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ai, es wignebi _ qarTuli mwerlobis anTologia osur 

enaze da osuri mwerlobis anTologia qarTul enaze _ 

unda gaxdes Cveni xalxis, osi da qarTveli xalxis, 

urTierTobaTa mowesrigebaSi gonivruli, wrfeli gu-

liT gasakeTebeli uaRresad mniSvnelovani saqmis keTi-

li megzuri. 

akademikosi nafi jusoiTi 

 

Мæнæ ацы чингуытæ – гуырдзиаг литературæйы 
антологи ирон æвзагыл æмæ ирон литературæйы антологи 
гуырдзиаг æвзагыл – хъуамæ разына нæ адæмты, ирон 
æмæ гуырдзиаг адæмты ахастытæн, уыдон æрнывыл 
кæныны вазыгджын æмæ зын хъуыддагæн, рæстаг зонд 
æмæ рæствæндийаг зæрдæйæ аразинаг хъуыддагæн фарн 
дæттæг. 

 
Джусойты  Нафи, Академик 

 

These books – Anthology of Georgian Literature in Ossetian 
and Anthology of Ossetian Literature in Georgian – should 
become a good guide in an extremely important matter that has 
to be done with a prudent, sincere heart in the settlement of 
relations between our peoples – Ossetians and Georgians. 

 
Academician Nafi Jusoiti 

 

 

 

 



 
 

 8 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

 

 



 
 

 9 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

 
ოსური პოეზია 

 
ოსური ხალხური ზეპირსიტყვიერება ის მდიდარი და მყა-

რი ნიადაგია, რომელზეც ამოიზარდა ოსური პოეზია. განსა-
კუთრებული კვალი ოსურ კლასიკურ პოეზიას დააჩნია უდი-
დესმა და უმდიდრესმა ფოლკლორულმა საგანძურმა, ნართე-
ბის ეპოსმა. ნართების ეპოსი ოსური ზეპირსიტყვიერების შე-
დევრია, მასში წარმოდგენილია მარადიულ ღირებულებებზე 
დაფუძნებული ოსი ხალხის ტრადიციები. ეს არის სამყარო, 
რომელშიც უმაღლესი ეთიკური და მორალური წესების დამ-
ცველი ნართი გმირები არიან გაერთიანებულნი. მათი სულის-
კვეთებაა, თავიანთი არსებობა უმაღლეს კანონზომიერებას 
დაუქვემდებარონ – იცხოვრონ ღირსეულად. ნართი ხალხის 
მისწრაფებები გამოხატულია ოსური ლიტერატურის კლასიკო-
სების პოეზიაში. 

ოსური ხალხური პოეზია მდიდარია თემატურად და ჟან-
რობრივად. აქ გვხვდება როგორც ეპიკური, ისე ლირიკული ჟან-
რები, სხვადასხვა სალექსო ფორმით შექმნილი ტექსტები, რაც 
ერთ მთლიანობას – ოსურ პოეტურ ფოლკლორს ქმნის. ამას-
თან, ოსური ხალხური პოეზია პოეტური ნართების ეპოსის მა-
გალითზე თემატურად და შინაარსობრივად პარალელურად 
თანაარსებობს პროზაული ნართების ეპოსთან. აღიარებულია, 
რომ პოეტური ნართები პროზაულზე ძველია. 

ოსური პოეზია, ისევე, როგორც ოსური ლიტერატურა, გან-
ვითარების რამდენიმე ეტაპს იცნობს. ფოლკლორული პოეზი-
ის შემდგომი ეტაპია ოსური პოეზიის პირველი ნიმუშები, რომ-
ლებიც თამამად შეიძლება ჩაითვალოს როგორც ფოლკლო-
რული, ისე ლიტერატურული ტრადიციების გაგრძელებად. 

ოსური პოეზიის დასაწყისი მჭიდრო კავშირშია ქრისტია-
ნულ კულტურასთან და სასულიერო მწერლობის დარგებთან, 
მათ შორის, ჰიმნოგრაფიასთან. ამ მხრივ აღსანიშნავია აქსო 
კოლიევის (1822-1866) ჰიმნოგრაფიული ნაწარმოებები. 

ხაზგასასმელია ისიც, რომ ოსური პოეზიის განვითარება 
სხვადასხვა ეტაპზე დაკავშირებულია ქართულ-ოსურ ლიტერა-
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ტურულ ურთიერთობებთან. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს 
იოანე იალღუზიძე-გაბარაევის (1775-1830), XVIII-XIX საუკუნეე-
ბის ცნობილი საზოგადო მოღვაწის, შემოქმედება. იოანე ცნო-
ბილია როგორც მწერალი, გადამნუსხველი, პედაგოგი, მთარ-
გმნელი და ასევე, ქართული დამწერლობის საფუძველზე ოსუ-
რი ანბანის შემქმნელი. მას ქართულ ენაზე დაუწერია პოემა 
„იალღუზიანი“, იოანეს უთარგმნია ქართულიდან ოსურად 
ოთხთავი, 1820-24 წლებში დაიბეჭდა იოანე იალღუზიძის მიერ 
თარგმნილი საეკლესიო წიგნები: ლოცვანი; საღმრთო ლი-
ტურღია; გამოკრებილი კურთხევანი. ყველა ჩამოთვლილი 
წიგნი ორენოვანია, ქართულ-ოსური.  

კავკასიელთა მუჰაჯირობის ტრაგედია ასახულია ოსურ 
პოეზიაში. თემირბოლათ მამსუროვი (1942-1899), ოსი მუჰა-
ჯირი პოეტი, დრამატულად აღწერს გადასახლების მძიმე 
ხვედრს და მოუშუშებელ იარებს. მამსუროვის პოეზია სავსეა 
დიდი სევდითა და ტკივილით, რომელიც მუჰაჯირების მუდმივ 
თანამგზავრად იქცა.   

ოსური პოეზიის განვითარება მჭიდროდ უკავშირდება ოსუ-
რი სალიტერატურო ენის ფუძემდებელს, ოსი ხალხის სულიერ 
წინამძღვარს, ოს მწერალს, დრამატურგს, მხატვარსა და საზო-
გადო მოღვაწეს, კოსტა ხეთაგუროვს (1859-1906). კ. ხეთაგუ-
როვი არის სიმბოლო ერის წინამძღვრისა, ერის სულიერებისა, 
ღრმა ადამიანურობისა, სიკეთისა, მეგობრობისა, ზოგადსაკა-
ცობრიო იდეალებისა და ყველა იმ მაღალი ადამიანური ღი-
რებულებებისა, რაც კი კაცობრიობას დასაბამიდან შეუქმნია. 

კოსტა ხეთაგუროვის ლექსების პირველი კრებული 1895 
წელს გამოდის სტავროპოლში, ხოლო 1899 წელს ქ. კავკავში 
გამოსცეს მისი „ირონ ფანდირი“, რომელმაც უდიდესი როლი 
შეასრულა ოსი ხალხის სულიერ ფორმირებაში.  

კოსტა ხეთაგუროვის ლექსები, პოემები, მისი შემოქმედება 
არის ოსური კლასიკური ლიტერატურის საფუძველი. მისი 
შემოქმედებისთვის უმთავრესი იყო ოსი ხალხი, მათი მისწრა-
ფებები, მათი ცხოვრება და იდეალები. მისი მრავალი ლექსი 
ოსი ხალხის საყვარელი სიმღერაა. მთლიანი შემოქმედება კი 
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ოსი ხალხის ის სულიერი საგანძურია, რომელსაც დღესაც არ 
დაუკარგავს თავისი მნიშვნელობა. კოსტა ხეთაგუროვმა ჩაატა-
რა ოსური ხალხური ლექსის რეფორმა. გააფართოვა ხალხური 
პოეზიის თემატური საზღვრები. მან ოსურ ლიტერატურაში 
შექმნა ჟანრი მცირე ლირიკული ლექსისა. კოსტა ხეთაგუროვის 
შემოქმედება ის მყარი ნიადაგია, რომელიც ერთგვარი ლაიტ-
მოტივია შემდგომი ხანის ოსური შემოქმედებისა, პოეზიისა.  

ოსური პოეზიის შემდგომი განვითარება დაკავშირებულია 
XIX საუკუნის ოსი პოეტების, ინალ ყანუყათის (1847-1898), სეკა 
გადიათის (1855-1915), ცომაყ გადიათის (1882-1931), გიორგი 
მალითის (1886-1937), გრის ფლითისა (1913-1999) და სხვათა 
სახელებთნ. ოსური ლიტერატურის აღნიშნული პერიოდი ხა-
სიათდება რამდენიმე ასპექტით, მათ შორის, პოეტური ჟან-
რების დამუშავების ტენდენციით, თემატურად კი, ოსი ხალ-
ხის, ასევე, მთიელი ხალხების, დუხჭირი და მძიმე ცხოვრების 
წარმოჩენით. ამ პერიოდის ოსურ ლიტერატურაში მნიშვნელო-
ვან როლს ასრულებს XX საუკუნის დასაწყისში თბილისსა და 
ვლადიკავკაზში გამომავალი ოსური ჟურნალ-გაზეთები, რომ-
ლებშიც ოს პოეტთა ნაწარმოებები იბეჭდებოდა. 

ოსური პოეზიის შემდგომი თაობის წარმომადგენლები მი-
სოსტ ყამბერდიათი(1909-1931), ნიგერი (ივანე ჯანაევი – 1896-
1947) და სხვები, ძირითადად, ავითარებენ ოსური პოეზიის 
დამკვიდრებულ ტრადიციებს. შეიმჩნევა რუსული ლირიკის  
გავლენაც.  

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ოსი პოეტების ნაწილი საბ-
ჭოთა ტოტალიტარული რეპრესიების მსხვერპლიც გახდა. მათ 
შორის იყვნენ: გიორგი მალითი (1886-1937), ჩერმენ ბეჯიზათი 
(1898-1937), სოზირიყო ყულათი (1900-1937) და სხვ. 

ოსური პოეზიის ახალი ნაკადი, რომლის წარმომადგენლე-
ბი არიან გიორგი ძუგათი (1911-1982), გიორგი ბესთაუთი (1932-
1978), გაფეზი (თევდორე გაგლოითი) (1935-1983),  რევაზ ასაე-
ვი (1923-2007), კოსტა  მარგიევი (1922-2018),  ნაფი ჯუსოითი 
(1925-2017), მელიტონ ყაზითი (1948) და სხვანი, ხასიათდება 
ოსური ნაციონალური და ზოგადსაკაცობრიო თემატიკით. 
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ფორმის მხრივ აღსანიშნავია ლირიკული ჟანრების დამუშა-
ვება, სალექსო რეფორმები ოსურ პოეზიაში, ისევე, როგორც 
ოსური პოეზიის ტრადიციული ფორმებისა და შინაარსის 
განვითარება.  

თანამედროვე ოსური პოეზია მრავალი ჟანრისა და მოტი-
ვისაგან შედგება. მისი მასაზრდოებელია კვლავაც ოსური 
ფოლკლორი, კავკასიური ტრადიციები, ოსი ხალხის მრავალ-
ფეროვანი ისტორია და მასში ასახული ზოგადსაკაცობრიო 
იდეალები. თუმცა, ამავე დროს, წარმოჩენილია თანადროული 
პროცესები და ეპოქისმიერი კატაკლიზმები.   

მადლობას ვუხდით გაერთიანებული სამეფოს მთავრობი-
სა (UK) და გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამის 
(UNDP) ერთობლივ ინიციატივას COBERM-ს, ოსური პოეზიის 
შესანიშნავი ნიმუშების ქართულ ენაზე თარგმნისა და გამოცე-
მის საქმეში მხარდაჭერისათვის. 
 

ნაირა ბეპიევი 
ფილოლოგიის დოქტორი,  

პროფესორი 
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ИРОН ПОЭЗИ  

  
Ирон адæмон дзыхæй-дзургæ сфæлдыстад уыцы хъæздыг 

æмæ фидар бындур у, кæцыйыл схъомыл ис ирон поэзи. 
Сæрмагонд фæд ирон классикон поэзийы ныууагъта æппæты 
егъаудæр æмæ хъæздыгдæр фольклорон хæзнадон, Нарты эпос. 
Нарты эпос ирон дзыхæй-дзургæ сфæлдыстады шедевр у, уым 
æвдыст у æнусон æргъадтыл бындурæвæрд ирон адæмы тради-
цитæ. Ай у дуне, цыран уæлдæр этикон æмæ моралон æгъдæут-
ты хъахъхъæнæг нæртон хъайтартæ сты баиугонд. Уыдоны 
цардуагондзинад у, сæ цæрæнбоны уæлдæр закъондзинады дæл-
бариуæг бакæной – фæцæрой аккагæй. Нæртон адæмы тырнын-
дзинæдтæ æвдыст у ирон литературæйы классикты поэзийы.  

  Ирон адæмон поэзи хъæздыг у тематиконæй æмæ жанрæй 
дæр. Ам ныл æмбæлы куыд эпикон, афтæ лирикон жанртæ, 
æндæр æмæ æндæр æмдзæвгæйон фæрмæйæ конд текстты, кæцы 
иу æнæхъæндзинады – ирон поэтикон фольклоры кæны. Аимæ 
иумæ, ирон адæмон поэзи поэтикон Нарты эпосы цæвиттоныл 
тематикон æмæ мидисон параллелонæй æмдзард кæны про-
заикон Нарты эпосимæ. Нымад цæуы, цæмæй поэтикон Нартæ 
прозаиконæй рагондæр у.  

Ирон поэзи, афтæ-ма, куыд ирон литературæ, райрæзты 
цалдæр этапы зоны. Фольклорон поэзийы фæстæдæр этап у 
ирон поэзийы фыццаг хуызæгтæ, кæцытæ уæндонæй гæнæн ис 
æмæ нымад æрцæуой куыд фольклорон, афтæ литературон 
традициты адарддæр кæнынæн.  

Ирон поэзийы райдиан æнгом баст у чырыстон культурæи-
мæ æмæ динон фыссынады фадгуытимæ, се ‘хсæн, гимногра-
фиимæ. Ацы фарсæй фæнысанкæнинаг у, Колыты Аксойы 
(1822-1866) гимнографион уацмыстæ.  
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Хъуамæ банысангонд æрцæуа уый дæр, цæмæй ирон 
поэзийы райрæзт æндæр æмæ æндæр этапыл бастгонд у гуыр-
дзиаг-ирон литературон æмахастытимæ. Ацы фарсæй сæрмагон-
дæй хъуамæ нысангонд æрцæуа Ялгъузидзе-Гæбæраты Иуане 
(1775-1830), XVIII-XIX æнусты зындгонд æхсæнадон архайæг, 
сфæлдыстадон кусæг. Иуане зындгонд у, куыд поэт, рафыссæг, 
педагог, тæлмацгæнæг æмæ-ма афтæ, ирон дамгъуаты  скæнæг 
гуырдзиаг фыссынады бындурыл. Иуане гуырдзиаг æвзагыл 
ныффыста поэма «Ялгъузиани», Иуане ратæлмац кодта гуыр-
дзиагæй иронмæ цыппарсæрон, 1820-24 азты мыхуыры рацыд 
Ялгъузидзе Иуанейы тæлмацгонд аргъуанон чингуытæ: Куыв-
дуат; Æрвон литурги; Æмбырдон аргъуыд. Ацы ранымайгæ 
чингуытæ сты дыууæ ‘взагон, гуырдзиаг-ирон. 

Кавказæгты мухаджирады трагеди æвдыст цæуы ирон 
поэзийы. Мамсыраты Темырболат (1942-1899), ирон мухаджир 
поэт, драматиконæй фыссы æрвысты уæззау уавæры æмæ 
æнæбайгасгæнгæ нуæсты. Темырболаты поэзи йедзаг у стыр 
мæт æмæ рыстæй, кæцы мухаджирты æдзухон æмбæлццон уыд.     

Ирон поэзийы райрæзт æнгом баст у ирон литературон 
æвзаджы бындурæвæрæг, ирон адæмы удгоймагон раздзæуæг, 
ирон поэт, драматург, нывгæнæг æмæ æхсæнадон архайæг, 
Хетæгкаты Къостаимæ (1859-1906). Хетæгкаты Къоста у символ 
адæмы раздзог, адæмы удгоймагдзинады, арф адæймагондзи-
нады, хæлардзинады, хорздзинады, æппæтдзыллæйон идеалты 
æмæ алкæцы уыцы бæрзонд адæймагон æргъдзинæдты, цыдæ-
риддæр гоймагдзинад сарæзта. 

Хетæгкаты Къостайы æмдзæвгæты фыццаг æмбырдгонд 
1895 азы мыхуыры рацыд Стъаврополы, фæлæ 1899 азы г. 
Кавкавы мыхуыры рацыд йæ чиныг «Ирон фæндыр», кæцы ит-
тæг стыр роль сæххæст кодта ирон адæмы удгоймагон фор-
миркæнынады.     
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Хетæгкаты Къостайы æмдзæвгæтæ, поэмæтæ, йе ‘сфæлды-
стад у ирон классикон литературæйы бындур. Уый сфæлдыста-
ды сæйраг уыд ирон адæм, уыдон тырнындзинæдтæ, уыдон цард 
æмæ идеалтæ. Йе ‘мдзæвгæтæй бирæ ис ирон адæмы уарзон 
зарæг. Уый сфæлдыстад ирон адæмы удгоймагон хæзнадон у, 
кæцы абон дæр нæ сафы йæ нысаниуæг. Хетæгкаты Къоста 
ауагъта ирон адæмон æмдзæвгæты реформæ. Рауæрæх кодта 
адæмон поэзийы тематикон арæнтæ. Уый сарæзта жанр чысыл 
лирикон æмдзæвгæйы. Хетæгкаты Къостайы сфæлдыстад уыцы 
фидар бындур у, кæцы иухуыз лайтмотив у уый фæстæ заманы 
ирон сфæлдыстады, поэзийы. 

