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ԴեկորացիաներԴեկորացիաներ կյանքիկյանքի բեմիբեմի համարհամար

******
ՍկիզբըՍկիզբը չենքչենք հիշումհիշում,,
ԻսկԻսկ վերջըվերջը հիշելըհիշելը,,
Գուցե՝Գուցե՝ անիմաստանիմաստ էէ,,

ԲայցԲայց, , որոր բազումբազում անգամանգամ
ՄենքՄենք հատելհատել ենքենք ներկաներկա
ՀոծՀոծ աշխարհիաշխարհի շեմը՝շեմը՝

ԱկնհայտԱկնհայտ էէ,,
ՓաստՓաստ էէ......
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******
ԳուցեԳուցե պատրա՞նքպատրա՞նք էէ սոսկսոսկ

ԵվԵվ ուղեղիուղեղի մորմոքմորմոք,,
ԱյնԱյն, , ինչնինչն անվանումանվանում ենքենք

ԺամանակիԺամանակի հոսքհոսք::
Ու՞րՈւ՞ր էէ հոսումհոսում արդյոքարդյոք..
ՀոսումՀոսում էէ ի՞նչնի՞նչն արդյոքարդյոք..

Հոսու՞մՀոսու՞մ էէ, , որոր......
Օ՜Օ՜, , այդայդ մենքմենք ենքենք հոսումհոսում

ԱլիքԱլիք--ալիքալիք, , անվերջ՝անվերջ՝
ՓորձառությանՓորձառության հունովհունով

ԱրտասովորԱրտասովոր::
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******
ԱյնպեսԱյնպես կլանվածկլանված ուու

ՀամոզվածՀամոզված ենքենք խաղումխաղում
ԴերերըԴերերը մերմեր այսայս ծուռծուռ,,

ՀարափոփոխՀարափոփոխ կյանքումկյանքում......
ՄոռանումՄոռանում ենքենք իսպառիսպառ,,
ՈրՈր վարագույրնվարագույրն, , ավաղավաղ,,
ԲեմադրիչիԲեմադրիչի կամքովկամքով

ՇատՇատ հաճախհաճախ էէ փակվումփակվում::
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******
ՄենքՄենք ինքներսինքներս ենքենք փոխումփոխում

ԽաղիԽաղի սցենարըսցենարը,,
Ավա՜ղԱվա՜ղ, , խառնիխուռըխառնիխուռը

ՈւՈւ մեկմեկ--մեկուցմեկուց անկախանկախ::
Ու՞րՈւ՞ր կտանիկտանի մեզմեզ այսայս
ԽառնաշփոթԽառնաշփոթ խաղըխաղը,,
ԵվԵվ ի՞նչի՞նչ հանգրվանի՝հանգրվանի՝

ՄեզՄեզ անհայտանհայտ էէ հաճախհաճախ......
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******
ՓակումՓակում ենքենք մտքովմտքով
ՆերհոսքըՆերհոսքը լույսիլույսի,,

Խաղում՝Խաղում՝ բեմիբեմի մութմութ
ՍտվերներիՍտվերների հետհետ::

ԽաղումԽաղում ենքենք առանցառանց
ՀավատիՀավատի, , Հույսի՝Հույսի՝
ԲարուԲարու ուու ՍիրոՍիրո

ԲերկրանքինԲերկրանքին անգետանգետ......
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******
ԵթեԵթե դերդեր ենքենք խաղումխաղում,,
ԳոնեԳոնե խաղանքխաղանք մաքուրմաքուր,,
ՄանկանՄանկան թեթևթեթև սրտովսրտով,,
ՄինչևՄինչև բեմըբեմը փակվիփակվի::
Ի՞նչԻ՞նչ կարիքկարիք կակա կրծելկրծել
ԽաղընկերոջԽաղընկերոջ հոգինհոգին
ԻնտրիգներովԻնտրիգներով ճղճիմճղճիմ,,
ՎեճՎեճ ուու կռվովկռվով անսերանսեր

ՈւՈւ անհարկիանհարկի......

66



******
ԹատրոննԹատրոնն այսայս ունիունի
ԵվԵվ հուշարարներհուշարարներ,,
ՈրՈր օգնումօգնում ենեն մեզմեզ
ԼոկԼոկ այնայն պահերինպահերին,,

ԵրբԵրբ պատրաստպատրաստ ենքենք ԼույսԼույս
ԵվԵվ ՀույսՀույս արարել՝արարել՝

ՈչՈչ սոսկսոսկ մեզմեզ համարհամար,,
ԱյլԱյլ նաևնաև մյուսմյուս

ԽաղընկերներիԽաղընկերների::

77

******
Ո՞վՈ՞վ կարողկարող էէ հիշել՝հիշել՝

Քանի՞Քանի՞ կյանքերկյանքեր անցանանցան,,
Քանի՞Քանի՞ անցորդանցորդ..

ԽաղընկեԽաղընկե’’րր իմիմ, , արիարի
ՀարափոփոխՀարափոփոխ բեմումբեմում
ԼոկԼոկ մերմեր ՍերըՍերը թողնենքթողնենք

ԱնմնացորդԱնմնացորդ......

