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Ամալի - «բարև» 

 

…բարև, 

ասում են ծանոթացիր, 

իսկ ես ուզում եմ անծանոթ մնալ… 

 

ես դու չեմ 

ոչ էլ դու՝ ես, 

ու հենց էստեղ սկսվում է կյանքը մեկ 

գործողությամբ։ 

 

…երբ միաձուլանքը կախվում է օդից, 

դու որոշում ես չշնչել, 

ես լվացքը կախում եմ մտքերիցս 

կամ հակառակը։ 

 

քեզ ուղղված ծափերի մեջ 

թաքնված ողբ կա՝ 

մենքի բոլոր եզրույթներով։ 

 

մինչև վարագույրը կփակվի 

ամեն դեպքում արի ծանոթանանք, 

ես հայելին եմ… 
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Ադի Ալյեն - «Մինչև լուսաբաց» 

 

Գիշերվա մեջ մի ժամ կա, 

երբ մութն արդեն ուժասպառ է, 

իսկ լուսաբացը շատ է ուշանում: 

Երբ խելոքների զարթուցիչը զանգում է, 

իսկ խենթերինը՝ նոր է լարվում: 

Երբ բարձի երեսը դառնում է թաշկինակ: 

Երբ մահճակալի տակ հրեշները ձանձրանում 

են: 

 

Գիշերվա մեջ մի ժամ կա, 

երբ սիրեցյալի տան պատուհանից ՝ 

դուրս են գալիս ավելի հարբած,քան գինետնից: 

Երբ թացը չորից տարբերում է միայն՝ 

լվացքի հետ խաղացող քամին: 

Երբ հարբեցողը,պառկած այգու նստարանին, 

փորձում է սթափության բանաձևը հիշել: 

Որի պատասխանը գիտի միայն իր գրպանի շիշը: 

 

Գիշերվա մեջ մի ժամ կա, 

երբ խոսափողից այն կողմ հնչած բառերը՝ 

թեև ճիշտ,բայց ստից էլ քաղցր են: 

Երբ աղոթքները բարձր են վանքերի գմբեթներից: 

Երբ փողոցն ավլող տիկինը ջնջում է մայթերից՝ 

այդպես էլ չհանդիպած մեր ոտնահետքերը: 

Երբ իսկական սերերը վերջնականապես 

խորտակվում են, 

կամ խոստովանվում: 
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Գիշերվա մեջ մի ժամ կա, 

երբ արդեն ուժասպառ եմ, 

իսկ լուսաբացը շատ է ուշանում…  



~ 6 ~ 
 

Անուշիկ Մարատի - «Քո 

մասին շատ եմ լռել» 

 

Քո մասին ծնված 

մայրամուտները 

հիմա իմ մեջ արևների են 

սպասում, 

որովհետև իմ հանդեպ մեռած 

զգացմունքներին 

ես երբեք չեմ հավատացել: 

 

Քո մասին հոսել են ճիչեր ու 

որպես հրաժեշտ է բացվել օրը, 

բայց ես շարունակել եմ ապրել՝ 

մեռցնելով իմ ցավը խորը: 

 

Քո մասին եղանակն է պատմել, 

ու թռչունն է սավառնել օդում, 

ու ինձ միշտ հավատացրել են՝ 

շուրթերդ անունս չեն ատում: 

 

Քո մասին լռել եմ բազմիցս, 

բայց ճակատիս է եղել անունդ, 

թե չէ, ինչպե՞ս է, 

որ երբ ինձ փողոցում տեսել են, 

բարևի փոխարեն ասել են՝ 

ինչու՞, ինչպե՞ս ես ապրում: 

 

Իմ արևերը մայր են կանչում մայրամուտներին՝ քո մեջ ապրող, 

Որովհետև ես երբեք չեմ հավատացել՝ 

ծնողը իր բալին թողնում է: 
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Անուշ խաչատրյան - 

«Չընթերցված նամակները» 

 

Դժվար սա կարդաս, բայց գրելու 

պահանջ ունեմ. 

Ու ոչ միայն սա՝ դարակումս դարսած 

հազար ու մի նամակագրություններ կան։ 

Գիտես, չընթերցված նամակները, որոնց 

մասին անգամ հասցեատերը չգիտի, 

կյանքում գոնե մեկ անգամ պիտի 

կարդաս։ 

Թեկուզ ցավես, 

Թեկուզ լաց լինես, 

Գոռաս՝ պիտանելիության ժամկետդ կորցնելու դարդից, բայց պիտի կարդաս։ 

Այնտեղ շատ բան կգտնես քո եսի մասին։ 

Կգտնես նաև նրան՝ ում չես ճանաչում. 

Ուրիշ ՔԵԶ կգտնես… 

Կարոտս կզգաս՝ մինչև ոսկորներդ։ 

Լացիս հեծկլտոցները, 

Ծիծաղիս պոռթկումն ու… 

Անքեզությունս… 

Կցանկանաս վերջ տալ առաջին ցավը զգալուց անմիջապես հետո, կջանաս փրկել քեզ 

հետագա մեղքերից, բայց չե՜ս կտրվի… 

Ներսումդ ամեն բան կխառնվի, ու որպես պահի թեթևացում՝ կընտրես ամենագեղեցիկ 

ու անցավ նամակս… 

Նամակ, որտեղ միայն սերդ եմ գովում, որը և թվացյալ էր, կամ՝ միգուցե իմ 

երևակայությունը։ 

Կկարդաս քեզ գովերգող տողերս՝ գրկախառնություններիդ մասին, շոյանքներիդ 

մասին, համբույրիդ մասին ու կատես քեզ… հա՜ կզզվես քեզանից ավելի’ քան երբևէ։ 

Կատաղությունից կըճզմես այն ձեռքդ, որով ըստ նամակի՝ շոյում էիր դեմքս։ 

Մարմնիդ ամեն մաս, նկարագրածիցս գուցե ցավ ապրի, ու ինքդ քեզ խոստովանես, որ 

արժանի ես… 

Կներես ցավեցնելու համար, ուզում էի զգաս այն, ինչ որ ես… 

Չընթերցված նամակները, կարելի է կարդալ կյանքում գոնե մեկ անգամ… 
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Անգելինա Արշակյան - «Անձրև և 

լռություն» 

 

Սիրում եմ անձրևը: Երբ շուրջբոլորը 

տիրում է լռություն և միայն լսվում է 

անձրևի կաթիլների ձայնը, որոնք կարծես 

մեղեդի են կազմում ու մտովի տանում են 

հիշողությունների գիրկը: 

 

Հիշում եմ մենք հանդիպեցինք 

պատահական: Պատահականությունները 

մեծ դեր են խաղում կյանքում: Հաճախ մի 

պատահականությունը որոշում է քո 

ճակատագիրը և կյանքի ճանապարհը: 

Սակայն կյանքում 

պատահականություններ չեն լինում: 

 Դա ի վերուստ այն հզոր ուժի կամքն էր: Մեկ հայացք էր հարկավոր հասկանալու 

համար նա է: Նա էր այն միակը, ում փնտրում էի ամենուրեք: Բոլոր մարդկանց մեջ 

նրանից մի մաս էի փորձում գտնել, ավա՜ղ ապարդյուն: Բայց ի վերջո ես գտա նրան, 

այն միակին ում հետ Աստված ինձ կապեց սիրո թելերով: Իսկ ի՞նչ է սերը:Սերը մի 

հիանալի զգացմունք է բյուրեղի նման, որին պետք է լավ պահպանել, որպեսզի 

չփշրվի:Իսկական սերն ու երջանկությունը մի անգամ են ծնվում կյանքում: Իսկական 

սերը չի կարող կրկնվել, ինչպես չի կարող կրկնվել մարդկային կյանքը: 

 

Բայց սերը պետք է լինի անհասանելի, որպես երազ, որ տանջանքով սպասես, թե հեռու 

հեռավոր երկրից ձիու վրա նստած գալու է քո դյուցազնը և, քեզ իր գիրկը վերցրած, 

տանելու է դեպի կապույտ սարերը, դեպի արևը: Եվ որքան ուշանա քո այդ դյուցազնը, 

այնքան խոր ու ջերմ է լինելու քո սպասողական սերը: 
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Ալլա Մանուկյան - «Թախծոտ 

երեկոն» 

 

Կրկին հյուր կգա երեկոն թախծոտ, 

թախանձանքով կխոսի այն դալար 

այգին և կտենչա դարձյալ իր գիրկն 

առնել սիրահար ու խենթ զույգին։ Բայց 

սիրասպասումով անվերջ կտենչա, 

որովհետև մեր սերն այլևս չկա։ Այժմ կա 

միայն մեր հեքիաթը անրջային, և սիրուց 

ծնված խոսքերը թանկագին։ Մթնշաղի 

անուրջներում, քո հայացքն է ինձ 

հանդիպում։ Ու քեզ գրած նամակներից, 

քո ձայնն է ինձ կարծես կանչում։ Խորին 

լռության ժամթռիչքին, քո անունն է իմ 

շուրթերին։ Գլխապտույտ ապրելու չափ 

սիրելիս, քեզ եմ ձոնում սիրտս ու հոգիս։ 

Քո գնալուց հետո մոլորության անդունդն 

եմ գլորվել, քեզնից կարելույն չափ 

ուզում եմ խուսափել։ Բայց իմ սրտում կամա թե ակամա, ատելության և ոչ մի նշույլ 

չկա։ Մտքերիս ալեկոծված ծովում, խորին մտառությունս եմ լարում։ Քո հեգնական 

ժպիտի դավաճան ու սառը սուտն եմ բացահայտում։ Քո կեղծ թե անկեղծ խոաքերի, 

արժեքներն եմ որոշում։ Եվ ջրակալած աչքերով մեր վերջին հանդիպումն եմ հիշում։ 

Հիշում եմ ինչպես էիր վարսերիս հետ խաղում և ինձ գգված լուսաշող լուսնին նայում։ 

Մեր սերը ծնվեց և մահացավ լուսնի շողերի ներքո։ Դե ինչ սիրելիս, արի վերջ դնենք 

սիրուն՝ իմ և քո… 
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Արամ Հայդարցյան - «Այս 

մռայլ ու լքված քաղաքում»  

 

Այս մռայլ ու լքված քաղաքում 

Չորս պատի մեջ ես միայն դու քեզ 

գտնում 

Ու եսիդ վրա գույններ ավելացնում… 

 

Բայց չգիտես էլ, որ այս աշխարհում 

Ոչ մի գույն սևին չի ծածկում… 

 

Այդ անտեր ու մռայլ չորս պատում 

Դու քեզ համար երգեր ես գրում… 

Երգդ թախի՜ծ, մռա՜յլ ու տրտում… 

 

Ա՜խ միայն զգայիր, որ դատարկ բեմում 

Լռությունն է լոկ ծափահարվում… 
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Արմեն Երիմյան - «Ոչ ոք չի կարող» 

 

Ոչ ոք չի կարող 

Դժբախտության հետ համակերպվելով` 

Իր հոգին թաղող 

Մարդու կենացը խմել ողջ հոգով: 

 

Գուցե հանդուրժի, 

Գուցե և ների մտքի թելերով, 

Բայց իր արցունքի 

Դույլը չի շրջի հոգու թևերով… 

 

Ու գիտե՞ք ինչու. 

Քանի որ գիժն էլ 

Թեև գժվել է խոր տառապանքից, 

Բայց դարձել հուժկու, 

Եվ իր ժպիտը 

Փրկել է մարդկանց ժանգոտ ծիծաղից… 

 

Իմ բախտը անգամ այստե’ղ չբերեց. 

Ոչ կարգին ատել, ոչ սիրել ստացվեց… 

Էլ ինչպե՞ս լացել, կամ ո՜նց ծիծաղել, 

Եթե գժվե’լն էլ ինձ շատ համարվեց։ 
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Արմեն Ավո - «Մարդուն» 

 

Այս ու՞ր ես հասել…և ի՞նչ ես դարձել, 

Ու դեռ գնում ես առանց հանգրվան, 

Պատիվ ու ադաթ հավետ մոռացել 

Նոր կյա՞նք ես շինում` մա’րդ 

ամբարտավան… 

 

Մեկը իր մորն է տնից դուրս արել, 

Մեկը մոռացել նամուսն իր ազգի, 

Մեկը մյուսին ճամփից է շեղել, 

Տարել մանուկին անդունդը կյանքի։ 

 

Մեկը լռել է, անխոս հեռացել, 

Երբ դատում էին անմեղ ծերուկին, 

Մեկը խաբել է, եղծի պես լացել… 

Մեկը վաճառել իր նսեմ հոգին։ 

 

Մեկը գահի մոտ նսեմացել է, 

Եվ շողոքորթել պաշտոնավորին, 

Մեկը իր ազգին դավաճանել է, 

Մոռացել իր հոր խոսքերը խորին։ 

 

Մեկը ծպտվելով փող է մուրացել, 

Խլելով բաժինը մի մուրացկանի, 

Մեկն էլ իր տնից անդարձ հեռացել, 

Մոռացե՜լ ընդմիշտ հողը հայրենի։ 

 

Մեկն հալածե՜լ է այն իմաստունին, 

Որ գոռացել է ստի’, կեղծի’ դեմ, 

Ինչպե՞ս աշխարհը իմ Հայաստանին, 

Խոցեց ու լռեց հավիտյան դժխեմ։ 
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Այս ու՞ր ես հասել և ի՞նչ ես դարձել, 

Որ Աստված ինքն է քեզնից սոսկացել… 



~ 14 ~ 
 

Անուշիկ Թովմասյան  - «Ոսկրացած 

ժամանակ» 

 

Անցանք ճանապարներ՝ տատասկոտ, 

քարքարոտ, 

Միասին սանձեցինք փոթորիկներ անսանձ, 

Ու երբ հասանք նորաշեն մեր տանը. կանգ 

առանք հանկարծ, 

Կարկատված ամպերից անջերմ արև 

ծիկրակելով փորձում է ջերմացնել հոգիները 

պաղերիս, 

 

Քրքրված մի սիրտ փորձում է արտահայտվել յուրովի իր եղած չեղածով` չեղածից 

եղած ստեղծելով, 

Մանկատան պատից հանված մի քարի նման պատուհան անունով, որով որբի հույսն է 

գալիս ամեն ծնվող ծեգին: 

Համբերությունը կյանք է, բայց երկար համբերելն էլ մղձավանջ է, 

Գուցե մարդն է հիմար, որ փորձված ժամանակի հետ փորձում է խաղ անել, 

Գուցե նաև խաղ անելով հաղթել, 

Փշրել ոսկրացած ժամանակը, հետո փոշոտ ոսկորների փոշին մաքրել տալ կյանք 

կոչվածին ու ասել կորիր… 

Որտեղ քոնը կասես, էդտեղ ճռճռոցը կլսես ոսկորներիդ: 

Ցավացող ժամանակ, անցիր դու իմ կոքավ արագ, մի կյանք տարար ինձնից, 

Անցիր գնա ու մի հիշեցրու անբուժելի հիվանդին քո մասին, 

Գնա ու մի ցավեցրու ծերանուցում զավակի ճամփին աչքը մաշողին: 

Մի հիշեցրու հերոս զինվորին հողը դրած խեղճ հորը քո մասին ու իր զավակի 

մանկությունը թանկագին, 

Թող մարդիկ ապրեն ամեն մի րոպեն նորից քեզ դառնող, 

Թող մարդը ապրի իր կյանքը, մի գողցաիր նրանից իր անդարձ ժամանակը: 
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Ալվինա Հայրապետյան - «Լույսի կտոր մարդիկ» 

 

Լույսի կտոր մարդիկ կան, որ ուզում ես շնչակտուր լինելու 

աստիճան գոռալ ու ասել, որ երբեք չկորեն մտքերիցդ, սրտիցս, 

ներսիցդ։ Հոգուդ լարերին արծաթյա նուրբ թելերով կպած մարդիկ 

են, սիրուն, ներդաշնակ։Բարությունը հերթ չի տալիս, բարությանը 

իրենց աչքերում, ես զգացել եմ։Ու մեկ-մեկ թվում է, որ ոչ թե 

բարությունն է բույն հյուսել այդ խենթ աչքերում, այլ աչքերն իրենք 

են խառնվել բարության բոլոր երանգներին։ Էս մարդիկ, սպիտակ 

հրաշքներ են, պարզության, մաքրության ու լուսավորության 

դիպուկ օրինակ։ Սե՜ր, ջերմություն է կաթում իրենց շուրթերից, 

առանց մի պահ կանգ առնելու։Քիչ են նկարագրված մարդիկ, բայց 

կան, հավատացեք կա՜ն։Ու անասելի մե՜ծ երջանկություն է , երբ նրանցից մեկը, կա նաև 

քո կյանքում։Ուզում ես գտնել բոլորին մեկ առ մեկ, պինդ գրկել՝ խեղդելու աստիճան, 

որ ձեռքիդ տաք ափերի մեջ կորեն, որ պահես ու էլ բաց չթողնես, երբեք… 
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Անի Եղշատյան - «Լուռ աղմուկ 

խավարի մեջ» 

 

Տավշո աշխարհիս չքնաղ երկնքում, 

Իջնում էր խաղաղ, մի լուռ մայրամուտ, 

Ու հանկարծ լսվեց մի ձայն հեռվում, 

Նենգ ու չար մի ձայն, թշնամու փամփուշտ։ 

 

Ախ, որքան-որքան է փամփուշտ սլանում, 

Որ ուզում է կյանքը խլել հայոց զինվորի, 

Մեր տղերքը, բայց տղերքը չեն հանձնվում, 

Պատգամ ունեն, թիկունքը լինել բոլորի։ 

 

Խավարի մեջ լսվում է ձայնը փամփուշտի, 

Ու ամեն անգամ մտածում եմ նորից, 

Որ փամփուշտը հայ զինվորին չխոցի, 

Զինվորները առողջ տուն գան սահմանից։ 

 

Պատերազմի, խաղաղության միջև, 

Անվախ Մովսեսն է, խրոխտ Չինարին, 

Պայքարում են, որ երկնքում շողա արև, 

Հայ ժողովուրդը, չհանձնվող տավուշեցին։ 

 

Լուռ աղմուկ է այժմ ու գորշ խավար, 

Երանի սահմանը խաղաղվի բարով, 

Ու տեսնենք հեռվում, բարձունքից վար, 

Տղերքն են իջնում հաղթական ոգով։ 
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Արամ Սարգսյան - «Տատիկ» 

 

Տատիկ. 

երբեք մտքովս էլ չէի անցկացնի, թե տատիկի մահը 

նման ազդեցություն կունենա ինձ վրա, մանկության 

հուշերում պահված ու մշտապես մանության թելով 

կապված, կարծես հավերժական պետք է լիներ նա, 

տատիկ, ով միշտ պետք է լիներ, բայց արի ու տես 

որ նա գնաց, իսկ վերջին հրաժեշտը չկայացավ, 

սրտիս ծանր նստեց։ 

Չգիտեմ, դուք ինձ կհասկանաք, բայց արդեն իսկ կորցրած լինելով երկու պապիկների 

ու հորկան տատիս, մամայիս մաման էր վերջին կապող օղակն իմ ու մանկության, որ 

կարծես բաց թողնելու ցանկություն չուներ։ Գիտե՞ք, տատիկի մահով սերունդների 

հերթափոխի վերջին ակորդը նվագվեց կարծես, նոր մտքիս եկավ, որ ծնողներս արդեն 

որբացան, և հերթը մի օր մեզ էլ կհասնի, հերթ, որը թվում էր այնքան հեռու է, որ դժվար 

էլ երբևէ գա։ Չգիտեմ, կհավատա՞ք արդյոք, բայց արցունքները հոսելով՝ դեմքս 

ծածկում են, արդեն չեմ տեսնում նույնիսկ գրածս, չգիտեմ, կհավատաք դուք, բայց 

կոկորդս խեղդվում է, տատիկին ես իմ ձևով եմ սիրել, նա ինձ համար իմ տատիկն էր, 

ինչպես և մյուս թոռների։ է՜հ, ամենից առաջ, նրա մասին խոսելիս, նրանից եկող 

անսահման հանգստությունն ու խաղաղությունն է միտս գալիս, որպես խաղաղասեր 

աղավնի, ում թևի տակ մեկ անգամ չէ, որ թոռները պատսպարվել են։ Դե երևի բոլորիդ 

էլ ձեր տատ ու պապերը տեսնելուց համբուրել են, իսկ տատս պաչում էր այտս ու 

հետո մաքրում, հետաքրքիր սովորություն էր, իսկ մանկություն ամեն այցելություն դեպի 

Արտավան, դեպի գյուղ, ուր պապիկի ու տատիկի գրկաբաց ձեռքերը մշտապես մեզ 

էին սպասում, մի անսհաման երանելի դրվագ է առաջ բերում, դեռ նոր մեքենայից իջած 

արևածաղիկի «սալա» կոչվածը խցկում էր մեր ձեռքը։ Արևածաղիկն ու տատը, 

միաձուլված մաքուր հիշողությունն են հրաշք մանկության, որ արդեն տարիների քողով 

ծածկված, բայց միշտ կմնա անմոռաց։ Տատս յուրահատուկ հաղորդակցման ձև ուներ, 

նա ամեն մեկի համար կարողանում էր իր տատիկը լինել, չնայած որ տղայակենտրոն 

էր։ Տատիս համար ամենից ցանկալին Կարոն էր. Կար, քեզ եմ դիմում, տատիկի սերն 

ու օրհնությունն ամբողջ կյանքում հետդ կլինի, ու դու դեռ շատ բարձունքներ կունենաս, 

որոնոցով նա թեկուզև վեևից, բայց կհպարտանա։ 

Վերջին տարիներին, երբ առողջականը արդեն այնքան էլ լավ չէր, տատիկը 

զրույցներում հաճախ էր խորհում մահվան մասին, բայց միշտ միտքը գալիս էր Կարոյին 

ամուսնացնելու ցանկությունը։ Է՜հ, նա անչափ հպարտ էր իր թոռներով, ամեն անգամ 

զրույցներում հիշում էր, որ բոլորն էլ բարձագույն կրթություն են ստացել կամ ստանում, 

դա նրա պարծանք էր, ու միշտ գլուխը բարձր, հատկապես, երբ շրջապատում չկար 

մեկը, որ իր թոռներով մի փոքր գոնե համամատվեր տատիս թոռների հետ, նա սիրում 

էր ամենքին յուրովի։ Ինձ հետ զրուցելիս մշտապես քաղաքական թեմաներ առաջ 

կքաշեր՝ փորձելով գալ իմ ոլորտ և զրույցը հետաքրքրացնել։ Չգիտեմ, կյանքում այս 

խելահեղ հոսքի պայմաններում նման կանգառներն են, որ կարծես մի ամուր ապտակ 

են տալիս ու սկսում մտածել տալ երևույթների մասին, որոնք տարիներով մղել ես 

քեզանից կամ պարզապես մտքի ծայրով ես անցկացրել։ Տատիկի նվիրվածությունը 

սահմաններ չուներ, հիշում եմ, թե ինչպես ամիսներ առաջ, վտանգելով էլի իր 

առողջությունը, փայտ էր հավաքել, որպեսզի ձմռանը վառենք, անգամ այն 

պարագայում, որ դժվար էր տեսնում։ Վերջին հանդիպումներում ինձ միշտ Կարո էր 

ասում, քանի որ միշտ առաջինը քեզ էր սպասում Կար, քեզ էր ուզում տեսնել, դու էիր 

իր ուժն ու ապավենը, ավելի քան որևէ այլ անձ այս երկրի վրա։ Տատիկի 
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պատրաստած վերջին կերակուրի համը մինչև հիմա հիշում եմ։ Քեռուս հետ Երևանից 

գալուց հետո մտանք տուն, իսկ տատիկը <<բանջար>> էր հավաքել, որ տապակի, ու 

երբ ուտում էինք, անըդհատ կասեր. 

 - Վախենամ հետը խոտ էլ լինի, արդեն աչքերս էն չեն։ 

 

Իսկ բանջարն այդ զուրկ էր խոտերից և կարծես ամենահամովն էր։ Չգիտեմ, 

միաժամանակ և՛ շատ ասելիք կա, և՛ չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, տատիկը գնաց 

մանկությանս վերջին թելն էլ կտրվեց… 
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Աստղ Խաչատրյան - «Մի բան այն չէ» 

 

Սենյակ է, 

Չորս պատ, 

Մի քիչ խոնավ է. 

Հենց Էստեղ 

ամեն առավոտ 

մեռնում են 

մոտիվացիաները, 

ու որոշումները 

կարևորվում են, 

երբ օրն է ինքնասպան լինում. 

Միակ մեռնողն է, 

որ իր հետ մի բան տանում է (մի՞)։ 

 

Տարածություն է՝ 

Հազարավոր պատերով, 

Եղանակը կապ չունի. 

Հենց էստեղ 

պատերը փնթփնթում են 

շահագործման մասին, 

Իսկ քանդվածները 

պատմություն կամ ժառանգություն են 

նվնվում։ 

Հենց էստեղ տանիքներն 

ընտանիք են 

երևակայվում, 

Ու ընտանիքներ կան, 

որ տանիք էլ չունեն 

երևակայվելու համար։ 

 

Փողոցներ են՝ 

Թաց, 
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Այրող, 

Կիսաքանդ, 

որտեղ ստրեճացված շներին 

մնում է գոնե իրենց 

կյանքի համար պայքարել, 

Որտեղ մեքենաները 

մի քանի վայրկյանում 

դեղին գծերին կփռեն 

էդ շների սև ու սպիտակ իրականությունը։ 

Մի բան այն չէ 

կարծրացած ժպիտների 

ու ժպտացած օգուտների արանքում, 

Ձեռքսեղման մեջ եղած այնն էլ մի բան չէ…. 
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Աննա Մեկունց - «Մայրիկիս» 

 

Ամեն անգամ Մայր ասելիս հոգիս ապրել է ուզում, 

Ամեն անգամ իմ մոր գրկում ինձ նորից մանուկ եմ 

զգում։ 

Ամեն անգամ Մայր ասելիս աշխարհս ծաղկում է 

գարնան պես, 

Մորս սիրուց անհետանում են հոգուս հողմերը 

անտես։ 

Ամեն անգամ զղջում ու ցավ, 

Մորս ամեն կնճռի համար, 

Մայրի՜կ,այս դարն ինչպե՞ս անցավ… 

Դու իմ նու՜րբ,շիտա՜կ,խոնա՜րհ։ 

…Իմաստուն են խորհուրդներդ։ 

Ե՛ս եմ հիմար…Կներե՛ս։ 

Կներես,որ խրատներիդ, 

Միշտ չեմ դարձնում լույս երես։ 

Ես վշտացրել եմ քեզ՝ գիտե՜մ։ 

Անգին իմ հավատա՝ հազա՜ր անգամ զղջում եմ… 

Ես լավ դուստր չեմ եղել՝ գիտեմ… 

Բայց քեզ կյանքից իմ առավել սիրում եմ։ 

Կներե՜ս ինձ մամ, 

Դու իմ լույս Փարոսն ես, 

Դու գիտեի՞ր,Մամ՝ 

Իմ կյանքի Հերոսն ես։ 

Ես առանց քեզ հող եմ փուչ ու սևացած, 

Աշխարհն այս մութ է առանց քեզ,խամրած։ 

Դու իմ կյանքի լույսն ես, 

Ես ապրում եմ քո մեջ, 

Դու իմ տան վառ հույսն ես, 

Շողա մինչև վերջ։ 

Քեզ գրում եմ տողերս անսահման սիրով, 

Համբուրելով ձեռքերդ,ու մոմ վառելով։ 

Քո մեծ ու բարի սիրտը ինձ միշտ է ներել, 
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Բայց միայն այսօր եմ սխալս հասկացել։ 

Ես քեզ համար աշխարհ կտամ,նորը կառուցեմ, 

Մամ ջան,Միշտ հիշիր, 

Որ… 

Ես քեզ սիրում եմ ։ 

Ամեն անգամ Մայր ասելիս հոգիս ապրել է ուզում, 

Ամեն անգամ իմ մոր գրկում ինձ նորից մանուկ եմ զգում։ 

Եվ ի՞նչ կլիներ մեր՝ ամենքիս հետ, 

Եթե Մոր սիրող սիրտը չլիներ։ 

Կթրջվեինք մենք թաց հողմերի հետ, 

Եթե Մոր գիրկը մեզ անհա՜ս լիներ։ 

 

Եվ Մա՛յր ասելիս սիրտս դողում է. 

Հոգիս ծաղկում է նրա ջե՜րմ սիրուց։ 

Եվ Մայր ասելիս աշխարհս ցնծում է՝ 

Ոչ մեկն չունի մորս մեծ սրտից։ 

 

Սիրե՛ք դուք, մարդի՛կ,ձեր Սուրբ Մայրերին։ 

Աշխարհն առանց մայր դատարկ է ու սև, 

Փայփայե՜ք,մարդի՛կ,մեր Լույս Փարոսներին, 

Առանց Մայր ոչի՜նչ ենք՝անտու՜ն ու անթև՛։ 
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Արամ Սարգսյան - «Մենավոր 

փողոցում» 

 

Դու կանգնած ես փողոցում, 

Խորհրդավոր ու տրտում 

Անշարժ՝ կարծես արձան լինես 

Մենավոր այդ փողոցում: 

 

Ձեռքդ պարզել ես ինձ, 

Ինչ որ բան ես մրմնջում 

Չեմ հասկանում ցավոք քեզ 

Ասես անխոս լինեմ ես: 

 

Արի մոտիկ, կլսեմ քեզ 

Գուցե նաև հասկանամ 

Ցավ է արդյոք, թե մորմոք 

Քո սրտի մեջ աղեկեզ: 

 

Քայլիր առաջ, մոտեցիր՛ 

Կդարմանեմ ցավը քո 

Բարդ է ավաղ, չընկրկես 

Ճանապարհին քարքարոտ: 

 

Բացիր սիրտդ, մի՛ վախեցիր 

Ոչ հրեշ եմ, ոչ էլ գող 

Թե գաղտնիք է ամուր պահիր 

Սեղմիր կրծքիդ ու փայփայիր: 

 

Բայց լավ հիշիր ով խորհրդավոր, 

Մրմնջացող աղջնակ 

Տեսնում եմ ես, որ այրվում է 

Կարմիր սիրտը քո պապակ: 
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Արման Վարդանյան - «Տմարդիկ» 

 

Երկրագունդ կոչվող այս անծիր հողում 

Եվ՛ բարի, և՛ չար խաղեր են խաղում: 

Սակայն Աստված անսեր տմարդկանց, 

Մարդկանց ամբոխից դեռ չի էլ մաղում: 

 

Անձնվիրաբար տրվում են փառքին, 

Ուղևոր դառնում շահի չար կառքին, 

Սակայն Աստծո գահատանքը նրանց երբևէ չի կոչում կարգին: 

 

Նրանք Ճշմարիտ մարդկանց երբևէ, 

Աշխարհի զավակ չեն էլ համարում, 

Իրենց ունեցած ստի մուրճերով 

Աշխարհի հիմքն են քանդում, ավիրում…. 

