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პროფესორი   თამარ  ბარბაქაძე 
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ცხოვრებაგამტარი 

 

 

ღუმელიდან  გადმოვარდნილ 

წითელ  ნაკვერჩხალს 

თითებით  რომ  დაეწვდებოდა, _ 

სწრაფად,  გულგრილად, 

ვითომც  არაფერი! _ 

და  უკანვე  მიუგდებდა 

დედამუგუზალს; 

არ  გეწვის,  ბები? _  ავცქეროდი... 

გავიდა  დრო  და  მოვიდა  დრო: 

მეც  ვისწავლე  

ცეცხლთან 

 უსაფრთხო  ურთიერთობა. 

აღარც  მე,  ბები! 

აღარც  მე  მეწვის  ასე  იოლად; 

დაჭკვიანდნენ  ჩემი  ხელები, 

დაეშმაკდნენ, 

გულუბრყვილოდ  აღარ  იტკენენ; 

აღარც  გაქცევა  ესწავლებათ, 

აღარც  დამალვა; 

თან  ხომ, 

კიდევაც  დამიჩლუნგდნენ, 

დაუხეშდნენ  ტკივილებისთვის... 

ის  კი,  შიგნით, _ 
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რის  თარგმნასაც  

სხეულით  ვცდილობთ, 

ის   რად  დარჩა  

მარად  უგარსო, 

გამუდმებით  ახლად გაფცქვნილი; 

სულ  დაფუფქული  რატომ  დააქვს 

უხილავი,  ჩვილი თითები, 

რად  ვერ  ისწავლა 

ცეცხლთან  

უსაფრთხო  ურთიერთობა… 

 

                                2012. 8 მარტი 

 

 

ცხოვრებაგაუმტარი 

                        ნიკა  მწარიაშვილს 

 

 

მლაშე  წყალშიც  რომ  მოხარშო, 

ზედმეტ  მარილს 

თევზი 

მაინც  არ  მიიღებსო, _ 

გამიგია,  თორემ,  რა  ვიცი, 

არ  მიცდია  გადამოწმება. 

ღირდა  კი,  ვითომ, 

ჭეშმარიტების  დასადგენად 
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თუნდაც  ერთი 

ჭეშმარიტი  თევზის  გაწირვა! 

მჯეროდეს,  როგორც  გამიგია; 

ეს  უფრო  კარგი  ამბავია, _ 

სასარგებლო, 

უფრო  ჭკუის სასწავლებელი. 

თევზმა  _  თევზისთვალებიანმა, 

ამ _ პირშიწყალჩაგუბებულმა, 

ახლა  კიდევ _ 

მარილწყალში   მოთუხთუხემ, 

სიბრძნით  

როგორ  უნდა  მაჯობოს! 

ესეც  რომ  თავს  არ  დაიმლაშებს! 

... ნუ  შეეცდები, 

გაეპარო  ცხოვრებას   ჩუმად,  

ფეხაკრეფით; 

არ  გაგატარებს, _ ნაბულზეა; 

ძაღლზე  უფრო  გულძაღლია 

ეს  დალოცვილი. 

ჩაიცვი  რამე  _  გაუმტარი, 

და   მოუშვი; 

მოუშვი   და 

დაბამბული   მკლავი  მიეცი, _ 

სულ  დაბამბულ  მკლავზე  დაღალე... 

არ  ჩაუარო! 

შეეგებე, 
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შესცინე, 

ოღონდ, 

ჩაიცვი  რამე  _  ცხოვრებაგაუმტარი. 

 

                                     2012.  2 მარტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

ტორტილა  ფლეტი 

 

 

რა  კარგია  ტორტილა  ფლეტში! 

რა  კარგია  ყველაფერი 

ტორტილა  ფლეტში! 

რა  ლამაზია 

შიმშილი   და  მიუსაფრობა, 

ეს  ალალი  ქურდბაცაცობა, 

სპეტაკი  სიძვა, 

გულუბრყვილო  ვერაგობანი... 

რა  კარგია  ტორტილა  ფლეტში! 
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რა  კარგია  ადამიანიც 

ტორტილა  ფლეტში! _ 

მარტო  გარედან  იჭუჭყება,  

ჭუჭყის  ქვეშ, _  ბრწყინავს... 

რა  კარგია  ტორტილა  ფლეტში! _ 

რა  ყოჩაღად  იგერიებს 

თევზის  სუნით  აქოთებულ  სანაპიროს 

ნემსიწვერების  ნაზი  სურნელი... 

რა  კარგია  ტორტილა  ფლეტში! 

რა  კარგია  ნესტიან  თხრილში 

თბილ  სიზმრებზე  თავის მიდება... 

რა  კარგია,  

როცა  სიცოცხლე  ცოტაღაა, 

ერთი  პირის  გასველებაღა,  

გალონის  ძირში  ჩარჩენილი  ღვინოსავით, 

და   შეგიძლია  გამოთრობა 

ცოტა  სიცოცხლით... 

რა  კარგია  ტორტილა  ფლეტში! 

რა  კარგია, 

რა  ლამაზია, 

რა  ადვილია, 

როცა  

სტაინბეკის  კალამს  ჰკიდიხარ 

ცრემლის  წვეთივით 

და  არა  _  ცხოვრებას, 

რომელიც  ცხოვრებაა, 
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და  მწიფს სადღაც, 

უფლისგან  შოოორს, 

გარე  ტოტებზე, _ 

შობის  ხსნილივით  მსუყე, 

დიდმარხვის  ხსნილივით  ქიშმიშებიანი. 

 

                                             2012. 2 აპრილი 

 

 

 

 

 

 

          mZime alayafi 

              mama adam axalaZes 

 

   

vera, ufalo, 

  wminda miwas ver moviloceb, 

  magram mec minda 

  Seni didi madli, 

  mec minda. 

  mciredmorwmune rom ar viyo, 

  xelSi joxiT  da zurgze _ abgiT, 

  fexSiSveli,  

  gzas tantaliT unda movdevde; 

  magram, me var mciredmorwmune. 

  erTaderTi, rac mabadia,  
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  Weria da, _  Wers ver moviSli, 

  radgan me var mciredmorwmune. 

  amodena momlocvelSi 

  arc aravin maxsendeba, _ 

  dabrunebuli, 

  SiSvel qvaze Camomjdariyos. 

  brwyinavs aviaqaravani, _ 

  cis frinvels da velis SroSans 

  imaT Soris 

  arvin Camohgavs; 

  xelSi vardiviT mogizgize 

  RvTaebrivi cecxlis frialiT, _ 

  sul mdidrebi piligrimoben. 

  Raribebis yariboba ar gamigia. 

  vera, ufalo, 

  vercxlisferi laineriT verc gipovidi, 

  ufro Sors geZeb, _  

  sakuTari sisxliviT axlos . . . 

  vera, ufalo, 

  eklesias ver agiSeneb; 

  vera, ufalo, 

  verc erTaderT samoss gavixdi, 

  rom Sen Segmoso, _ 

  ra vqna, mrcxvenia siSiSvlisa. 

  me vin mkiTxa vaSlis ambavi! 

  vaSli uCemod SeiWama, 

  magram mas aqeT 

  siSiSvlisa mrcxvenia, mamav! 

  vera, ufalo, 
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  verc yvela muWas Sevewevi, 

  Cemken gamowvdils, _ 

  Cemi wyalobis molodini, 

  rogorc sio, 

  pirgaxsnili kokoriviT rom Seatokebs . . . 

  vera! vera! vera! 

  an mapatie, 

  an saxlis karze 

  ase xSirad nu mikakuneb, 

  yovel nabijze  

  mowyalebas nu mTxov, ufalo! 

  me Raribi var, 

  Sen ki _ bevri . . .  

  mainc minda 

  Seni didi madli, 

  mec minda. 

  . . . sanam daxlebs  

  kidev erTxel aayiraveb, 

  yiraze dgas aqauroba. 

  ded-mamiT obol samSoblodan 

  gza pirveli samSoblosaken, _ 

  asavlelia.  

  hkidia mZime alayafi 

  aficrul zecas . . . 

  Tu yviTeli gasaRebi ergeba mandac, 

  Tu Seni madlic 

  xerxiT da RoniT saSovnelia, 

  Tu araferic ar aiwona 

  sasworis pinas 
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  bumbuliviT verdaCneulma, _ 

  rac marcxenamac ar icoda 

  da mxolod SenTvis iyo sacnaur . . . 

  rogor iqneba? _ 

  CaiJangeba RaribTaTvis karis kliteni? 

  gaetevian nemsis yunwSi aqlemebi? 

  

                                                                   2011. 6 მაისი 

 

 

 

 

 

გაჩერებაზე 

  

 

... თქვა, რომ  ნანობდა; 

ნანობდა, რომ  ბევრი  იფიქრა. 

რომ  გვიან  მიხვდა: 

ერთადერთი,  

რაც  ცხოვრებას  არ ჭირდება, _ 

ანალიზია. 

რაც თქვა, ეს იყო. 

დანარჩენი  აღარ  უთქვამს, 

მაგრამ  ისმოდა. 

გაჩერებაზე, 

შორიახლო  მომლოდინე  მგზავრებისათვის 
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არაფერიც  არ  ხდებოდა. 

მხოლოდ  მე  ვგრძნობდი, 

მე  ვხედავდი: 

ქალი,  რომელიც  მშვიდად  იდგა, 

როგორ  გრგვინავდა  და  ბობოქრობდა, 

რა  დაუნდობლად  წიხლავდა  და 

კორტნიდა  და 

წყევლიდა  და 

აფურთხებდა  საკუთარ  იღბალს. 

მესმოდა,  როგორ  გაჰკიოდა 

ქალი,  რომელიც  ჩუმად იდგა. 

გაჰკიოდა,  რომ  გვიანია... 

რომ  ალაგდა  უკვე  ცხოვრება, _ 

სუფრასავით, 

სანამ  ფიქრობდა, 

და  იმისი სუფთა თეფშიც 

თან  გაიყოლა... 

გაჰკიოდა, 

რომ  უკვე  ქალი  აღარ არის: 

მზე  _  სამკაულად  მოსახმარი, 

ღუმელად  ექცა; 

რომ  უკვე  ქალი  აღარ  არის, _ 

ლილიფარას  ყვავილია, 

ლილიფარას  ყვავილივით 

სულ  მზისაკენ  უჭირავს  ძვლები... 

გაჰკიოდა,  რომ  მის  სახლში, 
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ამ  ხნისაა და,  

არასოდეს  დაღამებულა,  

რადგან  არასდროს  არ  ღამდება 

მარტოქალის  საძინებელში, 

არ  ღამდება,  _  ბნელდება  მხოლოდ... 

გაჰკიოდა, 

რომ  იმისი  თეთრეულის 

მდუღარე  თოვლზე 

ალუბალი  არ  გასრესილა... 

რომ  არც  საწოლი  დავიწროვდა... 

რომ  ვერასოდეს  იყო  სუსტი... 

რომ   სარკესთან,  შემოსასვლელში, 

საკიდის  ძირას, _ 

დაქარგული  ჩუსტების  გვერდით 

არასოდეს  უცხოვრიათ 

დიდ,  მძიმე  ფოსტლებს... 

რომ  მისი ძილის კუნჭულებში 

გამუდმებით  დაძვრებოდა  შიშის  თაგვი 

და  ძილს  უხრავდა... 

გაჰკიოდა, 

რომ  ფუი,  ბევრ  ფიქრს! 

დათვლილ  ნაბიჯებს! 

ასჯერ  გაზომვას! 

არც  ერთხელ  გაჭრას!......... 

გაჰკიოდა.  მე  _  ვუსმენდი. 

მე  რას  ვიტყოდი!  _  ჩუმად  იდგა. 
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ერთადერთი, 

რაც  ცხოვრებას  არ  ჭირდება, 

ანალიზია. _ 

რაც  თქვა,  ეს  იყო. 

 

                                 2012. 26 აპრილი 

 

 

კრეპჟორჟეტივით 

 

 

აი,  მიწა! _ 

მამაჩემის 

ცალუღელა  საფლავის  გვერდით: 

მყეფარი  მიწა! 

ავი  მიწა! 

მშიერი  მიწა! 

აი,  მიწა,  რომელიც  მე, 

ადრე  თუ  გვიან, 

ჭიპლარზე  უნდა  გამომებას  

და  სიკვდილამდე  მეტარებინოს... 

აი,  მიწა, _  საკაბე  მიწა, 

გაუჭრელი, 

დედაჩემის  კარადაში  გადანახული  

კრეპჟორჟეტივით. 

 

                                    2012. 17 მარტი 
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* * * 

 

 

ვარდკაჭაჭა  რაღაა  და  რომელიაო! _ 

იცი,  რამდენს  ვაძებნინე 

შენი  თვალები 

ბოტანიკის  ატლასებში 

და  ლოკოკინას  ნიჟარებზე  ამხედრებულ 

მინდვრისპირებში, 

ვარდკაჭაჭა  დედაჩემო... 

 

                                         2012. 16 მარტი 
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* * * 

 

 

ნეტა,  ზამთარში  არ  მოვკვდებოდე, 

შვილებოო, _ 

რა  გაათბობს  მაღლა  სახლსო, 

პანაშვიდებზე  

ხო  დაგეყინათ  ფეხებიო, 

რაღა  ვქნა, 

რო  დამიცივდეთო... 

 

                                 2012. 16 მარტი 
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wesrigi 

       

 

arasodes ar  vyofilvar  

                vercxliswyaliviT diasaxlisi, 

                xel-fexidan 

                naperwkali 

                ar damcvenia; 

                mainc eswreba, _ wesrigia. 

                wesrigia, _ vin aris aq 

                Tavdayira saxlis damcemi; 

      Werze vin dadis; 

      aq vin aris Spaleris risxva, _  

   nekeriviT nedl TiTebSi 

   CabRujuli flomasteriT 

   Tavzars vin dascems . . . 

   autaneli wesrigia, _ 

   sunTqvac ki miWirs, 

   Zlivs mivaTrev  

   amsimZime Tavisuflebas. 

   wesrigia; 

   wesrigia; 

   wesrigia. 

   ra iqneba, 
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   erTxel raRacas ver mivagno! 

   wesrigia, _ 

   daudevrad Senaxuli nivTic  

   mpoulobs: 

   me Tu vera, 

   Cems xelebs mainc axsendebaT. 

   wesrigia, _  

   erTxel gemoze ver avrie, 

   ver iqna da ver davamyare 

   namdvili qalis sakadrisi 

   uwesrigoba. 

   aumRvreveli wesrigia, 

   sul wesrigia, 

   im saxlSi mudam wesrigia, 

   sadac patroni  

   liftidanve xelCanTaSi  

   gasaRebs eZebs, 

   da arasodes akakunebs 

   sakuTari saxlis karze 

   da Signidan gaRebuli kari 

   ar icis. 

 

                                                            2011. 25 იანვარი 
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მაყუჩიანი  სიყვარული 

 

 

 

...როცა  სიბრმავემ  აღარ  გაჭრა, 

ყველას  ერთბაშად  აღმოაჩნდა 

აბსოლუტური  მხედველობა; 

ძაღლსა  და  კატას  გამოაბეს 

გაქუცულ  კუდზე 

და  ღობე-ღობე   ათრევინებენ... 

აბა,  ვის  გიყვართ 

ამადეო  მოდილიანი! _ 

ჩამოგლიჯეთ  კალენდრებიდან! 

ჩამოფხიკეთ  პოსტერებიდან! 

ჩამორეცხეთ  სამორინეს  

და  სასტუმროს  ფასადებიდან! 

გაზეთებიდან  გააქრეთ  და 

ჟურნალებიდან 

და  უძირო  საიტებიდან... 

შეინახეთ, 

გადამალეთ, 

გააძვირეთ  მოდილიანი! 

...როცა  სიბრმავემ  აღარ  გაჭრა, 
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საყოველთაო  სიყვარული  დაუმიზნეს, _ 

მაყუჩიანი, 

მკვლელი, 

ვერაგი, 

როგორც  ჯიბიდან  ნასროლი  ტყვია. 

 

                                                 2012. 10 მარტი 
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* * * 

 

 

წყალნი  რომ  წავლენ  

და  წამოვლენ  

და  ქვიშანი  რომ  დარჩებიან, 

განძი  სად  მიდის,  განძეული! 

განძი  ფსკერზე  დაიმარხება. 

ან  მოხდება  და 

ან  არ  მოხდება, _ 

ოკეანე  ამოყირავდეს: 

ამოყაროს, 

ამოანათოს... 

ან  მოხდება  და  

ან  არ  მოხდება, _ 

გამოვიდეს  ვინმე  _  ნათელი: 

შეტოპოს, 

ჩადგეს, 

და  ფსკერამდე  უწვდინოს  ხელი... 

 

                                              2012. 17 მარტი 
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uari eTqvas! 

 

    galaktion tabiZis gancxadeba 

    saqarTvelos ganaTlebis komisars: 

radgan vimyofebi metismetad Seviwroebul 

mdgomareobaSi utanTsacmelobiT da ufexsac- 

melobiT, umorCilesad gTxovT, aRZraT 

Suamdgomloba... gamixsnas krediti... tanisa- 

mosisa da fexsacmelis misaRebad. fuls nawil- 

nawilad miiReben TviT Cemgan... imedi maqvs, mxed- 

velobaSi miiRebT Cems mdgomareobas. 

         pativiscemiT galaktion tabiZe 

          1924 w. 24 marti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gankarguleba: ,,uari eTqvas!” 

me nu vyofilvar saqarTvelo, Tu ar dagRalo, 

me nu vyofilvar saqarTvelo, _ SuriT mRuari, 

palto ki ara, giJis kvarTi Tu ar Cagacva, 

Tu ar giSxuvlo maTraxiviT: ,,eTqvas uari!” 

 

Seni valebiT pirTamde savsem, 

Tu ar Cagidga yvela droSi TiTo faceri, 

Cemgan gawiruls, Tu samSoblod ar mogaCveno 
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Tovli iribi da almaceri. 

 

Tu ar gaverTo Seni gaZlebiT, 

Tu ar dagZaxo bewvis xidze: ,,poeto, antre!’’ 

maSin samSoblo aRar vyofilvar, 

Sen Tu sikvdili ar moganatre! 

 

klakiorebis brboebisgan taSis myidvelTa 

fuye didebiT CamoJamuli, _ 

Tu ar dayruvda Sen winaSe, Tu ar dabrmavda, 

Tu ar damunjda, raa mamuli. 

 

uari eTqvas g.tabiZes! rogorc wesia: 

mokvdavs _ sasaxle, ukvdavs _ boseli; 

aha, mamulis Sxamiani RorRi da qviSa, _ 

Seni puri da Sesamoseli! 

 

iare axla fexSiSvelam...  ,,gza aris cxeli...” 

wiTlad gakvale maradisoba... 

fexisgulebiT ara mxolod cvari mamulis, 

misi eklebic ukeT icnoba. 

 

palto ki ara, giJis kvarTi Tu ar Cagacva, 

Tu ar giSxuvlo maTraxiviT, _ ,,eTqvas uari,” 

me nu vyofilvar saqarTvelo, Tu ar dagRalo, 

me nu vyofilvar saqarTvelo, _ SuriT mRuari. 

 

...Tu gapatia, rom gicno da TviTve aRmarTa 

dafna, saSenod Semorkaluli, 
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Tu TviTmkvleliviT ar migagdo Ria sarkmelTan, 

Tu gapatia, rom uyvarxar, _ raa mamuli... 

 

 

                                            2007. 11 marti 

 

მათქმევინე, დე!. 

                                 ქართველ  პოეტებს 

 

სამშობლო ხარ! _ ამას აღარ ეშველება, 

მაგრამ, თუ არ მოგვიკითხავ დიდხანს, 

მე წინდაწინ მებრალები იმ დღისათვის,  

როცა მოგვიკითხავ. 

 

პოეტი ვარ... შენი სიოც გადამძალავს, 

შენი ცერად შემოხედვაც დამჭრის; 

ვმალავ ლექსებს საქაღალდის ფსკერზე, რადგან, 

ფსევდონიმში დასამალი რა მჭირს! 

 

სანამ ჩემი სიყვარულის გეშინია, 

დგას "ჭკვიანი" და აღლუმი მიჰყავს, 

სანამ თვითონ არ მიმხვდარხარ, საქართველოვ, 

მოსავლელი ვინ გყავს. 

 

რა გვჭირს შვილებს ფსევდონიმში გასაქცევი... 

ვკეცავ ლექსებს და უჯრაში ვდებ; 
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ჩემი შიში შენი დიდი სირცხვილია,  

მათქმევინე, დე! 

 

სამშობლო ხარ! _ ამას აღარ ეშველება, 

მაგრამ, თუ არ მოგვიკითხავ დიდხანს, 

იმ დღისათვის მებრალები, საქართველოვ,  

როცა მოგვიკითხავ… 

 

                                                    2004. 4 აგვისტო 
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Sabiamani 

 

yorankldemde ra aiyvanda... 

Tavic moekla da  

imsiSorezec evlo?!  

sofelSi kide,  

saidan ginda, gadmovarde, -  

neta, romeli meTeqvsmete sarTulidan... 

Tofi, Toki da Sabiamani, -  

kaxel TviTmkvlelTa arCevani.  

...ufalo, rame usaSvele  

TviTmkvlelebis ugzoukvlobas.  

erT leqsSi rom nanias vambob,  

is nania daaqvriva  

vano papam, _ mezobelma.  

`vanom ro Tavi maiwamla SabiamaniT~, _  

sul es aris,  

rac masze maxsovs;  

sxva danarCeni, _ warmosaxvaa,  

da xsovnaSi mereva xolme.  

...ufalo, rame usaSvele  

TviTmkvlelebis ugzoukvlobas... 

dedakaci rom TvalmoSorebiT daigula,  

gamoitana marnidan malviT (albaT),  

da mibrecil-mobrecili jamis aswvriv  

gaxsna muWa (albaT),  

miaSvava Sabiamani _ cis fxvniliviT.  

muxlze aigdo grili kokura (albaT),  
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dahkra jams wyali (albaT),  

amouria,  

amouria wiflis nafotiT,  

fxakafxukiT (albaT),  

gaxsna cis fxvnili, _  

amoixeda Txevadma zecam  

glexis jamidan  

cisferTvala goliaTis  

cali TvaliviT (albaT)... 

...ufalo, rame usaSvele  

TviTmkvlelebis ugzoukvlobas.  

mTeli cxovreba  

venaxs wamlobda SabiamaniT,  

adga da, erTxel,  

Tavsac uwamla (albaT).  

ufalo, rame usaSvele  

TviTmkvlelebis ugzoukvlobas;  

daxsen,  

daxsen mware xetials,  

da mandauri venaxis bolos  

Carge balaxbulaxiviT,  

an TikaniviT miabi sadme,  

mandauri  

saCrdilobeli atmis ZirSi,  

daRlili suli vano papasi, _  

ulamazesi sawamlaviT  

Tavmoklulisa.  

 

 

              2004. 8 agvisto 
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ჩემთვის  და  ჩემი  ორი  დისათვის 

ვუძღვნი მშობლებს: 

ვივა საიქოძეს და 

ნიკოლოზ გოჩიაშვილს 

 

 

ამბავი  ვარდკაჭაჭას  ყვავილებისა 

 

 

გაზონში იმას ვინ მიუშვებს _ ვარდკაჭაჭაა! 

გატკეპნილზე ამოსულიყო _ სარეველებთან. 

თითქმის უფოთლო, გაბარჯღული, 

ქარს ძნელად იმჩნევს, 

ნიავს _ სულ ვერა. 

აბა, რად უნდათ ამნაირი _ 

ვერმოშრიალე, ვერხასხასა. 

მერე რა, რომ 

ყვავილები აქვს, როგორც სული _ 

ღეროებიდან გამოხელილი. 

ყვავილის სულიც, 

ისევე, როგორც სულის ყვავილი, 

ესთეტის თვალებს ვერ დაატკბობს, 

დიზაინისთვის არ გამოდგება. 

უცხო ფერი აქვს, უსახელო; 
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არადა, მახსოვს... 

ფიქრით მივირბინ-მოვირბინე 

ლურჯის ნაირსახეობანი: 

ზეცა ბავშვობის 

და ბავშვობისშემდგომი ზეცა, 

ბინდი, რიჟრაჟი, 

ზღვა და ზღვისფერი, 

კაბები და კაბისფერები; 

სიზმრის ფერადი ტომეულებიც ავაშრიალე... 

არსად არ იყო. 

ყველაზე ბოლოს იქ მივედი, 

სადაც მუდამ ბოლოს მივდივარ, 

საიდანაც უნდა დამეწყო. 

