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ՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

Հոգիս տանը հաստատվել,
Տիեզերքն է ողջ պատել.
Տիեզերքի տերն եմ ես,
Ո՞վ է արդյոք նկատել:

Հազար տարով, հազար դարով առաջ թե ետ, ի՛նչ կա որ,
Ես եղել եմ, կա՛մ, կլինեմ հար ու հավետ, ի՛նչ կա որ,
Հազար էսպես ձևեր փոխեմ, ձևը խաղ է անցավոր,
Ես միշտ հոգի, տիեզերքի մեծ հոգու հետ, ի՛նչ կա որ:
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àõ åá»ïÝ»ñ, áñ ã»Ý åÁÕÍ»É Çñ»Ýó ßáõñÃ»ñÝ ³Ý»Íùáí,
äÇïÇ ·áí»Ý ùá Ýáñ ÏÛ³ÝùÁ Ýáñ »ñ·»ñáí, Ýáñ Ëáëùáí,
ÆÙ Ýá¯ñ Ñ³Ûñ»ÝÇù,
ÐÁ½á¯ñ Ñ³Ûñ»ÝÇù:

ÆÙ ÏÁÝáõÝùÇÝ »ñÏÇÝùÁ` Å³Ù, ³ñ»õÁ` ç³Ñ ëÁñµ³½³Ý,
ÌÇ³Í³ÝÁ Ý³ñáï »Õ³í, ³Ù»ÝùÇ ë»ñÝ` ³í³½³Ý.
ê³ñÁ »Õ³í ÏÁÝù³Ñ³Ûñë, óáÕÁ` ÙÛáõéáÝ Ï»Ýë³í»ï,
àõ ÏÁÝùáÕÁë Ü³ ÇÝùÝ »Õ³í, áñ ë³ÑÙ³Ý»ó ÇÝÓ åá»ï:

ՐԱՉՅԱ ՍԱՐՈՒԽԱՆ
ՀԱՆԳՐՎԱՆԻ ԿԱՅՔ
Իրիկուն էր: Մուժ էր մաղում:
Ինքնամոռաց հուշ էի ես:
Համաշխարհի մթնշաղում
Շրջում էի ուրուի պես:
Ու տեղ հասա: Ձայնն անծանոթ
Արձագանքն էր համաշխարհի.
– Քո փոխարեն, ա´յր հանցանող,
Թող մորմոքդ ապաշխարի…
Գիշերն, ասես, դեմք էր մի նեռ,
Աչքը հառած իմ մորմոքին…
– Ա՛խ, մարմինն էլ անմեռ լիներ,
Մեն-միայնակ մեղք է հոգին,–
Զի որքան էլ բառեր ընտրում,
Չի՛ ամոքվում նա բառերով,–
Հանգրվանի կայք է փնտրում`
Դեգերամիտ թափառելով:
ՈՐՊԵՍ ՍՐՏԱԲՈՒԽ ՀՐԱԺԵՇՏԻ ՁՅՈՒՆ
Չորս չափումներից կուշտ եմ լիաչափ.
Չե՛մ ավաղելու, օրհասը երբ գա,
Զի երկբայել են օրերն իմ հաճախ,
Քան հաճախակի եղել աներկբա,–
Զի մինչև անգամ կասկածել եմ, Տե՛ր,
Թե խաչելության այն ցերեկը նույն
Արդյո՞ք զոհափառ զավակդ գիտեր`
Ով է, որտեղից և ուր է գնում,–
Զի վարանամիտ որքան էլ ջանամ,
Ի՞նչ եմ անելու թառամելուց զատ,
Հո չե՞ս թողնելու` ինձ թշնամանամ –
Հարբեմ-շնանամ, դառնամ ելուզակ...
Հրաշազօծի´ր` մաղվեմ ինքնակամ,
Որպես սրտաբուխ հրաժեշտի ձյուն,
Չորս չափումներից
Չորս տախտակ անգամ
Հետս չտանեմ հավիտենություն:
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ՍԹԱՓ ԿԱՐՈՏ
Չէ´, անհարմար չէ հարմար ապրելը.
Կյանքից եմ միայն փոքր-ինչ ամաչում:
Հոգիս կարկատող ասեղն ու թելը
Բացարձակապես ինձ չեն ճանաչում:
Գնում ենք, թողած իրերն անձնական,
Որ մի օր պիտի գանգատվեն բախտից…
Թանգարանային սփոփանքն անգամ
Չի՛ փրկի նրանց հին կարոտախտից:
Բամբասանքների պարսը թունաքիստ
Բզզում է նաև շուրջը դիակի…
Վերք ունի նույնիսկ զգեստը հագիս,
Եվ փառքի դափնին վերքն այդ չի փակի:
Իմ որբուկ գրի´չ, անտերունչ իմ թո´ւղթ,
Ո՞վ է խորթ փոշին ձեզնից վանելու,–
Ա´խ իմ Ձեռագիր` ետմահու պանդուխտ,
Առանց իմ Աջի ի՞նչ ես անելու…
Կեցցե՛ն կենարար մարսեղ հյութերը:
Կյանքից եմ միայն փոքր-ինչ ամաչում:
Հոգիս կարկատող ասեղն ու թելը
Բացարձակապես ինձ չեն ճանաչում:
ՁՄԵՌՆԱՄՈՒՏ
Առաջին ձյունը Աստծո ճերմակով
Վիրակապում է վերքերը հուշի…
Ասես ուրիշն է ապրել քո կյանքով,
Ասես ապրել ես կյանքը ուրիշի:
Ու դեռ թվում է` օրերից մի օր
Ճակատագիրդ քեզ պիտի հիշի
Եվ քո անցյալից ներկայով մի նոր
Սահմանազատի գալիքն ուրիշի:
Բայց ամեն գիշեր կոպերիդ ներքո
Մի դեմք է հառնում հարանման քեզ
Եվ հորինվելիք քո´ իսկ հանգերգով
Մենախոսում է քեզ դիմելու պես.
– Չշնչավորված մանուկներին սուրբ
Ես ինչպե՞ս ասեմ վախ ու ողորմի…
– Կյանքդ կարծեցիր չքնաղ մի ասուպ,
Բայց երազախաբ գիսավոր էր մի…
– Ի հեճուկս քեզ և իմ կսկծու
Աչքափուշ եղավ նույնիսկ ցա´վը մեր…
– Քա՛ղցր ես ու անուշ, դա՛ռն ես ու կծու,
Բանաստեղծների բախտակից ձմե´ռ…
Առաջին ձյունը Աստծո ճերմակով
Վիրակապում է վերքերը հուշի,
Եվ մենակյացի քո հին վերմակով
Ասես ծածկում ես… մարմինն ուրիշի:

îÇ»½»ñùáõÙ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÙÇ ×³Ù÷áñ¹ ¿ ÇÙ Ñá·ÇÝ.
ºñÏñÇó ³Ýóíáñ, »ñÏñÇ ÷³éùÇÝ ³ÝÑ³Õáñ¹ ¿ ÇÙ Ñá·ÇÝ.
Ð»é³ó»É ¿ áõ í»ñ³ó»É ÙÇÝã ³ëïÕ»ñÁ Ñ»é³íáñ,
ì³ñ ÙÝ³ó³Í Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ ³ñ¹»Ý ËáñÃ ¿ ÇÙ Ñá·ÇÝ:

***
Սերը հավատ է, որն ստեղծելիս
Արարիչները անհավատ դարձան:
***
Ես չեմ մեռնի, ես կմնամ առանց քեզ`
Աննյութ, խրված սարդոստայնում օրերի,
Եվ իմ սառած աչքերի մեջ, քեզ ի տես,
Հուշդ գալիք հանցանքներս կների:
Ես գիտեի, որ մի օր դեն կթքես
Զառանցանքն այս (որը սեր էր երևի):–
Ես չեմ մեռնի, ես կմնամ առանց քեզ,
Որ աղոթեմ հանուն փրկված սերերի:
***
Դու ասում էիր, թե կան թռչուններ,
Որոնք աշնանը հարավ չեն չվում,
Նրանք կարող են ձմեռը տանել,
Եվ նրանց համար չկա բաժանում:
Նրանք չեն չվի և ընդամենը կարող են մեռնել:
Ես դա չեմ ուզում… Տե´ս, ձմեռ է, ձյուն,
Միայն ագռավն է անզոր կռնչում.
Նա՞ որտեղ պիտի մահանա, ասա´…
Մի՞թե մեռնելու համար էլ է պետք հարմար մի անկյուն…
Իսկ թռչունները չվում են, թռչում,
Եվ ագռավները մնում են` նման այն այրի կանանց,
Որոնք կարող են ձմեռը տանել,
Որոնք կարող են չդավաճանել,
Որոնք աշնանը հարավ չեն չվում,–
Իսկ դու ասում ես, թե կան թռչուններ…
Եվ կան թռչուններ` փոքրիկ, շատ փոքրիկ,
Որոնք չեն կարող հեռանալ հեռու,
Որոնք ագռավ չեն և ոչ էլ ուրու,
Որոնք սառչում են երազում` քնած
Եվ արշալույսը փետուրով լցնում:
***
Եթե մնաս բարով չհասցնեմ ասել,
Պարպի´ր վերջին գավս համբերությամբ լեցուն
Ու չփորձես հետո մեղքերս դարսդարսել
Ու լուռ ամբաստանել ի լուր ամենեցուն:
Քանզի քեզնից հետո առավել եմ քոնը
Եվ ավելի շատ քե´զ, քան ինձ եմ պատկանել,
Եվ անտարբեր, մռայլ այս խաբուսիկ քունը
Դեռ կարող է քանի˜ երազ աշխարհ հանել…
Պարպի´ր վերջին գավս, տուրք տուր հոգեհացին
Ու անտարբեր մնա չգոյության հանդեպ,
Որ անհունից եկող այս մեծ անցուդարձի
Ճամփաներով չանցնես` ոնց ուղևոր անդեմ:
Մնա´ ոգու, մտքի ավելցուկից հեռու,
Ու պակասդ լինի լոկ պակասորդ հարցի,
Որ մաքուր ջուրն ըմպես որպես օծյալ մեռոն