 

Չեն էլ ընդունում խորհուրդ ու խրատ՝ 

Իրավի մարդկանց հոգու խորանից, 

Այլ իրենց սրտի չարիքը սրած՝ 

Անվերջ հնձում են բարիքներն անբիծ…. 

 

Կյանքի օրենքը չեն էլ իմանում 

Չեն ուզում բուժել աշխարհի վերքը, 

Պարփակված իրենց շինած տիրույթում՝ 

Երգում են միայն իրենց չար երգը….. 

 

Կարծես թե անվարժ գազաններ լինեն, 

Ծանր գավազան՝ չարքերի ձեռքի, 

Դրանց նենգ հոգու սևն ու խավարը, 

Միայն երկնային Տերը կհերկի… 

 

Ու գուցե այնժամ կդառնան բարի, 

Երբ կորուստ ու ցավ իրենց փաթաթվի, 
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Բայց, երբ կորստի դեղը չքանա, 

Չարիքն ավելի սրված կգործի… 

 

Այս դեպքում արդեն, եթե տմարդու 

Առջևում դրված ,,տ,,—ն էլ ջնջվի, 

Անսեր տմարդիկ իրենց ողջ կյանքում 

Իսկական մարդ էլ երբե՛ք չեն կոչվի… 
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Ալյոնա Դումիկյան - «Ու լույս 

արարվեց» 

 

Ու նա կրկին գտավ,գտավ իր հոգու 

խաղաղությունը։Նրա փշրված սիրտը ընդունողը 

եղավ,նրա ցուրտ հոգին տաքացնողը եղավ,նրա 

դողացող մատները բռնող ու բռունցք դարձնողը 

եղավ։։Նրա ցավը մի կում սիրով փարատողը 

եղավ։Նրա կորցրած հավատը՝ մի մաքուր հավատի 

մոմի լույսով վառողը եղավ։Նրա արցունքները 

ժպիտի կաթիլով ու կաթիլված սիրով, սեր տվողը 

եղավ։Նրա կորցրած հույսը՝ վերագտնողը եղավ։Նրա 

հատնող ու սպառված էությունը կյանքի կոչողը եղավ։Նրա անհաս երազը՝ իրականություն 

դարձնողը, եղավ։Նրա աղճատված ու քայքայված նյարդերը, բուժող ու տաք ձեռքը եղավ, 

որը մեկնվեց փարատելու նրա բոլոր կյանքի ցավերն ու վերքերը։Տարիներով գոցված հոգու 

դուռը բացողը եղավ։Տարիներով քարացած սիրտը՝ ծաղկեցնող ու քարի արանքում ծիլեր 

տվող՝ սերմնացանը եղավ։. Նա պարզապես եկավ,ճակատագրով ուղարկվեց ՝իբրև 

ապացույց,որ մի օր այդ հեռավոր մեկը գալիս է,գալիս է մեր կյանք առաքելությամբ ու երբեք 

չի գնում։Գալիս է հավերժ մնալու ու մեր կյանքում լույս արարելու համար։ 
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Գայա - «Սրտին օտար դարձած 

ուրվականները» 

 

Երբեմն ամենահարազատ մարդկանցից 

մնում են միայն հիշողությունները։ 

Երբեմն էլ ամենահարազատ մարդը մնում է 

հիշողություն։ 

Մենք կյանքում անընդհատ կորցնում ենք, 

բայց միևնույն է, պահել չենք սովորում։ 

Մեզ կյանքում անընդհատ լքում են, բայց 

մենք չլքել չենք կարողանում։ 

Մեզ ցավեցնում են, բայց մենք մոռանալ 

չենք կարողանում։ 

Երբեմն մենք մեր հիշողության մեջ ավելի շատ կանք, ավելի շատ ենք ապրում, քան 

մեր ներկայում։ 

Կյանքում պիտի կորցնենք ու կորցնելու հետ մեկ տեղ մենք գտնում ենք, բայց միշտ չէ, 

որ գտածը մոռացնել է տալիս հինը։ 

Մենք գուցե գտնում ենք ավելի լավը կամ ավելի վատը, բայց ոչ ավելի հարազատը։ 

Մեր սրտին հարազատ բոլորը չեն կարող դառնալ ու հենց հարազատ դարձած 

մարդկանց ենք կորցնում, չէ՞ որ օտարներին կորցնել հնարավոր չէ։ 

Օտարին կորցնել հնարավոր չէ, բայց հարազատ դարձած ՕՏԱՐՆԵՐԻՆ միշտ ենք 

կորցնում։ 

Կյանքը տալիս է կորցնելու հնարավորություն, որ ձեռք բերենք պահելու 

կարողությունը, բայց թուլանալուց զատ ոչինչ չենք անում։ 

Երբեմն ամենահարազատ մարդը դառնում է ամենաանծանոթը, բայց ամեն անծանոթ 

հարազատ չի դառնա։ 

Սրտին բոլոր օտարները հարազատ չեն դառնում, բայց սիրտը օտար դարձած 

հարազատին է միշտ կորցնում։ 
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Գոք Մնացականյան - 

«Բնորդուհին եք» 

 

Բնորդուհին եք, Դուք իմ կտավի, 

Ողջ հոգով փռվեք սրտիս աթոռին, 

Եվ պարզ աչքերով Նայեք Դուք վերև, 

Ինչպես նայում են աստղերի խաղին, 

Ես Ձեզ ուզում եմ ժպիտ նկարել, 

Ինչպես ժպտում է լուսինը նրբին։ 

Եվ Ձեր աչքերում շագանակագույն 

Պիտի նշմարեմ երկինքը կապույտ, 

Եվ արտացոլանքը՝ հոգու գույներով, 

Սպիտակ սիրո կապտաերանգով։ 

Շքեղ եք,օրիո’րդ,Դուք իմ կտավում 

Ձեր վարսերը սև՝հարթ ու գեղեցիկ, 

Փռված ուսերին, 

Ինչպես արևն է փռվել ծովերում։ 

Բնորդուհին եք, Դուք իմ կտավի. 

Սրտիս մեջ այնքա՜ն երանգներ կան նուրբ, 

Հոգուս մեջ միայն մի պատկեր կա Սուրբ, 

Չքնաղ երկնքից իջնող ցնորքի 

Կաթիլներ կան լուրթ… 

Որ իրական են, բնական այնքա՜ն, 

Որ պատկերել եմ սրտիս կտավում… 
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Գոհար Լորիս-Ռուսո - «Ապրիր» 

 

Ապրիր… ապրիր անցյալի սխալների վրա 

ճիշտը կառուցելով, բայց ապրիր ներկայով: 

Ապրելու հետ մեկտեղ սովորիր ներել, բայց ոչ 

ամեն անգամ, շատերը օգտվում են քո 

ներողամիտ լինելուց: Սովորիր վերջին 

հնարավորություն տալ դիմացինիդ, բայց 

սխալվելուց հետո մեկ անգամ տուր այդ 

վերջին հնարավորությունը. հակառակ 

դեպքում շատերը կմտածեն, որ կարող են 

անընդհատ կրկնեն նույն սխալները: Սովորիր 

սիրել, սիրել ազնիվ մանկան սիրով. հակառակ 

դեպքում դիմացինից չես կարող անկեղծ և փոխադարձ սեր ակնկալել: Սովորիր 

ժպտալ այնպես, ինչպես այն փոքրիկ երեխան, որ դեռ նոր է կյանք մտել և չի տեսնում 

կյանքի դժվարությունները: Սովորիր օգնել. օգնել առանց ակնկալիքի, առանց 

սպասելու, որ քեզ կփոխհատուցեն այդ քայլիդ համար: Օգնել ասվածը մի հասկացիր 

միայն նյութական իմաստով… դու կարող ես օգնել սովորական տարիքով մեծ մարդուն 

կամ հաշմանդամին անցնել փողոցը, և դա նրանց համար ավելի մեծ օգնություն լինի: 

Սովորիր ապրել քո կյանքով, որովհետև ուրիշի կյանքի մեջ խորտակվելը քեզ մի օր 

դժբախտություն կբերի: ԵՒ վերջապես սովորիր գնահատել. գնահատել ընկերներիդ, 

ուսուցիչներիդ և մնացած այն մարդկանց, ովքեր նպաստել են քո ճիշտ ապրելուն: 

Վստահեցնում եմ քեզ… Գնահատիր ուսուցիչներիդ աշխատանքը և դա կլինի 

ամենամեծ շնորհակալությունդ նրանց համար, գնահատիր բժիշկների աշխատանքը և 

նրանք կհասկանան, որ նրանց սիրող ու նրանց ուժերին հավատացող մարդիկ դեռ 

կան: Ամենակարևորը գնահատիր ԾՆՈՂՆԵՐԻԴ, որովհետև նրանք ամեն ինչ անում 

են, որ դու քեզ երջանիկ զգաս, չունենաս ոչինչի կարիք, բայց նրանք դա անելու համար 

դժվար ճանապարհ են անցնում. չնայած որ մեզ չեն ասում դրա մասին: Պարզապես 

սովորիր… 
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Գեղամ Բիջոյան - «Մութը» 

 

Ես սիրում եմ մութը։ Սիրում եմ նայել նրա 

մեջ, խավարում կորչել, հոգիների հետ 

անվերջ թափառել։ Մթնում քայլում եմ, առաջ 

ընթանում, գնում եմ հասնում գրեթե վերջը և 

հետ եմ դառնում, տմույն խավարից նորից 

կյանք առնում։ 

Այս անգամ նորից խորացա մթնում, անհագ 

քայլերով շտապում էի դեպի վերջը, ոչինչ 

չէր երևում, միայն հեռվում ինչ-որ աղոտ լույս 

իր արտացոլանքն էր գտնում ինձնից աջ և 

ձախ, հավասարաչափ հեռավորության վրա 

ընկած, անէ պատերին, որոնք այնքան ուժեղ 

էին անդրադարձնում լույսը, որ ասես՝ 

ադամանդյա լինեին։ Եվ այսպես, 

շրջապատված ադամանդյա պատերով, ես 

առաջ էի գնում, կարող էի հետ գալ, բայց կես 

ճանապարհից հետդարձն ինձ համար չէր, 

ես պետք է բացահայտեի վերջը։ Մի քիչ էլ առաջ գնացի և կամաց-կամաց սկսեցի 

հասկանալ, որ հեռու աղոտ լույսի մեջ թաթախված, ոչ հստակ, ինչ-որ պատկերներ 

կան։ Ես թափանցեցի դրանց էության մեջ, բայց այդպես էլ չպարզեցի, թե ինչ 

պատկերներ էին դրանք։ Ես կանգ չէի առնում, առաջ էի շարժվում և ուժերիս ներածին 

չափով ձգտում էի հասկանալ՝ ինչ էին նշանակում այդ պատկերները, ամբողջ ուժով 

լարել էի տեսողությունս և փորձում էի պատկերների խճանկարում գտնել ինչ-որ ծանոթ 

տեսարան կամ նշան, որ կարթնացներ ներսումս ինչ-որ հիշողություն, սակայն, 

ապարդյուն։ Գաղտնապահ էին այդ պակերները, որոնք հերթով, ժապավենի պես 

անցնում էին դիմացովս և թողնում միայն հանելուկներ։ Եվ ես հանելուկների 

պատասխանները գտնում էի զգացական զգայարաններով։ Ես զգում էի, որ 

պատկերներից մեկը կապ ուներ ծնողներիս և միամիտ ծննդյանս հետ, երբ հիշեցի 

դրանից առաջ տեսածս պատկերի մասին զգացողություններս, պարզեցի, որ այն 

կապված է պապիկիս մասին ենթագիտակցությանս մեջ ունեցած հիշողության հետ։ 

Հետո պատկերների վերաբերյալ զգացողություններս ինձ հիշեցրին մանկությանս, 

ապա՝ թաղի պատերի տակ ծեծված պատանեկությանս մասին։ Հիշեցրին դպրոցական 

տարիների և առաջին սիրահարության մասին։ Երիտասարդական պայծառ 

տարիներից հետո արագ անցում կատարվեց առաջին հիասփափությանը։ Երջանիկ 

զգացողություններից ավելի վառ էին արտահայտվում հուսախաբության և 

անարդարության առաջացրած զգացողությունների մասին հիշողությունները, որոնք 

սեպի նման մեխվեցին ենթագիտակցական հիշողությանս մեջ և պետք է ուղեկցեին ինձ 

մինչև վերջ։ 

Իսկ այդ ընթացքում պատկերներն ինձ հասցրին հիշեցնել ողջ կյանքս։ Հիշեցրին ինձ 

ուսանողական տարիներս, համընդհանուր արդարության հասնելու պոռթկուն 

ջանքերս։ Անցան տարիներ, և տեղավորվեցի աշխատանքի։ Գրում էի։ Կարծեմ՝ 

«Անդին» էր ամսագրի անունը։ Եվս մի քանի տարի և արդեն ձայն էի տալիս Արփիկին՝ 

փոքր աղջկաս, որպեսզի ստուգեմ օրագիրը, մեծն արդեն ավարտել էր դպրոցը և 

ուսանում էր ԵՊՀ-ում։ Պատկերներն արագ էին փոխվում, բայց ես արդեն վարժվել էի և 

նույնքան արագ էլ ես էի հասցնում որսալ դրանց կապը կյանքիս որևէ շրջափուլի հետ։ 

Եկավ մի պատկեր, որ ստիպեց ինձ հիշել մեր ընտանյոք լուսանկարը։ Նկարում ես 

ամենատարեցն էի, իսկ շուրջս տասնյակ թոռներ ու թոռնուհիներ։ Պահն անզուգական 
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էր, և ես զգացի այն դատարկությունը, որ այսքան տարի չէի նկատել։ Ես զգացի այն 

սառը մենությունը, որ շրջապատված լինելով ջերմ հարազատներով, չէի զգացել։ Ես 

խաբնվել էի, ես խառնել էի իրականությունն ու պատրանքը։ Եվ միայն այժմ, երբ 

յուրացրել էի կյանքի դասերը և տիրապետում էի բարձրագույն իմաստությանը և քիչ 

անց պետք է դուրս գայի մութ խավարից, ես զգացի, ես հասկացա, ես պարզությամբ 

տեսնում էի՝ հեռվում նշմարվող աղոտ լույսը գնալով մարում էր։ Առաջին անգամ ես 

վախեցա խավարից։ Ինքնակորույս սկսեցի վազել, և լույսը մարեց։ Ես առաջին անգամ 

փորձեցի հետ գալ, շրջվեցի և սկսեցի վազել և անորոշ ժամանակ անց միայն 

հասկացա, որ վերջ, խավարից այլևս ելք չկա: 
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Գրիգ - «Պուճուր մարդը» 

 

Նոյեմբերի հինգն էր` առաջին 

անգամ հանդիպեցի Պուճուր 

մարդուն: Օրը խոնավ էր, 

տերևները թափվել էին, խառնվել 

ցեխին` գետինը դարձնելով 

սայթաքուն: Դուրս եկա 

համալսարանից ու որոշեցի գնալ 

վերնիսաժ` գիրք գնելու (հաճախ էի 

այդտեղից օգտվում. 

համեմատաբար էժան էր): 

Մտքերով տարված, անշտապ 

քայլում էի,  գրեթե հասել էի 

վերնիսաժին, երբ  մայթից քիչ 

հեռու` ծառերի տակ շարված երեք-

չորս փոքր կտավ տեսա:  Մոտեցա, 

նայեցի` բոլոր նկարներում  ամպեր 

էին:  Սովորական, շարքային, ինչ-

որ տեղ նույնիսկ թույլ գործեր էին, 

բայց ձգող բան կար ամպերի մեջ: 

Այդպես կանգնած նայում էի, երբ 

մոտեցավ մի ցածրահասակ, ոչ այնքան լավ հագնված մարդ ու քաղաքավարի 

բարևելով` հարցրեց, թե արդյոք չե՞մ ցանկանում նկար գնել: Շփոթվեցի, կարծում էի` 

այդ մարդը սովորական անտուն է, որը պետք է դրամ խնդրի, բայց պարզվեց` 

նկարների հեղինակն է: 

” Ձե՞ր գործերն են,- հարցրի: 

” Այո, իմն են,- ի միջի այլոց ասաց Պուճուր մարդը ու մոտենալով կտավներին` ոտքով 

մի կողմ հրեց դրանց մոտ ընկած տերևները: Նորից հայացք գցեցի տղամարդու 

վրա, ավելի ուշադիր նայեցի, ասես փորձելով ճշտել նրա ասածը: Հիսունն անց, 

ցածրահասակ տղամարդ էր Պուճուր մարդը, նրա հագուստի ու ձեռքերի վրա  ներկերի 

հետքեր կային: 

” Ինչքանո՞վ եք ծախում,- հենց այնպես հարցրի, գիտեի, որ չեմ կարողանալու գնել, 

որովհետև  ընդամենը երկու հազար դրամ ունեի ու մի քանի մանրադրամ: 

” Քսան հազարով կտամ,- պատասխանեց Պուճուր մարդը: 

” Ա…, դուք վաղն է՞լ եք էստեղ լինելու,- ձայնիս ակնհայտ ափսոսանքի երանգ տալով` 

հարցրի,- հիմա մոտս էդքան փող չկա: 

” Հա էստեղ եմ լինելու,- մի փոքր տխրած` պատասխանեց Պուճուր մարդը,- բայց եթե 

ուզում եք, կարող եք վերցնել ձեր հավանած նկարը, իսկ փողը վաղը կբերեք կամ մի 

ուրիշ օր: 

Ինձ զարմացնում էր տղամարդու կիրթ ու գրագետ խոսքը, ես էլ հնարավորինս 

գրագետ խոսեցի. 

” Չէ, մերսի, վաղը հաստատ կգամ,- ժպտալով պատասխանեցի, բայց գիտեի` անհնար 

է, որ մեկ օրում քսան հազար դրամ կարողանամ ճարել, ինչքան էլ ցանկանայի: 

Պուճուր մարդը լուռ մոտեցավ նկարներին,  տեղաշարժեց դրանք, հետո գնաց քիչ այն 

կողմ ու նստելով մի քարի` ծխեց: Ես դարձյալ նայեցի կտավներին ու շարունակեցի 
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ճանապարհս:  Մի քանի շաբաթ էր անցել,  ես իհարկե խոստումս չպահեցի` չգնացի 

նկարը գնելու, մոռացել էի Պուճուր մարդուն, մինչև որ ինքը կրկին հիշեցրեց իր մասին: 

Զարմանալի արևոտ օր էր, թեև ցուրտ էր, դասից տուն էի գալիս, սովորությանս 

համաձայն ճանապարհս երկարացրի, որ փոքրիկ այգու միջով անցնեմ (Կոմիտասում`  

հենց շենքերի արանքում, մի այգի կամ պուրակ կա, սովորություն էի դարձրել 

այդտեղով անցնելը)  և երբ մոտեցա այգուն, տեսա, որ Պուճուր մարդն այնտեղ է: 

Մտածեցի` ինձ չի հիշի ու որոշեցի անցնել, մի անգամ էլ նայել կտավներին: Ծանոթ 

նկարներ էին, ծանոթ ամպեր,  մի հայացք գցելով` արագ անցա, պատրաստվում էի 

նրա կողքով էլ անցնել, սակայն, ի զարմանս ինձ, Պուճուր մարդը բարևեց: Շփոթվեցի 

այն աստիճան, ասես ինձ մերկացրել` կանգնեցրել էին ամբոխի առջև, ամոթս 

բազմապատկվեց, երբ պատասխան բարևիցս հետո տղամարդը ոչ մի բառ չասաց 

նկարը գնելու մասին, պարզապես բարևեց, ու վերջ: 

-Հեսա գալիս եմ,-շփոթված ասացի տհաճ  դադարից հետո,- չգնաք, լա՞վ,- ու շտապեցի 

տուն: Որոշել էի ինչ գնով էլ լինի, կատարել խոստումս, իրավիճակը, որում հայտնվել 

էի, սպանում էր ինձ, տղամարդու պահվածքը ինձ ստիպում էր սեփական աչքերով 

տեսնել փոքրությունս, անտանելի էր: Եթե հիշեցներ նկարը գնելու մասին, այդքան 

վատ չէի զգա, բայց լռությունն անտանելի էր:  Ծննդյանս օրվա կապակցությամբ 

տատիկիս տված տասը հազարանոցը դեռ դրված էր պահարանում, որոշեցի, որ դա 

հիմա կտամ, մնացած գումարն էլ` ժամանակի ընթացքում: Այդպես էլ արեցի, Պուճուր 

մարդը չառարկեց, վերցրեց դրամն ու հարցրեց, թե որ նկարն եմ ուզում: 

” Ինչի, բոլորն էլ նույնը չե՞ն,- ծիծաղելով հարցրի ու մոտեցա նկարներին: 

” Ինչպե՞ս թե…,- շփոթվեց Պուճուր մարդը,- տեսե՛ք, այս ամպերը տխուր մարդու 

ամպեր են, իսկ այս մեկը` սոված մարդու… 

Պուճուր մարդը բոլոր կտավներին այդպիսի անհեթեթ բնորոշումներ տվեց, չնայած 

բոլոր կտավներում էլ պատկերված էին միևնույն ամպերը` սովորական, ամառային 

երկնքում պատահող ջինջ ու լուսավոր ամպեր: 

” Ես մի բան չեմ հասկանում,- ժպտալով ասացի,- բոլոր կտավներին պարզ ու ջինջ 

ամպեր են նկարված, բայց դուք տխուր անուններ եք դնում, գոնե մի քիչ սև, այ էսօրվա 

ամպերի նման լինեին, ասեի` հա: 

” Բայց այսօրվա ամպերը ուրախ են,- նայելով սև ու մռայլ երկնքին` ժպտաց Պուճուր 

մարդը: 

Այդ ժամանակ միայն նկատեցի, որ տղամարդու առջևի ատամը չկա: 

” Լավ, կվերցնեմ «մենակ մարդու ամպերը»,- ծիծաղելով ասացի,- բայց չեմ հիշում դա 

ո՞ր մեկն էր: 

Պուճուր մարդը ինձ տվեց կտավը և պայմանավորվեցինք, որ ժամանակի ընթացքում 

քիչ-քիչ կտամ գումարի մյուս կեսը, իսկ երբ հեռախոսահամարը խնդրեցի, նա ասաց, 

որ դրա կարիքը չկա, որ այսուհետև  ինքը այգում է լինելու, որովհետև տեղը հարմար է, 

մարդկանց անցուդարձը` շատ: Խիղճս հանգիստ` գնացի տուն: Նկարը թեև այնքան էլ 

չէի հավանում, բայց կարողանում էի ժամերով նայել,  թվում էր, թե ամպերն ուր որ է 

կշարժվեն: Կտավը շուռումուռ տվեցի` հույս ունենալով,  որ մի տեղ կհանդիպեմ 

ստորագրությանը, բայց իզուր: Չկախեցի պատին, չէի ուզում, որ տնեցիները տեսնեն: 

Գիտեի` պիտի նախատեն: Մայրս ամեն օր համալսարան գնալուց առաջ ինձ հազար 

դրամանոց ու մանրադրամներ էր տալիս, մեկ-մեկ էլ` ավելին: Ու ես այդ 

հազարանոցները ամեն օր, տուն վերադառնալիս, տալիս էի Պուճուր մարդուն, ուզում 

էի հնարավորինս շուտ ազատվել պարտքից, չնայած Պուճուր մարդը չէր շտապեցնում,  

կարծես իր համար ընդհանրապես միևնույն էր` կտամ պարտքը, թե չէ: Այդպես սկսվեց 
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մտերմությունս Պուճուր մարդու հետ,  հաճախ կանգնում էի հետը ու զրուցում էինք 

տարբեր թեմաների շուրջ, հիմնականում` ես էի խոսում: Նկատել էի, որ նա այն 

մարդկանցից է, որոնց խոսքը սկզբում աննշան, հասարակ է  թվում, սակայն 

ժամանակի ընթացքում ներսումդ հասունանում ու մտածելու առիթ է տալիս: Մի օր չեմ 

հիշում ինչի մասին էինք խոսում ու հարցրի, թե արդյո՞ք հավատում է Աստծուն: 

” Ես Աստծո կամքով աթեիստ եմ,- պատասխանեց Պուճուր մարդը: ” Դե ես Աստծո 

գոյությանը չեմ հավատում,- ասաց, երբ խնդրեցի բացատրել իր տարօրինակ միտքը,- 

բայց հավատում եմ, որ Աստծո կամքով է իմ անհավատ լինելը: 

Բավական երկար ժամանակ է, ինչ շարունակվում էին մեր զրույցները, բայց Պուճուր 

մարդու մասին գրեթե ոչինչ չգիտեի, բացի նրանից, որ ավարտել է Թերլեմեզյանի 

անվան նկարչական ուսումնարանը: Մոտ երկու շաբաթ կլիներ, որ Պուճուր մարդը 

այգում փորձում էր վաճառել նկարները, սակայն ընդամենը մի երկու կտավ էր 

վաճառել:  Պարտքս  գրեթե տվել էի, հազար, կամ երկու հազար դրամ էր մնացել: Մի 

օր, երբ դասից տուն էի վերադառնում, աչքովս ընկավ մի նկար,որն առաջին հայացքից 

ոչնչով չէր տարբերվում մյուսներից` նույն ամպերն էին, սակայն այս նկարը կարծես 

ավելի լուսավոր էր, գույները փայլում էին: 

-Նոր կտավ ա՞,- հենց այնպես հարցրի ու տեսնելով Պուճուր մարդու գլխի դրական 

շարժումը` կատակի համար ավելացրի,-էստեղ էլ երևի թախծոտ մարդու ամպեր են 

նկարված, չէ՞: 

-Չէ՛, ուրախ մարդու ամպեր են,- ոգևորված պատասխանեց Պուճուր մարդը: 

Առաջին անգամն էր, որ կտավի անվանումը կապված չէր տխրության կամ թախծի 

հետ: 

-Որովհետև երբ նկարում էի, ուրախ էի,- ժպտալով վրա բերեց: 

Դա իմ ու Պուճուր մարդու վերջին խոսակցությունն էր, հաջորդ օրը նրան այլևս չտեսա 

այգում, մտածում էի, որ կգա, որովհետև պարտքից  դեռ չէի պրծել, բայց չեկավ: 

Դեկտեմբերի տասնինն էր, երբ ձյան առաջին փաթիլները սկսեցին թափվել քաղաքի 

վրա: Քննաշրջանն ավարտվել էր, ոչինչ չունեի անելու, աննպատակ քայլում էի 

քաղաքով: Տերյան փողոցով իջնում էի Օպերա, որտեղից էլ պատրաստվում էի գնալ 

Կասկադ ու արագ տուն հասնել, որովհետև ձյան փաթիլները խոշորանում էին և 

բավականին ցուրտ էր: Նոր էի անցել Օպերայի շենքի մոտով, երբ տեսա, որ մի տարեց 

տղամարդ` ձեռքին մի կտավ, ցանկանում է անցնել փողոցը:  Կտավը ծածկված չէր 

ծածկոցով, տղամարդը նույնիսկ չէր էլ շտապում այն թաքցնել փաթիլներից: Մտածեցի` 

երևի անպետք նկար է, կամ էլ` մաքուր կտավ, ամեն դեպքում տարօրինակ էր: Անցա 

փողոցը, դեռ մի քանի քայլ էի արել, հեռվում նկատեցի, որ մի կին է քայլում երեխայի 

հետ ու դարձյալ ձեռքին կտավ էր:  Մինչև հասա Կասկադ, ձյունը նստել էր: 

Ուշադրությունս գրավեց հեռվում կանգնած մարդկանց խումբը` որը շրջան էր կազմել և 

գնալով մեծանում էր: Քայլերս ուղղեցի այդ կողմ: Դեռ չէի հասել, երբ հանկարծ ամբոխը 

ետ քաշվեց ու մեջտեղում երևաց Պուճուր մարդը: Ես չհասցրի ոչինչ հասկանալ, ամեն 

ինչ այնքան արագ կատարվեց. Պուճուր մարդը ձեռքերը տարօրինակ շարժումներով 

թափահարում էր օդում, կարծես ցանկանում էր չթողնել, որ  փաթիլներն ընկնեն 

գետնին, կարծես հետ, դեպի երկինք էր փորձում հրել, գետնից վերցնում էր ձյունն ու 

նետում վեր` ամբողջ ընթացքում բղավելով. 