ყველაზე ბოლოს შენთან მოვედი 

და შენს თვალებში ვიპოვე, დედა! 

სხვა არაფერი მახსენდება ამნაირი _ 

დაღლილი ცისფერი... 

მიყვარხარ, ვარდკაჭაჭავ! 

მებაღის ბრჭყალებს გადარჩენილი 

და ქალაქში შემოპარული _ 

მიმეორებ და მიმეორებ დედაჩემის თვალებს, 

მიყურებენ და მიყურებენ დედაჩემები. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ესეც ამბავი ვარდკაჭაჭას ყვავილებისა, 

ჩემო დედაო, 

სულის ხერხემალს ჩაფრენილი, ჩახორცებული, 
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ოქროსევდის წყალში ნაფერი 

ჩემთვის და ჩემი ორი დისათვის. 

 

ამბავი  აღმოჩენისა 

 

გულგახეთქილმა მოვირბინე, 

რომ მემცნო შენთვის, 

ანუ მთელი სამყაროსათვის: 

"დედა, ღრუბლები მოძრაობენ, 

მოძრაობენ, თურმე, ღრუბლები, 

მოძრაობენ ღრუბლები, იცი?!" 

ვერ გაგაოცე. 

"ჰო, ასეაო", _ მშვიდად მითხარი, 

განმარტე კიდეც "ბავშვის ენაზე", 

რასაც მაინც ვერ გავუგე 

თავი და ბოლო; 

ჯერ იმიტომ, რომ 

გამარტივებასაც ზღვარი აქვს 

და მე იმ ზღვარსაც ვერ ამოვწვდი; 

და მეორეც, _ 

ჩემთვის იდუმალს, გასაოცარს 

მე დღესაც კი ვერ ვიმეტებ განსამარტავად. 

ჰო, ასეაო, _ რომ მითხარი, 

რა გაიფიქრე? 

გულმა რა თქვა? 
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გული იტყოდა: 

,,საბრალო შვილო, 

დაიწყო უკვე შენი ცხოვრება. 

ჩანაყე წყალი, 

გულმოდგინედ ჩანაყე წყალი 

და კედელზე შესაყრელად 

საუკეთესო ეძიე ცერცვი. 

გულმოდგინების ხარისხით და 

ცერცვის ხარისხით 

ვიზომებით და განვსხვავდებით, 

თორემ წყალი სად ინაყება, 

ან კედელი ცერცვს სად იჩერებს! 

შენ მართლაც პირველაღმომჩენი ხარ 

და ყველა პირველაღმომჩენია. 

ენა და გული ისეთს ვერ იტყვის, 

ჰო, ასეაო _ 

მშვიდად რომ არ შემოგაგებონ”. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ესეც ამბავი აღმოჩენისა, ჩემო დედაო, 

სულის ხერხემალს ჩაფრენილი, ჩახორცებული, 

ოქროსევდის წყალში ნაფერი 

ჩემთვის და ჩემი ორი დისათვის. 

ამბავი  ფრჩხილებისა 

 

გვიყვარდა ბავშვებს 
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სიკვდილ-სიცოცხლის თამაშობანი. 

გვიყვარდა ბავშვებს 

მიწიანი თამაშობანი. 

მიწა ხომ მუდამ 

უშურველად გვეძლევა ხოლმე, 

მიწა მუდამ საკმარისია, 

მით უმეტეს, 

სიკვდილ-სიცოცხლის თამაშებისთვის. 

მკვდარ ჩიტებსაც რა გამოლევდა, _ 

ჩვენი სამყოფი ყოველთვის იყო. 

სულ პირწმინდად ჩაიხოცნენ მაშინდელები, 

სულ პირწმინდად დახუჭეს ფრთები. 

გავხედავ ხოლმე, გამაკანკალებს _ 

გოჯს ვერ იპოვი, 

თითო ჩიტი ყველგან მარხია. 

ეს სიკვდილით თამაშისა... 

სიცოცხლისას რას ვთამაშობდით?! _ 

ნასიკვდილარ მიწას გავცრიდით 

(კენჭი და ჩონჩხი იყრებოდა), 

მოვზელდით, 

კვერებს ვაბრტყელებდით ხელისგულებში, 

მზეზე ვაწყობდით _ მზე აცხობდა. 

... მომქონდა სახლში 

მიწიანი, სუფთა ხელები 

და ღვთისმშობლის კალთაში ვყრიდი. 

ღვთისმშობელი ფრჩხილებს მაჭრიდა 
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და ცვიოდა აქეთ-იქით 

სანამცხვრე ტალახით გამოლესილი 

ნაკლული მთვარეები. 

და ჩემი იყო მაშინ ცათა სასუფეველი. 

... ნეტავ იმ ხელებს, 

შენი მაკრატლის ალესილ პირთან 

ნდობით გასუსულს... 

... ჯერ მარცხენა ხელი წაგართვი 

(მარჯვენა ფრჩხილებს 

ჯერაც ვერაფერს ვუხერხებდი), 

მერე და მერე მარჯვენასაც მოვეპატრონე, 

ამოვკრიფე შენი კალთიდან ხელები და 

წამოვედი... 

ჩემს სულსწრაფობას რას პასუხობდა 

შენი ბრძენი გული, დედაო? 

ხომ კრთებოდა? _ 

"ნუ გეჩქარება, ჩემო შვილო, 

მალე წამერთვა. 

დრო მოვა, 

ფრჩხილებს თვითონ დაიჭრი ორივე ხელზე, 

მაგრამ მაგ ხელებს 

ასეთი ნდობით 

ვერავისკენ ვეღარ გაიწვდი". 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ესეც ამბავი ფრჩხილებისა, ჩემო დედაო, 

სულის ხერხემალს ჩაფრენილი, ჩახორცებული, 
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ოქროსევდის წყალში ნაფერი 

ჩემთვის და ჩემი ორი დისათვის. 

 

 

 

ამბავი  შარავანდედისა 

 

 

შენი შინიდან გასვლა იყო _ 

მოვიდოდა ლოდი, გულზე 

თავის მძიმე ტორს დამადებდა. 

დაბრუნდებოდი, _ 

წავიდოდნენ ლოდის ტორები. 

თუ ყველაფერი წესით მოხდა, 

ერთხელაც ხომ აღარ მომიხვალ... 

მერე რა ვუყო ლოდის ტორებს _ 

გულზე შერჩენილთ. 

თუ ყველაფერი წესით მოხდა, 

თუ ჯერ შენ წახვალ, 

ისე წადი, 

ქვაბით სადილი არ დამიტოვო _ 

რომ ვეღარც შევჭამ, ვეღარც გადავღვრი. 

ბალიშისპირსაც ნუ დატოვებ, 

შენი თითებით გასპეტაკებულს _ 

ვეღარც ქვეშაგად გავიმეტებ, 
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ვეღარც ჩრჩილისთვის. 

არ დამიტოვო, არაფერი არ დამიტოვო 

შენი უხრწნელი სინათლის გარდა. 

მომენატრები? _ 

ჩემს სამყოფს ყველგან, 

ყველაფერში გიპოვი, დედა; 

ყველაზე ღრმად და საიმედოდ 

ჩემში შენი რძეა დაფლული, 

დედის ხსენი _ 

ყველაზე ბოლოს ამოსანთხევი. 

არ დამიტოვო, არაფერი არ დამიტოვო; 

ვერც მე გპირდები იმაზე ძვირფასს, 

რაც უკვე იყო. 

ჩვენ საჩუქრები უკვე გავცვალეთ. 

მშობიარეს ცალი ფეხი სამარეშიო... 

მაგრამ ცალი რომ სამოთხეში?! _ 

ეს არაფერი? 

ის სამოთხე ჩემგან არ იყო? _ 

ჩემი მიზეზით. 

სასთუმალთან ღმერთი რომ გეჯდა, 

ღმერთის ხელი რომ გედო შუბლზე _ 

სიმწრისა და სიხარულის 

ცვარს გიმშრალებდა, 

შარავანდედს რომ გიძერწავდა, 

ძალიან ნაზად რომ უყვარდი _ 

ჩემგან არ იყო? _ ჩემი მიზეზით. 
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ეგ იყო და ეგ... 

ვეღარაფრით გაგახარე; 

ჩემი გაჩენით მოგაჩვენე სამოთხე და 

ესეც, ხედავ? _ წამოგაძახე. 

არ დამიტოვო, არაფერი არ დამიტოვო! 

როცა მშობე, მაშინ მითხარი: 

"აჰა სამყარო! 

მაგრამ ეს ძღვენი 

ხელიდან ხელში არ მიიღება. 

შენია, მაგრამ საძებარია, 

ნამცეცებად უნდა აგროვო. 

აჰა სამყარო _ შენივე თავი". 

არაფერი არ დამიტოვო; 

შენგან ჩემი თავიც მეყოფა. 

არაფერი არ დამიტოვო, 

ისეც ვალშია შვილი მშობელთან _ 

ვითომ საჩუქრად ვეძლევით და 

ამ საჩუქარს მუდამ აკლდება. 

მათი ძღვენი კი არ თავდება, 

არ ცოტავდება. 

რაკი ითქმება _ 

"აჰა სამყარო _ შენივე თავი", 

მერე ეძებე, მერე აგროვე; 

რაც მეტს იპოვი, 

უფრო მეტი გეპოვნინება. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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ესეც ამბავი შარავანდედის, ჩემო დედაო, 

სულის ხერხემალს ჩაფრენილი, ჩახორცებული, 

შარავანდედს რაღად უნდოდა, 

მაგრამ ესეც 

ოქროსევდის წყალში ნაფერი 

ჩემთვის და ჩემი ორი დისათვის. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

სამგზის შუბლნათელს 

სამის წილი ზეცა გეყრდნობა; 

თუ დაიღლები, 

აყირავდება, ფერს შეიცვლის, 

გასხვაცავდება 

   ჩემთვის და ჩემი ორი დისათვის. 

სამგზის დედას 

სამი ბავშვობა შემოგღნავის: 

"აჰა ჩვენი ხელები, დედა! დაიბრუნე... 

ცა შეგვინახე!" 

შენც გენატრებით, 

ცარიელი კალთა გიკვნესის, 

ტირი უმწეოდ, ღვთისმშობელო, 

ტირი უმწეოდ _ 

მშობლები ბავშვებს ვერ იბრუნებენ. 

მხოლოდ ერთხელ, 

მხოლოდ ბოლოსღა, 

დახუჭული ფრთებით სავსე ბავშვობის ველზე 
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უკანასკნელად რომ ჩაიმუხლონ 

და დედაჩიტის საფლავი გაჭრან, 

მაგრამ უკვე _ არა თამაშით. 

სამი ბავშვი ჩაიმუხლებს: 

იქვე დაუვლით კრუნჩხვა, 

იქვე იქნება დასასრული. 

სამი ბავშვი ჩაიმუხლებს _ 

... სამი ქალი წამოდგება. 

დარჩება დედაჩიტის საფლავზე 

სამი ბარტყი _ 

სამი ბავშვობა _ 

სამგზის ნათელი. 

 

                                      2002. 19 აპრილი 
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სულაც  არ  ბნელა! 

 

 

ბნელა, ძალიან ბნელა, 

და არის ცხადზე ცხადი _ 

იჭრება დაფნის ტყეები 

და უსაბუთოდ გადის. 

 

ბნელა, პარნასზე ბნელა, 

დგას ლაწალუწი ტოტების... 

კონტრაბანდული დაფნით 

თქვენ სადღა მოებღოტებით! 

 

აქ უბნელობა არ გადის, 

არც _ ჯიქურ მოფრენები; 
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ვაკეში ვაკელები ხართ, 

პარნასზე _ სოფლელები. 

 

არ გაჭენდება ჯაგლაგი, 

ხმა ჩაიწმინდეთ ჯერეთ; 

მაგ კინტაური ლექსებით 

პარნასს ვერ აამტვერებთ! 

 

ვაკეში არის "პარნასი" _ 

წიგნების მაღაზია; 

პარნასზე _ ვაკე არ არის, 

პარნასი _ მაღალზეა! 

 

აქ ბევრი გაასილაქეს _ 

უბანში ნაფერები; 

აქ სხვანაირი ჰავაა, 

სხვაგვარი გაფრენები. 

 

აქ სხვა წამალზე სხედან, 

აქ სხვა კაიფი მოსულა; 

აქ სხედან, სეფელექსებზე 

ვინც ღმერთმა დააორსულა. 

 

ჩვენი ამაყი დუმილით 

როდემდე გახეიროთ; 

ვაკეში _ კაი ბიჭი ხარ, 
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პარნასზე _ ვაკეირო... 

 

იცით და _ ვითომ არ იცით 

თქვენ ჩვენი სახელები; 

იცით და _ ცდილობთ არცოდნას 

ცოფით და გახელებით: 

ვაკეში სოფლელები ვართ, 

პარნასზე _ ვაკელები!                                    

                                          2004. 5 მარტი 
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          ბრის! 

                              ციკლიდან  "კახურები" 

 

 

ჯიშიანი ძაღლების ცხვირწინ, 

საკუთარი კუდების წრეში, 

სხედან და, _ ყეფეენ... 

ბრის!! 

უძაღლო ქვეყანაში მაინც იყეფეთ, 

თქვე პატრონიანებო! 

 

 

                                           2004. 8 აგვისტო 
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            "მონტეგებსა"  და "კაპულეტებს" _ 

             ყველა  ღირსეულ  პოეტს 

 

                რომ არა გძულვარ _ ცოტაა, 

დღეს საჭიროა მეტი: 

უნდა გიყვარდე, მონტეგ, 

ლამაზი კაპულეტი! 

 

რა შუაშია მოყვრობა, _  

"ჩულჩუტი" ჯულიეტა; 

ვინც სადმე კაპულეტია, 

უნდა გიყვარდეს, მონტეგ! 

 

თორემ ქაფქაფა რიოში 

მოდის და მოყელყელაობს; 

ვიღაც ჩამდგარა მღვრიეში, _ 

ამინდია და, _ ხელაობს. 

 

შემოგვიშენებს ტიხარს 

ათასი აბუეტი; 

ხვდებიან _ მონტეგი ხარ! 

მე კიდევ _ კაპულეტი! 
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უჩინო გვარებით და 

უფულო საფულეთი _ 

 

შენ მაინც მონტეგი ხარ! 

მე მაინც _ კაპულეტი! 

 

ამოკემსილი თიხა 

ნერვების კაპუეტით _ 

რას იზამ... მონტეგი ხარ! 

მე კიდევ _ კაპულეტი! 

 

უკვე მოგვბეზრდა ქვეტექსტის 

წლების წიაღში დება; 

ვიცი, შენ ხვდები ყველაფერს... 

ყველა მონტეგი ხვდება. 

 

რომ არა გძულვარ, _ ცოტაა, 

დღეს საჭიროა მეტი: 

ვინც სადმე კაპულეტია, 

უნდა გიყვარდეს, მონტეგ! 

 

ვიღაც ჩამდგარა მღვრიეში, _ 

ამინდია და, _ ხელაობს; 

მოჰქუხს ჭუჭყი და რიოში, 

მოჰქუხს და მოყელყელაობს. 
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სევდის უფსკრულში გდიხარ 

სისხლიან ამულეტით... 

დიახ! _ შენ _ მონტეგი ხარ! 

დიახ! _ მე _ კაპულეტი! 

 

                            2004. 7 მარტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

             უამრავ  N-ს 

 

შენ რომ იბრალებ, იმაში 
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არ გაგიცვლიან ჩირს; 

გასწი ეგ ბოღმა, შენს გაზრდას, 

მე საკმარისად მჭირს. 

 

"არა გჭირსაა?!" _ დამჭყივი, 

ჩახმახს მოსინჯავ ნელიად; 

მეტი რა უნდა მჭირდეს, 

გული ისეთი ძნელია... 

 

ეს ფუფუნება მაინც მაქვს, 

ამსოფლიური, მწირს:  

შენ რომ დგახარ და _ მიმიზნებ... 

მე რომ ვდგავარ და _ მჭირს... 

 

"არა გჭირსაა?!" _ ექოებს 

გადააქვთ კიდით კიდე; 

მიყვარს, შე მართლა რჯულძაღლო, 

მეტი რა უნდა მჭირდეს! 

 

"არა გჭირსაა?!" _ ხორცს იჭამ, 

მურით ითხუპნი პირს; 

ეგღა მაკლია, გადავრჩე! 

საბედნიეროდ, _ მჭირს!.. 

 

                            2003. 30 ივლისი 
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                რაც  უფრო  მიახლოვდება... 

 

 

რაც უფრო მიახლოვდება 

იმ დაწყევლილის ხელიდან 

აწივლებული ლაზო, 
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ვეძებ და, თვალებს გადაღმა 

ერთი ნამცეციც არა ჩანს 

უცხო და უსურვებელი, 

უშნო და ულამაზო. 

 

რაც უფრო მიახლოვდება 

იმ დაწყევლილის მხრებიდან 

ჩამოთოვლილი გრილო, 

ვეძებ და, გულის გადმოღმა 

ერთიც არავინ არ მოჩანს 

უცხო და უსურვებელი, 

უშნო და საგულგრილო. 

 

რაც უფრო ვუახლოვდები, 

რაც უფრო ავად მოკლდება 

იმ დაწყევლილის მაჯაზე 

გადახვეული თამასა, 

ყველა და სუყველაფერი, 

ყველა და სუყველაფერი 

ეგრე რამ დაგალამაზათ! 

 

                              2004. 4 მარტი 
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 ბალადა 

 

ძახველი მედგა ისეთი, 

ავ თვალს არ ენახვებოდა; 

გამისხლტებოდა სტრიქონი, 

ტოტებზე გაესკვნებოდა... 

 

მომიჯნე მყავდა ბედად, 
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ისეთი _ უძახველო; 

ბლომად ხეები ედგა, 

სუყველა _ უსახელო. 

 

ძახველი მედგა, _ მიყვარდა, 

მიმინო არა მყავდა; 

ბლომა ხეების პატრონი 

ადგა და ამიშარდა. 

 

რა ცული დაუქნევია, 

რა მაგრა გაუქნევია, 

რა ღამე გაუთნევია, _ 

ეს ჩემი "ჩემი ძახველი" 

მიჯნაში დაუტნევია: 

 

"ნუ მივბაძავთ ხარბებსო, 

ხან შენ კრიფე, ხან _ მეო". 

 

ეშმაკის თანამზრახველო, 

ნუ იზამ საზიანოს; 

ჩემია "ჩემი ძახველი", 

რას ჰქვია, _ საზიარო! 

 

"ნუ მივბაძავთ ხარბებსო, 

ხან შენ კრიფე, ხან _ მეო". 
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... ამას რაც გინდა, უთხარი, 

რაც გინდა, უძახეო; 

ეს მართლა ხეებიანი! 

ეს მართლა უძახველო! 

 

ვაიმე, ჩემი ძახველი, 

სხვა სივრცეების მნახველი; 

ტოტებში გადახლართული 

ღობის სარით და მავთულით... 

ასე, _ მიჯნაზე დგომა 

რა რთული არის, რა რთული. 

 

დავღონდი... ღობე დავშალე 

და მიჯნა გადმოვწიე; 

დაშორდა ჩემი ძახველი, 

ჩემი დარგული ძახველი, 

ჩემს ბაღს და თვალსაწიერს; 

 

ხედ მიემატა სხვა ხეებს, 

აწ უკვე _ უსახელო; 

ოოო! რას გაკრეფს და გამოკრეფს 

მომიჯნე უნაღველო! _ 

ჩემი ძახველის მფლობელი 

და მაინც _ უძახველო. 

 

                                   2004. მაისი 
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             სანიშნობელი 

 

 

რა გაშინებს, მასპინძელო! 

შეგიყრია სოფელი; 

ფშავში მაინც რა დამკარგავს... 

მარად ჩემთან მყოფელი, 

დგას ძახველი _ 

ფშავის სევდა _ 

ჩემი სანიშნობელი. 

 

                          2003. 17 სექტემბერი 
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             თქვენ  თუ  დამმალავები  ხართ... 

 

 

არაფერი გამოდგება 

სიყვარულის წამალად; 

კაცმა ჭირი რომ დამალოს, 

ჭირი თავს არ დამალავს. 

 

... სიყვარულსო... 

... ვითა ცხენსო... 

როგორ ბრძანეთ, ბატონო?! 

... არ დამალა სიყვარულმა 

თავი, ეს უპატრონო. 

 

ზღვას დამალავ, 

მთას დამალავ, 
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ვარსკვლავების ამალას... 

რას იტყვი, რომ ვერ დამალო, 

რასაც გინდა, დამალავ. 

 

ისეთები დაუმალავთ, 

ცხენი რა სათქმელია; 

მაგრამ, თუკი მართლა გიყვარს, 

წარ-მო-უდ-გე-ნე-ლი-ა!! _ 

 

სიყვარული რომ დამალო; 

ბატონია, _ მონა ხარ! 

აგატირებს, 

აგამღერებს, 

და გასაფრენს მონახავს. 

 

ვერ დამალავ, გეუბნები; 

ბატონია, _ მსახურებ! 

გულიდან რომ კარს გამოხსნის, 

ლექსში გაიჯახუნებს. 

 

იმის მადლი არ გაგიწყრეთ, 

არ მოტყუვდეთ არავინ, _ 

არ დამალოთ... 

მაგ მშვენიერს 

რა სჭირს დასამალავი! 
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ნუ შეაბამთ ფრთაზე ლოდებს, 

ნუ ჩაუყრით სამანებს; 

... თქვენ თუ დამმალავები ხართ, 

უგულობა დამალეთ! 

 

                             2003. 18 სექტემბერი 

       სევდიანი  ტექსტი-ხუმრობა  

       თანაავტორებთან  ერთად 

           (ლიტერატურის მკვლევართა ერთი მოსაზრების გამო) 

 

"ო, დროებავ,    

 ო,ზნე-ჩვეულებანო!" 

 

ო, ცვალებადო ტემპორა, 

ო, ცვალებადო მორეს... 

მე ლექსებს ვწერდი, მეგონა, 

ეს რაღა მოიგონეს! 

 

ისევ შორიდან უბერავს 

და ახალ აზრებს მოდენის; 

ციტატებს აკანტურებენ 

ლიტერატურისმცოდნენი. 

 

ჩვენ ლექსებს ვწერდით, გვეგონა, 

და გული მწყდება, რა ვიცი... 

ეს მორესი და ტემპორა 
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ყველაფერს წყვეტენ თავისით. 

 

დრომ შეუკვეთა, _ ვინ ჰკითხავს 

ლიტერატურისმცოდნეს; 

როგორც ტემპორა ინებებს... 

როგორც ინებებს მორეს... 

თურმე, ლექსები კი არა 

(აქ მეფეს დავესესხები), 

ჯერ ტექსტი მწვავდა, მერე მზე, 

ჯერ მზე და მერე ტექსტები. 

 

თურმე, ფშაველი მოტექსტე 

თავის ჭირ-ვარამს გატექსტავს: 

"ტექსტო, ამოგთქომ, ოხერო"... 

და ჩაშვავდება ფლატესა... 

 

... ერთ ლამაზ ქალზე 

მარტო ერთი ტექსტი დარჩება; 

განა გავხდებით პოეტები 

ტექსტის ჩარჩებად?.. 

 

"ტექსტი მეწყერი"! (კონფერანსიე) 

... მე არ ვწერ ტექსტებს, 

ტექსტი თვითონ მწერს, 

ჩემი სიცოცხლე ამ ტექსტს თან ახლავს... 

არა, ბატონო! _ მე არ ვწერ ტექსტებს, 
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მე არ ვწერ ტექსტებს, _ არ ვარ თანახმა!! 

 

საქართველოს ტექსტის მეხანძარენი 

მორცხვად დგანან სცენაზე: 

_ რა დროს ჩემი ტექსტებია, 

ლექსი მადგას ენაზე... 

 

... ვიღაცას საქმედ ეთვლება 

ტერმინები და მარკები; 

შენ ვინ რა უნდა დაგაკლოს! _ 

ისეთი ჩვენი ბრძანდები, 

ყოველ მეორე სიტყვაზე 

ბაგეზე აგვიყვავდები... 

ტექსტ... (ენა გადამიბრუნდა) 

ლექსო, არ დაიკარგები! 

 

                                  2003. 21 სექტემბერი 
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            ნეტავ  ვისთვის... 

 

ორი ვარცლი ლიცლიცებს, 

ორი ვარცლი უფსკერო: 

ერთი _ გოლეულისა, 

ერთიც _ ცეცხლის ვარცლი; 

ვდგავართ გამჭვირვალენი... 