88



******
ԳուցեԳուցե հեռավորհեռավոր
ՄիՄի զբոսայգումզբոսայգում

ԿերտվածԿերտված էէ նախկիննախկին
ԿերպարանքըԿերպարանքը քոքո::
ԳուցեԳուցե ծաղիկծաղիկ եսես
ԵղելԵղել մեղմաբույրմեղմաբույր,,
ԵվԵվ հանգչելհանգչել մեկիմեկի
ԱրձանիԱրձանի ներքոներքո......
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******
ԻնքնամոռացԻնքնամոռաց խաղումխաղում
ԿորսվումԿորսվում էէ հաճախհաճախ

ՍերըՍերը անանձնականանանձնական......
ԱյնինչԱյնինչ ՍերնՍերն էէ միայնմիայն
ՔոՔո փրկությանփրկության հույսըհույսը,,
ԿյանքիԿյանքի բեմիբեմի ՃամփոՃամփո’’րդրդ

ՀավերժականՀավերժական::
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******
ՄենքՄենք այնքանայնքան ՍիրոՍիրո
ԵրգԵրգ ենքենք անթեղումանթեղում
ՄերՄեր հոգիներումհոգիներում,,
ՈրՈր ՍիրոՍիրո հնոցհնոց

ՍրտիՍրտի պատյանըպատյանը
ԷլԷլ չիչի դիմանումդիմանում
ԱհեղԱհեղ ճնշմանըճնշմանը,,

ԵվԵվ մահվանմահվան քողովքողով
ՊրծնումՊրծնում էէ բանըբանը......
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******
ՄերՄեր արտաքինարտաքին խաղումխաղում
ԵվԵվ խոսքերնխոսքերն ենեն իզուրիզուր,,
ԵվԵվ աղոթքնաղոթքն էէ անզորանզոր,,
ՔանիՔանի դեռդեռ մերմեր ներսումներսում

ՄենքՄենք չենքչենք փորձումփորձում բացելբացել
ՍրտիՍրտի իմացությանիմացության
ՆորՆոր հորիզոնհորիզոն......
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******
ԹատրոնիԹատրոնի մեջ՝մեջ՝ թատրոնթատրոն,,
ԲանտերիԲանտերի մեջ՝մեջ՝ բանտերբանտեր,,
ՄեզՄեզ իրարիցիրարից զատողզատող
ՓշալարերՓշալարեր, , պատերպատեր..
ԹանձրԹանձր ամպնամպն էէ սիրողսիրող
ՄերՄեր սրտերըսրտերը պատելպատել,,
ԵվԵվ կարողկարող ենքենք իրարիրար
ԲզկտելԲզկտել ուու ատելատել......
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******
ՔանիՔանի բեմըբեմը կա՝կա՝

ԱպրումԱպրում ենքենք խաղովխաղով::
ԵրբԵրբ բեմըբեմը փակվիփակվի,,

ԲարձրյալիԲարձրյալի կամքով՝կամքով՝
ՄենքՄենք կապրենքկապրենք էլիէլի
ԵվԵվ կսավառնենքկսավառնենք
ՆորՆոր ոլորտներովոլորտներով
ԱնիմանալիԱնիմանալի......
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******
ԵրանիԵրանի նրանցնրանց,,

ՈվքերՈվքեր կամկամ գետնինգետնին,,
ԿամԿամ երկնքումերկնքում ենեն..
ԻսկԻսկ եսես ոտքերովոտքերով

ԿանգնածԿանգնած եմեմ հողինհողին,,
Սիրտս՝Սիրտս՝

ԹռչունԹռչուն էէ......
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******
ԹռչունըԹռչունը չգիտեչգիտե,,

ՈրՈր ինքըինքը թռչունթռչուն էէ::
ԵթեԵթե իմանարիմանար,,
ԳուցեԳուցե այլայլ լիներլիներ
ՆրաՆրա թռիչքըթռիչքը::

ԵվԵվ ճախրանքիճախրանքի մեջմեջ
ՀայեցողականՀայեցողական,,
ԳուցեԳուցե նանա գտներգտներ
ՃշմարտությունըՃշմարտությունը
ՄիակՄիակ իրականիրական::
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******
ՀարկՀարկ էէ կառչելկառչել մանկությունիցմանկությունից,,

ՈրՈր պարզպարզ մնանքմնանք,,
ՈրՈր չհոգնենքչհոգնենք ճանապարհիճանապարհի
ՀազարՀազար ուու միմի զիգզագներիցզիգզագներից,,

ՈւՈւ վհատված՝վհատված՝
ՉմեղանչենքՉմեղանչենք խղճինխղճին ընդդեմընդդեմ::
ՀարկՀարկ էէ պահելպահել մանկանմանկան հոգինհոգին

ՈրպեսՈրպես նիզակ՝նիզակ՝
ՈւղղվածՈւղղված մոլարմոլար ուու ինքնասերինքնասեր

ՄերՄեր ««եսես»»--իի դեմդեմ::
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******
ՊատահականՊատահական չէչէ
ՈչՈչ մեկիմեկի կյանքըկյանքը,,
ԻմաստալիցԻմաստալից էէ

ՈւՈւ խորհրդավորխորհրդավոր
ՊահիՊահի ընթացքըընթացքը::
ՉկաՉկա միմի շարժումշարժում,,
ՉկաՉկա միմի արարքարարք,,
ՈրՈր անցնիանցնի իզուրիզուր
ՈւՈւ աննպատականնպատակ::
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******
ԱմենԱմեն միմի պահըպահը

ԾնունդԾնունդ էէ, , բերկրանքբերկրանք,,
Նաև՝Նաև՝ վախճանվախճան էէ

ԵվԵվ ճիչճիչ հուսահատհուսահատ::
ԱմենԱմեն միմի պահըպահը խաչաձևումխաչաձևում էէ

ՀազարՀազար ուու միմի կյանքկյանք::
ԱնորսալիԱնորսալի էէ, , անիմանալիանիմանալի,,

ԵվԵվ ունիունի բազումբազում
ԳաղտնիքներԳաղտնիքներ իրիր մեջմեջ
ԱմենԱմեն միմի պահըպահը......
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******
ԹվումԹվում էէ մարդը՝մարդը՝
ՈրպեսՈրպես չնչինչնչին կետկետ
ՏարածությանՏարածության մեջմեջ
ԵվԵվ ժամանակիժամանակի