-Մի՛ արի, կկեղտոտվես, ասում եմ` մի՛ արի: 

Պուճուր մարդը արտասվում էր, բղավում, հետո գրպանից հանեց ինչ-որ բան ու նետեց 

հավաքված մարդկանց վրա, կոպեկներն ընկան ձյան մեջ: 
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-Բոլորը ձե՛զ,- բղավեց նա ու հիմա էլ վերնաշապիկը հանելով` նետեց ամբոխի վրա, 

մարդիկ ընկրկեցին, շատերը զգուշանալով հեռու կանգնեցին, մի քանիսն էլ 

ընդհանրապես հեռացան: Մի պահ ուզում էի մոտենալ, հանգստացնել Պուճուր 

մարդուն, բայց վարանեցի: Պուճուր մարդը արտասվում էր, հայհոյում, արդեն հանել էր 

ամբողջ հագուստը, մերկ էր և համառորեն փորձում էր չթողնել, որ ձյունը գա: Ես էլ 

միացա հեռվում կանգնածներին: Շուտով եկան ոստիկաններն ու ոստիկանական 

մեքենան նստեցնելով` տարան Պուճուր մարդուն: Հետո իմացա, որ Պուճուր մարդը 

ծայրահեղ աղքատության մեջ է եղել, ապրել է Լամբադա կամրջի տակ, իսկ այն օրը, 

երբ իրեն տեսա Կասկադում, ասում էին` իբր իր բոլոր կտավները նվիրել է  պատահած 

մարդկանց ու հետո խելագարվել: Ոմանք էլ ասում էին` ոչ թե նվիրել,այլ հինգ հարյուր 

դրամով վաճառել է, և այլն: Բայց շուտով բոլոր խոսակցությունները լռեցին, բոլորը 

մոռացան Պուճուր մարդուն: 

Կտավը, որ գնել էի Պուճուր մարդուց և որի ամբողջական գումարը այդպես էլ 

չկարողացա տալ, հիմա կախված է մեր տան հյուրասենյակի պատին` ամենաերևացող 

տեղում: Բոլոր հյուրերը հիանում են Պուճուր մարդու նկարով, երկար նայում են, բայց 

ո՛չ ոք, ո՛չ ոք չի տեսնում, որ լուսավոր ու վառ ամպերի ետևում ձյուն է գալիս: 
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Դիանա Այվազյան - «Մեր 

մանկության հեքիաթները» 

 

Մեր մանկությունը կիսատ կլիներ 

առանց այն մարդկանց, ում մենք 

«ընկերներ» ենք կոչում։ Այն մարդկանց, 

ովքեր մեզ հետ կիսել են մեր 

մանկությունը։ Տարիների գրկում ենք 

մեծացել միասին, հասակ ենք առել ու 

երբեմն կռվել, թե ո՞վ է մեզնից 

«փոքրիկ» մնացել։ 

 

Սովորել ենք վազվզել, խաղալ, բակում 

բարձր գոչել ու ստուգել, թե ում ձայնն է 

ավելի հնչեղը, ծիծաղել ու լացել ենք 

սովորել միասին։ Կռվել ենք այն էլ 

ինչքան։ Երբեմն մեր երեխայական 

վեճերի պատճառով «կորցրել ենք 

իրար» , օրերո՜վ չենք խոսել, բայց մի 

ժպիտը կամ մի «բարի լույս» ֊ը բավական էր վեճը հարթելու համար։ Վերջում կրկին 

բարիշել ու գրկել ենք իրար։ Բարիշենք֊բարիշենք, հազար տարի չկռվենք, 

ճկույթիկները լա՜վ կհիշեն…Այնքա՜ն հեշտ էր, այնքա՜ն սիրուն էր, երանի թե հիմա էլ 

այդպես լիներ… 

 

Ամեն օրը մեզ համար մի նոր պատմություն էր, նոր ակնթարթներով լի։ Չեմ կարող 

չհիշել մեր խաղերը։ Ինչքա՜ն էինք ուզում մի փոքր երկար մնալ բակում։ Խաղերի 

պատճառով այնպես էինք նեղանում իրարից, ասես թե մեր ուժը, հասակը որոշողը մենք 

էինք։ 

 

Զարմացնում էինք իրար ու ոչ մի առիթ չէինք կորցնում ժպիտներ ու հեքիաթներ տալու 

համար։ Ինչպե՜ս էի հավատում, որ իմ բոլոր տիկնիկներն ինձնից թաքուն խոսել գիտեն 

ու արթնանում են իմ քնելու պես։ Թաքնվում էինք դռան ետևում ու նրանց սուս ու փուս 

հսկում էինք… 

 

Ծննդյան առիթները չեմ մոռանում։ Դրանք առանձնահատուկ օրեր էին մեզ համար։ 

Պատրատվում էինք նույն ոգևորությամբ, ինչպես մեր իսկ տարեդարձին։ Ամեն կերպ 

ուզում էինք, որ մեր նվերը հավանության արժանանա ու ժպիտներ բերի։ 

 

Մանկության ընկերները…Ամբողջ շարքը թվել չի՜ լինի, հիշողություններն անսահման 

են… 
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Մանկության ընկերները, ովքեր մեզ հետ մանկությունից զատ կիսում են նաև մեր 

պատանեկությունն ու երիտասարդությունը, ու դեռ պետք է մի ողջ կյանքի կիսենք, 

անգին են, թանկ են, լավագու՜յնն են։ 

 

Սովորել ենք ընկերություն ասվածը։ Սովորել ենք կյանքը միասին։ Հիմա, երբ արդեն 

լիովին գիտենք իրար, գիտենք բոլոր ժպիտների պատճառները, սովորությունները, 

խոսքերը, անգամ մի հայացքից հասկանում ենք իրար՝ մնում է միայն չկորցնել մեր 

մանկության մասնիկներին, մեր մանկությունը մեզ հետ կիսած ընկերներին։ 

 

Իսկ նրանք, ովքեր ճանապարհը մեզ հետ կիսատ թողեցին, կամ կիսատ թողեցինք 

մենք՝ մնում է միայն շնորհակալությունը, շնորհակալություն մեր մանկության հեքիաթի 

մի մասը լինելու համար, մեր մի հեքիաթը լինելու համար։ Փողոցում իրար հանդիպելիս 

ժպտանք ու ժպիտով հիշենք մեր անցած օրերը, ժպտանք, ասես հանդիպել ենք 

փոքրուց եկած մեր մանկությանը… 
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Դավիթ Շահբազյան - 

«Տրտունջ ի անզորություն» 

 

Դու դարձել ես ինձ ուղեկից , 

Սիրո , ցավի , դավի հետ կից ։ 

Չես տալիս ինձ հանգստություն , 

Ա՜խ, անիրա՜վ անզորություն ։ 

 

Հին վերքերի անու՛շ սպիներ , 

Դուք դարձել եք ինձ ընկեր ։ 

Ես չեմ տեսել երջանկություն , 

Ա՜խ , չարախինդ անզորություն ։ 

 

Լույսից հետո ՝ մոմի նման , 

Պետք չեմ գալու քեզ էլ երբեք , 

Հանգելու եմ ես հավիտյան , – 

Օ՜ , աղերսում եմ ՝ այդ մի՛ հերքեք ։ 

 

Հանց փողոցի մութ անկյունում , 

Մեկը քեզ է գուրգուրում … 

Ես էլ այդ նույն փողոցով ՝ անզորությունն ուսերիս , 

Անցնու՜մ , գնու՜մ եմ հեռուն…  
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Եր Կար - «գնա» 

 

մեկ֊մեկ 

ես ինձ հասկանում եմ. 

ու լաց չեմ լինում ՝ 

որովհետև հավեսս չունեմ. 

 

բայց դրա փոխարեն՝ 

ամեն օր 

մեջբերում եմ ցավը. 

նշելով քեզ 

որպես հեղինակ. 

 

և դրա փոխարեն 

ամեն օր 

հիշում եմ 

քեզ մոռանալու 

բոլոր տարբերակները. 

 

խնդրում եմ. 

դուրս գնա 

իմ տնից. 

այլևս ոչ մի պատարագ 

այս տանը 

քեզ չի նվիրվելու. 

 

գնալուց առաջ՝ 

պահանջում եմ. 

ծիծաղիր. 

ոնց նա 

ով վերջում է ծիծաղում. 

 

անհարմար 
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շարժումով 

հարմարեցրու ինձ 

այս՝ չարի վերջին. 

 

նայիր դեմքիս դեմքովդ. 

արտաշնչիր 

բաժանման օդը. 

ու դուրս գալուց 

3 վարկյան առաջ՝ 

 

մոռացիր ինձ. 

 

մոռացիր. 

ու գնա. 

 

գ ն ա. 
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Ելենա Հովհաննիսյան -  «Հայ 

Զինվոր» 

 

Հեռվից փչում էր մեղմ,թեթև քամի 

քամին ուժգին չէր՝զինվորի ահը նրա 

խորքում էր: 

Անձրև էր թափվում,երկինքն արտասվում 

ՈՒ հայ զինվորին իրեն մոտ կանչում, 

բայց հայ Զինվորը ճակատամարտում 
երբեք չի ընկնում: 

Ձյունն էլ երբ թափվի իմ քաջ Զինվորը 

երբեք չի ծնկի 

այլ իր վերքերը ձյունով կպատի: 

Երբ արեգակն էլ իր շունչն հաղորդի 

արի զինվորը տապից չի հոգնի 

այլ նոր շունչ առած կպատերազմի: 

Երբ զենքը ձեռքին կանգնած սահմանին 

նա պատերազմի,ու երբ էլ զենքը իրենը 

չանի 

Համոզված եղեք իմ հայ զինվորը 

անգամ քարերով կպատերազմի(ապացուցված է) 

Բայց իր սահմանը դատարկ չի թողնի: 

Ու հայ զինվորին ճակատամարտում նորից հարցրեցին 

«Կպահե՞ս արդյոք սահմանը կյանքով» 

Բայց հայ զինվորը չպատասխանեց 

քմծիծաղ տվեց,զենքը վերցրեց,առաջ շարժվեց: 

Նա չէր մտածում իր կյանքի մասին 

այլ մոր հանգստի՝որ խաղաղ քնի: 

Սրբապիղծները սակայն հասկացան 

որ հայ զինվորի արյուն կթափվի, 

բայց մարտի դաշտը դատարկ չի լինի: 

Ու հայ զինվորը զենքը վայր դրեց,Մի պահ մտածեց 

«Իսկ եթե թշնամին թիկունքից լինի՞» 
այդ արդեն լուրջ էր: 

Բայց դու՛ քաջ Զինվոր հաղթեցիր նաև այս մարտը սիրով 

Դու չթողեցիր սահմանը քարոտ, 

այլ նորից ելար պայքարի ոգով: 

Սահմանին կանգնած արնոտ ձեռքերով 

հայ զինվոր ընկավ ու լուռ շշնջաց 

«Թե մեզնից մեկը սահմանը լքի թողե՛ք որ ազգի դավաճան կոչվի»: 
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Զոզ Հովսեփյան - «… իսկ դու 

թեյ խմիր» 

 

Խմած սուրճիս մութ մրուրում 

դիմագծերդ են էլի հայտնվում, 

բույրի մեջ շնչում եմ կարոտիդ հոտը, որ 

գույն էլ չունի… 

լռում է քո մասին պատմող լռությունը. 

ինձ չեն ներում օրերս 

իրենցում՝ քեզ չունենալու համար, 

այդ նույն շուրթերը, որ մի օր ինձ 

«ողջույն» էին շշնջացել, 

հիմա ուժ չունեն մի հրաժեշտ տալու… 

չէ՛, չէ՛, մի՛ կեղտոտիր դրանք 

բաժանման դառը բառերով. 

նոր են հասկանում այդ համը, 

հետո գրկում եմ արեւի հոտը, 

որ նորից տաքացնես ինձ՝ հեռվից հեռու… 

կլսե՞մ այն սրտի զարկերը, 

որոնցով երջանկությանս համար 

չափ էի հորինել… 

դու ինձ չես ներում՝ 

օրերիս անքեզ մնացորդը 

քամուն տալու համար, 

էնքա՜ն աշունոտ եմ. 

սկսել եմ ամեն ինչ կորցնել, 

լռություն է կաթում համր բառերին. 

չէ, դա անձրեւ չէ. 

ամպերս են արցունքվել, 

քամին հիշողություններս է տանում 

ու… ու գրպաններս դատարկ են մնում, 

մտքիս դադար եմ տալիս, 

որ կարոտի դառը թախիծը նստվածք չտա սրտիս, 
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իսկ դու… 

դու թեյ խմիր… 

թեյից սրտին մրուր չի նստում… 
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Զարուհի Խլոյան - «Հոգուս 

գիշերներն ու դու» 

 

Ու էլի գիշեր է, չեմ նշում ժամը, որ 

քմծիծաղով չասես հիմա կեսօր է, գիշերը 

նոր պետք է գա կամ արդեն անցել է։ Հա, 

գուցե, բայց իմ հոգում հիմա գիշեր է, ինձ 

նման իմ հոգին մի՛ սահմանափակիր, իմ 

հոգում ժամեր չկան, ավելի շուտ կար, մի 

ժամացույց էր, որ չափում էր 

ժամանակավոր լինելուդ աստիճանը, ու 

մի ջերմաչափ, որը պետք չեկավ գնալուցդ 

հետո, ինչի՞ս է պետք չափել սառույցի 

սառնությունը… Բայց մի արևի հույսահոտ 

շող է ընկել սառույցին ու քիչ֊քիչ հալվում 

է, զգուշացնում եմ, հույսի հոտը սուր է, բայց ցնդող, արի՛, քանի դեռ սառույցը 

միանգամից չի գոլորշացել… Չգիտեմ ես եմ գրկել գիշերին, թե գիշերը քեզ… իսկ իմ 

հոգում գիշեր է… 
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Զառա Ավետիսյան - «Ուրիշ 

աչքեր» 

 

Ինչու՞ ես նայում, ինձ այդ աչքերով, 

Ես՛ վախենում եմ ՝ քո այդ աչքերի՛ց 

Այս լռության մեջ ՝աչքերդ կարծես 

Հոգիս են հանում իմ մարմնի միջից։ 

Նայում ես դու՛ լուռ, բայց լռությունը ՝ 

Որքա՞ն պեռճախոս կարող է լինել 

Քո՛ լռությունը ՝սուր դանակի պես 

Ամեն բջիջս մաս- մաս է արել։ 

Մեծ աչքերիտ մեջ, ես ժամանակին 

Անհո՜ւն սեր էի տետնում սիրելիս 

Բայց այսօր աչքերդ լրիվ այլ էին 

Միթե՞ սերն անցավ, ասա՛ ինձ հոգիս։ 

Նստել ենք այսօր՝ իրարից հեռու, 

Երկու հարևան բազմոցի վրա 

Եվ լոկ աչքերն են մեր իրար հպվում 

Եվ բաժանվում են մեկ ակնթարթում 

Ե՛ս վախենում եմ աչքերիտ նայել 

Նրանք կարծես թե էլ ինձ չեն սիրում։ 

Այդ քո աչքերը՝ որոնց մեջ ես միշտ 

Արտացոլանքն եմ աչքերիս տեսել, 

Այսօր անփայլ են՝ մութ գիշերվա պես 

Քո մեծ աչքերը, որ սիրում եմ ես 

Ուրիշ են այսօր, նրանք իմը չեն։ 
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Էմմա Մամունց - «Հույսը» 

 

Ես միշտ սպասում եմ քեզ։ 

Սպասում եմ տանը, դրսում, ճաշի 

ժամին , գիրք կարդալիս, զբոսնելիս, 

ինչ-որ մեկի հետ զրուցելիս, 

աշխատանքին, փողոցում , այգում , 

ամեն-ամեն տեղ ես սպասում եմ քեզ։ Ես 

սպասում եմ քեզ անգամ քնած 

ժամանակ ՝ երազներում, իմ մտքերում, 

իմ կյանքում։ Ու դու գալիս ես … Գալիս 

ես մի օր արեւի պես ու ջերմացնում 

սիրտս, մի օր մեղմիկ քամու պես 

պարուրում ես վարսերս, մի օր անձրևի 

պես ինձ հետ լացում ես, մի օր լուսին ես 

դառնում ու լուսավորում ճանապարհս, 

մի օր ընկնող աստղ ես լինում ու ինձ 

երազանք պահելու հնարավորություն 

տալիս, մի օր առավոտները երգող 

ծիծեռնակ ես…Գալիս ես լավ ընկերոջ 

նման, մի լավ գրքի նման,օգնող ձեռք ես 

լինում, ինչ-որ մեկի միջոցով խորհրդատու…. 

Ու ես սպասում եմ քեզ անընդմեջ, անդադար,ամեն-ամեն տեղ… Ու դու գալիս ես լուռ 

ամեն օր,ամեն տեղ,ինձ հետ….  
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Էմմա Տեր-Հովհաննիսյան - 

«Պակասված եմ» 

 

Քաղաքը դատարկվել է, 

Բայց ավելի է դատարկվելու քեզնով, երբ 

հեռվանաս 

Քեզնից ես պակասված եմ, 

Քչացած եմ ու կիսատված։ 

Լույսերը սպասվածից շուտ են անջատվում, 

Ասես վառված չեն էլ եղել։ 

Չկաս… 

Ու քաղաքը ամեն օր բացակա է նշանակում 

Հոգնել է զիջելուց, 

Ախր անփույթ աշակերտ դուրս եկար… 

Լույսերը վաղուց մարված են հանգում եմ արդեն ու՞ր ես։ 
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Էրիկ Եղինյան - «Արդեն ուրիշ եմ» 

 

Այն  օրվանից, երբ դու հեռացար, ես այլևս նույնը չեմ: Դու 

մտար  իմ կյանքը, որը  գեղեցիկ էր: Ես քեզ ասացի, որ 

երբեք չեմ ուզում կորցնել քեզ: Ասացի, որ ես քեզ ավելի 

շատ եմ սիրում, քան ինքս ինձ։  Ես կարոտում եմ, թե 

ինչպես էինք մենք գիշերներով զանգում և խոսում 

ժամերով: Ես կարոտում եմ քո ձայնը, ծիծաղը: Կարոտում 

եմ, թե ինչպես էինք մենք պլանավորում օրերը: Ես 

ստեղծեցի քեզ,որպես իմ  աշխարհ: Ես դեռ ցանկություն 

ունեմ գրկել քեզ և բարձրաձայն աղաղակել: Դու ինձ 

թողեցիր հենց այնպես: 

 

Ինչպե՞ս չես կարող ինձ կարոտել, երբ նույն պահերն ես անցկացրելինձ հետ: Ինչպե՞ս կարող 

ես այդքան դաժան լինել: Ինչպե՞ս չես կարող իմ փափագները ձեռք բերել: Դու զգացիր նույն 

սերը և մի քանի անգամ լաց եղար ինձ համար: Հիշո՞ւմ ես, թե ինչպես էիր  ինձ 

վերաբերվում, երբ նախկինում բարկանում էի քո վրա: 

 

Լավ! Շատ լավ! Հեռացիր: Ես այստեղ միայն մի  հիմար եմ, ով քեզկարոտում է: Եթե դու 

իսկապես նույն բանը զգայիր, ուրեմն չէիր հեռանա: Բոլոր լավ հիշողություններից հետո ինձ 

տվեցիր ամենավատ հիշողությունները: Ես հիշում եմ, որ ես կորցրել եմ քո հանդեպ 

հարգանքը: Ես լացել ու փորձել եմ կանգնեցնել քեզ: Ես աղաչեցի քեզ: Ես արեցի ամեն ինչ, 

որպեսզի պահեմ քեզ իմ կյանքում: Ես նույնիսկ ներողություն եմ խնդրել այն սխալների 

համար, որոնք ես երբեք չեմ արել: Ես այնքան տգեղ էի զգում, որ ատում էի ինքս ինձ: Ես 

սիրում էի ամբողջ սրտով, բայց դու ի՞նչ արեցիր: Դուինձ անարգեցիր: Դու արհամարհեցիր 

իմ սերը, իմ զգացմունքները, իմ հույզերը, իմ հոգին և ամեն ինչ: Այո, ես կարոտում եմ քեզ, 

բայց չեմ ուզում, որ դու վերադառնաս իմ կյանք: Ես ուրախ եմ, որ ցույց տվեցիրքո գույները: 

Ես չեմ պատրաստվում ավելի շատ լաց լինել կամ փափագել քեզ համար, քանի որ դա ինձ 

միայն տառապանք է պատճառում, մինչ դու արդեն տեղափոխված ես: Օ՜, քեզ հարկավոր չէ 

առաջ շարժվել: 

Ամեն ինչ ավարտվեց արդեն քո կողմից: Ես չեմ կարող քաշվել դժոխքի մեջ: Ես 

հիշողություններ ունեմ, բայց դրանք չեմ ընդունում ՝ որպես ինձ թուլացնելու միջոց: Ինձ 

պետք չէ քո նման մեկին, ով եսասեր է: Ես չեմ ատում քեզ: Ես ներում եմ և թույլ եմ տալիս քեզ  

ամեն ինչ: Ես չեմ ուզում, որ քո նման անձը ծանրաբեռնված լինի ինձ վրա: Իմ կյանքը ավելի 

գեղեցիկ է, քան կարծում եմ: Ես չեմ կարող դա վատթարանալ միայն այն բանի համար, որ 

դու գնացել ես: Ես ուրախ եմ, որ կորցրեցի մեկին, ով երբեք ինձ իրականում չսիրեց: Այո, ես 

կարող եմ կարոտել քեզ, բայց դու չես կարող հաղթահարել ինձ: Ես շատ ուժեղ եմ: Նաև ես 

շատ ավելի լավն եմ, քան կարծում էի: Քո հեռացումը ստիպեց ինձ կասկածել ինձ վրա: Ոչ, ես 

լավագույնն եմ, քանի որ երբեք ոչ մեկին չեմ անարգել: Դու ինձ թողեցիր, որովհետև 

չկարողացար կանգնել իմ առջև քո մարդկային արժեքներով: Իմ հոգին և իմ 

համոզմունքները այնտեղ են, որպեսզի վերացնեն քո նման մարդկանց: 

 

Ես շարժվում եմ դեպի այնտեղ,  որտեղ արժանի եմ: 
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Ժորա Քոսակյան - «Ես ուզում եմ» 

 

Ես ուզում եմ, որ գետերը ափից առնեն կեղտն ու 

տանեն, 

Եվ ոչ հենց բուն կեղտ ասվածը, այլ հոգևոր։ 

Թող, որ մարդիկ իրենց հոգին հաճախ մաքրեն 

ու հավաքված աղբակույտը լցնեն հոսող գետը՝ տանի, 

Ես ուզում եմ՝ մարդկանց սիրտը այնքան սիրով լցված 

լինի, 

Որ մի գրամ չարությանն էլ տեղ չլինի։ 

Ես ուզում եմ՝ ողջ աշխարհում և ոչ մի զենք չկրակի։ 

Ես ուզում եմ՝ մեր երկիրը լինի միշտ տաք, 

որ մեր երկրից ոչ մի երամ ու երամի ոչ մի անդամ 

ձմեռելու տեղ չփնտրի, ուր մնաց թե հավերժական։ 

Ես ուզում եմ քամի դառնամ ու բարությունն առնեմ ուսիս, 

Մտնեմ ամեն փողոց ու բակ և սողոսկեմ տներն ամեն։ 

Բաց մնացած լուսամուտից ինձ ներս գցեմ, 

Կամ էլ ամեն բացվող դռան շրխկոցից առաջ ընկնեմ։ 

Հասնեմ մարդկանց բաց թևերին ու ներարկվեմ երակներում։ 

Ես ուզում եմ, բայց ինչ արած… 
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Ժենյա Եղիկյան - «Երեք բազում 

կետ» 

 

Քեզ համար մինչև լույս կաղոթեմ ծնկաչոք 

ծնկներիս տեղը հատակին տպվելու չափ, 

Քեզ համար վարսերս միշտ արդուկված 

կպահեմ, որ մատներդ մեջը չխճճվի, որ 

սանրը գրպանումդ չպահես, 

Թեյը սառը չեմ խմի, որ քեզ հետ սուրճ խմել 

սովորեմ, 

Բաժակը թեքել ու մրուրի մեջ անունդ 

կարդալ, 

Մինչև ձեր տուն ոտքով կգամ՝ 

Քայլածդ ամեն ճանապարհ ինձնով անեմ, 

Դաշնամուրդ նվագել կսովորեմ՝ 

Մատնահետքերս քեզ հետ լինեն, 

Կսովորեմ հենց այնպես, 

Առանց պատճառի, 

Դու էլ սովորեցրու քեզնից հեռու 

Քեզ հետ հաշտ ապրել կարողանալը։ 
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Լուսին Մանուկյան - «Դեղձի թեյ» 

 

Ես ապրում եմ նույն քաղաքում` 

Ուր մայթերը տեսել են ծիծաղ, 

Ուր կանգառները լսել են կարոտ, 

Իսկ պուրակները շնչել են թրթիռ։ 

Ուր սրտերը մեր դարձել են հրթիռ 

Ու զուգապարել հորիզոններ ում. 

Ուր արևները գգվել են, 

Ուր երկինքներն հպվել են, 

Ուր ճախրել է խենթ ազատությունը 

Ու ժպիտների առատությունը։ 

Ուր դեղձի թեյը իմն էր` անպատճառ, 

Իսկ քոնն էր միայն թթու կիտրոնը։ 

 

Ես ապրում եմ նույն քաղաքում` 

Ուր վեճերը լուռ եփվել գիտեին, 

Հետո հանդարտվել` քնքշանք նվիրել 

Ու սիրո սարսուռ։ 

Ուր կյանքը տևական անվերջություն էր 

Եվ սերն երկուսի անսանձ գժություն։ 

Ուր աղմուկներ էին երկրորդական 

Ու շշուկները` երազահան, 

Ուր ձեռքերն էին տարածական` 

Ուրախ սպասման գրկելու 

Ու կարոտից փրկվելու։ 

 

Ես ապրում եմ նույն քաղաքում` 

Ուր մայթերը կույր են, 

Կանգառները` խուլ, 

Պուրակներն` անշունչ։ 

Եվ ես ըմպում եմ իմ դեղձի թեյը` 

Կիտրոնի պես թթվահամ։ 
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Մենք ապրում ենք նույն քաղաքում։ 

Առանց մեզ է ապրում քաղաքը։ 

Ես` իմ կյանքը, 

Դու` քոնը, 

Եվ մենք 

 

Մերը` ա-ռան-ձին։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 53 ~ 
 

Լուսինե Ջառահյան - 

«Ճանապարհ դեպի գյուղ» 

 

Երևանից գյուղ եմ գնում: 

Ճանապարհը շատ լավ գիտեմ, այնքան 

լավ, որ հենց մի թուփ կամ մի ծառ է 

պակասում՝ նկատում եմ: Շուտով 

գնալու եմ երկրից, բայց այն 

համոզմամբ, որ 10-15 տարուց 

վերադառնալու եմ իմ երկիր: Մի քանի 

տարի առաջ ասում էի ինչ էլ լինի 

երկրից չեմ գնա, իսկ հիմա… 

 

Ամեն մարդ պետք է պատասխանատու 

լինի իր ծառ ու թփի համար, ինչպես 

Փոքրիկ Իշխանն էր պատասխանատու 

իր Վարդի համար: Մենք ծնվում ենք 

այնտեղ, որտեղ մենք պետք ենք, որտեղ 

մեր կարիքը կա: Իսկ մենք նորը ստեղծելու, նորը արարելու փոխարեն գնում ենք 

այնտեղ, որտեղ արդեն ամեն ինչ պատրաստ է: Մենք չենք փորձում մեր ունեցածը 

ծաղկեցնել, չենք աշխատում, չենք ստեղծում, և բողոքում ենք՝ ամեն ինչ վատ է: Իսկ 

ինչո՞ւ է վատ, ո՞վ է պարտավոր մեր փոխարեն որևէ բան փոխել: Եթե մտածում եք ինչ-

որ բան վատ է, փոխե՛ք, դարձրեք լավը, իսկ եթե չեք կարող, ուրեմն մի բողոքեք: 

Ես գնում եմ, բայց վերադառնալու եմ: 

Հայաստանում միշտ հպարտորեն նշում եմ, որ գյուղից եմ, իսկ Հայաստանից դուրս 

հպարտ ասելու եմ ԵՍ ՀԱՅ ԵՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ ԵՄ ԵԿԵԼ: Ոչ թե նրա համար, որ իմ 

երկիրը վատն է, այլ նրա համար, որ ճանապարհորդեմ, լեզուներ սովորեմ, ազգեր և 

մշակույթներ ուսումնասիրեմ, և վերադառնամ հայրենիք՝ գիտելիքս օգտագործելու 

նպատակով: 

Ես հայ եմ, ես սիրում եմ իմ երկիրը, ես ապրելու եմ իմ երկրում և երկիրս բարելավելու 

համար ամեն հնարավոր բան անելու եմ: 
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Լուս Ինա - «Պատերազմ 

կյանքի» 

 

Ամեն անգամ հետ նայելիս հասկանում ես 

չէ՞ ինչքան բան է փոխվում ու քեզ 

դարձնում ուժեղ ու կանգում այս 

կյանքում: Հա, կյանքը ժամանակավոր 

պատերազմ է, որի վերջում, ինչան 

ժամանակ էլ որ տևի, միևնույն է 

պարտվողը Դու ես ու Քո կյանքը: Ուղակի 

ի տարբերություն այլ պատերազմների 

այս պատերազմում դու ոչ միայն շատ 

բան կորցնում, այլ նաև շատ ավելին 

գտնում ու կորցրած շատից էլ դաս ես 

քաղում ու ուժեղանում: 

Շատ անգամ լուրջ մարդիկ լուրջ գործից 

առաջ շատ լուրջ մտածում են, բայց շատ 

անգամ էլ այդ “լուրջ” մտածելը բերում է շատ լուրջ մի սխալի: Հենց դրանում է 

կայանում կյանքի անկանխատեսելիությունը: Գտնել ու կորցնել, հավատալ ու 

փոշմանել, վստահել ու դավաճանվել… կյանքում ամեն բան անսպասելի է, ուղակի ուժ 

ու հավատն է փրկում մարդուն կործանումից: Ամեն բացվող օր իր հետ շատ բաներ 

տանում ու շատ ավելին էլ բերում է: Լավատես եղե´ք, ժպտացե´ք, ու գնահատե´ք 

կյանքի և´լավ, և´ վատ, և´ լուրջ, և´ անլուրջ պահերն ու կհասկանաք, որ կյամքը 

պատերազմ է, բայց ոչ այնպիսին, որը միայն ցավ և կորուստ է տալիս: Արի ու տես, որ 

կյանքի պատերազմը տալիս է մեզ հաճելի ու անփոխարինելի պահեր ևս, որոնք 

գնահատելուց ու վայելելուց բացի լուրջ հետք, հաճելի զգացողութմուններ և 

հիշողություններ են թողնում: 

Կյանքը տարիների ու երկար ժամանակի մեջ չէ կայանում, կյանքը իր տված դասերով 

ու Քո վաստակած հաջողություններով է միայն կյանք համարվում, այլ ոչ պատերազմ: 

Մնա´ հաստատուն քայլերիդ մեջ, ժպտա´ ու ժպիտներ հավաքի´ր դիմացինիցդ, 

որովհետև ոչինչ հավերժ չէ, ինչպես և կյանքը բարեկամ: Քո ու Քո կյանքի, արած լուրջ 

ու անլուրջ քայլերի պատասխանատուն եսԴու, երջսնկացնողն ու երջանկացողն ես Դու 

ու միայն Քո լուսավոր ու դրական նպատակների համար պայքարողն ես Դու: Մնա´ 

լավատես: 
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Լիլիթ Մկրտչյան - «Քո սերը ինձ 

տվեցիր» 

 