ფიქრობს ჩვენში უფალი, 

სულსაც თვალწინ გაიფენს, 

ხორცსაც შემოგვაცლის, 

რიტუალთა ფასადებს 

შემოგვამსხვრევს გულგრილად, 

ყოველ ცრემლში ჩაგვხედავს, 

ყოველ ღიმილს გაცრის; 

 

ყოველ სიტყვას თავდაღმა 

ჩაჰკიდებს და ჩაჰყვება, _ 

ფსკერზე უნდა იხილოს, 

უნდა ჩაიჭვრიტოს: 

სახმო იოგებამდე 

რა ჯვალოთიც იარა, 

იმავეთი გვეჩვენა? _ 

ისე ითქვა ვითომ?! 

და ღვთაებრივ კბილებშიც 

ეჭვით გაიწკრიალებს: 
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მართებს ეჭვის გაფანტვა 

   კეთილშობილ ლითონს! 

 

მადლსაც უნდოდ გადახსნის, 

როგორც ატლას ბროწეულს, 

გარეთ _ გასაგებია, 

შიგნით რაა _ ნახოს... 

ქველი საქმის წიაღშიც, 

ვით ათასი მარცვალი, 

ათასფერი მიზეზი 

და მიზანი სახლობს; 

... ვერცა მხოლოდ საქმითა 

მოიზომოს ვერავინ 

გოლეულის  ჭალებში 

სულის სამოსახლო. 

 

ატლასები ქარს მიაქვს... 

ვდგავართ გამხელილები 

მარცვალ-მარცვალ-მარცვალ, 

შიგნიდან და ახლოით... 

ნეტავ ვისთვის მუშაკობს 

ბედნიერი უფალი, 

ნეტავ ვისთვის მარგლავს 

                       სულთა სამოსახლოებს 

გოლეულის ჭალაში. 

                                                2003. 14 სექტემბeri 
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ორეულის  გარეშე 

                                        nugzars 

                

მთვარე დასვა ალჩუზე 

და მოგებულ სივრცეებს 
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ბნელ მუჭაში მოიქცევს 

ღამე _ ყომარბაზი; 

შიშის გრილი მედუზა 

ძვლებზე ამომაცოცდა 

და ჩემს მიუსაფრობას 

შემკრთალ მხარზე აზის. 

ერთი ლექსიც დამცალდეს! _ 

უმრწემესი ძმისათვის 

გული მისართმევი მაქვს 

სტრიქონების ბაზმით. 

 

... დადრეკილა ტაძრებში 

რიგი აღმსარებელთა, 

თითქოს ასე მარტივად... 

თითქოს ასე, _ დღესვე... 

შენ კი ისიც არ იცი, 

რა მორწმუნე კაცი ხარ, 

გიკაშკაშებს უღელი 

სათნოების მთესველს; 

სადაც სიყვარულია, 

ყველგან ეკლესიაა; 

სადაც შენ ხარ, ტაძარიც 

იქვე ჩაყრის ფესვებს. 

 

... დადრეკილა ტაძრებში 

რიგი აღმსარებელთა, _ 
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რა მრავალი წვეული 

მრავლად ფარისევლობს; 

შენ კი მხოლოდ ის იცი, 

ყოფნის ორომტრიალში 

სულ თან გახლდეს მოძღვარი, 

სიყვარულის მრევლო! 

გზას _ გულიდან სიტყვამდე 

და სიტყვიდან საქმემდე 

ორეულის გარეშე 

ადგახარ და, გევლოს!.. 

 

შენი ძმობის იმედით 

ვებრძვი შიშის მედუზას, 

ჩემი მიუსაფრობით 

თავგასულს და გართულს; 

იჯდეს მთვარე ალჩუზე, _ 

სულაც არ მეშინია! _ 

ისევ შეანაცვლებენ 

საპირეს და სარჩულს; 

გამოგვიშვებს მუჭიდან 

ღამე ფერგადასული, 

გათენდება, _ წაგვაგებს, _ 

მზე დაჯდება ალჩუს! 

 

                         2003. 16 სექტემბერი 
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          მე  დედას  ველოდებოდი 

(ყოფილი საბავშვობაღელის მოგონება) 

 

 

ბურთიც ფეხებზე მკიდია, 

დათვიც და ენოტებიც; 

მე არაფერი არ მინდა, 

მე _ დედას ველოდები! 

 

 მასწავლებელი _ მქუხარე, 
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 გამოცხადება უფლის: 

 _ ვინ გააფუჭა ჰაერი!! 

 _ ვინ დაგვიწუნა სუფი!! 

 

 სუფიც ფეხებზე მკიდია, 

 დათვიც და ენოტებიც; 

 მე არაფერი არ მინდა, 

 მე _ დედას ველოდები! 

 

 რამსიგრძე დღეები იყო... 

 ახლა ისეთი სად არი... 

  _ აბა, მარჯვენა ლოყა!! 

  _ აბა, მარცხენა სანდალი!! 

 

  მარცხენაც ფეხზე მკიდია, 

  დათვიც და ენოტებიც; 

  მე არაფერი არ მინდა, 

  მე _ დედას ველოდები! 

 

  და ერთადერთი ნუგეში, 

  შვების მომგვრელი ნოტა, _ 

  პირმოკუმული კისელი, 

  იისფერი და ცოტა; 

 

  კისელიც ფეხზე მკიდია, 

  გამგეც და ენოტებიც, 
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  და შურა დამლაგებელიც... 

  მე _ დედას ველოდები! 

 

  ვსკუპივართ ღამის ქოთნებზე, 

  შუადღის კუკებს ვცდილობთ; 

  ჰყვება ერთ-ერთი მექოთნე 

  ვითომდა, _ სასაცილოს. 

 

  კუკებიც ფეხზე მკიდია, 

  დათვიც და ენოტებიც; 

  მე არაფერი არ მინდა, 

  მე _ დედას ველოდები. 

 

  ან დედას აღარ ვუნდივარ, 

  ან _ დრო დააბეს სადმე; 

  ასეც და ისეც, ცხადია, 

  სატირლად  არის საქმე. 

 

ტირილიც  ფეხზე მკიდია, 

დათვიც და ენოტებიც; 

ვბზუი სასხვათაშორისოდ, 

თან _ დედას ველოდები. 

 

თვით ლენა მასწავლებელიც! 

დათვიც და ენოტებიც, _ 

სუყველა ფეხზე მკიდია!! 
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მე დედას ველოდები... 

 

                                     2004. 23 აგვისტო 

 

 

 

 

 

 

 

ფერიცვალება.  ვაჩნაძიანი 

 

 

მოადგებიან 

სასაფლაოს ჟანგიან ჭიშკარს 

მოწიაქე თქვენი სულები, 

გამოსცქერიან აქეთ სოფელს, _ 

ფერიცვალების კვეთით აჭრილს. 

რაც არ უნდა 

წინა დღეებში ჩამოვიდეთ, 

რაც არ უნდა ადრე, 

სიგრილით შემოვუყვეთ 

სოფლის თავისკენ, 

სასაფლაოს შუაგამყოფი გზიდან მარცხნივ 

რაც არ უნდა აჩქარებით 
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შევრიოთ ფეხი ჩალაბულას, 

ვიღაც მაინც მოგვასწრებს ხოლმე 

შენს საფლავზე, მამაჩემო... 

ვიღაც _ სოფელი. 

შორიდანვე შემოგვცინებს,  

შემოგვჭახჭახებს 

ბარაქიანად ამოჭრილი 

საზამთროს ტუჩი, 

მერე ტყუპი პანტაც დაჩნდება, 

გაჭყლეტილი კარამელიც, 

და შეუმშრალი ნაკვალევი შესანდობარის, _ 

ცრემლებივით წაგრძელებული, 

თითქოს გოლიათს უტირიაო. 

... კიდევაც რომ არ მოხერხდეს 

ჩვენი ჩამოსვლა, 

მჯერა, _ შენს საფლავს, 

აგვისტოს მზით გადასერილს, 

სხვას თუ ვერაფერს, 

ადრეულა ყურძნის 

ერთ თვალშესულ კუფხალს მაინც 

გამოაბამს გულზე სოფელი, 

ჩამოგღიღინებს: 

_ ფერიცვალებაა, ბიჭოო… 

 

                           2004. 19 ივლისი 
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          უნდა  შეძლო! 

 

ეს რა უბედური მყავხარ! _ 

რანაირი სვე-ბედის: 

არც ძილი გაქვს, არც ღვიძილი, _ 

დაუფინანსებელი. 

 

ვაი, ეგეთ გაღვიძებას! _ 

სათრეველად, აუგად, 

უბოდიშოდ დაგაფეთეს, 

როცა თვითონ აუდგათ 

 

გვერდები... და ისტორიის 

მაგ დარდიან დღიურებს 

მიაწერე, როგორც რისხვა: 

გამაუპატიურეს!!! 

 

შეგვინახე შენი მაჯა, 
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შენი შუბლი ღვთიური... 

უნდა შეძლო გაღვიძება _ 

ფიზიოლოგიური! 

 

                         2004. თებერვალი 

                    

            netav ar gagRviZeboda... 

            

 

            netav ar gagRviZeboda, 

           isev ZilquSi gdeboda, 

           Cemo niblia samSoblov... 

           Sen rom wagiRo alalma, _ 

           mtrisas! da mtersac aSoros. 

 

 

                       2004. Tebervali 
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            ვაი,  სიმარტოვენო... 

                                            "ჩვენს სულს ვისი ნათელი 

                                                 მზერა დაეფინება? 

                                                 ვისი ხელი გადაშლის? 

                                                 ვისი? ვისი? ვისი?" 

                 გივი გეგეჭკორი 

 

დღეს დალევას ვაპირებ; 

მიხრიალებს ონკანქვეშ 

ბოსტნეულის ნარეცხის       

             შუამდინარეთი; 

ცოტას ვდიასახლისობ, 

ღაპაღუპით მატირებს, 

ოღონდ, _ არაგულწრფელად, 

  ხახვის მინარეთი. 

 

... მომერია სასმელი, 

მაინც ვერ მოვერიე, 

რასაც ვეღარ ვერევი, 

 და სიმინანქრეთი 

ვეღარ ამკობს ჭურჭელი, 
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და გულს ირევს თეფშიდან 

უკვე მოყირჭებული 

 ჭრელი ვინეგრეტი. 

 

ახლა რა გავაკეთო... 

იქნებ, ვნახო თაროზე 

მართკუთხედი სიბრიყვე, _ 

  წიგნად მონაჭორი; 

მაგრამ ურჩი თითები 

თეთრი წიგნის ყუაზე 

მწევრებივით სხდებიან: 

 გივი გეგეჭკორი. 

 

ახლა, _ როცა გავრბივარ, 

როცა თავს ვისულელებ, 

და მართკუთხა სიბრიყვე 

 შვებასავით მელის, _ 

რა დროს გეგეჭკორია! 

გინდათ, ელდამ გადამხსნას?! 

და გამისკდეს ჭახანით 

 გულის ორთომელი. 

 

ვდგავარ სავსე თაროსთან, 

თითი მეძებარივით 

დასუნსულებს წიგნებზე, 

 ეჭვობს, ეძებს, კრთება; 
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გადაურბენს, როგორც ცეცხლს, 

მაგრამ მერე დარცხვენით 

თეთრი წიგნის ყუაზე 

 ბრუნდება და ჯდება. 

 

... მე ვარ, გივი ბატონო, 

ვინც თქვენს წიგნებს გადაშლის, 

და ვინც, უკვე გარდაცვლილს, 

 ჩუმად გიერთგულებს; 

ვინც უკვე მიმხვდარია 

ლხინის ამაოებას, 

და, ლხინს გარიდებული, 

 თქვენს ციმციმა სულებს 

 

ეფარება ნერგივით, 

სანამ ამაოების 

ქარი ფესვებს შეუჭამს, 

 დასცემს, გამოფიტავს. 

ვაი, სიმარტოვენო... 

   ვაი, სერდოლიკებო... 

                ვაი, სერაფიტა... 

  

                                 2004. 25 აგვისტო 
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     სტრასბურგის  მთვარე 

                                                 ომარ თურმანაულს 

 

 

 

დედა ქალი 

თავის დროზე გაიშრობს ძუძუს; 

დედა სამშობლო _ 

მარადიული მეძუძურია. 

ამან კი _ ჩვენმა, 

ბოლო წვეთებიც გაიბრუნა, 

გაიკრა მკერდი სისხლიანი, 

ჩამოგვფერთხა მერე კალთიდან, 

წამოკრიფა, ვინც ხელში მოხვდა, 

და შიშისაგან დაგორგლილი 

ჩემი და-ძმები 

კნუტებივით ესროლა წყვდიადს. 

ვის აგდებ, ვისა!! _ 

უნიათოდ გამოგესარჩლეთ, 

თან 

მრავალძარღვა მოვსრისეთ ხელში. 

... ჩვენ ერთი მთვარე 

აღარა გვაქვს, თურმანაულო. 

მაშ, რად არ მოგაქვს 
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ნარის ყვავილი, 

რად არ მიტოვებ კარში ნიშნად, 

რომ მოგენატრე 

და მოხვედი 

და აკაკუნე 

და მოგქონდა ნარის ყვავილი 

და შინ არ ვიყავ... 

ჩვენ ერთი მთვარე აღარა გვაქვს. 

მაშ, რად არ ვდგავართ  

იმის ქვეშ ერთად,  

რად არ ძალუძს, წამოგვეპაროს, 

მტკვარში ჩამბალი შუქის თათით 

გვიბიძგოს ნაზად, 

და ვორონცოვის ხიდზე მიმავლებს 

წყვილი ჩრდილი წაგვაყრევინოს... 

ჩემი ჩრდილის მეგობარი ჩრდილი 

რა იქნა? 

... სტრასბურგის მთვარევ, 

რა მაგისი მთვარე შენა ხარ! _ 

შენს ქვეშე მავალს 

ერთი ლექსიც ვერ დააცდენინე. 

სტრასბურგის მთვარევ, 

შენ მაგ კაცის მთვარე არა ხარ! 

ფშავის სოფლიდან თბილისისაკენ, 

თბილისიდან ფშავის სოფლისკენ, 

ნარის ეკალზე იკაწრავს კანჭებს 
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მაგისი მთვარე. _ 

რა ხანია, რაც  

აღარ უნახავს. 

 

                   2004. 9 აგვისტო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

         პარასკევი  ჩემი  დღეა 

 

სიზმრის კარებს მიეყრდნობა 
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ბინდის ტვირთით მხრებზე. 

"პარასკევი შენი დღეა, 

დაიმახსოვრებდე!" _ 

მეუბნება. 

ვერას ვხვდები. 

არ წახვიდე! _ ვნატრობ. 

რატომ, სიზმრის მამაჩემო, 

პარასკევი _ რატომ? 

სიზმრის კარებს მოაცილა 

მხარი სიზმრისავე: 

"პარასკევი შენი დღეა"…  

და შეუყვა შავეთს _ 

გზას თავისი შინისაკენ 

და დამტოვა მარტო. 

რატომ, ჩემო მკვდარო მამავ, 

პარასკევი _ რატომ? 

იქნებ ჯვარი შემახსენე, 

ჯვარედინა ჯვარი, 

ოთხშაბათით ფესვგამძღარი, 

ოთხშაბათზე მდგარი, 

ჩემი წილი, 

მკლავწითელი, 

ჯვარი ჯვარედინა, 

გაძლების და ძლივს გაძლების, 

ვერგაძლების ბინა. 

მჭამს თაკარა პარასკევი... 
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პარასკევის პატრონს, 

არ იქნება, არ წამოსცდეს: 

რატომ, მამავ, რატომ? 

და მიმათრევს ჩემი ჯვარი 

და გლოვისას მღერენ... 

ნუთუ მხოლოდ პარასკევი 

და არც რაი მერე! 

ვინ გვიმალავს ჩვენი წილი 

მესამე დღის ჩეროს? 

რატომ მხოლოდ პარასკევი, 

სიზმრის მამაჩემო! 

ამ ტკივილსაც თუ გავცდები, 

ამ დამარხულ ფერებს, 

გამახსენე! _ 

ოთხშაბათი... 

პარასკევი... 

მერე? 

... ცისკენ ვახელ გამხმარ თვალებს, 

ჯვარსა ზედა მზირალს: 

კენწეროზე ჩიტი ბარტყობს _ 

მწყალობელი კვირა. 

                                                         

                            2002. 20 ოქტომბერi 
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ნუგეში    

                                     ლეღვის ხისადმი 

                        

 

შენთან მაქვავებს შენზე დარდი 

და იგავის მღვიმეებში 

აღარ მახედებს. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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რა მდედრობითი ვარჯით დგახარ, 

ფოთოლიც რა მდედრობითი გამოგიღია; 

შენს მოღვენთილ, მდედრულ ტოტებზე 

მყისვე ნაყოფი იგულისხმება. 

... უპირველესად შენ მენანები, 

მერეღა _ მგზავრი, 

მშიერი და გაწბილებული. 

ნაჯახისაკენ ნუ იწვდი სხეულს! 

ისეთი ვინმეც ხომ ჩამოივლის _ 

ნაყოფის არმაძიებელი, 

ჩრდილის მძებნელი, 

შრიალის მძებნელი, 

ხაოს მძებნელი, 

რბილი ხაზების მძებნელი... 

მოვა შენთან, 

მოვა, 

გეტყვის: 

"უნაყოფო ხეო, მჭირდები! 

უნაყოფო ხეო, მიყვარხარ!" 

დაიჯერე! 

დაიჯერე! 

დაიჯერე! _ 

არავინ და არაფერი არ ჩნდება ქვეყნად 

ერთადერთი და პირდაპირი 

 დანიშნულებით. 
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                                       1996. 13 ნოემბერი 

 

                                                   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მწვანე  იასპის  ბეჭედი 

 

იზოლდა _  ტრისტანს: 

"თუ მოგენატრო, შუამავლის ხელით  

ეს ბეჭედი  გამომიგზავნე და მანიშნე. 

ვერავინ და ვერაფერი შემაჩერებს". 

 

 

მწვანე იასპის ბეჭედი... 

მწვანე იასპის მთები... 

უფლის მოწვდილი თასიდან 
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უფლის კარნახით ვთვრები. 

მე არაფერი მეშლება, 

ამ თასში რაც დუღს, ვხვდები. 

 

მე არაფერი მეშლება, 

ამ თასში რაც დუღს, ვხედავ: 

ტრფობის თილისმა თუხთუხებს, 

სიკვდილის ქაფით ზედა; 

რა ბედნიერი გიჟი ვარ _ 

სიყვარულსაც და სიკვდილსაც 

ბოლო წვეთამდე ვბედავ. 

 

წყალნი წავლენ და წაგივლენ, 

არსად წამსვლელი ქვიშა _ 

დედოფალივით წავიძრობ 

მწვანე იასპის ნიშანს. 

ლოდინის მეტი რა ვიცი... 

გზაზე დაყრილი თვალებით 

მე _ არაფერი მიშავს. 

 

მწვანე იასპის ბეჭედი... 

მწვანე იასპის მთები... 

უფლის მოწვდილი თასია, 

უფლის თასიდან ვთვრები. 

მე არაფერი მეშლება _ 

ვიცი, ერთხელღა მოვკვდები, 
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მაინც ჯიუტად ვკვდები. 

 

ბოლო სიცოცხლეს ვემსხვრევი, 

ბოლო დღესა  და ღამეს, 

არც ვემალები, არც ვითვლი 

თითებზე დამსხდარ წამებს, 

არც წინ-წინ ვითადარიგებ 

წყლულში დასაფევ ბრძამებს; 

შენიდან გულს არ მოვიცვლი, 

მოგესურვები? _ ბრძანე! 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

აჰა იასპის ბეჭედი! _ 

შენი მთებივით მწვანე.                       

 

                                         2001. 22 ნოემბერი 
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  არარსებული  ძახველისადმი 

 

გზა მიდიოდა ფრთხილად და აღმა, 

ჩარგლისკარამდე ვათრიე შიში, 

ჩარგლისკარამდე ვათრიე დაღლა 

და ჩარგლისკართან შევდექი მშვიდი, 

 

მაგრამ სიმშვიდემ დამკარგა... დამღა 

გულზე და გულის თანამზრახველი 

არ მავიწყებდა, რატომ ვარ ახლა 

ამ მთებში...  მთების გადამლახველი 

 

ვისთვის ვჩქარობდი, ვის სიახლოვეს 

უნდა ვეფერო ისევ შორიდან; 

რომ აქ ძახველის გამო მოვედი, 

რომ აქ ძახველის გამო მოვდივარ. 
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აქ ერთიანად მიყვარს ყოველი, 

მოვედი, მთებო! უცხო როდი ვარ, 

მაგრამ ძახველის გამო მოვედი, 

მე აქ ძახველის გამო მოვდივარ. 

 

შაშვებიანი თოვლის ნაღველი, 

ტანზე შემხმარი ცით და ქარითა, 

ზამთრისთვის სისხლის შემომნახველი 

იქნებ დავლანდო ჩარგლისკარიდან 

 

        ჩემი ძახველი... 

        იქნებ ვიხილო... 

        (ყველა მოლოდინს ღმერთი ფარავდეს)... 

        და ოქროს შიბით გასხლული გული 

        ცახცახით ამაქვს ჩარგლისკარამდე. 

        .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

        გაღმა სოფელში ერთი ძახველი მიყვარდა, 

        მიყვარდა, თუმცა თვალით არ ვიყავ მნახველი... 

       არ არსებულა გაღმა სოფელი თურმე, 

       არ არსებულა გაღმასოფლელი ძახველი, 

       არ არსებულა, მე რომ ძახველი მიყვარდა. 

 

                                                      2002. 10 სექტემბერი 
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        როგორ  შემკრთალხარ 

 

 

მოგიტანია ის ძველი სიტყვა 

და სინანულით მძიმე ბეჭები. 

მოდი, ღიაა... 

და მეც შინა ვარ _ 

არარსებულზე ლექსის მბეჭველი. 

 

რას ვიფიქრებდი, ბეჩავი ლექსი 

ერთ ხეს გრიგალად გადაუვლიდა... 

როგორ  შემკრთალხარ, მარად ძვირფასო, 

სად წამსვლელი ვარ ჩემი გულიდან. 

 

მოდი, შინა ვარ _ 

დარდის გორგლიდან 

არარსებულზე ლექსის მბეჭველი. 

სად წავიდოდი, 

ან სადღა წავალ _ 

გაცემულია მწვანე ბეჭედი. 



85 
 

 

                                        2002. 25 ოქტომბერი 

 

 

სად  შემოგესმა  ჩემი  სიჩუმე? 

 

 

სად შეგეშინდა უჩემობის, 

მერე იმ შიშის სად შეგეშინდა? 

ორივე შიში რომ გაგეტოპა, 

სად დააწივლე რისხვით მათრახი, 

სად დასჭყივლე ბედის ბედაურს? 

სად დაგამარცხა ორივე შიშმა _ 

გამარჯვებულს 

სად დაგეწია ჩემი სიჩუმე, 

რომელი გზიდან შემოგაბრუნა? 

მიყვარხარ-მეთქი, 

სული მოითქვი... 

ვისი იმედით აღარ მიყვარდე, 

ვის შეგატოვო _ 

სულის პეპელას? 

ვაითუ, არცვინ იყოს შენი _ 

არც მოკეთე, არც მოყვარული... 

ვის შეგატოვო... 

ძველისძველია შენი შიმშილი, 
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ვერ მოიყირჭე სიყვარული; 

ერთ მისხალზეც დახარბებულო, 

უზმო გული შორიდან მოგაქვს. 

მიყვარხარ-მეთქი, 

სული მოითქვი... 

მარადისობის ქარებისგან გამშრალ გავაზე 

დაუნანებლად დაჰკარ ხელი 

ბედის ბედაურს, 

"ჰაიდა" უთხარ, 

მიუშვი ხომლის საძოვრებზე, 

წამოდი და 

სთვლისპირებისკენ აიღე გეზი. 

არ დამკარგვიხარ, _ 

მე მხოლოდ თვალი მოვაცილე სიცარიელეს, 

სადაც იდექი. 

იქ მყავხარ, 

სადაც არ არსებობ, 

იქ გიფარავ შენი თავისგან. 

არ დამკარგვიხარ. 

ნუ მიყურებ 

დაკარგული ბავშვის თვალებით, 

თვალით მძებნელს 

ვერ დაგინახავ. 

გული მიატარ-მოატარე 

სთვლისპირების დამზრალ სტრიქონებს, _ 

გესმის? _ რა ლექსებს მაყეფებს ისევ... 
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მიყვარხარ-მეთქი, 

სული მოითქვი. 

უხმოდ ჩამოწყდა 

ჩემი გულის მონეტა მაშინ, 

უხმოდ დაეცა; 

არცრა წკრიალი, 

არცრა ჩქამი, 

არცრა ძახილი _ 

მხოლოდ სიჩუმე გამოიღო. 

