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Իմ կյանքը կարծես կտավ է դարձել,
Սիրտս՝ նկարիչ, բախտս՝ երանգներ...
Նկարի՛ր իմ սիրտ,
Ինձ սե՜ր նկարիր...
Բնության գրկում, անտառի խորքում,
Մի հեքիաթային տնա՛կ նկարիր,
Խաղաղ երկնքում, կապույտ ամպերում,
Տնակիս ծուխը՝ անմա՛ր նկարիր...
Նկարի՛ր իմ սիրտ, ինձ սե՜ր նկարիր,
Սիրո խոսքերի մե՜ղմ շշնջոցով,
Նկարի՛ր իմ սիրտ, ինձ տո՛ւն նկարիր
Ու շեմը ներկիր խաղա՜ղ թույրերով...
Մի դրախտային այգի նկարիր՝
Ծիածան կապած իր յոթ գույներով,
Այգում մի չքնաղ մանո՛ւկ նկարիր՝
Ջրվեժի նման երկա՜ր վարսերով...
Մանկան գեղեցիկ պա՛րը նկարիր՝
Բյուր սոխակների քա՜ղցր երգերով
Ու պարող մանկան մո՛րը նկարիր՝
Դրախտի միակ թագուհու տեսքով...
Իմ կյանքը կարծես կտավ է դարձել,
Սիրտս՝ նկարիչ, բախտս՝ երանգներ...
Նկարի՛ր իմ սիրտ,
Ինձ սե՜ր նկարիր,
Բայց նախ և առաջ՝
Իմ հոգու խորքում հավա՛տ նկարիր…

***

Այս աշխարհը
Ինձ հյուր կանչեց, ես էլ եկա՝ չմերժեցի,
Այս աշխարհը խնջույք արեց,
Բայց ինձ կարծես չնկատեց՝ շատ տխրեցի..
Դե եկել եմ, էլ ի՞նչ անեմ,
Պիտի զոռով ներս ներխուժեմ,
Եթե անգամ
Այդ խնջույքին չմասնակցեմ,
Եթե անգամ
Անկոչ հյուր էլ ինձ համարեմ,
Միևնույնն է իմ նվերը,
Պիտի իմ հետ հետ չտանեմ...
Բախտս ահա՛ դռան շեմից դիմավորեց,
Բարև առավ, բարև տվեց ու ներս կանչեց,
Ես էլ գլխով խոնարհվեցի ու ժպտացի,
Ուրախ էի, չէ՞ որ դրսում չմնացի...
Քայլ արեցի դեպի առաջ ու կանգնեցի,
Սպասում էի, թե ո՛վ պիտի
Իմ աթոռի տեղն ինձ ասի,
Սպասում էի, թե ո՛վ պիտի հացի կանչի,
Թե ո՛վ պիտի իմ բաժակը՝
Գինի լցնի ու ճառ ասի...
Ինձնից առաջ ով եկել էր,
Քեֆ էր անում, զվարճանում,
Ինձնից հետո ով էլ գալիս՝
Ինձ հրում էր ու ներս մտնում...
Սեղանները ճոխ ու առատ,
Լցված էին աչքիս առաջ,
Ես էլ քաղցած ու քարացած՝
Կանգնել էի արհամարված...
Այս աշխարհում ինձ տեղ չկար,
Ոչ նստելու, ո՛չ քնելու,
Լոկ մենության մի անկյուն կար,
Այն էլ մարդկանց աչքից հեռու...
Աչքերս բաց, աչքերս թաց,
Լուռ մնացի այդպես կանգնած,
Ժպտում էի անքուն, քաղցած,
Բայց խենթ հոգիս՝ չչարացած...
Ա՜խ, ի՞նչ անեմ,
Կյանքս անցավ, այն էլ անտես,
Սիրտս մաշվեց
Մի գյուղացու տրեխի պես,
Էլ ո՞ւմ դիմեմ,
Ո՞ւմ աղերսեմ, որ ինձ օգնի,
Չէ՞ որ գիտեմ,
Որ ես որբն եմ այս աշխարհի...
Չե՛մ տրտնջում, չե՛մ նեղանում,
Հառաչում եմ՝ չե՛մ չարանում,
Ո՞վ չգիտի, որ որբերը
Միշտ էլ անկոչ հյուր են լինում,
Բայց այսպես էլ չե՛մ դիմանում,
Համբերելու ուժ չի մնում,
Ինձ ներեցե՛ք, մի կողմ քաշվեք
Ժամն է արդեն, հե՛տ եմ գնում...
Երբ աշխարհը ձայնս լսեց,
Կանգնեց ոտքի ու խոսք ասեց.
- Սպասի՛ր որդիս, ո՞ւր ես շտապում,
Հրաժեշտի խոսք չե՞ս ասում...
Արցունքն աչքիս՝ կանգ առա ու բղավեցի.
- Հրաժեշտի,՞ հրաժեշտի խոսք չե՛մ ասի,
Բայց իմ Աստծուն աղոթք կանեմ, որ քեզ ների
Ու կխնդրեմ,
Որ իմ դարձի ճամփան բացի...