Ու չքաղցես` գանգդ արած որկոր հացի…

ԱՄՎԵԼ ԶՈՒԼՈՅԱՆ
***
Դու գնացիր…
Ճշմարիտն այդ էր երևի,
Դատարկ տան մեջ հավաքել են իրերն արդեն:
Մի հին նկար աղոտ հուշ է դեռ դեգերուն`
Անցյալի ու իմ դեմ շարժվող, օտար, անդեմ…
Քեզնից այն կողմ, իմ թիկունքին,
Հեռուներում –
Մենակյացի առանձնությամբ` մի իրիկուն
Մեկն անշտապ մի դղյակ է կահավորում,
Որ հուսախաբ հույսը հոգնած
Ետ դառնա տուն…
Լուսինը պաղ այտը հպել պատուհանիս`
Նայում է լուռ,
Ոնց ծանակող մի բանսարկու,
Քիչ է մնում` ծուռ ժպիտով լեզուն հանի
Ու դավադիր ճչա դեմքիս`
Կերա´ր, ես քու…
***
Անձրևների միանվագ երաժշտություն,
Կախված երկինք` գորշ ու մռայլ,
Ձիգ ձանձրույթի անհամրելի առատություն,
Կաթկթոցի նման տաղտուկ բառեր շռայլ:
Թաց հոգուս մեջ սիրտն իմ, նման ջրահեղձի,
Զուր փորձում է անհույս ճիգով լողալ վերև:–
Ո՞վ պիտի տաք իր նշտարով պահն այս հերձի,
Որ բորբոսնած, մգլած հոգուս ժանգը քերե:–
Այս ողբասաց, լալկան օրվա վերջը չկա,
Չկան ժամեր, չկա շաբաթ ու կիրակի:–
Ես որտեղի՞ց, ի՞նչ մոգությամբ այստեղ ընկա`
Անխախտ կամքով մի անողոք հրեշտակի:
Եվ փորձում եմ ջրով ծծված մաշկս քամել,
Բայց բռնում եմ միայն ստվերս լպրծուն,
Որ կիսանդրիս ունայնության պատին գամել
Ու ինքնության իմ սահմանն է շրջագծում:
Ես ձեռքերս թիերի պես վերուվարում,
Զուր փորձում եմ անցնել սահմանը անձուկի,
Գիտեմ` այնտեղ, այլ գոյության անդրաշխարհում
Սպասում է մեկը սուզվող իմ մակույկին…
Իսկ ստվերս, որ երբեք չի հակաճառում,
Թի-ձեռքերս դարձնում է թռչնի թևեր,
Բայց ինչ-որ բան նրան թռչել է խանգարում`
Ակնարկելով, որ թռիչքը միայն ձև է:
Ես հուսահատ, ինչպես որդին Դեդալոսի,
Շրմփում եմ նորից թախծի ջրափոսում
Եվ մաս առ մաս, անէ, անձև ու մեկուսի,
Կավս խառնած ցեխաջրին` ցած եմ հոսում…
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²ëï»Õ³ÛÇÝ »ñ³½Ý»ñÇ ³ßË³ñÑùÝ»ñáõÙ Éáõë³Ï³Ã,
Ø»Í ËáÑ»ñÇ ËáÛ³ÝùÝ»ñÇ Ñ»éáõÝ»ñáõÙ ³Ý³ñ³ï,
²ÝÑÇß»ÉÇ í»ñÑáõß»ñÇ ÙÁßáõßÝ»ñáõÙ ÝÁñµ³Õáï`
ºñµ»ÙÝ, ³ë»ë, Á½·áõÙ »Ù »ë, Ã» ÏÁÑ³ëÝ»Ù ÜÁñ³ Ùáï...