Քո սերը ինձ տվեցիր 

Ու քո սիրով 

ինձ պարուրեցիր, 

Քո սերը ինձ տվեցիր 

Ու անունդ 

սրտումս դաջեցիր, 

Քո սրտի հասցեն 

Դռանս շեմքում թողեցիր։ 

Մի օր կիմանաս… 

Կիմանաս,որ մի աղջիկ 

Խելագարվել է 

Ծովի ափին 

Անդադար նստելով՝ 

Ու քեզ սպասելով։ 

Ու դու կհասկանաս, 

Որ քեզ ու քո սիրուն 

Սպասելուց եմ ես 

Խելագարվել, 

Ու խելագարվել եմ 

Այն ծովի ափին, 

Որտեղ և մեր 

Սրտերը իրար 

Միաձուլվեցին 

Ու մեծ սեր 

Հյուսեցին։ 

Ու մի օր կիմանաս… 

Կիմանաս,որ դեռ 

Քեզ եմ սպասում 

Հենց այդ նույն 

ծովի ափին, 
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Թեկուզ և խելագարված, 

Թեկուզ և քո սիրուց մերժված, 

Թեկուզ և մեռած 
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Լուսին Առաքելյան - «Ախ այդ 

վրձինները» 

 

Մի օր վրձիններս վերջնականապես 

հրաժարական կտան ու կմեռնեն, ավելի ստույգ 

կխեխդվեն ներկաջրի մեջ, լոկ այն պատճառով, 

որ մատներս բանտարկվեցին բռունցքներիս մեջ 

ու հրաժարվեցին վրձնել քո պատկերը… Ես հիմա 

գրում եմ մեկի մասին ում այդպես էլ չգտա, չգտա, 

որովհետև չփնտրեցի… Այլ շտապեցի նկարել 

նրան հասարակ կաթնաոսկեգույն թղթի վրա իմ 

դեղնաարևագույն վրձնով. ։։։և չասեք թե չկա 

նման գույն… Կա! և դա ես եմ հորինել, այն ինչ ես 

եմ հորինում դա արվեստ է, իսկ արվեստը գուցե 

ոչ ցամաքի վրա, բայց իմ աշխարհում կա, 

հավերժ…Եվ այդ ԹՎացյաԼ 

գաղափարապաշտությունից դուրս 

վերադառնալով ռեալ իրականություն, կասեմ, որ 

Յուրաքանչյուր նկարիչ ունի իր ոգեշնչման 

աղբյուրը, վերջինս ինձ համար ամենա իդեալական ու կատարելության հասնող 

դիմագծերով, Աստվածային էակն էր։ 

Բայց երբ քո ստեղծագործական աշխարհից անհետանում է ԹՎացյաԼ իդեալը, այլևս 

արվեստանոցիդ դռները ոչ ոքին չեն հյուրընկալում։ 

Ամեն ոք իր կյանքի նկարիչն է։ 

Եվ մենք նկարում ենք մեր կյանքը մեր իսկ ձեռքով և մեր ցանկացած կարողությամբ 

օժտված վրձնով։ 

ԵՒվ նկարում ենք այնքան, մինչև հոգնում ենք և հենց այդ ժամանակ են սկսում վրձիններն 

այլևս չնկարել… 

Ահա թե ինչու հրաժարական տվեցին վրձիններս։ 
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Լիլի Մկրտչյան - «թվԱնցյալ» 

 

Անցած լինի 

վատնված հինը, 

չշահած հետոն էլ։ 

 

Մատներիցդ պոկածս ծխահոտը, 

որ հիմա էլ սովորությունդ չէ, 

անցած լինի։ 

 

Բացածդ դուռը, 

որով չանցա, 

ու թողածս բանալին, 

որ չվերադարձրիր, 

անցած լինի։ 

 

Խարխուլ ակնարկն ու 

չմեկնված խոսքը, 

կիսատ թողածդ 

անցած լինի։ 

 

Էն կեռը, 

որ շուրթիդ ժպտալն է հուշում, 

որ երբեմն դեռ հիշում եմ, 

անցած լինի։ 

 

Ու դու, 

թվացյալ մտերիմս, 

երբեմնի սիրելիս, 

անցած լինես։ 
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Լյուսի Օհանյան - «Մայրս» 

 

Մայր…դու խտացված համբերություն, համեստության իմ 

թագուհի,լռության հմայք…եթե կշեռքի նժարին դնեմ քո 

սերը, բոլոր աստերը, ծաղիկնեը, նույնիսկ երկրագունդը 

բավական չեն լինի քեզ հետ համեմատել։ 

 

Ծնվում ես հավերժ ու գնում դեպի հավերժություն։ Այս 

աշխարհում քո սրտի պես սիրող սիրտ չկա,քո հայացքքի 

պես անբիծ հայացք չկա, քո լացի պես սրտակեղեք լաց 

չկա։ 

 

Միայն մայրն է ,որ հասկանում , որ ներում է ամեն 

հարցում։Բոլոր ընտանիքներում ուժը ,ուժեղը մի անուն 

ունի,որ կոչվում է «Մամ»։ 

 

Մայրն անեզր մի աշխարհ է,անվերջանալի ու անփոխարինելի 

երջանկություն,մարդկության շարունակություն։ Մա՜մ… հասարակ մի բառ… 

 

Եվ այդ թվացյալ հասարակ կերպարում թաքնված են բազում գաղտնիքներ… Աստված 

ստեղծեց երկումարդ էակ, Նրանց անվանեց կին և տղամարդ, Եվ իզուր չէ,որ կինը 

մայրացավ զավակ ունեցավ, Եվ այդ օրվանից մի Աստվածածին անուն ունեցավ 

«Մայրիկ» կոչվեցավ։ 
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Լիանա Մուրադյան - «Դու» 

 

Դու, դու տեսել ես ամեն-ամեն բան, 

Ծիծաղն իմ ու իմ լացը գիշերվա, 

Դու, որ չես եղել երբեք ձևական. 

Որտե՞ղ ես հիմա…. 

 

Դու, որ ծածկել ես խավարը ներսիս, 

Ու, որ դարձել ես արև գիշերվա, 

Դու, որ ժխտել ես ճիշտն անժխտելի. 

Ասա ինձ, արդյոք որտե՞ղ ես հիմա… 

 

Դու սովորեցրիր ինձ անհնարը, 

Ամեն բանի մեջ դարձա աներկբա, 

Դու դարձար իմ ճարը, ես՝ քո անճարը 

Բայց ասա խնդրեմ, որտեղ ես հիմա… 

 

Դու իմ մտքում ես ու անիրական, 

Դու չկաս բայց և այնքան ես ներկա: 

Քեզ հասցրի սիրել, բայց անպատասխան. 

Չես եղել երբեք ու չկաս հիմա…. 
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Լիլիթ Հակոբյան - «Անվերնագիր» 

 

Ցորենի հասկից հատիկ մի ոսկե, 

Կապույտ երկնքից արև մի լուսե, 

Ու մութ խավարից լույս-կայծ մի հրե, 

Ու մի մանկան ճիչ, 

Որ քեզ ակամա հուզվել կստիպե, 

Կերջանկացնե, ցավդ կցրե, 

Արցունքը աչքիդ իր փամփլիկ թաթով 

Մեղմիկ կմաքրե, 

Ու կմեծանա, 

Կխոսե բառեր ու կզարմանա, 

Կուրախացնե քեզ ու… կհեռանա 

– Էս ինչ աշխարհք է` 

Մեկ այնքան մեծ ուրախություն կպարգևե, 

Մեկ էլ` դառը վշտով քեզնից կտանե: 

Էս ինչ աշխարհք է` 

Մեկ քաղցր կյանք քեզ կհրամցնե, 

Մեկ էլ դառնությամբ այն կհամեմե: 

Ու չես հասկանա` 

Որտեղից եկար և ուր ես գնում… 
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Լիան Հակոբյան - «Մենք ու 

հասարակությունը» 

 

Մենք թքած ունենք հասարակական կարծիքի 

վրա, բայց միշտ հարցնում ենք “տեսքս    ո՞նց 

է” 

Մենք ուզում ենք, որ մեզ սիրեն էնպիսին, 

ինչպիսին մենք կանք, բայց ժամերով հայելու 

առջև փորձում ենք ծածկել մեր 

թերությունները։ 

Մենք ասում ենք, որ դիպլոմը կամ ուսումը 

մեզ պետք չի գալու, որ կարևորը 

ինքնազարգացումնա, ու շարունակում ենք 

գնալ համալսարան ու չսովորել։ 

Մենք ունենք երազանքներ, նպատակներ, 

բայց ալարում ենք քայլ կատարել ու թողնում հետո։ 

Մենք սիրում ենք, բայց վախենում ենք լինել մոտիկ, շփվել, վերաբերմունք ցույց տալ… 

ու սպասում ենք որ մի օր ինքը մեզ կմոտենա… 

Մենք ասում ենք, որ “միայնակ լինելը վատ չի”, ու գիշերը լացում ենք միայնությունից։ 

Մենք ուզում ենք երկար ապրել, բայց չենք հետևում մեր առողջությանը։ 

Զզվում ենք ստից, ու ստում։ 

Ուզում ենք ապրել լավ երկրում, բայց ոչինչ չենք անում երկիրը լավը դարձնելու 

համար։ 

Բողոքում ենք, որ քննությունները անարդար են, բայց արտագրում ենք։ 

Ինքներս ոչինչ չենք անում հասարակական խնդիրները լուծելու համար, բայց մեծ 

հաճույքով քննադատում ենք անողներին։ 

Ասում ենք “կյանքը կարճ է”, ու անցկացնում ենք այն ֆեյսբուքում։ 

Չենք ընդունում ուրիշների կարծիքները, ու հույս ունենք, որ մեզ կլսեն։ 

Սպասում ենք, որ մի օր մեր կյանքը կփոխվի ու կդառնա ավելի լավը, բայց չենք 

հասկանում, որ դրա համար պետքա նախ ինքներս ինչ-որ բան փոխենք մեր կյանքում։ 

Նույնը մնալով երբեք հույս չունենաք, որ ձեր կյանքը կփոխվի։ 

Ով չի զարգանում, դատապարտված է կործանման։ 
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Լուիզա Աբգարյան - «Երևի տաք էր, կամ 

ես էի շտապում» 

 

Երևի տաք էր, կամ ես էի շտապում, 

Ներսս էր բաց կամ սիրտս էր կոտրած, 

Երևի մատներս էր սառը կամ գլուխս էր լիքը 

Երևի ժամանակից առաջ էի անցնել 

Կամ ժամանակն էր ինձ հետևում թողել: 

Երևի ցուրտ էր կամ ես էի մենակ, 

Օդն էր սառը կամ դուռն էր կիսաբաց, 

Երևի փողոցում մարդ չգտա կամ չգտա, որովհետև 

չէի փնտրում: 

Երևի ամեն ինչ պակասել էր կամ էլ շատ էր թվում, 

Արևի լույսն էր շատ կամ ընդհանրապես չէր ընկնում, 

Երևի օդն էր ուրիշ կամ ես էի շնչում, 

Երևի դու կայիր… 

Երևի սիրում էիր, 

Բայց դառն էր թվում, 

Երևի գրկում էի 

Ու լիքն էր թվում, 

Երևի թվում էի, 

Բայց դու չէիր հաշվում: 

Ես գիտեմ, 

Որ կորցրածը չեն գտնում, 

Բայց գտնում են փնտրածը: 

Փնտրածը քաղցր է լինում 

Սուրճը` դառը: 

Երկինքը պարզ է լինում 

Հայացքս` սառը: 
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Կարինե Քոչարյան - «Եկել եմ ասելու, 

որ…» 

 

Բարև, որոշել էի բարի լույս գրել, բայց հիշեցի, որ 

հաստատ գիշերն ես կարդալու՝ դե դու գիշերվա 

ծնունդ ես… 

Ես եկել եմ ասելու, որ հոգուդ 

տնտեսուհին՝իսկական , մաքրասեր տնտեսուհին 

ե՛ս եմ, ուրիշը չէ՛, 

Ինձնից էլ չկա… 

Բոլոր չակերտավոր տնտեսուհիներդ, որ իրար 

հետևից հերթով գալիս-գնում են՝ մաքրասեր չեն, 

երեկ քեզ տեսնելիս հասկացա դա։ 

Հիմա կասես՝ ինչու՞։ 

Որովհետև հոգուդ դարակները կեղտոտ էին, փոշոտ, լցված լիքը ժամկետանց իրերով, 

մարդկանցով։ 

«Տնտեսուհիներդ» դարակներդ լավ չեն մաքրել, մակերեսորեն սրբել են չոր շորով ու 

անցել, խորքերը չեն հասել, ձեռքերը կարճ էին. 

Իմ ժամանակ կատարյալ մաքրություն էր տիրում, փայլուն մաքրություն։ 

Հոգուդ տնտեսուհին ե՛ս եմ, ուրիշը չէ 

Բարի գիշեր: 
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Կարինե Հարությունյան - 

«Մենախոսություն» 

 

Երբ չեմ խոսում, դա չի նշանակում, որ խոսքեր 

չունեմ, դա նշան է լսելու ու հարգելու… 

Երբ անխոս ժպտում եմ, դա չի նշանակում, որ 

երջանիկ եմ և ներսումս արցունքներ չունեմ 

պահած, դա նշան է որ ես գիտակցում եմ, որ 

ցավը մենակ տերը կզգա, չզգացողի 

խղճահարությունը պետք չէ… 

Եթե ամբողջ օրը անտրտունջ քայլում ու 

աշխատում եմ, դա չի նշանակում որ ոտքերս 

չեն ցավում, դա նշան է պարտավորված լինելու… 

Երբ չեմ նկատում, դա չի նշանակում, որ չեմ տեսել, կամ չեմ հասկացել դա նշանակում 

է, որ սպասում եմ տեսնեմ թե որքան առաջ կգնա այն մարդու երևակայությունը, որին 

միշտ նկատում էի… 

Մարդիկ միայն գիտեն ուրիշի լացն անտեսել իսկ ծիծաղը քննադատել… 

Մարդիկ միայն գիտեն ուրիշի քրքրված լաթերն ու մաշված ոտնամանները 

քննադատել, բայց նրա անցած ճամփան չտեսնել… 

Մարդիկ գիտեն իրենց ցավն ուրիշի ցավից վեր դասել… 

Չճանաչելով մարդուն քննադատություններդ ձեզ պահեք… 

Կողքից ավելի հեշտ է մարդուն քննադատել, բայց աշխատեք չհամեմատել ծիծաղը՝ 

անհոգության հետ, շատ ախատելը՝ առողջ լինելու հետ, հին հագուստը՝ կեղտոտի հետ, 

սերը՝ հաճույքի հետ և վերջապես լռելը չհասկանալու հետ… 

Բոլորս էլ նույն մարդիկն ենք, միշտ էլ կյանքի վերջում հավասարվելու ենք և այս 

կյանքից քննադատության դիպլոմը ձեռքներիս չենք գնալու, աշխատենք լավը լինել… 

Եկեք չքննադատենք…  
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Կարեն Առաքելյան - 

«Կարոտում եմ» 

 

Կարոտում եմ ընկերներիս, 

կարոտում եմ էն օրերը, որոնք ապրել 

եմ, կարոտում եմ դրսի կյանքը, լի 

փողոցները, մարդկանց, կարոտում 

եմ աղմուկը, ճռոցը, մարդկանց հոտը․ 

 

Տանն եմ։ Նստած եմ գետնին ու 

նայում եմ պատուհանից, կարծես ոչ 

մի շարժ չկա։ Չէ, կա, գրող տանի՝ 

ուղղակի թուղթ էր, որը տատանվում 

էր քամուց։ 

Դրսում երբ մարդիկ կային, այնքան էլ հաճելի չէր, երբ ամենուր խցանում էր, բայց 

գրողը ձեզ տանի, էդ էլ չկա։ Նույնիսկ դա եմ կարոտել։ Մի օր դրսում տեսա մեկին 

ականջակալներով պարելիս, չգիտես ինչի բոլորը ծիծաղում էին, բայց հիշում եմ էդ 

աղջկա ժպիտը՝ ինչքան երջանկություն կա, ինչքան հույս, ինչքան կյանք․․․ 

Իսկ ինքն ի՞նչ է անում հիմա․ գուցե ինքն էլ այլևս հույս չունի, այլևս երջանիկ չի․․․ բայց 

ինչի՞ մենք էլ չենք գնահատում կյանքը․ 

 

Ա՜խ, դրսում եմ մեր այգում։ Էստեղ էլ մարդ չկա, մենակ կանաչ ա, ծաղկած ծառներ ու 

լռություն․ սկսել եմ հեռվանալ լռությունից, էլ իմը չի ինքը, շատ եսասեր ա։ Գողացավ 

բոլորին՝ ընկերներիս, ծանոթներիս, նրան․․․ ես ատում եմ լռությունը 

 

Հիմա պառկել եմ այգում ու մտածում եմ, եթե ամեն ինչ ճիշտ գնա, ու նորից կյանք լինի 

դրսում՝ արդո՞ք ես կապրեմ էնպես, ինչ անցյալում․․․ 

 

Չէ, ես կլինեմ էն աղջկա պես, ուրախ, կպարեմ։ Դուրս կհանեմ լռության միջիցս, 

կգոռամ ուրախությունից, կասեմ բոլորին, որ դեռ շնչում եմ, զարկում ա սիրտս, որ 

սիրում ա, որ ամեն մի առավոտ, ամեն մի արևի շողը, որ տեսնում եմ՝ ինձ դառնում ա 

երջանիկ, ինչպես երբևէ։ Կասեմ՝ խելագար եմ, ցնորված, լցված լի կյանքով․․․ 

Կասեմ, որ ես փոխվել եմ։ Կժպտամ (հիշեցի Joker-ը)։ 

 

Իսկ ձեզ մի խորհուրդ՝ էս ամենից հետո միշտ ժպտացեք, որովհետև արդեն կյանքը մեզ 

շատ ա փորձել ու էլի կփորձի․ հաղթեց ամեն ինչին մի փոքրիկ հավատով ու ժպտով։ 

Եթե շատ բան եմ պահանջում․․․ ֆաք․․․ 
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Հայկուհի Բակունց - «Արևից 

պոկված» 

 

Դու Լուսին եղար և ես իմ լույսը 

այնքան շատ քեզ տվեցի,որ 

սեփական լույսից ինձ չմնաց,ես 

խավարում ապրեցի։ 

Քո արևածագը՝ իմ մայրմուտը 

դարձավ… 

 

Դու իմ մեջ այնքա՜ն շատ եղար, որ ինձ համար տեղ չմնաց…Էությունս քեզանոտվեց ու 

ես անտեր մնացի։ 

Դու իմ ջերմությամբ փայլեցիր,իսկ ես սառնոտվեցի անտարբերությունիցդ։Մարդկանց 

աչքին գոհար թվացիր, և արևից ծնվածը՝ դարձավ արևասպան։Դու լույսս առար,բայց 

քեզ հերիք չեղավ և հոգիս էլ քեզնով լցրիր։Լույս տվողը դարձավ խավար,իսկ 

խավարականը լուսավորվեց… 

Թափանցեցիր ներաշխարհս,հասար մտքիս և վարդագույն ակնոցներ դրեցիր իմ 

աչքերին։Դու գերակշռեցիր իմ մեջ սեփական ես֊իցս և ինքնությունս էլ ջնջել 

տվեցիր։Այնքան խորը մտար իմ մեջ,որ քեցնից հեռու էլ մնացի քոնը։ 

Դու ինձանոտվեցիր և դարձար Արև, իսկ ես Լուսին լինել էլ չկամեցա… 
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Հարություն Սուքիասյան - «Արի» 

 

Երբ կանցնի օրը, և մայրամուտը 

Կվառի արդեն հուշերը կարմիր 

Ալեկոծ սրտում լայն հորիզոնի` 

Վե’ր կաց և արի’, 

Գիտե’ս, սպասում եմ: 

Երբ քամու թևին կպարեն արդեն 

Հուշերդ ճերմակ տխուր օրերի, 

Եվ պարզ կլինի` փակված են արդեն 

Դռներն անցյալի` Վե’ր կաց և արի’, 

Գիտե’ս, սպասում եմ: 

Երբ հետագիծը մոլոր քայլերիդ 

Չափել չստացվի լոկ բանաձևով, 

Ու ազատ անկմամբ էլ հարց չլուծվի, 

Դու միայն արի’, 

Թեկուզ` չսպասեմ: 

 

Մի’ լսիր, արի’: 

 

Շտապել պետք չէ, դու դանդաղ արի’, 

Այստեղ չեն շտապում, իմաստ էլ չունի, 

Այստեղ կանգնած է ժամանակն արդեն: 

Եկե՞լ ես, չեմ տեսնում, եկե՞լ ես, նստի’ր, 

Նայի’ր աստղերին, այդ ես եմ փայլում` 

Որպես ուղենիշ մութ ճանապարհիդ: 

Խոսի’ր կամ լռի’ր, բղավի’ր, գոռա’, 

Կուզես` անարցունք , նստած հեկեկա, 

Գուցե չհավատամ, որ դու եկել ես, 

Այստեղ չեն տեսնում գալուստն այլևս, 

Այստեղ չեն լսում, չեն հպվում այստեղ, 

Այստեղ հիշում են` լավագույն դեպքում… 

Քանզի եկել ես գերեզման… 
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Իսկ գերեզմանում արև չեն փնտրում, 

Լույսը բացվում է այս գերեզմանում, 

Բայց չի թափանցում հողաշերտից ներս, 

Կխոսեի սրտանց, բայց դու լավ գիտես` ինձնից ավելի 

Հողերից անդին էլ խոսել չկա, մարդիկ լռում են մութ գերեզմանում… 
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Հայկ Խոջոյան - «Մորս» 

 

Նայիր քայլել գիտեմ, չեմ կաղում մայրիկ 

Ջրից չոր դուրս գալ, մենակ չլինել 

Ձեռքերիցդ հեռանալ, մարդկանց անցողիկ 

Մոռանալ գիտեմ, բարին ընկալել 

Պակասելով ավելը տալ, մատուցվել մեկին 

Ընդառաջ գնալ, սխալներս քաղել 

Գիտեմ զգացմունքերս թողնել ղեկին։ 

Ծածկել վերքեր թեկուզ և աղով 

Զանգ չստանալու ահագին վախով 

Կորցնելու տագնապահար ցավով 

Գրկիդ շոյանքն պետքին ցիտելով 

Պահպանվել գիտեմ առանց քեզ մայրիկ։ 

Սովորել եմ թե կյանքն է ստիպել 

Դաժաններին գթալն, անզենին վրիպել 

Արտասուք չտալ կորստյանը յուր 

Համառությանը այցելել եմ հյուր։ 

 

Միայն սակավ է ձայնդ սիրելի 

Պակասել է խոսքդ գովելի 

Ցավում է սերդ որդուդ կրծքի մեջ 

Վառվում է ճակատս առանց համբույրի 

Դառնալով աշխարհը այդպիսով թերի։ 

 

Ծնկում եմ վեհությանդ, որ տրված է քեզ 

Պարծեցիր քո որդով, ես սիրում եմ քեզ։ 
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Հեղինե Խաչատրյան - «Մտքերի 

տեսիլք» 

 

Կապույտ գիշերվա 

Բարդ լռությունը 

Խառնում է հոգիս՝ 

Տակից մինչև վրա 

Ու միապաղաղ 

Դատարկությունը 

Առնում, տանում է 

Իմ քունը ցմահ: 

Մտքեր են գալիս, 

Բարդ, 

Խրոմատիկ 

Ու հետո գնում 

Հենց նույն սկզբունքով 

Դադար չեն առնում՝ 

Նորից են գալիս, 

Դրանց հարկավոր է 

Մի մեծ բրեվիս: 

  



~ 72 ~ 
 

Մարինե Աբգարյան - «Կապույտ արթնություն» 

 

Մեր անուրջների լռին օվկիանում 

Բացվում է օրը կապույտի մեջ թաց 

Ու բաբախյունով սրտի զարկերի 

Ասեղնագործում մի ջինջ լուսաբաց։ 

 

Որ մաքրագործի մարդը իր հոգին, 

Ձուլվի շողարձակ արևի լույսին, 

Անխռով ապրի օրերը կյանքի՝ 

Վերագտնելով իր Մարդ տեսակին։ 
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Մարիաննա Ուդումյան - «Գիշերվա գույնը» 

 

Երբևէ մտածե՞լ եք գիշերվա և ցերեկվա ակնհայտ 

տարբերության ու նշանակության մասին։ Մարդիկ գիշեր 

ասելով հասկանում են միայն միապաղաղ խավար,սակայն դա 

այդպես չէ։ Տվեք նկարչին ներկեր և նա այնպիսի գիշերային 

«խավար» կստեղծի,որ ցերեկային գույնզգույնությունը 

փոքրիկ շտրիխի պես կգծագրվի այդ ամենի դիմաց։ Այդ 

նկարիչները մենք ենք,ամեն ոք ով պատկերացնում է իր 

գիշերը ցերեկից էլ լուսավոր և բազմագույն։ 

 

Ես սիրում եմ գիշերը։ Սիրում եմ իր բոլոր 

առանձնահատկություններով։ Զարմանում եմ,թե ի սկզբանե 

ինչու՞ է գիշերը ասոցացվում քնելու հետ,որ երբ մթնում է 

ուրեմն պետք է քնել։ Փորձիր մեկ օր հասկանալ գիշերվա 

մթությունն ու ապրել իր հետ նույն վիճակում՝ 

հանդարտ,մեղմ,լուռ,առեղծվածային։ Դա այն վիճակն է, երբ 

մարդ իր կյանքում գոնե մի անգամ ցանկացել է ապրել և զգալ,աակայն չի հասկացել՝ 

ինչպես։ Գիշերն իր կայուն հանդարտությամբ խաղաղություն է բերում նույնիսկ 

ամենաանկայուն մարդուն,էակին։ Ինչու՞ են որոշ կենդանիներ որսի դուրս գալիս հենց 

գիշերով,որովհետև խանգարող հանգամանք չկա,ամեն բան կարծես կանգնել է և մեկ 

այլ ստարտ պետք է սկսվի։ Մարդու համար այն բազում մտքերի թիրախ է,միջոց։ Բոլոր 

երգերը,մտքերը,խոսքերը,զգացմունքները,հուշերը ծնվում են հենց գիշերով,որովհետև 

ցերեկային խառնաշփոթությունը թույլ չի տալիս գոնե մասամբ ընկղմվել դրանց մեջ։ 

Կամ էլ հակառակ դրան մտնում ենք սենյակ,փակում պատուհանները,վարագույրներըև 

սկսում հետևել սեփական շնչառությանը,որ լսվում է կատարյալ լռության մեջ։ Ասես 

հոգուդ վրա մեղմություն է իջել և ուր որ է կխեղդի այն անսպասելի կերպով։ 

Պետք չէ գիշերը տեսնել միայն խավար և գորշ,այլ փորձել խոշորացված պլանով գործի 

դնել ենթագիտակցությունը, նայել և լսել։ Գիշերն էլ ունի իր ձայնը,իր կանչող ձայնը որ 

գայթակղիչ է նույնիսկ այն մարդուն,որ սիրում է անդադար աղմուկ և խնջույքներ։ 

Բազմիցս տեսել եք թե՛ ֆիլմերում,թե՛ գրքերում գիշերվա նկարագրություններին և 

հասկացել մի բան,որ ցերեկով տեսած ծաղիկը կարող է թառամել մի քանի ժամ անց, 

բայց այդ նույն ծաղիկը,երբ մենք տեսանք ծաղկած ակնթարթին,միշտ երիտասարդ է 

մեր հուշերում,որ տեսնում ենք գիշերային լռության մեջ։ 
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Միլենա Ղարիբյան - «Կկորցնես» 

 

Ու կկորցնես դու մարդկանց անթիվ, 

Ոչինչ կհաշտվես մտքին այդ անխիղճ, 

Ու կկորցնես իրեր դու անգին, 

Ոչինչ կդառնաս սովոր ամենին, 

Ու կկորցնես օրեր թանկագին 

Ոչինչ կհաշտվես ու չես կարոտի, 

Դու կկորցնես ամենից լավին, 

Ոչինչ չես հիշի ու դա էլ կանցնի։ 

Դո կկորցնես ժամանակ նույնիսկ, 

Այն էլ միգուցե լավին ծառայի, 

Ու կկորցես հանուն դու մեկին տրված օգուտի , 

Ու կկորցնես մի պահ ինքդ քեզ, 

Ոչինչ հենց այդ էլ կհարթվի գուցե, 

Բայց զգույշ եղիր քո կորստալի կյանքում դու գուցե 

Հանուն մարդասեր քո բնույթին զոհ 

Դու չկորցնես մեկ անգամ տրված կյանքդ այդքան սեղմ… 
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Մագա Հովհաննի - «Մի մնա» 

 

Քո անունը մնաց նոթատետրիս վերջին 

էջում՝ չգրված ու չկարդացված։ Քո 

անունը… մնաց ականջներիս մեջ 

հազար անգամ լսված, բայց խլացած։ 

Քո անունը մնաց լեզվիս ծայրին՝ 

չարտասանված. 