ԿարճատևԿարճատև միմի պահպահ::
ԻսկԻսկ իրականում՝իրականում՝

ՀենցՀենց այդայդ կետիկետի մեջմեջ,,
ՅուրաքանչյուրՅուրաքանչյուր պահպահ
ԾավալվումԾավալվում էէ միմի
ՀսկաՀսկա տիեզերքտիեզերք,,

ՈրՈր սահմանսահման չունիչունի,,
ԵվԵվ չունիչունի վախճանվախճան......
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******
ԹվումԹվում էէ կինըկինը

ՀեռվիցՀեռվից օվկիանոսօվկիանոս,,
ԵվԵվ սուզակներըսուզակները

ԽորասուզվումԽորասուզվում են՝են՝
ՀատակումՀատակում գանձերգանձեր
ԳտնելուԳտնելու հույսովհույսով::
ԲայցԲայց կնոջկնոջ գանձըգանձը

ԵթերայինԵթերային էէ,,
ԱնմարԱնմար աստղիաստղի պեսպես
ՇողշողումՇողշողում էէ միշտմիշտ,,
ԵվԵվ կոչվումկոչվում է՝է՝ ՍերՍեր......

******
--Պատրա՜ստՊատրա՜ստ, , դուբլդուբլ արաջինարաջին::

ՉորսՉորս բոլորբոլոր լռությունլռություն էէ::
ԱրտիստըԱրտիստը պետքպետք էէ արտասվիարտասվի..
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ԱյդպեսԱյդպես էէ պահանջումպահանջում դերըդերը::
ԶգումԶգում էէ արտիստնարտիստն ընկերներիընկերների

ՀույսովՀույսով ուու հավատովհավատով լիլի
ՀայացքներըՀայացքները::

ԲայցԲայց այսայս ու՞րու՞ր ենեն, , չկանչկան
ԱրցունքներըԱրցունքները..

ԴեռԴեռ երեկերեկ առատառատ էինէին,,
ԵրբԵրբ տանըտանը փորձեցփորձեց դերըդերը::
ՉէՉէ, , նանա ճիշտճիշտ էէ հասկացելհասկացել,,
ԵվԵվ մեկնաբանելմեկնաբանել էէ ճիշտճիշտ

ԻրԻր հերոսինհերոսին::
ԱյդԱյդ կարծիքինկարծիքին էէ նաևնաև

ՌեժիսյորըՌեժիսյորը,,
ՆրաՆրա հետհետ համաձայնհամաձայն ենեն

ԲոլորըԲոլորը
ՄիասինՄիասին::

ԻսկԻսկ արցունքներարցունքներ չկանչկան,,
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ԿորելԿորել ենեն,,
ՉենՉեն ուզումուզում գանգան::

--ԸնդմիջումԸնդմիջում,,--ասումասում էէ
ՌեժիսյորըՌեժիսյորը,,

ԴուրսԴուրս ենեն գնումգնում բոլորըբոլորը,,
ՄնումՄնում էէ արտիստըարտիստը

ՄենակՄենակ::
Կարծես՝Կարծես՝ ցավումցավում էէ սիրտըսիրտը,,

ԶգացումԶգացում էէ ինչինչ--որոր
ՏարօրինակՏարօրինակ::

ԻրԻր հերոսիհերոսի վիշտըվիշտը
ԴեմԴեմ էէ առելառել կոկորդինկոկորդին,,
ՈւՈւ ինքնինքն իրենիրեն արդենարդեն

ՉիՉի ճանաչումճանաչում արտիստըարտիստը......
ՀանկարծՀանկարծ
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ՀոսումՀոսում ենեն արցունքները՝արցունքները՝
ԱռատորենԱռատորեն ուու անկաշկանդանկաշկանդ,,
ԵվԵվ արտիստըարտիստը հասկանուհասկանու էէ,,

ՈրՈր անկասկածանկասկած
ՊետքՊետք էէ թողնիթողնի դերնդերն այդայդ,,

ՈրովհետևՈրովհետև
ԱյդԱյդ հերոսիհերոսի դերումդերում

ԿորցնումԿորցնում էէ իրիր դեմքըդեմքը..
ՈրովհետևՈրովհետև

ԱյդԱյդ հերոսիհերոսի դերումդերում
ԿորցնումԿորցնում էէ իրենիրեն......
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******
Հանգի՜ստՀանգի՜ստ, , եղբայրսեղբայրս, , հանգի՜ստհանգի՜ստ,,
ԴուԴու հողհող--մարմինմարմին չեսչես միայնմիայն..
ԽաղաղությունԽաղաղություն տուրտուր մտքիդմտքիդ,,
ՄիՄի համարիրհամարիր կյանքնկյանքն ունայնունայն::
ԹեԹե հայելուդհայելուդ մեջմեջ հանկարծհանկարծ
ՏեսնեսՏեսնես լույսիլույսի անդրադարձանդրադարձ,,

Ուրեմն՝Ուրեմն՝ դեռդեռ վերջըվերջը չէչէ,,
Ուրեմն՝Ուրեմն՝ կակա վերադարձվերադարձ::
ԹեԹե չտեսնեսչտեսնես, , իմացիրիմացիր,,
ՄիևնույննՄիևնույնն էէ, , վերջվերջ չկաչկա..
ԹեԹե չտեսնեսչտեսնես, , հույսդհույսդ դիրդիր
ԿյանքիԿյանքի վրավրա ապագաապագա::

ԳուցեԳուցե հաջորդհաջորդ քոքո կյանքումկյանքում
ԴուԴու կլինեսկլինես լավատեսլավատես,,

ՈւՈւ քոքո անցածանցած ողջողջ ճամփանճամփան
ՀայելուդՀայելուդ մեջմեջ կտեսնեսկտեսնես::
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******
ԲարձրումԲարձրում հրեղենհրեղեն հոգիներնհոգիներն անդուլանդուլ
ԲանականությանԲանականության ուղինուղին ենեն հարթումհարթում