ԲՈՐԻՍ ՊԱՍՏԵՌՆԱԿ
ՀԱՄԼԵՏ
Ժխորը լռեց: Հարթակ ելա ես:
Ու դռների մեջ կանգնած տրտմալի`
Որսում եմ հեռու արձագանքի մեջ
Գալիք անցուդարձն իմ ապրած դարի:
Հառել է վրաս գիշերը խավար
Հազար դիտակներ առանցքապտույտ:
Եթե հնար է, անցրո´ւ հիմա, Հա´յր,
Հեռու տար ինձնից այս բաժակը դու:
Սիրում եմ միտքդ անշեղ ու համառ
Եվ դերն այս խաղալ հոժար եմ այնքան:
Բայց այլ վիճակ է, մի այլ դրամա,
Եվ ազատիր ինձ, Հայր իմ, այս անգամ:

ՈՐԵՆ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նշված են, սակայն, և անշրջելի`
Դեպքեր ու վախճան, ճամփա և ուղի:
Փարիսեցոց դեմ մենակ եմ էլի:
Կյանքը դաշտ չէ հարթ, որ անցնես ուղիղ:

ՊԵՐՍԻ ՇԵԼԼԻ

ԲԵԼԼԱ ԱԽՄԱԴՈՒԼԻՆԱ

ԲԱՐԻ ԳԻՇԵՐ

***
Հնամյա ոճն է ինձ հրապուրում,
Ա´յլ է հին խոսքի հմայքը գերող.
Ասես ավելի՛ թարմ շունչ է բերում,
Արդիական է` հատու վանկերով:

Բարի գիշե՞ր: Ո´չ, ժամն է չար,
Որ զատում է սրտերը մեր,–
Թե մնայինք մեկտեղ, երկար,
Նո´ր կլիներ բարի գիշեր:

Ինչպիսի՛ շռայլ բռնկուն հոգի`
«Մի ձիու դիմաց` կես արքայությո՛ւն...»:
Սակայն մի օր էլ ի´նձ կհամակի
Վերջին պոռթկումի ճիգը ապարդյուն:

Մենակ գիշերն էլ ի՞նչ բարի,
Թեկուզ բերի քաղցր հուշեր...
Թե չասեինք խոսքն այդ տխուր,
Նո´ր կլիներ բարի գիշեր:

Եվ ընդմիշտ պարտված խելահեղ մարտում`
Մշուշի գրկում կարթնանամ հանկարծ,
Այնժամ կհիշեմ` անհույս ու տրտում,
Խոսքերը խենթի, վճիռը անդարձ:

Երբ սրտերն են փարվում իրար,
Չկա´ խավար, քանզի, իմ սե´ր,
Գիշերն, իրո´ք, բարի է շատ,
Թե չեն մաղթում բարի գիշեր:

Կես արքայությունն էլ ի՛նչ է հիմա...
Ես, որ իմ դարի զավակն եմ արթուն,
Կվերցնեմ, կտամ կես պահի՛ համար
Նժույգն իմ` հանուն սիրելի մարդու:

ՌՈԲԵՐՏ ՌՈԺԴԵՍՏՎԵՆՍԿԻ
***
				

Բուլատ Օկուջավային

Քայլում էի երկրի վրա, ցուրտ էր շուրջն իմ և հոգուս մեջ:
Տանում էի խաչս միակ իմ կոր մեջքին` հոգնած ու խեղճ:
Այնքան ցուրտ էր, որ բառերն իսկ սառչում էին իմ բերանում:
Որոշեցի խաչիս փայտով կրակ վառել տափաստանում:
Եվ ձյան վրա ես վառեցի
Իմ խարույկը
Խաչիս փայտով...
Եվ կանգնեցի ու նայեցի` ոնց էր այրվում լուռ զարմանքով:
Ու քայլեցի առանց խաչի` սև դաշտերով զարհուրելի:
Բայց դժվար էր քայլելն այնքան,
Եվ ծանր էր իմ
Բեռն ավելի:
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Եվ Աստվա՛ծ քեզ հետ, հարազա´տ իմ ձի`
Լցված անհունի կարոտ ու ճիչով,
Բա՛ց կթողնեմ քեզ... ու առանց սանձի`
Սլացի՛ր խանձված դաշտերի միջով...
Երամակիդ հետ սլացիր հեռու`
Թեթևաթռիչ վազքով խելագար...
Այս հաղթանակ ու պարտություններում
Հոգնել եմ, նժո´ւյգ, ընկե´ր իմ արդար:
Ափսո՛ս է իմ ձին, և սերն իմ` ափսո՛ս...
Ո՛վ միջնադարյան ոճ հնամենի...
Իմ ոտքերի տակ միակ հետքը սոսկ
Պայտից մնացած հետքը կլինի:

ºë ßÁÝãáõÙ »Ù ÙÇßï Ï»Ý¹³ÝÇ ²ëïÍáõ ßáõÝãÁ ³Ù»Ýáõñ.
ºë ÉÁëáõÙ »Ù ÜÁñ³ ³ÝÉáõé Ï³ÝãÝ áõ ÑáõÝãÁ ³Ù»Ýáõñ.
ì»Ñ³óÝáõÙ ¿ áõ í»ñ³óÝáõÙ ³Ù»Ý³Éáõñ ÇÙ Ñá·ÇÝ
îÇ»½»ñùÇ Ëáñ Ù»Õ»¹ÇÝ áõ ÙÁñÙáõÝçÁ ³Ù»Ýáõñ:

ՈՒԶԱՆ ՀՈՎԱՍԱՓՅԱՆ
***
Խաշամի տակ` մի նեղ կածան,
Մառախուղ է ու... ծերություն:
Ծա՞ռն է ճամփորդ, թե՞ ես եմ ծառ –
Մեզնից մեկը լքում է չուն:
Եվ խշշում է խաշամն անչար,
Շշնջում է ունկիս երգով,
Որ ճամփեքըս այդ ե´ս չանցա,
Այդ իրենք ինձ անցան հերթով...

***
Իմ թևերից էլ կապույտը որպես երկինք կկաթի,
Երբ չեն հասնի ինձ չարախոսների քարերը նետած,
Բայց երանի թե մինչև թռիչքս մեկը ակնարկի,
Թե ինչ քարեր են հայտնվելու դեռ ձեռքերում նրանց:

***
Կյա´նք, երբեք իմ ձեռքը չընկար,
Ի˜նչ գին ասես չտվեցի,
Տառապանքիս շղթան վկա`
Էլի´ կտամ, դու թանկացիր։
Մի օր միայն փայլեցի ես,
Երբ հաշտ էին լույս ու խավար.–
Երբ ամենից մոտն էի քեզ,
Կյա´նք, ձեռքիցս ինչպե՞ս փախար։
Ծախծխվեցիր` ում պատահի,
Էժանացար – մեղսածնկած.
Ես ամենից հեռուն էի,
Կյա´նք, բայց ինչո՞ւ ձեռքդ ընկա...

Ու ես վերստին հողաթափերով դուրս կվազեի`
Մի քանի ժամում նրանց մաշելու տենչով բռնկված –
Իմ նուրբ սրունքներ, թագուհիներին դուք կսազեիք,
Ու՞մը լինեիք, որ քարկոծվելուց հազիվ քարշ չտար…

***
Ես թագ չեմ կրել, իմ պարտությունն է եղել թագուհու,
Քանի անգամ է կյանքն իմ անունը աճուրդի հանել,
Բայց ես իմ ձեռքը երբեք չեմ մեկնել համբույր առնելու.
Իմ ճերմակ ձեռքը ընկածին է լոկ ետևից տարել:

Բայց ես արյանս կրակն եմ տարել արևին անգույն,
Ոսկիս եմ տվել` առանց բառերի ու առանց վկա.
Ասենք սրտիցս մի քանի կայծ էլ տվել եմ քամուն,
Մի՞թե քամին չէր ինձ իմ տուն բերում թևերի վրա...