  Ирон поэзийы фæстæдæр райрæзт бастгонд у XIX æнусы 
ирон поэтты, Хъаныхъуаты Иналы (1847-1898), Гæдиаты 
Секъайы (1855-1915), Гæдиаты Цомахъы (1882-1931), Малиты 
Геуæргийы (1886-1937), Плиты Грисы (1913-1999) æмæ 
æндæрты нæмттимæ. Ирон литературæйы банысангонд период 
æвдыст цæуы цалдæр тенденцийæ, се ‘хсæн, поэтикон жанрты 
бакуысты тенденцийæ, тематиконæй та, ирон адæмы, афтæ-ма, 
хохбæсты адæмты зынуавæрты æмæ уæззау царды равдыстæй 
дæр. Ацы периоды ирон литературæйы нысаниуæгон роль 
æххæст кæны XX æнусы райдианы, Тбилисы æмæ Дзæу-
джыхъæуы мыхуыргонд ирон журнал-газеттæ, кæцыты ирон 
поэтты уацмыстæ мыхуыр цыдысты.   

Ирон поэзийы фæстæдæр фæлтæры минæвæрттæ Хъамбер-
диаты Мысост (1909-1931), Нигер (Дзанайты Иван 1896-1947) 
æмæ æндæртæ сæйрагæйдæр райрæзын кодтой ирон поэзийы 
биноныг традициты. Банысанкæнинаг у уый дæр, цæмæй уыдо-
ны сфæлдыстадон куысты бæрæгæй зыны уырыссаг лирикæйы 
ахадынад дæр.    

Хъуамæ нысангонд æрцæуа уый дæр, цæмæй ирон поэтты иу 
хай Советон тоталитарон репресситы амæттаг кæй баци. Се 
‘хсæн уыдысты: Малиты Геуæрги (1886-1937), Беджызаты 



 
 

 16 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

Чермен (1898-1937), Хъуылаты Созырыхъо (1900-1937) æмæ 
æнд. 

Ирон поэзийы ног фæлтæр, кæцыйы минæвæрттæ сты 
Дзугаты Гиорги (1911-1982), Бестауты Гиуæрги (1932-1978), 
Гафез (Гаглойты Федыр) (1935-1983), Асаты Реуаз (1923-2007), 
Мæргъиты Къоста (1922-2018), Джусойты Нафи (1925-2017), 
Хъазиты Мелитон (1948) æмæ æндæртæ, æвдыст цæуы ирон 
националон æмæ æппæтудгоймагон тематикæйæ. Формæйы 
‘рдыгæй банысанкæнинаг у лирикон жанрты бакуыст, æмдзæв-
гæйон реформæтæ ирон поэзийы, афтæ-ма, куыд ирон поэзийы 
традицион формæты æмæ мидисы райрæзт дæр.       

Нырыккон ирон поэзи бирæ жанры æмæ мотивтæй конд у. 
Уый рæзынгæнæн ныр дæр ирон фольклор, кавказаг традицитæ, 
ирон адæмы бирæхуыз истори у æмæ уым æвдыстгонд æппæ-
тудгоймагон идеалтæ дæр. Фæлæ, æмрæстæджы, уым бæрæг-
хайæ æвдыстгонд цæуы ныры рæстæгон процесстæ æмæ эпо-
хæйон катаклизмæтæ.   

Стыр бузныг зæгъæм Иугонд Паддзахадон хицауадæн 
(UK) æмæ Иугонд Нациты райрæзты программæйы (UNDP) 
иумæйагон инициативæн COBERM-æн, ирон поэзийы ахсджиаг 
хуызæгтæ гуырдзиаг æвзагмæ ратæлмац кæныны æмæ мыхуыры 
рауадзыны хъуыддаджы фарсхæцынадæн.  

 
Беппиты Наира  

Филологийы доктор, профессор  
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OSSETIAN POETRY 

 
Ossetian folk oral literature is the rich and solid soil on 

which Ossetian poetry has grown. A special imprint on the 
Ossetian classical poetry was left by the greatest and richest 
folkloric treasure, the Nart Epos. The Nart Epos is a 
masterpiece of Ossetian oral literature, which presents the 
traditions of the Ossetian people, based on eternal values. This 
is a world in which the Nart heroes of the highest ethical and 
moral rules are united. In their spirit is to subordinate their 
existence to the highest law - to live in dignity. The aspirations 
of the Nart people are expressed in the poetry of the classics of 
Ossetian literature. 

Ossetian folk poetry is rich in themes and genres. Here 
there are both epic and lyrical genres, texts created in different 
textual forms, which creates a whole - Ossetian poetic folklore. 
At the same time, Ossetian folk poetry, on the example of the 
poetic Nart epos, thematically and meaningfully coexists in 
parallel with the prosaic Nart epic. It is generally accepted that 
the poetic Narts are older than the prosaic ones. 

Ossetian poetry, like Ossetian literature, is familiar with 
several stages of development. The next stage of folklore 
poetry is the first examples of Ossetian poetry, which can be 
safely considered a continuation of both folklore and literary 
traditions. 

The origins of Ossetian poetry are closely connected with 
Christian culture and fields of sacred writing, including 
hymnography. Noteworthy in this regard are the hymnographic 
works of Akso Koliev (1822-1866). 

It is also worth noting that the development of Ossetian 
poetry at different stages is associated with Georgian-Ossetian 
literary relations. In this regard, the work of the famous public 
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figure of the 18th-19th centuries, Ioane Ialghuzidze-Gabaraev 
(1775-1830), should be especially noted. Ioane is known as a 
poet, copyist, teacher, translator, and also the creator of the 
Ossetian alphabet based on the Georgian script. Ioane compiled 
the poem "Alguziani" in Georgian, Ioane translated the Four 
Gospels from Georgian into Ossetian, in 1820-24 church books 
were printed, translated by Ioane Ialghuzidze: Prayer Book; 
Divine Liturgy; Chosen Breviary. All the listed books are 
bilingual, Georgian-Ossetian. 

The tragedy of the Caucasian Muhajirism is reflected in 
Ossetian poetry. Temirbolat Mamsurov (1942-1899), an 
Ossetian muhajir poet, dramatically describes the hard fate of 
exile and incurable wounds. Mamsurov's poetry is full of great 
sorrow and pain, which has become the Muhajirs’ constant 
companion. 

The development of Ossetian poetry is closely connected 
with the founder of the Ossetian literary language, leader of the 
Ossetian people, Ossetian poet, playwright, artist and public 
figure Kosta Khetagurov (1859-1906). K. Khetagurov is a 
symbol of the leader of the nation, the spirituality of the nation, 
deep humanity, kindness, friendship, universal ideals and all 
high human values that mankind has created from the very 
beginning. 

The first collection of poems by Kosta Khetagurov was 
published in Stavropol in 1895, and in 1899 his Iron Fandir 
was published in Kavkav (Vladikavkaz), which played a great 
role in the spiritual formation of the Ossetian people.  

Kosta Khetagurov’s verses, poems, creative works form the 
basis of Ossetian classical literature. For his creative work, the 
most important was the Ossetian people, their aspirations, their 
life and ideals. Many of his poems are the favorite songs of the 
Ossetian people. His creative work is the spiritual treasure of 
the Ossetian people, which has not lost its significance even 
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today. Kosta Khetagurov carried out a reform of the Ossetian 
folk poem. He expanded the thematic boundaries of folk 
poetry. He created the genre of short lyric poem. Kosta 
Khetagurov’s creative work is a solid ground, which is a kind 
of leitmotif of Ossetian creative work, poetry of the subsequent 
period. 

Further development of Ossetian poetry is connected with 
the names of Ossetian poets of the 19th century Inal Kanukat 
(1847-1898), Seka Gadiat (1855-1915), Tsomak Gadiat (1882-
1931), Giorgi Maliti (1886-1937), Gris Pliti (1913-1999) and 
others. This period of Ossetian literature is characterized by a 
number of tendencies, including the tendency of working on 
poetic genres, and thematically, depicting the miserable and 
hard life of the Ossetian people, as well as mountain people. 
Ossetian magazines and newspapers published in Tbilisi and 
Vladikavkaz at the beginning of the 20 th century, in which the 
works of Ossetian poets were published, played a major role in 
the Ossetian literature of this period. 

Representatives of the next generation of Ossetian poetry, 
Misost Kamberdiat (1909-1931), Niger (Ivane Dzhanaev - 
1896-1947) and others, mainly develop the established 
traditions of Ossetian poetry. It is also noteworthy that Russian 
lyrics clearly influenced their work. 

It should also be noted that some Ossetian poets also 
became victims of Soviet totalitarian repressions. Among them 
were: Giorgi Maliti (1886-1937), Chermen Bejizat (1898-
1937), Sozirik Kulat (1900-1937) and others. 

A new trend in Ossetian poetry, represented by Giorgi 
Dzugati (1911-1982), Giorgi Bestauti (1932-1978), Gafezi 
(Tevdore Gagloiti) (1935-1983), Revaz Asaev (1923-2007), 
Kosta Margiev (1922-2018), Nafi Jusoiti (1925-2017), Meliton 
Kaziti (1948) and others, are characterized by Ossetian national 
and universal themes. In terms of form, attention is drawn to 



 
 

 20 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

the working on lyric genres, verse reforms in Ossetian poetry, 
as well as the development of traditional forms and content of 
Ossetian poetry. 

Modern Ossetian poetry consists of many genres and 
motifs. It is still nourished by Ossetian folklore, Caucasian 
traditions, the diverse history of the Ossetian people and the 
universal ideals reflected in it. However, at the same time, it 
shows some modern processes and epochal cataclysms. 

We thank the joint initiative of the Government of the 
United Kingdom (UK) and the United Nations Development 
Program (UNDP) - COBERM for their support in translating 
and publishing excellent examples of Ossetian poetry into 
Georgian. 

 
Naira Bepievi  

Doctor of Philology, Professor 
 



 
 

 21 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

 
ოსური პოეზიის ანთოლოგია ქართულ  ენაზე 

 
პოეზია თვითშემეცნების ერთ-ერთი უძველესი და ტრა-

დიციული გზაა, რომელიც საუკუნეებია ადამიანთან ერთად 
ვითარდება, პოულობს ახალ თემებს, თვითგამოხატვის ახალ 
ფორმებს. პოეზია ისეთივე ძველია, როგორიც კაცობრიობა და, 
მიუხედავად ამისა, ყოველ ჯერზე, ყოველ ახალ ტექსტში ახალ 
კალაპოტს ჭრის და მსმენელის, მკითხველის გულში განსხვა-
ვებული ემოციებით მკვიდრდება. 

ოსური პოეზიის სათავე ოსური ფოლკლორია. მრავალ-
ფეროვანი და მდიდარი ფოლკლორული საგანძური ასახავს 
ოსების სულიერ მისწრაფებებს, ღირებულებათა სამყაროს. 
ოსური ფოლკლორი ის საუნჯეა, რომელიც  საუკუნეების გან-
მავლობაში ივსებოდა ხალხის სიბრძნით, იმედებით, გამოც-
დილებებით, ოცნებებით, ჭვრეტის, ახსნისა და ამოხსნის სურ-
ვილით, მარადიულ ღირებულებებზე პასუხების გაცემის მცდე-
ლობებით, ტრადიციებად დამკვიდრებული წეს-ჩვეულებების 
წარმოდგენით, სიახლეების, განსხვავებულის ახსნით.  

ოსური პოეზია ჟანრული მრავალფეროვნებით ხასიათდე-
ბა. აღსანიშნავია, რომ ოსური პოეზიის წარმოშობა და განვი-
თარება ღრმად არის დაკავშირებული ქართულ-ოსურ ურთი-
ერთობებთან. ეს ტრადიცია კი შემდგომშიც გრძელდება. 

ოსური პოეზიის გამორჩეული თავისებურებაა ფოლკლო-
რულ მოტივებთან სიახლოვე. თავისთავადი და უაღრესად 
მდიდარი ოსური ფოლკლორი დღემდე კვებავს ოსურ ლიტე-
რატურას და ეს ბუნებრივიც არის. მითებისა და ლეგენდების 
მდიდარი სამყარო ასაზრდოებს უახლესი პერიოდის ოსურ 
პოეზიას, აძლევს მას ახალ სიცოცხლეს. 

ოსური პოეზიის თარგმნას ქართულ ენაზე დიდი ისტორია 
აქვს. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ოსი პოეტების შემოქმე-
დებას, თავის თანამედროვე ოს მკითხველებთან ერთად, ეც-
ნობოდნენ ქართველი მკითხველებიც. მაგალითად, 1899 
წელს, კოსტა ხეთაგუროვის ლექსების კრებულის, «Ирон 
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Фандыр»-ის („ოსური ქნარი“) გამოცემის შემდეგ ილია ჭავჭა-
ვაძის დაარსებულმა გაზეთმა „ივერიამ“ მალევე დაბეჭდა 
ალექსანდრე ხახანაშვილის სტატია, „მოძრაობა ოსეთში განა-
თლებისკენ“, რომელიც ოსი პოეტის ლექსების კრებულის რე-
ცენზიაც არის:  

„კაცობრიობის ცხოვრებას ერთი მაღალი აზრი აწარ-
მოებს. ეს აზრი განყენებულია, იდეალია და მისი 
განხორციელება შეადგენს საგანს განათლებისას. ამ 
აზრის დედაძარღვს გამოჰხატავს ორი სიტყვა – 
„სიყვარული და სათნოება“ კაცთა შორის. ვისაც ეს 
წმინდა ცნება შეუგნია, იმისთვის მეზობლის და 
თანამოძმის ბედნიერება სასიხარულოა და მისი 
მწუხარება სავალალო. ერთი სასიამოვნო მოძრაობა 
აღინიშნა ჩვენს მოსაზღვრე ხალხში, რომელთანაც 
საქართველოს უცხოვრია მრავალი საუკუნე და ეს 
მოძრაობა გულსახმიეროა ჩვენთვინაც: მე მოგახსე-
ნებთ ოსების განათლებისაკენ მისწრაფების შესახებ... 
ვუსურვოთ ოსებს წარმატება ამ პატიოსანს გზაზედ და 
ვინატროთ იმათის საერო მწერლობის გაფურჩქვნა“, – 
აღნიშნავს ალექსანდრე ხახანაშვილი.   

 
  ოსი პოეტების ნაწარმოებები იბეჭდებოდა მეოცე საუკუ-

ნის ათიან წლებში თბილისში გამომავალ ოსურენოვან ჟურ-
ნალ-გაზეთებში: „Ног цард“ (ახალი ცხოვრება), რედაქტორი 
პავლე თედეევი (1907) და „Æфсир“ (თავთავი), რედაქტორი, 
პოეტი არსენ ქოცოითი (1910).  

ოსური პოეზია ქართულ ენაზე უთარგმნიათ გიორგი ლეო-
ნიძეს, ვალერიან გაფრინდაშვილს, სიკო ფაშალიშვილს, მუხ-
რან მაჭავარიანს, მურმან ლებანიძეს, მორის ფოცხიშვილს, 
ჯემალ აჯიაშვილს, ბესიკ ხარანაულს, ზეზვა მედულაშვილს, 
ჯანსუღ ჩარკვიანს, გივი შაჰნაზარს, ნაირა ბეპიევს და სხვ. ეს 
ტრადიცია, რომელიც ქართველებისა და ოსების მრავალ-
საუკუნოვანი მეგობრობის გამოხატულება და დადასტურება 
იყო, მეოცე საუკუნის ბოლოს შეწყდა.  
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ოსური პოეზიის ანთოლოგიისათვის კლასიკურ პოეტურ 
ტექსტებთან ერთად შევარჩიეთ თანამედროვე ავტორების 
ლექსებიც, რომელთა ნაწილი ადრე იყო თარგმნილი, ხოლო 
ნაწილიც სპეციალურად ამ გამოცემისათვის ითარგმნა. 

წიგნის მიზანია, გაახსენოს და გააცნოს ქართველ მკითხ-
ველს ოსური პოეზია: ის მისწრაფებანი, რომელნიც ოსი ავტო-
რების შემოქმედებაში პოეტურად ამეტყველებულან. პოეზია 
ხომ უნივერსალური ენაა, რომელიც ყველას ესმის და ყველა-
სათვის ჭეშმარიტია. პოეზია სულის ხმაა და ის ყველას გულის 
გასაღებია. 

ქართული პოეზიის ანთოლოგია ოსურ ენაზე და ოსური 
პოეზიის ანთოლოგია ქართულ ენაზე არის ლიტერატურული 
და საგანმანათლებლო ინიციატივა. ამ წიგნებს ლიტერატუ-
რულ მნიშვნელობასთან ერთად სამშვიდობო დანიშნულებაც 
აქვს. დაგვაფიქრებს იმ საერთო ფასეულობებზე, რომლებიც 
ყოველ ადამიანშია, მხატვრული ლიტერატურის, პოეზიის 
წიაღში ახმიანებული თემები საერთოადამიანური ფიქრების 
გამოძახილია. 

