
Հավատում եմ քեզ,խավա’ր… (ծածկանունը՝ Արփ) 
 
                                                   Հզոր է պահի ուժը…ստիպում է դառնալ 
                                                   հակասական քո և քո միջև… 
                                                    Այդ ուժն է,որը դարձնում է անհույս երջանիկ 
                                                     ու անկատար դժբախտ… 

 
 

…Իսկ հարցերը մնում են անպատախան գուցե և նրա համար,որ հարցատերը ես եմ…Իսկ 
հարցերը արյուն են մակարդում: Պատասխան չկա, կախվում ենք փրփուրներից, երազում ենք 
չերազել… 
Մի որբացած միտք ապաստան է խնդրում:  Չեմ կարող մերժել: Պտտվում է շուրջբոլորս ու 
կրկնում առաջին անգամ.«Ես քեզ Լույս եմ բերել»: Լու՞յս…Ինչի՞ համար : Չե որ Խավարն ավելի 
զորեղ է, չէ՞ որ Խավարը վախկոտների վերջին հույսն է: Իսկ ես վաղուց արդեն ուժեղ ու 
աներկյուղ չեմ: Իսկ ինձ արդեն վաղուց են դարբնի մուրճին պաս տվել…Չկոփվողներից եմ, չի 
ստացվում քարանալ, չի ստացվում ուրանալ…ուրանալ անցյալը, ուրանալ ինքս ինձ: 
Լուսացող օրվա հետ լուսանում է հոգիս: Սիրել,սիրել  եմ ուզում: Ես փնտրում եմ քեզ,ես 
կորցնում եմ քեզ, քեզ,որ երբեք էլ իմը չես եղել ու չես լինի մեկ պարզ պատճառով միայն, որ 
չկաս…Դու չկաս, իսկ արևը վաղուց է հեգնում ինձ իմ անհույս ցնորքների համար: Անձրևը 
մատիկներով թակում է դեմքս ու մազերս: Ինձ թվում է`արտասվում եմ, ինձ թվում է`ես մարդ եմ, 
էակ`զգալու և սիրելու ունակ: Վերջին կաթիլի հետ փոշիանում են կասկածները, իսկ ինձնից 
մնում է միայն մի ծրագրավորված ռոբոտ: Վերցնում եմ ցնցուղն ու ջուր շաղ տալիս սխալներիս 
վրա, որ շատ փոշի  չբարձրացնեն, հետո խնամքով ավլում եմ ու աննկատ լցնում սրտիս բացված 
ճեղքերի մեջ…Խաբում եմ հիմարաբար ինքս ինձ, ես խաբեբա եմ, ես խլել եմ ինձնից իմ եսն ու 
սպանել անողոքաբար: 
Խավարի ճաղերը լույս են խմորում: Ես կորցնում եմ անհունի սահմանը, մոլորյալ եմ, մոլորվել 
եմ…Հայելին բացահայտում է մի նոր երևույթ իր համար`իմ աչքերը: Կանաչ ծո՞վ, թե՞ կանաչ 
ցավ…Չէ’,չէ’,կանաչ խավար, կանաչ մոռացում, կանաչ անուրջներ, որ կամուրջ են փնտրում 
նետվելու համար: 
Լու~յս, ես գրկում եմ այն, ես շնչում եմ այն: Իսկ նա անողոքաբար փախչել է ուզում: Մի՞ թե ես 
այդքան թերի եմ, իսկ ուր մնաց խավարի նվիրած կատարելությունը: Քայլերը դանդաղում են, 
կեղծ ինքնասիրությունը չի թողնում ներում խնդրել: Ես էլի մենակ եմ,ես  էլի երազ եմ 
բեմադրում, ես անհույս եմ…Մի’ թող մոռանամ, մի թող թուլանամ,ես քեզ իրական կանաչ 
դրախտ եմ խոստանում իմ ոչ պակաս կանաչ աչքերի մեջ: 
Իրիկնամուտին լռությունն է անգամ լռում, իրիկնամուտին ես հանձնվում եմ խավարին: Հրաշք. 
ես նորից կատարյալ եմ: Մի կողմ եմ դնում լուսավոր հոգիս ու հավաքում եմ պատատուկի 
ծաղիկներ, որոնք խավարի մեջ վարդերի են նմանվում: Ի~նչ հաճելի խոնավ է ամեն ինչ, 
ոտքերիս տակ այնքան փափուկ է: Ես երջանիկ եմ`չիմանալով, որ ճահիճը բամբակի դաշտի տեղ 
եմ դրել: Խավա’ր,այդ ինչպե՞ս եղավ,որ դու ինձնից խաբեբա ես…Գժվել եմ ուզում, կարելի՞  է: 



Գիշերը մի մոմն անգամ արև է թվում, գիշերը…Ախ, այդ գիշերը: Անքնությունից հորանջող զույգ 
աչքերը քուն են տենչում, բայց մի որբացած միտք անվերջ տանջում է ու մաշում. «Ես քեզ Լույս եմ 
բերել»: Լու՞յս …հանուն ինչի՞…  
Նայի’ր,քեզ խավար եմ նվիրելու: Չես ուզում: Հասկանում եմ քեզ: Ոչի՛նչ, սիրելիս, մտածիր, թե ես 
թույլ եմ, խավար եմ պաշտում: Ափսո~ս, որ միայն ես գիտեմ`խավարում պարաններ ու 
կամուրջներ դժվար է գտնել: 
Խավա՛ր, ես հավատում եմ քեզ, որովհետև քո ճաղերի մեջ է, որ չեմ տեսնում ճակատիս դաջված 
հավերժ դժբախտի պիտակը…Խավա՛ր, չթողնես ինձ մենակ, դու ես իմ կյանքի միակ Լույսը… 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     
                                                                              
                                                                                       
 
 
 
 
 
 