Եվ ծիծաղել է կյանքը ինձ վրա, ո՛նց է ծիծաղել,
Անամոթաբար կանչել` մե´կ արծաթ, երեսո´ւն, հարյո´ւր...
Բայց ես իմ ոսկին շպրտելու տեղ իրեն եմ թողել –
Ես թագ չեմ կրել – իմ հաղթանակն է եղել թագուհու:

***
Մի հեռու գիշեր լուսամուտիս տակ ինձ ձայն տվեցին,
Կյանքս գցեցի ուսերիս փութով և վազեցի դուրս.
Ինձանից բացի ո´չ շունչ կար այնտեղ, ո´չ շուն ու լուսին.
Ինձանից բացի մի հեգ ուրու էր մշուշում մրսում...

Մի օր էլ մահը` հավետ տարաժամ, ինձ մոտ կվազի,
Եվ որպես վրեժ աճուրդի բեմին դո´ւ կլինես, կյա´նք.
Ճակատագիրը երեսը շրջա´ծ մուրճը կզարկի –
Զի իմ անունը գնահատված է շատ ավելի թանկ:

Սակայն նույն ձայնը հեռացնում էր ինձ շեմից իմ դռան,
Կյանքս հագնելով` ես վազում էի նրա ետևից,
Եվ մի պահ թվաց, թե շնչակտուր հասնում եմ նրան,
Բայց նա ավելի հեռվից էր կանչում, ավելի՛ հեռվից...

***
Իմ գարունների չծաղկած ճյուղերն
Աշնանդ կարմիր բոցին կտայի,
Բայց վախենում եմ պատրանքը ձյունե
Այս ակնթարթն էլ մեղմիվ պատանի…

Եվ քամուց չէին իմ քղանցքները փռփռում անկանգ.
Անփորձ իմ վազքն էր ձայնի ուղղությամբ սուրում անարգել:
Ու մինչ հասկացա, որ իմ ներսից է ձայնը աստղակաթ,
Լույսը բացվել էր, և ես... թա՛րս էի իմ կյանքը հագել...

Կտայի նույնիսկ՝ որբի պես հլու,
Ցավը հուշերիս, հույսերս անգամ,
Բայց ասա, ո՞վ է, ո՞վ է վառելու
Նարոտ հիշեցնող պատրույգն իմ աշնան…
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¸áõ ÙÇ ³ÝÑ³Ûï ´³Ý³ëï»ÕÍ »ë, ãÁï»ëÝÁí³Í ÙÇÝã ¿ëûñ
²é³Ýó ËáëùÇ »ñ· »ë Ã³÷áõÙ Ñ³Û³óùÝ»ñáí Éáõë³íáñ:
ºë ¿É, ³ë»Ýù, ½³ñÙ³Ý³ÉÇ ÀÝÃ»ñóáÕ »Ù µ³Ëï³íáñ,
àñ Ï³ñ¹áõÙ »Ù ¿¹ »ñ·»ñÁ ¿ëù³Ý Ñ»ßï áõ ¿ëù³Ý Ëáñ:

ԵՐՄԻՆԵ ԲԱԲՈՒՌՅԱՆ

***
Մայրս, ես վաղուց մեծ եմ քեզանից
Եվ մի օր գուցե ե´ս քեզ մայր սազեմ,
Դու մի ամբողջ կյանք երազ եկար ինձ.
Ես չհասկացա` ո´ր լեզվով խոսեմ:
Քանի՛ գիշերներ քո շնչից զարթնած`
Անդարձ խավարն եմ աչքերս լցրել,
Քանի՛անգամ եմ հուշերի ձորից
Մանկության անմեղ... մարմինը հանել:
Ձեռքերդ եմ հունցել` ինձ կրծքին սեղմող,
Հոգիս տեսանող աչքերդ կերտել,
Բայց մենակության մշուշոտ որջում
Քո սրտի նման իմ սիրտն է ծաղկել:
Չիմացար, մայրս, որ մեծ եմ արդեն,
Եվ մի օր գուցե քեզ մոր պես թվամ,
Քո դատարկ, դատարկ ձեռքերի վրա
Այսքան չստացված հեքիաթս դնեմ…