Ու դու՝ իմ սրտում չխոստովանված։ 

Ինչու՞ եկար, փակ դռների արանքից ինչու ներս խցկվեցիր, եթե հետո հեռանալու էիր 

պատուհանից գողի նման՝ անձայն, անհետ, անհայտ ուղղությամբ։ 

Հոգնել եմ անունդ շշնջալուց և օդին խանդելուց։ Հոգնել եմ անունդ լսելուց…։ Ամեն 

անգամ, երբ վստահաբար առաջ եմ գնում մի դատարկ իրականություն հիշոցությանս 

մեջ է շպրտում չմոռանալու փաստը։ 

Սրտիս փակ դռների բանալին էի կորցրել… գտա… գրողը տանի վրան էլի անունդ էր 

գրված։ Ուզում եմ հիշողությունս քեզ նվիրել. անդարձ, անվերադարձ, հավերժ, տար 

քեզ հետ… տար որովհետև այնտեղ դու ես… Գնա. Գնա, այնպես, որ ամեն անգամ 

մայթերին քեզ փնտրեմ ու գտնեմ։ Գնա իմ չիմացած քաղաքները, որ մի օր իմանամ 

քեզ՝ մինչև վերջ, անմնացորդ։ Մի մնա… 

  



~ 76 ~ 
 

Մարիամ Պողոսյան - «Դպրոցում 

մեզ մոռացան սովորեցնել սիրո 

քերականությունը» 

 

Երբ սիրում ես մեկին, նրան, ավելի ճիշտ 

«նրան» հասարակ դերանունից դարձնում ես 

հատուկ գոյական…Միայն մի բան է մնում, որ 

այդ հատուկ գոյականիդ մեծատառ շնորհես,  

և կարծես թե վերջ։ Ուղղակի, դպրոցում մեզ 

մոռացան սովորեցնել, սիրո 

քերականությունը, հատուկ ու հասարակ 

մարդկանց տարբերությունը, մենք անցանք 

միայն բառերի քերականություն, այլ ոչ սիրո, 

անցանք հատուկ ու հասարակ գոյականների 

տարբերություն, բայց ոչ մարդկանց։ Թվում է 

թե ամեն ինչ յուրացրել ենք չէ՞, բայց 

իրականում, ոչինչ էլ չգիտենք։ Մաթեմատիկայից անցանք բազում բանաձևեր, որոնք 

կյանքի ընթացքում երևի երբեք էլ պետք չգան, բայց մոռացան սովորեցնել սիրո 

բանաձևը։ Սովորեցինք մի շարք թեորեմներ, մինչ պետք է սովորեինք սիրո թեորեմը: 

Մեզ անվերջ գնահատեցին, բայց չսովորեցրին  ինքներս մեզ գնահատել, գնահատել 

մեր ունեցածն ու չունեցածը։ Մեզ գնահատեցին միայն մատյանում ու տետրերի մեջ… 

Իսկ մեզ բաժին հասավ սովորելու ամենադժվար դասը. կյանքի դասը։ 

Ինչքան ենք չէ՞ սխալվում կյանքի տված տնայինները գրելիս, բայց կարևորը, 

ընթացքում  կարողանում ենք տարբերել ճիշտն ու սխալը, որովհետև կարմիր գրիչը 

մեր ձեռքում է…Գալիս է ժամանակ, երբ կորցնում ենք այդ  կարմիր գրիչը, ու մոռանում 

ենք, որ կյանքի տվյալ էջում գործած սխալ ունեինք, մոռանում ենք ուղղել, ու անցնում 

ենք առաջ: Եվ մեկ էլ տեսնում ես, որ նույն սխալը, որն անցած էջում մոռացել էիր 

ուղղել, թույլ ես տվել նաև հաջորդ էջում։ Գիտես, կարմիր գրիչը, հավատդ է, երբ 

կորցնում ես այն, սկսում ես թուլանալ, ու էլի սխալներ ես գործում։ Իսկ երբ գրիչդ` 

հավատդ, քեզ մոտ է, դու միշտ հավատում ես քեզ, հավատում ես որ այլևս չես 

սխալվի, և հերթով սխալներիդ վրա գծեր ես քաշում։ Գիտեք, մեզ բաժին ընկավ այն, 

ինչն ի վերուստ տրված էր մեզ, կյանքում սովորելու համար։ Մենք սկսեցինք 

ինքնակրթությամբ զբաղվել: Ընկանք 10 անգամ, բայց և կանգնեցինք, ու հասկացանք, 

որ անհնարին բան չկա, լացեցինք օրերով, բայց և ժպտացինք, ու հասկացանք, որ 

ժպիտից թանկ բան աշխարհում չկա, չասացինք բառեր, որոնց սպասող կար, հետո 

հասկացանք`չասված խոսքերից սպասված բան չկար։ Սիրեցինք ուժեղ, բայց լռեցինք, 

հետո հասկացանք, որ այդ սիրուց ուժեղ ոչ մի սեր չկար։ Արի գոնե հիմա, գրիչը մեր 

ձեռքն առնենք, ջնջենք բոլոր հասարակ մարդկանց, ու պահենք միայն մեր 

հատուկներին, արի վերացնենք անցյալում պահված մեր կարոտներին, արի ուղղակի 

կրկնենք դասը, մեր կյանքի դասը, որ երբ էլ հարցնեն, մենք պատրաստ լինենք, արի 

լրացնենք ազատ մնացած բոլոր էջերը, ու մտքում պահված չասված խոսքերը ի վերջո 

ասենք… 
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Մագ Աթոյան - «Դու» 

 

Թեյիդ լիքը բաժակը դեռ կողքիս է… Այն թեյի, 

որ բոլորն են սիրում: Ես նայում եմ թեյի 

սառնությունից բողոքող բաժակին ու 

հասկանում, որ այն այդպես էլ չի 

դատարկվելու: Ինչպես մտքերս չեն 

դատարկվում քեզնից, ամեն անգամ 

հիշողության գդալով խառնելուց հետո:  Դու 

թեյը քաղցր էիր խմում: Դարակից վերցնում 

էիր միայն քո թեյերի համար գնված 

շաքարավազն ու լցնում բաժակի մեջ, որը 

ներսում գտնվող երիցուկների համար տաք 

լողավազան ասես լիներ: Հա երիցուկներ 

ասեցի, հիշեցի… Դու ինձ չնվիրված 

երիցուկներ ես պարտք… Տաս ու մեկ 

երիցուկներ… Ինչու ՞ տաս ու մեկ… Չէ՞ որ 

ինքդ էիր պաշտում այդ տաս ու մեկ թիվը: 

Ինձ չխմված թեյեր ու չծխված ծխախոտներ ես պարտք: Ի դեպ ծխախոտներիս 

հաշվարկն արդեն կորցրել եմ: Հիշում եմ, ոնց էիր նայում, երբ կրակայրիչը մոտեցնում 

էի ծխախոտիս ու վառում: Նրանք համբուրվում էին կրակի բոցկլտումով, իսկ ծուխն 

օդում անունդ էր գրում… Մոխրամանն արդեն լցվել էր, իսկ ես ծուլանում էի այն 

դատարկել: Կարծում եմ բոլորս էլ մեր մեջ մոխրամաններ ունենք: Չդատարկված 

մոխրամաններ… Մենք ծխում ենք ներկան ու լցնում անցյալի չդատարկված 

մոխրամանում: Արդյունքում ապագայի ծխախոտներին տեղ չի մնում: Մենք ծուլանում 

ենք դատարկել մոխրամանները, բայց մի կողմ էլ չենք դնում դրանք, նորը վերցնելու 

համար: Մենք խառնում ենք անցյալն ու ներկան, իսկ դու միայն թեյերդ խառնել 

գիտեիր… Դու չսովորեցիր ինձ էլ խառնել թեյերիդ նման: Իմ մեջ պակասում էր 

շաքարավազը, իսկ դու քաղցր էիր:Ախր պիտի խառնվեինք, որ մեզնից հետոն էլ ավելի 

գեղեցիկ լիներ: Իսկ ես դեռ խառնում եմ ներկերս քո գույնը գտնելու համար: Դու դեռ իմ 

ու վրձիններիս միակ վկան ես: Կտավներս արդեն հոգնել են անվերջ պատկերդ 

կրելուց, իսկ ներկամանս լուռ սիրում է գույներին: Վրձիններս հոգնել են անդադար 

դողացող իմ ձեռքերից: Հիշում եմ քո ձեռքերն էլ էին դողում: Սիրում էի ջութակին 

հպվող ձեռքերդ: Լարերն անգիր էին արել մատներդ: Իսկ ես հերթական աղեղ էի, որը 

փոխելու կարիք ուներ: Նախանձում էի ջութակիդ, որ ինձնից շատ էր դիպչում այդքան 

սիրելի վերնաշապիկներիդ: Նրանից նույնիսկ օծանելիքիդ հոտն էր գալիս: Ես 

պաշտում էի քո վերնաշապիկներն ու օծանելիքը, իսկ դու ինձ ոչ… 
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Մերի Գագիկի - «Մամ…» 

 

Մամ, տես քեզ մոտ եմ եկել։ Ծնկել եմ ասածդ 

չարածներիս համար, ներում եմ խնդրում։ Մամ, նոր 

եմ հասկանում, թե քանի սխալ ճիշտ կանեի, եթե 

ասածդ բառերի, տվածդ խորհուրդների գոնե կեսը 

լսեի ու անեի։ Մամ խիղճս խորհուրդներիդ դիմաց 

այնքան է ծանրացել, որ սխալներս կանգնել են 

կոկորդիս ու աչքերիս մեջ կաթիլներ են հավաքել։ 

Մամ, արդեն գիտեմ, ես հասկացել եմ, որ սա այն 

կյանքը չէ, որը մնաց տունտունիկիս ու անշունչ 

տիկնիկներիս մեջ, որոնց ես էի շունչ տվել։ Մամ, 

արդեն գիտեմ, որ ժամանակին համընթաց ամեն 

բան հեքիաթից դուրս է գալիս ու հականիշորեն 

կանգնում է ճանապարհիս։ Մամ, սխալը կիսատ 

թողնելով ու նոր խաղի սկիզբ դնելով, 

ձախողություններին էլ վերջ չեմ կարող դնել։ Ձեռքիս 

տիկնիկը մեծացել ու ինձ լքել է, ու էլ չի ուզում, որ 

խնամեմ նրան։ Մամ, կյանքս խնամելու ժամանակն 

է, գիտեմ։ Այն ժամանակ կյանքս սկսվում ու 

ավարտվում էր աթոռներով ու հին կտորով կառուցած տնակիս մեջ, իսկ հիմա արդեն 

ես եմ կյանքինը։ Մամ, գիտեմ, արդեն ամեն բան իրական է, ամեն բան իրական 

կյանքիս շունչ տալու համար է։ Մամ, կներես ինձ, խնդրում եմ ներիր ինձ այն չարած 

արարքների համար, որոնք պետք է անեի, բայց չեմ արել։ Ներիր ինձ այն 

գրկախառնությունների համար, որոնք պետք է քեզ հետ լինեին, բայց ես 

ուրախությունից միշտ տիկնիկիս եմ գրկել։ Մա՜, ծնկում եմ սիրուդ ու գրկաբացությանդ 

առաջ ու խնդրում եմ, որ ցույց տաս նախկին հեքիաթիս ու իմ ձեռքով կառուցած 

տնակիս ճանապարհը։ Ձեռքս բռնիր, ինչպես առաջ, ու ինձ հանիր աշխարհի 

հեքիաթից։ Ես իմն եմ ուզում, իմը… 
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Մանան Սահրադյան - «Սրտիս 

կտավին» 

 

Սրտիս կտավին հոգիդ վրձնեցի, 

Որ մի բուռ հավատ ամեն տեղ շաղ տամ, 

Հոգուդ ծաղկունքի փշերն այրեցի, 

Որ չվնասեն քեզ ամեն անգամ։ 

 

Սրտիս կտավին քեզ պատկերեցի, 

Որ հավերժ լինես թուլությունը իմ, 

Ծաղկունքիդ շիվը սիրով ցողեցի, 

Որ ուժ ունենա ու հողը ճեղքի։ 

 

Կտավը ամուր կրծքիս սեղմեցի, 

Որ սրտիս սերը լու՜ռ ներծծի այն, 

Սրտիս կտավին քեզ դրոշմեցի, 

Որ էությունդ միշտ ինձ հետ մնա…  
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Ման Էլյան - «Եթե դու ես» 

 

Եթե դու ես ներխուժողը, 

Ես կլինեմ լուռ տուժվողը, 

Եթե դու ես փոթորկելու, 

Ես պատրաստ եմ ավերումի 

Ու ներումի… 

Ու մերումի ես պատրաստ եմ, 

Ես` բոլորից անպատրա’ստս… 

Եթե դու ես նեղացնելու, 

Ես պատրաստ եմ շեղ անցումի, 

Ու հարցումի մի անցումով… 

Եթե դու ես թերանալու, 

Ես պատրաստ եմ վերանալու, 

Ու դառնալու մի անցուղի, 

Որով հարթ են անցնում ուղին, 

Իսկ ծիտիկն այն ծառի ճյուղին, 

Քո նամակն է բերել նորին, 

Սրտիս դռան առաջ դրել, 

Ու սրտնեղել թաթկթկելուց, անցել հեռու, 

Մտածել,թե չեմ բացելու… 

Ու լացել է… 

Լացել և դու,ախր ի՞նչու լռությունն էլ քեզ պատասխան, 

Լռությունից ինձ սազական տատանվել ես, 

Գալ,թե՞ մնալ… 

Իսկ ես սեր իմ գիշերներս եմ քո հետ կիսել, 

Գիշերներ եմ քո հետ բազում երգեր լսել, 

Ու քեզ լսել,  

ԵՒ ի՞նչու ոչ լսել ես դու’… 

Գալ,թե՞ մնալ,դոփել տեղում, 
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Տատանումից քո այս տեսակ 

Իմ սիրտը շատ է սրտնեղում… 

Թող որ թրջվեմ,եթե հիմա դու տեղում ես, 

Թող որ ջերմեմ,եթե հիմա դու եռում ես, 

Դու` իմ ամպրո’պ,թող արևեմ քո ետևում… 

Չեմ երևում… 
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Մարիա Հովհաննիսյան - «Խենթ 

հույզեր» 

 

Տագնապ են ապրում հույզերը իմ խենթ, 

Ու ալիքվում են անցած հուշերից, 

Կայծակի նման շանթում են մերթ-մերթ 

Մերթ էլ թաքնվում՝սեփական կայծից: 

 

Հիշեցնում են ինձ ծխացող վիշտս, 

Մարգարտյա ցողով հաճախ անձրևում, 

Մտնում են սրտիս անհուն խորքերը, 

Եվ անտեղ մի մե՜ծ խարույկ են վառում… 

 

Տե՜ր իմ,օգնիր չտրվեմ դրանց, 

Հոգիս չսպառեմ ես այդ հուշերից, 

Թէ չէ կգժվեմ կարոտից անանց, 

Ազատիր դու ինձ այս տառապանքից… 

 

Այնժամ մի նուրբ ձայն հոգուս անկանջին, 

Մեղմ գորովքով հուշում է հանգիստ. 

-Երբե՛ք չ՛տրվես հուշերիդ կանչին, 

Քանզի քեզ հետ եմ ես՝հիմա՛ և ընդմիշտ…  
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Մանե Մկրտչյան - «Ինձ մի 

կտոր ժպիտ» 

 

Ինձ մի բաժակ սուրճ բերեք ու մի 

կտոր ժպիտ։ 

Թողեք ժպիտով սուրճս վայել եմ ու 

նրա մասին խոսեմ։ 

Գիտե՞ք, մենք այդպես էլ սուրճի 

սեղանի շուրջ չնստեցինք, 

չքննարկված թեմաներն էլ օդում 

թողեցինք։ 

Ինձ մի շիշ գինի բերեք, կարոտելու 

ժամն է եկել, կարոտս գինու շշի մեջ 

պիտի թաղեմ։ 

Կենաց խմել չեմ սիրում, բայց միշտ էլ խմում են նրանց կենացը, ում կարոտում են։ 

Քեզ եմ կարոտում սիրելիս, կենացդ լինի։ 

Ինձ թուղթ ու գրիչ տվեք, նրա մասին պիտի գրեմ։ 

Հետո տողերս նրան կտաք ու կասեք,որ անպայման ընթերցի։ 

Ոչինչ չափազանցրած չեմ գրելու ու ոչ էլ կեղծելու եմ։Իր իրական ԵՍ-ի մասին կգրեմ։ 

Ինձ կասեք, երբ տեսնեք ընթերցելիս մի կերպ է զսպում զգացմունքները։ 

Այդժամ ես գիրք կգրեմ իր երևակայական սիրո մասին։ 

Առաջին օրինակն էլ նրան կտամ, թող ավելի ցավ ապրի ու հասկանա ինձ։ 

Երբ գրքի համար ինձ գովեստի խոսքեր ասեն, ես գլխավոր հերոսի անունը կտամ։ 

Ինձ ուժ տվեք, որ կարողանամ դիմակայել ցավին։ 

Որ այս պայքարում հաղթանակած դուրս գամ ու չչարանամ մարդկանց հանդեպ։ 

Հաղթեմ հիասթափությանը ու լավատեսությամբ նայեմ կյանքին։ 

Գիշերներս ցերեկ դարձրած՝ աչքերս չեն փակվում։ 

Ինձ նոր աչքեր կտա՞ք, աչքերս շատ են հոգնել արցունքից։ 

Ձեռքերս կարծես հոգնել են ցավից, երեկ հերթական ապակին կոտրվեց։ 

Ինձ մենակ կթողնե՞ք, ուզում եմ արցունքներիս ազատություն տալ։ 
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Միքայել Կարապետյան - 

«Մարդկանցից հեռու, հեռու տեղ 

փակված» 

 

Մարդկանցից հեռու, հեռու տեղ փակված, 

Անտուն եմ դարձել, անտուն ցնորված, 

Ամենքից հեռու՜ , հեռու տեղ ընկած, 

Վիճելով ինձ հետ, հիշում եմ հատված: 

Հիշում եմ մի բան, հիշում կարոտով, 

Հուշում են բառեր, կորած ժամերով, 

Անձրև է գալիս՝ իջնում է դանդաղ, 

Ցանում է դանդաղ՝ կաթիլներն իր պաղ: 

Շատ բան փորձեցի, ոչինչ չստացվեց, 

Հույսով ապրեցի, օգուտ չտվեց, 

Փնտրտուքներով՝ ընկա դռնեդուռ, 

Ու դեռ գնում եմ, չգիտեմ թե ուր: 

Մարդկանցից հեռու, հեռու տեղ փակված, 

Անտուն եմ դարձել, անտուն ցնորված, 

Սրտումս պահած մի անդուր կասկած, 

Որ խելագար եմ, մութ ու կործանված: 
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Մանե Գասպարյան - «Հայաստանը 

պետություն է» 

 

Հայաստանը պետություն է. 

 

այստեղ երկիր, քաղաք ու պետություն…մարդիկ չեն 

սեփականաշնորհվում… 

Ինչ-որ մի պահի պարզվեց, որ մենք արժեքների 

երկրաշարժ ենք շրջանցել: Ու փոխվել եք: 

Երկար ժամանակ էր պետք հավատալու համար, որ 

ճոռոմաբանությունը ոչ մի բանի մասին է: 

Տարիներ կորցրեցինք, մի քիչ մենք, ավելի շատ մեր ծնողները: 

Դա չընդհատվող վազք էր «միջոցների ետևից», որ նպատակ բառով է արդարացվում. 

Եթե մի շնչի պահին թաքուն հարցադրում անեիք, գուցե ձեր վազքից՝ մենք նստած 

տեղում շնչակտուր չլինեինք… 

Բայց և այնպես մարդիկ եկան ձեր ետևից՝ նպատակով, ազնիվ, պարկեշտ, լավ 

մտքերով… Հայաստան սիրող մարդիկ… հավատն էլ սեփականաշնորհվեց… այդպիսի 

տարիներ էին… 

Բոլորս սկսեցինք վազել… չոր հացի, կացարանի, փողի, հետո ավելի շատ փողի 

հետևից… 

Բայց….. 

Ներեք մեզ, և հանդուրժող գտնվեք արդարության հանդեպ, մենք լավը թվալու 

փոխարեն, ձգտելու ենք լավը լինել, որովհետև մեր ականջներում արդարության, 

ազնվության, գումար վաստակելու, հնարավորություններ տալու ու ստանալու, «ճշտի» 

մասին աքսիոմատիկ ձևակերպումները խլացել են պատկերացումներ են փոխվել: 

Հայաստանը պետություն է, ոչ թե տարածք, որտեղ դղյակներն ու խրճիթները կողք 

կողքի են, և որ խրճիթում ապրողը դղյակում ապրելու ցանկությունից փորձում էր 

նմանվել դղյակատիրոջը: 

Մի օր պարզվեց, որ կա սերունդ, որին չի հերիքում միայն այն, որ ինքը հիմա լույս ունի, 

կիսատություն կա, նաև իր հարմարավետության մեջ, որովհետև, շուրջը կիսատ են 

սնվում: 

Կա ժողովուրդ, որին չի հերիքում միայն ծառա չլինելը: 

Հայաստանը այլևս պետություն է, ոչ թե տարածք, որտեղ տերեր ու ծառաներ էին 

ապրում: 

Հայաստանը այլևս պետություն է, ոչ թե տարածք, որտեղ հավասարության մասին 

ճառերը միայն աղքատների համար էին գրված: 

Մենք համոզված ենք, որ օրենք գրողը թզբեխակիրները կամ թե «դղյակատերերը» չեն: 

Հայաստանը պետություն է, այստեղ երկիր ու քաղաք ու պետություն չի 

սեփականաշնորհվում… 
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Այստեղ հացի ու հողի արժեք իմացող ժողովուրդ է ապրում: Մեզ համար արժեքն է 

կարևոր. տարիներով արժեքի գին եք սակարկել: 

Տաք երկրում օրենքով ու սիրով, լավ մտքերով, «առանց միջնորդների», արարելու 

ձգտումով ենք ապրելու: 

Մենք վերադարձրել ենք հավատը սեփական ուժերի նկատմամբ: 

Հ.Գ. Հայաստանը այսպիսին տեսնողի, այսպես սիրողի հավատը չկոտրեք: 
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ՄԱրի - «Դու երբեք չես 

խոստովանի քո 

զգացմունքները» 

 

Դու երբեք չես խոստովանի քո 

զգացմունքների մասին: Չես 

խոստովանի՝ ինչպես էր սիրտդ 

անկանոն զարկում իր 

ներկայությունից, ինչպես էր 

ակամայից դեմքիդ ժպիտ հայտնվում, 

երբ լսում էիր նրա ձայնը: Չես խոստովանի, որ միշտ երազել ես գեթ մեկ անգամ գլուխդ 

հենել նրա ուսին ու կտրվել աշխարհից: Դու երբեք չես խոսի այն մասին, թե ինչպիսի 

հանգստություն էիր զգում իր կողքին: Որ նրա աչքերին նայելիս՝ միշտ ձեր ապագան ես 

պատկերացրել: Չես խոստովանի՝ ինչքան շատ ես նրան սիրել ու սիրում: Չես 

խոստովանի, թե ինչքան թանկ ու կարևոր է նա քեզ համար: Գուցե ամեն ինչի 

պատճառը հենց քո չխոստովանե՞լն էր: Եվ այսօր, քո սրտում խեղդելով սերը, 

աչքերումդ սպանելով նրա հայացքը, սիրտդ տալիս ես օտար մեկին: Դու զրկում ես այդ 

նուրբ օրգանին իր ապաստանից ու հանգստությունից: Զգալով ուրիշի ներկայությունը՝ 

դու հիշում ես նրան՝ քո չստացված, բայց միևնույն ժամանակ ամենամաքուր ու 

ամենաանկեղծ սիրո հասցեատիրոջը: Ու այսքանից հետո դու անմտաբար կստես 

ասելով, որ երբեք էլ կարևորություն չես տվել իրեն ու իր երանելի ներկայությանը: 
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Մարիամ Ղազարյան - «Թույնիդ եմ 

սովոր» 

 

Հազար անգամ օձացել ես, ու թույնդ սիրո 

փոխարեն, տվել ես խմեմ։Անարգել ես, թույլ 

չես տվել եղանակդ ճանաչեմ։Դու մերթ՝քամի 

ես, մերթ՝ քամուց սվինահարված 

ծաղիկ։Դեղվել եմ,ու դեղնագունել,երբ թույնդ 

սրտիս է զարկվել։Հաճախադեպ տապալել 

ես,ու մի բառդ հերիք է եղել,որ ոտքի 

կանգնեմ։Իմ երկրորդ դեմքն ես, քեզնից պոկ 

գալ՝չեմ կարողանում, քեզանով տարվելն էլ՝ խելամիտ քայլ չէ։Բնական ես, սիրո 

հարցում՝ լավ ես խաղում։Իմ քարե սրտում՝բոց է նշմարվել,այն ինձ չի հուզում, երբ 

վերհիշում եմ, չար գործերը՝ քո։Գո՞հ ես հիմա, երբ գողացել ես՝խենթացած սիրստ։ 

Գոնե արևածագս դարձիր, թե զբաղված ես մայրամուտին սպասեմ։Քեզնից սեր չեմ 

ուզում՝թույնիդ եմ սովոր։ 

  



~ 89 ~ 
 

Մարիամ Սարգսյան - 

«Կյանք, վիրուս և սեր» 

 

Հայտարարվեց կարանտին, ու 

կյանքը սառեց ։ 

21-րդ դարի առաջին գարունը, երբ 

մարդկային միտքը սկսեց գործել , 

մտահոգվել, մտածել,ոչ միայն իր, 

այլև Բոլորի համար։ 

21-րդ դարի քարացած 

մեխանիզմը` մարդկային 

մտածելակերպը զարմացրեց 

Տիեզերքին։ 

Մենք մտովի սովորեցինք խոսել 

մեր բջիջների հետ, առաջին 

անգամ օրգանիզմը իրեն կարևոր զգաց։ 

Մենք հասկացանք, որ իսկապես, թանկ է Կյանքը, ու շատ պարզ, ու մենք էինք այն 

անմտորեն բարդացրել՝ ծանրացրել մեր ուսերին։ 

Մեկուսացման առաջին օրերին Մարդը վախ զգաց ինքն իր հետ մենակ մնալուց… նույն 

մարմնի մեջ… նույն սենյակում… Ինքն ու Ինքը ։ 

Այս օրերին բոլորը հիշեցին իրենց հին ընկերներին, ծանոթներին, թշնամիներին, ու մեկ 

էլ… Սերերին։ 

.Հին սերերը արթնացան հոգում( բայց ոչ սրտում,սիրտը քարացած է)։ Վարդագույն 

երազները, սիրահարության բույրերը… ու մեկ էլ .. հիշողությունը սթափվեց 

։Կարանտին է։ Վիրուս է … 

Ամենաչքնաղ վիրուսը Սերն է .. 

Նորից է սթափվում մարդը։ Նա գիտի, որ մահն է թափառում դրսում, որ տանի 

հանձնվողների։ 

Մի գորշ անկյունում կուչ ենք եկել բոլորս, ու գաղտագողի ուսումնասիրում 

տանեցիներին։ 

Նոր ենք ծանոթանում, անկեղծ, առանց սոցիալական դիրքի ու հպարտության։ 

Տեխնիկան է կործանել տան ջերմությունը։ 

Մենք սովորում ենք ինքներս մեզանից չփախչե՛լ: Կարանտին է ։ 

Ու մտորում ենք, թե սա ի՞նչ տիեզերական լեգենդ է` 

Կյանք, վիրուս և սեր։ 
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Մարգարիտ Հարությունյան - 

«Նամակ օտար երկրից» 

 

Գիշեր էր, խավար 

Եվ այս գիշերային 

Երկնքից խավար 

Աղոթք երկնային 

Իջավ շող լույսի 

Իմ մութ սենյակում 

Խաղաց շող հույսի 

Օտար մի երկրում: 

Հայաստանն էր մեծ 

Սրտիս կարոտյալ, 

Երազներիս մեջ 

Այցելել դարձյալ: 

Կարս, Ադանա,Անի, Վան… 

Հայք,Ծոփք, Տայք, Գուգարք… 

Կերպար առան միասնական 

ՈՒ շշնջաց այդ մեծ հսկան. 

«Լսիր որդիս, 

ՈՒր էլ լինես, 

Մի մոռացիր, 

Դու միշտ հիշիր 

Քո հողն ու ջուրը, 

Մեր անցյալը, 

Մեր սրբազան 

Գիրն ու ոգին»: 

Արթնացա խոր երազից 

ՈՒ տարան մտքերս 

Ինձ հայրենիք նորից: 

ՈՒզում էի պարպել կարոտս 

Թղթին հանձնելով, 

Ստացվեց մի երկտող 
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Նամակի տեսքով 

ՈՒ գրեցի ես 

Օտար այս երկրից: 

«Հիշիր, բարեկամ, 

Լավ է քո երկրում 

Քո տունը շինես, 

Քան օտարությունում 

Անհույս տառապես»: 
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Մերի Նիկոյան - «Քեզ գտիր ու…» 

 

արի փնտրիր իմ մեջ քեզ 

սրտիս անկյունում նայիր, 

հոգուս խորքերում 

ձայնիս մեջ ես գուցե՞ 

Թե՞ լռությանս… 

Գուցե՞ ժպիտիս, որ քարացել է անունիդ վրա... 

 

Որտե՞ղ Որտե՞ղ ես գրողը քեզ տանի 

Գտիր քեզ իմ մեջ 

Ու դուրս շպրտվիր, 

Եթե գնացել ես, ապա էլ իմ մեջ 

Զուր մի թափառիր։ 

 

Գտիր քեզ իմ մեջ 

Ու դուրս շպրտվիր… 

 

  



~ 93 ~ 
 

Յուրա Սուքիասյան - «Սնդուկը, որը 

այդպես էլ չբացվեց» 

 

Էս ամենը գրում եմ երևակայելով իբր գրող եմ։ Ե՞ս։ 

Գրո՞ղ։ Գրողը տանի, ինձնից ինչ գրող, բառերը 

գեղեցիկ իրար կողքի շարելով գրող չես դառնա։ Իսկ 

ես կփորձեմ, բառերը գեղեցիկ իրար կողքի շարելով 

երևակայեմ, որ գրող եմ… գրողի տարած, կամ էլ 

տարած գրող եմ։ Մեկ մեկ բառերը չեն հերիքում, որ 

զգացածդ կարողանաս գեղեցիկ կերպով դուրս հանես 

մեջիցդ, որովհետև զգացածդ տարօրինակ է քեզ 

համար, ինչպես այն բառերը, որոնք երբեք չես 

օգտագործել։ Երևի շատ զգացմունքային լինելն էլ է 

սխալ, մարդիկ դա որակում են որպես թուլություն ու 

շատ հաճախ հենց քո դեմ են օգտագործում։ Ես 

գեղեցիկ բառեր չգիտեմ, ինձ համար գեղեցիկ են էն 

բառերը, որոնց մեջ սեր կա։ Ու կան բառեր, որոնք պետք է փակես սնդուկում ու չբացես 

այնքան ժամանակ, մինչև չգտնես այդ սնդուկի բանալին։ Իսկ բանալին հենց սերն է, 

այն միակն է, ով կբացի այդ սննդուկը ու վերջապես այդ բառերը դուրս կգան 

այնտեղից։ Գրքային է՞, ֆանտաստիկ ինչ-որ չափով, բայց հենց սա է սերը։ Չէ որ 

գրքերից շատերը գրվել են սիրո պատճառով։ Իսկ սերը, սերը այն է, երբ նրա ձեռքը 

բռնելիս փշաքաղվում ես։ Երբ այդ ձեռքը երբեք բաց չես թողնում ու վերջում այն 

դառնում է ամուր գրկախառնության սկիզբ։ 
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Նարէ Կոմիտասի - «Գեթ մեկ 

քայլ դեպի» (հատված) 

 

Երբ հանկարծ աչքերս հանդիպում են 

ՆՐԱ աչքերին, մի պահ սուզվում եմ 

ծով աչքերի խորություններում, երբ 

հանկարծ պատահաբար կանգնում է 

ոտքիս կամ ինչ-որ առիթ է ստեղծվում 

«կներես» ասելու, լսելով ՆՐԱ ձայնը, 

մի պահ կտրվելով աշխարհից, 

մոռանում եմ ասել «ոչինչ». . . 