 
ნინო პოპიაშვილი 

ფილოლოგიის დოქტორი,  
პროფესორი 
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ИРОН ПОЭЗИЙЫ АНТОЛОГИ  

ГУЫРДЗИАГ ÆВЗАГЫЛ  
 

Поэзи хиæмбарынады иуæй-иу рагондæр æмæ традицион 
амал у, кæцы æнусты дæргъы адæймагимæ иумæ рæзы, ссары 
ног темæты, хиравдысты ног формæты. Поэзи ахæм рагон у, 
куыд удгоймагдзинад æмæ уымæ æнæгæсгæйæ, æрвылхатт, алы 
ног тексты ногвæды лыг кæны æмæ хъусæджы зæрдæйы 
хицæнхуыз эмоцитимæ æрбынат кæны.     

Ирон поэзийы райдиан ирон фольклор у. Бирæхуызон  æмæ 
хъæздыг фольклорон хæзнадон æвдисы ирæтты цардуагон 
тырнынæдты, æргъады дунейы. Ирон фольклор уыцы хæзна у 
кæцы æнусты дæргъы йедзаг кодта адæмы куырыхондзинадæй, 
ныфсдзинадæй, фæлтæрддзинадæй, бæллицтæй, цырддзинадæй, 
сыхалын æмæ райхалыны фæндонæй, æнусон æргъдзинæдтыл 
дзуапп радтыны фæлварынæй, традицитæй биноныггонд æгъ-
дæутты равдыстæй, ногдзинæдты, хицæндзинæдты бамбарын 
кæнынæй.  

Ирон поэзи жанрон бирæхуызондзинадæй æвдыст цæуы. 
Банысанкæнинаг у, цæмæй ирон поэзийы равзæрд æмæ райрæзт 
арф баст у гуырдзиаг-ирон æмахастытимæ. Ацы традици та уый 
фæстæ дæр дарддæр кæны.  

Ирон поэзийы равзаргæ хирдыгонад у фольклорон мотив-
тæм æнгомдзинад. Иттæг хъæздыг ирон фольклор абоны онг иф-
тонг кæны ирон литературæйы æмæ уый зæгъæн ис, афтæ дæр у. 
Мифты æмæ легендæты хъæздыг дуне ифтонг кæны хæрзæввахс 
периоды ирон поэзийы, дæтты уымæн ног цæрæнбоны. 

Ирон поэзийы тæлмацæн гуырдзиаг æвзагыл стыр истори ис. 
Гæнæн ис сæрыстырæй зæгъын, æмæ ирон поэтты сфæлдыстады 
йæхи нырыккон ирон чиныгкæсджытимæ иумæ зонгæ кæны 
гуырдзиаг чиныгкæсджыты дæр. Зæгъæм, 1899 азы, Хетæгкаты 
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Къостайы æмдзæвгæты æмбырдгонды, «Ирон Фæндыр» рауагъ-
ды фæстæ Чъавчъавадзе Ильяйы рауагъд газеты «Иверия» 
уайтагъд ныммыхуыр кодта Хаханашвили Александры уац, 
«Змæлд Иры ахуырадырдæм» кæцы ирон поэты æмдзæвгæты 
æмбырдгонды рецензи дæр уыд:   

«Удгоймаджы царды иу бæрзонд цæстæнгас æвзæрын 
кæны. Ацы цæстæнгас хицæнгонд у, идеал у æмæ уый сæххæст 
кæнын у предметы ахуыргæнгæйæ. Ацы цæстæнгасы сæйраг 
нуары æвдисы дыууæ дзырды – «уарзтдзинад æмæ уæздандзи-
над» адæймæгты ‘хсæн. Чидæриддæр ацы сыгъдæг æмбарынад 
бамбæрста, уымæн сыхаджы æмæ æфсымæрдзинады амонддзи-
над æхсызгондзинад у æмæ уый хъыгдзинад хъынцъыймаг у. Иу 
зæрдæмæдзæугæ змæлд банысан кодта немарæнгæнæг адæмы 
‘хсæн,  кæцытимæ Гуырдзыстон фæцарди бирæ æнусы æмæ ацы 
змæлд нысан кæны махæн дæр: æз уын зæгъдзынæн ирæтты 
ахуырадырдæм тырнындзинады тыххæй... зæрдæарфæй сын 
зæгъæм æнтыстытæ ирæттæн ацы намысджын фæндагыл æмæ 
сын уæд фыссынады райрæзт», – зæгъы Хаханашвили Алек-
сандр.         

Ирон поэтты уацмыстæ мыхуыргонд цыдысты дыууынæм 
æнусы дæсæм азты Тбилисы иронæвзагон журнал-газетты: „Ног 
цард“, редактор Тедеты Пауле (1907) æмæ „Æфсир“, редактор, 
фыссæг Коцойты Арсен (1910).  

Ирон поэзи гуырдзиаг æвзагыл ратæлмац кодта Леонидзе 
Гиорги, Гаприндашвили Валериан, Пашалишвили Сикъо, Ма-
чъавариани Мухран, Лебанидзе Мурман, Поцхишвили Морис, 
Аджиашвили Джемал, Харанаули Бесикъ, Медулашвили Зезва, 
Чаркъвиани Джансугъ, Шахназар Гиви, Беппиты Наира æмæ 
æнд. Ацы традици, кæцы гуырдзиæгты æмæ ирæтты бирææну-
сон хæлардзинады æвдисæг æмæ бæлвырдгæнæн уыд, дыууы-
нæм æнусы кæроны фескъуыд.  
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Ирон поэзийы антологийæн классикон поэтикон тексттимæ 
иумæ равзæрстам нырыккон авторты æмдзæвгæты дæр, кæцыты 
иу хай раздæр уыди тæлмацгонд, фæлæ иннæ хай дæр специа-
лонæй ацы рауагъдæн тæлмацгонд æрцыд.   

Чиныджы нысан у, йæ зæрдыл æрлæууын æмæ базонгæ кæна 
гуырдзиаг чиныгкæсæгæн ирон поэзи: уыцы тырнындзинад, 
кæцы ирон авторты сфæлдыстадон куысты поэтиконæй æвдыст 
цæуы. Поэзи универсалон æвзаг у, кæцы алчидæр æмбары æмæ 
алкæмæн дырыс у. Поэзи уды хъæлæс у æмæ уый алкæмæн 
зæрдæйы дæгъæл у.  

Гуырдзиаг поэзийы Антологи ирон æвзагыл æмæ ирон 
поэзийы Антологи гуырдзиаг æвзагыл, у литературон æмæ рух-
садон инициативæ. Ацы чингуытæн литературон нысаниуæгимæ 
иумæ сабырадон нысаниуæг дæр ис. Ахъуыды нæ кæндзæн 
уыцы иумæйаг æргъдзинæдтыл, кæцытæ алы адæймаджы ис, 
аивадон литературæйы, поэзийы арфы уынæргæнгæ темæтæ 
æппæт-адæймагон хъуыдыты расидгæ у.    

 
 

Попиашвили Нино  
Филологийы доктор, профессор  
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ANTHOLOGY OF OSSETIAN POETRY  

IN GEORGIAN 
 
Poetry is one of the oldest and traditional ways of self-

knowledge, which has been developing along with human for 
centuries, finding new topics, new forms of self-expression. Poetry is 
as old as humanity, and despite this, every time each new text paves 
a new direction and settles in the heart of the listener, reader with 
different emotions. 

The origin of Ossetian poetry is Ossetian folklore. The diverse 
and rich folklore treasury reflects the spiritual aspirations, the world 
of values of the Ossetians. Ossetian folklore is a treasure that for 
centuries has been filled with the wisdom of the people, hopes, 
experience, dreams, the desire for contemplation, explanation and 
solving, attempts to respond to eternal values, the presentation of 
rituals that have established in the form of traditions, an explanation 
of innovations, something different. 

Ossetian poetry is characterized by genre diversity. It is 
noteworthy that the origin and development of Ossetian poetry is 
fundamentally linked to Georgian-Ossetian relations. This tradition 
continues in the future. 

A distinguishing characteristic of Ossetian poetry is its closeness 
to folk motifs. The original and extremely rich Ossetian folklore still 
nourishes Ossetian literature, and this is natural. The rich world of 
myths and legends feeds the Ossetian poetry of the newest period, 
gives it a new life. 

The translation of Ossetian poetry into Georgian has a long 
history. We can safely say that Georgian readers also got acquainted 
with the works of Ossetian poets along with their modern Ossetian 
readers. For example, in 1899, after the publication of Kosta 
Khetagurov’s collection of poems “Ирон Фандыр” (“Ossetian 
Lyre”), the newspaper founded by Ilia Chavchavadze, “Iveria”, soon 
published an article by Alexander Khakhanashvili “Movement 
towards Education in Ossetia”, which is also a review for a collection 
of poems by the Ossetian poet. 
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“The human life is produced by one lofty thought. 
This thought is detached, ideal, and its realization is 
the subject of education. The essence of this thought is 
expressed in two words – "love and virtue" among 
people. For someone who has realized this sacred 
concept, the happiness of his neighbor and co-brother 
is joyful, and his sorrow is regrettable. One pleasant 
movement was noted among the people bordering us, 
with whom Georgia has lived for many centuries, and 
this movement is noteworthy for us as well: I am 
talking about the Ossetians' aspirations for education... 
We wish the Ossetians success on this honest path and 
wish the flourishing of their secular writing,” notes 
Alexander Khakhanashvili.  

 
The works of Ossetian poets were published in the Ossetian-

language newspapers – “Ног цард” (New Life) in Tbilisi in the 
1910s under the editorship of Pavel Tedeev (1907) and “Æфсир” 
(Ear) under the editorship of the poet Arsen Kotsoiti (1910). 

 
Ossetian poetry was translated into Georgian by Giorgi Leoni-

dze, Valerian Gaprindashvili, Siko Pashalishvili, Mukhran Ma-
chavariani, Murman Lebanidze, Moris Potskhishvili, Jemal Ajiash-
vili, Besik Kharanauli, Zezva Medulashvili, Jansug Charkviani, Givi 
Shahnazar, Naira Bepievi and others. This tradition, which was an 
expression and confirmation of the centuries-old friendship between 
Georgians and Ossetians, ceased at the end of the 20th century. 

For the Anthology of Ossetian Poetry, along with classical poetic 
texts, we have selected poems by contemporary authors, some of 
which had been translated earlier, and some were translated 
specifically for this publication. 

The aim of the book is to remind the Georgian reader of Ossetian 
poetry: of those aspirations that begin to speak poetically in the 
works of Ossetian authors. After all, poetry is a universal language 
that is clear to everyone and true for everyone. Poetry is the voice of 
the soul and the key to everyone's heart.  
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The Anthology of Georgian Poetry in Ossetian and the Antho-
logy of Ossetian Poetry in Georgian are a literary and educational 
initiative. In addition to their literary significance, these books also 
have a peaceful purpose. They will make you think about the 
common values that every person has; the topics announced in the 
depths of fiction writing, poetry are responses to universal human 
thoughts. 

 
Nino Popiashvili,  

Doctor of Philology, Professor 
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ხალხური ლექსები 
 

 
 
 
 
 

ვასთირჯის სიმღერა 
 

მოდით, წმინდა ვასთირჯიზე ვილოცოთ და ვიმღეროთ, 
ის ჩვენი მფარველია, ჩვენ კი – მისი სტუმრები, 
ზეციდან გადმოგვხედე, გადმოგვხედე, 
ჩვენო ოქროსფრთიანო, 
შენს კარს მომდგარ საბრალო სტუმრებს. 
სტუმარიც შენ გებარებოდეს, 
წმინდაო ვასთირჯი, 
სტუმარსაც შენ მიხედე, 
მასპინძელსაც – ვასთირჯი, 
შენი ფრთით დაგვიფარე! 
მაშ, გზა მშვიდობისა, 
ჩვენო ოქროსფრთიანო. 
მართალო ვასთირჯი! 
მაღლიდან გადმოგვხედე, 
დაბლიდან გევედრებით. 
მაღლა მყოფო ვასთირჯი, 
შენ დაიფარე, 
შენი სამწყსო, 
შენი სტუმრები. 
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ღვთისმშობელი მარიამი 
(ვარიანტი) 

 
ღვთისმშობელმა მარიამმა 
ოქროს კიბე ჩამოუშვა, 
ზეციდან ძირს ჩამობრძანდა. 
- ოი, ჩვენო ქალბატონო, ჩვენო დიდო იმედო, 
ღვთისმშობელო მარიამ, 
თითოეულ გორაკზე ხომ შენი სალოცავია, 
შენთვის შესაწირავი რქებიანი ხარია, 
უშვილონი შვილს გთხოვენ, ღვთისმშობელო მარიამ, 
ყოველ დაბურულ ტყეში შენთვის მოსულა სვია. 
ხორბლის ხოდაბუნებში სალუდე მარცვალია, 
ყურყვითელა ბატკანი შენთვის დასაკლავია, 
შენ ჰფარვიდე ჩვენს შვილებს, ღვთისმშობელო მარიამ, 
ღმერთმა დიდხანს გვიცოცხლოს, ვისაც რა გვიწყალობა, 
ვისაც არ ჰყავს, იმასაც ისევ შენა სწყალობდე. 
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ვაცილას სიმღერა 
 

ხორ-ვაცილა, ჩვენო მწყალობელო, ვაი, ვაი! 
მარცვლეულს გვიწყალობებს ვაცილა, ვაი! 
საქონელს კი – ფალვარა, ვაი! 
 
აგერ მაღლობზე ბრძანდები, ვაი, 
ვაი-ვაი, ჩვენო მწყალობელო, ვაი,  
ვაი-ვაი, კეთილო ვაცილა, ვაი! 
 
ვაი-ვაი, შენი გამარჯვებისა იყოს, ვაი! 
გადმოგვხედე და შეგვიწყალე, ვაი, ვაი, 
ჩვენი მწყალობელი იყავი, ხორ-ვაცილა, ვაი. 

 
 
 
 
 
 

ალარდის სიმღერა 
 
აგერ ზეციდან მოვლენილი; 
ჩვენი წითელი ოქროს ალარდი, 
ცეკვა-ცეკვით მობრძანდება, 
სიცილ-სიცილით წაბრძანდება, 
ოი, მას შემოვევლეთ! 
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სიმღერა ლუდზე 
 
ვოი, ლუდიო, ლუდი, 
ვასთირჯის გამოგონილი ლუდი! 
მაღლა მთიდან ჩიტი გამოფრინდა, 
დაბლა ველზე ჩამოფრინდა, 
მსხმოიარე ხეზე შემოჯდა, 
სვიის მარცვლები აკენკა, 
უცბად თავბრუ დაეხვა,  
საბრალო, მიწაზე დაეცა. 
საწყალმა კაცმა იპოვა, 
აი, საოცარ-საკვირველება, 
სათანასთან მიიტანა; 
მან ჩიტი ცეცხლთან გაათბო, 
ჩიტმა უცბად არწყია, 
სვიის მარცვლები გადმოყარა, 
აი, საოცარ-საკვირველება, 
კაცი აგერ, იმ მთაზე გაგზავნა, 
და ჩვენი ოქროს ვასთირჯისგან, 
ალაოს მარცვლები მოატანინა,  
იმითი ლუდი მოადუღა, 
ოი, ლუდიო, ლუდიო! 
ოი, ლუდი, ნოყიერი ლუდი, 
ნოყიერი ლუდი, ბედის ლუდი. 
მას შემდეგ ვისწავლეთ მისი მომზადება. 
დიდხანს იცოცხლოს იმ ჩიტმა, 
უფრო მეტხანს კი – სათანამ! 
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დოვლათის ფრინველი 
 
მოფრინდა დოვლათის ფრინველი, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
დატკეპნილ კალოზე ჩამოჯდა, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
კეთილი დიასახლისი მიეგება, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
ლუდით სავსე ფიალა, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
სამი ხაჭაპური ტაბაკით 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
მიართვა. 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
დაუწყო წინ, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
შესთხოვა დოვლათის ფრინველს – 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
ცვარ-ნამი – ჯეჯილის დასაპურებლად. 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
დოვლათის ფრინველი გაფრინდა, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
ვარფის მწვერვალზე ჩამოჯდა. 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
მის ირგვლივ შეიკრიბნენ, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
ყველაფერზე ფიქრობენ, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
მსჯელობენ, ბჭობენ – 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
კაცს რით შევეშველოთო. 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
კავი გამოთალეს, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
გაიტანეს თაგარსარში, 
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უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
ხნულის გავლება უნდოდათ, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
ირმებს ვერ მოახვნევინეს. 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
ისევ გაფრინდა ის ფრინველი, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი 
და კურფის თავზე შემოჯდა. 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
გამოჭედეს რკინის გუთანი, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
თუთირის შავი ხარები 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
იმ გუთანში შეაბეს. 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
ფართო ხნული გრძლად გაავლეს, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
აი, მაშინ კი მოხნეს! 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
ისეთი მოსავალი მოვიდა, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
მწყრები სიხარულით სიმდს ცეკვავენ, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
თავთავი ურემს სწვდება, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
წელს როგორი მოსავალიც დაგვიდგა, 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
კვლავ ისეთივე მოგვივიდეს. 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი, 
ამ პურს საღვთოში მოვიხმართ. 
უხვად გვაქვს ხორბალი, უხვად გვაქვს ხორბალი. 
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ნაბდის მთელავთა სიმღერა 
 

1 
ეი, ონაი, ეი, მოთელეთ, მთელავებო, 
ეი, ონაი, ეი, მოთელეთ, ჩემო მზენო. 
ეი, ონაი, ეი, კარგი კაცის ნაბადია, 
ეი, ონაი, ეი, მდიდრის ნაბადია, 
ეი, ონაი, ეი, საკლავსაც დაგვიკლავს, 
ეი, ონაი, ეი, საკლავი რა ამბავია? 
ეი, ონაი, ეი, საკლავი რად გვინდა? 
ეი, ონაი, ეი, ხალიფაფა მოგვიმზადოს. 
ეი, ონაი, ეი, მოთელეთ, მთელავებო, 
ეი, ონაი, ეი, უფრო სწრაფად, ჩემო მზენო, 
ეი, ონაი, ეი, მხარ-მკლავი ნუ მოადუნეთ, 
ეი, ონაი, ეი, კატის ბეწვზე უფრო 
ეი, ონაი, ეი, კარგი მოსათელია, 
ეი, ონაი, ეი, მარჯვეს ხელში 
ეი, ონაი, ეი, სისქე ემატება,  
ეი, ონაი, ეი, ზარმაცის ხელში 
ეი, ონაი, ეი, უფრო იცრიცება, 
ეი, ონაი, ეი, ხელი გაანძრიეთ, 
ეი, ონაი, ეი, დაუჩქარეთ, მთელავებო, 
ეი, ონაი, ეი, ჰეი, ღმერთო, ხელი მოგვიმართე, 
ეი, ონაი, ეი, კარგი ნაბადი გამოსულიყოს! 