Ո՞Վ ԿՀԱՎԱՏԱՐ…
Տե´ր իմ ժամանակ, մի վիրակապ էլ` այս վերքիս համար.
Կացնավորներին իմ ծառաբնից սիրո՛վ հեռացրու,
Ես բաց եմ թողնում ճյուղերս դեպի հազար թռչուններ,
Որ հաշտության պես մի երգ ծլվլան ի սեր ապրելու:
Ի՞նչ անուն դնեմ իմ տառապանքի այս նոր զավակին,
Ոչ մի լուսաբաց մորս ձեռքի պես ինձ լույս չի բերում,
Ո՞վ կհավատար, թե պարտք եմ կյանքին այսպիսի մի գին,
Երբ թե´ մարմինս եւ թե´ հոգիս են նժարին դրվում:
Չի տեսնի երբեք մի մահկանացու վերքերս լուսե,
Թե մնամ անգամ մի վերջի՛ն ճյուղով, կերգեմ դարձյալ,
Իմ ծառաբնի այս ԿԱՑՆԱԳԻՐԸ չվերծանելով`
Գեթ վիրակապիր ձեռքերը հույսիս… աղոթքի համար:
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***
Ձկներե՞ն էր լեզուս, հեռացող իմ նավազ,
Ես ի՞նչ լեզվով լռեմ, որ դու ինձ… հասկանաս.
Չմոլորվես ծովի շշուկներում հանկարծ,
Երբ իմաստուն աստղով մակույկդ ինձ հասնի:
Գուցե երազ տեսար` իմ ճայերից հուշված,
Քեզ հմայող երգիս որտե՞ղ հավատացիր.
Բայց ինձ գտա մի օր քեզ հետ աղոթելիս,
Եվ օրհնելիս բախտի այս կորուստը քաղցր:
Իմ փնտրածը ծով էր` այն, որ ափեր չունի,
Այնինչ շնչահեղձ եմ ավազներին այս ցուրտ,
Եվ ցավո՛տ է այնքան սթափվելը քնից,
Նորից քնելն` այնպես անհնարին մի ջանք:
Ձկներեն էր խոսքս, ինձ իմ ծովը մնաց,
Նրան կյանքը տարավ ալիքների ուժով,
Ինձ կողոպտեց մինչև հավատամքս վերջին,
Մինչդեռ զուգեց ցավի բողբոջներով ազնիվ:
Հիմա հազար լեզվով կյանքն ինձ ձայն է տալիս,
Բայց ի՞նչ լեզվով լռեմ, որ էլ… չհասկանաս…
***
Ես քեզ որտե՞ղ գտա ու ինքս ինձ կորցրի,
Հավատացի՛ այնպես միֆին հավերժահամ,
Թող աստղերը պատմեն հոգուս կեսգիշերից,
Որ եղել են բոլոր անկյուններում իմ տան:
Ես քեզ ինչպե՞ս տեսա եւ զրկվեցի լույսից,
Բայց Լո՛ւյս դարձա ինքս ոտքից գլուխ,
Եվ ծանրացավ այնպես կյանքի թիկնոցն ուսիս,
Որ թափվեցին աստղերն իմ աչքերից մարող:
Դեռ չճոճված մի կուշտ օրորոցում սրտիդ`
Ես հեռացա ճամփով «խելոք» սթափության,
Եվ որ լռի մի պահ արյունն իմ մեկուսի,
Տառապանքիս սերմից թողեցի քո այգում:
Հիմա հազար դարով ես հեռու եմ քեզնից,
Չի՛ սթափվել, սակայն, հոգին իմ միֆապաշտ,
Ինչքա՛ն պիտի ճոճվեմ այս կամրջին մազից
Եվ աստղերով խոսեմ սրբազնաշուրթ:
Ես քեզ ինչպե՞ս կորցրի,
Որ ինձ… էլ չգտա...

²ñ»õ»ÉùÇ »¹»ÙÝ»ñÇÝ Çç³í å³ÛÍ³é ÇñÇÏáõÝ,
Ð»ùÇ³Ã³Ï³Ý å³É³ïÝ»ñáõÙ Áëå³ëáõÙ »Ý ÇÙ Ñá·áõÝ.
Æ¯Ýã »Ù ßÇÝáõÙ ¿ë ó»Ë»ñáõÙ, ³ÕÙáõÏÇ Ù»ç í³Ûñ»ÝÇ...
² ¯Ë, Ã» ÝáñÇó ·ïÝ»Ù ×³Ù÷³Ý ¹»åÇ ¿Ýï» ¯Õ, ¹»åÇ ïá¯õÝ...