* * * 

Սիրում եմ աչքերը, սիրում եմ ձայնը, 

սիրում եմ ժպիտն ու ջղային դեմքը, 

սիրում եմ լուրջ հայացքն ու ծիծաղող 

դեմքը նույնպես: 

* * * 

Հիասթափությունն անխուսափելի է։ Այսօր ես հիասթափվեցի ՆՐԱՆԻՑ։ 

* * * 

 Չէի դադարել սիրել, բայց հիասթափությունը մի կարճ ժամանակ սառեցրել էր 

զգացմունքներս։ Հիասթափություն էր միայն հենց այդ պահին, իսկ իրականում կամ 

նեղացել էի, կամ նեղվել, կամ թեկուզ հենց հիասթափվել. ուղղակի պահի տակ։ Ես 

սիրում եմ ՆՐԱՆ. . . 

* * * 

Իսկ նա ինձ՝ ոչ։ Երևի ոչ։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Վստահ եմ, որ ոչ։ Մենք կարևորում ենք 

նրանց, ովքեր արժանի չեն դրան. օրինակ՝ կարևոր թվացող անկարևոր մարդկանց։ 

Չգիտեմ՝ արժանի է իմ վերաբերմունքին, թե ոչ, բայց սրտին չես համոզի սիրել կամ 

չսիրել»։ 
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Նաիրա Գյոզալյան - «Շամշադինի ջուրը» 

 

Մեր գետերի ակունքները գիտե՞ք, որտեղից են սկիզբ 

առնում, 

Ի՞նչ անապակ անձրևից են ջինջ ամբարվում, 

Աստծո աջի օրհնությունը միշտ ստանալով՝ 

Ի՞նչ բարձունքից են գահավեժ ցած գլորվում։ 

Մեր ջրերի սառնությունից սպիտակ <<ծուխ>> է միշտ 

բարձրանում, 

Ամռան տապին պապակ շուրթիդ առնելուն պես՝ 

Ցրտից մարմինդ է սարսռում, փշաքաղվում։ 

Մեր ջրերի քչքչոցը հզոր շառաչ է հիշեցնում, 

Որոնց դյութիչ ու կախարդիչ հնչույններից՝ 

Մի նոր Մոցարտ ու մի նոր Բախ պիտի ծնվեն 

շամշադինյան բնաշխարհում։ 

Մեր գետերի ափերի մոտ պիտի նստեմ ես գլխահակ, 

Որ ինձ պատմեն մեր Սուրբ երկրի պատմությունը վաղնջական, 

Մեր պապերի ադաթների խորությունը ինձ մեկնելով՝ 

Օգնեն կապել մեր անցյալը ապագային՝ նո՛ր թելերով։ 

Մեր ջրերի ապրեցնող ու կենարար ուժին փարված, 

Ես էլ հոգուս գրիչն առած, հայրեններին սիրահարված պոետի պես՝ 

Կտարածվենք մեր դաշտերի ծաղկունքի մեջ խելատարած, 

Որից ծնված ամեն ծաղիկ՝ երկրիս ձոնն է ողջ աշխարհում սփյուռքատարած։ 

Ու քնքշիրան մի գեղուհի երկարավիզ իր սափորով, 

Թումանյանի գրչին հատուկ նկարագրով, 

Շորորալեն ջուրը կիջնի՝ սիրած յարին աչքի պոչով հետևելով։ 

Մեր ջրերի կարոտից է հայ պանդուխտի շուրթը ճաքում, 

Նրա պապակ սրտի հողը՝ հեգ կարոտից է ճաքճքում, 

Մեր գետերի քամարակապ ամրությունն է պինդ ագուցել, 

Որ իմ երկրի սեգ սարերի մեջքը ամուր է մնացել… 

Ջու՛րը, ջու՛րը, շամշադինյան իմ Սու՛րբ երկրի ապրեցնո՛ղ ու հրա՛շք ջուրը… 
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Նելլի Հովսեփյան - «Լռությունդ եմ ուզում» 

 

Լռությանդ կարիքն ունեմ. կլռե՞ս ինձ համար։ Կամ կխոսես, 

երբ ձայնիցս կհոգնես ու ինքդ խոսել կցանկանաս։ Ձեռքդ եմ 

ուզում բռնել, կփոխանցե՞ս։ Զգում եմ, որ ձեռքիդ մեջ ինձ 

անհրաժեշտ էներգիայից շատ կա։ Եղանակի սառնությունից 

ու կտրուկ փոփոխությունից խուսափելու համար քեզ ինձ եմ 

վերցնում։ Քեզ վերցնում եմ անձնական տարածությանս մեջ 

ու շրջանաձև գրկախառնությամբ պահում եմ ինձ մոտ։ 

 

Ժպտում եմ քեզ՝ քեզ հարազատ աչքերով ու միմիկաներով 

ցույց տալով, որ արդեն պատրաստ եմ հետդ մենակ 

մնալուն։ Պատվիրածս լռության մեջ լսում եմ այնքան 

խոսելի մտքերդ, որ երբեմն ցանկանում եմ չտվածդ, բայց 

լսածս հարցերի պատասխանները տալ։ 

 

Թեյ-սուրճ տեսականուց նախապատվությունդ տալիս ես սուրճին, բայց ինձ հետ սիրում 

ես թեյը…Նույնիսկ վայելում ես թեյդ ինձ հետ։ Նույնիսկ ջերմ ժպտում ես ինձ, երբ 

վայելում ես թեյիդ կումը։ Սկսել ես ցուրտն էլ սիրել, երբ սովորեցրի, որ թեյի հետ 

համատեղելով միայն տաքություն կզգաս։ 

 

Մեր փոխադարձ հայացքների մեջ միայն դրսի սառնությունն ու ցուրտը կոտրող 

ջերմություն ու ժպիտ կա։ 

 

Ապրած ու ունեցած հիշողությունների մեջ խճճվելով փորձում ենք ելքի դուռը գտնել ու 

դուրս գալ, բայց ամեն օր ավելի ենք խճճվում, ու, եթե անկեղծ, ցանկություն էլ չկա 

արդեն դուրս գալու այդ ամենից. ինչու՞ չօգտվել մի առիթից, երբ նույն բանը զգալու ու 

վերհիշելու հնարավորությունը կարող ենք միասին էլ օգտագործել։ 

 

Արի ուղղակի մեկնենք մեր իսկ տեղերից, ու արդեն կարևոր էլ չէ, թե ուր կգնանք։ Դու 

նորից կլսես ինձ, ես էլ նորից կլսեմ չասված, բայց հայացքովդ ինձ փոխանցած ամեն 

բառդ։ 

 

Ու մենք էլի կժպտանք։ Ու դու, դեռ սովոր մի ձեռքովդ թեյի բաժակը բռնելու, կամաց 

կքայլես, որ չթրջես ու չվառես ինքդ քեզ՝ հասկանալով, որ թեյի եռման ջուրն ավելի 

սառն է, քան փոխանակած յուրաքանչյուր հայացքն ու ժպիտը։ Ես քեզ կօգնեմ, որ 

անվնաս առաջ գնաս, իսկ դու երբեմն կզարմանաս, թե ինչպես եմ այսքան վարժ 

տեղաշարժվում՝ չվախենալով, որ ձեռքիս մեկ բաժակ տաքություն կա։ Դու ավելի շատ 

կբռնես իմ բաժակը, որ ես հանկարծ չվառվեմ։ Ես էլ կժպտամ, որ դու այդքան ուշադիր 

ես։ Արդեն կսովորենք, որ իմ խոսելուց ու քո՝ լուռ մնալուց հետո կրկին հերթն իմն է 

լինելու խոսելու։ Դու տեղդ ինձ կզիջես, ես էլ էլի քեզ կլսեմ՝ չնայած, որ դու ոչինչ չես 

ասում։ 
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Մենք սովորել ենք լսել միմյանց նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մեզնից ոչ մեկ չի խոսում 

ոչինչ։ Մենք վերադառնում ենք նույն այն աշխարհը, որտեղից ժամեր առաջ դուրս էինք 

եկել, բայց իրականությունը մեզ կոտրել ու հետ բերել չի կարողանում։ Մեր թեյի 

բաժակներն էլի այստեղ են՝ մեր ձեռքերի մեջ։ Դու սուրճ խմելու ցանկությամբ 

կշարունակես խմել թեյդ, իսկ ես կզգամ, թե ինչքան ես փոխվել դու, որ ես էլ թեյս՝ 

սուրճի հանդեպ ունեցածդ սիրո նման սիրով վայելեմ։ Չեմ վերադարձնում քեզ ձեռքդ. 

ես դեռ նրա մեջ ինձ համար պահած էներգիա ու տաքություն ունեմ։ Հետո կտամ քեզ, 

երբ դու էլ հոգնես ինձնից։ 

 

Հիմա արի շարունակենք վայելել այս պահը. դեռ չեմ մտածել՝ ինչի մասին եմ խոսելու 

հետդ, երբ երկուսիս թեյերոտ բաժակները դատարկվեն… 
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Նարեկ Կոսմոս - «Թվային սեր» 

 

թափրտված այբուբեն 

կամ նոր բանաստեղծություն… 

թվային շորեր հագած տառեր, 

մրսող տառեր… 

մեկ երկու 

ես փորում եմ էկրանս 

թաղում նոր բանաստեղծություններս 

էնտեղ… 

մեկ երկու 

մտածում կամ ինձ համոզում եմ, 

որ 

գուցե ճնճղուկը, որ 

սպանում է իր ձագին 

տալիս է նրան 

չմրսելու հնարավորություն… 

էլի համոզում եմ ինձ, 

որ գուցե 

ազատությունն ապրում է 

էնտեղ, 

որտեղից եկել ենք… 

մի քանի կոտրված 

փիքսելներ են իմ էկրանին, 

ֆեյսբուքում կապույտ 

աղմուկ է… 

թե առաջ համբուրվում էին 

բեռլինի պատի տակ 

բրեժնեվյան համբույրի կողքին 

էսօր համբուրվում են 

ֆեյսբուքի պատի տակ 

փիքսելների անձրևի տակ 

էնքան ռոմանտիկ 
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չնայած ոչ ռոմ կա 

ոչ էլ անտիկ որևէ բան.. 

թող Վանաձորի պես դանդաղ 

քեզ մոտ գամ… 

ինձ սիրիր Վանաձորի 

փախած թաղամասերի սիրով.. 

թող փողերս քամուն տամ 

ու քամին ինձ պարտք մնա… 

մոլորակի ջրերում ապրող 

կապույտ կետերից 

մինչև մեր կարոտի վերջակետերը.. 

թող ձգվի մի 

անիմաստ բանաստեղծություն… 

ես հոգնել եմ ֆեյսբուքի պատերից 

անաղյուս ու չեղած պատերից… 

էնտեղ ուր կախում ենք մեր նկարները… 

երևի ստացվում է էնպես, 

որ մեր նկարները կախվելով 

սպանվում են, շնչահեղձ են լինում… 

ստացվում է էնպես, 

որ նկարները սպանվում են 

նաև փոշոտ ընտանեկան ալբոմներում 

մեկ-մեկ պետք եկող 

կնճռոտ անցյալում… 

լավ գուցե նկարները 

մեր սպանված րոպեներն են 

էստեղ չմեղադրեմ ֆեյսբուքին, 

բայց քո 

դիմագծերը կազմող փիքսելներն ինձ պետք չեն, 

իմ ու քո հեռախոսազանգերն 

անտեր են իմ ու քո կողմից… 

արի չորդեգրենք էս որբ 

քաղաքականությունը, 
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էկրանից էս կողմ 

իրար ժպտալու… 

որովհետև 

դու չես զգում 

իմ տառերի ծանրությունը… 

ամեն տառս 

երկնաքարի պես 

ճեղքում է էկրանդ… 

իսկ դու գիտես թե 

իմ տառերը 

նիհար քամիներ են… 

էս համաճարակը 

ստիպեց ինձ 

ոչ թե զգալ մենակ 

այլ մենակ զգալ… 
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Նարե Վարուժանի - «Սիրում 

եմ քեզ» 

 

Եկել եմ չասելու, որ 

Սիրում եմ քեզ… 

Ես չեմ ուզում խանգարել 

Մենությունը քո հոգու, 

Եվ չեմ ուզում սիրուդ մեջ 

Ծերանալ կրկին։ 

Եկել եմ պարզապես 

Զգալու, 

Որ դու կաս, 

Որ ինձնից հեռու ինչ-որ տեղ 

Ինչ-որ մեկին հոգիդ անգամ կտաս, 

Իսկ գուցե 

Եկել եմ վախենալու, որ 

Մոռացել ես ինձ, 

Որ ժպիտիդ վրա ոչ մի ծալք 

Չի մնացել ինձնից։ 

Ես եկել եմ, 

Չգիտեմ, թե ինչու, 

Ես եկել եմ, չգիտեմ,թե ուր, 

Որովհետև գուցե առաջվանն ես դու, 

Կամ առաջվանը գուցե չես եղել երբեք։ 

Ես եկել եմ, 

Ների՛ր դու ինձ, 

Եվ թու՜յլ տուր ներս գալ մի պահ, 

Եթե մինչև անգամ պիտի ասես, 

Որ չես սիրում ինձ, 

Եթե մինչև անգամ պիտի չասեմ, որ 

Սիրում եմ քեզ… 
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Պատվական Այվազյան - 

«Բարություն» 

 

Ցավերից հոգնած, տառապյալ տեսքով, 

Մի մարդ էր քայլում` այն բանուկ ճամփով։ 

Աչքերին արցունք,սրտի մեջ կսկիծ, 

Երջանկություն էր նա փնտրում նորից։ 

Թե ինչու նորից`քանզի կորցրեց, 

Իր ունեցածը նա չարժևորեց, 

Ու հիմա ասես մի խեղճ մուրացկան, 

Շրջում էր նա,ու միտք անում այս ժամ, 

Թե ինչու՞ երբեք նա չսովորեց,որ պետք է 

գթաս,պետք է կարեքցես, 

Քո արարքը այդ բումերանգ է`տես, 

Ետ վերադարձավ դեպքի քեզ ու քեզ։ 

Ինչու՞ չբռնես ձեռքը ընկնողի, 

Ինչու՞ չժպտաս դեմքին լացողի, 

Ինչու՞ չփրկես կյանքը մեռնողի, 

Եթե կարող ես,եթե դու գիտես։ 

Մարդ եղեք մարդիկ, կյանքը շատ կարճ է, 

Եթե կարող եք, օգնեք միմիյանց, 

Եթե ոչ`ապա գեթ մի խանգարեք, 

Ձեր բարությունը հավերժ շռայլեք։ 
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Ռոզա Բաղդասարյան - 

«Լուսնային ուղերձ» 

 

Խոսի՛ր դու ինձ հետ լուսնի բարբառով, 

Անհավանական այդ սիրո լեզվով, 

Եվ քո այդ անծիր բառերի խորքում 

Թող որ խորտակվեմ խոր լուսնածովում։ 

 

Խոսի՛ր դու ինձ հետ լուսնի հեգնանքով, 

Ու թող ես այրվեմ բառերիդ խորքում, 

Միայն թե հասնեմ լուսնահայելուն, 

Հասցնեմ նայել այդ մեծ հայելուն։ 

 

Խոսի՛ր դու ինձ հետ լուսնային լեզվով, 

Ու թող սավառնեմ, քեզ գրկեմ ամուր, 

Փարվեմ քո անմար լույսերին երկչոտ, 

Որ վախենում են բաց թողնել հոգուս։ 

 

Եվ սովորեցրու՛ դու ինձ այդ լեզուն, 

Որ քեզ հետ խոսեմ քո իսկ բարբառով, 

Որ փայլենք անվերջ մութ տիեզերքում, 

Ու մեր այդ փայլով արբեն դարերով։ 
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Ռիմա Զատիկյան - 

«Փոխանցե՛ք, որ սպասում 

եմ…» 

 

Օգնե՛ք հագնվի ու ասե՛ք հայելու մեջ 

քիչ նայի։ Ասե՛ք էլ չմոռանա 

բանալիներն ու ինձ։ 

Փոխանցե՛ք նրան, որ պարտք է 

ինձ…  

Փոխանցե՛ք, որ պարտք է մնացել 

չկատարած խոստումներ, չստացած 

նամակներ ու հին կարոտներ։ 

Փոխանցե՛ք, որ սպասում եմ… 

Պատմե՛ք, որ իրեն ցավի նման շնչում եմ ամբողջ մարմնով ու թանկ մնացորդի պես 

արտաշնչում խեղդվելով։ 

Ասե՛ք թող գա, չեմ քնում։ Չեմ ծածկում դռներն ու վերմակներ էլ չունեմ։ Ասե՛ք, եթե չգա 

կմրսեմ, բաց դռների ու անծածկ քամիների արանքում։ 

Փոխանցե՛ք, որ գնել եմ երազներս ու նվիրում եմ, թող գա վերցնի։ Հասցեներն ու 

համարները չեմ փոխել։ 

Խնդրե՛ք վերցնի հեռախոսն ու հավաքի համարս, ասե՛ք ներում եմ։ 

Ասե՛ք հավատում եմ ու թող չուշանա։ 

Փոխանցե՛ք բերի խոստումները, փոխանցե՛ք, որ խոստացել էր չգնալ ու ասե՛ք, որ 

շատ թանկ է պարտք մնացել։ 
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Ռուզաննա Դավթյան - «Ներկայացումն 

ավարտվեց» 

 

Վերջ ներկայացումն ավարտված է, 

Կարող եք բոլորդ հանել ձեր կեղծավոր դիմակները, 

Այո հանե՛ք, ես հիմա ցանկանում եմ ձեր իրական 

դեմքերը տեսնել, 

Ցանկանում եմ տեսնել այն իրական դեմքերը, որնք 

այսքան տարի հետևել են ինձ, 

Ցանկանում եմ բացահայտել այն կեղծիքը, որի մեջ 

այսքան տարի ապրել եմ ես, 

Այնպես եմ ցանկանում ձեր դիմակները պատռել, 

Պատռեմ ու ձեր իրական դեմքը ցույց տամ ամբողջ 

աշխարհին, 

Որ մարդիկ իմանան, թե ով է թաքնված այդ 

հրեշտակի դիմակի ետևում, 

Հրեշտակի դիմակով եկաք, ներկայացաք ու այդպես 

էլ մինչև վերջ, 

Քայլեցիք ինձ հետ, 

Հրեշտակի դեմքով, փոքրիկ հրեշներ։ 
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Ռուդիկ Դավթյան - «Ուզու ՞մ ես 

փոխել աշխարհը, սկսիր 

քեզանից» 

 

Բոլորն ուզում են փոխել աշխարհը, բայց 

ոչ ոք չի ուզում փոխել ինքն իրեն: 

Ուժեղ մարդիկ նրանք են, ովքեր 

կյանքում փորձում են հասնել 

բարձունքների իրենց 

աշխատասիրությամբ և ազնվությամբ, 

իսկ եթե անգամ սխալվում են, սխալը 

քաջաբար ընդունում ու հաղթահարում 

են։ 

Մարդը պետք է ինքը հասկանա, թե ինչ է հարկավոր իրեն կյանքում երջանիկ 

լինելու և ապահով զգալու համար։ 

«Մի՛ ասա` չեմ կարող, ասա` չեմ ուզում»։ 

Եթե անգամ ձեզ չեն հավատում, մի՛ անհանգստացեք, բնական է` ժամանակներն 

այնպես են փոխվել, որ խոսքը կորցրել է իր ուժը, գործով է պետք ապացուցել քո 

խոսքերի իսկությունը։ 
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Սաննիէ - «Կգա ՞ս քայլենք» 

 

Կգա՞ս քայլենք` 

առանց հարցերի, 

առանց դերերի 

ու անունների, 

առանց մեր քայլելուն 

վերնագիր տալու։ 

 

Հետո կվերնագրենք, 

հետո կբացատրենք, 

հետո կվիճենք, 

կամ կմոռանանք, 

որ անցնի գնա։ 

 

Բայց հիմա սեր իմ, 

ուղղակի քայլենք, 

շատ անփույթ քայլենք, 

անմտածել խոսենք, 

հանկարծ լռենք 

ու մեր լռությունից 

սկսենք ծիծաղել։ 

 

Հա, ու մոռացա՝ 

հետո անպայման 

մոլորվենք ես ու դու 

մեզ ծանոթ, խառը, 

նեղ փողոցներում 

չգտնենք ճամփան 

ոչ ես, ու ոչ դու։ 

 

Կգա՞ս քայլենք. 

առանց պատասխանատվության, 
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առանց վաղը իրար հիշեցնելու, 

որ նախորդ օրը մենք նորից կայինք։ 

 

Կգա՞ս ապրենք 

այդ մի հատ օրը 

առանց «բայց»-երի, 

առանց «իսկ»-երի 

ու «եթե»-ների։ 

 

Քայլենք 

ու մինչեւ վերջ 

օդը ներս քաշենք` 

առանց ստելու 

ու խոստումներով 

մեզ փաթաթելու։ 

 

Գուցե սիրելիս, 

Այս օրը ապրենք 

որպես մի փոքրիկ 

առանձին կյանք` 

ամենասիրունը, 

ամենաանկեղծն 

ու ամենակարճը։ 

 

Կգա՞ս քայլենք, 

հենց էնպես, 

ուղղակի. 

 

հետո մոռանանք։ 
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Սվետա Խաչատրյան - 

«Ժամանակը մեր մեջ» 

 

Երբ պատուհանից նայես այն հեռուն, 

հորիզոնը կնշմարվի:Մտքերդ կսկսեն 

արթնանալ հիշեցնելով ,որ իրեց 

«քունը երբեք չի 

տանում»:Կվերադառնաս անցյալ և 

կհիշես,հետո կզգաս ,որ փոխվել 

ես,կամ «փոխել են»…. 

Բոլորն էլ կցանկանան անցյալից ինչ 

որ բաներ փոխել և ապա 

կպատկերացնեն ներկան, թե ինչպես 

կլիներ այդ ժամանակ…Ժամանակը գնում է ,սիրում ենք կամ սիրվում,ներում ենք կամ 

ներվում, կորցնում ենք կամ մեզ են կորցնում ,չէ՜, մենք ինքներս մեզ ենք «կորցնում» 

այս ամենի մեջ: Հիշում ենք ճանապարհներ որոնք անցել ենք և «երևույթներ»,որ 

պատահել են:Անարդարությունների տեղատարափ,ստախոսների 

բանակ,դիմակավորների ոհմակ…Այո’, տեսել ենք…Խելացիները դասեր քաղելով 

առաջ են շարժվել,անխելքները հանձնվել ու կոտրվել են:Հուսահատությունը ու 

թուլությունը մարդկային հոգու ամենամեծ թշնամիներն են,որոնք հաղթահարելի ու 

պարտելի են միայն կամքի ուժի ու լավատեսության շնորհիվ…  
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Սյու Զեն - «Մենք մի բան 

կորցրել ենք, ու չգիտեմ` ինչ» 

 

Մենք մի բան կորցրել ենք ու չգիտեմ 

ինչ… 

Մենք Լռությունը փակել ենք 

բառարանների մեջ ու այդ 

բառարանների բառերն իրար երեսի 

շպրտել։ Այդ բառերի աղմուկից 

օրացույցի օրերն իրար են խառնվել։ 

Ու դու ինձ ժամադրել ես աշնանն, իսկ 

ես քեզ գարնանը մոռացել եմ. 

Մեզ իրարից տարվա մի եղանակ 

միշտ բաժանել է… 

Մենք խիզախել ենք թռչել առանց վայրէջքի պատրաստակամության, բայց սխալմամբ 

խորտակվել օդում։ Հիմա օդը խեղդվում է մեր կործանվող մասնիկներից… 

Մենք ջուր ենք լցրել մեր հուշերի վրա ու վազում ենք այդ ջրերի վրայով. 

ԵՒ սուզվելու անկարողունակությունից լուռ բղավում. 

Ու բղավում… 

Մեր հանդիպումները էլ մեզ չեն հանդիպելու, որովհետև մենք ժամադրել ենք իրար այն 

ժամացույցներով, որոնց սլաքները վաղուց ենք կոտրել… 

Մենք հավաքել ենք անձրևն ու լվացել մայրամուտի գույները. 

Լվացված գույները մեր մասին էին կարոտում։ Իսկ մեր առավոտներում արևածագը 

տառապում է արևի բացակայությունից… 

Մեր կյանքից մենք դուրս ենք հանել ձգողականության ուժն ու հիմա մեզ հատակին 

պահող էլ ոչինչ չկա… 

ԵՒ շարունակում ենք վազել ջրերի վրայով… 

Երես առած երեխաների նման մեր կարդացած բոլոր գրքերից մենք ռետինով ջնջել ենք 

«երջանկություններն» ու սխալ տեղերում վերջակետեր դրել։ Ու դրա համար մեզ 

պատժել են տնային կալանքով։ Բայց առանց իրար մենք անտուն ենք ու չափից դուրս 

մենակ մեր մենակության մեջ…. 

Մեր թափված սերը գետնից հավաքելու փոխարեն մենք փորձել են մոռանալ իրար, 

բայց պարզապես ինքնախաբվել ենք։ 

Ու թաղել ենք իրար ականջակալների մեջ և ականջակալներից գոռացող բոլոր երգրում 

իրար ենք կարոտում… 

Մենք խոստացել ենք օրվա մեջ 24 անգամ ընդմիշտ մոռանալ իրար, բայց օրվա 

վերջում նորից հիշել ենք։ Երկու առաջնորդող տարբերակ կա ապրելու՝ սիրել կամ 

մոռանալ։ Մենք չտիրապետեցինք և ոչ մեկին։ Հիշողությունների հետ ինքնակործան 

մարտում մեզ պաշտոնապես հայտարարում եմ պարտված… 

Ես ու դու մի բան կորցրել ենք ու կարծես, թե գիտեմ ինչ… 



~ 111 ~ 
 

Ես ու դու ՄԵՆՔ ենք կորցրել. 

Որովհետև այն բառերը, որ կլցնեին մեզ իրարից բաժանող դատարկությունը՝ մենք 

թողել ենք լռության դարակներում փոշոտված. 

Ու փակել լռությունը բառարանների մեջ. 

Ու բառարանների բառերն իրար երեսի շպրտել… 

Իսկ մենք դեռ վազում ենք ջրերի վրայով… 
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Սամ Առաքելյան - 

«Անմվերնագիր» 

 

Թող մեր երազները հանդիպեն իրար 

Ու մեր փոխարեն միմյանց գրկեն, 

Թե մենք չենք կարող լինել միասին, 

Թող գոնե նրանք գուրգուրեն իրար 

Ու մեր փոխարեն կարոտներն առնեն։ 

Թե մենք հեռու ենք, թող գոնե նրանք 

լինեն միասին, 

Նայեմ միմյանց ու ոչինիչ չասեն։ 

Խոսեն աչքերով, հասկանան իրար, 

Ու երդվեն երբեք- երբեք չզատվել։ 

Լինեն հավետ միասին, թեկուզ հանդիպեն ուշ- ուշ։ 

Չլինեն երբեք շինծու ու ծախու, 

Հավատան իրար ինչպես ես ու դու, 

Լցվեն իրարով, հագենան սիրով , 

Թող մեր երազները հանդիպեն իրար 

Ու մեր փոխարեն կրքերից այրվեն…. 
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Սարգիս Հայենց - «Պայքար 

հավատի» 

 

Խաչվեց մարդկային մեղքերի համար, 

Խաչվեց աշխարհի և մարդկանց համար, 

Խաչվեց բարության և լավի համար, 

Խաչվեց հավատքի, սրբության համար։ 

 

Նա միշտ ասում էր՝ «Կխաչվեմ մի օր, 

Եվ երրորդ օրը հարություն կառնեմ», 

Աշակերտները խոսքերն հիշեցին 

Եվ խաչման օրը լու՜ռ արտասվեցին։ 

 

Սուրբ Քրիստոսը երկինք համբարձվեց, 

Եվ այդ երկնքից նրանց պատգամեց՝ 

«Ամբողջ աշխարհին խոսքս քարոզեք, 

Եվ այս աշխարհը հավատով լցրեք»։ 

 

Գնացին նրանք և քարոզեցին, 

Աշխարհի կեսին դարձի բերեցին, 

Հավատի համար շատ հալածվեցին, 

Բայց Տիրոջ խոսքը միշտ վեր պահեցին։ 

 

Այժմ էլ պետք է, որ մենք այն պահենք 

Մեր անձն ուրացած նրան խոնարհվենք, 

Չէ՛ որ մեր ուժը հավատքի մեջ է, 

Մեր Տեր Հիսուսի խոսքերի մեջ է։ 

 

Ով Հայ ժողովուրդ՝ քրիստոնյա ազգ, 

Գլխիդ իջել է մի շատ մեծ փորձանք, 

Քո սուրբ հավատքը պղծելու համար, 

Քո պատմությունը փոխելու համար։ 
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Դե՛, ոտքի ելեք ահել ու ջահել, 

Պահեք հավատը մեր՝ առ Աստված, 

Մի թողեք փոխեն հավատքը հայի, 

Եվ ամուր պահեք արմատը Հայոց։ 
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Սայաթ Սերոբյան - «Ակնթարթ» 

 

Դու եկար առանց հրավեր 

Բռնկված սրտիս նետելով մարտահրավեր, 

Դու չասեցիր, որ գալու ես, 

Ու իմ հոգին հետդ տանելու ես։ 

Ես չհասցրեցի սեր հասունացնել 

Ու իմ սրտում՝ սիրո սերմեր ցանել, 

Ես չհասցրեցի սեր աղմկել 

Ու քո սրտում սեր արարել։ 

Ուզում էի գրկե՜լ, ջերմանա՜լ, 

Կտրվել աշխարհից՝ անէանալ, 

Բայց դու գնացիր թաքուն՝ 

հոգիս թողնելով տխու՜ր, տրտու՜մ։ 
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Սվետլանա Դավթյան - «Հեյ, դու…» 

 

Դու յուրահատուկ ես հենց նրանով, որ դու դու 

ես 

Հե՛յ դու: Այո՛ դու, դադարիր ինքդ քեզանից 

դժգոհ լինել: Դու անթերի ես: Դադարիր 

ցանկանալ ունենալ ուրիշների տեսքից, ուրիշի 

նման լինել, հագնվել, ապրել, դադարիր 

ցանկանալ, որ բոլոր մարդկանց դուր գաս, 

ինչպես դուր են գալիս շատ ուրիշները: 

Դադարիր ատել քո մարմինը, քո դեմքը, քո 

անհատականությունը, մի կենտրոնացիր այն 

հանգամանքների վրա, որոնք քեզ խանգարում 

են լինել ինքնավստահ, դու ունես քո 

յուրահատուկ հմայքը: Եղիր այնպիսին, 

ինչպիսին, որ ինքդ ես ցանկանում լինել, այլ ոչ 

թե այնպիսին, ինչպիսին ցանկանում են քեզ 

տեսնել ուրիշները: 

Մի խելացի կին դեսպան իր հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ գեղեցկությունը ո՛չ 

երկար մազերի մեջ է, ո՛չ անթերի ատամնաշարի, ո՛չ սպիտակ մաշկի, ո՛չ կապույտ 

աչքերի, գեղեցկությունը քո բարության, ջերմության, մարդայնության և ժպիտի մեջ է: 

Վստահ եղիր, իմացիր, թե ով ես դու, ժպտա, այն մարդկանց հավատ կներշնչի: Եթե 

որևէ մեկը ատում է քեզ, քանիր որ երջանիկ ես ինքդ քո հետ, ապա նրան մեջտեղի 

մատ ցույց տուր և ասա. 

