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Սո՛ւտ էր, եղբադւ. տեսիլքն այն. որ ինձ տեսար գերվեփս 
Կամ ճւսմփեքին գերության՝ ուժից ընկած ու փոշոտ,
Սո՛ւտ Էր, եղբայր, երբ տեսար ինձ կարոտից այրվելիս. 
Դեմքս մոայլ ա տխուր ու հայացքս մշուշոտ:

Սո՛ւտ Էր, եղբայր, երբ տեսար ինձ' մահամերձ ու հյուծված 
Մեռնողների շարքի մեջ, որպես շնչող մի կմախք.
Սո՛ւտ Էր, եղբայր, երբ տեսար հորղ արցունքից ղհմքս թաց. 
Մահը թառած ուսերիս' բոփ նման |»Աը կախ:

Սո՚սո Է, ընկեր սիրելի, որ դեռ դերի ենք հիմա.
Եվ շողում են մեղնից ղեր օտար արն ու լուսին.
Սուտ եււ և դո՛ւ, որ նստած ահա տխուր իմ դիմաց 
Մտորում ես անընդհատ ինձ հետ մեկտեղ-միասին:

Սո՛ւտ են և այս սըրւաոամ ժանգոտ լարերն ամրապիրկ.
Որ մեր ճամբարն են դատում դ,ւսի աղատ աշխարհից.
Սո՛ւտ Է և այն, որ հիմա մերոնք տանը հանդարտիկ 
Արտասվում են ni iiqiiuf սրտամորմոք վշտերից:

Դա երազ Էր մի մթին, ծանո կոշմար ու ցնորք.
Չի՛ արտասվել իմ ոոդին արնի տակ դեռ տրտում.
Տե՛ս, քայլում ենք ես ու նա Երևանից դեպի Նւղւք,
Որ երբ իջնի երեկոն, կրկին դս ՚ռնանք դեպի տուն:

Կրկին վառենք լույսր մեր, նստենք շուրջը սեղանի. 
Կարդանք Տերյան, վարուժան, Սիամսւնթո ու Դւսրյսւն, 
Սինյև քունր ծոսւրե իր աչքերլւ դեղանի,
Դաոնան երադ ու տեսիլք կարոտներլւ մեյւ բուրյան:

Իսկ վաղորդյան թւսրմ օդում, երբ ստրյտկր ճտխւլե,
Երբ ծիտ|մ|ներն արյ<)նսւցած երգեն բտդմտծ յ<ւ|<)հէււււն.
Կրկին ժպտան իմ առաջ իյւ բիբերը խաղողե,
Լցնելով իմ հոդա մհջ մի քադցրատսւնջ խենթություն:

Ու դուրս ելնեմ ես տանից, գործի գնամ երգելով,
Սուրբ Էջերը համբուրեմ մատյանների ձեռագիր.
Որ ղրուցհն հոգուս հետ' դրվագներով սիրտ գերող 
Հանճարները ս՛եր անցյալ, դոաաններր տարադիր:

Հաճույքով հրսւտարսէկում ենյշ Աասւոար Ս1ււսցակսւն|սւնի հայլւե1աււփ|ււսկսւ|ւ ււույէ 
֊>h|ifnjiudp. որր հանգուցյալ գիտնականի բանաստեղծական վավերական տաղանդի արտա 
հսււտությոսւներից ւէհկն Է' գրված Հայրենական սրւււոհրւսւր1ի ատր)ւնհր|ւն:
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Որ խոյանա իմ ւսռւսշ Նարեկացին' որպես սար,
Դարերի մւսյժն իր բաշին, կրծքին սւավիղ հոգնաղի,
Որ Մասիսը մեր տեսնեմ Աստծու գահին հավասար,
Եվ ի՛նքն' Աստված նախանձե մեր սրտաբուխ ծիծաղին:

Որ շշնջան նախնիքս ինձ շրթունքներով հուր բոցի, 
Երկինքն ի վար թավալած բաժակները դառնության. 
«Մ ենք շանթեր ենք— երկնված Ազատության Հնոցից, 
Անմատույց է մեր հոգին շղթաներին բռնության...»:

Սո՛ւտ էր, եղբայր, տեսիլքն այն, որ ինձ տեսար գերվելիս 
Կամ ճամփեքին գերության' քրտնաթաթախ ու փոշոտ, 
Ցնորք էր այն, որ տեսար ինձ' կարոտից այրվելիս, 
Դեմքս մռայլ ու տխուր ու հայացքս մշուշոտ:

Սո՜ւտ է և սւյն, որ հիմա, սրտի անմար դողոցով,
Ես գրիչ» եմ թաթախում հույզերիս ծով կարոտում,
Չ է ’ որ գուցե հենց հիմա, ե՛ս, Աբովւսւն փողոցով,
Անհոգ մի երդ շւսրթերիս, շտապում եմ դեպի տուն...
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