 

2 
ეი, ონაი, ეი, მოთელეთ, მთელავებო, 
ეი, ონაი, ეი, მოთელეთ, მოთელეთ! 
ეი, ონაი, ეი, სანეფოს ნაბადია, 
ეი, ონაი, ეი, სანეფო კი ისეთი 
ეი, ონაი, ეი, თვალცეცხლა ბიჭია, 
ეი, ონაი, ეი, გოგოებს ირჩევს 
ეი, ონაი, ეი, მათრახის წვერით, 
ეი, ონაი, ეი, გვერდზე მოქცეული ქუდქვეშიდან 
ეი, ონაი, ეი, ღიმილით შეჰყურებს მათ. 
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3 
ეი, ონაი, ეი, მოთარეშე კაცის ნაბადია, 
ეი, ონაი, ეი, უმთვარო ღამეშიც ისე რომ თარეშობს,  
     როგორც – დღისით, 
ეი, ონაი, ეი, გოგოებს მათრახის წვერით რომ ირჩევს, 
ეი, ონაი, ეი, გოგოებს ქუდქვეშიდან რომ შესცქერის, 
ეი, ონაი, ეი, კლდის პიტალოებს მკერდით რომ ანგრევს, 
ეი, ონაი, ეი, ხელმწიფის ციხე-სიმაგრეებს ქუსლით  

რომ ლეწავს, 
ეი, ონაი, ეი, უვალ ქედებზე გზებს ვინც იკვალავს, 
ეი, ონაი, ეი, უმთვარო ღამეშიც ისე რომ დადის,  
     როგორც – დღისით, 
ეი, ონაი, ეი, აი, ასეთი მოთარეშეა. 
ეი, ონაი, ეი, მოთელეთ, მოთელეთ, 
ეი, ონაი, ეი, მხარ-მკლავი გაანძრიეთ! 
 

4 
ეი, ონაი, ონაი თქვით, 
ონაი თქვით, ქალებო, 
ოი, ონაი, ეს ისეთი კაცის ნაბადია, 
ოი, ონაი, ვისი მათრახის დარტყმაც ცის ქუხილსა ჰგავს, 
ოი, ონაი, ცხვრის ბღავილსა და გოჭის ჭყვირილსა ჰგავს, 
ოი, ონაი, ეს ისეთი კაცის ნაბადია, 
ოი, ონაი, ზურგიდან შეხედავ – კოშკი გეგონება, 
ოი, ონაი, ცხენზე ამხედრებული მთას ედარება, 
ოი, ონაი, ვინც უმცროსია წამოდგეს და ხომამასთი*  

მოგვიმზადოს. 
 

 
 
 

________________________ 
*ხომამასთი – ყველის, ერბოსა და მოხალული ქერის ან სიმინდის ფქვილისაგან მომზადებუ-
ლი კერძი 
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მშვენიერი ქალწულის სიმღერა 
 

მშვენიერო ქალწულო, მრავალთ სანატრელო! 
შავი მთის ჯიხვივით ლამაზშუბლიანო. 
ოი, ქალო, დილა მშვიდობისა! 
თეთრი მთის არჩვივით წარბებმოკალმულო. 
ოი, ქალო, მრავალთ სანატრელო, 
ოი, ქალო, დილა მშვიდობისა! 
დაბურული ტყის ირემო – ამაყად მზირალო, 
ჩელის დათვის მსგავსად ხშირ და გრძელთმიანო, 
ოი, ქალო, დილა მშვიდობისა! 
შავი ტყის შველივით ლაღად მონავარდევ, 
შემოდგომის მელივით მფრთხალად მომზირალო, 
ოი, ქალო, დილა მშვიდობისა! 
არყის ტყის შველივით მოქნილ-ასხლეტილო, 
თერგის იხვის მსგავსად მონარნარე ქალო, 
ოი, ქალო, დილა მშვიდობისა! 
გულ-მკერდი – თეთრი გედის, 
ბაგეები – მერცხლის ფრთის. 
ოი, ქალო, დილა მშვიდობისა! 
თვალები – ვარსკვლავთ სხივის. 
ოი, ქალო, მრავალთ სანატრელო, 
ოი, ქალო, დილა მშვიდობისა! 

 



 
 

 39 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

მაყრული 
 

ოი, ღმერთო, დიდება შენს სახელს, 
ღმერთო, საშვილიშვილოდ დაამოყვრე, 
ნათესავ-მოყვარე უმრავლე, 
შერიე, როგორც თივაში ბალახი, 
ამყოფე, ვით კრუხი წიწილებიანი, 
დათვი – ბელებიანი, 
ხე – ფესვებიანი, 
ოჯახში ტკბილი, სახელიანი. 

 
 
 

ვისაც კარგი ცოლი ჰყავს 
 

ვისაც კარგი ცოლი ჰყავს, 
ის ლხინში რატომ მიდის, რატომ მიდის, 
გამუდმებით ლხინი შინ აქვს, ლხინი შინ აქვს, ჰეი! 
ვისაც ცუდი ცოლი ჰყავს, 
მკვდრის სატირლად რაღად მიდის, რაღად მიდის? 
მას ყოველდღე მკვდარი შინ ჰყავს, მას ყოველდღე მკვდარი  
     შინ ჰყავს, ჰეი! 
ავი ცოლი ვისაცა ჰყავს, 
გველის რაღად ეშინია, რაღად ეშინია? 
ყოველდღე გველი შინ უზის, ყოველდღე გველი შინ უზის, ჰეი! 
ორი ცოლი ვისაცა ჰყავს, 
გამშველებლად სადღა მიდის, სადღა მიდის, ჰეი! 
ყოველდღე ის თავის სახლში გამშველებელია, 
გამშველებელია, ჰეი! 
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ოსი პოეტების ლექსები 
 

 
 
აქსო კოლიევი  
 

 
 

წმინდა მარიამ ღვთისმშობლის საგალობელი 
(ნაწყვეტი) 

 
ო, ღვთისმშობელო! ჩვენ შენთვის ვლოცულობთ, შენ გევედრებით!  
ო, ჩვენო დედოფალო, ო, ჩვენო დიდი იმედო, ღვთისმშობელო!  
ჩვენ ყველანი შენ გადიდებთ, შენ გაქებთ. 
შენი დიდებულების შესაფერისი სიტყვები საიდან მოვიტანოთ, სად 
ვიპოვოთ? 
შენს საკადრისად როგორ გიგალობოთ? 
... 
ო, მაღალო დედოფალო! გვწყალობდე შენი დიდებული მადლით! 
შეგვეწიე შენი ძლიერი ლოცვებით  - გაჭირვების დროს! 
გაჭირვების ჟამს შენი კალთა გადაგვაფარე, 
უბედურება გვაშორე, შორს განდევნე, აღმოფხვერი ჩვენი 
გულებიდან! 
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ქრისტეს აღდგომის საგალობელი 
(ნაწყვეტი) 

 
დღეს ქრისტე აღდგა, 
ხალხი ნათლით შემოსა, გააბრწყინა, 
ხალხს ჭრილობა შეუხორცა, 
ჯოჯოხეთიდან იხსნა! 
ჩვენც მისი შთამომავალნი ვართ, 
დამნაშავენი ვართ, 
როცა ის ეწამებოდა, – 
ჩვენც იქ ვიყავით. 
ახლა კი სიკეთით გადაგვიხადა, 
თავისი მოწილე გაგვხადა. 
ქვესკნელიდან ამოგვიყვანა, 
ზეცაში აგვაბრძანა! 
დღეს ჩვენ რა გვმართებს? 
მხიარულება გვმართებს. 
ეშმაკი კი დარდით კვდება, 
კერა თავს ენგრევა. 
მოდი, ვიგალობოთ, 
მოლხენა, ლოცვა დავიწყოთ, 
ქრისტეს ვუგალობოთ - 
სიკეთე შევთხოვოთ. 
ო, მკვდრეთი აღმდგარო ქრისტე! 
ერთხმად გევედრებით: 
შენგან თბილმა მზემ გადმოგვხედა 
და სიბნელე გაფანტა. 
....... 
მესამე დღეს, დილიდანვე 
ზეციდან ანგელოზი ჩამოფრინდა, 
ცის თაღი და დედამიწა 
ერთიანად შეანჯღრია. 
 
სამარის ქვა, 
გადაგორდა, 
აღდგა ქრისტე, საფლავიდან,  
დიდებულად გამობრძანდა! 
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მამაო ჩვენო 
(ნაწყვეტი) 

 
ჩვენო ზეციურო, სათაყვანებელო მამაო ჩვენო! 
ცა არის შენი ამაღლებული საბრძანებელი – 
დასაწყისიდან დასალიერამდე:  
სამყაროს სიცარიელე შენი მოსაწესრიგებელია. 
შენი სახელი ელვარებდეს და ბრწყინავდეს  
ჩვენში მზის სხივებივით, 
შენი ხატება ჩვენს საცხოვრისში, ანგელოზთა სულებივით 
გვისხივოსნებდეს გულებს. 
ჩამობრძანდი ჩვენთან შენი მარადიული საბრძანებლიდან, 
ჩვენ შორის დაივანე შენი ამაღლებული სკამით, 
გაამეფე ირგვლივ შენი სიკეთე 
და დაგვიცავი შენი დიდებულებისთვის. 
ჩვენი სიცოცხლე, ჩვენი სიკვდილი, ჩვენი სული მთლიანად 
შენ გებარებოდეს სხეულთან ერთად  
უკუნისამდე, 
წარმართე ჩვენი ცხოვრება შენი ნება-სურვილით,  
და ჩვენი გზაც შენს გზებთან ერთად განაგე. 
დაიცავი ჩვენი სიცოცხლე, 
განაგე ჩვენი სული, სხეული, ყველაფერი, 
გვწყალობდე ხოლმე ყოველდღე უკლებლად შენს 
მლოცველებს, ჩვენ, ყველას!  
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თემირბოლათ მამსუროვი 
  
 
 

ფიქრები 
 

უძილობა წუხელ ღამე მძიმე საბნად მეფარა, 
ალიონი ისე დადგა, რული არ მომეკარა. 
ოი, ჩემო სამშობლო, 
ოი, ჩემო მთებო, 
თქვენ გარეშე, მითხარით, როგორ ვიარსებო? 
 
`დაგცინიან?~ – ქვეყანამ 
შემომკვნესა ფიქრიდან; 
`მკერდზე ტახი მაწევსო~, – 
მწარედ შემომქვითინა. 
ოი, ჩემო სამშობლო, 
ოი, ჩემო მთებო, 
თქვენ გარეშე, მითხარით, როგორ ვიარსებო? 
 
შენი ნაშიერი ვარ, 
შენთვის ნათლის მომფენი, 
შენს ძვლებს გულზე დამაწყობს 
მწარე წუთისოფელი. 
ოი, ჩემო სამშობლო, 
ოი, ჩემო მთებო, 
თქვენ გარეშე, მითხარით, როგორ ვიარსებო? 
 
ვხედავ, როგორ გახრჩობენ, 
ორ ნაწილად გაყოფილს. 
ერთ ადგილზეც აღარ ჩანს 
ჩემი სახლი-სამყოფი. 
ოი, ჩემო სამშობლო, 
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ოი, ჩემო მთებო, 
თქვენ გარეშე, მითხარით, როგორ ვიარსებო? 
 
ჩემო ტკბილო ქვეყანავ, 
ჩემო ტკბილო მხარეო, 
სუნთქვაც არ მსურს უშენოდ, 
მზის შუქს დაგადარეო. 
ოი, ჩემო სამშობლო, 
ოი, ჩემო მთებო, 
თქვენ გარეშე, მითხარით, როგორ ვიარსებო? 
 
არად გვიღირს შენს შვილებს 
შენთვის თავის გაწირვა, 
ბრძოლა ჩვენთვის შვებაა, 
სისხლმაც ბევრჯერ გვაწვიმა. 
ოი, ჩემო სამშობლო, 
ოი, ჩემო მთებო, 
თქვენ გარეშე, მითხარით, როგორ ვიარსებო? 
 
თეთრ ბალიშზე შავ ცრემლთა 
ტბორი დადგა დაისმა, 
უცბად, ჩემდა საოცრად, 
ვიღაცის ხმა გაისმა: 
 
`ჰე, ყარიბო, რად ჭმუნავ, 
იმედს რატომ იწურავ? – 
ის არ არის საწყალი, 
ვინაც ღმერთი ირწმუნა.~ 
ოი, ჩემო სამშობლო,  
ოი, ჩემო მთებო, 
თქვენ გარეშე, მითხარით, როგორ ვიარსებო? 
 
შენნი შვილნი ყოველგან 
გასახელებთ მარადის. 
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რა გინდ მოხდეს, ვიკადრებთ 
საქმეს მხოლოდ საკადრისს.  
ოი, ჩემო სამშობლო, 
ოი, ჩემო მთებო, 
თქვენ გარეშე, მითხარით, როგორ ვიარსებო? 
 
ჩემო ტკბილო სამშობლო, 
ჩემო ტკბილო მხარეო, 
სუნთქვაც არ მსურს უშენოდ, 
გულს ფარად ეფარეო. 
ოი, ჩემო სამშობლო,  
ოი, ჩემო მთებო, 
თქვენ გარეშე, მითხარით, როგორ ვიარსებო? 
 
ღმერთი ყველას მოხედავს, 
ერთხელ ჩვენც გადმოგვხედავს, 
ჩვენს ლოცვას შეიწყნარებს,  
შეგვინდობს, შეგვიწყალებს. 
ოი, ჩემო სამშობლო,  
ოი, ჩემო მთებო, 
თქვენ გარეშე, მითხარით, როგორ ვიარსებო? 
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აკვნის სიმღერა  
 

დაიძინე მშვიდად, წყნარად, 
სანამ გულში არ გაქვს დარდი, 
ლუკმას გაჭმევ მხოლოდ ალალს, 
ჩემი მკერდის სისხლით გაგზრდი. 
 
მიუსაფარს, ცხრა მთას იქით, 
არც კი გესმის, სად ვართ ახლა. 
სიკეთის წილ, ბალღამს ვიმკით, 
ზეცა გვივის ბინად, სახლად. 
 
იქ დარჩენილ ჩვენს ძმას და დას, 
მეფე მიწას ალოკინებს, 
ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს რჯულს, ადათს  
ალბათ ძალით ათმობინებს. 
 
ქვეყნისათვის, რწმენისათვის, 
უნდა ძლიერ ბევრს ითმენდე. 
უნდა დადო მათთვის თავი, 
სიკვდილს ჯილდოდ მიითვლიდე. 
 
თურქის გულზე არ გაცვალო 
შენი გული მთიელისა, 
გწამდეს, ძარღვში გიჩქეფს სისხლი 
ნაღდი კავკასიელისა!  
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ორი მეგობარი 
 

უმცროსი: 
 

 – მოწყენილი ხარ, უფროსო ძმაო, 
შენს სახეს ბურავს ფერები თალხი, 
მიამბე რამე იმ ცხოვრებისა, 
როცა კაცურად ცხოვრობდა ხალხი. 
 
თუ დამიჯერებ, დამყაბულდები, 
და ააჟღერებ სიმებს ქნარების, 
გზა გასავლელიც შეგვიმოკლდება, 
დარდს წაიღებენ ნიავ-ქარები. 

 
უფროსი: 

 
 – ვეღარც მოვთქვამთ და ვეღარცა ვტირით, 
მკერდში ჩაგვადნა გული გულადებს, 
მაგრამ რაკი გსურს დატკბობა ლირით, 
დამიყუჩდი და მომაყურადე. 
 
მიმოვიფანტეთ, დავცალთითოვდით, 
მომავლის გემიც ზღვაში ინთქმება, 
მრავალი გმინავს, კვნესის ციმბირში, 
ზოგი სულს ღაფავს სახლში, იქნება. 
ჩვენი დარდი და ჩვენი წუხილი 
სიტყვებით ვერც კი გამოითქმება... 
 
მღელვარებისგან მიშრება ყელი, 
რაკიღა თხრობა დავიწყე ახლით, 
გიამბობ, გეტყვი, თუმც არის ძნელი, 
მოხუცმა როგორ დატოვა სახლი. 
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გაყრა გადიქცა უმძიმეს ჟამად, 
მიწას დაემხნენ, ქცეულს ავბედად, 
თვალთაგან სისხლი სდიოდათ ღვარად, 
გული დაეჭრათ ნაფლეთ-ნაფლეთად. 
 