пр. Стачки, 25, ТРК «Сокол», 5 этаж

Արմեն Վլադիկի Երիմյանը ծնվել է 1981 թվականի փետրվարի տասնյոթին
Երևանում: Նա ազդարարեց իր գրական մուտքն այն ժամանակ, երբ գրական
անդաստանում երկարատև լռություն էր, եկավ՝ նոր խոսք ասելու, եկավ՝
իր ուրույն կերպը բացահայտելու... Հեշտ չի եղել Երիմյանի կյանքի ուղին,
իսկ ստեղծագործական միտքն ու շնորհը փոքր-ինչ ուշացած է տրվել նրան,
սակայն նա գրականություն մտավ միանգամից, հախուռն՝ իր փոթորկուն
հույզերի ու զգացմունքների մեջ դնելով համամարդկային գաղափարներ:
Նուրբ քնարականությամբ և մտքի պայծառությամբ Երիմյանը նկարչի
վարպետությամբ հետ է քաշում մարդկային հոգու վարագույրը և տեսանողի
դիտողականությամբ գրչին հանձնում այդ ներաշխարհի համապատկերը:
Երիմյանի ստեղծագործության զինանոցը մարդկային հոգին է՝ ամենանուրբ
ապրումներով, դառնագին հառաչանքներով, որ ցավի ապրումով մերթ ծառս
է լինում անպատասխան սիրո դեմ, մերթ սիրո բերկրանքի ճաշակումով
հրճվում երեխայի նման: Բարություն, կարեկցանք, ազնվություն, գութ է
փնտրում նա մարդկանց մեջ ու փոխարենը տալիս սեր, ինքնամոռաց սեր,
անանց ու հավերժող, անպարփակ, անդավաճան սեր..., բայց նաև մեղավոր
սիրո գիտակցում, որ նույնպես մարդկային է ու բնական: Երիմյանը նկատվեց
հենց իր գրական մուտքի նախաշեմին: Շատ կարճ ժամանակում նա գրավեց
ընթերցող հասարակության ուշադրությունը և հայ Գրողների միության
նախագահ Աբգար Ափինյանի կողմից արժանացավ «Ոսկե գրիչ» պատվոգրին:
Նա հասցրել է թողարկել նաև «Եվ ես...» ձայնասկավառակը, որն այսօր մեծ
սիրով են ունկնդրում հատկապես երիտասարդները:

Բայց մինչ ոտքս
Քո անիծված տնից քաշեմ,
Ինձ մի գավաթ
Գինի լցրու, կենա՛ց ասեմ,
Եվ կխնդրեմ
Այս խնջույքի ներկա մարդկանց,
Որ բոլորը՝
Գեթ մեկ րոպե լուռ ինձ լսեն...
- Ա՛յ ծուռ աշխարհ, քեզ հյուր եկա,
Ո՛չ հարգեցիր, ո՛չ պատվեցիր,
Անխիղճ մարդիկ ձեր դեմ ելա,
Ո՛չ ժպտացիք, ո՛չ սիրեցիք...
Ո՛չ մի բարիք չգործեցիք,
Անգամ բա՛րև չտվեցիք,
Ո՛չ նստելու տեղ տվեցիք,
Ո՛չ էլ՝ բաժակ ջուր լցրեցիք...
Ժլատի պես քեֆ արեցիք,
Ագահի պես խժռեցիք,
Էլ ի՞նչ ասեմ, եթե անգամ,
Աղ ու հա՛ցն էլ ափսոսեցիք...
Արտասվեցի՝ ծիծաղեցիք,
Լուռ ժպտացի՝ քարկոծեցիք,
Աջ գնացի, ինձ հրեցիք,
Ձախ գնացի՝ տրորեցիք...
Ո՛չ խոսեցիք, ո՛չ լսեցիք,
Իմ բերանն էլ՝ ջուր լցրեցիք,
Ով քսա՛կ էր իր հետ բերել,
Միայն նրան համբուրեցիք...
Իրար համար նվեր առաք
Ու թանկ քարեր նվիրեցիք,
Իսկ իմ բերած խենթ նվերը,
Դե իհարկե՝ անտեսեցիք,
Բայց ես մե՛կ է ամբողջ սրտով,
Նվիրում եմ ու ձեզ լքում,
Այն իմ ՍԵ՛ՐՆ է, որ թողնում եմ
Դռան շեմին ու հեռանում,
Հենց ա՛յն շեմին,
Որտեղ այդքան հալածեծիք,
Հենց ա՛յն շեմին,
Որտեղ հոգիս քարկոծեցիք...
Թող իմ ՍԵՐԸ ինձնից հետո,
Ամեն անցնող - դարձող տեսնի,
Եթե անգամ ինձ մոռանան ու չհիշեն,
Իմ անարատ այս խենթ ՍԵՐԸ՝
Չար աշխարհի
Շեմին պիտի հավերժ տեսնեն...

***

Ում ինչ տվել՝
Հետ չեմ ուզել, հալալ լինի,
Ում օգնել եմ,
Հետ չեմ նայել, թո՛ղ մոռացվի...
Ինձ ատողին սեր եմ տվել,
Անիծողին՝ չեմ հայհոյել,
Քարկոծել են,
Բայց ցավերս լուռ եմ տարել,
Լույսս մարել,
Բայց ես մեկ է՝ լույս եմ գտել...

Սուրբ եմ ի՞նչ է, ո՛չ իհարկե,
Մեղավո՜րն եմ այս աշխարհի,
Բայց վստահ եմ, որ իմ տերը՝
Աղոթքներս չի՛ անտեսի...
Աղոթում եմ,
Որ աչքերս չչարանան,
Պարզ աչքերով
Պիտի նայեմ կեղտոտ կյանքին,
Աղոթում եմ,
Որ բերանս չդառնանա,
Բարի խոսքեր
Պիտի ասեմ չար աշխարհին...
Աղոթում եմ,
Որ իմ սիրտը չքարանա,
Մաշված հոգիս՝
Քո կարոտից չծերանա,
Աղոթում եմ,
Որ իմ սերը չմոռանաս,
Եթե անգամ,
Ինձ ուրանաս ու մոռանաս...
Հավատո՛ւմ եմ՝
Թեկուզ հեռվից, ինձ չես լքի,
Եվ այս ամենն
Ի շնորհիվ իմ աղոթքի,
Աղոթում եմ,
Թե՛ մեր համար, թե՛աշխարհի,
Բայց իմ հոգին՝
Քո աղոթքի կարիքն ունի:

***

Ներելու համար ո՛ւժ է հարկավոր,
Ներվելու համար՝ աղոթք զորավոր,
Սիրելու համար սի՛րտ է հարկավոր,
Սիրվելու համար՝ բախտի մի կտոր...
Եվ եթե անկեղծ՝
Այդ կտոր բա՜խտն էլ չունեցա այսօր,
Բայց չեմ տրտնջում,
Չէ՛ որ աշխարհը կլո՜ր է, կլոր...
Գնա՜ սիրելիս,
Գնա պտտվիր ամբո՜ղջ աշխարհով,
Անգամ աշխա՛րհն է արդեն խենթանում,
Երբ դու քայլում ես մե՜ղմ, շորորալով...
Իսկ ես կսպասեմ,
Ինչքան էլ ցավս լինի ահավոր,
Հույսիս ճրագը անմար կթողնեմ,
Ա՜խ, գուցե - գուցե ե՜տ դառնաս մի օր...
Սիրո պակասից
Չե՛մ մեռնի՝ դառնամ հողի մի կտոր,
Թեև սպասումից ու խե՜նթ կարոտից՝
Հոգիս կմարի, կդառնա անզոր...
Գնա՜ սիրելիս, գնա՛ կներեմ,
Չէ՛ որ ասացի՝
Ներելու համար ո՛ւժ է հարկավոր,
Միայն թե դո՛ւ էլ գթասիրտ եղիր
Ու ների՜ր, ների՜ր, դու էլ ի՛նձ ներիր,
Իմ ուժի համար՝
Քո աղոթքներն են միայն հարկավոր...
Գնա՛ սիրելիս,

Միայն թե կյանքում երջանիկ եղիր,
Բայց սա՛ էլ հիշիր,
Որ եթե գնաս ու ետ չդառնաս՝
Ես իմ չորացած, դառնացած լեզվով
Բարձրաձայն կասեմ ամբո՜ղջ աշխարհին,
Որ դո՛ւ չես, դո՛ւ չես, դո՛ւ չես մեղավոր
Ու ո՛չ էլ բախտը՝
Միայն ու միայն ե՛ս եմ մեղավոր...
Ու ես կստեմ, թե՛ քեզ, թե՛ բախտին
Եվ անգամ՝ հոգուս օտա՜ր աշխարհին,
Միայն ի՛նքս ինձ ստել չի ստացվի,
Թե ի՛մն էր, ի՛մն էր, բաժինը մեղքի..

***

Դու լավ գիտես, որ սիրում եմ
Ու խենթի պես խելագարվում,
Բայց ճարս ինչ,
Ես իմ սիրուն դեմ եմ գնում,
Չէ՞ որ վաղուց ուրիշինն ես,
Թեև գիտե՛մ, ինձ ես սիրում...
Ա՜խ, իմ քաղցր, դե մի՛ լռիր,
Մի բան ասա՛, հետս խոսի՛ր,
Իմ արյունն ես, դե մի՛ պաղիր,
Սիրող սիրտս քո լռությամբ մի՛ խցանիր...
Դո՜ւ ես պտուղն իմ արգելված,
Էլ ո՞նց գնամ դեմ իմ կամքին,
Ինչպե՞ս գնամ դեմ իմ կյանքին,
Եթե միայն արգելվածն է քաղցր՝ սրտին...
Քեզ սիրելով մեղք եմ գործում,
Հոգիս հանձնում դժոխքին,
Քեզ մերժելով ի՜նձ եմ տանջում,
Եվ իմ սիրտը բաժին անում կրակին...
Ա՜խ, ի՞նչ է սա,
Սեր, թե՞ պատիժ, ո՞նց հասկանամ,
Սիրտ, թե՞ հոգի,
Որի՞ն մեղքի անուն կոչեմ ու հեռանամ...
Իմ արգելված սիրո պտուղ,
Երևի թե քեզ մոռանամ,
Թեև գիտեմ, որ վաղ թե ուշ,
Ինքս ինձնից կխռովեմ ու կզղջամ...
Բայց ի՞նչ արած,
Եթե արդեն ուրիշինն ես,
Օրը կգա հավերժության,
Եվ իմ գրկում, միայն ի՛մը կլինես...
Քեզ խնդրում եմ,
Հրաժեշտս ճիշտ հասկանաս,
Աղոթում եմ,
Որ ինձ ներես ու մոռանաս...
Չե՛մ վախենում
Հուր դժոխքի տանջանքներից,
Չե՛մ խուսափում
Աստծո արդար դատաստանից...
Վախենում եմ հաջորդ կյանքում
Ինձ որոնես ու չգտնես դրախտում,
Վախենում եմ քո կարոտից հոգիս այրվի,
Այն էլ արդեն այդ անիծյալ դժոխքում...
Արմեն ԵՐԻՄՅԱՆ