-հե՛յ դու, ուշքի արի, իմ երջանկությունը այլևս ուրիշներից կախված չէ: 

Գեղեցկություն է հոնքիդ վրայի սպին, քանի որ նայելով ամեն անգամ հիշում ես, թե 

ինչպես երեխա ժամանակ ընկար գետնին: Գեղեցկությունն այն է, երբ առաջին անգամ 

սիրահարվում ես և չես կարողանում աչք փակել և դեմքիդ անհասկանալի ժպիտ է 

իջնում: Գեղեցիկ է անգամ, երբ կատակ ես անում ու միայն հասկանում եք դու և 

ընկերդ: 

Բարձրաձայն կրկնիր, նայիր հայելու մեջ ու ասա. 

-ես երջանիկ եմ քանի որ սիրում եմ իմ «ես»-ը: Ես սիրում եմ իմ թերությունները: Ես 

սիրում եմ իմ անկատարությունը: Նրանք ինձ դարձնում են կատարյալ: Եվ իմ «ես»-ը 

բավականին հետաքրքիր է: 
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Սառա Իշխանյան - «Հիշում եմ» 

 

Հիշում եմ միմիանց հետ անցկացրած ամեն 

պահ, 

Հիշում եմ մեր նստարանը, 

Հիշում եմ մեր այգին, 

Հիշում եմ, այ ծառը, որի վրա փորագրել ենք 

մեր անվան առաջին տառերը։ 

Հիշում եմ մեր մանկությունը, 

Հիշում եմ անգամ այն պահերը, որոնք 

ստիպում են ինձ տխրել, 

Հիշում եմ ամեն֊ամեն բան ինչ քեզ է հիշեցնում։ 

Նույնիսկ հիշում եմ մեր կռիվները, 

Գիտես անտանելի է առանց քեզ, 

Կարոտը սպանում է ինձ ներսից 

Բայց դե ներիր՝ իմ “ԵՍ”֊ը ավելի բարձր է քան քեզ ներելը։ 
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Սիմոն Հովհաննիսյան - «Ձմռան 

արև» 

 

Այսօր էլ` ձմեռային մի գեղեցիկ երեկո, ոչ 

շատ մեծ Վանաձոր քաղաքում` 

բազմաթիվ տների ու պատուհանների մեջ 

բոցավառվում էր այս տան ճրագը, 

այնտեղ լավ էր ամեն բան… Այնտեղ 

համերաշխ էին ու սիրում էին միմյանց… 

Դուռը սահելով բացվում էր… 

-Մա՞մ։ 

-Հա տղա՛ս, ես եմ,- պատասխանեց 

աշխատանքից հոգնած վերադարձած 

մայրը` տիկին Ծովինարը, խոհանոցից ձայնող տղային: 

 

-Ո՞նց ես։ 

-Լավ եմ։ Մի քիչ հոգնած եմ, բայց կյանքն է էդպիսին։ Ապրելու համար պիտի 

աշխատել,֊պատասխանեց մայրը և երբ ուզում էր շունչ վերցնել ու հարցնել, թե ինչպես 

է որդին, չհասցրեց, տղան անմիջապես բարձրաձայն կանչեց նրան։ 

-Դե լվացվի ու արի։ Քանի ճաշը տաքա լցնեմ կեր, դու ես հոգնած, ես էլ հո հոգնա՞ծ 

չեմ։ 

-Իմ խելոք Արամ։ Հիմա լվացվեմ ու գամ։ Թո՛ղ, ես սեղան կգցեմ։ Հայրդ էլ շուտով կգա։ 

Արամը պատանի էր։ Մեկն այն տասնվեցամյա տղաներից, որ տարիքի համեմատ լուրջ 

էր նայում կյանքին: Հասկանում էր, որ ինչքան էլ մայրը չասի, միևնույնն է 

աշխատանքից հոգնած է տուն գալու ու փորձում էր թեթևացնել մոր հոգսը։ 

-Մա՛մ,-ցածրաձայն բացականչեց Արամը, երբ մայր և որդի նստած սպասում էին, թե 

երբ պիտի գա հայրն ու բակից տուն վերադառնան Արամի երկու եղբայրները ու 

միասին նստեն մեկ սեղանի շուրջ` ընթրելու։ 

-Այո տղաս։ 

-Վաղը գնում եմ Սպիտակ, քանի՜ ամիս կլինի, ինչ ընկերներիս չեմ տեսել։ Այսօր խոսում 

էի Արտակի հետ։ 

 

-Բայց… 

-Հասկանում եմ, մա՛մ, ես դեռ 16 տարեկան եմ։ Բայց Սպիտակն էլ հեռու չէ։ Կպած է 

այստեղին։ 

-Չգիտեմ, այնպես չեմ ուզում որ գնաս։ Թող մի ուրիշ անգամ, գուցե արձակուրդին 

հայրդ համաձայնվի ու իրար հետ գնաք։ 

-Բայց այսօր դեկտեմբերի վեցն է, արձակուրդին դեռ շատ կա և հետո ինչ իմանաս 

ամանորյա այդ անցուդարձի մեջ երբ ու որտեղ կհասցնենք գնալ։ 
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-Արա՜մ, անհանգստանում եմ քեզ համար։ 

-Երեխա չեմ, մա՛մ։ Առավոտյան կգնամ ու շուտ էլ հետ կգամ։ 

 

-Սպասիր հայրդ թող գա կորոշենք մի բան։ 

Դուռն այս անգամ ավելի արագ բացվեց։ Հայր ավելի առույգ էր կամ էլ չէր ցանկանում 

ցույց տալ հոգնածությունը։ 

Արամը դեռ լուռ էր։ Հոր հետ նույնքան ազատ չէր խոսում, ինչքան մոր հետ։ Դրա 

համար սպասեց։ Ընթրեցին, հետո հեռուստացույցի դիմաց մի քիչ նստեցին։ Իսկ 

Արամը շարունակ լուռ նայում էր հորը։ Հայրը այնքան լուրջ աչքերով էր։ Բայց ոչինչ չէր 

ասում Արամին։ Այս անէացած լռությունն այնքան տևեց, մինչև որ սենյակում մնացին 

Արամը և հայրը։ 

-Դե հիմա ասա ինձ, Արա՛մ, ինչ կա մտքիդ։ Այսօր տարօրինակ ես,- փոքր ինչ 

ժպտալով ասաց հայրը։ 

-Լավ եմ, պա՛պ։ Ոչինչ էլ չի եղել։ Ուղղակի ուզում էի վաղն առավոտյան Սպիտակ 

գնալ` ընկերներիս կտեսնեմ, կարոտել եմ նրանց։ 

-Ուզում ես գնա՞լ,- մի փոքր դադար տվեց, այնուհետև տեսնելով տղայի աչքերը, 

շարունակեց,- գնա։ Տղա՛ս, բայց զգույշ եղիր։ Ճիշտ է, որ պատմեմ թե քո տարիքում 

ինչեր եմ արել, բերանդ բաց կմնա։ Ու հիմա էլ իմ ժամանակները չեն, ութսունութ 

թվականն է, կորելը հեշտ չէ, հեռախոս կա ու նման բաներ։ Բայց ամեն դեպքում 

աշխարհը մեծ է, իսկ դու ընդամենը տասնվեցամյա պատանի։ Զգույշ կլինես։ 

-Շնորհակալ եմ, պա՛պ,- Արամի աչքերը փայլում էին։ Վերջապես կտեսներ ընկերներին 

ու կարոտը կառներ։ 

– Մահճակալի կողքի դարակում փող ունեմ պահած։ Կվերցնես այնքան, ինչքան որ 

պետք է, դեռ մի բան էլ ավելի։ 

-Լավ, իսկ հիմա բարի գիշեր։ 

-Բարի գիշեր, տղա՛ս։ 

Արամը հպարտանալու առիթ էր տալիս և՛ մորը, և՛ հորը։ Շատ պարտաճանաչ, խելացի 

ու գրագետ տղա էր։ Տատը առիթը բաց չէր թողնում թոռանն օրհնելու համար և ամեն 

հնարավոր աքսեսուարը գտնում էր նրան չար աչքից պաշտպանելու նպատակով։ 

Քաղաքի վրա իջել էր խաղաղ ու լուռ գիշերը: Քնել էր քաղաքը։ Արամի մայրը նույնպես 

քնել էր, բայց սիրտն արթուն էր: Նա սպասումի մեջ որ ու ուրախ չէր։ Երանի՜ թե վաղը 

տղան չգնա Սպիտակ, այդպես ավելի հանգիստ կլինի։ 

Ծանրացնելով սարերի գագաթները` արևը դուրս էր գալիս և փորձում էր մի 

գրկախառնությամբ լուսավորել քաղաքի լուսամուտները, բայց տաքացնել չէր կարող` 

ձմեռ էր, ցուրտ։ Նման էր հին հիշողության։ Հիշելիս կժպտաս ու կլուսավորվես, բայց 

այդ ջերմությունն այլևս երբեք չես զգա։ 

-Չե՞ս ուշանում, մա՛մ։ 

-Կճանապարհեմ քեզ, նոր կգնամ,- մեկ բաժակ թեյ լցնելով ասաց մայրն ու 

շարունակեց,- խմիր սա։ 

-Մամ, արդեն երկրորդ բաժակն ես լցնում, չեմ ուզում: 
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-Լավ չեմ ստիպի։ Ի՞նչ ասեց հայրդ երեկ։ 

-Դե ասաց գնա բայց զգույշ կլինես։ 

-Արա՛մ, հայրդ ճիշտ է ասել։ Ինչ որ կերպ կապ կհաստատես հետս, որ ես իմանամ՝ 

որտեղ ես։ Ու շուտ հետ կգաս։ 

-Լավ, մա՛մ, կզանգեմ: Իսկ հիմա արդեն ուշ է ես գնացի։ 

Գրկախառնության պահին մայրը չէր ցանկանում բաց թողնել որդուն։ Այնքան վատ մի 

զգացում էր մտել մեջը, չգիտես ինչու։ 

-Մա՜մ, բաց թող։ Ուշ է գնացի։ 

Արագ քայլերով Արամը դուրս թռավ տնից ու շտապեց ընկերներին տեսնելու։ 

 

Տնից Սպիտակ ճանապարհն Արամն արագ անցավ ու մտքերի մեջ սուզված,նա 

շարունակ պատկերացնում էր, թե արդեն հասել է տեղ ու ընկերներին է գրկում։ 

Սկզբից մոտենում է առաջինին, գրկում, ու ասում թե ինչքան էր կարոտել, հետո 

մյուսին… 

-Դե, Արա՛մ ուշքի արի արդեն հասել ես,- Արամին արթնացրեց գրկող ընկերոջ 

հարազատ ձայնը: 

-Հազիվ եմ եկել, մայրս կարծես չէր ուզում թողնել, բայց դե ես համոզեցի ու հիմա 

միասին ենք։ Ու կզրուցենք իրար հետ ինչքան ուզենք։ 

-Դե գնացինք, ինչքան արագ քայլենք այնքան ավելի շատ ժամանակ կկարողանանք 

անցկացնել,- այս մի ընկերը կարծես թե շատ էր շտապում։ 

-Ձեր տանը հեռախոս կա չէ՞։ Մաման շատ է անհանգստանում։ Քանի անգամ ասել եմ՝ 

փոքր չեմ, բայց մեկ է` իր համար անկախ տարիքից  երեխա եմ։ 

-Մի մտածիր, հեռախոս էլ ունեմ, հեռուստացույց էլ, ռադիո էլ։ Համ ֆիլմ կնայենք, համ 

կզանգես։ 

Տղաների քայլքը վազքի էր նման։ Շտապում էին հասնել տուն ու հեռուստացույց 

նայեին, թղթախաղ խաղային, զրուցեին ու իրարից կարոտներն առնեին։ 

-Մա՞մ, հա հա հասել եմ, ամեն ինչ լավ է… Հա հենց իրենց տանն ենք, հասցեն լավ 

գիտես… Բայց դժվար թե պետք գա… Շուտ կգամ… Լավ ընկերներս ինձ են սպասում, 

հեռուստացույցով տասնմեկնանց երեսուն լավ ֆիլմ կա…գնամ նայենք։ 

Մոր «բարի ժամանց»-ից հետո Արամը դրեց լսափողն ու շտապեց ընկերների մոտ։ 

Ռուսական արտադրության այդ կատակերգությունը նոր էր սկսել։ 

Աստիճաններով տնօրենի սենյակից մինչ իր աշխատավայր հասնելը շատ երկար 

չտևեց։ 

-Խոսեցի՞ր տղայիդ հետ։ 

-Սիրտդ ընկա՞վ տեղը։ 

-Այո, այո ամեն բան լավ է, կարելի է սուրճ խմել,֊ հանգիստ ձայնով էր, բայց սիրտը դեռ 

լիովին չէր հանգստացել։ 

-Հիմա կբերեմ սուրճը արդեն գազի վրա է։ 
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-Ապրի արևդ,- ասաց Ծովինարն ու անցավ գործի։ 

Սուրճը շատ չուշացավ։ Սեղանին էր բայց տիկին Ծովինարը դեռ չէր շտապում խմել։ 

Առաջին անգամ երբ ուզեց ձեռքը տանի բաժակին նկատեց, թե ինչպես է բաժակի 

սուրճը ցնցվում։ Իսկ երբ առաստաղից կախված ջահը սկսեց շարժվել, 

ինքնաբերաբար ձայնեց… 

-Երկրաշարժ,- ու բոլորը դուրս վազեցին։ 

Հեռուստացույցն աղմուկով շուռ եկավ` քանդվող պատերի և առաստաղից թափվող 

ծեփի փոշու ներքո։ 

-Զգույշ, դեպի դուռը… 

-Այս ինչ գրողի տարած պատուհաս էր… 

Երանի թե հասցնեին գնալ դեպի դուռը։ Մինչ Արամն ընկերների հետ ամուր հող էր 

ուզում, երերացող տան առաստաղը փլվեց երիտաոարդների գլխին։ 

Կարծես թե ցնցումն ավարտվեց։ 

-Ինչ ցնցում էր, բայց կարծես թե քաղաքն այդքան էլ չի ավերվել։ 

-Տղերքս, տղերքս,-անհանգիստ ձայնով գոռում էր տիկին Ծովինարը` փորձելով ուշքի 

գալ։ 

– Նոր ռադիոյով լսեցի, որ Լենինականն էլ է ավերվել, բայց ամենամեծ վնասը 

Սպիտակինն է: 

 

-Ի՞նչ, որտե՞ղ։ 

-Սպիտակում,- ճիշտ է, տիկին Ծովինարն արդեն հասկացել էր, բայց չէր ուզում 

հավատար։ 

-Արա՜մս, Արա՜մ,- մինչ նա ձեռքերը դեմքին դրած մտածում էր տղայի մասին, մի 

մեքենա մոտեցավ փողոցում խմբված մարդկանց: 

-Նստի՛ր, արագ։ 

Ծովինարի ամուսինն էր։ Եղբոր հետ, մեքենայով եկել էր կնոջ հետևից։ 

-Սպի…Սպիտակում… 

-Գիտենք, հենց այնտեղ ենք շտապում։ 

-Իսկ Արմենե՞նք, ոնց են, հո բան չի պատահել։ 

-Նրանք լավ են, մի անհանգստացիր։ Փառք Աստծո ոչ մի քարաբեկոր նրանց բաժին չի 

հասել։ 

-Արա՜մ, ես եմ մեղավոր, ես… Ինչո՞ւ, ինչո՞ւ թողեցի, որ գնա…Ա՜խր սիրտս 

կանխազգում էր… Ինչո՞ւ,֊ամբողջ ճանապարհը շարունակվեց Ծովինարի լացով, իսկ 

ամուսինը իր մեջ ուժ չեր գտնում կնոջը հանգստացնելու։ Իր սիրտն էլ էր ցավում, բայց 

ցույց չէր տալիս վիշտը։ 

-Կանգնե՛ք, բղավեց նա լացակումած ձայնով,֊այստեղ էր` ընկերոջ տունն այստեղ էր, 

Արամս էլ է այստեղ։ 

-Ի՞նչից իմացար,-տխուր էր ամուսնու ձայնը։ 
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-Հաշվելով, երևի… Քաղաքում շատ եմ եղել ու տան տեղն էլ գիտեմ,֊ասաց Ծովինարը, 

թախծոտ ձայնով,-չգիտեմ մի բան ինձ հուշում է, որ այստեղ է։ 

Երեքով իջան մեքենայից և արագ մոտեցան փլատակներին։ Մի խումբ տղաներ 

քանդում էին քարերը, դեռ մինչև նրանց գալը։ 

Համատարած ողջույնից հետո աշխատանքի անցան։ Ծովինարը մեծ ջանասիրությամբ 

տեղից պոկում էր փոքր քարաբեկորները` տղային ողջ գտնելու վերջին հույսով։ 

-Մա՜մ… 

-Դուք է՞լ լսեցիք։ Արամս է, տղաս,- Ծովինարի սառած դեմքին հանկարծ ժպիտ 

հայտնվեց։ 

-Մա՜մ… 

-Այստեղ, եկե՛ք հանենք նրան։ Արամս ողջ է,֊սա ասելով նա կանգնեց մի քարակույտի 

վրա և շարունակեց` դիմելով տղային,-Արա՛մ, դիմացիր։ Հիմա մենք քեզ դուրս 

կհանենք։ Մենք քեզ հետ ենք։ 

Արամը այնքան էլ ուժ չուներ ևս մեկ անգամ գոռալու, ուստի լռությամբ արձագանքեց 

մոր խոսքին։ 

Քարամաքրման ժամանակ նրանց միացան անգամ այն երիտադարդները, ովքեր 

փորձում էին ողջ մարդ գտնել ու օգնել։ 

Մոտ տասնհինգ րոպե տևեց։ Նրանք միասնական աշխատում էին ու Արամին դուրս 

բերեցին փլատակի տակից։ 

-Կներեք տղերք, տղես ողջ է, նրան պիտի հասցնենք հիվանդանոց,- ասաց ծովինարի 

ամուսինը` օգնելով եղբորը, որ Արամին դնեն մեքենայի մեջ։ 

-Ոչինչ, հասկանում ենք քեզ։ Դու հանգիտ գնա… Հույս ունենք լուրջ բան չի եղել 

տղայիդ հետ։ 

-Ապրեք տղերք ջան, ես ձեզ անպայման կգտնեմ ու իմ շնորհակալությաւնը կհայտնեմ։ 

Իսկ հիմա ցտեսություն։ 

-Հաջող։ 

Երբ Արամին դրեցին մեքենայի մեջ, իրենք նույնօես տեղավորվեցին ու շարժվեցին։ 

-Մա՜մ… 

-Դիմացիր տղաս, հիմա կհասնենք։ Ամեն բան լավ է լինելու։ 

-Ջո՜ւր… 

-Ահա տղաս, խմիր մի քիչ, մինչև կհասնենք,֊ասաց Ծովինարը շշից տղային ջուր 

խմեցնելով։ 

-Մա՜մ, ցավում է… 

-Ոչինչ տղաս հիմա կհասնենք հիվանդանոց ու խոստանում եմ էլ չի ցավի։ 

Հայրը հազիվ էր զսպում արցունքները, բայց չէր պտտվում տղային հանգստացնելու, 

վախենում էր չկարողանա տեսնել տղային այդ վիճակում։ 

-Հանկարծ չնեղվես, հեսա կհասնենք ու դու ոտքի ես կանգնելու, դու ապրելու ես ու 

քայլես ինչպես առաջ էր,- զարմանալիորեն ուժ գտբելով ասաց հայրն ու պտտվեց։ Նա 

երկար նայում էր տղայի կուլ գնացող աչքերին։ 
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-Ցավում է… 

-Դիմացիր հիմա կհասնենք,֊ ճանապարհին քիչ էր մնացել։ 

-Մա՛մ, պա՛պ, ես ձեզ շատ եմ սիրում,-դանդաղ ու փոքր ինչ կմկմալով ասաց Արամը,- 

եղբայրներիս էլ։ Մա՛մ, իրենց կասես թող իմ փոխարեն էլ ապրեն… 

 

-Չասես էլ նման բան, չասե՛ս։ 

Ծովինարը հասկանում էր պահի լրջությունն ու լուռ արտասվում… 

-Կներես, մա՛մ,-վերջին շնչով ասաց Արամը։ Պատասխան միայն լսվեց մոր բարձր 

բղավոցը, որ լսելի էր մեքենայից դուրս անգամ։ Մայրը գոռում էր ճակատագրի վրա, 

պահանջելով մի հարցի պատասխան. «Ինչի՞ համար»։ 

Երեկո է… նրանց տան լույսը շարունակում է վառվել, բայց տված ջերմությունը նույնը 

չէ։ 

Արամն էլ չկա… Ձմռան արև է դարձել… 
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Սուսաննա Գևորգյան  - «Ես 

կամ ու սիրված եմ» 

 

Մթության մեջ նստած մտածում եմ 

հենց այս պահի մասին։ Միանգամից 

արցունքները գլորվում են այտերիս 

վրայով։ Չեմ հասկանում՝ ինչու։ Այս 

հարցը միշտ, ամեն օր, ցանկացած 

վայրկյանին խանգարում է ինձ առաջ 

նայել։ Մի՞թե ես ավելի վատն եմ, քան 

ընկերս, հարևանս, դիմացս նստած 

երեխան։ 

 

… 

 

3 տարեկան էի, երբ դարձա դժբախտ, անօգնական մի որբուկ։ Ծնողներս մահացան 

դժբախտ պատահարի հետևանքով՝ ինձ թողնելով մենակ այս կեղտոտ աշխարհում։ 

Հենց փոքրուց բախվեցի անարդարությանը. ինչու՞ հենց ես։ Ազգականներս 

չցանկացան հոգ տանել իմ մասին, ու ես հայտնվեցի մանկատանը։ Այն մոխրագույն 

պատերով շինություն էր, որտեղ բացի երեխաներին ատող դաստիարակներից ու 

աչքերում մեծ ապագայի հույս ունեցող փոքրիկներից, կոտրատված խաղալիքներից 

ուրիշ ոչինչ չկար։ Ես պետք է կյանքիս 15 տարիները, կյանքիս լավագույն տարիները 

այդտեղ անցկացնեի, եթե իհարկե ոչ ոքի մտքով չանցներ ինձ նման դժբախտ երեխայի 

մասին հոգ տանել ու ծնողական սեր տալ։ 

Հենց սկզբից էլ ինձ չսիրեցին, չնայած, որ ես ամեն ինչ անում էի այնպես, ինչպես 

նրանք էին պարտադրում։ Միայն մի 9 տարեկան աղջնակ էր ուշադրություն դարձնում 

ինձ վրա ու օգնում թեթև հարցերում։ Կարծես՝ նա ինչ-որ հետաքրքիր բան էր տեսել իմ 

մեջ։ Երբեմն ինձ պատմում էր իր կյանքից որոշ դրվագներ, բայց դե փոքր էի, շատ բան 

չէի էլ հասկանում, միայն լալիս ու գրկում էի նրան։ Նա ինձ ջերմություն էր փոխանցում, 

ամբողջ սերն էր տալիս։ Այ հիմա եմ հասկանում, թե ինչ էր պատմում ինձ, վերջին մասը 

այնպես է տպավորվել մոտս։ Ասում էր. «Պապաս ասեց՝ էսա գնամ մի տեղ, գամ ու 

կառնեմ հեծանիվդ իմ արքայադուստր։ Գնաց ու էլ հետ չէկավ, պարզվեց՝ հորս սպանել 

էին գողություն կատարելու պահին։ Մայրս էլ չդիմացավ այդ կորստին ու որոշ 

ժամանակ անց ինձ թողեց բախտի քմահաճույքին, գնաց հորս մոտ… Ծնողներս 

մահացան իմ ցանկության պատճառով, ես սպանեցի նրանց… » Սկսում էր լաց լինել, 

ես էլ առանց հասկանալու գրկում էի նրան։ 

Երբ նա հեռացավ մանկատնից, էլ չտեսա նրան, լրիվ մենակ մնացի։ Ինձ անընդհատ 

նախատում էին, վիրավորում ու հիշեցնում, որ ես որբ եմ, կեղտոտ եմ, ու նրանք ամեն 

ինչ կարող են անել ինձ հետ, քանի որ չկար մեկը, ով կպաշտպաներ ինձ։ 

Լրացավ 18 ամյակս, ու ինձ դուրս շպրտեցին այդ մոխրագույն շինությունից։ Մնացի 

առանց տանիքի այդ գեղեցիկ կտուրներով զարդարված մեծ քաղաքում։ Քայլում էի՝ 

անընդհատ աջ ու ձախ նայելով։ Կարծես ծանոթ դեմք տեսա։ Փա՜ռք Աստծո, նա էր, նա։ 

Գրեթե չէր փոխվել, նույն նիհարիկ, երկար վարսերով աղջնակն էր մնացել։ Խոսեցինք։ 

Այնքան վստահ էր, լի կամքով։ Հետագա բոլոր հաջողություններիս համար հենց նրան 

եմ պարտական։ Չեմ էլ ուզում հիշել, թե ինչպիսի դժվար հանգամանքներում 

կարողացա դառնալ այն, ինչ կամ այսօր։ 
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Ես Դավիթն եմ։ Ես մենակ չեմ։ Ես սիրված եմ։ Ես կարող եմ պաշտպանել ինքս ինձ։ Ես 

ինքնուրույն հասնում եմ ցանկացած նպատակիս։ Ես անկախ եմ։ Ես որբ չեմ։ Ես որբ 

չեմ։ Ես որբ չեմ!!! 

Ես հիմա ունեմ այն ամենը, ինչ երազել եմ փոքրուց։ Ես ունեմ իմ սեփական ընտանիքը 

ու ամեն քայլից առաջ մտածում եմ այնպես վարվել, որ երեխաս մենակ չմնա։ 

Ես հաղթահարեցի կյանքի բոլոր անասելի դժվարությունները, որ ինձ էին վիճակված։ 

Ես հաղթեցի կյանքին։ Ես հաղթող դուրս եկա այդ բարդ պատերազմում։ Իմ կամքն 

ավելի հաստատուն էր։ 

Եթե հուսահատվես, հիշիր այս փոքրիկ պատմությունը։ Ճիշտ է, հնարավոր է, որ դու 

չունենաս այն նույն խնդիրները, որ ես, բայց գիտակցիր, որ այդ ճահճից պետք է 

հաղթող դուրս գաս։ Այլ տարբերակ չկա։ 

 

… 

 

Մթության մեջ նստած մտածում եմ հենց այս պահի մասին։ Միանգամից արցունքները 

գլորվում են այտերիս վրայով։ Չեմ հասկանում՝ ինչու։ Այս հարցը միշտ, ամեն օր, 

ցանկացած վայրկյանին խանգարում է ինձ առաջ նայել։ Մի՞թե ես ավելի վատն եմ, քան 

ընկերս, հարևանս, դիմացս նստած երեխան։ Ինչու՞։ Ինչու՞ հենց ես… 
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Վարս Խաչատրյան - «Քեզ կարեմ 

ինձնից» 

 

Քեզ գտնելու վայրկյանից որոշեցի անձնազոհ լինել 

քեզ ունենալու համար։ Երակներիցս կտրել եմ ու 

ամուր կար տալով կարել ինձնից։ Ես արյունաքամ 

եմ լինում քեզ ունենալու մոլուցքից։ Կարելուց երակե 

թելս սպառվեց, մի կտոր թել էլ հիշողությունիցս 

քանդեցի, մի քանի կար էլ այդտեղ պոկվեց ինձանից։ 

Քեզ ունենալու մոլուցքը ինձ մասնատում է։ 

Աչքերիցս մի կար քանդեցի, ու խամրեց քեզ տեսնելն 

անգամ, բայց էլի քո ներկայությունն եմ ուզում։ Մի 

քանի կար՝ թևերիցս. ոչինչ, որ ամուր գրկելու 

հնարավորություն չեմ ունենա, բայց ես քեզ կգրկեմ 

ու կտեսնեմ շնչելով։ հոգեկծիկս, կատվի նման խաղալով, քանդեցինք միասին։ Ես 

երակե թելերի կողքից հոգեթելով շատ ամուր հոգեկար տվեցի։ Քո ամրությունից ես 

արդեն մոռացել էի իմ քանդված, անթել մարմնի մասին։ 

Քո լինելը ինձ այնքան ուժ ու ամրություն եղավ, քո գալը ինձ սովորեցրեց ապրել, լռել, 

շնչել ի վերջո ուղղակի սիրել, բայց ես այնքան էի շտապում քեզ ունենալ, որ մոռացել էի 

մեր ամրակարերի մասին։ Ինձ քանդելուց չկապեցի իմ իսկ կարը, քեզ կարելուց էլ 

չկապեցի հենց սկիզբը։ Ավարտի ամուր գրկախառնությունը մեզ մասնատեց, 

արդյունքում ես քեզ կորցրի, ու ես ինձ կորցրի քեզ ունենալու մոլուցքից։ 
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Վրեժ Սարգսյան - «Իմ 

պառավ» 

 

Լռությունն է պատել մեր հոգիները, 

հիշողություններն են մեզ գրկել, և ես 

սավառնում եմ մեր հիշողությունների 

անտառներում: 

 

Հիշու՞մ ես, իմ պառավ, մեր այն 

գաղտնի և թախծոտ անտառը, որի 

ծառերին մագլցում էիր քո գեղեցիկ և 

ճարպիկ մարմնով, իսկ ես, քո 

նոթատետրը ձեռքիս, քեզնով հիացած, 

զմայլվում էի քո ազատությամբ: Չեմ 

մոռացել, թե ինչպես այն ժամանակ, 

երբ վայելում էինք մեկմեկու ներկայությունը, դու ինձ խնդրեցիր նկարել քեզ, իսկ ես 

ասացի. 