`ო, ჩვენო მთებო, ჩვენო ქვეყანავ,~ – 
ამოიგმინა უფროსმა ხალხმა, – 
`ცხოვრება არსად გვინდა შენს გარდა,~ – 
ატირდა ყველა, აზვირთდა ტალღად. 
 
`ტკბობით წარმოვთქვამთ მარად შენს სახელს, 
სამშობლოს, ქცეულს ჩვენთვის ედემად, 
ღმერთს შევავედრებთ შენს იღბალს და ბედს, 
ვიდრე ჩვენს მოდგმას სული ედგმება. 
 
სიცოცხლეც ჩვენი შენი იქნება, 
შენს მტვერს გავიხდით ჩვენთვის საფიცარს, 
შენთან ვიქნებით სულით, ფიქრებით, 
თუ დაგჭირდება, მკერდით დაგიცავთ.~ 
 
მოკლედ მოგითხრობ, თავს არ შეგაწყენ, 
დღე გაგვითენდა მწარე და კრული, 
მუხანათ-მტარვალს დარჩა ქვეყანა, 
ხოლო ჩვენ ოდენ შემოგვრჩა სული. 
 
მოგვდევდა მტერი, გვდევნიდა ფლიდი, 
მტარვალი მკაცრი და ულმობელი. 
უღვთოდ, ღმერთის რომ არ ჰქონდათ რიდი, 
გვყრიდნენ გემებში დაუნდობელნი. 
 
გადავსებული დაიძრა გემი, 
დასადგომიც კი არ იყო არსად, 
ზოგი უწყალოდ გასრისეს ფეხით, 
ზოგი ცვიოდა წყალში ანაზდად. 



 
 

 49 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

 
შვილს ვერ აგნებდა საბრალო დედა, 
ზღვის წყალს ერთვოდა ცრემლი ღვარებად, 
ზოგი, გართხმული იმ ცოდვილ გემბანს, 
თავის ნატანჯ სულს ღმერთს აბარებდა. 
 
ერთ დღესაც ნაპირს მიადგა გემი, 
ვიღაცამ ყველა ნავში ჩაგვყარა, 
მერე კი ცხელ-ცხელ ქვიშაზე გვემით, 
დაგვყარეს ასე, ღვთის ანაბარა. 
 
ვერც ენა იტყვის, ვერც ვერვინ დაწერს, 
რა ტანჯვაში და ცეცხლში ჩაგვყარეს 
და მივაბარეთ ასობით ასე 
შიშველ-ტიტველი ქვიშის სამარეს. 
 
შიმშილს სიშიშვლეც ემატებოდა, 
ვინ იწუხებდა თავს ჩვენი რჩენით. 
ვინ გვაღირსებდა პურს გაჭირვებულთ, 
ბალახი იყო საჭმელი ჩვენი. 
 
დღისით მზე გვწვავდა, მზის სიცხოველე, 
ღამით სიცივის ვხდებოდით მსხვერპლნი, 
რიჟრაჟზე უკვე გზას მივიკვლევდით, 
მშიერ-მწყურვალნი და ფეხშიშველნი. 
 
ღნაოდნენ ჩვილნი და დაოსებულთ, 
თურქებსა ვჩრიდით შიშით შეძრულნი, 
ზოგი ნაშიერს ქუჩას ანდობდა, 
ზოგსაც შიმშილით სძვრებოდა სული. 
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ო, ჩემო ძმაო, ჩემო უმცროსო, 
მე განმიახლდა ტკივილი ისევ, 
როგორც ჭრილობას ჩემი სულისას  
შენი ფრჩხილებით შეეხე, მყისვე. 
 
რა დაასრულა სიტყვა მოხუცმა, 
ჩაჰკიდა თავი, შებურა ნისლმა, 
ცრემლის მაგიერ თვალთაგან უცბად 
წვიმის ღვარებად იფეთქა სისხლმა.  
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ჩემს მეგობარს 
 

ჩემო კარგო, ძვირფასო, 
ძმად გიგულვე, ძმობილად, 
გულმა ყოფნა უშენოდ 
ვერც კი გაიცნობილა. 
 
ლუკმას ძმურად ვიყოფდით,  
არც-რა დამნანებია, 
შენზე ძლიერ, მერწმუნე, 
თავიც არ მყვარებია. 
 
ჩვენი გზები გაიყო, 
შენ მაღლა ხარ ასული. 
აღარც ძმობა გახსოვს და  
გეშინია წარსულის. 
 
გაქრა ძმობის დუღაბი, 
სიყვარულიც გამქრალა, 
დარდისგან გამოვცალე 
წუთისოფლის სამსალა. 
 
მე კვლავ ისე მიყვარხარ, 
მაგიერს კი არ ვითხოვ. 
გული ჩემი შენთან არს, 
სული ჩემი კვლავ გიხმობს. 
 
მივხვდი, რატომ გამირბი, 
მივხვდი, რატომ მცილდები; 
მე ბედისგან ვიჩაგვრი, 
შენ ბედისგან ბრწყინდები! 
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შენ მაღლა ხარ, დაბლა მყოფთ 
თავს გვიყადრი აღარა, 
შენ ზემოთ ხარ და ჩვენი 
გზები ამან გაყარა. 
 
ფიქრობ, `რაში მჭირდება, 
საით ის და საით მე, 
მუჰაჯირმა, დევნილმა, 
ვაჲ, თუ მთხოვოს რაიმე.~ 
 
მე სულ სხვა მაქვს სურვილი, – 
არ ვარ შენი მეწილე; 
რაც მებადა, სულიც კი  
ჩემს ქვეყანას შევწირე. 
 
ვაჲ, რომ ცუდად გიცვნივარ, 
ვერ მიწოდებ უბადრუკს, 
ჩემი ცელი და ცული  
მაშოვნინებს ლუკმაპურს. 
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ავადმყოფი და ავადმყოფის მნახველი 
 

ავადმყოფის მნახველი: 
 

როგორ ძალიან გამხდარხარ, ოსმან, 
რა არის შენი ტანჯვის მიზეზი? 
გიყურებ, ვწუხვარ, ასე რომ გხედავ, 
მეცოდები და გული მიკვნესის. 
 
არ შეგრჩენია ფერი და ხორცი, 
გიახლოვდება ჟამი სასრულის, 
ძალ-ღონე თითქმის გამოგელია, 
ლანდიღა დარჩი ოდენ წარსულის. 
 
ხომ არ შეკრთი ან ხომ არ შეშინდი, 
ვწუხვარ, რომ შენთვის მწუხრი დამდგარა, 
ცხოვრობდი კარგი, უბადლო კაცი, 
ყველა გიცნობდა დიდი, პატარა. 
 
ყველა გიცნობდა, ყველგან გიცნობდნენ, 
ცასავით ქუხდა შენი სახელი, 
შენს ძლიერებას და სიმამაცეს, 
აქებდა ყველა შენი მნახველი. 
 
წამოდექ ცოტა, გამხნევდე იქნებ, 
გატყობ მომავლის ნისლში დაცურავ, 
შიში, სიმხდალე შენ არ შეგშვენის, 
სიკვდილსაც უნდა დახვდე კაცურად! 

 
ავადმყოფი: 

 
ჩემო შვილო და ჩემო გაზრდილო, 
მომიახლოვდი, მოდი აქ დაჯექ, 
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ღრმა არის ჩემი ტანჯვის სათავე, 
ჯერ მომისმინე, მერე განმსაჯე. 
 
ნეტავი ერთხელ, ჰო, ერთხელ მაინც 
გაგეგო, დღემდე რისთვის ვგოდებდი, 
შეგეძლოს ჩემთვის გულში ჩახედვა, 
მაშინ ნამდვილად შემიცოდებდი. 
 
რა დაემართა ჩემს სახლ-კარს, ეზოს, 
სად, სად არიან ჩემი შვილები? 
ჩემი თვალით რომ შეხედო ამას, 
შენ ჩემზე მწარედ დაიტირებდი. 
 
რა საჭიროა ფუჭი სიტყვები, 
ჯობს, მომისმინო, დამიგდო ყური, 
ჯობს, გითხრა, რაიც სულს მაწევს ლოდად, 
ჯობს, რომ გაგიხსნა კარები გულის. 
 
შენ მართალი ხარ, ჩემი სახელი, 
ცის ქუხილივით ისმოდა ყველგან, 
ჩემი ძალა კი ქვეყნიერებას 
აზანზარებდა, ვითარცა დელგმა. 
 
ჩამაგონებდა დღემუდამ ღმერთი: 
სიკეთე, მხოლოდ სიკეთე თესე, 
ეს ხმა მესმოდა და მეც მუდამჟამ 
ვიცავდი ადათს, ვიცავდი წესებს. 
 
მაგრამ ვერ ვხედავ ჩემს შთამომავალს, 
ღირსეულს, კაცურს, სიკეთის მთესველს, 
გულ-გვამი მეწვის, დარდით აღარ ვარ, 
მწარე ფიქრებმა ასე დამგესლეს. 
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დროს ატარებენ ჰარამხანებში, 
იქ ათენებენ, იქ აღამებენ, 
სიცოცხლის წუთებს უქმად ყოფნაში,  
სიცილ-თამაშში ახურდავებენ. 
 
მთელი ქონება, ავლა-დიდება, 
გაუნიავდათ, წაიღო ქარმა, 
შენ რა გგონია, ნაღვლობენ რამეს, 
შენ რა გგონია, შეიპყრო დარდმა? 
 
დამღუპველ გზაზე დამდგარა ყველა, 
მომავლის ფიქრით თავს არ იკლავენ, 
ოჯახში ნათქვამს და ნათათბირალს, 
გარეთ სჯიან და გარეთ კილავენ. 
 
და სახედარიც რომ ნახონ სადმე, 
თუკი ჰკიდია ოქროს ზოდები, 
უცვლიან სახელს, უცვლიან სახეს  
ურცხვად ამკობენ ქება-დიდებით.  
 
აწ სხვა ჭირს გეტყვი, მათ თვალთმაქცობა, 
სჩვევიათ, ხშირად ტყუიან ურცხვად, 
ჰო, დამიჯერე, ხომ გჯერა ჩემი,  
მართლაც ასეა, ვწუხვარ კი თუმცა. 
 
ვითომცდა სახლი ექცევათ თავზე, 
მოგაჩვენებენ თავებს მწუხარედ, 
მუხლებზე ხელებს იტყაპუნებენ, 
აღვარღვარებენ ცრემლებს მდუღარეს. 
 
ნუ ერწმუნები, ნუ დაუჯერებ, 
ცრუ ტყუილებს ხომ არ ითაკილებს,  
კარგი საქმისთვის ღმერთს არ უქნიათ  
სამუცლაოდ კი ილესენ კბილებს. 
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შეგხვდება ტკბილი ღიმილ-სიცილით, 
ვით მეგობარი, კარგი მოყვარე, 
იფიქრებ შენთვის: `დღემდე ასეთი 
არა მყოლია მართლა მოგვარე.~ 
შიგნით – გულშავი, ხელში გიდნება, 
ჩუმად ძაღლივით კი იკბინება. 
 
რა გავაგრძელო, რა შორს მივდივარ, 
ბედი უკუღმა დაუტრიალდათ. 
ჭერი უეცრად თავზე დაექცათ 
და ნაშიერიც სხვაგან გაექცათ. 
 
თვითონ თევზებსაც და ლიფსიტებსაც, 
ასე მოსდგამთ და ასე სჩვევიათ, 
ისევე, როგორც ჩემი ვაჟები, 
ერთურთის ხორცით იკვებებიან. 
 
დამალპა ხორცი, დამადნა ძვლები 
და სუნი ამდის ახლა ცხედრისა. 
ხვალე გავხდები არჩივი ალბათ 
ყვავ-ყორნისა თუ ტურა-მგელისა. 
 
ციდან არწივნი, ქორნი შავ-შავნი 
დამყაშყაშებენ, არც კი ფრთხებიან.  
ლამის ცოცხალი დამძიძგნონ, დამხრან, 
მითვალთვალებენ, მელოდებიან. 
 
ხომ მიხვდი ახლა, ჩემო გაზრდილო, 
რა ტკივილი და ცეცხლი მდებია. 
ვხედავ, უპე გაქვს სავსე ცრემლებით 
და ხელსახოციც დაგსველებია. 
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ვიღაცას 
 
შინაგანი მშვენება 
გაიხადე ხატებად, 
სილამაზე ბუჩქნარზეც 
იკინძება ვარდებად. 
 
მაგრამ მალე ფერს იცვლის,  
ჭკნება, ხმება, ხუნდება. 
ქარი მიფანტ-მოფანტავს 
ყვითელ-ყვითელ გუნდებად. 
 
ხეც გვიყვარს და ხვიარაც, 
როს შეჰხარის ცის ტატნობს, 
ყვავილის შტოც, კრიალა, 
ხატავს არე-მიდამოს. 
 
მთავარია, რომ სულით  
სჯობდე იმ სხვა ლამაზებს, 
შენს გონებას, შენს ჭკუას, 
შენს ადათ-წესს ვაფასებ. 
 
თუმც არ გიცნობ და მაინც 
სულით ლამაზს გამსგავსებ.  
. . .  
. . .  
რა სიძნელე არ შეგხვდა, 
რა ტანჯვის ხარ მნახველი, 
გშვენის სუფთა სინდისი 
და უმწიკვლო სახელი. 
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ინალ ყანუყათი 
 
 

საღამო ოსურ სოფელში 
 

დადუმდა არე, არც ხმა, არც ლოცვა, 
მთელი ქვეყანა მოიცვა ბინდმა, 
ანთებულა და ლურჯ ცაზე მოჩანს 
ვარსკვლავი, როგორც სანთელი წმინდა. 

 
ერთ კერიასთან მიმსხდარან ერთად 
დიდი, პატარა, ოჯახი მთელი. 
გულებს უთბობდათ ყველაზე მეტად 
მამა-პაპათა საქმენი ქველი. 

 
აიღო ერთმა ხელში ფანდირი 
და ხემი, გლუვად ნაფენი სანთლით, 
გმირ წინაპრებზე ნელა, წყნარი ხმით 
იწყო სიმღერა აღსავსე ნაღვლით. 

 
იგი მღეროდა გმირ წინაპრებზე, 
სევდა ეფინათ ვაჟებს სახეზე, 
იგი მღეროდა გმირ წინაპრებზე, 
დევგმირ ვაჟკაცთა გმირულ ამბებზე. 

 
ჩაფიქრდა ყველა, აივსნენ სევდით, 
დამძიმდა სული უიღბლო ბედით. 
ზოგჯერ სიცილიც კი ისმის, მაგრამ 
ყველას სავსე აქვს თვალები ცრემლით. 

 
ღამეც ძლიერობს, დგას შუაღამე, 
სიწყნარის ფარდა ახურავთ სახლებს. 
შორით მდინარე ქვითინებს მწარედ 
და მთვარიანში აქანებს ტალღებს. 
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სეკა გადიათი 
 

მყინვარწვერს 
 

დინჯად დგახარ მთათა შორის, 
იმზირები არწივივით, 
პირველად შენ მოგადგება 
მთვარის შუქი და მზის სხივი. 
 
ღრუბლებში ხარ გახვეული, 
გრიგალ-ქარებს უსმენ წყნარად, 
ბებერ მკერდზე ქარიშხალი 
გეხეთქება წარამარა. 
 
დღისით ლოცავ ხალხის გარჯას 
და სიცოცხლეს ახალ-ახალს, 
ღამით, როგორც ჩირაღდანი, 
კავკასიის ქედზე დგახარ. 
 
და ანათებ მთათა მეფე, 
შენ, მშვენება ჩვენი მხარის, 
ზვიადსა და უკარებელს 
გიმღერით და შემოგხარით! 
 
ჩემს ოსეთსაც გადმოხედე, 
მის შვილებს და წმინდა სოფლებს, 
შენს ფერდებზე, შენს საოცარ 
კალთებზე რომ ბინადრობენ! 
 
წვიმისა და სეტყვისაგან 
დაიცავი ჩვენი მხარე 
და იმედის შუქი ქვეყნის 
სანუგეშოდ გადმოღვარე! 
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ავდარი 
 

რა მოღუშული დღეა – 
მინდვრად ვერ ხარობს ვარდი... 
ცაზე ღრუბლების ტყეა – 
სული მევსება დარდით... 
ჩაბნელებულა სივრცე – 
აღარ მოჩანან მთები... 
დღესაც ღრუბლები ისევ, 
დღესაც ქუხილის ხმები. 
გრიალებს, ბორგავს, ანგრევს 
გაავებულა ქარი... 
ბოლო არ უჩანს ავდარს – 
წუხს მთა და ოხრავს ბარი; 
ნისლი ებურვის ჭალებს, 
დღე საშინელი გვიდგას… 
სულში ჩამოწვა ღამე – 
მზე არ გვინათებს ციდან. 
სცვივა ფოთლები ხეებს, 
კვლავ ქარი დაქრის მხოლოდ... 
ნუთუ ამ უჟმურ დღეებს 
არ მოეღება ბოლო?... 
რა მოღუშული დღეა, 
მზე არ გვიგზავნის სხივსა... 
ცაზე ღრუბლების ტყეა, 
ცა ჩამოსტირის მიწას. 
 
მაინც მომავალს ვეტრფი, 
გული მაქვს რწმენით სავსე: 
დრო დადგება და... 
ჩვენთვის 
მზე გაბრწყინდება ცაზე. 
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გაიფანტება ჯანღი, 
ამღერდებიან მთებიც… 
შვებას იპოვის ხალხი – 
თავისუფალი ძმები. 
 