სად შემოგესმა ჩემი სიჩუმე? 

ასე შორს ტირის ექო სიჩუმის? 

წკრიალზე უფრო? 

ჩქამზე უფრო? 

ძახილზე უფრო?.. 

სად შეგეშინდა უჩემობის? _ 

სად დასჭყივლე ბედის ბედაურს, 

სად დააწივლე ელდის მათრახი, 

სად მოსწიე სადავე რისხვით, 

ყალყზე შემდგარი ლაშების ჭიხვინს 

სად აფრქვევინე სისხლის ქაფები, _ 

სად უბრძანე პირაქეთობა? 

... სად შეგეშინდა სიღატაკის, _ 

ერთი გულის წამოსაკრეფად 

რომელი გზიდან გამობრუნდი?.. 

                                                                         2002. 10 ნოემბერი 
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ქათქათა,  გასაფრთხილებელი 

 

 

გიზგიზა ცეცხლს შეექცეოდნენ. 

ნაპერწკალი დააფრინდა 

ქათქათა სუფრას _ გასაფრთხილებელს. 

სხვა ვერაფერი მოახერხა ელდაცემულმა _ 

ხელი გაჰკრა. 

ნაპერწკალმა ხომ მოასწრო და 

დაწვა და დაწვა, 

ხელმა კიდევ უარესი ქნა _ 

მურის ლაქაც დაუსართა 

იმ ქათქათას _ გასაფრთხილებელს. 

უცნაურია _ 

ნამცეცა ნამწვი, ძლივსშესამჩნევი, 

რამხელა კუდს მოიქნევს ხოლმე, 

თუ დაეხები. 

მერე ამ ლაქამ დასცა ზარი _ 

ამოვშლიო! _ 

უფრო დაატყო, 

კიდე-განი გაუფართოვა, 

დაამკვეთრა 

იმ ქათქათას _ გასაფრთხილებელს. 

... ნეტავ არაფრის გადარჩენას არა ცდილიყო, 

ბევრი-ბევრი _ სული შეებერა, 
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ერთხელ და ფრთხილად. 

ნეტავ არაფრის გადარჩენას არა ცდილიყო, 

თითები თუნდაც ერთმანეთზე გადაემტვრია! 

... სუფთად მაინც ამომწვარიყო 

ის ქათქათა, გასაფრთხილებელი... 

 

                                        2002. 27 სექტემბერი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თუ  მართლა  გიყვარდა,  დამარხე! 
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დამარხე მკვდარი, 

ჩქარა, ჩქარა დამარხე მკვდარი. 

სანამ ჯერ კიდევ იმას ჩამოჰგავს, 

ვინც იყო 

და ვინც შენ გიყვარდა. 

ეგ მსგავსება ნუ შეგაცდენს, 

ნუ დაგაყოვნებს, 

გონს მოეგე 

და წარსულის სუფთა მიწაში 

უძვირფასესი დამარხე მკვდარი. 

და რაც უფრო ძლიერ გიყვარდა, 

უფრო მეტი გულმოდგინებით უნდა დამარხო. 

ჩქარა დამარხე! 

სანამ სურნელი, სიცოცხლიდან გადმოყოლილი, 

შლეიფივით აიკრიფება და განქარდება, 

სანამ მაძღარი მატლი დასცვივა, 

უძვირფასესი დამარხე მკვდარი. 

აი, ნიჩაბი! 

აი, კუბო! 

აი, ლურსმანი! 

აი, და დამარხე! 

საბანივით შემოუკეცე, 

ჩაათბუნე, ჩაამუდმივე წარსულში და 

ნუღარ ამოთხრი. 

თუ მართლა გიყვარდა, დამარხე. 



91 
 

თუ მართლა გიყვარდა, ნუღარ ამოთხრი. 

სიყვარულის შემძლევ! 

სიყვარულის ნიჭზე მცირე ნუ გეგონება 

უძვირფასესი მკვდრის დამარხვის 

ნიჭი და ხელოვნება. 

 

                                       2002. 6 ოქტომბერი 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      როგორც  იცვლება  მთვარე  მარადჟამს 

 

 

წყვილი ჭიქა და 

წყვილი თეფში და 
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სუყველაფერი ასე _ ორ-ორი; 

გაიშლებოდა მტკაველა სუფრა, 

ჩამოჯდებოდა ორი ოლოლი... 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ერთიმეორის მარტოსულობას 

კენკავდნენ მფრთხალად, 

ბინდში სამხრობის, 

და ისხდნენ ასე _ გაღმა-გამოღმა, 

თავთავიანთი მიუსაფრობით. 

გადასძახოდნენ ერთმანეთს ისე 

უხმოდ ნატირლებს უხმო ბაგიდან, 

თითქოს წინ ვრცელი სათიბი ედოთ, 

ერთი მტკაველი სუფრის მაგივრად. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

მერე აუქშევს ვიღაცა მაღლით... 

ჯადოახსნილი და ნათელქმნილი: 

კვლავ მოიქცევა სათიბი სუფრად, 

ჩამობრწყინდება სუფრასთან წყვილი... 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

მაგრამ ჰქცეოდათ ობლობა ჩვევად, 

ობლობას შერჩნენ ერთგულ შვილებად, 

და დედის ზნეზე მიხორცებული 

ფრთების ბოლომდე ამოშხივლება 

ეუცხოვებათ... 

ღელავს სათიბი... 

გაღმა-გამოღმით ჩადგამენ კარავს: 
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თან _ მარტოობის კარგი შვილები, 

თან _ ერთმანეთის მპოვნელნი მარად. 

... ოლოლის ცრემლი ეცემა ტილოს, 

აშორიშორებს ჭურჭელს ოლოლი: 

თითო _ ოლოლს, და 

თითო _ კარადას; 

რა საჭიროა უკვე ორ-ორი. 

ერთი ჭიქა და 

ერთი თეფში და 

სუყველაფერი, ასევე, კენტად, _ 

საკმარისია... 

კანკალებს ხელი 

და შემძიმებულ კარადას კეტავს. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

გამოიცვლება ის სველი მთვარეც, 

როგორც იცვლება მთვარე მარადჟამს; 

ხელი _ მშვიდი და მონაფერები, 

ისევ გააღებს მძიმე კარადას... 

წყვილი ჭიქა და 

წყვილი თეფში და 

სუყველაფერი ისევ _ ორ-ორი; 

და ობლობიდან საერთმანეთოდ 

გამოპარული ორი ოლოლი. 

 

                            2002. 29 ოქტომბერი 
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       სანამ  შუაკაცებს  აგზავნი 

 

 

თუ მართლა ისეა, როგორც ფიქრობ, 

შენ კი ფიქრობ, 

რომ ფესვებიანად ამოიბუგე, 

არსად დარჩა წვეთი, 

არსად დარჩა ნაპერწკალი 

და ვეღარც ამოიყრი, 

და ვეღარც აგიზგიზდები; 
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მაშ, საიდანღა იფეთქებს ხოლმე 

                       ნედლი სურვილი _ 

წამოდგე და მაგნიტოფონს ხმა აუწიო, 

რომ გავიდნენ შენი სახლიდან 

         ლურჯი ვივალდი 

         ან 

         ნერვი _ პატრიცია, 

გავიდნენ, როგორც შუაკაცები; 

როგორც საერთო ტრაპეზი, 

რომელსაც შენთან ერთად 

სხვისი სულიც წამოკენკავს, 

როგორც საერთო კოცონი, 

რომელსაც შენთან ერთად 

სხვისი სულიც მიაპყრობს თითებს... 

არა ხარ მკვდარი, 

ჯერ ბოლომდე არა ხარ მკვდარი, 

სანამ სიკვდილი გეუცხოება, 

სანამ საფლავიდან შუაკაცებს აგზავნი, 

სანამ ჯერ კიდევ გიჩნდება სურვილი _ 

წამით მაინც 

  შენი ყოფნა 

  ვინმეს შეახო. 

 

                  

                                             1996. 7 noemberi 
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დავით  მჭედლურს  _  პოეტს 

                               მორჩა ეს ერთიც... ვინ მეტყვის, კიდევ 

                                   რამდენი უნდა იყოს და მორჩეს". 

                                                  ერთი ჩინოვნიკის დღიურიდან 

 

 

როგორ იმგზავრე, ოთხივე მხარის მგზავრო, 

შეასხალ გული სისხლში ჩამტვრეულ არაგვს? 

აღავღავებულ მემკვიდრეობით სიზმრებს 

დაუწექი და დაეგლეჯინე, არა? 

 

მორჩა ეს ერთიც... მაგრამ როდემდე ვწოვოთ 

ფუტურო ძუძუ წარუვალობის მოლოდინს; 

მორჩა ეს ერთიც _ წარმავალობის ჭანგით 
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გადაჩხაპნილი და ვერწაშლილი ბოლომდის. 

 

მიძრწის ცხოვრება, 

ურჩი გერების სისხლზე 

დაგეშილი აქვს ღრენაგამჯდარი ლაში; 

იქნებ ოდესმე ფეხმა კიდევაც მოსინჯოს 

ხიდები ზღვაზე და კიბეები ცაში, 

 

მაგრამ სამართალს არასდროს იზამს ქვეყანა, 

სულის წილ _ თაფლი, თუ გეძვირება _ ფილთა; 

მისდევს წკავწკავით და ეტანება ხარბად 

ხროვა მუნდირით მოპირკეთებულ შვილთა. 

 

მარად ობოლო, 

სულში სინათლეს აძოვებ 

(გამჭვირვალეა ჩინოვნიკური მანტია), 

ქვის მაგიდაზე  საბედისწეროდ უხრწნელი, 

საბედისწეროდ  შენი ყვავილი ანთია. 

 

მიგრიაულთას 

ერთი ძახველის ძახილი 

საბელს გამოგდებს, თეთრი ყვავილის მწყემსო, 

რომ მოკვდე ერთხანს, და სინამდვილით ჩაშლილი 

და გაცრეცილი შენი სიზმრები კემსო. 

 

დაიღვრებიან ნისლის რძეები მთაში, 
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ისევ გატოპავს ვინმე მდინარის ნემსებს 

და წავა... 

მაგრამ ამ წასვლა-მოსვლით დაღლილთ, 

რა ეშველებათ თეთრი ყვავილის მწყემსებს. 

 

მორჩა ეს ერთიც... 

აწ ორლესული ცხადი 

სიზმრის ძვალ-ხორცით მოაპირთავებს ხონჩებს; 

დასწყევლოს ღმერთმა! რომ არც არავინ მთქმელი _ 

კიდევ რამდენი უნდა იყოს და მორჩეს. 

 

                                                                   2000. 6 ოქტომბერი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 

 

ცხოვრება 

 

 

თქვენ რომ გგონიათ, 

ჰორიზონტით სავსე მაქვს თვალები, 

ჰაერს ვუყურებ მხოლოდ და მხოლოდ. 

ვინც ჩემს მზერას თვალს გააყოლებს, 

ჰაერში ჩაყრილ საგნებამდე მივა 

და გადაწყვეტს, რომ 

საგნებს ვუყურებ. 

აბა, სხვას რაღა გაემტყუნება, 

როცა თვითონაც ვნებდები 

ჰაერში ჩაყრილი საგნების გარდუვალობას 

სწორედ მაშინ, 

როცა 

მხოლოდ და მხოლოდ ჰაერს ვუყურებ... 

 

 

                                                1997. 22  ივლისი 
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როგორც  მოსაცდელ  დარბაზში 

 

 

ჩემი ცხოვრება მე არ მეხება, 

მე არ მეხება არაფერი, 

რაც ჩემს თავს ხდება; 

გარს მივლის, 

მიდის, 

კიდეებისკენ მიირიყება, 

არ იდღვიბება ჩემში, 

უცხოა, 

როგორც წყალში ზეთია უცხო. 

მე არ მეხება არაფერი, 

რაც ჩემს თავს ხდება. 

კი არ ვცხოვრობ, 

შენს მოლოდინში გულს ვაყოლებ, 

და ყველაფერს 

ვხვდები ისე მორჩილად და სხვათაშორის, 

როგორც მოსაცდელ დარბაზში მგზავრი _ 

მოლოდინის სიდიადეზე ჩამოყრდნობილი _ 
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განურჩევლად იყრის თვალებში, 

რაც გაყინულ ჩარჩოში შემოვა 

(თავშესაქცევად ესეც გამოდგება), 

ხოლო 

უფრო კეთილშობილი სანახაობის შესარჩევად 

მზერის გადანაცვლებასაც კი არ კადრულობს, 

არამცთუ თავის მიბრუნებას, 

ან სხვა სკამზე გადაბარგებას. 

 

  

                                                     1997. 6 სექტემბერი 
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          *** 

 

ვინ არის?! გითხრათ კიდევაც, 

ვერ მიგახვედრებთ, ვინ არი; 

მარტო მე ვხედავ, ჩემია, 

ერთი და დასაფიცარი. 

 

ლექსებმა გასცეს, _ დამსხვრეულ 

ფოთლებში მონახულებმა, 

მხრებზედაც _ მოლაღურებმა, 

სულშიაც _ მოლაღურებმა. 

 

კიდევ კარგი, რომ შემომხვდა, 

კიდევ კარგი, რომ ვიცანი; 

... "მე იმის სახელს არ ვიტყვი, 

ღმერთმა უშველოს, ვინც არი"... 

 

 

                                     1996. 8 ნოემბერი 
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         წამი  საზღვარზე 

 

 

კამათში მუდამ  

მოღალატე იმარჯვებს ხოლმე, 

ვისაც იმ წამის უარყოფა შეუძლია, 

ჭეშმარიტების ზღვართან მიღწეულს 

და თითქმის უკვე გამარჯვებულს, 

ზედ საზღვარზე რომ დაუხვდება 

და კითხვის ნიშანს აუციმციმებს. 

 

                                              1996. 7 ნოემბერი 
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*** 

 

გაცოცხლდი, გეხვეწები, გაცოცხლდი. 

ნუ გჯერა, რომ დაიყვავილეს 

შენმა თვალებმა, 

ნუ გჯერა, რომ  მკვდარი ხარ. 

იტირე... 

ცრემლს ნუ გაიშრობ, 

ცრემლი სიცოცხლეა, 

იტირე. 

იტირე შენი უცნობი შვილი, 

სამზეოზე 

სისხლის წვეთად გაელვებული. 

კაცს აპატიე 

(კაცი იყო, ვინც გაწყენინა), 

პოეტი კი იტირე მხოლოდ... 

(იმას ძალა სტრიქონიდან სტრიქონამდეც 

საძებარი აქვს); 

დაყარე დარდის ნარჩენები 

შენი თვალების ცისფერ ლანგარზე, 

ვით დასხეპილი იასამნები, 

ჩამოურიგე პატიება, 

ვისაც რამდენი ერგება შენგან, 

და 

მღვდლისაგან გულნატკენი, 
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პირჯვრისსაწერად შემართულ ხელს 

ძირს ნუ დაუშვებ. 

 

                                          1995. 18 ივნისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბზარი 
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გაიხედავ _ 

გარეშემო: 

მწვანე ზნე და მწვანე ვნება; 

ყუნწში წვენი მიჩუმჩუმებს 

და სინედლის ნეტარება. 

რომ გგონია _ 

ჯერ სად არი 

ფოთოლცვენის ჩუმი სნება, 

... ტყეს საკუთარ სიმწვანეში 

უკვე ეჭვი ეპარება. 

თვალი როგორ უნდა მისწვდეს 

საიდუმლოს ესევითარს: 

ფესვებიდან მოდის ეჭვი, 

ფოთოლცვენაც _ ფესვებიდან. 

თვალი როგორ უნდა მისწვდეს... 

შეხედავ და _ ზამთარია! 

ჯერ შორია, 

ჯერ სად არი, 

ჯერ თოვლები გვაფარია... 

რომ გგონია _ 

რა დაამხობს, 

ჯერ რა ძალა დააჩოქებს, 

ჯერ სად არი, 

გაზაფხული 

ჯერ ვერ ჩადგამს მწვანე ქოხებს, 

... ყინვას უკვე შიგანს უჭამს 
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ერთი ბზარი _ მეამბოხე. 

მარადისის გვამში მჯდარი 

ერთადერთი უკვდავება _ 

ყოველივეს ბზარავს ბზარი, 

უხილავი ეჭვის ნება... 

ჩამოჰყვება ბოლო ფოთოლს 

და პირველ კვირტს ამოჰყვება. 

 

                              2002. 22 ოქტომბერი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მარია 

 

 

წავიდეთო, _ მყუდროზე დათქვეს, _ 

ბუმბულს არჩევდნენ 
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დანერწყვილი, ხმელი თითებით. 

ამოშალეს სკივრები და ამოაშავეს 

სულ შავი, თალხი, 

საგარეო ტანისამოსი. 

სოფლის გზაზე მიკუნკულებენ. 

სხვაგან სად წავლენ, _ სამძიმარზე. 

ვიღაციანთ ვიღაც მომკვდარა, 

იმათი კბილა. 

მივლენ ესენი, მიაძახებენ 

"გოგოს" ან "ბიჭოს", 

"შე ამქვეყნად გაუხარელოს", 

ერთი-ორ სიტყვას დააბარებენ 

თავიანთ მკვდრებთან. 

ჰოდა, მიდიან... 

ერთნაირები... 

ერთნაირი ფილაქნები გადმოიარეს, 

ერთნაირი მარნის კარი გამოგულეს, 

ჩაუარეს უბრალო ვარდებს (ასე ეძახდნენ); 

ერთნაირი უბრალო ვარდი ედგა ყველას 

და ზამბახები, 

მარტო ბებრის ეზოებს რომ შემორჩენოდა. 

ერთნაირი წარსულიდან მოდიან და 

მიკუნკულებენ ერთნაირები: 

გაჭირვება, ომი, ქვრივობა, 

გარჯა და გარჯა, 

ყმაწვილქალობა _ 
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შეწირული შვილებს და ნამუსს 

(და სოფლის ნებას, _ ესეცა ვთქვათ). 

მართლა კარგი ბებოები, 

კარგი ქალები, 

მართლა გმირები 

(და გმირობამისჯილებიც, სოფლის ნებითვე, _ 

ესეცა ვთქვათ). 

მიკუნკულებენ ერთნაირები _ 

ბებრული რუბაშკებით, 

წვრილი თეთრით დაწინწკლული თავსაფრებით, 

პადიუბკიანი, ნაოჭდაყრილი ქვედაბოლოებით, 

ტისონკიანი ბაშმაკებით... 

მარია... 

ეზოდან დავიწყოთ მარიაც. 

ფილაქანს _ არა, 

სულ სხვანაირ წინკარს გამოსცდა, 

ჟასმინებით ჩამობურულს. 

უცხო ვარდები მოჰყვებოდნენ, 

მოაცილებდნენ; 

მერე ღობეზე გადმოკიდეს 

სურნელოვანი, ეკლიანი მკლავები და 

გამოაყოლეს ვარდის თვალები. 

... და ჟასმინივით ყვაოდა მარია. 

გაბედულად მოკუნკულეებს შეერია, 

ბევრ იმათგანზე ხნიერიც, ალბათ. 

ჩამოვერცხლილი ჩორნაბურკა, 
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ფრანცუსკები, 

ქუდზე _ ბუმბული. 

ისინი ხომ მიკუნკულებენ, 

ეს _ მიფარფატებს. 

მარია... 

და რაღაცით ცოდო იყო. 

ჩიტის ფეხები აცაბაცა მიჰყავთ 

წვრილ ქუსლებს, მაღალ ქუსლებს. 

კენჭებზე საყრდენს ვერ მონახავს, 

გადაქანდება, 

გადასძალავს 

მოქნეული კუდი მელისა. 

"რა ძალა ადგა, ქა... 

მადლიც არი ამ ტალახში... 

რაღა დროს ამის ეგეთებია! 

როგორ არ იშლის! 

სხვანაირად არ მიიღებენ?" _ 

ამბობენ, 

ნათქვამს მუჭს აფარებენ. 

უბოროტოდ კი ამბობენ, თანაგრძნობით. 

შეეჩვივნენ, 

სულ ასეთი ახსოვთ მარია. 

წარსულს _ არა, არ უვიწყებენ 

(ვის უვიწყებს სოფელი წარსულს; 

მით უფრო, როცა არც იციან)! 

რაღაცისთვის მოუკრავთ ყური, 
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იქნება გულში არც კი სჯერათ, 

მაგრამ უნდათ და იჯერებენ; 

თითქოს მარიას იდუმალ წარსულს 

ცხრა ბეჭედი ესვას რწმუნების 

და თვალწინ ედოთ. 

"თავისმა ქმარმა 

თურმე საიდან გამაიყვანა ეგა, 

იცით?" _ 

მეზობლის სტუმრის გაკვირვებასღა 

თუ ეცდებიან, 

თორემ ამისი გამკვირვებელი 

სოფელში ჭუკი აღარ დადის. 

არც იცოდნენ სიმართლე და 

არც სჭირდებოდათ. 

"თურმეზე" იდგნენ. 

დაეჭვებაც არ უნდოდათ, 

იქნებ, ასეც არ ყოფილაო. 

იქნებ, მართლებიც, 

იქნებ კიდევ _ 

ცილისწამების ცოდვაში ფეხჩადგმულები _ 

გულუბრყვილო, ერთნაირი ბებოები, 

ერთნაირობით რომ ზომავდნენ ერთიმეორეს. 

სხვანაირი მარია რომ 

მათნაირი არ იყო, 

რატომ?! 

... და ჟასმინივით ყვაოდა მარია. 
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ცოდო მარია... 

როგორც ყველა სხვანაირი _ 

ბევრ ერთნაირში გამორეული; 

როგორც ყველა სხვანაირი _ 

საკუთარ თავზე 

არასდიდებით უარის მთქმელი... 

თავპატია ოჯახი იყო, 

ერთი-ორი მეზობელი მიიჩვიეს, 

უქონელები _ 

პურის საცხობად, 

შეშის საპობად, 

ცოტა საძნელო საქმეებისთვის. 

... ქათამიც ჰყავდა, 

ჯუქი-ჯუქისაც იძახდა და 

ლეღვსაც ჩირავდა _ 

იმათსავით. 

ცოტაობდნენ _ ცოტაში გვგავსო... 

საოცნებო სარწეველა სავარძელი ჰქონდა, 

შავი ხის. 

შეგვიყვანდა მეზობლის ბავშვებს _ 

არ იჩხუბოთ, რიგრიგობით ჩასხედითო. 

წყვილი ხავერდის ჩიტი იჯდა 

მაღალ სარკეზე, 

მოწიწებით თითს შევახებდით _ 

არ გვიშლიდა. 

"მარიიი! 
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ჟასმინი მამიტეხე პატარა, ქალო, 

მკვდარზე  მივდივარ". 

რაღა იყო, 

ჟასმინს ვეღარ დარგავდნენ თვითონ?! 

განა მარიას მოგონილი იყო ჟასმინი, 

იმათ ეზოშიც იხარებდა. 

... მაგრამ ჟასმინი 

მარიასთან ყვაოდა მხოლოდ 

და ძვირფასი ვარდებით სავსე 

ციცქნა ეზოში მოფარფატე 

მჭკნარი მოხუცი, 

პირთეთრი და თავშენახული _ 

ჟასმინივით ყვაოდა მარია. 

სიბერისგან დალეულიც, 

მუდამ, 

ყოველთვის, 

სიკვდილამდე, 

სხვანაირობის იდუმალებით გაშუქებული, 

ჟასმინივით ყვაოდა მარია... 

... სახლიღა დარჩა პარტახ ეზოში. 

ქალაქიდან ჩამოსული შვილიშვილი, 

შვილიშვილების უკვე პატრონი, 

ზაფხულში თუ გააღებს კარებს 

ერთი-ორი დღით. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ჩვენუბნელი, მაშინდელი ბავშვებიდან 
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ვინ სადა ვართ, 

ვინ საით არი... 

ზაფხულობით ვნახულობთ ხოლმე ერთიმეორეს; 

მშობლების სახლებს, 

ბავშვობის სახლებს, 

ჩვენს ნამდვილ სახლებს 

ორი კვირით რომ მოველანდებით... 

ერთი, ამ ზაფხულს, 

თავს რომ მოვიყრით 

და ჩვენუბნელ ბავშვებად რომ 

ვიქცევით ისევ, 

მარიაზე უნდა ვიკითხო, 

გახსოვთ-მეთქი? _ 

ის ჟასმინი, 

სარწეველა სავარძელი, 

ხავერდის ჩიტები... 

ის სხვანაირი მარია 

გახსოვთ-მეთქი? 