ՏիեզերականՏիեզերական,,
ՔաոսիՔաոսի խավարխավար ուժերնուժերն ենեն սանձումսանձում,,

ՈւՈւ դարձնումդարձնում անցավանցավ
ՄարդկանցՄարդկանց ապագանապագան::
ԻսկԻսկ մենքմենք կուրորենկուրորեն, , 
ԱկանջներսԱկանջներս խուլխուլ,,

ՆյութիՆյութի հմայքովհմայքով անդարձանդարձ կլանվածկլանված,,
ԽաղալիքներովԽաղալիքներով լոկլոկ հրապուրված՝հրապուրված՝
ՉենքՉենք ուզումուզում զգալզգալ մեզմեզ անչափելիանչափելի

ՏիեզերքիՏիեզերքի մեջմեջ,,
ԵվԵվ տիեզերքըտիեզերքը

ԱնսահմանԱնսահման ուու մեծ՝մեծ՝
ՉենքՉենք զգումզգում մերմեր մեջմեջ... ... 
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******
ՄենքՄենք մերմեր ապագանապագան
ՀողՀող ենքենք համարումհամարում,,
ԿամԿամ տարակուսումտարակուսում..

««Կա՞Կա՞ հանդերձյալհանդերձյալ կյանքկյանք»»,,
ԲայցԲայց, , հենցհենց անցնումանցնում ենքենք

ՇեմնՇեմն անցողիկիանցողիկի,,
ՄերՄեր դեմդեմ հառնումհառնում էէ
ԿյանքըԿյանքը իրականիրական,,
ՈւրՈւր չկաչկա չարիչարի,,

ԲարուԲարու երկընտրանքերկընտրանք,,
ՈչՈչ սպառնալիքսպառնալիք,,
ՈչՈչ հարկադրանքհարկադրանք::

ՏեղՏեղ չկաչկա ողբիողբի, , վախիվախի, , բողոքիբողոքի,,
ԵվԵվ չկաչկա անզորանզոր

ՄենությանՄենության պատրանքպատրանք,,
ԱյլԱյլ ամենազորամենազոր ԱրարչիԱրարչի գրկումգրկում

ՎայելումՎայելում ենքենք մենքմենք
ԵվԵվ ՍերՍեր, , ևև ԲերկրանքԲերկրանք::
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******
ԵթեԵթե շատշատ ենեն դիզվումդիզվում
ԱռօրյաԱռօրյա մերմեր հոգսերըհոգսերը,,
ՍրտումՍրտում էլէլ չիչի կիզվումկիզվում
ԱնանձնականԱնանձնական ՍերըՍերը::

ՉենքՉենք վստահումվստահում, , հարկավհարկավ,,
ԱստծոԱստծո ՀույսինՀույսին, , ԼույսինԼույսին,,
ՍտիպվածՍտիպված ենքենք հոգալհոգալ
ՎաղվաՎաղվա օրվաօրվա մասինմասին::

ՄեզՄեզ հոգսերնհոգսերն ենեն կրծումկրծում,,
Ի՞նչԻ՞նչ կարողկարող ենքենք անելանել,,

ՀազարՀազար հարցհարց ենքենք լուծում՝լուծում՝
ՃարահատյալՃարահատյալ, , անելանել::

ԲայցԲայց, , մարդմարդ աստծոաստծո, , միմի պահպահ
ՍանձիրՍանձիր կառքըկառքը մտքիդմտքիդ..
Գուցե՝Գուցե՝ գտնեսգտնես ճամփաճամփա
ԵվԵվ ազատվե՞սազատվե՞ս հոգսիցհոգսից::
Ունկնդրե՞սՈւնկնդրե՞ս դուդու, , գուցեգուցե,,
ՔոՔո իսկիսկ սրտիսրտի ձայնինձայնին,,
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ՓորձանքՓորձանք չէչէ դադա, , փորձփորձ էէ,,
ԱյնուամենայնիվԱյնուամենայնիվ::

ԳուցեԳուցե պարզվիպարզվի, , որոր դուդու
ՔեզՔեզ իզուրիզուր եսես տանջումտանջում,,
Գուցե՝Գուցե՝ ՀայրըՀայրը որդուցորդուց

ԱյլԱյլ բանբան չիչի պահանջումպահանջում,,
ԲացիԲացի պարզպարզ միմի սրտիցսրտից
ԵվԵվ միմի ՍիրուցՍիրուց անմարանմար,,
ՀավատիցՀավատից միմի, , ՀույսիցՀույսից,,

ՈրՈր պահվումպահվում էէ միշտմիշտ վառվառ::
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******
ԴուԴու, , որոր խաղումխաղում եսես բանաստեղծիբանաստեղծի դերդեր,,

ՄիՄի’’ շտապիրշտապիր թղթինթղթին հանձնելհանձնել ամենամեն բանբան..
ՄտքերՄտքեր կանկան, , որոր քոքո սրտիցսրտից ենեն բխելբխել,,
Կան՝Կան՝ որոր օտարօտար ենեն ուու թափառականթափառական::
ԱյնԱյն, , ինչինչ քոնըքոնը չէչէ, , պետքպետք չէչէ, , միմի երգիրերգիր,,
ԹողԹող մնանմնան օդում՝օդում՝ անստորագիրանստորագիր......

3030

Դեկորացիաներ՝Դեկորացիաներ՝ դերասաններիդերասանների
համարհամար



******
ԴուԴու, , որոր խաղումխաղում եսես թատերագրիթատերագրի դերդեր,,
ԱրդյոքԱրդյոք ո՞րո՞ր կյանքնկյանքն եսես պատկերելպատկերել

ուզումուզում..
ԱյնԱյն, , որոր խաղումխաղում եքեք հերոսդհերոսդ էլէլ, , դուդու է՞լէ՞լ,,
Թե՞Թե՞ միմի այլայլ կյանքիկյանքի հարցհարց էէ քեզքեզ հուզումհուզում::

ԵթեԵթե սույնսույն հարցըհարցը քեզքեզ էլէլ չտանջիչտանջի,,
Գուցե՝Գուցե՝ հոնորարդհոնորարդ բազմակիբազմակի աճիաճի......