ხედავთ?! 
მზე ღრუბლებს ებრძვის, 
შუქი იფეთქებს ცაში… 
გაიმართება წელში 
ჩვენი ოსეთიც მაშინ… 
გაჩირაღნდება სივრცე 
ცხოველმყოფელი სხივით... 
დღედაღამ ქარი ისევ 
არ იზუზუნებს ცივი... 
 
ოფლით მონაგარ ლუკმას 
ვერავინ დაგვაყვედრის... 
დაგვავიწყდება სულ მთლად 
ჩვენი წარსულის ხვედრი... 
ნათელ მომავალს ვეტრფი, 
გული მაქვს რწმენით სავსე... 
მალე, 
სულ მალე ჩვენთვის 
მზე გაბრწყინდება ცაზე. 

   
იმედი 

 
გული რწმენით და იმედებით 
გიძგერდეს მკერდში, 
იმედს და რწმენას თუ დაჰკარგავ – 
გული ვერ ხარობს... 
ოდეს დრო-ჟამი წელში მოგხრის, 
იპოვე შენში  
ახალგაზრდული მგზნებარების 
მჩქეფარე წყარო. 
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კოსტა ხეთაგუროვი 
 

 
 

ანდერძი 
 

ო, მომიტევეთ, ჩემი სიმღერა 
ტირილს თუ მოჰგავს ახლა, 
ზოგმა წუხილით სავსემ იმღერა, 
ზოგმა იმღერა ლაღად. 
 
მე კი როდისმე ხალხს და ქვეყანას 
თუ გადავუხდი ჩემს ვალს, – 
შევძლებ ამ მწარე გოდებისა და 
ქვითინის მღერით შეცვლას. 
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ვიცი 
 

ვიცი, რომ მიტირებთ ხათრით, 
დამკრძალავთ ყველანი ერთად, 
`ნათელში იყავო, – იტყვით, – 
არ ღირდა ცხოვრება მეტად!~ 
 
ვიცი, რომ საკლავსაც დაკლავთ, – 
მკვდარსროდი კრძალავენ მარხვით... 
გაძღებით ქელეხში, საფლავს 
და სულსაც მიხსენებთ არყით. 
 
ერთი დღე მახსენებთ კდემით, 
ერთი დღე მიგლოვებთ ერთად, 
მერე კი სახელიც ჩემი 
არვის ეხსომება ქვეყნად. 
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მოთქმა 
 

იგლოვეთ, სამშობლოს მთებო და ველებო, 
შავ ნაცრად ქცეული მენახეთ, მერჩივნა! 
ზვავმა ჩაგიტანოთ თქვენ, ერის მრჩევლებო, – 
არც ცდილხართ კაცობა რომ გამოგეჩინათ!.. 
 
ერთს მაინც გულს მოხვდეს, გულს აარეკვლინოს, 
ამ ხალხის მოთქმა და ამ ხალხის ჩივილი, 
ერის სატკივარი ერთს მაინც ეტკინოს, 
ერთს მაინც დასცვივდეს ცრემლები ტკივილის!.. 
 
ჯაჭვებით შეგვიკრეს ხელ-ფეხი, აგვიკლეს, 
წმინდა სალოცავებს მასხარად იგდებენ, 
გვხოცავენ უწყალოდ, მთებიც კი წაგვგლიჯეს, 
დიდსა თუ პატარას ჯოჯოხეთს გვინთებენ... 
 
სულ დავცალცალკევდით, დავტოვეთ ქვეყანა, 
ისე მიმოგვფანტეს ვით მხეცთ – ცხვრის ფარები, – 
ჰე, მწყემსო, კეთილო, შეგვკრიბე ერთადა, 
კვლავ ერთად შეგვყარე, შენ გემუდარებით!.. 
 
ეჰა! მშვიდად ყოფნა მტრებმა არ გვაცალეს, – 
მომავლის ლაბირინთს სიკვდილი გვიშენებს... 
ხალხის ცოდვით სავსე სალი კლდეც ზანზარებს, – 
ეჰეი, მანდ ვინ ხართ! – ვიხრჩვებით, გვიშველეთ! 
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* * * 
 

პოეტს ნუ მიხმობ... ოცნებების გწამდეს სიმართლე, 
ლექსს ვერ ვუგანებ – უდრტვინველად გავითავისებ, 
ღამის სიწყნარე რა სიმითაც გულს გამინათებს, 
მიეხმატკბილე იმ ხმას, სული ლხენით ამივსე. 
 
თუნდაც დამცინე... მაგრამ სანამ ამოვთქვამ სათ ქმელს, 
ვითრგუნები და დარდი მქელავს მარადისობის... 
ბედს ტკივილს შევთხოვ, უსაშველოს, ყოველთა  

შთანმთქმელს, 
მერე კი ცრემლად ვიღვრები და ტანჯვით ვივსები. 
 
და ამიტომაც როყიონი ზოგზოგიერთნი, 
გაიძახიან: – მოთქმააო ჰანგი ფანდირის... 
მათთვის ტკივილი, სხვისი ჭირი, არის სულ ერთი, 
ბრძოლა და დარდი ვინც არ იცის, სხვისთვის არ ტირის.  
 
კი, ბევრს აწუხებს ჩემი მღერა, ჰანგთა მატება, – 
ჩაესმის, როგორც უსიამო ჟღარუნი ჯაჭვის... 
მე კი მწამს, კაცი ბედნიერი რომ ვერ გახდება, 
თუ ეკლიან გზით არ უვლია ბედისგან დაჭრილს; 
 
ჩემი ლექსებით ვერც სიცოცხლით ტკბობას ინატრებს, 
ვერც აღტკინდება, ვერც სიცოცხლეს გაიხალისებს... 
ღამის სიწყნარე რა სიმითაც გულს გამინათებს, 
მიეხმატკბილე იმ ხმას, სული ლხენით ამივსე!.. 
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გაზაფხული 
 

თოვლიც დნება, ყინულიც, 
მიწა ჩანს მუქბაცადა, 
ზვავი მოდის ჩრდილოდან, 
სამხრეთი გადამწვანდა.  
 
მათ მიჰბაძა ჩვენმა ტყემ – 
გაიფოთლ-აბალახდა, 
ველ-მინდორი მოიხნა, 
ორღობე ატალახდა.  
 
მარჯვე ბიჭმა პეპელა  
დაიჭირა, ვუთხარი: 
– ნუ, ნუ მოკლავ, – გაზაფხული 
იყოს შენი სტუმარი. 
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სალამი 
 

ღმერთმა ჩვენი დალოცვა არ ინება, 
ვეღარა ვფლობთ ჩვენს თავსა თუ  
ველ-მინდვრებს, 
შენს სახელს და მარადიულ ღირსებას,  
რომ ვერ ვამკობთ საკადრისად, შეგვინდე!.. 
 
ცოდნა მწირი, გული – ძლივსღა მოძრავი, 
დაგვიბლაგვდა სიტყვაც – როგორ გვჭირდება... 
ჩვენი ერის მამა ხარ და მოძღვარი, 
ამ Mმთებს უნდა გასცდეს შენი დიდება!.. 
 
შენი ხსოვნა უკვდავებას ამეტებს, 
იყავ გამრჯე, იყავ მხნე და ქებული: 
აქ, მიწაზე, შენ იმდენი აკეთე, – 
ცაში გელის კოშკი გამზადებული. 
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სურათი 
 

ახლა ღამეა... და სალოცავ ხატთან, კუთხეში 
ქრება სანთელი... ქრება, მორჩა, ალი მოაკლდა, 
არ ღირსებია არც ალერსი და არც ნუგეში, 
ცრემლდაშრეტილს და სასოებამიხდილ მომაკვდავს. 
 
ჩაცვენილი აქვს ყბები, უხურს მეწამულფერად, 
სენმორეული მომაკვდავი იდაგვის, იწვის... 
ხედვამიმქრალმა, უილაჯო, უღონო მზერა 
მიაპყრო სარკმლის იეროგლიფს, ჩუქურთმას ყინვის. 
 
ხველება ჰკლავს და გულს უწუხებს, უხუთავს  

სუნთქვას, 
სუნთქვას უხუთავს, სულს უკრავს და ასდის ალები... 
სანთელი ქრება, ქრება უკვე, ხან თითქოს ბჟუტავს 
და სალოცავიც მოჩანს შორით ფერნამკრთალები. 
 
აი, სულ ჩაქრა, მორჩა უკვე... უკვე დამთავრდა, 
სიკვდილის სიზმარს მიაყუჩებს სადგომი ნისლ ის... 
სარკმელზე ქარი აკაკუნებს მხოლოდ ხანდახან, 
მისი ზუზუნი, ქვითინი და კვნესაღა ისმის... 
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მეგობრის საფლავთან 
 

გზა მშვიდობისა, ჩვენზე დარდის არ გაგყვეს ჯავრი, 
მიენდე უფალს, მოიშორე გულის ნაღველი, 
სამოთხის კართან ანგელოზნი გელიან ჯარად, 
ამქვეყნად ამის თავდებია შენი სახელი. 
  
იღვწოდი მიწყივ: სიკეთის ნერგს ჩვენშიც ეხარა, 
ხალხისთვის მზრუნველს არც სიცოცხლე გიჩნდა  
ჩირადაც, 
დღესა და ღამეს ასწორებდი და ჩემს ქვეყანას 
ენთე სამართლის, სიყვარულის, ძმობის ჩირაღდნად, 
 
ჩვენი ქვეყანა შეიყვარე, დედა ვითარცა, 
ჩვენს სიდუხჭირეს ნუგეშად და მწყემსად ედექი; 
თაყვანისცემის ოცნებებმა შორს გაგვიტაცა: 
რა ფიანდაზი განგიფინოთ, ღირსი ედემის... 
 
ჩვენ შთამომავალთ შთავაგონებთ, უფლის წყალობით, 
მადლიერები იყვნენ შენით... კუბოს კარამდი, 
ჩვენ უშენობით, უშენობით ვართ საბრალონი, 
არ შეგვაშრება ხსოვნის ცრემლი აწ და მარადის. 
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* * * 
არა, შენს ღაწვებს არ ატყვია კვალი ცრემლების! 
გული კი ფეთქავს ქალწულებრივ უცოდველობით, 
წინ გრძელი გზა გაქვს – სხვა ბრწყინვის და სხვა გაელვების, 
დამშვენებული მთით და ბარით, ტყით და მდელოთი. 
 
შენ არ გიმძიმებს შავი ფიქრი გულს და გონებას, 
არ გესერება ფიქრის ჯანღი გაბმულ წვიმებით... 
ბედნიერების ცისარტყელა შენს სულს მოება 
და ნორჩს თვალები გაგინათა გამობრწყინებით. 
 
არა, ეგ გული არ მოცულა ბნელით აროდეს, 
დარდით, ნაღველით არ ყოფილხარ არცროს ვნებული... 
გზად კარგს გპირდება ბედი შენი და გიხაროდეს – 
ცა უღრუბლო და მომავალი გაბრწყინებული! 
 
მიდი, იჩქარე, დაყოვნება არ უყვარს დრო-ჟამს... 
ბედნიერების ამ ნათელი გზებით იარე 
და გთხოვ, ჩემს ლექსსაც, ჩემო კარგო, ნუ იქცევ დროშად 
და მოერიდე დარდს და ნაღველს – მუხთალ იარებს!.. 

 



 
 

 71 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

დარდი 
 

მითხარ, ჩემო საყვარელო, გასაოცრად საყვარელო,  
როგორ გიხმო, რა გიწოდო, მშობლიურო მიწავ, 
 
მითხარ, რითი მაიმედებ, ჩემო გულგასახარელო, 
ჩვენთან ერთად, წინაპრების სიყვარული გიცავს. 
 
მშობლიურო ჩემო მხარევ, მტანჯავს შენი კვნესა,  
კლდის გულიდან რომ ამოდის და ჩაგვესმის მარად, 
 
ჩემი დარდის მწარე ექო მეორდება დღესაც,  
ჩემს ძახილზე, შემოჯარდი, დაგვიდექი ფარად.  
 
ეგ ძახილი მკვდარსაც ესმის, შენს სიმხნევეს ვნატრობ, 
დიაცივით ვერ მოირგებ ფატასა თუ მანდილს,  
 
შენ, ოსეთო, შე საბრალო, მოძალადე ბატონს,  
მოაქვს შენთვის მწუხარება და ულევი დარდი. 
 
თუკი მომხვდურს მიენდობი, ამასპინძლებ სტუმარს,  
შენ სამართალს სხვას უბოძებ, არც იკითხავ, რატომ, 
 
ჩემო კარგო, საყვარელო, მთები როცა სდუმან,  
გაფრთხილებენ, ნუ ენდობი, მოძალადე ბატონს! 
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ახალწლის ღამე 
 

შუაღამეა, ვხვდებით ახალ წელს, 
იზნიქებიან, უხვი სუფრები, 
ვიღაც კალენდრის ფურცელს დაასწრებს  
და აღივსება თავისუფლებით.  
 
თითქოს, რაც უფრო გრძელი ღამეა  
და უკუნეთი არის უმთვარო,  
ჩვენი იმედის სითამამეა,  
ერთურთს სულ კარგი ჩამოვუთვალოთ.  
 
გასული წელი სავსე ვაებით, 
გავისტუმრეთ და მოდის ახალი, 
ამოანათებს მზე უკვდავების 
და განქარდება დღენი მსახვრალი.  
 
ჩამოვიშორეთ ბნელი ეჭვები, 
ისევ გალაღდა ჩვენი სუფრები, 
თანასწორობის იმედს ვეჩვევით 
და სუნთქვა გვესმის თავისუფლების! 
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ა. ა. პ.  
 

ფიქრსაც გიმალავ, თვალსაც გარიდებ, 
ზოგჯერ საკუთარ თავს ვემალები, 
ახლოდან არა, გხედავ გარედან,  
აწ რას მეტყვიან შენი თვალები?! 
 
მაგრამ რა ფიქრიც ახლა მაწუხებს,  
ანდა რა სენმა დამასნეულა,  
გაურკვევლობა მიჭერს მარწუხებს, 
და Dდღედაღამე დავალ ეულად. 
 
ვერ გაგიმხილე ჩემი სურვილი,  
ან რაში მარგებს მისი დამალვა?! 
ალბათ დამაღრჩობს შენი წყურვილი 
და სიყვარულით გულის დაღალვა. 

 
 
 
 



 
 

 74 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

ვის რა!.. 
 

ყველაფერს თავის წესი აქვს, 
ყველაფერს – თავისი რიგი: 
 
მომკა ხამს, – თუ რამე თესია! 
მხცოვანს ყმაწვილისგან – რიდი! 
  
ქურქი – თუ ვინმეს სცივა! 
საქონელს – ჩალა და თივა! 
 
ყანას – ბარაქა და ხვავი! 
ცვარი და მზის სხივი – ყვავილს! 
 
უნებლიე შეცდომებს – პატიება! 
მიცვალებულებს – დატირება! 
 
კარგ ყმას – უბადლო სიხარული! 
კარგ გულს – უზადო სიყვარული! 
 
სიკეთეს – შემჩნევა დ დანახვა! 
ჩხუბის ამტეხს – ცხვირ-პირის დანაყვა! 
 
მას შემდეგ, რაც გაჩნდა შეგნება – 
ყველაფერს, რაც ხდება ირგვლივ, – 
 
ჰქონია და მუდამ ექნება 
თავისი წესი და რიგი. 
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ჯიხვი 
 

ჯიხვი ამაყად კლდეზე დამდგარა, 
ცაზე ხატია მაღალრქიანი. 
ბეწვზე ყინული ელავს ანკარა 
და მეწამული სხივის ციალი. 
 
ელავს მწვერვალი, ჰქრიან სიონი, 
ქედს გაეფინა ღრუბლის ნაჭერი. 
ნისლში იღრჩობა კავკასიონი, 
დგანან კლდეები და რბის ჩანჩქერი. 
 
და ნორჩი ჯიხვი დგას მწვერვალებთან, 
იტაცებს ბინდის ორომტრიალი; 
უმზერს ამ შორეთს და იმსჭვალება 
პირველი სევდით, პირველ ტრფიალით. 
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* * * 
 

ნუ გჯერა, თითქოს დავივიწყე სამშობლო მთები, 
ჩვენი ლურჯი ცა, ღრუბელი რომ ვერ ჩრდილავს თალხი, 
დაფიქრებული, მეოცნებე შენი თვალები, 
ჩვენი საწყალი აული და საწყალი ხალხი. 
 
Aარა, არასდროს მეგობარო! – რაც უფრო მეტად 
თქვენგან მაშორებს – დევნილს მტერი ამ ბორკილებში, – 
მით უფრო მეტად მენატრება შეხვედრა თქვენთან  
და ყველა მასთან, რაც მიყვარდა მშობლიურ მთებში... 
 
მე მიყვარს ყველა, მიყვარს მთელი ქვეყნიერება, 
ჩაგრულს და ობოლს მივეც გული, ფიქრი და ალღო, 
Mმაგრამ არ ვმალავ, რომ მიყვარხართ მეტ ძლიერებით 
შენ, მშობლიურო აულო და შენ, ჩემო ხალხო!.. 
 
თქვენ შემოგწირავთ მთელს ჩემს აზრებს-ლაღს, შეუზღუ  
დავს, 
მთელს ჩემს ძალ-ღონეს, ჩემს სიცოცხლეს, სევდას  
და ლხენას, 
ისე უსაზღვროდ ძვირფასნი ხართ თქვენ ჩემთვის მუდამ, 
რომ მის გამოთქმა არც კი ძალუძს კალამს და ენას!.. 
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უკანასკნელი შეხვედრა 
 

მოღუნულ სხეულით, 
დაღლილი სხეულით, 
პოეტი ვიდოდა გზაზე 
და ღამის მხევალი, 
მუზა მომღერალი 
შეიცნო ჭიკჭიკა ხმაზე. 
 