 

                              2002. 4 ნოემბერი 
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ადამიანი  _  ცოცხალმშობიარე 

 

 

მე იმ სახლში, 

ბებიის სახლში, 

ნიბლია მერქვა. 

სახლი კი შუა ზამთარში გვედგა. 

ჩუმად თოვდა 

სათონეზე, ღობეზე, ბლებთან. 

დუღდა ზამთარი ჩაიდანში, 

თუხთუხებდა, 

და ორთქლზე ხელებმიფიცხებული 

ოცდაცამეტი წლის ბიჭი _ 

ლოთი და ნიჭიერი _ 

ბიძა იყო ჩემი. 

ნაციმბირალი დიდი პაპა 

აღარ იყო უკვე ცოცხალი, 

რომელიც ჩემმა დიდმა ბებიამ 

დღეობაში გაიცნო თურმე. 
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"ჩოხა მხარიღლივ გადაეგდოო", _ 

იხსენებდა 

და უბრწყინავდა 

  უბერებლად ლურჯი თვალები. 

დაუსრულებლად თოვდა გარეთ... 

არ ილეოდა სხვენში თაგვი 

  და "თამრო" მსხალი. 

მთელი ზამთარი ირჩეოდა 

სიმინდი ჩვენსა, 

ირჩეოდა ნება-ნება, 

თავის შექცევით. 

ლამის ჩვენთან იზამთრებდნენ 

უბნის ბებრები: 

მაშო, ნანია. 

ჩაის დროაო, _ ბრძანებდა პაპა, 

წიგნში ფანქარს ჩაატანებდა; 

გადმოვიღებდით ატმის მურაბას _ 

ჩაშაქრებულს და საწვალებელს; 

ნაკვერჩხალში შემწვარ გოგრას 

ბებო ნაცარს ჩამოაფხეკდა 

და თოვდა გარეთ... 

ნიბლია ჩიტს ეძინებაო, _ 

იტყოდა ბიჭი _ 

ორთქლზე ხელებმიფიცხებული, 

ლოთი და თვინიერი, 

რომელიც ბიძა იყო ჩემი, 
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და რომელსაც 

მხოლოდ დიდმა სისუსტემ და უმწეობამ 

მისცა ძალა 

ცხოვრებაზე ხელის ჩაქნევის. 

... ორთქლზე ხელებმიფიცხებული _ 

ჩემს ხსოვნაში ასეთად დარჩა. 

ნიბლია გოგოს ეძინებაო, _ 

შეაჟრჟოლებდა სინაზისგან 

ფუძის ანგელოზს, 

მომიწვებოდა მერე ბებია, 

ბამბაზიის და ზღაპრების 

სურნელით სავსე. 

ჩურჩულებდა დაკარგული ობლების ამბავს; 

კირით შეფეთქილ კედელზე კი 

იძერწებოდა სამყარო, 

მხოლოდ ჩემთვის ხილული, 

და ისე ტკბილად მეშინოდა... 

ჩემი ბებია _ ცხოვრებისგან გადაქანცული, 

გაუხარელი, უბედური დედისერთა. 

უდარდელობა დაიბრალა 

და ხალხს ასე ემალებოდა. 

ვერ გაიტანა დარდი გულიდან, 

ღობე-ღობე ვერ გამოფინა. 

შემოხიზნული კატა და დარდი 

ცოდვით შინიდან არ გაიგდება. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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დღეს იმ ეზოში 

უცხო კაცი დგას და იძახის: 

ჩემი ეზოო, 

ჩემი სახლიო, 

ჩემიო, ჩემი! 

იმისია, ღმერთმა ამრავლოს, 

მაგრამ მე სად მოვიკითხო 

ჩემი ბავშვობა, 

ის ნიბლია სად მოვიკითხო! 

ჩვენი ფესვი ამოთხარა ახალმოსახლემ, 

ღობის გარეთ გადაისროლა 

უსარგებლო, ზედმეტი, სხვისი... 

ჩემო თოვლებო, 

ჩემო ბებრებო, 

ჩემო სხვენო და ,,თამრო” მსხლებო, 

სად მოგიკითხოთ? 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

დღეს ვინ არის თქვენი ნიბლია?! 

არც არავინ _ 

თმენის ქალი 

და 

სიკვდილის პოეტი, 

და არც ერთი ეპატიება, 

რადგან ღმერთს მაინც 

სულ სხვა ჰქონდა ჩაფიქრებული: 

ადამიანი _ ცოცხალმშობიარე.      
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1991      

 

 

             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 ტოპაზები 
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ღვინისფერი, ჩაისფერი 

ტოპაზები ჩაქრებიან, 

გაქრებიან ლანდები... 

აღარ მომელანდები... 

ვალები და ვალალები, 

დილები და დალალები, 

ღამე _ მღვიმე გიშრისა. 

ძოწები და ამეთვისტო... 

ძერწავს იმედს, 

უხმობს თვისტომს 

უხმო მოთქმა გიჟისა. 

განშორება შენდება, 

მარტოობა შენდება, 

აღარც გაგახსენდება 

ტოპაზივით თვალები. 

ვალალები, ვაება... 

დანანება ვეება... 

დალალებით დაება 

მოლოდინის ქალი. 

მელანდება კუბო…... 

 

უნდა დავიღუპო... 

უნდო ყოფნა, 

სანდო მიწა, 
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მიწისფერი უპე; 

სული გადაიპო, 

უკვე დავიღუპე... 

უკვე დავიღუპე... 

ზარები და ზარი, 

ქარიანი ქარი; 

მოდი, ცრემლი მითხარი, 

სტრიქონი გამითხარე... 

იცი, როგორ მიყვარდი?! 

იცი, როგორ მიყვარდი?! 

იცი, როგორ მიყვარდი?!.. 

ღვინისფერი, ჩაისფერი 

ტოპაზები უკვე ჩაქრა, 

გაქრა ჩემი ცხოვრება, 

ვალალები, ვაება…... 

დალალებით დავები... 

სიყვარულის გამოა... 

ვის რას მოვედავები... 

შემომხვია სიკვდილმა 

ხავსიანი ტორები... 

აღარ გემახსოვრები... 

აღარ გემახსოვრები... 

 

                       1995. 13 დეკემბერი 
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ბიბლიურ  ევას 

 

 

მოგიჯახუნეს კარი 

მოლანდებული ბაღის; 

რა გეშველება ახლა 
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ცოდვით სავსეს და დაღლილს. 

 

ეს გინდოდა და, აჰა! 

ეს გინდოდა და გქონდეს: 

სიხარულები _ ძვირი, 

დარდი _ სრულიად მუქთად. 

 

გედრიკებოდეს ფეხქვეშ 

ყოფნა-არყოფნის კიდე, 

ცრემლში აზელილ ლუკმას 

სისხლის წვიმაში მკიდე. 

 

დღის დაღამება სიმწრით, 

სიმწრით ღამეთა თევა, 

გაუქმებული ფრთები 

და იმედების მსხვრევა... 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

შენ რა გითხარი, ევა... 

შენ რა გითხარი, ევა... 

                                          

                                      1994. 19 ნოემბერი 

 

 

 

 



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სიზმარში...  სიზმარში... 

                                   შვილს 

 

 

ნუ გეშინია, მე შენ მყავხარ, 

სიზმარში მყავხარ... 

უყვარხარ დედას, 

დარდობს დედა, 
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როცა სიზმარში ავად უხდები, 

და ამ დარდით ბედნიერია. 

ნუ გეშინია, მე შენ მყავხარ. 

სიზმარში კოცნის დედა შენს მუცელს, 

სიზმარში რეცხავს საყვარელ სარეცხს _ 

სასაცილო პერანგებს და სახვევებს შენსას, 

ვაშლებით და ბაჭიებით 

 წვრილად მოჩითულს; 

და სიზმარში გიფიცებს დედა. 

ნუ გეშინია, შენ ჰყავხარ დედას, 

რძის ნიაღვრებს გინახავს მკერდით 

სიზმარში... სიზმარში... 

ნუ გეშინია, მე შენ მყავხარ, 

დედა ვარ და ოაზისი ვარ, სასწაული ვარ, 

სიზმარში... სიზმარში... 

სიზმრის ხალხი ვართ, სიზმრად მცხოვრებნი, 

სიზმრიდან ვერ გამოაღწია 

ჩვენმა სიზმრის დედაშვილობამ... 

მაპატიე, რომ ვერ გაგაჩინე, 

რომ არ შედგა შენი ცხოვრება; 

გაპატიებ, რომ ვერ გაჩნდი, 

რომ არც ჩემი ცხოვრება შედგა. 

ვაპატიოთ ერთმანეთს, რომ 

ერთმანეთი ვერ გავაჩინეთ. 

 

                                                1995. 13 დეკემბერი 
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შრომათერაპია 

 

 

აწებებენ პაწაწინა ქაღალდის პარკებს 

აქ მყოფთა შორის 

ყველაზე უფრო "მოაზროვნენი". 

ხუმრობა კი არ არის, 

განა ადვილია: 

ფუნჯი _ წებოში, 

მერე _ ქაღალდზე, 

მერე _ გაკეცავ... 

აწებებენ პაწაწინა ქაღალდის პარკებს 

გასხვისებული თითებით. 
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გიჟს საკუთარი არაფერი აქვს, 

რადგან 

შენს თავს შენ თუ ვეღარ ფლობ, 

ეშმაკები დაგიტაცებენ. 

... უპატრონო ეკლესიები... 

აწებებენ პაწაწინა ქაღალდის პარკებს, 

მაგრამ თვითონ სადღაც არიან. 

მერე ერთი იტყვის: 

"არ მინდა, ვაწებებდე ქაღალდის პარკებს; 

არა იმიტომ, რომ მეზარება, 

არა იმიტომ, რომ საჭირო არ არის; 

არ მინდა, 

რადგან მეშინია არ მითხრათ _ "ყოჩაღ". 

მე ლექსებს ვწერდი, 

როცა ჩემი თავი ვიყავი". 

... აწებებენ ქაღალდის პარკებს, 

რომელთაც შემდეგ სახელმწიფო 

რაიმეში გამოიყენებს, 

მაგრამ ვერც ერთი მომხმარებელი 

ვერ მიხვდება, 

რაღა თქმა უნდა, 

როგორ უბრალოდ და სხვათაშორის 

შეახო ხელი 

გასხვისებული თითების ტრაგედიას. 

 

                                                  19 .  . 



128 
 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

       ჩვენ  მუდამ  ვჩანვართ 

 

 

აუმღვრეველი დუმილის მხრიდან 

ნათლის მდინარე მოჩქეფს ულევი 

და ხელისგულზე ვუსხედვართ უფალს 

სირცხვილის შემდეგ ჩასახულები. 

 

ჩვენ მუდამ ვჩანვართ... 

არც დრო, არც ჭერი, 

არც სამოსელი გვფარავდა დღემდე, 

და ყველაფერი ხდება ამქვეყნად 

სირცხვილამდე, ან სირცხვილის შემდეგ. 

 

არ არსებობენ სამალავები, 

თუ არსებობენ, არას მალავენ; 
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სადმე შეყუჟულს პოეზია და 

თვალები მაინც მოგვიპარავენ. 

 

ნამდვილი თუ ხარ, თან ამოჰყვები 

სულის ჩანგიდან აწყვეტილ სიმებს, 

ლექსიც ტანჯულთა რელიგიაა, 

ამ სტრიქონებსაც ჩახედავს ვინმე. 

 

ვიტოვებ მხოლოდ შენს ძვირფას სახელს, 

ვდგები სინათლის შიშველ მხარეში, 

და ვახელ თვალებს, როგორც სტრიქონებს, 

ჩამხედე ლექსში, როგორც თვალებში. 

 

დაგარწმუნებენ ჩემი ლექსები, 

ჩემი თვალების თაფლი და ქარვა, 

რომ უფლის მზერით შუქდაყრილები _ 

ჩვენ მუდამ ვჩანვართ. 

 

                                                  19 .  . 
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ერთით  მეტი  მდინარე 

 

 

 

ეჰ, ჩემო კარგო, 

სწორედაც რომ "ეჰ"... 

ჭკუას რომ მასწავლი, თან კეთილი გულით, 

მადლობას იმსახურებ, 

მაგრამ ნუ დამძრახავ, თუ ვერ დაგიჯერე. 

აბა, შენ საიდან უნდა იცოდე, 

მე რა გადამარჩენს, 

შენ ხომ არასდროს ყოფილხარ 

ელა გოჩიაშვილი 

და არც ჩემი თვალებიდან გამოგიხედავს. 

შენ როცა მითხარი _ "გრცხვენოდეს!" 

მე მაშინ ვიფიქრე _ "მაღალი ვარ". 

შენ როცა მითხარი _ "დაიღუპე", 

მე მაშინ ვიფიქრე _ "გადავრჩი". 
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კარგად კია ნათქვამი, 

წინა კაცი უკანას ხიდიაო, 

მაგრამ იმდენი მდინარე მაქვს გადასალახი, 

რაც ქვეყანაზე ძეხორციელი დაბადებულა 

დასაბამიდან, 

მკვდრები რომ აღსდგნენ 

და ცოცხლები გაუკვდავდნენ, 

მოვიდნენ და ხიდებად მექცნენ, 

სულ ერთია, 

ერთი კაცი უნდა დამაკლდეს. 

მდინარე კი, ორიც რომ იყოს, 

მათგან ერთი მაინც ის არის, 

რომელმაც მე  

უეჭველად უნდა დამახრჩოს. 

ეჰ, ჩემო კარგო, 

სწორედაც რომ "ეჰ". 

ერთით ნაკლები ხიდი... 

ერთით მეტი მდინარე... 

და ნუ მიწყენ, თუ ვერ გიჯერებ; 

ჩვენ ხომ დაგვსაჯეს განუმეორებლობით 

და ერთმანეთს მუდამ ვირეკლავთ. 

მწვანე ფოთლებზე 

თითქმის ყველა ერთი აზრის ვართ, 

თუმცა, ეს მხოლოდ მიახლოებით. 

ვამბობთ _ "მწვანეა", 

მაგრამ ვხედავთ სხვადასხვაგვარად. 



132 
 

გვიშველის ვითომ 

"მიახლოებით" ერთი აზრი, 

როცა სხვა, 

უფრო მნიშვნელოვან საგანზეა საუბარი 

და კრისტალივით პასუხი გვჭირდება? 

ჩვენ ხომ ამქვეყნად 

მხოლოდ ფოთლებზე სალაპარაკოდ 

არ მოვსულვართ. 

ან შენი რჩევა რანაირად გამომადგება? 

შენ დატანჯულხარ ჩემი კოშმარით? _ 

რაღაც უხილავი და უსხეულო რომ მომიწვება 

და წამებით სულსა მხდის ხოლმე. 

ჩემი ლექსი დაგიწერია? 

ჩემი სხეულით მოგნატრებია 

ის ყვითელსახიანი კაცი? 

... კარგად იყავი, 

მე აქეთ უნდა წავიდე. 

და თუნდაც გადავიჩეხო, 

ის მაინც მეცოდინება, რომ 

ჩემს გზაზე მივდიოდი. 

სწორედაც რომ "ეჰ". 

 

                                        19 .  . 
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მკითხე... 

                   შენ ნუ მკითხავ მაინც წარსულს"... 

                                                          გალაკტიონი 

 

არა მაქვს აწმყო,  

არ ვცნობ მომავალს, 

სულიც დაშრა და დამიბოლოვდა, 

და მაქვს წარსული... 

რადგან ამქვეყნად 

მეც ხომ რაიმე უნდა მქონოდა. 

 

მკითხე... 

შენ ერთმა უნდა იცოდე, 

რას გლოვობს გული _ დარდის კარავი; 

რას ნიშნავს მთვარე, რას ნიშნავს დაღლა _ 

შენ უნდა მკითხო და სხვამ არავინ. 

 

ამაოდ მეძებს, ამაოდ მიხმობს, 

ვინც ჩემს ცხოვრებას ჩხრეკს და აფასებს, 

რადგან ყველასთვის შორს და დაგმანულს 

მე მხოლოდ შენთვის გავხსნი დარბაზებს. 

 

შენთვის ამოვზრდი დუმილის ჭიდან 
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ჩემს წარსულს _ ჩუმ და მზენაკლულ ყვავილს; 

იქ უბოლოო ტკივილი ბორგავს 

და დამარხული სურვილი ბღავის. 

 

არა მაქვს აწმყო, არ ვცნობ მომავალს, 

სულიც დაშრა და დამიბოლოვდა, 

და მაქვს წარსული, რადგან ამქვეყნად 

მეც ხომ რაიმე უნდა მქონოდა. 

 

ჯილდოდ მერგო თუ სასჯელად მადევს 

ეს სინამდვილე ზღვარგადასული _ 

რომ არასოდეს მქონია აწმყო, 

მაგრამ ყოველთვის მქონდა წარსული. 

 

                                            1994. 27 ნოემბერი 
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მოლაღურების  ჭირისუფალს 

 

 

მორჩილი წყენით და საყვედურით, 

ნეტავ, ვის ხსოვნას შეურხევს სიმებს 

ქალის თვალებში ჩამდგარი დარდი, 

გადაუღებლად სველი და მძიმე. 

 

ვის მოგონებას შეაკრთობს ლექსი, 

სისხლნაკლული და სევდამრავალი, 

ნოემბრის ღრმა და მჟღერი სულიდან 

ყვითელ ნისლებად ამომავალი. 

 

ვდგავარ სურვილის ალესილ ქიმთან, 

ტრფობის წინაშე უხმლოდ, უფაროდ, 

და უნუგეშოდ მიყვარხარ ასე, 

მოლაღურების ჭირისუფალო. 

 

შენ ყველაფერი გახსოვს და იცი, 

რომ სიყვარული ასეთი უნდა, 

რომ არასოდეს ამიცდენია 

ბევრჯერ ნასროლი ბინძური გუნდა, 

 

და არც ავიცდენ, რადგან სიყვარულს 
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მე სამკაულად არ ვიბნევ გულზე; 

რაც უნდათ, ის თქვან... 

მე შენ მიყვარხარ! 

და ფრთებდამსხვრეულ მგალობლებს ვუმზერ 

 

ჩუმი იმედით, რომ ახლა სახლში 

შენ დაგაკავებს სიკვდილი მხოლოდ; 

იცი?! _ ფოთლების ბოლოს ქარია... 

ნოემბერია ქარების ბოლოს... 

 

იქ კი, სურვილის ალესილ ქიმთან, 

ტრფობის წინაშე უხმლოდ, უფაროდ, 

წუხს ჩემი ლანდი, დახრილი შენკენ, 

მოლაღურების ჭირისუფალო. 

 

                                     1992. 30 სექტემბერი 

 

 

 

 

 

 

ნეტა  ერთხელ  ჩემ  თავს  შემყარა 
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ბევრი რომ ნახო, 

სადმე წასვლა 

სულ არ არის, თურმე, საჭირო. 

სანახავი ყველგან ერთია. 

მთავარია, იმ წუთებში 

ვინა ხარ და რისი მსურველი. 

მშვენიერების დამნახავი ხარ? 

აიხედე: 

ცა, ღრუბელი, ნისლი, ვარსკვლავი, 

ფრთოსანი, ტოტი... 

დაიხედე: 

მტვერი, ეკალი, ყვავილი, ლოდი, 

მიწა, კალია... 

გაიხედე, გამოიხედე _ 

ყველაფერი მშვენიერია. 

სიმახინჯის დამნახავი ხარ? 

აიხედე: 

ცა, ღრუბელი, ნისლი, ვარსკვლავი, 

ფრთოსანი, ტოტი... 

დაიხედე: 

მტვერი, ეკალი, ყვავილი, ლოდი, 

მიწა, კალია... 

გაიხედე, გამოიხედე _ 

ყველაფერი მახინჯია და მოსაწყენი. 

ბევრი მინახავს, მაგრამ მთავარი 

უხილავი დამრჩება მარად _ 
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ჩემი თვალებით ჩემსავ თვალებში 

ვერასოდეს ვერ ჩავიხედავ. 

და ნეტა ერთხელ ჩემს თავს შემყარა... 

ვინ არ მინახავს: ამვლელი, ჩამვლელი... 

გულწრფელი პოეტიც კი, 

კეთილი ქველმოქმედიც კი, 

ბედნიერი შეყვარებულიც კი მინახავს. 

და ნეტა ერთხელ ჩემს თავს შემყარა... 

სარკე ყალბია _ 

მინდა-არმინდა, საკუთარ თავს 

ვენაზები მაინც სარკეში, 

თან ისე ვცდილობ, გულწრფელი ვიყო, 

აღარაფერი რჩება ჩემგან. 

არა, სარკე სანდო არ არის. 

ფოტოც ყალბია _ 

თავს ძალიანაც შემოვუძახო, 

ვეკრძალები ფოტოგრაფს ისე, 

და იმგვარად მეშინია 

ამ უწყინარი ადამიანის, 

თითქოს, სურათს კი არ მიღებდეს, 

როზგით მედგეს და დამჭყიოდეს: 

აბა, გამოჩნდი! 

აბა, მეჩვენე! 

მე კი, 

რადგან სულ არ მინდა, 

მასთან გავშიშვლდე, 
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ვჯიუტობ, ვებრძვი, ვემალები, 

ნიღაბს ვაჩეჩებ 

და ისე ვცდილობ, ყალბი ვიყო, 

აღარაფერი რჩება ჩემგან. 

არა, ფოტოც არ არის სანდო. 

ვინ არ მინახავს, 

ზოგსაც კიდევ მერე ვიხილავ, 

მაგრამ ამას _ "მე"-ს რომ ვეძახი, 

ჩემთვის ყველაზე საინტერესოს, 

ვერასოდეს გადავეყრები. 

და ნეტა ერთხელ ჩემს თავს შემყარა... 

სად მოვიძიო, 

სად წავიდე, 

ვისთან მივიდე, 

საკუთარ თავს რომ შემახედოს; 

ამომაფაროს სანდო სამალავს 

და ჩუმად მითხრას: 

"აგე, შენა ხარ... 

უთვალთვალე, სანამ შეგნიშნავს"... 

... ის მოდიოდეს და არ იცოდეს, 

რომ მე ვუცქერი. 

ესეიგი, 

მე მოვდიოდე და არ ვიცოდე, 

რომ იქვე, სადღაც, 

საკუთარ თავს ჩავსაფრებივარ... 

... მარტოდ მავალს თუ სხვებში შერეულს, 
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სასაცილოს თუ სევდის მომგვრელს, 

კაციდან ხეზე 

გულგრილად მზერის გადამნაცვლებელს 

თუ 

შენს ფანჯრებზე თვალებშეყინულს, 

დაუმახინჯებელს, 

შეულამაზებელს, 

ნამდვილს, 

უცაბედს _ 

ნეტა, ერთხელ ჩემს თავს შემყარა... 

 

                                      1994. 24 სექტემბერი 

 

 

 

პასუხი 

(მოლაღურების ჭირისუფალს) 

 

თუკი ფიქრობ, რომ შენს შუადღეში 

მხარნაქცევი და უცხო მთვარე ვარ, 

თუ ჩამითვალე ეს სიყვარული 

მართლა შეცდომად და გზის არევად, 

 

თუ გირჩევნია ტკივილთან წოლას 

აუმღვრეველი მზის სარეცელი, 

თუ არც იკითხე, შენგან წასული, 
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როგორ გავქრები და დავეცემი; 

 

ასე ზედმეტს და შენთვის უხილავს 

წამოვკრეფ ნათელს, გამოგარიდებ, 

და წავალ, მაგრამ, 

და წავალ, მაგრამ, 

და წავალ, მაგრამ... 

             ...  საით წავიდე... 

 

საითაც წავალ, იქით მოვკვდები, 

და ვეღარ შევძლებ, ხელახლა ვიშვე; 

მივდივარ, გესმის? 

მივდივარ, გესმის?! 

... ნუთუ შენ გესმის და მაინც მიშვებ. 

 

მე შენს ბრწყინვალე, კაშკაშა დღეში 

შეხეტებული მთვარე ვიყავი; 

... და გიწევს მკლავზე მხარუქცევი მზე _ 

ბედნიერი და გაურიყავი. 

 

                                 199 . 
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    *** 

 

 

"გადამარჩინე!" _ მითხარი მაშინ 

და ჩაგიღრმავდა თვალებში მწუხრი. 

მე დავიჯერე _ მართლა გიჭირდა, 

მართლა გტკიოდა და მართლა წუხდი. 

 

დავმთავრდი შენი დარდების ფერხთით, 

მოგეძღვენი და შემოგეხიდე; 

შენ კი ცხოვრობდი... 

და არც გახსოვდა, 

რომ შენს საშველად ჯვარზე ვეკიდე 
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მთლიანი, როგორც თავად სამყარო, 

განუყოფელი წყევლა და ლოცვა; 

ვერ დავნაწილდი, ისე მიყვარდი, 

ვერ დავიშალე სულად და ხორცად. 