3131

******
ԴուԴու, , որոր խաղումխաղում եսես դերասանիդերասանի դերդեր,,
ՀյուսումՀյուսում եսես շուրջդշուրջդ կրկնակիկրկնակի շղարշշղարշ::
ՈչՈչ ինքզինքինքզինք գիտեսգիտես, , ոչոչ հերոսդհերոսդ եսես դեռդեռ,,
ԻնչքանԻնչքան էլէլ խաղասխաղաս կլանվածկլանված ուու վարժվարժ::
ԻսկԻսկ ելքըելքը մեկնմեկն է՝է՝ նախնախ քեքե’’զզ ճանաչիրճանաչիր,,

ՆորՆոր հետոհետո միմի այլայլ աշխարհաշխարհ թափանցիրթափանցիր::

3232



******
ԴուԴու, , որոր թատրոնումթատրոնում դիտումդիտում եսես խաղերխաղեր
ՈւՈւ ծափահարում՝ծափահարում՝ ջերմորենջերմորեն, , հուզվածհուզված,,
ԱրդյոքԱրդյոք, , հրատապհրատապ հարցերհարցեր չե՞սչե՞ս թողելթողել
ՔոՔո իսկիսկ հոգևորհոգևոր կյանքումկյանքում չլուծվածչլուծված::

ԳուցեԳուցե, , պետքպետք էէ հենցհենց քե՞զքե՞զ ծափահարելծափահարել,,
ՈրՈր այդպեսայդպես խորնխորն եսես դերիդդերիդ մեջմեջ

սուզվածսուզված::

3333

******
ԴուԴու, , որոր խաղումխաղում եսես երգահանիերգահանի դերդեր,,
ԱնզորԱնզոր էէ քոքո դեմդեմ մտքերիդմտքերիդ խաղըխաղը..
ԵթեԵթե մեղեդիդմեղեդիդ գերումգերում էէ սրտերսրտեր,,
ՀավերժՀավերժ կլսենկլսեն քոքո երգներգն ուու տաղըտաղը::
ԲայցԲայց եթեեթե կեղծեսկեղծես քոքո սրտիսրտի ձայնըձայնը,,
Համարիր՝Համարիր՝ գործդգործդ սինսին էէ, , ունայնունայն էէ... ... 

3434



******
ԴուքԴուք, , որոր կերտումկերտում եքեք պատկերպատկեր ուու

արձանարձան,,
ԳործումԳործում էէ ձերձեր մեջմեջ ԱրարչիԱրարչի մասըմասը..
Քանի՜Քանի՜--քանիսըքանիսը ՆրանՆրան մոռացանմոռացան,,

ԵվԵվ ստիպվածստիպված ենեն սերտելսերտել նորնոր դասըդասը::
ԿավարտվիԿավարտվի երթներթն այդայդ ուսուցողականուսուցողական
ՀաջողՀաջող քննությաքննությա’’մբմբ լոկլոկ ավարտականավարտական::

3535

******
ԴուԴու, , որոր խաղումխաղում եսես այգեպանիայգեպանի դերդեր,,
ՔոՔո ապրուստըապրուստը չեսչես միայնմիայն դուդու հոգումհոգում..
ՆշանակվածՆշանակված եսես դուդու ողջողջ ԵրկրինԵրկրին տերտեր,,
ՀողագունդըՀողագունդը այսայս քեզնովքեզնով էէ ծաղկունծաղկուն::
ԴեԴե’’նն նետիրնետիր գիտունգիտուն այրերիայրերի թույնըթույնը,,
ԱնարաԱնարա’’տտ պահիրպահիր քոքո այգուայգու բույրըբույրը::

3636



******
ԴուԴու, , որոր խաղումխաղում եսես գիտնականիգիտնականի դերդեր,,
ՔոՔո ուշքնուշքն ուու միտքըմիտքը տվելտվել եսես նյութիննյութին..
ԱնկենդանիԱնկենդանի մեջմեջ խարիսխխարիսխ եսես նետել՝նետել՝
ՀետևումՀետևում եսես սոսկսոսկ նրանրա բնույթինբնույթին::

ԱմենուրԱմենուր կյանքկյանք էէ, , վկա՜վկա՜ էէ ԱստվածԱստված..
ՔոՔո մեմե’’ջջ իսկիսկ ունեսունես հազարհազար առեղծվածառեղծված......

3737

******
ԴուԴու, , որոր խաղումխաղում եսես գործարարիգործարարի դեր՝դեր՝
ՀոգիդՀոգիդ ուու սիրտդսիրտդ թողնելովթողնելով անտերանտեր,,

ԱմենիցԱմենից շատշատ ինձինձ քոքո վերջնվերջն էէ հուզումհուզում,,
ՔանզիՔանզի պարզպարզ բանբան էէ, , թեթե ինչինչ եսես ուզումուզում::

ԱղոթումԱղոթում եմեմ եսես քոքո հոգուհոգու համար՝համար՝
ԻնչքանԻնչքան էլէլ փողինփողին ծառայեսծառայես համառհամառ......