ჰე, ბებერს სალამი, 
საიდან სადამდი, 
დადიხარ კვლავ ძველი ჩანთით? 
მშობელ ხალხს სიყვარულს, 
შვებას და სიხარულს, 
რომ უმღერ დაჟანგულ ჩანგით. 
 

როგორ გადაფერდი!... 
რა ძლიერ დაბერდი! 
ჰე, ვიცი, რაც დაგემართა! 
გეყოფა ტრიალი, 
მო, მღერით, წკრიალით, 
მიგიყვან სამარის კართან. 
 

გზა თუმცა ძნელია, 
ზეცა მფარველია, 
და წინ მხნედ გავსწიოთ ასე, 
ცას კვნესით ზარავდე. 
იმ ქვეყნის ზღვარამდე. 
გზა არის ცრემლებით სავსე. 
 

იქ, სადაც სიმღერა, 
ცრემლებით იმღვრევა, 
და მუზა არ ართობს, ამხელს, 
მომღერალს სდევნიან, 
კრულავენ, სწყევლიან... 
მაგრამ წინ! არ ვეძებთ სახელს. 
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მე სიკვდილის არ მეშინია 
 

არ მეშინია მე სიკვდილის, დიდი ხანია 
მიხმობს სამარე იდუმალი, ცივი და ბნელი. 
მაინც სიცოცხლეს ვუფრთხილდები და მიხარია, 
რომ შევძლებ – მივცე მე სამშობლოს სიცოცხლე მთელი. 
 
მე ბედნიერი არ ვყოფილვარ, მაგრამ ჩემს პირად 
თავის უფლებას, – რასაც მე ვთვლი ბედნიერებად, – 
ერთ ნაბიჯისთვის გავიმეტებ თავს გასაწირად, 
მიუახლოვდეს ოღონდ ხალხი თავისუფლებას. 

 
 

 
 
 

ეტიუდი 
 

სურნელოვანი ღამე, სავსე ოცნებით, შვებით, 
შეუმჩნევლად მიწას ესტუმრა, 
ცაზე გამოჩნდა მთვარე ბრწყინვალე არშიებით, 
და ვარსკვლავმა სხივი გვესროლა. 
 
მყუდროებაა სრული... მდუმარე ტყესაც სძინავს, 
გარემოცულსა ტკბილი ოცნებით, 
თვით ზღვა ინძრევა ოდნავ, დამშვიდებულად ქშინავს, 
არ სჩანს ტალღები თეთრი ქოჩრებით. 
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მეგობარს 
 

არ შეიძლება შექმნა რამესი, 
შემოქმედების თუ არ გაქვს ნიჭი, 
და სხვისთვის ტანჯვა უმწვერვალესი, 
თუ ტანჯვის ცეცხლით გული არ იწვის. 
 
არ ვითხოვ, ძმაო, ნიჭს და სიყვარულს, 
გმირობის ხანა გაჰქრა, წავიდა, 
ხალხს დაუბრუნე ნაამაგარი, 
თუნდაც სულ მცირე, მეტი არ გვინდა. 
 
თუნდაც რამეთი ხალხს შენ აუწყე, 
რომ მტერი შენში მას არ უხდება, 
რომ ახალ მარყუჟს მას არ მოუწყობ, 
ხალხს არ შეუშლი თავისუფლებას. 
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* * * 
 
წინასწარმეტყვი მე არა ვარ, დახრილი თავით, 
უდაბნოსაკენ ბოროტებას არ ველტვი, არა,… 
ბრბომ ვერ დამიმხო ვერც ტაძარი, ვერც სალოცავი, 
მთელი სიგიჟე, მძინვარება რომ მოიხმარა. 
 
მე თანაგრძნობას არ ვეძიებ ძლიერთა შორის, 
და მეგობრების თანაგრძნობაც არ მიღირს ძვირად. 
არ მეშინია გაძევების და განშორების, 
არ ვუფრთხი ბორკილს, ციხეს, ტანჯვას სიკვდილის პირად. 
 
ყველგან, ყველასთვის დამაქვს გულით სიმღერა ერთი, 
ყველგან, საქვეყნოდ გარყვნილებას ვკიცხავ, ვაძაგებ, 
ძალმომრეობას წინ ვუხვდები აწეულ მკერდით 
და სიმართლეზე პირუთვნელად ხალხს ვუქადაგებ. 
 
რა საჭიროა მეგობარი, როს ძმაა ყველა, 
ხალხის სალამი როცა მესმის ყოველთვის ახლოს?.. 
და რომ მდევნიდნენ უგუნურნი, მათ დასაწყევლად, 
ჩემში ღვარძლი და მძულვარება არ მოინახოს. 
 
მე უფრო ნათლად ვჭვრეტ ციხეში თავისუფლებას; 
შეაქვს სიმძაფრე ბორკილთ ჩხარუნს სიმღერის ხმაში, 
გაძევებული, სანატრელი, ვიცი, უფრო ვარ; 
და სჯობს სიკვდილი ტრამალების მყუდროებაში. 
 
ბრბო რას შეიძლებს? ის უგნური მონაა თავად, 
ყოველს ებრძოდეს უტიფარი, დე, გადურჩებით. 
ქვეყანა ტაძრად, სიყვარული კი სალოცავად  
მაქვს და მსოფლიო – სამშობლოა, სამშობლო ჩემი. 
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მ. ზ. ყიფიანის გარდაცვალებაზე 
 

მოკვდა... ეს სიტყვა უსასო, ცივი, 
ჟღერს უსასრულო ღრმა მწუხარებით 
და დღეს კავკასო, შენს გლოვა-ჩივილს 
ბანს აძლევს მთები ზარ-მქუხარებით. 
 
კავკასო, შენი ხალხთა ოჯახი 
დასტირის მას, ვინც შენს ფიქრებს ჰფლობდა; 
ვინც მოკრძალებულ ქართველის სახით 
ნერგავდა კეთილს და ბოროტს ჰგმობდა. 
 
ბევრი კი იყო განა მასავით 
ქოხებში ნთებულ ცოდნის ვარსკვლავად; 
რომ ვყვარებოდით მისებრ ძმასავით 
და მტერთ შებმოდა ჩვენს დასაცავად?  
 
არა! მაშ, მხარევ, იგი ღირსია, 
ახსოვდეს მარად შთამომავლობას... 
ჩემო კავკასო! მაგ ტირილშიაც 
ვხედავ მომავალს, შენს დიად მყობადს! 
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* * * 
ამაოდ შევხვდით ერთმანეთს, კარგო, 
არ შეგვძლებია ერთი გზით დევნა, 
ბედი ჩემი და ნაღველი ჩემი 
მჯერა, არასდროს იქცევა შენად. 
 
გაზაფხულს სულ სხვა ჰანგები ჰქმნიან, 
შემოდგომას კი სულ სხვა სიჭრელით; 
ერთს უფენია ვარდი და ია, 
ერთს ცხოვრება აქვს სავსე იჭვებით. 
 
გაზაფხულია სიმღერა, ბრძოლა, 
მაღალი ცა და სინათლე ჭარბი, 
შემოდგომაა ტირილი, ძრწოლა, 
შემოდგომაა ლოდინი, დარდი. 
 
როგორც ამ ორ დროს ვერ ნახავ ერთად, 
ჩვენც ვერ გვნახავენ ვერასდროს სხვები, 
შემთხვევით შევხვდით და აი, ხედავ, 
კვლავ სცილდებიან ერთმანეთს გზები. 
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*** 
 

მთვარით ბრწყინავდა ციური კალთა, 
მდინარის გაღმა სთვლემდა სოფელი. 
ძლივს კანკალებდნენ ტირიფნი წყალთან, 
ტალღის ხმა იყო ჩაუქრობელი. 
 
მე ვმერყეობდი, სიტყვით ძლიერით 
შენ ჩემი ეჭვი გაანიავე: –  
“წუთით არ იყავ შენ ბედნიერი, 
და კარგად სცანი ბედის სიავე! 
 
ხშირად უმიზნოდ ქარს მიჰყვებოდი, 
ვით მოწყვეტილი ქარით ფოთოლი, 
ბულბულის სტვენით შენ არ სტკბებოდი, 
როს წითლდებოდა მზით ცის გოდოლი. 
 
შენ ვერ ხედავდი, რომ ყვავილების 
ხშირად ამშვენებს შუბლს ნაზი კონა, 
რომ ჩვენ სულყველა ვემორჩილებით 
მძლე სიყვარულის ცეცხლსა და ღონეს~. 
 
ეს ხმა ისმოდა, ვით მოფერება, 
და ეს ხმა იყო იმდენად წმინდა, 
რომ მე მწყურია ბედნიერება, 
გამოუთქმელად ცხოვრება მინდა! 
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ფატიმა  
 

(კავკასიური მოთხრობა) 
 

მიძღვნა 
 

ახ, რა უსაზღვრო სიხარულით, რარიგ სიამით, 
ნაზო გოგონავ, გაგაფრენდი შორს მზაკვრულ წრიდან, 
იდუმალ გრძნობით შემოგხვევდი მე ხელებს წამით, – 
არ მოგაკლებდი მგოსნის გულის სიყვარულს წმინდას. 
 
მყის ბავშვურ სმენას დაგიტკბობდი სათუთი ქნარით, 
ოქროს სიმები მოგალხენდნენ, ნორჩს, მოკისკასეს, 
მკერდზე მგოსნისა მილულავდი თვალს, მშვიდი, წყნარი, 
ყოვლად უბიწოს გიმღერებდი, ხალისით სავსე. 
 
ეჰ, ძალიან ბევრს მე შევთხზავდი სიმღერებს მაშინ, 
ვუძღვნიდი ქებას ლაღ ბუნებას, მშვენებით სრულსა, 
მარადისს ტრფობას, აღტაცებას, განცდილს შრომაში, 
ელვარე დარებს ნეტარებით გაბრწყინებულსა. 

 
I 

დიდ ნაიბის საყონაღო 
მასპინძელი უხვი არი. 
ჩეჩნეთიდან, ყაბარდოდან 
მუდამ მოდის აქ სტუმარი. 
 
მოუსვენარ მთების მკვიდრნი 
რომ ცხოვრობენ სულ განგაშში, 
თავისუფალ დროს აქ ლხენით 
გარს უსხედან სუფრას გაშლილს. 
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ძველ ადათის წესზე ზრდილნი, 
კავკასიის მთების შვილნი, 
ივიწყებენ შურს და მტრობას, – 
თუნდ მოსისხლე იყვნენ მტრები. 
 
წვეულნი, თუ შემთხვევითნი, 
ერთდებიან აქ სტუმრები. 
უსხდებიან სუფრას მარად 
უფროსობის წესის გვარად, 
 
მთების აზატ ცხოვრებაზე 
ოცნებობენ წმინდა გრძნობით; 
სვამენ სადღეგრძელოებს და 
საუბრობენ დიდიხნობით... 
 
აქ ყონაღი ძმის სწორია, 
მათ ვერავინ ახლებს ხელსა, 
ელის ხალხის შეჩვენება 
ამ ადათის დამრღვეველსა. 
 
ვინაც იყოს: თუნდ აბრაგი, 
თუნდ ლტოლვილი გულმწუხარი, 
თუნდ ბებერი უსინათლო, – 
ღია არის მათთვის კარი. 
 
აქ ყოველ წელს, დღეობებზე, 
ნახავთ ჩერქეზ ლამაზ ქალებს, 
შეკრებილნი საცეკვაოდ, 
იტაცებენ ეშხით თვალებს. 
 
ბევრი ვაჟი ახალგაზრდა 
იქ უნახავთ მოხიბლული, 
მკაცრ შეხედვით ქალს ანაზდად 
დაუჭრია მათი გული. 
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მაგრამ იყო შემთხვევები, 
არა ერთი, – უამრავი, 
რომ მთიელ ქალს ჭაბუკის წინ 
დაუხრია მორცხვად თავი... 
გამარჯვებებს დაჩვეული, 
თუმც ნაიბი ბებერია, 
მას სიკვდლი კი ვერ აფრთხობს, – 
მწუხარება მოერია. 
 
ჭაბუკივით უდარდელი, 
დარი იყო თუ ავდარი, 
ის რომ ჰქროდა, მარდი ცხენით, – 
განა დიდი ხანი არი? 
თოფით ხელში, ჭიუხებში, 
ამაყი და გულმაგარი 
ნადირობდა მოუსვენრად, – 
განა დიდი ხანი არი? 
 
ან მოსისხლეს, როგორც ჩრდილი 
სდევდა ღამით... და მას დილით 
თან მოჰქონდა ნაპარტახი, 
მტრის ხანჯალი და ფაფახი... 
მფარველობდა მას ალაჰი... 
 
ნუ ვუმღერებთ ჩვენ იქ ტრფობას, 
ნურც სახელზე ვიწყებთ ბჭობას, 
სადაც შურის კანონს ისევ 
აქვს წყურვილი სისხლის ღვრისა... 
მაგრამ, ვაი მოხუც ჯიგიტს, 
რა ნაღველს გრძნობს, რა რიგ წვალობს, 
თუ დაკარგულ შვილისათვის 
ვერ იძიებს შურს საბრალო: 
დაუკარგავს მას იმედი, 
მოსვენება და სიამე... 
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ნაღვლიანად მომღერალსა, 
მეგობრად ყავს ბნელი ღამე; 
როგორც ქურდი, მიდის მალვით, 
საფლავისკენ... როგორ კრძალვით 
მეგობართა უცქერს კრებს, 
ხალხი როგორ ეჯავრება!.. 
ნაიბს დიდი აწევს დარდი – 
პირმშო შვილი, ჩინი თვალის, 
მას უყვარდა ჯამბულათი, 
მაგრამ... მაინც ახსოვს ვალი. 
დღეს ნაიბი მოვალეა, 
დაივიწყოს დრო, წარსული, 
რადგან მოხუცს აღსაზრდელად, 
საპატრონოდ ჰყავს ასული: 
თვალწარმტაცი ფატიმასი 
მამობილი იგი არის, 
იმას უვლის, ვით საუნჯეს, 
იმას ეტრფის და შეჰხარის. 
– `შვილო, ხედავ, რომ ჭაღარით 
შევერცხლილა ჩემი თავი – 
შესაძლოა, მე სულ მალე 
დამეყაროს მიწა შავი... 
როცა მოკვდა დედაშენი 
და შენ დარჩი ობლად, ჩვილი, 
ჩემს ოჯახში მოგიყვანე 
აღსაზრდელად, როგორც შვილი... 
მაშინ ალაჰს მივეც აღთქმა, 
რომ აღგზრდიდი შვილის ტოლად 
და ჩვენი მხრის თავადებში 
გაგატანდი რჩეულს ცოლად. 
 
