձ զրպարտանքից, 

Փորձությունից համբերության, 

Գոլ թմբիրից, դրվատանքից, 

Դողէրոցքից խաբեությանֈ 

Ազատի՜ր ինձ ապիրատից, 

Ընկերոջից զեխ ու անբան, 

Անտեղի հեշտ զիջումներից, 

ժպտադեմից այլադավանֈ 

 

Բաժանիր ինձ անիրավից, 

Ակնարկներից անհավասար, 

Անկուշտներից... և, հիրավի. 

Փախչեմ տեղից այս անարդար:   
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          ԱՆՄԵՂ ՀԱՐՑԵՐ 

 

Հարագոյության կարգ ու կանոնում 

Եթե կա սահման, կա՞ սահմանազանց, 

Տեսնես ինչպե՞ս է օրենքն անհունում, 

Կդառնա՞ արդյոք չափը չափազանց: 

Կարգ ու կանոնում համագոյության, 

Եթե կա սահման, ուրեմն և զանցանք, 

Չափը հասնում է չափազանցության՝ 

Դարձնելով հինը անհույս զառանցանք: 

«Անմահություն է լինելու շուտով»- 

Սրանք խոսքերն են Տիրոջ մասնիկի, 

«Պատահարները ու՞ր են կորչելու», 

Ինքս ինձ հաճախ այս հարցն եմ տալիս: 
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                              ԵՐԿՆԱՌԱՔ ՀՈՒՅՍԵՐ 

 

Թե ճյուղերից գիտության 

Հյուսես մի նավ փրկության, 

Կխորտակվես դու քո մեջ, 

Ու կբերի նա քեզ վերջֈ 

 

Քանզի ռումբը ատոմի՝ 

Չբերեց դեղ փրկումի, 

Նաև թռիչքը լուսին 

Չբերեց հույս անհույսինֈ 

 

Չպաշտպանեց նա կիսվող 

Ընտանիքներ փլուզվող, 

Չդրեց վերջ ջարդերին, 

Վարակածին ախտերինֈ 

Թե հարցերը Արարչի 

Փորձես լուծել գիտությամբ, 

Գիտությունը կտանի 

Քո գործերը փորձությանֈ 
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                             ԲԱՐԵՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Երբ ես խոսեցի խեղճի անունից, 

Կորա ճամփեքին բարեհոգության, 

Իմ նախնիների ձախողված մտքից 

Կամքս փոխվում է անտարբերությանֈ 

Չլինի կեղծ է խոսքն իմ նորաստեղծ, 

Քանզի տարբեր չեմ ես նախկիններից. 

Ու՜մ դատես, երբ որ դատված ես հնուց, 

Թող որ փրկիչը հասնի վերևիցֈ 

О՜, կրկին անգամ դառնում եմ ես քեզ, 

Տեր, որ աննկուն հույսն ես դժբախտի, 

Դարձրու ինձ ծառադ, որպես հեզ ոչխար, 

Որ ես արածեմ հովտում դրախտիֈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 

 

 

                               ԻՄ ՄԵԾ ՆԿԱՐԻՉ 

 

Խոսե՜ք դա Վինչի, Ռեմբրանդտ, դու՜ Վան Գոգ, 

Վկայեք գործը Տիրոջ արվեստի. 

Աբստրակտ գաղտնիքը իր «սկիզբ ու վերջի», 

Որ կատարյալի մոտ վեհանձնական 

Մի փոքրիկ շողք է մեր «Մոնա Լիզան»ֈ 

Ո՞վ շունչ կարող է տալ իր կտավին, 

Որ շարժվեն ամպեր, փոթորկվի ծովը, 

Մկկա գառը, բառաչի կովը, 

Որ հասած արտը շողշողա ոսկի, 

Խոսիր նաև դու, ո՜վ Այվազովսկի, 

Վկայիր խորքը քո մեծ ուսուցչի, 

Կյանքի վրձինը իր անհաս աջի. 

Նաև դու՝ մեծդ Միքելանջելո, 

Հաստատիր խոսքդ՝ անցած նոր դասի, 

Որ քոնը ստվերն է բարձրի, անհասի. 

Դեհ փառաբանեք շնորհքն իր հասու 

Ռեդվուդից մինչև մեծ Իգուասու, 

Հավաքենք հեքիաթ ամազոններում, 

Առասպելական օվկիան խորքերում. 

Քանի՜, քանի գույն այն հավքի թևին, 

Քանի գունախաղ նախշուն թիթեռին.. 

0՜, բարձրացնում եմ կենաց հմայիչ, 

Փառքիդ կենացը, իմ մեծ նկարիչֈ 
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               ԵՍ ՀԱՎԱՏՈՒՄ ԵՄ 

 

Անչար հեքիաթ է կյանքը այս Երկրում, 

Երբ հավատում ես, որ կա քեզ պաշտպան, 

Երբ հավատում ես, որ չարի ձեռքում 

Չես դառնա միջոց՝ անզոր ու անկամֈ 

Երբ հավատում ես , որ շուտով, շուտով 

Հոգ պիտի տանի մի վսեմ անուն, 

Երբ հավատում ես իր դատին սրտով, 

Հաղթական ուժին իր հարականոնֈ 

Երբ հավատում ես, որ կգա նորեն, 

Ու էլ չի լինի չարը այս դաժան, 

Դրախտ կլինի երկրում անօրեն, 

Ոչխարիդ հովիվ կլինի արժանֈ 

Երբ հավատում ես՝ էլ չեն բռնանա, 

Չեն լինի զոհեր պատերազմներից, 

Թեթև կարթնանա մարդ արարածը 

Խաղաղ ու անուշ իր երազներիցֈ 

Բարի հեքիաթ է կյանքը այս Երկրում, 

Երբ հավատում ես, որ կա քեզ պաշտպան, 

Երբ հավատում ես, որ չարի ձեռքում 

Չես դառնա գործիք՝ անզոր ու անկամֈ 
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ՀԱՎԻՏԵՆՈՒԹՅԱՆՆ ԸՆԴԱՌԱՋ 

 

Նրանք ապրել են, նրանք ապրում են 

Դեմքները խաղաղ, ինչպես երկինքը. 