3838



******
ԴուԴու, , որոր խաղումխաղում եսես ղեկավարիղեկավարի դերդեր,,
ԲայցԲայց գիտեսգիտես միայնմիայն աթոռակռիվաթոռակռիվ,,
ՏեՏե’’սս, , թեթե ինչպեսինչպես էէ այգեպանըայգեպանը ծերծեր
ՀավաքումՀավաքում այգումայգում փշերփշեր ուու խռիվխռիվ::
ԵվԵվ, , թեթե հետոհետո ինչինչ պետքպետք էէ սպասելսպասել,,

ԿարծումԿարծում եմ՝եմ՝ եսես չէչէ, , որոր պետքպետք էէ ասեմասեմ::

3939

******
ԴուԴու, , որոր մարմինդմարմինդ եսես վաճառումվաճառում, , ավա՜ղավա՜ղ,,

ՏաճարըՏաճարը քոքո այդդարձրելայդդարձրել եսես շուկաշուկա..
ԱմենԱմեն ստորստոր մարդմարդ, , սրիկասրիկա, , ճիվաղճիվաղ

ՄուտքՄուտք ունիունի այնտեղ՝այնտեղ՝ թեթե ձեռքինձեռքին փողփող
կակա::

ՓակիՓակի’’րր տաճարդտաճարդ, , փակիփակի’’րր, , սիրելիսսիրելիս,,
ՍարսռումՍարսռում եմեմ այսայս խոսքըխոսքը գրելիսգրելիս......

ՓողոցումՓողոցում նստած՝նստած՝ փողփող մուրասմուրաս, , լավլավ էէ,,
ՀագուրդՀագուրդ տալտալ չարին՝չարին՝ էլէլ քեզնիցքեզնից բավբավ էէ::

4040



******
ՈմանքՈմանք հայտնվումհայտնվում ենեն
ՄուրացկանիՄուրացկանի դերումդերում,,
Կան՝Կան՝ որոր փողփող ենեն դիզումդիզում

ՆրանցՆրանց հաշվինհաշվին::
ՆաՆա, , ովով փողփող էէ մուրում՝մուրում՝

ՄերՄեր պարտքերնպարտքերն էէ մարումմարում,,
ԹալանչինԹալանչին էլ՝էլ՝ թողթող իրիր

ԽղճիցԽղճից քաշվիքաշվի......

4141

******
Է՜յԷ՜յ, , դուդու, , որոր ««ԱստծոԱստծո սպասավորսպասավոր»» եսես,,
ՔոՔո խավարխավար խցիխցի կյանքինկյանքին սովորսովոր եսես,,
ՎառՎառ գույներգույներ հագիրհագիր, , վայելիրվայելիր լույսըլույսը..
Գուցե՝Գուցե՝ դադա էէ հենցհենց քոքո վերջինվերջին հույսըհույսը......
Աստվածավախը՝Աստվածավախը՝ աստվածափախաստվածափախ էէ,,
ԳլխինԳլխին վեղարվեղար, , թե՝թե՝ հովվիհովվի փափախփափախ էէ::
ՍատանանՍատանան չէ՞չէ՞ հենցհենց քեզքեզ դրդումդրդում սգալսգալ,,

ԵրբԵրբ սպասվումսպասվում էէ ՆորՆոր ԱրևագալԱրևագալ::

4242



******
ԴուԴու, , որոր կրթումկրթում եսես մատաղմատաղ սերնդինսերնդին

((ԿրթելԿրթել ենեն քեզքեզ էլ՝էլ՝ հենցհենց այնպեսայնպես, , թեթևթեթև),),
ԿրթելովԿրթելով միտքը՝միտքը՝ միմի կրտիրկրտիր հոգինհոգին,,
ՈրՈր քոքո սաներըսաները քեզքեզ հետոհետո չատենչատեն::

Շարունակվու՜մՇարունակվու՜մ էէ գործնգործն այսայս
հաջորդիվ՝հաջորդիվ՝

ԿրտվածԿրտված հոգիներհոգիներ մենքմենք ունենքունենք
անթիվանթիվ......

4343

******
ԴուԴու, , որոր խաղումխաղում եսես դատավորիդատավորի դերդեր,,
ՊետքՊետք էէ պաշտպանեսպաշտպանես դատըդատը արդարիարդարի..
ԲայցԲայց, , հասկանումհասկանում ենքենք, , կանկան փողերփողեր, , 

զանգերզանգեր,,
ԱյդպեսԱյդպես էէ հիմահիմա կարգըկարգը աշխարհիաշխարհի::

Ավա՜ղԱվա՜ղ, , չենչեն գործումգործում զանգերզանգեր ուու փողերփողեր,,
ԵրբԵրբ քոքո երկրայիներկրային մարմիննմարմինն եսես թողելթողել,,

ԵվԵվ անդրաշխարհիանդրաշխարհի դատավճիռըդատավճիռը
ԻԻ հայտհայտ էէ բերումբերում ծանրծանր ոճիրդոճիրդ......

4444



******
ԴուԴու, , որոր խաղումխաղում եսես լրագրողիլրագրողի դերդեր, , 

ԵթերումԵթերում լինիլինի, , թեթե թերթիթերթի էջումէջում,,
ՄիՄի’’ դատիրդատիր երբեքերբեք, , որոր քեզքեզ չդատենչդատեն,,

ԲայցԲայց ճշմարտությամբ՝ճշմարտությամբ՝ եղիեղի’’րր անզիջումանզիջում::
ԻսկԻսկ եթեեթե ծախված՝ծախված՝ սուտսուտ եսես տարածումտարածում,,
Համարիր՝Համարիր՝ դաշտումդաշտում խոտխոտ եսես արածումարածում..

