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Ալիսը ծուռ հայելիների աշխարհում
երջանկության մեխանիկան
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ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ

Տաղեր
- Միլիոնավոր տարիներ ծաղիկների վրա փշեր են աճում: Եվ 

միլիոնավոր տարիներ գառնուկները ծաղիկ են ուտում: Մի՞թե լուրջ 
գործ չէ հասկանալ, թե ինչու են նրանք ամբողջ ուժով փուշ աճեցնում, 
եթե փշերից ոչ մի օգուտ չկա: Մի՞թե կարևոր չէ, որ գառներն ու 
ծաղիկները կռվում  են միմյանց դեմ: Իսկ մի՞թե դա ավելի լուրջ և 
կարևոր չէ, քան կարմրադեմ  ու հաստափոր պարոնի թվաբանությունը: 
Եվ եթե ես աշխարհում  միայն մի ծաղիկ գիտեմ, որն աճում  է իմ  
մոլորակի վրա, և ուրիշ այդպիսի ծաղիկ ոչ մի տեղ չկա, իսկ փոքրիկ 
գառնուկը մի գեղեցիկ առավոտ հանկարծ կուտի այդ ծաղիկը և չի էլ 
հասկանա, թե ինչ է անում: Սա քո կարծիքով կարևոր չէ՞:

Նա թունդ կարմրեց: Հետո նորից սկսեց խոսել.
- Եթե դու մի ծաղիկ ես սիրում ՝ միակը, որի անու նը միլիոնավոր 

աստղերից և ոչ մեկի վրա չկա, դա արդեն բավական է: Դու նայում  ես 
երկն քին ու քեզ երջանիկ ես զգում: Եվ դու ասում  ես քեզ. «Այնտեղ՝ 
ինչ-որ մի տեղ, ապրում  է իմ  ծաղիկը...»: Բայց եթե գառնուկը 
ծաղիկն ուտի, այդ նույնը կլինի, եթե բոլոր աստղերը միանգա մից 
մարեն: Եվ դա, քո կարծիքով, կարևոր չէ՛…

 ԱՆՏՈՒԱՆ ԴԸ ՍԵՆՏ–ԷՔԶՅՈՒՊԵՐԻ 
«ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆԸ», հատված

Լեռնե՜ր, ներշընչված դարձյալ ձեզանով,
Թընդում  է հոգիս աշխուժով լըցված,
Ու ջերմ  ըղձերըս բախտից հալածված,
Ձեզ մոտ են թըռչում  հախուռն երամով:

Ձե՜զ, ձեզ, վերըստին, ամպամած լեռներ,
Կյանքի տխրության ամպերի տակից
Ես ձայն եմ  տալիս ու ծանրաթախիծ
Հոգուս ձայները ձեզ բերում  նըվեր:

Քեզ մոտ եմ  գալիս, իմ  հի՜ ն տրտմություն,
Վեհափառ դայակ մանուկ օրերիս,
Այնժամ  էլ չէիր ինձ հանգիստ տալիս՝
Սըրտիս ականջին խոսելով թաքուն…

Ո՜վ, որ կանչում  ես գիշեր ու ցերեկ
Հազար ցավերով, հազար ձևերով,-

Ոգևորության հըզոր թևերով
Քեզ մոտ եմ  գալիս, հայրենի՜ք իմ  հեգ:

Գալիս եմ, բայց ոչ ուրախ երգերով
Քո ծաղիկներին ծաղիկ ավելցնեմ,
Այլ դառն հեծության հառաչանքներով
Էդ անդընդախոր ձորերըդ լըցնեմ:

Ձորե՜ր, ա՜յ ձորեր, սև, լայնաբերան,
Սըրտիս էս խորունկ վերքերի նըման.
Աստծու հարվածի հետքերն եք դուք էլ,
Ձեզ մոտ եմ  գալիս, ուզում  եմ  երգել:

Դուք էլ խոսեցե՜ք, դուք էլ պատմեցե՜ք,
Ձեր անդունդներով եկեք չափվեցե՜ք,
Դուք է՞լ եք, տեսնեմ, էնքան մեծ ու խոր,
Ինչքան իմ  հոգու թախիծն ահավոր…

Մեղեդի Աստվածածնի
Հիանալի ու թրթռուն
 երգ է հյուսվել կույսի մասին,
 որպես մի վեհ խորհուրդ մարդկանց:
Նոճի է նա բողբոջուն, 
 սափոր եղեգնյա,
 մատներն ինչպես յուղ դալարուն:
Նուրբ հոնքերը կից կամարներ,
 աչքերն վառ են որպես աստղեր 
 ու տաք ինչպես արևը բարկ:

 Մեղեդի ծննդյան
Աչքերը ծով ծավալվել են
 ծիծաղախիտ ծովի վրա առավոտյան՝
 երկու փայլակնաձև արեգակի նման,
 ինչպես շողն է իջնում  լույս առավոտից:
Նռնենի այտերն նման են ծաղիկներին
 գեղաշիտակ սարդի տունկի,
 որի ցողունով դեպի սիրտը ծաղկի 
 կարկաչում  է սերը ծաղկուն:
Ողորկ թևերը կապում  էր կամարակապ,
 ներդաշնակ, գեղգեղուն, հեշտալի երգով:
Միմյանց էր հյուսում  ելևէջները,
 հանդարտիկ շարժվում  էր, թիկնեթեկին ճեմում:
Բերանն երկթերթի, վարդն էր շրթներից կաթում,
 լեզուն նման էր քաղցրանվագ տավղի:
Հազրեով զարդարուն ծամի հյուսքերի 
 դեղը կենսատու ունի գինու գույն:
Գեղեցիկ վարսերը, գեղեցիկ վարսերը 
 եռահյուս բոլորել են այտերը:
Ծոցն լուսափայլ, կարմիր վարդով լցված,
 դաստակներն՝ ծիրանի անուշակի փնջեր:
Խնկում  էր կնդրուկից բուրվառն հրով
 աստվածային լցված,
 քաղցրանվագ ձայն էր նրանից հնչում:
Գեղեցիկ, կապույտ, ծիրանի, բեհեզյա
 և որդան-կարմիր ոսկեշող գույներով
 փայլուն պատմուճանով զարդարված էր:
Գոտին արծաթափայլ, ոսկետտուն,
 շափյուղա ակներով, ակներով կամար
 մանրամասն հորինվածով պճնված էր:
Երբ նա շարժվում  էր մարգարտափայլ գեղով,
 ոտքերից գնալիս շող էր կաթկաթում:
Այն թագավորին, այն նորածին փրկչին,
 քեզ զարդարողին փառք հավիտյանս. ամեն:
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