 

«Նկարել չգիտեմ»: 

 

Թախիծ երևաց քո աչքերում, այդ բառերը կարծես քեզ համար մահախոսական 

լինեին,որից նեղսրտած՝ աչքերդ դարձան ավելի խոր և հասուն: Դու հեռացար անբառ՝ 

թողնելով իմ սրտում քո անկատար անուրջն ու հիասթափությունը: Ինչու՞ ես նկարել 

չսովորեցի։ Անիծում էի ինձ և նյարդերից շղթայված աչքերս քեզ իրենց ներսում 

նկարեցին որպես մի հավիտենական ճնճղուկ, որը սակայն տկար էր արդեն: Քո դեմքի 

կնճիռները, քո սրտի վերքերը և քո աչքերի արտասուքը հիմա բանտել են ինձ՝ իբրև մի 

ըմբոստ սիրահարի, որն իր մահապատժին էր սպասում: Իսկ դու լռեցիր, իմ պառավ, 

դու չասացիր անգամ գեթ մեկ տառ, իսկ ես հորինեցի բառերդ՝ իբրև ապաշնորհ մի 

պոետ: Ես դրանցում գտա քո անավարտ երազը և իմ դանակը, որով խոցեցի սիրտդ 

ասելով․ 

 

«Ես նկարել չգիտեմ»: 

Ա՜խ, այդ արյունոտ դանակը, իմ պառավ, ինչպես եմ ուզում խրել սրտիս մեջ, որը, 

ավա՜ղ, զուտ բնազդաբար է զարկում: Իսկ հիմա ես տեսա քեզ մեր կյանքի 

մայրամուտում: Ների՛ր տկար ծերուկիս: 

Գիտե՞ս՝ ես ուզում էի քեզ այդպես քնած նկարել, բայց հենց ցանկացա ձեռքս մատիտ 

վերցնել, տկար մարմինս անզոր եղավ, տկար ձեռքերս քարացան, իսկ ես քեզ նայեցի 

իբրև մի սիրահար պառավի արձան,որն անզոր էր արտահայտել իր ներսում եղած 

սիրային պոռթկումները : Իմ անզոր աչքերը կամաց-կամաց փակվում են և կանգնում 

քո շնչի հետ հավասար, իսկ դու, հազիվ վերջին անգամ բացելով աչքերդ, ինձ հետ 

քայլեցիր մահվան արահետում: 

 

«Ա՜խ, իմ պառա՛վ ինչու՞ ես նկարել չսովորեցի»: 
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Վի Լո - «Անահիտ» 

 

Այսօր կասեմ, 

Որ հատված եմ գրում, 

Հատված ծառի պես, 

Կրճատած վեպի, 

Ու կիսատ պատմվածքի պես 

Բանաստեղծություն։ 

Գրում եմ հատված չգրված պոեմից, 

Գրում եմ, Որ գոնե երևաս աչքիս 

Ու շաղ տաս վարսերդ մատներիս, 

Որ վերջ տանք Էս անիմաստ ռոմանտիզմին: 

 

Ու վերջին զանգը, 

Որն էդպես էլ չվերցրիր 

Ու վերջին գիրս, 

Որ չկարդացիր 

Ու վերջին ես, 

Որ չեկա։ 

 

Ամեն ինչ դեպի բաժանում, 

Ամեն ինչ քեզնից 

Դեպի ինձ 

Անիծի՛ր քո բոլոր 

Հեթանոս Աստվածներով, 

Ո՜վ Անահիտ, 

Որ էլ չտենչամ գոյությունդ 

Աչքերիս, 

Անիծի՛ր ինձ 

Սուրբ Պոսեյդոնովդ, 

Որ հեղեղի ինձ քո արցունքե գետերով, 

Խնդրի՛ր, 

Որ ես վերջապես հետ տամ, 
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Հետ տամ քեզ, 

Քեզնից գողացած 

Օր, ժամ ու րոպե, 

Ու պաշտեմ հեթանոս ոգիներիդ, 

Պաշտեմ քեզ ո՜վ Անահիտ, 

Որ բիբերից չիջար 

Ու հաստատեցիր 

Աստվածությանդ աստիճանը, 

Թույլ տվիր սիրեմ ոգիներդ 

Մեռած սերերի, 

Ու պաշտեմ քեզ որպես Վահագն, 

Որպես վառվող արև, 

Որպես գեղեցիկ, 

Գանգրահեր աղջկա, 

Որ չի մոռանում 

Անընդհատ շաղախվել սիրուս բոցով 

Ու հորդալ Իմ նժույգե մատներին… 
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Վարդան Հարությունյան - 

«Տղերքը մեր հոգիներում են ու 

ժպտում են ամեն մանկան 
աչքերում» 

 

Չատե՞լ նրանց, ովքեր որպես մարդիկ 

ծնված, բայց անմարդկացած, արյուն են 

թափում մեկ թիզ հողի համար։ Ու այն էլ 

մարդու արյուն։ 

Չատե՞լ նրանց, ովքեր ագահացած կուլ են 

տալիս իրենք իրենց։ 

Չատե՞լ նրանց, ովքեր չեն վախենում 

կյանքից գնալ։ 

Չատե՞լ նրանց, ովքեր չեն վախենում 

մահից մարդու։ 

Չատե՞լ։ Ինչպե՞ս չատել։ 

Ու չենք ատում։ Մենք միայն պայքարում ու արժանին ենք մատուցում։ 

Մենք պայքարում ենք, որ թշնամին իրեն հաղթանակած չզգա ու գլուխը վեր պահած իր 

նոր սերնդին չստի ու չասի, որ կոտորածներ է տեսել ու տարածքներ կորցրել։ Չասի, 

որ պետք է դրանք ետ բերել։ 

Տղերքն են պայքարում։ Անքուն գիշերներ են անցկացնում ու սարսափազդու 

տեսարաների են ականատես լինում։ 

Տղերքն են պայքարում, որ ընկերոջ մահից չխելագարվեն ու կրկին պայքարեն թշնամու 

դեմ։ 

Պայքարում են ու անիմաստ չի դա։ Ամեն բան նույնն է։ 

Ամեն բան կա. դիրքերը մերն են, տարածքները նույնն են, մենք կրկին հանգիստ ենք ու 

վստահում ենք մեր զինորներին, բայց կիսատ ենք… 

Տղերքը չկան… 

Բայց դեռ պայքարում ենք ու Տղերքի անունները բարձր պահում։ 

Պատի´վ ունեմ։ Ես քայլում եմ այնտեղով, որտեղով նրանք են քայլել ու պայքարում եմ 

այնտեղ, որտեղ նրանք են կռվել ու անմահացել։ 

Տղերքը մեր հոգիներում են ու ժպտում են ամեն մանկան աչքերում։ 

Տղերքը մերն են… 

Պատի´վ ունեմ… 
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Վարսէն Ասատրյան - «Բարով 

ես ծնվել, աղջիկ ջան» 

 

Խաղա,ուրախացի,մեծացի,սայթաքի ու 

ոտքդ քերծի,բայց լսում ես երբեք,երբեք 

մի նեղացի աշխարհից։ 

Անսահման սիրի էս կյանքը,անկախ իրա 

մութ ու անհայտ գծերից,բալիկս քո մեծ 

ու զարմացած աչքերով որսա աշխարհի 

սիրունը ու հագեցրու կյանքիդ ծարավը։ 

Աղջիկս դու դեռ էլի թվեր կգլորես,էլի 

անհամբեր կսպասես օրացույցի 

փոխվելուն,ժամսլաքի անհանգիստ 

շարժումներին ու թիք֊թաքին,բայց ամեն 

անգամ,երբ նշմարվի 06.06 աչքերդ 

լցրու ու միամիտ ժպիտով շնորհակալ 

եղի համեստ կյանքիդ համար։ 

Էս աշխարհը քոննա։ 

Վառ մնա միշտ, 

Էներգիադ տեղը, 

Ու հա մի քիչ էլ քիչ նվնվա, մնացածը կուղղվի։ 

Ես էդքան էլ մեծ չեմ,բայց էլ առաջվա հինգ տարեկան հետաքրքրասեր ու շարժուն 

մանկիկը չեմ,հիմա ավելի հանգիստ եմ,ավելի անջատված եմ ։դ 

Հա մի բան էլ, միշտ հիշի,որ փողոցը անցնելուց կողքերդ պիտի նայես ոչ թե 

վերև,էնտեղ թռչող ինքնագնացներ չկան աղջիկ ջան ։դ 

Սա ուղղակի որ հասկանաք անջատվածությանս աստիճանը։ 

Դե ինչ ասեմ լավա էլի, որ ծնվել ես ու դեռ ծնվելու ես։ 
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Տաթև Սիրունյան - «Ժամկետնանց 

երդում» 

 

Երդվում եմ ես քեզ սիրել եմ, և գուցե 

թվա թե հիմա գժվել եմ, բայց ավաղ 

սառել եմ, չեմ տեսնում ու չեմ զգում 

ոչինչ: Ամբոխի մեջ այլևս դեմքեր չեմ 

տեսնում մշուշ է ու ընդհանրական, 

կարծես այլ աշխարհ ընկած լինեմ ոչ 

իրական, բայց կար մի ժամանակ, երբ 

ես իրոք երջանիկ էի ու դա քո կողքին 

էր,ես զգում էի վերածնունդն իմ ամեն 

օրվա: Երբ քո գրկում էի համրում էի ու 

լսում միայն շունչդ անվերջ…որքա՜ն 

բառեր կային քո թթվածնում, իսկ 

աչքերդ ` սև մարգարտե քարերի պես 

փայլում էին, երբ ժպտում էի ձեռքդ 

բռնած ու երդվում, որ միշտ կողքիդ եմ լինելու , և ես պահեցի իմ երդումս այո, այդ քոնն 

էր սուտ կամ գուցե և սուտ չէր , պարզապես քո երդումը «պիտանելիության ժամկետ» 

ուներ: 
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Տաթև Ղումաշյան - «Ես ինձ 

մոռացել եմ, որ քեզ հանկարծ 

չմոռանամ…» 

 

Տե՛ս, էլի դու ես հաղթում։ Ու հրճվում ես այն 

ժամանակ, երբ ես անմրցանակ 

վերադառնում եմ սիրտ, ուր ինձ չեն 

դիմավորում զգացմունքներս, որովհետև 

իմը չեն, քոնն են. հաղթվել ենք բոլորով։ 

Տե՛ս, էլի դու՛ ես մնում, այսքան 

հեռացումներիդ մեջ։ 

Տե՜ս, որ էլի մոռացա ինձ։ 

Իմ տեղը լինեի ինձ կլքեի, որովհետև անսեր եմ թողվել, որ դու՜ սիրաթող չլինես։Ես ինձ 

մոռացել եմ, որ քե՛զ հանկարծ չմոռանամ։ Ես ինձ ուրացել եմ, որ դու չկուրանաս 

ատելության արևի ճառագայթներից։ 

Ես ինձ թողել եմ մենակ, անօգնական, անպաշտպան, որ հոգիդ մենակ չլինի, օգնեմ, 

պաշտպանեմ օտար սերերի ավերածություններից, որոնք թերևս ինձանից լավն են ու 

լավն են իմ կառուցումներից։ 

Գիտե՞ս, առհասարակ լավն են բոլոր նրանք, ովքեր ամենքից առաջ իրենց են սիրում։ 

Չէ բա ինձ նման, թևերս պարզեմ, օգնել ուզենամ, հարցնեմ, իմանամ ցավերիդ մասին, 

որ վերջում այսպես անթև, անպաշտպան պարտվեմ հեռանամ ու վերադառնամ սիրտ, 

ուր կրկին ինձ չեն դիմավորում զգացմունքներս, որովհետև ի՛մը չեն, քոնն են. 

պարտվել ենք բոլորով։ 
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Տա Թևեր - «Իմ 

պատշգամբից քո 

պատշգամբ 12 բակ է» 

 

Մեր տնից ձեր տուն 12 փողոց է, իմ 

սրտից քո սիրտ ՝ միլիոնավոր 

ավտովթարներ … 

 

Ես կորցրի քեզ տարիների 

տառապանքի մեջ, դու ուզեցիր 

գիրկս վազել քո 1 րոպեանոց 

ցնծությամբ … 

 

Իմ ու քո «ես» -երը «մենք» -ից հեռու են մի քանի հազար կիլոմետր, իսկ դու մի քանի 

հատիկ երիցուկով կոտրված ծաղկամանը լցնել ուզեցիր, որ նորից խրվեիր մեջը, քո մի 

քանի օրանոց ներկայությամբ, հետո թոշնեիր նորից, ու տունս լցվեր քո թշվառ 

բույրով … 

 

Ես քեզնից պոկ գալ չուզեցի, բայց դու թքած ունեցար ցանկություններիս վրա … 

 

Ուզածներս քո սրտով չեղան, ու չուզվենցին դրանք քո կողմից … 

 

Իմ պատշգամբից քո պատշգամբ 12 բակ է, իմ սրտից քո սիրտ ՝ հարյուր բաք 

ատելություն … 

 

Սերդ մեռավ մեր տուն բերող խանութներում, մայթերին ու կանգառներում, մինչդեռ իմ 

սերը ծնվել էր ձեր տուն բերող եկեղեցում… 

 

Ու հիմա, վերջապես, երբ քեզնից պոկ գալ ուզեցի, դու էլի թքած ունեցար 

ցանկությունների վրա … 

 

Ախր, ե՞րբ պիտի հասկանաս, որ դավաճանությունդ մնաց կոկորդիս ու կուլ չգնաց 

անգամ քո ծով հոգատարության ջրով … 

 

Մեր կանգառից ձեր կանգառ 12 ջրատար խողովակ է, իմ սրտից քո սիրտ ՝ 5 օվկիանոս 

հիասթափություն … 
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Տիգրան Էլոյան - «Գիշերային 

զգացմուքներ» 

 

Կրկին գիշեր է` արտասվող գիշեր, 

Սիրտս ծակում է ինչպես սուր փշեր, 

Լիալուսին է երկնքում այսօր, 

Նա էլ է կարծես լցված կարոտով: 

  

Դու էլ մեկ համառ, մեկ էլ 

անհանգիստ, 

Սիրում ես խելառ, բայց դու էլ ունես սիրտ, 

Տառապյալն եմ ես` քո սիրուց գերված, 

Քո նուրբ հայացքին ու մարմնին մերված 

 

Ինչու ես իմ հետ այսքան օտարի, 

Չէ որ ունեմ սիրտ ու այն էլ բարի, 

Երբեք չի թողնի մեր սերը մարի, 

Թեկուզ որ անցնի շատ ու շատ տարի: 

 

Բայց արի նորից չխառնենք ոչինչ, 

Սիրենք մենք ազնիվ,լինենք իրար կողք, 

Համառ պայքարում տանենք ոչ ոքի, 

Ոչ ինձ ոչ էլ քեզ չհանձնենք գերի…  
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Տիգրան Դավթյան - 

«Անժամանակ 

անհրաժեշտություն» 

 

Մենք երբեմն հետ ենք գնում դեպի անցյալ, 

Այնտեղ, ուր մեր սիրտն է թելադրում, 

Այն վայրը, այն մեկը, ում մեր սիրտն է 

ուզում, 

Եւ զգում ենք, որ անցյալից չունենք 

պրծում, 

Որ սիրո ուժն ամեն անգամ ավելի զորեղ է 

դառնում, 

Թունդ, ինչպես կոնյակը իր պահոցում, 

Գնալով կորցնում ենք մեզ հաղթական սրտի զարկում, 

Տրվում սրտի կանչին ու գնում դեպի բույնը նրա, 

Այն գինետունը, որ կոչվում է անժամանակ անհրաժեշտություն։  
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Քրիստինե Նալբանդյան - 

«Չգիտեիր…» 

 

Չգիտեիր ու չէիր պատկերացնում, որ այսքան 

ցավոտ է ՍԵՐԸ` իսկական ու մաքուր սերը… 

Ցավոտ է, երբ ուշ ես հասկանում, որ դա հենց 

այդ սերն է ու դաժան է, երբ դա հասկանում ես 

էն պահին, երբ գրեթե կորցնում ես նրան` այն 

միակին, ում մեջ գտել ես այն ամենն` ինչ 

փնտրել ես այսքան երկար.. 

Դու մերժում էիր նրա նվիրած աստղերը, 

չիմանալով, որ լուսինն է պատրաստվում 

նվիրել քեզ… 

Դու քեզ ոչ մեկ էիր զգում, երբ նայում էիր նրա` 

սիրահար աչքերին ու խաբում, չիմանալով, որ 

նա տանջվում է: Տանջվում է, որովհետև 

սիրում է… 

Առաջ դու չէիր հասկանում դա, բայց հիմա դու զգում ես այն` ինչ ինքը, որովհետև 

սիրում ես այնպես, ինչպես ինքը… 

Չգիտեիր` իմացար… 
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Ֆարիդա Մալխասյան - 

«Կեսգիշերվա սոնդերո» 

 

Աշխարհը պտտվում էր լուռ՝ դարձած 

լսելիք… Կեսգիշեր էր՝ սովորական, 

կիսամութ, դատար փողոցներով 

կեսգիշեր: Խորհրդային միության 

ժամանակներից անդավաճան աշխատող 

միակ լամպը չէր վառվում, ու ստվեր 

չուներ բալենին: Արձրևը լվացել էր 

նոյեմբերի դեմքն, ու փոշեբույր 

մոռացությունները մոլորվել էին 

ճանապարհին: Քաղաքը ճկվել էր 

անսովոր ծանրությունից: Ինչ-որ մեկը 

կարոտ էր այրում: Հետո կգնա տուն ու մի պիես կգրի՝ ինչպես է սխալվել՝ կարդալով 

Շեքսպիրյան անպատասխան հարցի բոլոր պատասխանները: Սուրճ կպատրաստի… 

ու չի խմի… Բայց մի օր անպայման կսովորի միայնակ սուրճ խմել, որովհետև 

լռություններ կան, որ պիտի չաղմկեն: …Երեկ էր: «Երեկ»-ների մասին ոչ ոք չգիտի, թեև 

բոլորը գիտեն ամեն ինչի մասին: Երեկ այն օրն էր, երբ ինչ-որ մի տեղ ինչ-որ մի այգում 

խարույկ էր վառվում, որ պատմություն էր՝ անավարտ ու անվերնագիր: Այդ խարույկն 

իր կյանքի գնով այրել էր բոլոր «երեկ»-ներն, ու մնացել էր միայն «այսօր»-ը: Երեկ ես 

անչափ ուզում էի լինել, բայց կորել էի… Կորել էի հազարների մեջ, հազարներից հեռու, 

հազարներից տարբեր: Երեկ հեռացել էի հազարներից, ու հազարներն էին հեռացել: Մի 

քիչ իմն էի, մի քիչ չկայի: Երեկ ինձ չէի խաբում ու չէի փախչում ինձնից, իսկ հայելու 

արտացոլանքն աննպատակ չէր հառաչում: Երեկ ինձ կյանքը չէր թվում երազ, և 

պատրաստ էի անգամ փոխել տգեղ ու հստակ ձեռագիրս, որ այնքան է սիրել հոգիս: 

Երեկ այն օրն էր, երբ ժամանակներն ու տարածությունները ձուլվել էին կրակին, ու 

աշխարհն Էյնշտեյնին չէր հավատում: Երեկ անձրևները կույր էին, ու թեթև, չպայքարող 

քայլերով կմկմում էին նարնջագույն բարձրահարկի տանիքին՝ անհաղորդ մեր 

առօրյային, ուր քնում ու արթնանում ենք մե՛կ նրա կարոտով, մե՛կ ձանձրույթով նրա 

ծույլ ներկայությունից: Իսկ նրան հետաքրքիր է քաղաքը, ուր բոլորս կանք, բայց ոչ ոք 

չկա: Նրան հետաքրքիր են մանրավաճառի կրպակներն ու այն սրճարանները, ուր 

սուրճի մրուրը չի մատնում ինչ-որ մեկի գոյությունը մի տեղ: Նրան հետաքրքիր են 

նույնիսկ այն սարդոստայնային մթությունները, որ Լուսի՜ն են անդրադարձնում: Նրան 

հետաքրքիր ենք լուսավոր մենք՝ մեր առօրյայով, ուր ապրում ենք, բայց որում 

չկանք: …Երեկ էր: Երեկ հասել էին անձրևոտ երազանքներիս, ու «այսօր»-ը դարձել էր 

թափանցիկ սպասում: Այստեղ և այսպես ամեն ինչ կրկնված է: 
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Բովանդակություն 

 

Ամալի - «բարև» -----------------------------------------------------------------------------------------------3 

Ադի Ալյեն - «Մինչև լուսաբաց» ---------------------------------------------------------------------------4 

Անուշիկ Մարատի - «Քո մասին շատ եմ լռել» -------------------------------------------------------6 

Անուշ Խաչատրյան - «Չընթերցված նամակները» -------------------------------------------------7 

Անգելինա Արշակյան - «Անձրև և լռություն» ----------------------------------------------------------8 

Ալլա Մանուկյան - «Թախծոտ լռություն» --------------------------------------------------------------9 

Արամ Հայդարցյան - «Այս մռայլ ու լքված քաղաքում» -------------------------------------------10 

Արամ Երիմյան - «Ոչ ոք չի կարող» --------------------------------------------------------------------11 

Արմեն Ավո - «Մարդուն» ----------------------------------------------------------------------------------12 

Անուշիկ Թովմասյան - «Ոսկրացած ժամանակ» ---------------------------------------------------14 

Ալվինա Հայրապետյան - «Լույսի կտոր մարդիկ»  -------------------------------------------------15 

Անի Եղշատյան - «Լուռ աղմուկ խավարի մեջ» -----------------------------------------------------16 

Արամ Սարգսյան - «Տատիկ» ----------------------------------------------------------------------------17 

Աստղ Խաչատրյան - «Մի բան այն չէ» ---------------------------------------------------------------19 

Աննա մեկունց - «Մայրիկիս»  ----------------------------------------------------------------------------21 

Արման Սարգսյան - «Մենավոր փողոցում» ---------------------------------------------------------23 

Արման Վարդանյան - «Տմարդիկ» ---------------------------------------------------------------------24 

Ալյոնա Դումիկյան - «Ու լուսյ արարվեց» ------------------------------------------------------------26 

Գայա - «Սրտին օտար դարձած ուրվականները» ------------------------------------------------27 

Գոք Մնացականյան - «Բնորդուհին եք» -------------------------------------------------------------28 

Գոհար Լորիս-Ռուսո - «Ապրիր» ------------------------------------------------------------------------29 

Գեղամ Բիջոյան - «Մութը» -------------------------------------------------------------------------------30 

Գրիգ - «Պուճուր մարդը» ---------------------------------------------------------------------------------32 

Դիանա Այվազյան - «Մեր մանկության հեքիաթները» -------------------------------------------36 

Դավիթ Շահբազյան - «Տրտունջ ի անզորություն» ------------------------------------------------38 

Եր Կար - «գնա» ---------------------------------------------------------------------------------------------39 

Ելենա Հովհաննիսյան - «Հայ Զինվոր» ---------------------------------------------------------------41 

Զոզ Հովսեփյան - «… իսկ դու թեյ խմիր» ------------------------------------------------------------42 

Զարուհի Խլոյան  - «Հոգուս գիշերներն ու դու» ----------------------------------------------------44 

Զառա Ավետիսյան - «Ուրիշ աչքեր» ------------------------------------------------------------------45 

Էմմա Մամունց - «Հույսը» ---------------------------------------------------------------------------------46 
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Էմմա Տեր-Հովհաննիսյան - «Պակասված եմ» ------------------------------------------------------47 

Էրիկ Եղինյան - «Արդեն ուրիշ եմ» ---------------------------------------------------------------------48 

Ժորա Քոսակյան - «Ես ուզում եմ» ---------------------------------------------------------------------49 

Ժենյա Եղիկյան - «Երեք բազում կետ» ---------------------------------------------------------------50 

Լուսին Մանուկյան - «Դեղձի թեյ» -----------------------------------------------------------------------51 

Լուսինե Ջառահյան - «Ճանապարհ դեպի գյուղ» --------------------------------------------------53 

Լուս Ինա - «Պատերազմ կյանքի» ----------------------------------------------------------------------54 

Լիլիթ Մկրտչյան - «Քո սերը ինձ տվեցիր» -----------------------------------------------------------55 

Լուսին Առաքելյան - «Ախ այդ վրձինները» ----------------------------------------------------------57 

Լիլի Մկրտչյան - «թվԱնցյալ» ----------------------------------------------------------------------------58 

Լյուսի Օհանյան - «Մայրս» -------------------------------------------------------------------------------59 

Լիանա Մուրադյան - «Դու» -------------------------------------------------------------------------------60 

Լիլիթ Հակոբյան - «Անվերնագիր» ----------------------------------------------------------------------61 

Լիան Հակոբյան - «Մենք ու հասարակությունը» ---------------------------------------------------62 

Լուիզա Աբգարյան - «Երևի տաք էր, կամ ես էի շտապում» ------------------------------------63 

Կարինե Քոչարյան - «Եկել եմ ասելու, որ…» -------------------------------------------------------64 

Կարինե Հարությունյան - «Մենախոսություն» ------------------------------------------------------65 

Կարեն Առաքելյան - «Կարոտում եմ» -----------------------------------------------------------------66 

Հայկուհի Բակունց - «Արևից պոկված» ---------------------------------------------------------------68 

Հարություն Սուքիասյան - «Արի» -----------------------------------------------------------------------69 

Հայկ Խոջոյան - «Մորս» -----------------------------------------------------------------------------------70 

Հեղինե Խաչատրյան - «Մտքերի տեսլիք» ----------------------------------------------------------71 

Մարինե Աբգարյան - «Կապույտ արթնությունը» --------------------------------------------------72 

Մարիաննա Ուդումյան - «Գիշերվա գույնը» --------------------------------------------------------73 

Միլենա Ղարիբյան - «Կկորցնես» ----------------------------------------------------------------------74 

Մագա Հովհաննի - «Մի մնա» ---------------------------------------------------------------------------75 

Մարիամ Պողոսյան - «Դպրոցում մեզ մոռացան սովորեցնել սիրո  

քերականությունը» ------------------------------------------------------------------------------------------76 

Մագ Աթոյան - «Դու» ---------------------------------------------------------------------------------------77 

Մերի Գագիկի - «Մամ» ------------------------------------------------------------------------------------78 

Մանան Սահրադյան - «Սրտիս կտավին» -----------------------------------------------------------80 

Ման Էլյան - «Եթե դու ես» --------------------------------------------------------------------------------81 

Մարիա Հովհաննիսյան - «Խենթ հույզեր» -----------------------------------------------------------82 
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Մանե Մկրտչյան - «Ինձ մի կտոր ժպիտ» -----------------------------------------------------------83 

Միքայել Կարապետյան - «Մարդկանցից հեռու, հեռու տեղ փակված» --------------------85 

Մանե Գասպարյան - «Հայաստանը պետություն է» ----------------------------------------------86 

ՄԱրի - «Դու երբեք չես խոստովանի քո զգացմունքները» -------------------------------------87 

Մարիամ Ղազարյան - «Թույնիդ եմ սովոր» ---------------------------------------------------------88 

Մարիամ Սարգսյան - «Կյանք, վիրուս և սեր» ------------------------------------------------------89 

Մարգարիտ Հարությունյան - «Նամակ օտար երկրից» -----------------------------------------90 

Մերի Նիկոյան - «Քեզ գտիր ու…» ---------------------------------------------------------------------92 

Յուրա Սուքիասյան - «Սնդուկը, որը այդպես էլ չբացվեց» -------------------------------------93 

Նարէ Կոմիտասի - «Գեթ մեկ քայլ դեպի» -----------------------------------------------------------94 

Նաիրա Գյոզալյան - «Շամշադինի ջուրը» -----------------------------------------------------------95 

Նելլի Հովսեփյան - «Լռությունդ եմ ուզում» ----------------------------------------------------------96 

Նարեկ Կոսմոս  - «Թվային սեր» ------------------------------------------------------------------------98 

Նարե Վարուժանի - «Սիրում եմ քեզ» ---------------------------------------------------------------101 

Պատվական Այվազյան - «Բարություն» ------------------------------------------------------------102 

Ռոզա Բաղդասարյան - «Լուսնային ուղերձ» --------------------------------------------------103 

Ռիմա Զատիկյան - «Փոխանցեք, որ սպասում եմ» ----------------------------------------104 

Ռուզաննա Դավթյան - «Ներկայացումն ավարտվեց» ------------------------------------105 

Ռուդիկ Դավթյան - «Ուզու ՞մ ես փոխել աշխարհը, սկսիր քեզանից» ----------------106 

Սաննիէ - «Կգա ՞ս քայլենք» --------------------------------------------------------------------107 

Սվետա Խաչատրյան - «Ժամանակը մեր մեջ» ---------------------------------------------109 

Սյու Զեն - «Մենք մի բան կորցրել ենք, ու չգիտեմ` ինչ» --------------------------------110 

Սամ Առաքելյան - «Անվերնագիր» ------------------------------------------------------------112 

Սարգիս Հայենց - «Պայքար հավատի» -------------------------------------------------------113 

Սայաթ Սերոբյան - «Ակնթարթ» ---------------------------------------------------------------115 

Սվետլանա Դավթյան  - «Հեյ, դու…» ----------------------------------------------------------116 

Սառա Իշխանյան - «Հիշում եմ» ---------------------------------------------------------------117 

Սիմոն Հովհաննիսյան - «Ձմռան արև» -------------------------------------------------------118 

Սուսաննա Գևորգյան - «Ես կամ ու սիրված եմ» -------------------------------------------124 

Վարս Խաչատրյան - «Քեզ կարեմ ինձնից» -------------------------------------------------126 

Վրեժ Սարգսյան - «Իմ պառավ» ---------------------------------------------------------------127                  

Վի Լո - «Անահիտ» --------------------------------------------------------------------------------128 



~ 143 ~ 
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