ՈւրՈւր քշեն՝քշեն՝ գնասգնաս::
ՈւրՈւր թողնեն՝թողնեն՝ մնասմնաս::
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ԴուԴու, , որոր խաղումխաղում եսես ոստիկանիոստիկանի դեր՝դեր՝
ԿարգազանցերինԿարգազանցերին խարազանելովխարազանելով,,

ՍովորՍովոր եսես թույլինթույլին բերմանբերման ենթարկել՝ենթարկել՝
ՓողատերերիցՓողատերերից զանազանելովզանազանելով::

ՔոՔո անմիտանմիտ վարքովվարքով նրաննրան եսես հասելհասել
((ԱյդԱյդ մասինմասին, , կարծեմկարծեմ, , դուդու էլէլ եսես լսելլսել),),

ՈրՈր թեկուզթեկուզ տուժենտուժեն,,
ՎերքնՎերքն իրեիրե’’նքնք բուժենբուժեն,,

ՄարդիկՄարդիկ խորշումխորշում ենեն սոսկսոսկ երկուերկու բանից՝բանից՝
ԳռփողԳռփող բժշկիցբժշկից, , մեկմեկ էլ՝էլ՝ օրգանիցօրգանից::
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ԴուԴու, , որոր մարմնականմարմնական ախտերախտեր եսես

բուժում՝բուժում՝
ԱնգիրԱնգիր սերտելովսերտելով մարմնիմարմնի մասերըմասերը,,

Չե՞սՉե՞ս մարումմարում, , արդյոքարդյոք, , քոքո խոսքիխոսքի ուժով՝ուժով՝
««ԱնհույսԱնհույս հիվանդիդհիվանդիդ»» աղոտաղոտ հույսերըհույսերը::

ԱմենԱմեն ոքոք ներսումներսում իրիր բժիշկնբժիշկն ունիունի..
ԱյդԱյդ հարցումհարցում էէ, , որոր մեծմեծ էէ քոքո դերըդերը,,
ԲայցԲայց, , հետևելովհետևելով գրքիդգրքիդ ցուցումին՝ցուցումին՝
ԳործիԳործի եսես դնումդնում դանակնդանակն ուու դեղըդեղը......

4747

******
ԴուԴու, , որոր միմի հպարտհպարտ պատգամավորպատգամավոր եսես,,
ԵվԵվ վաստակելվաստակել եսես բավարարբավարար ձայներձայներ,,
ՈնեսՈնես ևև ««տանիքտանիք»», , նաևնաև քավորքավոր եսես,,
ԱնձեռնամուխԱնձեռնամուխ եսես ևև նմաննման բաներբաներ,,
ԽաղիԽաղի կանոնկանոն եսես անվերջանվերջ մշակումմշակում
((Հեռու՜Հեռու՜ կգնասկգնաս քոքո այդայդ փեշակումփեշակում),),

ՄիՄի’’ դատիրդատիր, , սակայնսակայն, , տանիքիցտանիքից վերևվերև,,
ԵրբԵրբ ՕրենքՕրենք չունեսչունես, , ոչոչ ՍերՍեր, , ոչոչ ԱրևԱրև::
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ԴուԴու, , որոր միմի ձախորդձախորդ քաղաքագետքաղաքագետ եսես,,
ԵվԵվ գերի՝գերի՝ շինծուշինծու գաղափարներինգաղափարներին,,

ՄիՄի հարցումհարցում էէ, , որոր լավլավ մասնագետմասնագետ ես՝ես՝
ՄոտՄոտ լինելլինել վերինվերին կերակրամանինկերակրամանին::
ԵրբԵրբ շատշատ ենեն նեղումնեղում, , ԱստծուցԱստծուց եսես

կառչումկառչում,,
ԲայցԲայց հենցհենց խայծխայծ լինի՝լինի՝ հեռուհեռու եսես

փախչումփախչում::
ՈչՈչ ոքոք չգիտե՝չգիտե՝ ի՞նչի՞նչ էէ ուզածդուզածդ::

ԿարգինԿարգին գործգործ չկա՞չկա՞, , վաստակեսվաստակես հացդհացդ......
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ԴուքԴուք, , որոր երգումերգում եքեք օտարօտար դայլայլովդայլայլով,,

ԵվԵվ գովաբանումգովաբանում մեկդմեկդ մյուսինմյուսին,,
ՀիանումՀիանում եքեք ձերձեր ««աստղայինաստղային»» փայլովփայլով,,

ԵվԵվ հարցազրույցհարցազրույց վարումվարում միասինմիասին,,
ՑավոքՑավոք, , այնպեսայնպես եքեք երգերգ աղավաղումաղավաղում,,
ՈրՈր լսողներիլսողների արյուննարյունն էէ պաղումպաղում::

ԿմարիԿմարի, , անշուշտանշուշտ, , ձերձեր աստղըաստղը վաղը՝վաղը՝
ԿհնչիԿհնչի տաղըտաղը

ՄեծՄեծ ԿոմիտասիԿոմիտասի::
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ԴուԴու, , որոր միմի հմուտհմուտ առևտրականառևտրական եսես,,
Է՜հԷ՜հ, , շարունակիրշարունակիր առօրյաառօրյա գործդգործդ::

ՈչՈչ կողմնակալկողմնակալ եսես, , ոչոչ խտրականխտրական եսես..
Գուցե՝Գուցե՝ պետքպետք կգակգա քոքո կյանքիկյանքի փորձըփորձը::
ՈչՈչ պարտքպարտք տուրտուր, , ոչ՝ոչ՝ առառ: : ՊահիրՊահիր

հաշիվդհաշիվդ::
ՈրՈր հաշվելհաշվել գիտես՝գիտես՝ դադա էլէլ հաշիվհաշիվ էէ......
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******
ՄկանդՄկանդ եսես մարզումմարզում ճոպանիճոպանի պեսպես պիրկպիրկ,,
ՈրՈր դառնասդառնաս անհաղթանհաղթ մարզիկմարզիկ անվանիանվանի::
ՈւնեսՈւնես հաղթությանհաղթության անկասելիանկասելի ձիրքձիրք,,
ՈւնկնՈւնկն էլէլ եսես խածումխածում քոքո ախոյանիախոյանի::
Ավա՜ղԱվա՜ղ, , այնքանայնքան եսես դուդու բռիանումբռիանում,,