 

მსურდი დიდხანს და უშეღავათოდ, 

ციდან მიწამდე... სულით, სხეულით... 

და ვმაღლდებოდი შენი სიღრმისკენ, 

ნათელ წყვდიადში გამოხვეული. 

 

ვტოვებ მომავალს, უშენოდ ჩავლილს, 

და ვხვდები წარსულს, ტკბილს და საშინელს... 

რა გჭირდა ჩემი გადასარჩენი, 

მაგრამ მე მაინც გადაგარჩინე. 

 

                                 1995. 13 დეკემბერი 
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kedeli 

 

არავის უნდა, უჩუმარი კედელი იყოს, 

და ყველას უნდა, იყოს ჩუქურთმა. 

ვინმე ხომ უნდა დაწვეს ბილიკად 

მწვერვალისაკენ... ცისკენ... 

ვინმე ხომ უნდა დამთავრდეს ჩუმად, 

უსახელოდ და უზარზეიმოდ, 

ვინმე ხომ უნდა ჩადგეს საძირკვლად, 

ვისაც არასდროს გადააბრწყინებს 

აღტაცებული თვალების შუქი 

და მხოლოდ თვითონ ემახსოვრება, 

რომ ამოდენა მშვენიერება 

მის მკერდზეა დაშენებული... 

რად არა გვყოფნის ჩვენივ თავი, 

რად არ ვიცით ნამდვილი შეწირვა? 

რატომ დაჰყვა ასეთი გემო თაყვანისცემას _ 
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მაცდური, ბრმა და დაუშრეტელი, 

რომ ყველას უნდა, ხმამაღალი ჩუქურთმა იყოს, 

და არვის უნდა, იყოს კედელი. 

 

                                                      19 . . 

 

 

ლიას,  ნიას  _  ჩემს  დებს 

 

 

არ მახსოვს, მაგრამ მენატრება 

ჩვენი ბნელი, ნათელი ბინა _ 

  დედის წიაღი, 

სადაც სამივემ მოვითქვით სული 

პირველად და უკანასკნელად, 

რომ მერე მუდამ ის გვენატრა, 

რაც აღარ გვახსოვს; 

რომ მერე, მოკლულს სიყვარულით, 

ცოდვიანი სიტყვები მეთქვა: 

წყეული იყოს ღამე, რომელმაც მე ჩამსახა 

ქალად და მეტრფედ, 

წყეული იყოს ღამე, რომელმაც მე ჩამსახა... 

ისინი ყოველთვის ჩვენზე ბევრნი იქნებიან, 

ვინც ჯერაც არ დაბადებულან, 

და ნათქვამიც სრულყოფილებით 
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უთქმელს როგორ გაუტოლდება... 

თქვენც ყოველთვის იმაზე მეტი იგულისხმეთ, 

ვიდრე ვამბობ. 

დაი ვარ თქვენი, 

თქვენთან მინდა ამოვიტირო: 

არ მახსოვს, მაგრამ მენატრება... 

არ არის, მაგრამ მენატრება... 

არ მოვა, მაგრამ მენატრება... 

წყეული იყოს ღამე, რომელმაც მე ჩამსახა 

ქალად და მეტრფედ, 

წყეული იყოს ღამე, 

რომელმაც მე ჩამსახა. 

 

                                 19 . . 
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წვიმების  გამო 

 

ხომ სასჯელია ყოფნა უშენოდ, 

ხომ ყველა ცუდი სიზმარი ახდა, 

მაგრამ ხსოვნის და წარსულის გამო, 

ამ მშვენიერი წუხილის გამოც, 

არ შემიძლია სიკვდილი ახლა. 

 

რა უფლება მაქვს, სასჯელს გავექცე... 

ციდან მწუხარედ ჩამორხეული, 

გდია ნისლებში და იხარჯება 

წვიმის გრილი და ლურჯი სხეული. 

 

მარადის გარეთ დატოვებული, 

ჭერის და სარკმლის მიღმა წრიალებს; 

თავისი სევდით და სიმარტოვით 

რას გვეუბნება ადამიანებს. 

 

რას შემოგვტირის და ვერ გვაგონებს, 

ღრუბლის მკერდიდან ჩამორღვეული, 
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ძველისძველი და საყოველთაო, 

მაინც უცხო და მაინც ეული. 

 

არ შემიძლია ახლა სიკვდილი 

და შერიგებას ტკივილთან ვლამობ; 

არ შემიძლია ახლა სიკვდილი, 

თუნდაც ამ წყნარი წვიმების გამო. 

 

ხომ სასჯელია ყოფნა უშენოდ, 

ხომ ყველა ცუდი სიზმარი ახდა, 

მაგრამ ხსოვნის და წარსულის გამო, 

ამ მშვენიერი წუხილის გამოც, 

არ შემიძლია სიკვდილი ახლა. 

 

                                    1992. 13 ოქტომბერი 
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გიჟები  და  მთვარეულები 

 

 

შუაღამე 

საყოველთაო მოსვენების ჟამი არ არის, 

შუაღამე 

შეპყრობილთა ბორგვის ჟამია. 

როცა ერთ პირს მდინარეებიც ჩაიძინებენ, 

ფოთლებს ნიავი დაეხსნება, 

პოეტს _ წვალება, 

მკვლელს _ მსხვერპლის ლანდი, 

შეყვარებულს _ სატრფოს ბაგეზე ართმეული 

ბადაგის გემო, 

როცა ლეთა წალეკავს მიწას, 

ძილგადაფენილ ქვეყნიერებას ჯანსაღ წიაღზე 

მოცახცახე, დაფეთებული საცეცები 

ამოეზრდება _ 

გიჟები და მთვარეულები გამოდიან 

უკაცრიელ დედამიწაზე 

და უდრტვინველად, 

მარადიული სიცოცხლის უღელს 

უმწეო მხრებს შეაშველებენ. 

როცა ერთ წუთს მდინარეებიც გაშეშდებიან, 

როცა ლეთა წალეკავს მიწას, 
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მძინარ სხეულში ზარი ჩამოჰკრავს, 

ზნემოვლილი ქვეშაგებიდან 

მთვარეულის თბილი ფეხები ჩამოიღვრება 

და სიფრთხილეასხმული ტანი 

უჩინარ მეგზურს აედევნება... 

შუაღამე მოსვენების ჟამი არ არის, 

შუაღამე შეპყრობილთა ბორგვის ჟამია. 

როცა ერთ წუთს მდინარეებიც გაშეშდებიან, 

როცა ლეთა წალეკავს მიწას, 

ცხაურებით აჭედილ ღამეს 

ვინმე შეშლილი მიაწყდება, 

ცას მიაბჯენს 

საყვედურით გაკაწრულ თვალებს, 

დაიჩივლებს, გულს ამოისკვნის, 

მაგრამ არ ცნობს 

ვოლიერში დამწყვდეულ სევდას 

მძინარეთა უცოდველობა 

და უცრემლო ქვითინის ექო 

კვლავ უნუგეშოდ ჩაიფერფლება... 

შუაღამე შეპყრობილთა ბორგვის ჟამია, 

შუაღამე 

საყოველთაო მოსვენების ჟამი არ არის. 

ვიღაცა მუდამ უნდა ფხიზლობდეს, 

მძინართ სჭირდებათ 

მონაცვლე და მიმტევებელი. 

და როცა ერთ წუთს 
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მდინარეებიც გაშეშდებიან, 

როცა ლეთა წალეკავს მიწას, 

მოჩვენებებით დანაღმულ გზებზე გამოდიან 

გიჟები და მთვარეულები, 

დგებიან ვრცელი ღამის წინაშე, 

მარადიული ყოფნის უღელში, 

და არაფრისკენ გაწვდილ ხელებს 

ვარსკვლავებში აფათურებენ. 

 

                                                1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       როდერიკ  აშერის  სიტყვები 

 

"მოსახდენის მოლოდინი მზარავს", 
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მტკივა ჩემი ამღვრეული გენები, 

მედელეინ, ნუ დატოვებ კუბოს, 

მედელეინ, ნუღარ მომეჩვენები. 

 

ჩემი სული ლოდებზეა დაფენილი, 

მეუფლება ნესტიანი ხავსი, 

მე მწუხარე სხეული მაქვს, მედელეინ, 

გაცრეცილი ფაიფურის მსგავსი... 

 

შეშლილობით ამოვსებულ თვალებში 

ნაცნობ ხილვებს აღარ უჩანს ბოლო... 

სიკვდილამდე არაფერი არ იქნება, 

სიკვდილამდე სიცოცხლეა მხოლოდ. 

 

მოწრიალებს სისხლიანი სუდარა, 

მოვა, კვნესით მოაწყდება კარებს... 

დროზე მაინც გადაიხსნას ჭაობი, 

დროზე მაინც ჩამოვარდეს მთვარე. 

... "მოსახდენის მოლოდინი მზარავს..." 

 

                                                 1987 

      *** 

 

როცა ვეღარსად მოგიხელთებ, 

როცა არსად არის ჭერი _ 
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ჩემი და შენი შემფარებელი, 

არადა, ისე მინდა, 

გვერდიგვერდ ვიდგეთ 

და რაღაცა გვქონდეს ზიარი... 

გამოვხსნი ხოლმე სიტყვას _ "ჩვენ", 

შეგიყვან და შემოგყვები. 

ამ სიტყვაში ისე თბილა 

და ისეთი ჟრუანტელისმომგვრელი 

ინტიმია... 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ვაი, უნუგეშოდ შეყვარებულებს, 

ვაი, სიტყვაში თავშეფარებულებს. 

 

                                               1987 

 

 

 

 

 

 

ხეებს 

 

 

როგორ არავის ებრალებით გაზაფხულისთვის, 

როგორ ადვილად გიმეტებენ გაზაფხულისთვის. 

მარტო ფოთოლცვენისას თანაგიგრძნობენ, 
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რადგან ადვილია 

შიშველი ცრემლის დანახვა და მოფერება. 

გაზაფხულზე კი 

აღტაცებით ტაშს უკრავენ, 

რისთვისაც გუშინ 

ღრმა სამძიმარს გეუბნებოდნენ. 

ვეღარ გამჩნევენ 

არანაკლებ  მძიმე ტკივილებს, 

მხოლოდ სხვაგვარად _ 

ფოთლებად და ყვავილებად ამოკვნესებულს. 

ვერ მიმხვდარან, 

ჯალათივით რომ დაგდგომიათ 

მწვალებელი აპრილი თავზე 

და ფესვებიდან გივლით კანკალი 

ყოველი კვირტის ამოტეხვისას. 

როგორ ადვილად გიმეტებენ გაზაფხულისთვის... 

არ იციან, რომ 

შემოდგომის ბანგი გერჩიათ, 

შემოდგომის დიდი სიმშვიდე. 

თორემ ფხიზლებს 

უფრო მეტად დაგეზარებათ, 

რამდენი ყვავი ცას შეახეთქებს 

ძველისძველ ბოღმას, 

რამდენი ქარი აიშლის ნერვებს 

თქვენი შტოების თავში სახლელად. 

... სიცოცხლე ჰქვია, 
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მაგრამ მაინც ტვირთია 

ჟამი _ 

გამწვანებიდან _ ფოთოლცვენამდე. 

მარტო ფოთოლცვენისას თანაგიგრძნობენ... 

რატომ ჰგონიათ, 

რომ მიქცევა უფრო ძნელია, 

ვიდრე 

სიცოცხლეატანილი სხეულის გაძლება, 

ვიდრე დაბადება, 

ვიდრე ყვავილობა, 

ვიდრე სიყვარული. 

 

                                1986 

 

 

 

          მამაჩემის  სიკვდილი 

 

 

როს გაეყარა სული ხორცს, 

ხორცს _ დამარცხებულ მხედარს, 

საფლავში ძუძუ ეტკინა 

ბებიაჩემის ცხედარს. 

 

                                  198 .  
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          დედას 

 

 

დედის გულზე რას არ ჰყვებიან, 

რაღა შენმა გულმა ვერ იგრძნო, 

რაღა შენ ვერ იგუმანე, 

რომ სხეულში ჩემზე ორსულს 

ბავშვი კი არა, 

სევდა გყავდა ჩასახული. 

რატომ ვერ მიხვდი, 
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რომ სასტიკი შეცდომა იყო 

ცხრა თვე მუცლით სევდის ტარება. 

ან მერე, 

როცა საშოს გამოვცდი, 

ლარი გადაჭრეს, 

სამუდამოდ დაგვაცალკევეს 

და დამაგდეს მარტოობაში, 

რად მომეფერე, 

რად გამათბე, 

რად დამაპურე, 

რატომ მზრდიდი კაციშვილივით; 

სახვევებში მოცახცახე უსასოობა 

ბავშვისგან როგორ ვერ განასხვავე. 

დედის გუმანზე რას არ ჰყვებიან, 

რაღა შენმა გულმა ვერ იგრძნო... 

მიწიდან გასაგდებად, 

ცაში ჩასახრჩობად, 

დაწყევლილი სიყვარულისთვის, 

უსიხარულო ყოფნისათვის, 

არაფრისათვის, არავისათვის _ 

რატომ დამბადე... 

 

                            1990. 11 მარტი 
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ჩემი  ღამეები 

 

 

 

მოვა ღამე, 

ჩამომიჯდება საწოლზე შავად, 

უბოდიშოდ სულს ამომართმევს, 

გადაიფენს ფართო კალთაზე 

და როგორც ბადეს _ 

წყლისქვეშეთში ხეტიალით თვლებჩავარდნილს, 

გამდნარს და ჩაშლილს, 

კემსავს დილამდე. 

რიჟრაჟზე უნდა ისროლონ ბადე, 
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გადააშალონ 

ადამიანთა საშიშარ რიფებს, 

იბობოქროს დღის ოკეანემ, 

თუ სადმე ნარი და ეკალი აქვს, 

ამოადუღოს, 

ქაფად მოიგდოს, 

ჩემს ბადეში ჩამოწუროს 

ბოლო წვეთამდე. 

მოვა ღამე, 

ერთ იარას პირს რომ შეუკრავს, 

მეორეს გახსნის. 

თავისი წილი იმასაც მიაქვს. 

თითო წყეული ყველას უზის 

ჯავრიან გულში. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ღამე სულ სხვაა, 

მხოლოდ ღამით ხარობს მისტიკა _ 

სურნელგაცლილი, შავი ჟასმინი. 

გულხეთქებით იფოთლება 

მწუხრის ბაღებში, 

უნდა მოასწროს და იყვავილოს, 

თორემ დილისთვის ძალას კარგავენ 

და აისებს ეფინებიან 

ჯადოახსნილი, მკვდარი ფურცლები. 

ღამე სულ სხვაა, 

მძაფრია ღამე, 
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ერთ ფერში ხატავს, 

მაგრამ რა კარგად... 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ყოველთვის არა, 

მაგრამ უმეტეს, 

ღამით იქმნება ის ყოველივე, 

რაც ჩვენს სულს 

ასე ძლიერ სჭირდება 

და რამაც უნდა გადაგვარჩინოს. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

როდის გახსენდები? 

როცა მკრთალი, გამჭვირვალე ღამეებია, 

როცა მთვარეს ასაკი შვენის _ 

ყვითელია, სავსე, აშკარა, 

დევს მაღალი შუაღამის ზედა თაროზე 

და ლამაზია, 

ცის დედისერთა, პოეტების ნებიერი. 

წვეთავენ ლურჯი ვარსკვლავები. 

შრიალებენ მღამიობები, 

ფრთებით გააქვთ და გამოაქვთ ბინდი, 

რომ სადმე ერთგან არ დატბორდეს, 

რომ ყველას შეხვდეს, 

რადგან იგი ყველას სჭირდება, 

ზოგს _ წამლად და ზოგს _ საწამლავად. 

ასეთ ღამეში, 

ბუმბულივით მსუბუქ ღამეში, 
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არ გახსენდები? 

როცა მუქი, 

ისე მკვრივი ღამეებია, 

თითქოს გზადაგზა 

გიშრის მთები ჩამოაზვავეს, 

როცა ირგვლივ ბატონობს მწიფე, 

კუნაპეტი ანწლების ტევრი, 

არაფერი აღარ იცნობა, 

აღარც ღრუბლის თარო ჰკიდია, 

აღარც მასზე შემოდგმული 

მთვარე _ ყვავილი. 

ვეღარ იხსენებ, 

ცა საით არის და მიწა _ საით. 

ახლა რომ გთხოვონ, 

იქნებ, როგორმე, 

ერთი ვარსკვლავი მოძებნო და მომიწყვიტოო, 

შეიძლება ხელი ცისკენ გაიწოდო, 

მიწა კი შეგრჩეს... 

ასეთ ღამეში, 

ასეთ ღამეშიც არ გახსენდები? 

რითი არა ჰგავს ამნაირ წყვდიადს 

ქალი, რომელიც არ შეიფარე; 

ის უიღბლო სიყვარული 

განა წყვდიადმა არ დაიმსგავსა? 

შენთან მინდა, 

გამოდი გარეთ, 
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ვითომ ბნელში მხარი გვეცვალა, 

დავიკარგოთ, 

მთელ ქვეყანას გავექცეთ სადმე; 

ნუ გეშინია, 

თუ ეჭვები დაგეშეს და 

კვალში ჩაგვიდგნენ, 

ჩემი სახელი მივუგდოთ მდევართ. 

მაინც ავი თვალის მსხვერპლი ვარ, _ 

მე ჭიშკარზე 

ცხენის ნალი არ მიკიდია. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

უნდა გათენდეს! 

ახლა სადღაც გათენებას ელოდებიან. 

მათი ჯერია, ვინც დღისით ცხოვრობს. 

ტოროლები იფშვნეტენ თვალებს, 

ღამურების ჟამი დასრულდა. 

უნდა გათენდეს... 

რიგრიგობით გავშალოთ ფრთები, 

ჭრელ სამყაროში 

ყველამ თავისი ფერი იცოდეს... 

ღამე უკვე გადაქანდა, 

ბზარი გაუჩნდა, 

შუქის ბარტყი აუფართხალდა 

უკუნეთ მკერდში. 

აფუსფუსდება ახლა  სამგზავროდ, 

აიკრეფავს მძიმე მარმაშებს, 
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ამაღლდება თითის წვერებზე 

და აფრინდება. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

თუმცა მე ვიცი, 

ალიონზე დავხუჭავ თვალებს 

და მთელი დღით გარდავიცვლები, 

მათი ჯერია, ვინც დღისით ცოცხლობს... 

უნდა გათენდეს! 

 

                     1988 
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მთების  დუმილი 

(ფრაგმენტი ანამნეზიდან) 

                   ვუძღვნი ფსიქიკურად დაავადებულებს 

 

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

რატომ ვარ გიჟი, 

რატომ ამბობთ ჩემზე _ "აი, ეს!" 

ნუთუ იმიტომ, 

რომ ჩემს ცხოვრებას 

ლოგიკის მძლავრი ღერძი აკლია, 

რომელზეც უნდა ასხმულიყო 

თანაბარ მძივად 

ჩემი წლები და ნაბიჯები, 

ფიქრები და 

ცრემლები და 

ღიმილები და 

სხვა დანარჩენი _ 

ერთმანეთისგან გამომდინარე. 

"გიჟოო, გიჟო!" _ 

უდროოდ და უადგილოდ მიიჩნევდნენ  

ყოველთვის 

ჩემს ხმას. 
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ვერასოდეს ვიმართლე თავი. 

მეც გული მწყდება, ასეთი რომ ვარ. 

ასეთად ყოფნას მოაქვს ჩემთვის 

სასურველზე მეტი ტკივილი. 

ვერ დავძლიე წყეული გარსი, 

ვერ იქნა, ვეღარ შემოვიფხრიწე. 

ვერ ვისწავლე ხელის გაწვდენა, 

ნაბიჯის წადგმა. 

მაგრამ რას ვიზამ _ ასეთი ვარ 

და ჩემნაირის გამართლებაც შესაძლოა, 

თუ მოისურვებთ. 

რატომ ვარ გიჟი... 

ნუთუ მართლა არ შეიძლება, 

გატაცებით მღეროდე გულში 

და მოთმინებით ელოდებოდე, 

მთები ბანს როდის მოგაშველებენ... 

მთელი ცხოვრება გულში ვმღერივარ 

და ველოდები მთების მოძახილს; 

მთები კი დუმან... 

და მე მაკვირვებს 

მათი დუმილი გასაოცარი. 

ნუთუ შეშლილი უნდა დაგარქვან, 

თუ არ გრცხვენია იმის გამხელის, 

რომ გჯერა _ გულებს უნდა ესმოდეთ, 

უნდა ესმოდეთ გულში ნამღერი. 

რატომ ვარ გიჟი, 
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ასე რომ ვცხოვრობ? 

მტკიცედ  რომ მჯერა _ 

საკუთარ თავს არ უნდა გასცდე, 

შენს თავს არ უნდა გადაეჩვიო _ 

იქნებ ამიტომ? 

კარგი, მაგრამ თქვენ რას მირჩევდით, 

ყველაფერი გამოგიფინოთ? 

გადმოვალაგო, რა, ბაზარია? 

ყოფნა იქნებ უკეთესია, 

  ან უარესი, 

მაგრამ ბაზრად მაინც ნუ ვაქცევთ. 

რომ იტყვი _ "ასე". 

რომ ჰკითხავ _ "როგორ?" 

რომ იტყვი _ "აი". 

რომ ჰკითხავ _ "აბა?" 

უკვე დახლია. 

არ შემიძლია მე დახლთან დგომა, 

ზოგჯერ წაგება, ზოგჯერ მოგება. 

მე რაღაცით მართლა გჯობივართ _ 

  ყოველთვის ვაგებ. 

გჯობივართ-მეთქი, რომ გითხარით, 

ხომ არ გეწყინათ? 

არაფერი მითქვამს საწყენი _ 

წაგებაში გჯობივართ-მეთქი. 

რატომ ვარ გიჟი... 

რომ მიყვარს და გამოვძახი: 
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"მოდი, მსურხარ! 

მოდი, მინდიხარ!" 

ნუთუ ამიტომ? 

თქვენი გულის გასახეთქად 

სიყვარულშიც წაგებული ვარ. 

მიჯნურობის დახლებში მდგარნი 

საქმეს ჭკუით იგებენ ხოლმე: 

მოკრძალებით, თმენით, სიჩუმით, 

ზომიერი ჩურჩულების 

გამოთვლილი მონაცვლეობით; 

მე კი ვყვირი, როგორც ირემი, 

და გჯობივართ _ 

წაგებული ვარ. 

რატომ ვარ გიჟი... 

ნუთუ იმიტომ, 

შეძრწუნებული რომ გავურბივარ 

მზრუნველთა ხელებს, 

როცა ცდილობენ, 

გაურკვევლობის გაუმჭვირვალი, 

მშობლიური ნისლებიდან გამომათრიონ 

და კაშკაშა მინდორზე დამდგან. 

ვემუდარები, ხელი არ მახლონ; 

არ მინდა ცხადში, 

იქ შუქია, 

ყველაფერი ხელისგულზეა 

და ყველანი მშვენივრად ჩანან. 
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გაურკვევლობის ბინდებში მიჯობს _ 

ვიკარგები და თავს თამამად ვგრძნობ, 

უფრო მშვიდად ვარ, 

უფრო უსაფრთხოდ. 

რატომ ვარ გიჟი... 

ჩემი ნებით რომ ვიქციე საპყრობილედ 

ჩემივე სახლი, 

იქნებ ამიტომ? 

მშვენიერია მარტოობა, 

მაგრამ, ნუთუ მართლა გგონიათ, 

რომ არასოდეს მენატრებით, 

არასოდეს არ მინდა თქვენთან? 

ზოგჯერ ხდება _ კედლებს ვაწყდები; 

მენატრებით _ მე ხომ მიყვარხართ. 

კარს გამოვაღებ, ზღურბლზე შევდგები, 

მაგრამ ვერ ვბედავ გადმობიჯებას, 

რადგან მაშინებთ. 

ჩავისუნთქავ თქვენს ხმებს და ხალისს, 

კარს ისევ ვხურავ, 

ვდგები სარკმელთან 

და პატრონისგან დასჯილი ლეკვის 

მაინც ერთგული თვალებით გიმზერთ. 

ნუთუ ჩემი ასეთად ყოფნა 

მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი ბრალია? 

რად მეშინია, თქვენს შორის ჩამდგარს, 

თქვენდამი რწმენა და სიყვარული 
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  არ გამებზაროს; 

ნუთუ მარტო ჩემი მიზეზით? 

ვერასოდეს ვიმართლე თავი. 