Նեղ կածաններով առաջնորդում է 

Ալեհեր ծերուկ ուղեցույց գիրքըֈ 

Նրանց փափագն է համեստ մի տնակ, 

Դիմացը անտառ ու կենդանիներ, 

Բնության գրկում մի փոքրիկ լճակ, 

Լճակում նիրհած կարապ-թռչուններֈ 

Ու սիրամարգեր, ծլվլուն հավքեր, 

Ու ծաղկապարտեզ՝ այնքան վարդաշատ, 

Ու աշխատասեր անթիվ մեղուներ, 

Քաղցր երազներ՝ ջինջ ու արևշատֈ 

Նրանց անտառում չկա չար գազան, 

Նրանց մանկիկն է օձի հետ խաղում. 

Կենդանիներ են շուրջը բազմազան, 

Բերքահավաքն է դաշտերը քաղումֈ 

Ու չեն ծերանում զույգերը առողջ, 

Դառնում է կյանքը հավիտենություն, 

Ապրում են նրանք խնդությամբ ամբողջ, 

Հեքիաթն է դառնում իրականությունֈ 
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Նրանց հայացքը՝ կապույտ երկնքում, 

Նրանց մտքերը օվկիանոսի տակ, 

Հավերժը դարի ծնունդն է կնքում, 

Բերկրանքն է երկնում ժպիտ ու ծիծաղֈ 

 

Ապրեցին նրանք ու դեռ ապրում են, 

Ու դեռ դարձնում են կյանքը հրաշալի, 

0՜, երազում եմ ես նրանց կյանքը, 

Դա արդարների կյանքն է պաշտելիֈ 

Շտապում եմ դեպի նրանց արքունիք 

Թվում է՝ քանի լուսնային տարի, 

Թվում է ՝ բախտն է դարձնում խաղալիք, 

Որ ես վկայեմ մտքերը բարիֈ 

Թվում է՝ կարծես անհաս են քայլիս, 

Ու չի կրճատվում տարածությունը, 

Գործերս կախված փեշերից խոսքիս, 

Այս ինչքան ծանր է բեռքաշությունըֈ 

 

Ու ես աշխարհի հեռու ցեխերից 

Դեռ կնճիռներ եմ կուտակում նրբին, 

Բայց և խորհում եմ իմ լեռան ծերից՝ 

Փրկիչն է էլի սատար աշխարհինֈ 
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                  ԴԱՐՁԴԱՐՁԻԿ ՃԱՄՓԱՆԵՐԻՆ 
 

Արահետներում դեռ տվայտում են 

ոտքերն իմ բոբիկ, 

Դեռ որոնում են խորհելու համար 

խաղաղ հանգրվան, 

Որ իմ մտքերը փրկվեն շղթայող 

լծից աշխարհի. 

Դարձնեն օրերը կսկիծ փայփայող 

                                        անուշ երգարանֈ 

Ու այդպես խաչս փշոտ ճամփեքին 

քարշ տվի, ավա՜ղ, 

Եվ շատերի մեջ տեսա անտունի 

պահվածքը մոլոր, 

Ապաստարանս կացարան եղավ՝ 

նեղ ու անհարմար, 

Ինձ տուն չդարձավ խաչմերուկների 

                                        շավիղը ոլորֈ 

 

Ու ճամփաները դեռ ծակծկում են 

                                        ոտքերն իմ բոբիկ, 

Դեռ որոնում եմ իմ բորբ հուշերի 

                                        անձավը գաղտնի, 

Որ այս եզերքում անաղարտ մնա 

                                        աշխարհս փոքրիկ 

Եվ իր աղոթքը երանելիի շուրթերին զարթնիֈ 
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                                ՍԵՐԸ ՍՓՈՓԱՆՔ 

 

Միայն սեր մնաց այս հոսող կյանքից, 

Որ միտքն է ծածկում անճարակության, 

Փուշ ու տատասկի անգութ խոցերն ու 

Վերքերն է ծածկում մեծ ճամփորդությանֈ 

Հորիզոններում անվերջ, անսահման 

Քարավաններ են մեծ համբերանքի, 

Քայլում կիսաքաղց, քայլում են ծարավ՝ 

Տանելով խաչը լուռ տառապանքիֈ 

Հարցերը կիսում խավարը անձայն, 

Աստղերն են խորհուրդ հարակայության, 

Ամենուր լույսեր՝ անդունդներ բացող, 

Անիմաստ ձգվող խոր իմաստությանֈ 

Ու փորձանքները ոտնատակ ճռռում, 

Նեղ կամուրջներն են ճոճվում մարդկության, 

Միայն երազն է վերևից ժպտում 

Անցյալից անծիր հավիտենությանֈ 
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