ՈրՈր քեզքեզ, , ստիպվածստիպված, , զնդանզնդան ենեն տանումտանում::
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ԴուԴու, , որոր բանումբանում եսես դրսումդրսում հնազանդհնազանդ,,
ԵվԵվ մտնումմտնում տունդ՝տունդ՝ արդարարդար հանգստիհանգստի,,
ԹույլԹույլ միմի’’ տուրտուր անմիտանմիտ սերիալսերիալ ուու

գովազդգովազդ
ՔոՔո խաղաղխաղաղ տունըտունը մատնենմատնեն կորստիկորստի::

ՏոնՏոն միմի’’ տուրտուր դատարկդատարկ
բարբաջանքներինբարբաջանքներին,,

ԲռնությանԲռնության, , սեքսիսեքսի գաղջգաղջ քարոզներինքարոզներին::
ՀարևանիդՀարևանիդ հետհետ միմի’’ վիճաբանիրվիճաբանիր,,
ՈչՈչ մեկինմեկին իզուրիզուր միմի’’ վատաբանիրվատաբանիր,,

ԲողոքԲողոք միմի’’ հայտնիրհայտնիր ևև ոչոչ միմի հարցումհարցում,,
ՄիՄի’’ մեղադրիրմեղադրիր ոչոչ մեկինմեկին գործումգործում::

ՔոՔո հարկիհարկի տակտակ միշտմիշտ երգըերգը թողթող հնչիհնչի,,
ՈւՈւ միշտմիշտ թևածիթևածի ՍերըՍերը ԱրարչիԱրարչի::
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ԱնաղարտԱնաղարտ պահիրպահիր ընտանիքըընտանիքը քոքո
ԲարեգութԲարեգութ ԱստծոԱստծո հայացքիհայացքի ներքոներքո::
ԳաղտնիքիԳաղտնիքի կարգովկարգով ասեմ՝ասեմ՝ իմացիրիմացիր,,
ՈրոգայթներինՈրոգայթներին բազումբազում դիմացիդիմացի’’րր..
ՕգնումՕգնում էէ ՏերըՏերը փրկելփրկել միմի ազգի՝ազգի՝

ՀանունՀանուն միայնմիայն միմի արդարարդար զավակիզավակի::
ՈւրՈւր որոր անզորանզոր ենեն բանակբանակ, , նախագահնախագահ,,

ՓրկիչըՓրկիչը երկրիերկրի այդայդ մեկնմեկն է՝է՝ որոր կակա
((ՊետքՊետք չէչէ շատերըշատերը նրաննրան ճանաչենճանաչեն..
ԵթեԵթե ճանաչենճանաչեն, , գուցեև՝գուցեև՝ խաչենխաչեն...):...):
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ՎարագույրիՎարագույրի փոխարենփոխարեն

******
ԵթեԵթե ձերձեր աչքերնաչքերն այլևսայլևս

ԱնզորԱնզոր կլինենկլինեն ինձինձ տեսնելտեսնել,,
ԵվԵվ ձերձեր ականջներնականջներն արդենարդեն
ԽուլԽուլ կլինենկլինեն իմիմ ձայնինձայնին,,

ԻմԻմ անկենդանանկենդան մարմնիմարմնի շուրջշուրջ
ՓոխանակՓոխանակ սգալու՝սգալու՝
ՆրանՆրան շուտափույթշուտափույթ
ԿրակինԿրակին հանձնեցեքհանձնեցեք::
ՀարազատնեՀարազատնե’’րսրս,,

ԴուքԴուք մեղքմեղք գործածգործած չեքչեք լինիլինի, , ոչոչ,,
Ավելին՝Ավելին՝ տաքացետաքացե’’քք

ԿրակիԿրակի ջերմությամբջերմությամբ,,
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ՄիայնՄիայն թե՝թե՝ միմի սգացեքսգացեք
ՉեղածՉեղած կորստիկորստի համարհամար,,

ՄիայնՄիայն թե՝թե՝
ԱնուննԱնունն իմիմ միմի’’ շղթայեքշղթայեք
ԱնցյալիԱնցյալի ձերձեր հուշերովհուշերով::

ԵվԵվ հավատացեք՝հավատացեք՝
ԱնխուսափելիԱնխուսափելի էէ

ՈչՈչ թեթե մահնմահն, , այլայլ կյանքըկյանքը::
ԵվԵվ հավատացեք՝հավատացեք՝

ԿյանքնԿյանքն անսահմանանսահման էէ
ՏիեզերքիՏիեզերքի պեսպես::

ԻնձԻնձ փնտրեցեքփնտրեցեք այնտեղայնտեղ......
ԻնձԻնձ փնտրեցեքփնտրեցեք այնտեղայնտեղ......
ՄենքՄենք դեռդեռ կհանդիպենքկհանդիպենք......
ՄենքՄենք դեռդեռ կհանդիպենքկհանդիպենք......
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******
ԸնթերցոԸնթերցո’’ղղ, , եթեեթե տողերիստողերիս խորքումխորքում
ԳտարԳտար քեզքեզ ուղղվածուղղված իմիմ խոսքըխոսքը կծուկծու,,
ԳիտցիրԳիտցիր, , որոր եսես էլէլ ««սուրբսուրբ»» չեմչեմ այսայս

կյանքումկյանքում,,
Այլ՝Այլ՝ միմի մեղավորմեղավոր, , խեղճխեղճ մահկանացումահկանացու::
ԻսկԻսկ երբերբ կփակվիկփակվի բեմըբեմը մեզմեզ համարհամար,,
ԵվԵվ կհայտնվենքկհայտնվենք միմի այլայլ ոլորտումոլորտում,,
ԳիտեմԳիտեմ, , ջերմորենջերմորեն կգրկենքկգրկենք իրար՝իրար՝

ՉարիցՉարից ազատվածազատված,,
Սերը՝Սերը՝ մերմեր սրտումսրտում......
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