ნუ იტყვით ჩემზე: 

"აი, აი, ეს!" 

გიჟს ნუ მიწოდებთ მხოლოდ იმიტომ, 

რომ ჩემს ცხოვრებას 

ლოგიკის მძლავრი ღერძი აკლია, 

რომ გაგეცალეთ და ჩავიკეტე, 

რომ ვყვირი, ვყვირი ირემივით: 

"მიყვარხარ, მოდი!" 

... არა ვარ გიჟი,  _ 

ასეთი ვარ! 

მთელი ცხოვრება გულში ვმღერივარ 

და ველოდები მთების მოძახილს. 

მთები კი დუმან... 

და მე მაკვირვებს 

მათი დუმილი გასაოცარი. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 

                                    1993. 6 თებერვალი 
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ჭეჭეთობის  ღამე 

 

შეესივნენ ავსულები ღამის კიდობანს, 

გადაჩხრიკეს, დახრეს, დაფერთხეს; 

ვისაც უცეცხლოდ მოატანეს, 

ურჩს და დაუცველს ვისაც წაასწრეს... 

მე არ დავანთე დიდი კოცონი, 

არ მოვიხმარე ცეცხლი ფარივით, 

მე არ გავფრთხილდი, 

რომ ვთქვა მართალი, 

და შემამჩნიეს, რაღა თქმა უნდა, 
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და ჭეჭეთობა ღამეს გამთვალეს. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

გათვალული ვარ, განწირული ვარ, 

არსად ჩანს, ვინაც უნდა მიშველოს; 

იქით ქვეყანა _ დიდი და ბევრი, 

აქეთ მე _ ერთი და უმნიშვნელო. 

სიყვარულისთვის მედება ბრალი. 

სად არის, ვინაც უნდა მიშველოს? 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ვაიმე, მთვარევ! 

პოეტების კალმის წვერზე 

იოლ-უბრალოდ წამოდებულო, 

ძილგატეხილთა მოცლილ თვალებში ჩახორცებულო, 

შეშლილთა ფიქრში ჩათესილო, 

მომაკვდავთა ხარბი ფრჩხილებით ჩამოკორტნილო, 

მარტოკაცთან ჩამომჯდარო მთვარევ, 

ვაიმე... 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ჭეჭეთობა ღამე მთავრდება... 

მე არ მენთო დიდი კოცონი, 

მე არ მენთო ცეცხლი, საერთოდ. 

სიყვარულისთვის მედება ბრალი... 

როცა ვხედავ, რომ 

დღემდე არავის მოშუშებია 

უხსოვარ დროს ჩამოთლილი მხარე სხეულის, 

და ეტანჯებათ წყლული ნახევრებს 



172 
 

გამთლიანების მწვავე სურვილით; 

როცა მითხრეს, რომ 

"უსიყვარულოდ მზეც არ სუფევს"; 

როცა სამყაროს უღრანებში _ ყველაზე მკვეთრად! _ 

სატრფოს ნაკვალევს ადევნებულთა 

გულისფეთქვა და თქარუნი ისმის, 

და ილეწება ვნების დოლაბქვეშ 

წყარიშმაფას ძუძუები _ 

რიყის ქვებივით თბილი და სადა, 

და გიჟია ოჩოკოჩი, გიჟი, 

შეშლილია რიყის ქვებისგან... 

როცა მწამს, რომ 

სიყვარული _ მონობამდე ამაღლებული, 

თვითონ ღმერთია 

და არავის იუფროსებს... 

გამაგებინეთ, 

როგორ ვიქნები დამნაშავე ღმერთის წინაშე, 

თუ სიყვარულთან მართალი ვარ. 

და აშალეთ ყველა კანონიერი ლოგინი, 

ერთი მისხალი გადარევაც თუკი აკლია, 

აშალეთ და ჯანდაბაში გადაუძახეთ... 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

რა მშვენიერი ქალია მთვარე, 

ორი კვირით და ბინდით ვნებული, 

რა მშვენიერი მხარეა მთვარე, 

ღამისმთევლებით დასახლებული. 
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თუმცა მავანნი ავი ქირქილით 

მხოლოდ ასტრალურ სხეულად ხმობენ, 

მე მიხარია, როს მწუხრის ჭიშკარს 

მასპინძელივით გამიღებს ხოლმე. 

იმის ნათელში ვაპირებ საფლავს, 

იმის ნათელში ბინა დავიდე... 

დაე, გავიდეს იგი მოდიდან, 

ოღონდ, ღამიდან არსად გავიდეს. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ჭეჭეთობა ღამე მთავრდება 

და აჩქარებს ბილიკს ავსული; 

ტაბაკონიდან გადმომზირალ თავის მოძმეებს 

შორით ახარბებს 

და ამაყი სიფრთხილით მიაქვს 

ბანჯგვლიან მკლავზე დაფენილი ნაალაფარი _ 

ჩემი სულის ცახცახა ნისლი, 

და როკაპიც ტუჩებს ილოკავს. 

ჭეჭეთობა ღამე მთავრდება... 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

მე _ ჩემი ღმერთის მონა-მხევალი, 

ჩემივე სისხლის ფარჩით ვირთვები; 

წყვილი ლოდივით მინგრევს ხერხემალს 

პოეტისა და ქალის ტვირთები. 

გათვალული ვარ, შემჩნეული ვარ, 

არსად ჩანს, ვინაც უნდა მიშველოს; 

იქით ქვეყანა _ დიდი და ბევრი, 
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აქეთ მე _ ერთი და უმნიშვნელო. 

ისინი _ ერთად, მე _ სიყვარულთან. 

სად არის, ვინაც უნდა მიშველოს! 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ჭეჭეთობა ღამე მთავრდება... 

მე არ მენთო ცეცხლი ფარივით, 

არ მებნია თმაში სანთელი, 

და ჩქარა! 

დამაჯერეთ, რომ სიყვარული ღმერთი არ არის; 

სხვანაირად 

თქვენი რწმენის ჩარჩოებში 

ვერ შემოგყვებით. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

იჩქარეთ, თორემ უკვე თენდება, 

სადღაც რიჟრაჟის ლაქა ციალებს, 

მირბის ავსული და ჩემს სულს _ ნადავლს, 

ყიჟინ-ყიჟინით მიაფრიალებს. 

იმას ჰგონია, უკვე გადაწყდა, 

და მართალს, მაგრამ სიმცირით დაღლილს, 

ერთადერთობით წაგებულ სახელს 

ამომიშანთავს ცოდვილის დამღით. 

სამყაროვ! ასე დიდო და ბევრო, 

გამომესარჩლე, წამოიმართე, 

რადგან ქვეყნად ხომ ისიც არსებობს _ 

უმცირესობის დიდი სიმართლე. 

იჩქარეთ! მე ხომ თქვენი უფრო ვარ, 
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იმათ ნუ მიმცემთ, ნუ დამამონებთ; 

ან დამარწმუნეთ თქვენს კანონებში, 

ან ჩემი რწმენით დამაკანონეთ. 

ჩქარა!.. 

წამოდგა ბერი როკაპი, 

ზეცა ბოროტი მზერით მონისლა; 

ჩამოდნა ღამე კოცონის თავზე, 

ჩამოლპა მთვარე ტაბაკონისა, 

და ვაიმე, მთვარევ.. 

მე... 

მე ჭეჭეთობა ღამეს დამღუპეს. 

 

                                   1994. 14 აგვისტო 
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*** 

 

დაბადებამდე დამიდეს ზღვარი, 

დაბადებიდან ვაწვალებ სათქმელს, 

და ბრმა ლეკვივით ვეფათურები 

სულის ფსკერსა და სხეულის სარქველს. 

 

უნდა გავცილდე და გავაღწიო, 

უნდა ვიპოვო რაღაც მესამე, 

თორემ ვის უნდა სული და ხორცი, 

ზამთრის მთვარესთან მონათესავე. 

 

მე მაინც მომაქვს, რაც გამაჩნია, 

მანდ მორჩეს ჩემი მიმქრალი სოლო; 

სხვამ იქნებ კიდევ მონახოს რამე, 

მე კი 

სული და ხორცი მაქვს მხოლოდ. 

 

თუ მიშველიან, 

გაფითრებული თქვენი ლექსები, 

                დაღლილნი ასე, 

და თქვენი სახე, ისიც დაღლილი, 

რაღაცნაირი თვალებით სავსე. 



177 
 

 

მასწავლეთ, 

როგორ ვიქცე ზვარაკად, 

შესაწირავი რაა მესამე... 

თორემ ვის უნდა სული და ხორცი, 

დაფლეთილ ნისლთან მონათესავე. 

 

                                       198 . 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

      მარტის  ჩვიდმეტი 

 

 

მე მიყვარს მხოლოდ მარტის ჩვიდმეტი, 

მარტის დანარჩენს ვთხოვ, მაპატიოს, 

რომ მოფართხალე დღეების გუნდში 

მხოლოდ ეს ერთი გამოვარჩიე. 

 

ისე შორია გაზაფხულამდე, 

ისე შორია, მიხვედრა მიჭირს, 

რა ძალამ უნდა წამოაფრინოს 

თებერვლის ფსკერზე მთვლემარე კვირტი. 

 

ქვესკნელებიდან მოიწევს რაღაც, 

მოიყოლიებს მწვანე იარებს, 

და გაზაფხულის დღენაკლულ სხეულს 

ბუნება მარტში იმშობიარებს. 

 

ბედნიერებმა და ძლიერებმა 

იტვირთონ იგი, ჩემთვის რთულია; 

უკვე მიყვარდა... 

და ყველაფერი 

ჩავლილია და დაკარგულია. 

 

ბევრს ვეღარავის ვერ დავპირდები, 
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სულში ამდენი როგორ დავტიო; 

... და მიყვარს მხოლოდ მარტის ჩვიდმეტი, 

მარტის დანარჩენს ვთხოვ, მაპატიოს. 

 

                                                 1987. 15 იანვარი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          საით? 
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განაჩენი რომ გამოუცხადეს, 

იკითხა _ "საით?" 

თავისი ფეხით მივიდა კუნძთან, 

თავისი ნებით დადო თავი, 

თავისი ხელით 

კისრიდან თმა გადაიწია... 

განა იმიტომ, 

რომ გონზე არ იყო, 

განა იმიტომ, 

რომ მორჩილება ხერხი იყო 

      ვინმეს გულის აჩუყებისა, 

განა იმიტომ, 

რომ სიცოცხლე აღარ უნდოდა, 

განა იმიტომ, 

რომ სიამაყის მონა იყო... 

.... იკითხა _ "საით?" 

 

                        1995. ნოემბერი 

 

 

 

ვინ  რას  მივიტანთ... 

 

რაც შეთხზულია უფლის წიაღში, 
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ვერ გავექცევით ვერასდიდებით. 

მივდივართ... 

ყველა საკუთარ ჩონჩხს და 

საკუთარ ცრემლებს მივეზიდებით. 

 

მივდივართ... 

თუ რამ ყვაოდა ჩვენში, 

ამ ხეტიალში უკვე გადახმა; 

ვინ რას მივიტანთ, 

ვის რა მიგვყვება 

მოლანდებული საზღვრის გადაღმა. 

 

ვისაც გვიყვარდა და ცეცხლი გვერგო, 

ვინც გზას და კოცონს შემოვრჩით ერთი, 

მივიტანთ ნაცარს და დავასვენებთ 

ჩაფიქრებული მაცხოვრის ფერხთით. 

 

ვისაც ამგვარად არ ჰყვარებია, 

უქმად ახელილ თვალებს დახრიან, 

მივლენ და ყოფნის დიად საზღვარზე 

აბალახებულ გულებს დაყრიან. 

 

თავს რით ვიმართლებთ, 

შენდობის ღირსი 

რა მიგვაქვს, ვის რა მოგვაგონდება... 

ათასნაირი მიღელავს მგზავრი, 
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ათასნაირი ისმის გოდება. 

 

მივდივართ... 

ქრება ნაფეხურები, 

წალეკილია გზები ბინდებით; 

მარტოობის და ტრფობის ეკლებზე 

დაძენძილ სულებს მივეზიდებით. 

 

                                                1989. 1 ივლისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცრემლი  სამყაროს  ღაწვზე 

                                ბორენა ჯაჭვლიანს 

 

 

ის მეტისმეტად ქალი იყო 

და შეეხეტა სიყვარულში. 

აბა, ვინ იტყვის, 
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რომ ეს დიდი შეცდომა იყო, 

ან გზის აბნევა. 

ის, უბრალოდ, ცაში ჩავარდა 

და მიწაზე ჩაბობღება 

აღარ შეეძლო. 

ქალი იყო 

და თავის ჯვარს შეუდგა მხრები, 

ქალი იყო 

და თავისი ქვეყანა ნახა. 

ჰგავდა წვიმას; 

მართალია, საკუთარი თავით დაღლილს 

და ფანჯარაზე თავმიდებულს, 

მაგრამ მაინც ხომ წვიმას ჰგავდა, 

და ქოლგები გაშალეს ირგვლივ... 

ტიროდა მთვარისათვის. 

არც საყვედური, 

არც სხვა _ წუწუნი. 

დროდადრო სული ერწყობოდა 

შვების ლექსებად, 

მერე თვლემდა, 

ძალას იკრებდა, 

სანამ ტკივილი ისევ დაკბენდა, 

წამოაგდებდა 

და ქვასავით მძიმე კალამს მისცემდა 

ხელში. 

ვამბობდი ხოლმე: 
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ტკივილებს შორის დაამებავ, 

ტკბილო, ნეტარო, 

მაგ ქალს ცოტა ხნით გაუხანგრძლივდი, 

რომ არ მობეზრდეთ მშვენიერ თვალებს 

ასე დიდხანს, 

ასე ნამდვილად, 

ასე ხშირად და ბუნებრივად 

ტირილი მთვარის მიმართულებით, 

და არასოდეს გამოილიოს 

სამყაროს ღაწვზე 

ცრემლი _ ჰიმნი სიყვარულისა... 

არა, არა, 

რა შეცდომა, 

რა გზის აბნევა, 

ის ქალი იყო და, უბრალოდ, 

სიყვარულში  შეეხეტა. 

იქ კი, როგორც მოგეხსენებათ, 

სინათლეები არ არსებობს, 

ხელისცეცებით უნდა იარო, 

ბედნიერება კი არ არის, 

სიყვარულია _ 

საწუხარი და სამგლოვიარო. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

ხანგრძლივი, მძიმე სიყვარულის შემდეგ 

გარდაიცვალა... 
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                         1992. 25 ოქტომბერი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თამაში 

 

 

_ დედა, წავიდე ბებოსთან? 

_ წადი. 

_ დავრჩე ამაღამ? 

_ დარჩი. 

დარჩიო!! 

თუ არ არსებობს ბედნიერება, 

მაშინ იმ წამს რა უნდა ერქვას? 

თუ სამოთხე აქაური არ არსებობს, 

მაშ, რაღაა ბებიის სახლი? 
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წამოვკრიფე 

თოჯინა და 

აკვანი და 

აკვნის რამერუმეები 

და გავფრინდი ზევითუბანში. 

ის აკვანი ჩემი ხელით გამოვჩორკნე. 

უშოვნელობა თუ იყო, თორემ 

გულს არ დამწყვეტდნენ, 

დურგლობამდე საქმე, ალბათ, არ მივიდოდა. 

გამომივიდა ნახელავი _ 

ირწეოდა... იდგა... დამქონდა... 

აკვნობას სწევდა; 

არ დაშლილა, გამოგვზარდა 

მე და ჩემი პატარა "კუკლა". 

კიდევ კარგი, გამოვჩორკნე, 

ხომ ვეღარ ვიტყვი, 

აკვანთან არ ვმჯდარვარ-მეთქი... 

უიმედოდ გადაბრტყელებულ  

ჩითის მკერდზე 

მივიკრავდი ჩემს პატარას, 

ვაწოვებდი და ვუგურგურებდი. 

დაუბანელს არ ჩავაწვენდი; 

გაკრიალებულს, გამშრალებულს, 

უკვე სააკვნედ გამზადებულს, 

ქათმის სკინტლსაც ამოვცხებდი ერთ ალაგას _ 

თავისით ის არ ჩაისვრიდა 
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და ისე კიდე 

რაღა ბავშვი იქნებოდა! 

მერე ხომ უნდა მებუზღუნა _ 

მომკლა ამდენმა სარეცხმა-მეთქი. 

კიდევ კარგი, ეს მოვიფიქრე; 

ხომ ვეღარ ვიტყვი, 

რომ ჩვილისები არ მირეცხია... 

ისეთებიც არიან თქვენში? _ 

ვინც იკადრებს, ნიშნი მომიგოს _ 

ქათმის სკინტლიანს რეცხავდიო! 

ბავშვობის მადლით და სასწაულით 

და გრძნეულებით, 

და წარმოსახვის განამდვილების 

ღვთიური ნიჭით 

მე მაშინ მართლა დედა ვიყავი 

და შვილი მართლა ჩასვრილი იყო. 

... მაინც რამდენი ვითამაშე 

დედაშვილობანა, 

რა გატაცებით, თავდაჯერებით, უშეღავათოდ. 

იცოდა ღმერთმა _ 

უფრო დედა, ვიდრე მაშინ, 

არასოდეს რომ არ უნდა ვყოფილიყავი. 

იცოდა, რომ, 

მერეც და მერეც, 

რეალობას წარმოსახვებით 

არაერთხელ ჩამინაცვლებდა. 
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იცოდა ღმერთმა, 

რისთვის უნდა ვემზადებინე, 

როგორი შემქმნა _ 

არარსებულით ისე მძაფრად უნდა მეცხოვრა, 

რასაც მრავალნი 

არსებულით ვერ ახერხებენ. 

იცის ღმერთმა _ 

ვისაც ნამდვილი წყალი სჭირდება 

დასარწყულებლად, 

თუნდ უგემური, ოღონდ ნამდვილი, 

ხელშესახები, ჩასაყლურწი, 

იმას ნამდვილ წყალს ჩაუსხამს პეშვში. 

... ასფურცელა ქადასავით 

დამძიმდა და დატკბა წარსული; 

შემიჩვია, 

გემრიელ თითებს მალოკინებს. 

ტანი გაივსო, ფუვდება, ფუის; 

მომიახლოვდა, დამიახლოვდა, 

ლამის არის, 

აწმყო კი არა, 

ხვალეებიც გადამიფაროს. 

ხომ ასე იცის _ 

სადაც ცარიელ ადგილს ნახავს, 

ყველგან უნდა დაიდგას ტახტი. 

ვერ შევაჩერებ _ 

თაფლის სურნელიც იქიდან მოდის, 
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მწარე გემოს ვითომ წამალი. 

რად შევაჩერო? _ 

იქ ერთი კნაჭა გოგო თამაშობს; 

ვუმზერ ღიმილით, დაჟინებით. 

ვერ შემამჩნევს, 

ის ხომ არც მიცნობს; 

ან სად სცალია მომავლისკენ გამოსახედად! 

მე ვიცი, რომ თამაშობს, 

თვითონ არ იცის. 

როცა ამას მიხვდება, 

უკვე მე იქნება და არა ის. 

სინათლით მავსებს ბავშვის თამაში: 

აი, უმწიფარ ჩითის მკერდზე 

მიიკრა თოჯინა _ აჭმევს... 

აი, აკვანი, არტახიან-ყველაფრიანა... 

აი, აბანებს... 

აი, ჭერმის ტოტს შეამტვრია წკირი, 

ნაწვიმარს, 

ქათმის სკინტლში ამოურია, 

თოჯინას წასცხო, 

რომ სავიშვიშო გაიჩინოს, 

ხელი ნამდვილ სარეცხში ჩაყოს... 

ნეტარი ბავშვი! _ 

თვითონ იმზადებს ილუზიას, 

რომელიც იქვე 

სინამდვილედ გადაუდნება... 
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თამაშობს ბავშვი, 

მთელი ცხოვრების სამყოფს თამაშობს. 

 

                                               2002. 6 ოქტომბერი 

jda mtirali 

 

 

rais ucxo... Cemo sisxlo, 

Senze yvelaferi vici; 

Sen arc avTandilis Zma xar, 

arc fridonis Zmadnafici. 

 

aRarc xerxi, aRarc Rone, 

ara sve da ara bedi; 

Tan zixar da cremls agoreb, 

TiTqos mTeli arabeTi 

 

Sens saSvelad dascemodes 

cixesa da cixis libos, _ 

rom daamxos saqajeTi, 

gadasxlas da gadasxipos. 

 

TiTqos vefxis tyavi gecvas, 

TiTqos nekiT Widaobde, 

TiTqos gesxas margaliti 

Savi cxenis jidaoze... 

 

Sen tirili ar gixdeba, 
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nacemo da yovlis mTmeno; 

vefxvebs unda ereode, 

tirili rom daimSveno. 

 

ar gixdeba Sen tirili,  

gana avTandilis Zma xar! 

vin gadadebs qorwils SenTvis... 

vin SeiSlis sadil-samxars... 

 

mofrialebs dilegidan 

saxsovari Tavmandili... 

Seni Tavis moymec Sen xar, 

fridonic da avTandilic. 

 

mklavni gaimamacure, _ 

gexveodes irgvliv jari; 

Senve unda gamoZerwo 

Seni nestan-darejani! 

 

mze berwia unestanod, 

da samzeo Cirad Rirsa; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 

 

jda mtirali...  jda mtirali... 

jda mtirali wylisa pirsa... 

 

     

                         2006.  5-11 ivlisi 
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kombles 

 

 

 

me Seni raRa mjerodes, 

sul tyuilebi gicxvia; 

Tu marTla Tlidi im oxrebs, 

Tu marTla sxvenSi giwyvia, _ 

 

raRa Sav qvad da jandabad! 

an ra uflebas Txoulob; 

xom xedav, _ ukve daRamda, 

samSoblos veRar mpoulob. 

 

mgeli da daTvi Seyare, 

kiTxva-pasuxis Jamia: 

_ Sen SemiWame samSoblo? 

Sen xom ar SegiWamia! 

 

samasi vercxlis CxrialSi 

balRma dedis rZes ugana: 

dganan da aferadeben   

xelisuflebis... ukanals. 

 

vah, bedis ukuRmarTobas! 
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vah, bedis arakobas! _ 

Cemi sul-xorcis mWameli 

aqeT giRerebs kombals. 

 

Tu marTla sxvenSi giwyvia, 

Tu marTla sxvenSi awyobdi, 

moita!! Torem, SemTqvlifes 

warsulidan da awmyomdi. 

 

mgeli da daTvi gakriWe, 

kiTxva-pasuxis Jamia: 

_ aba, kbilebi dakriWe! 

Sen xom ar SegiWamia! 

 

... wesisTvis, Torem, rad unda 

amas fici da mtkici; 

Sen araferi geSleba, 

vinc SegiWama, _ ici... 

 

 

                2006. 5-9 ivlisi   
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aha, sarke! 
        
aha, xmali! aha, sityva, 

locvani da saWreTeli! 

magram, yovlis uwinares, 

aha, sarke saWvreteli! 

 

beCavo da TavmoWrilo, 

yvelas wixliT gasaTelo, 

saqarTvelo, Se mSiSara! 

Se mZinara saqarTvelo! 

 

dalpi mxar-TeZoze gdebiT, 

wylulebidan Cirqi gdisa; 

gaxsovs mainc?! _ rodis gqonda 

muxli mglis da Savardnisa...… 

 

gaxsovs mainc?! _ xis abjarSi 

rkinis guli gifeTqavda...………………… 

gaxsovs?! _ xmali _ javardeni...… 

gaxsovs?! _ lurja lagams xravda... 

 

mtris maxvilze gadalewils 

ziarebac ar undao... 

uwurTnelo! es Sena xar?! _ 
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yvela giJis sagundao. 

 

im qorebul Tvalebs vnatrob, 

im Soreul cecxlze vTbebi; 

Seni siyvarulis patrons 

ra sindisiT meRupebi! 

 

Se samSoblos minamgvano, 

aRarc mxnev da aRarc mrTelo; 

gaskda guli! ra gaZinebs! 

gaiRviZe, saqarTvelo! 

 

gaiRviZe, _ aswi beWi! 

aha, guli! aha, sarke! 

.. da taatiT gahye biliks 

sakuTari Tavisaken. 

 

 

                     2006. 29 marti 
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,,giJi qalaqs midioda” 

           ciklidan ,,kaxurebi” 

 

 

giJi qalaqs midioda... 

taniT _ brges da WkuiT _ qondars, 

ver xvdeboda Sin patroni, 

ra mihqonda, ra mohqonda... 

 

gana SigadaSig giJi, 

xandaxan da alag-alag! 

kaai jila, stabiluri 

giJi midioda qalaqs. 