ԱՆՈՒՇԱԿ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
***
Մսաղացի նման տարիները
Մեզ ներքև են տանում` մասնատելով,
Մենք սիրում ենք իրար, մենք ապրում ենք,
Մենք ապրում ենք` մսաղացն ատելով:
Սուտ է, թե կմնան բարիները,
Բարիներն ապրում են ապերջանիկ,
Սուտ է, թե հաղթում է մեծ սերը.
Մեր սերը մնում է անընտանիք:
Մեր մասնատված, մաշված երջանկությամբ,
Տեսնես կկշտանա՞ գոնե մեկը:
Մենք խաբված ենք, սե´ր իմ, մենք խաբված ենք,
Մեզ մսաղաց նետեց շոյող ձեռքը:
***
Կտրատել եմ մանր,
Կե´ր այս հոգին, սե´ր իմ,
Թեթև է, թե ծանր,
Նրանում է սերն իմ,
Քաղցր է, թե դառը,
Հոգին է քո բաժին,
Աղոթում է ահս,
Որ քո հոգին բուժվի:
Այն հալվել է ճամփիդ
Լույսերից ու մթից,
Թե հիմա դու չուտես,
Վիշտը հաստատ կուտի:

«Չկորցնելու հինգ պայքար» շարքից

Աննա Միրզոյան
«Կերպարվեստ» մասնագիտություն, 4-րդ կուրս
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²Ù»Ý ³Ý·³Ù øá ïí³ÍÇó »ñµ ÙÇ µ³Ý »ë ¸áõ ï³ÝáõÙ,
²Ù»Ý ³Ý·³Ù, »ñµ Ý³ÛáõÙ »Ù, Ã» Ç±Ýãù³Ý ¿ ¹»é ÙÝáõÙ,¼³ñÙ³ÝáõÙ »Ù, Ã¿` á¯í ÞÁé³ÛÉ, ÇÝãù³¯Ý ß³ï »ë ïÁí»É ÇÝÓ,
ÆÝãù³¯Ý ß³ï »Ù ¹»é ø»½ ï³Éáõ, áñ ÙÇ³Ý³Ýù Ù»Ýù ÝáñÇó:

ՐՄԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
***
Կորցրո´ւ քեզ, Ծերո´ւկս, քո աղջիկը քեզ նորից է ուզում որոնել,
ցնդի´ր աչքերումս, քո դուստրը ջանում է քեզ կրկին հանդիպել:
Ներխուժի´ր կյանքս ու ուզածդ տեղը քեզ տեղադրի´ր: Ես` անսանձս,
ենթարկվել եմ ուզում քեզ` հորինածիս, թաքցրածիս: Ծերո´ւկս, քո
մատները սկսել են դողալ այնպես, ինչպես իմոնք, երբ առաջին
անգամ դիպար շրթներկիս: Իմ շրթներկի տակ քո շուրթերի ձևն է
պատկերված: Օտա´րս, խլի´ր ինձ բոլորից ու հանձնի´ր քեզ: Ինձ այս
ու այն կողմ գցի´ր, եթե անցնելիք ունես այդ կողմերով: Ես պատրաստ
եմ ինձ թաքցնել սրտումդ ու բոլորին խաղացնել մատներիս վրա,
և թքած, որ նրանցից շատերը կարծում են, թե մենք իրար չունենք:
Ես քեզ պատկանում եմ այնքան, որքան ոչ մի կին իր ամուսնուն
դեռ չի պատկանել, և դու իմն ես այնքան, որքան կնոջդ երբևէ չես
պատկանել և չես էլ պատկանի, թեկուզ ամեն օր նա գլուխը կրծքիդ
արթնանա, ու ամեն անգամ շատ ուշ հիշես գոյությանս կամ սիրուդ
մասին: Մենք լուռ համբույրներով կմաքրենք մեր ճակատագրից
իրար հանդիպած օրը ու նույն օրը կկորցնենք մեզ այս խեղաթյուր,
այս պիղծ աշխարհում: Ես մի ողջ կյանք երազեցի կողքիդ ծերանալ,
որ մի դժբախտ օր իմ անտեր ձեռքերով դերս ուրիշին տամ:
Անիծվե´ն բոլոր ինձպեսները` այդ ինքնասածները, որոնք իրենց
քայլերը սահմանից հետ տանել գիտեն: Ես քոնն եմ այնքան, որ
կինդ մի ողջ կյանք կողքիդ պառկելով քոնը չի դառնա: Իրավունք
չունես ուրիշի կողքին միտքդ ինձ կապել, որքան էլ սիրտդ ոտքով
ինձ մոտ գա: Ծերո´ւկս, արի լացենք միասին:
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