 

es sariTmo wyvili momwons: 

,,midioda” _ ,,didi oda”. 

arafrisTvis...  ise...  xoSze, _ 

giJi qalaqs midioda. 

 

xan _ kievi, xan _ davosi, 

xan romi da xan _ pariJi; 

ra mihqonda...  ra mohqonda... 

midioda qalaqs giJi. 
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malavs, Torem, sxvasac ki hyavs 

TiToca da Svidiodec; 

ra Znelia, Seni giJi 

sul sadRacas midiodes. 

 

frTxilad, giJis patronebo! _ 

iqneb, igiJianebs! 

ise ar qnaT, es qveyana 

Tavs dagamxoT Wkvianebs. 

 

sul raRaca ikargeba 

biTumad da sacalod; 

ise ar qnaT, ezo-karic 

fexqveS gamogacaloT. 

 

erTi, kargad gamohkiTxe, 

roca daimartovo. 

emand, rame ar mihqondes! 

frTxilad, giJis patrono! 

 

malavs, Torem, sxvasac ki hyavs 

TiToca da Svidiodec; 

ra Znelia, gyavdes giJi... 

ra Znelia, midiodes... 

 

 

                                2006. 26 marti 
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pampraZeebi 

 

     iremi _ irems: 

      ,,Tu ki pampraZe mamkvdara, 

      maS, Tofi viRam gvaxala?” 

             (xalxuri) 

 

 

 

aki, morCa mizezi 

WirTa aTasgvarTao, _ 

aki, mokvda pampraZe, 

aki, gadavardao... 

 

Sen gansaje, ufalo, 

da dideba Sendao! 

es ramdeni sisxli mdis, _ 

aki, gadaSendao... 

 

Tu pampraZec damTavrda 

da pampraZis baxalac, 

iq, kortebTan, ubralos, 

tyvia vin damaxala! 

 

ase dagemovnebiT, 
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ase TamaS-TamaSiT, 

suli vin amomxada 

marTals, oqroyanaSi! 

 

dedis kenti sanTeli, 

danTebuli imedad, 

eklesiis madlis win 

ase vin gamimeta! 

 

mxarze eSmaks vin isvams 

oqros erTi misxlisTvis; 

Tu pampraZe mamkvdara, 

e ramdeni sisxli mdis... 

 

Cemo Tvalis sinaTlev, 

Cemo kargo mamulo, 

razed mogilxenia! 

ra gaqvs samxiarulo! _ 

 

Camompala yvavili 

Savi gemis afraze; 

mSvidad miRebs mizanSi 

Seni mkvleli pampraZe... 

 

Sen gansaje, ufalo, 

da dideba Sendao! 

Cemi sisxlis mparavi, 

Cveni amombzaravi, 

aki, gadaSendao! 



200 
 

 

gvarSecvlili pampraZe, 

oqros erTi misxlisTvis, 

gulSi ikravs satanas... 

es ramdeni sisxli mdis... 

es ramdeni sisxli mdis... 

 

 

                      2007. 31 agvisto 
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Cais... vardi... 

    2003 

( ololo Sen! ) 

           ciklidan ,,kaxurebi” 

 

 

,,ar megona, goris cixe 

sagoravad gaxdeboda, 

laSqarSia TeTri cxeni 

sagogavad gaxdeboda, 

Cem uares Cemi swori 

ase gamilaRdeboda”... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

kabinetSi, saxlSi, gzaSi, 

xvrita, xvrita, xvrita, xvrita... 

sva da xvripa mwvane Cai, _ 

mwvane Cai gaahita. 

 

Cai aqa, Cai iqa, 

buxri ukan, buxri win, _ 

xelSi epyra “sibrZnis Wiqa”,  

vercxlis atributikiT. 

 

aqaoda, esa svamso, _ 

Seiyvares mwvane Ca... 
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amodena mwvane Cam 

eri gamo-alen-Ca. 

 

... Ca dawva da vardi Soba, 

               vardonaninao, 

biWma gudas maxaTi hkra, 

               vardonaninao, 

scenas buRi aadina, 

               vardonaninao, 

,,inZRi-binZRi” daiZaxa, 

               vardonaninao... 

yvelaferi ise iyo, 

rogorc surdaT terterozebs: 

gmiri taxtze  gaibadra, 

xalxi _ tyemlis kenweroze. 

 

cxra Zmisa da Txilis miTi 

ra sarwmuno rame Cans: 

uproblemod ganawilda 

erTi Wiqa mwvane Ca. 

 

TanamesamSobloeno! 

Cxubica da kamaTic, 

ra advilad gjeraT xolme 

col-qmrisac da amaTic. 

 

sanam gamoarCevdiT 

buzebisgan CamiCebs, 

xeldaxel da Ca-da-Ca 



203 
 

racxa gagiCaliCes... 

 

gaifurCqna Cais vardi, 

datrialda Caixana... 

birdabir da gardigardmo 

gmirma cxviri daifxana.  

 

banaks iqiT, banaks aqeT, 

buCqi ukan, buCqi win, _ 

midis cxvirTa mimoqeqva 

mwiri atributikiT. 

 

qaleb Wrel-Wrel kabebi scvav, 

cxra-Rila da sam-ruSao; 

likansa da gudaurSi 

gasvlebi aqvT sam(r)uSao. 

 

... ololo Sen, saqarTvelov! _ 

SeWmulia ukve mindi; 

qarTul miwas akankalebs, 

diidi m(r)uSaoba midis... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

,,Seni Wirime, baqaro, 

Taflo tkbilo da Saqaro, 

Cven aSenebul mamulze 

vin unda daasaxlkaro”... 

 

 

                         2007. agvisto 
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sinjara  2006 
(didi kacis stumrobao...) 

 

 

dgaxar da exinklavebi 

moyvrad SemomZvral iqednes; 

vis dakargvixar! _ ubralod, 

kolbaSi Camoixedes. 

 

bednieri xar, Tu giqes 

dedas puri da xvanWkara; 

iman, _ dagxeda, ubralod, 

sinjara SeaWanWyara... 

 

vai, daklulo mamulo, 

oTxi lursmani garWvia, _ 

raRa notio bayayi, 

raRa Tagvi da baWia. 

 

ra ZalisZalad gaZRoben 

gobSi Cayrili ieliT; 

nu SeWam! _ gaixareben 

mteri da gadazRvieli. 

 

  misatirebeli: 
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sinjara saqarTveloa, 

cdispiri Cven varT yvelao; 

aRarc ro turfa mdeloa, 

aRarc ro deli-delao; 

SevuxmamwaroT erTmaneTs: 

vahme, rogora bnelao... 

 

                      2006. 5-9 ivlisi 
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Cakrulo 

 

gadafurcle, gadmofurcle, 

mglebis Tavze saxareba; 

Tan gikvirdes: veRara vzrdi 

safures da saxaresa! 

 

ras gazrdidi... dekeuli _ 

safurec da saxarec, _ 

fafuu! batons hyvarebia! 

sul xaSlamad Cayares... 

 

rad ar moepatronebi 

saxares da safures, 

an guTans da an RirRitas, 

an pursa da sapures... 

 

cariela simRera xar, 

cariela leqsebi; 

miyvarxar da rogoric xar, 

egeTs gealersebi, 

 

magram, Cemo gemrielo, 

Tu damirCi uxarod, 

rogor ginda, xvale kaWaWs 

Ziri gamouTxaro, 

 

an godrebiT fqvili dadga, 
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bze mihqondes niavsa... 

sul saTesle xorbals fqvaven 

muxran-batoniansa. 

 

~gavixede serzedao, 

batoni zis cxenzedao, 

win meZebrebi moudis, 

dageSili Cemzedao.~ 

 

marto maranSi nu gaxsovs, 

rom Caujdebi saferavs, _ 

xevsureTs gamoWedili 

TelavSi TuSma dafera. 

 

muxran-batonTan afrine 

leqsic da mravalwertilic: 

TelavSi TuSma dafera 

xevsureTs gamoWedili... 

 

 

                   2008. 9 Tebervali 
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nawvimarze ... sokosaviT ... 
                           ciklidan ,,kaxurebi” 

 

mainc, ra navsad iwvima, _ 

es amodena briyvi 

ise amosxa miwidan, 

rogorc qama da niyvi. 

 

nawvimarze soko, _ mesmis; 

hoi, bediswerani! _ 

nawvimarze sokosaviT 

amosuli... mwerali?! 

 

ra sarfianad dasveldiT! 

ra Tqvenda bedad gawvimda! 

ra uceb wamoaCoqeT 

miuwvdomeli mTawminda! 

 

cerze gawvrTnili Jiuri 

sul cisfrad aaRaRaneT... 

afsus! ra wvima gafuWda! _ 

savenaxe da sayane. 

 

wvimda bnelSi da bnelidan... 

revoluciiT cxebuli, 

SerCa mwerlobas ,,elita”, 

wvimaSi Casvelebuli. 

                           

                                       2006 
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... arada... 
          ciklidan ,,kaxurebi” 

 

 

ramdeni sulels vaxseneb, 

imdeni daaslokineb; 

kaxeli me var, arada: 

me _ vgalob, 

Sena _ Áyroyineb. 

 

                 2005 
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gvian avwone 

 

 

baRSi ki ara, ZeZvis nawolze 

davRale, Turme, dardis Citebi... 

me Roris dingic gvian avwone 

da sakuTari margalitebic. 

 

                           2006. 2 aprili 
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,,sikvdilma Camaiara” 

 

 

Sen rom Sav maTraxs daiqnev, 

yvelas Tavs daaxrevineb, 

Zvels gadaugdeb kalapots, 

sul axlebs gaaTxrevineb. 

uceb moacli mouclels, 

aminds ar aarCevineb, 

daZrav mTel sanaTesaos,  

yvavilebs daaWerineb. 

damdurebulebs daatkbob, _ 

nekze neks daaxvevineb. 

Zunwebsac muWebs dauxsni, _ 

jibeze gaakvrevineb. 

briyvs gaafilosofoseb, 

fiqrs fiqrSi Caawebineb. 

yvelaze uJmur ojaxsac 

kars farTod gaaxsnevineb, 

miusev Woris gvelgeslas, 

enaze daaxvevineb, 

ras ambobs Wirisufali, _ 

sul wvrilad gaarCevineb, 

aawonineb cremlebsac, 

guldagul daaTvlevineb. 

Sen rom Sav maTraxs daiqnev, 

yvelas Tavs daaxrevineb; 

uceb aavseb uqonels, 

xoragsac daayrevineb, 
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gaadidkaceb erTi dRiT, _ 

wess ki ar aarevineb; 

mTel samezoblos daaxvev, 

sul cecxlebs gaayrevineb, 

uceb _ dasxam da atireb, 

uceb _ brinjs daarCevineb. 

qalebs Wrel kabebs dauWknob, _ 

daxdi da daakecineb, 

uceb gauCen sakeravs, _ 

Sav CiTebs daaxevineb. 

xes Seiguleb xeldaxel, _ 

kenweros daarxevineb, 

uceb _ dascem da gawaldav, 

ucebve daaxerxineb. 

uceb gagzavni kacebsac, _ 

miwas pirs gaaxsnevineb... 

bolos, dagvsxam da dagvcineb,_ 

uars ar gagvabedineb: 

boRmisgan Sekrul kriWaSi 

lukmasac Cagvacdenineb, 

xels _ simwriT dakruls kuboze, 

Rvinisken wagvaRebineb. 

 

                        2006. 28 marti 
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adamiano! 

 

hoo, tvirTia cxovreba, 

magram, nu gakrTobs is Sen; 

Cvenc kai saxedrebi varT, _ 

ese ityoda nicSe. 

 

sxva arCevani arc uCans 

cxovrebas, garda cxovrebis; 

mZimea, mZime, magram,  

arc Sen xar cotas momrevi. 

 

verafers damisaxeleb, _ 

(nicSe ganagrZobs xarxars), _ 

Sen rom ver wamoikido; 

adamiano, qva xar... 

 

pirze RimiliT ganagrZe 

sikvdil-sicocxlis flirti; 

Tumca, tvirTia cxovreba, 

Tumca, mZimea tvirTi, _ 

 

qaravans adevnebuli 

nabij-nabij da mxarimxar, _ 

arc Sen xar velis SroSani, 

Senc kai saxedari xar. 

 

                  2007. 29 ivlisi 
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naCuqari pianinosaviT... 

 

 

sicocxlec, naCuqari pianinosaviT, 

xaTabala asawevia, 

xaTabala gadasatani. 

Tan saCuqaria,  

Tan unda gamoisyido; 

pianinosgan gansxvavebiT, 

Tan _ uaric akrZalulia... 

da midis viRac, _ 

stveniT mihyveba sakuTar Tavs,  

xelmsubuqad; 

ratomac ara! imis wasaRebs 

sul cimcim da maRla-maRla miezideba 

aTasi vinme mekurtne da 

meSeRavaTe... 

da midis viRac, _ 

wiwakasTan darguli bediT; 

erTxel nikapi ver SeumarTavs, 

erTxel SvebiT ver gadawolila... 

mCuqebelo,  

mxolod Sen uwyi: 

ratom Rlis xolme im pirvelsac, 

bolos da  bolos, 

sxvisi zurgiT naTrevi tvirTi; 

im meores ki, beWdolabians, _ 

arCevanzec miudges saqme, _ 

yofna erqvas da, 
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imisTanac rad ar eTmoba! 

... ra vici, codvas ar vCadiodeT, 

maSinve rom dedinacvlobas davwamebT xolme, 

rogorc ki gvatkens wuTisofeli. 

ra vici, iqneb, dedac aris,  

oRond, aseTi, _ 

ucnauri, Jinianad mosiyvarule, 

alersic ki 

Cqmeta-CqmetiT rom exerxeba. 

 

                         2008. 10 Tebervali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Soridan 
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karic rom gadamowmebulia, 

gazqurac da onkanebic; 

CemebTanac rom davreke da 

kargad arian; 

fardac rom Camofarebulia da  

WuWrutanebic Camouqmebulia da 

calmTvara Rame im cal mTvares  

najaxiviT veRar daasobs 

da Suaze ver gadamipobs 

erT oTax wyvdiads; 

balRiviT tiktika kedlis saaTic rom 

moSlila da dabrZenebula 

da mdumarebs oqros dumiliT 

da wikwikis sakepelaSi veRar aqucmacebs 

da qviSasaviT wkapawkupiT veRar gaaqvs 

erTi oTaxi dro da siCume 

(quCis ZaRlebic 

xandaxan Tu atydebian, 

yovelTvis xom ar RavRaveben); 

baliSic rom 

Cems mklavsa da loyas Soris 

ჩems gemozea, _ 

raRa miSlis! 

ufasod da gaurjelad, 

saiTac minda, gavemgzavrebi. 

Tbilad moCiTul loginSi Camtkbars, 

arc SuagzaSi gamiavdrdeba, 

WuWrutanebic Camouqmebulia da 
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calmTvara Rame im cal mTvares  

najaxiviT veRar daasobs 

da Suaze ver gadamipobs 

erT oTax wyvdiads; 

balRiviT tiktika kedlis saaTic rom 

moSlila da dabrZenebula 

da mdumarebs oqros dumiliT 

da wikwikis sakepelaSi veRar aqucmacebs 

da qviSasaviT wkapawkupiT veRar gaaqvs 

erTi oTaxi dro da siCume 

(quCis ZaRlebic 

xandaxan Tu atydebian, 

yovelTvis xom ar RavRaveben); 

baliSic rom 

Cems mklavsa da loyas Soris 

Cems gemozea, _ 

raRa miSlis! 

ufasod da gaurjelad, 

saiTac minda, gavemgzavrebi. 

Tbilad moCiTul loginSi Camtkbars, 

arc SuagzaSi gamiavdrdeba, 

arc yinuli Camitydeba, 

arc mglebis alya Semomxazavs, 

arc gvelgesla damabeWdavs 

wiTel orwertils 

qaRaldis terfze... 
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cudi fiqri gana kargia! _ 

Tu mainc sadme flate Cameqca, 

gana davucdi, 

fskeri filtvebs rodis amivsebs, 

mere rodis amkravs burTiviT, 

romel napirze 

romeli xe 

Camavlebs fesvebs; 

rogorc ki flate Cameqceva, 

CiTebis cixe-simagreSi 

gverds Sevibruneb. 

cudi fiqri gana kargia! 

Tanac, TqvensaviT, 

mec bavSvobis warmosaxvebSi movilie 

Cems kubosTan moqviTine Cemianebis 

TvalTvali da yurisgdeba 

gulaCuyebiT. 

raRa dros cudi fiqrebia! _ 

vberdebi, Zvirfasebo, vberdebi! 

tkbili, _ ocnebac moswrebazea. 

mere ra, rom 

Cemi saaTi ar muSaobs; 

ar muSaobs, Torem, 

ki ar gaCerebula! 

vis ginaxavT gaCerebuli saaTi! 

wixliT rom misdge, 

cecxliT rom misdge,  

mze rom mTvares SeaxeTqo 
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da SuaSi es moayolo,  

ver gaaCereb. 

es erTaderTi nivTia, rasac: 

verc gaafuWeb, 

verc gaaCuqeb, 

verc dakargav. 

saaTi rom moiSoro,  

Tavi unda moikla, 

da marTla amas xom ar izam da, 

is kide ar Cerdeba da, _ 

ra dros cudi fiqrebia! 

ocnebas viwyeb! 

axlave unda wavide da 

sul mSvidobiT unda viaro; 

rom menatreba, iq mivide, 

iq viyo da imaTTan viyo; 

lxeniT viyo, 

SvebiT viyo, 

kargad viyo; 

da wavedi! _ 

ocneba unda gavaWeno; 

gadavaswro mere, win davxvde, 

win unda davxvde me Cems ocnebas, 

beWebze davce, 

frTiT majaze gadavigrixo, 

sul TimTima xorci Sevaba, 

sul tkbil-tkbilad Cavunaskvo 

bolokeTilebi, 
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`lxini aqa fqvili aqa~ 

gumbaTiviT davadga da movaoqrovo; 

saiTac guli ndomiT Semixtes, 

davZaxode: axdi! asruldi! 

`qariylapias brZanebiT da Cemi surviliT~... 

aq mTavrdeba  

am leqsis erTi monakveTi, 

oqros gumbaTis siaxloves; 

zemore paToss 

pauza unda gadavasxa axla wyaliviT 

da morwyuli cecxlis SiSini gavurio 

qvemore saTqmels, rom: 

... Cemi Tavis mizezi me var. 

Cemi fiqris mizezic me var. 

vinc ekrZaleba sixarulebs, 

vinc uxerxulobs bednierebas, 

rogorc Rataki uxerxulobs 

Zvirfas samoss, ucabedad gamowyobili, 

vinc ocnebas Soridan iwyebs, 

is ocnebas Tavs verasdros gadauwnavs. 

vinc ras cxovrobs, imas ocnebobs. 

yvela fiqri 

mofiqralis Targze iWreba; 

fiqri yvelas mxardamxar misdevs, _ 

verc gaaswreb, verc CamorCebi. 

CitiviT aris fiqri, orive 

uxilavi ZafiT abia. 

CitiviT aris, im CitiviT, 
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damwyvdeuli 

Signidan rom eleweba galiis kedlebs, 

gamouSveb da, _ garedan angrevs. 

vinc ras cxovrobs, imasve fiqrobs. 

vercerT fiqrSi ver davadgi 

gumbaTi ambavs, 

vercerT fiqrSi ver mivedi 

fiqris bolomde. 

ise didxans vagroveb nivTebs, 

valageb CanTas, 

mere sanam bileTs SeviZen; 

yvela wvrilmans vaferadeb, 

gemos vatan, 

mimovedebi...… 

da ise didxans es yvelaferi, _ 

Suagzaze 

me ukve mZinavs. 

fiqrSi puri rom movinatro, 

mindvrebidan vuaxlovdebi: 

sanam movxnav, 

sanam davTesav, 

sanam jejils avabibineb, 

sanam yvavilebs Cavayoleb yanispirebze...… 

mere sanam gamocxveba 

fiqris puri fiqris ToneSi, _ 

me ukve mZinavs... 

rad ekrZaleba asrulebebs, 

vinc ocnebas Soridan iwyebs! 
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raRaca axsovs, 

ueWvelad raRaca axsovs: 

an naZvisxis saTamaSo, 

bambian yuTs mibarebuli, 

agvistoSi rom moinatra, _ 

gluvi, kriala, 

sxivTa ukan dambrunebeli, _ 

Signidan rom amoamtvria sicarielem 

da gafarCxuli, orkapa yunwi Seatova 

patara xelebs; 

an budidan amowelili loflofa bartyi 

(gasazrdelad, gana samtrod!) _ 

Seubraleblad rom moukvda 

patara xelebs; 

an yayaCo, _ 

mowyveta rom iukadrisa 

da myis dayara atlasebi, 

gzadagza da furcel-furcel CamoSala, 

ganZarcvuli mihyva Sinamde 

patara xelebs... 

ai, ase: 

aravinac ar Seargo Tavisi Tavi, 

yvelam anana... 

samagierod, 

fiqris gurmanad moaqcies, 

ocnebebis pirisgemo gaagebines. 

vinc ocnebas Soridan iwyebs, 

imis gzaze 
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yvela nabiji msxmoiarobs, _ 

sivrce mwifea imis gzaze; 

droc mwifea, _ 

mSobiarobs yoveli wami. 

vinc ocnebas Soridan iwyebs, 

gzaSi ufro bednieria; 

SimSils izogebs, _ 

surnel-surnel, namcec-namcec 

krefs sixarulebs, 

vrceli SimSili urCevnia 

SemoRobil moyirWebas... 

aravinac ar Seargo Tavisi Tavi; 

samagierod, SeuZlia, 

daunaneblad auqnios xeli, dacinviT, 

amasoflis zimzima nadims, 

sadac cxovrebas 

sisxlisferi rqebiT fatraven 

da sisxlisferi kbilebidan 

glejen erTmaneTs 

saxel-saxravze waseulebi, 

da gaZRomamde 

Tvalebi ver auxeliaT; 

sadac SimSili 

TavaRebuli aspitiviT manam sisinebs, 

sanam gvirgvinad 

bolo lukmasac ar Caimxoben... 

mixvda, _ myifea yovelive, 

rac ocnebis iers daikravs. 
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malalia bedniereba, Seuxebeli, _ 

mxolod sizmarSi Tu gadagifrens, 

frTas gagkravs, 

wava, 

wakaSkaSdeba, 

Tvalebze Crdils gadagatarebs... 

da mainc, bevri SeuZlia adamians: 

mourgebeli sinamdvilisgan Tavis daxsnas, 

bolos da bolos, 

ori Tvalis daxuWvac yofnis, _ 

Camoafareb quTuToebs, 

saSleliviT Camousvam, 

rogorc sveli CvriT Camogewmindos, 

da miadgebi Seni funjiT, 

SenTvis, 

Tavidan... 

vinc ocnebas Soridan iwyebs, 

SeuZlia, Suagzaze daeZinos. 

mimxvdaria: 

cxovreba gana saZRomia! keviviT aris, _ 

aromatisTvis atrialeb, 

ReWvis Jinis mosaklavad; 

isic wyalobad miiTvale, 

Tu odesme 

vinmem Tavi ganatrebina, 

Tu xval da zeg 

Tavs moganatrebs. 

ra dros cudi fiqrebia, Zvirfasebo, 
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tkbili, _ ocnebac moswrebazea. 

ra dros asrulebebia! _ 

me ocnebas Soridan viwyeb. 

... Tvalsawierze 

Seuryvneli Suqi damjdara; 

mTavaria, 

gumbaTs sunTqva ar miabjino.   

 

       

                    2008.  1–21 ივნისი 
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cali  gverdi 

 

 

sazamTros epatieba 

is uferuli cali gverdi, _ mouxatavi, 

gverdi, romliTac miwas eyrdnoba. 

aba, ise rogor gamozrdis 

Tavis Tavs da 

Tavis TavSi sitkbos _ sxvaTaTvis. 

poets ki lamis dedac daayvedron, 

lamis Wiplaris nakvalevic wamoaZaxon, _ 

samoTxeze dasmuli wertili... 

dalocvilebo! 

poets saidanRa 

mudam sisxlisfrad mwife guli, 

Tu ara is cali gverdi, _ gardauvali, 

gverdi, romliTac cxovrebas exeba. 

cisken aris poezia, gana cidan! 

cidan leqsi ki ara da, 

xeiriani, erTi sityvac ar mogecema. 

aq unda moipovo, striqon-striqon, 

aq unda moTxaro, damtvreuli frCxilebiT, 

miwaze, miwidan, 

saaRdgomo endros fesvebiviT. 

 

 

                             2008. 10 Tebervali 
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