როგორც ვარდი გაზაფხულზე 
მიმალულად ჰყვავის მთებში 
და ამშვენებს მთლად გარემოს, 
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ისე შლიდი კვირტს ჩემს ხელში, 
იზრდებოდი და ჰყვაოდი... 
და მსმენელნი შენი მქები, 
მიმოდიან მაჭანკლები 
სახელგანთქმულ თავადების... 
ნუთუ მათში არვინ არის, 
შვილო, შენთვის სასურველი? – 
ისინი მე მთხოვენ შენს ხელს; – 
მე არჩევანს შენსას ველი. 
ო, ფატიმა, ჰქრიან წელნი, 
შეგფერს უკვე შენ დედობა... 
ღვთის კანონზე უარისთვის 
არ მოგველის ჩვენ შენდობა... 
ცოდვა არის, გადათელო 
ადათები ძველთაძველი... 
თუ პასუხი დღესაც არ ვთქვით, 
შებრალებას ნუღარ ველით. 
ო, ფატიმა, ნუ მაწვალებ, 
აღარა აქვს ჩემს გულს აჯა! 
იგი ჯამბულათისათვის 
საკმარისად დაისაჯა... 
ჯამბულათიც, რაც დაობლდა, 
მე იმედად თქვენ გიცქერდით, 
მე თქვენ გზრდიდით... რა მხვდა ჯილდოდ, 
განაწამებს შავი ბედით: 
უკვე ხუთი წელი გადის! 
აღარ მომდის მისგან ცნობა, 
ვხედავ, შენაც არ გაქვს ჩემი 
სიბრალული, თანაგრძნობა! 
ო, ფატიმა, ჩემო კარგო, 
ნუთუ სტირი, გდის ცრემლები? 
მე ხომ შენ არ გემუქრები, – 
მაღონებენ შენი წლები...~ 
– მამავ, ტყვილად ნუღარ ვკარგავთ 
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სიტყვებს და დროს! ვიცი კარგად, 
ჩვენ არ ძალგვიძს ბრძოლა მეტი... 
რა ვქნათ... იყავ გადამწყვეტი – 
ღმერთიც, ხალხიც გაპატიებს – 
გამათხოვე ვინც გსურს, მასზე, 
სიტყვის თქმაც კი ზედმეტია 
აქ ჩემს ბედნიერებაზე... 
– `ო, ასულო, მოხუც მამას 
შენ ჰკლავ! ვფიცავ ამ ჭაღარას. 
ვფიცავ ალაჰს, სხვა რამ ფიქრი 
დამრჩენია აწ აღარა – 
მსურს შენ იყო ბედნიერი... 
ადათის და მამის ნება 
და არც ჩემი არჩევანი, 
არც ერთი არ მენანება, 
დავთმობ, რა წამს განმიცხადებ 
შენს ხვაშიადს, გულისნადებს! 
ეს იქნება, შვილო, ჯილდო 
წამებაში განვლილ წლების, 
შავბედი რომ დამცინოდა – 
სთქვი მართალი, გეხვეწები!~ 
– მამავ! გახსოვს ჩეჩნეთიდან 
მაცნე ჩვენთან რომ მოვიდა? 
მოაჭენა ღამით ცხენი 
და უამბო ხალხს ამ ხევის, 
მან ამბავი, საზარელი, 
გიაურთა შემოსევის?.. 
ახალგაზრდა და მოხუცი 
გაეშურა სულაკს ხელად, 
გახსოვს, მე და ჯამბულათი 
გემუდარეთ გულფიცხელად, 
რომ გაგეშვა ისიც ომში. 
ვით ღელავდა, გახსოვს, ლაღი? 
სისხლისმღვრელი ომისათვის 
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შენი ვაჟი იყო ბალღი... 
გამოგტაცა მაინც ნება... 
ეჰ, უგნური! მასთან ერთად 
მეც გადავყევ ბავშვურ ფიქრებს – 
მაგრამ, ალბათ, გვქონდა ბედად! 
მხედართ შორის ყველას სჯობდა 
ის მხედარი უწვერული, 
ომს კი არა, – ლაღ ცხოვრებას 
ის ეტრფოდა წრფელი გულით. 
მაშინ იმას მე ვუყვარდი... 
მაპატიე აღსარება... 
ხუთი წელი ტყუილ ცდაში 
უკვე გადის, უკვლოდ ქრება. 
ვით უსიზმრო ღამეები, 
რომ შუქიც კი არსად ჩნდება, 
მაინც, ხშირად, მე იმედით 
მწარე იჭვი მეფანტება, 
ველი... მაგრამ უღირს ქალის 
რაა ფიცი, ან ოცნება! 
რომ იმისთვის შენ გათელო 
ადათების წმინდა ნება... 
ალბათ, იყო ბედი ჩვენი, 
რომ დავკარგეთ ერთმანეთი, 
დავიღუპეთ ორთავენი... 
ეჰ, დიდობდეს დიდი ღმერთი! 
აჰა, მამავ, მორჩილი ვარ, 
უბედური ჩემი ბედის, 
აღარ მინდა გაწვე ბარგად, 
აღარ მინდა გტანჯო მეტი – 
მე ქედს ვიხრი ადათის წინ, 
ვტეხ ყმაწვილურ ფიცს, ოცნებას. 
დავივიწყებ მე ჯამბულათს, 
და მივყვები... – დამრთავ ნებას? 
იბრაჰიმსა...~ 
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– `რა სთქვი, შვილო?~ 
– `ღმერთმა მარგო მე ის ბედად!~ 
– `მაგრამ ის ხომ არარაა, 
ღატაკია ის ხომ მეტად? 
რას ჩადიხარ?..~ 
– `მამავ, მას აქვს 
დიდი ხნიდან ჩემი ტრფობა~. 
– `ის თავადიც რომ არ არის?~ 
– სულ ერთია... ჩემი გრძნობა 
იმას ირჩევს. მამავ, გწამდეს – 
შრომა ოფლში განბანილი 
და გამთბარი სიყვარულით 
ჩემთვის არის უფრო ტკბილი... 
მამავ, შენ ხომ უგნურ ასულს 
მოუსმინე აღსარება, 
აწ განსაჯე იგი მკაცრად, 
როგორც იყოს შენი ნება; 
ახლავ მიეც მას სასჯელი!.. 
მოხუცი კი თვალზე ჩქარა 
ხელს იფარებს... და პასუხად 
მხოლოდ ცრემლი გადმოღვარა. 

 
2 

 
გრილა... მთიდან, შუაღამის 
ნელი სიო მოჰქრის ცივი, 
მგზავრებს ცეცხლი დაუნთიათ, 
საბარგულთა მოჩანს მწკრივი, 
წყლის ნაპირას ვხედავთ ხარებს... 
აი, ვიღაც მღერის წყნარად, 
ხეობაში სიმღერის ხმა 
მოწყენილად ისმის მარად... 
ვიღაცა თვლემს და ამთქნარებს... 
ასეთ ღამით რა კარგია 
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ცისქვეშ მინდვრად წამოწოლა, 
უნებურად თვალი ღია 
მოლივლივე ვარსკვლავებს თვლის, 
ბინდბუნდშია ღამე წყნარი, 
ფიქრს მოარულს დაუცხრომლად 
უკვირს სიბრძნე ზენაარის... 
რარიგ გვატკბობს სიაზატე! 
თუნდ უმწეო ფიქრთა ჯარი – 
გვსურს შევიცნოთ ჩვენ ბუნება, 
გადავლახოთ ცის საზღვარი! 
მაგრამ ჩვენ არ ძალგვიძს იგი!.. 
ჩანან ლანდნი ურმებს იქით... 
ერთი ცეცხლთან არის ცდაში, 
მზარეულობს... ამავ ხანში 
კოცონს ირგვლივ შემოუსხდნენ 
რიგრიგობით ჩერქეზები. 
ორი ვაჟი მერიქიფობს, 
თანახმად ძველ ადათების. 
უფროსობის წესის დაცვით 
მათ თასები დააქვთ წრეში 
და ღაჟღაჟა სახეები 
ჩანან ცეცხლის სინათლეში... 
ღარიბული შეჭამანდი 
და ზედ მხოლოდ ქერის მჭადი. 
მაგრამ მოეწონებოდა 
ის ვახშამი ღარიბული, – 
ვინც აფასებს მძიმე შრომას 
და მშრომელიც უყვარს გულით. 
ჩვენ კი გვიყვარს, ო, მკითხველო, 
ფუფუნება, ყოფნა მშვიდად 
და ვახშამი ამნაირი 
არ გვიტაცებს ისე დიდად. 
მაგრამ ჩუმად! ჭაბუკ ჩერქეზს 
ესმის, – ვიღაც ახლოს დადის... 
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– `მადლი ღვთისა, ამ თქვენს სუფრას, 
და გწყალობდეთ თქვენ მაჰმადი!~ 
და ჩერქეზებს მიესალმა 
უცხო მგზავრი, სიტყვით ტკბილით... 
წამოუდგნენ: 
– იყავ ჩვენი 
სტუმარი, ღვთის მოგზავნილი. 
თუ მასპინძლად შენ გვიკადრე, 
ღარიბ სუფრას ნუ გვიძრახავ, 
კარგ ამბებსაც მოგვიყევი, 
სად ყოფილხარ, რა გინახავს?.. 
– `ვიყო ზეცის მახარობლად, – 
როგორ ძალმიძს ლეკს საწყალსა, 
საიქიოს საიდუმლო, 
რომ ვცნო, – მე ვინ მომცემს ძალსა. 
მე სხვის კარზე ვიზრდებოდი 
უდედმამოდ დარჩენილი 
და მიმაჩნდა მშობელ დედად 
ბებერი კბილჩაცვენილი. 
ის და ქოხი დანგრეული, 
სადილ-ვახშმად ცივი მჭადი. 
ჩეჩქზე წოლა ხან – ზღაპრები 
და ბავშვობა ჩემი გადის. 
ვიზრდებოდი, – დედაბერი 
მავალებდა, შთენილს ობლად, 
ვყოფილიყავ მოლხენის დროს 
თავადების გამართობლად. 
ხან ვმღეროდი, ხან ვცეკვავდი 
და დედაბერს ნასუფრალით 
მე ვარჩენდი... ამ ყოფაში 
სიყმაწვილის გაქრა კვალი. 
რა ხანია დედაბერი 
მოკვდა, – მეც ვარ ხანდაზმული. 
ის დიდიხნის წინათ გახლდათ, 



 
 

 94 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

რომ დავტოვე მე აული. 
და მას შემდეგ ვხეტიალობ, 
კომბლით ხელში, მთად და ველად, 
ვმღერი ყველგან, ყველასათვის, 
ტკბილი სალმით მხვდება ყველა... 
ერთ დროს დუღდა ჩემში ძალა 
და მომავალს მხნედ, გულმაგრად 
ვჭვრეტდი, – მსურდა საქმე, ბრძოლა, 
ახლოს ვიყავ ბედთან... მაგრამ 
გავხდი ავად... გამეღვიძა 
უცხო ხალხში, უცხო მხარეს. 
ბრძოლისათვის უძლურს, ბედშავს, 
იქ სიცილი დამაყარეს... 
მე სიცოცხლე მექცა ტვირთად, 
სიცოცხლე კი მსურდა... ღმერთი 
ხედავს!.. მაგრამ თან დამდევდა 
ყველგან ციხე და ბნელეთი. 
მაწამებელ, ფიქრთა სწრაფვა 
დამევიწყა, მსურდა მაშინ 
და მორჩილი ვიყავ ხვედრის, 
ვით მცირედი ნავი ზღვაში, 
ზეფირის ფრთებს ემონება, – 
არც ცრემლი, არც დანანება, 
არც ალერსი, არც სალამი, 
არც ხალისი, თუნდ ერთ წამით, 
ჩემთვის უკვე აღარ ჩანდა. 
დღე დღეს სდევდა ბუნდად, ლანდად 
და უფსკრულის პირზე მდგარმა, 
უცებ უკან მოვიხედე, – 
გადავწყვიტე, დავუბრუნდე 
ჩემს მშობლიურ მთებს და ქედებს. 
მე ვთქვი: მიჯობს სადმე ჩავკვდე, 
გავიყინო ბედდამწვარი, 
ვინემ ხუნდის ჩხარაჩხური 
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კვლავ მესმოდეს შესაზარი... 
რომ იცოდეთ, რა გადამხდა, 
გავუძელი რამდენ ჭირსა, 
მზის შუქს როგორ გავურბოდი, 
როგორ მეშინოდა დღისა! 
სად ზღვასა ჰგავს ველი ვრცელი, 
დის მდინარე ზანტად, დუნედ, 
იქ უსაზღვრო არის სევდა, 
წამი უდრის საუკუნეს... 
გრძნობ, გელევა ბედშავს გული, 
და მუხლებიც გისუსტდება, – 
ხედავ, შუა გზასაც არ ხარ, 
წინ კი გზები არ თავდება! 
განაწამებს გულის სიღრმით 
აღმოგხდება კვნესა მწველი, 
გამოუთქმელ ჩუმ ვედრებით, 
ძალმიხდილი სიკვდილს ელი. 
მაგრამ სიზმრად: ისევ მთები 
თვალწარმტაცი ჩემი მხარის, – 
ვით დაჭრილი ვეფხი, უცებ 
გავიღვიძებ, ისევ ვდგები; 
სანამ გული არ წამივა, 
მივქრი უცნობ ბილიკებით... 
მეგობრებო, მოგაწყინეთ, 
მაპატიეთ მწირს, საწყალსა, – 
ხშირად გრძნობის სიჭარბისგან 
ჩამოსცვივა ცრემლი თვალსა; 
მაპატიეთ, რომ ვახშამი 
მე ცრემლებით დავამწუხრე, – 
ვფიცავ, არის სასწაული, 
რომ ვიხილე კვლავ ეს კუთხე~. 
ყურს უგდებდნენ უცხო მგზავრსა, 
სუფრის ირგვლივ ისხდნენ წყნარად, 
მაგრამ ვინ და რა კაცია? – 
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მართალს ვერვინ ვერ მიმხვდარა. 
– `ვხედავ, ჩემი მორთულობა – 
სთქვა, – გაკვირვებთ თქვენ უცილოდ. 
რა ვქნა! ჩემდა უნებურად, 
იგი არის სასაცილო. 
თქვენს წინ ხედავთ: მწყემსს მომღერალს, 
ერთ მოხეტეს, საწყალ არიფს, 
კეკლუცების სათაყვანოს, 
სიტყვით მდიდარს, ჭკუით ღარიბს. 
დღეს მივდივარ მე აულში, 
ღელის პირას არის ისა, 
მსურს დღეობის მოლოცვა და 
თან გართობაც ნაიბისა. 
ალბათ, უკვე ის მემდურის...~ 
მაგრამ ყველას დუმილი ფლობს: 
– რაა მისი ის ნაიბი? 
რა საქმე აქვს, – ხალხი ფიქრობს, – 
დღემდე რატომ ვერ გაიგო, 
რომ ნაიბი წევს საფლავში 
და ან რატომ ბრწყინავს ნეტა 
ცრემლი უცხო მგზავრის თვალში? 
– `ნუთუ, – მგზავრი ამბობს ღელვით, – 
ჩემმა კითხვამ დაგაბნიათ? 
რატომ დუმხართ? შესაძლოა... 
ნაიბი ხომ უკვე ფრიად 
მოხუცი და სუსტი იყო!.. 
იქნებ...~ 
მაშინ მიაჩერებს 
თვალებს ბევრი მას ჩერქეზი: 
– `ვაჟო, ვფიცავ ჩემს თეთრ წვერებს, 
არ ხარ ჩვენი მთების შვილი, 
თორემ შენი მოყოლილი 
ამბავი გულს მოხვდებოდა, 
დაატკბობდა ის ჩვენს სმენას... 
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სულერთია, – მაინც იქნებ 
შორი გზიდან მოხვალ შენა, 
რომ გადასცე მოხუც ნაიბს 
მისალმება ჯამბულათის. 
გვიანღაა... აწ მოხუცი 
ამა ქვეყნად აღარ დადის~. 
საპასუხოდ მოგზაურსა 
წამს აღმოხდა მწარე კვნესა: 
ყველა ფიქრობს: რა კაცია? 
ნეტა რად ღვრის ცრემლებს ცხელსა? 
და ბებერმა კვლავ მიმართ: 
თუ გწამს წინასწარმეტყველი, 
– `თუ გწამს ძმობა და ადათი, 
გვითხარ ვინ ხარ?~ 
– `ჯამბულათი!~ 
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სოფლის ბოლოს, ქოხის წინა, 
დედა ჩერქეზს პაწაწინას 
ართობს ხვევნით და თამაშით, 
ხან დაიჭერს, ხანაც ბავშვი 
გაექცევა და ხითხითებს... 
ჰა, დაეცა... მაგრამ დედა 
ხელს დასტაცებს ცელქ ბიჭუნას 
და ჩაჰკოცნის ზედი-ზედა. 
ბავშვი წივის ლხენით მეტით... 
მას უთუოდ სწყალობს ბედი, 
ვისაც ხვევნა ახსოვს დედის... 
მაგრამ რად კრთის? რად ვერ შედის 
იმ ეზოში ჯამბულათი? 
რად ვერ აღებს ჭიშკრის კარებს? 
როგორც ქურდი, სულმდაბალი, 
თავის მსხვერპლს რომ უთვალთვალებს. 
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წინ წავიდეს, არ აქვს ღონე, 
უკან წასვლაც ეძრახება, 
სად წავიდეს? და ჯამბულათს 
ბრაზი გულზე ეჯახება... 
– `ნუთუ მურდალ მონის ლეკვთან 
არ მოსწყინდა მას ცერცეტი? – 
და მიარტყა ჭიშკარს მუშტი, 
მოთმინება არ სურს მეტი. 
იმ ბრახუნზე შეკრთა ბალღი, 
მიდის დედა ჭიშკრისაკენ... 
და `სტუმარი ღვთის არისო~ – 
ამ სიტყვებით კარებს აღებს. 
შემოიჭრა საჩქაროდ ის 
და წარუდგა დიასახლისს 
კადნიერად, – ფართე ქუდით, 
ხელში კომბლით, მხარზე გუდით, 
უცნაური ის ყონაღი. 
ცეცხლებრ მწველი სტუმრის მზერა 
აკრთობს ქალსა და ღაწვები 
მას გაუხდა ელვის ფერად... 
მორცხვად თავს ხრის... და ლამაზი 
ღიმი ტუჩზე გაეყინა... 
ის იბნევა... გული უძგერს 
იდუმალი განცდის წინა, – 
მაგრამ მალე სძლია ღელვა: 
– `თქვენ უთუოდ – ეტყვის ქალი – 
გაივლიდით ბევრ გასაჭირს, 
შორი გზიდან მომავალი... 
მაგრამ ქოხი იბრაჰიმის 
სტუმრისათვის ღია არის, – 
გთხოვთ, მიგვიღოთ მასპინძლადა, 
შემობრძანდით, ვით სტუმარი~. 
ქალმა თითქოს თავის თავი 
დაიუფლა, დადგა მხნედა, 
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მაგრამ მაინც მწყემსს ჯერ თვალში 
გაბედულად ვერ შეხედა. 
გადის წამი... და გონებამ 
უკვე სულ სხვა აგრძნობინა, 
ვინემ გულმა მას უაზრა – 
მას ყონაღი ედგა წინა, 
მშიერი და მოქანცული... 
მწყემსის სადა ტანსაცმელი, 
მიხვრა-მოხვრა, მისი მზერა, 
ამტკიცებდა, რომ მთიელი 
იყო იგი. 
– `მასპინძლური 
სალმისათვის გმადლობ დიდად! 
მე ამ სალამს და შეხვედრას 
შევინახავ გულში წმინდად. 
გმადლობ... ბევრჯერ შევხვედრივარ 
ლამაზ ქალის თვალთა ელვებს, 
მაგრამ შენი შეხვედრა მე 
სხვა გრძნობებით გულს მიღელვებს, – 
ვიწვი ძმური სიყვარულით... 
შენს ტკბილ ხმას ვერ დავივიწყებ; 
აწ მე სადაც უნდა ვიყო, 
მუდამ შენზე ლოცვას ვიწყებ... 
ჰა, ხომ ხედავ, ვარ უბრალო – 
მწყემსი, აბა, რა იქნება... 
კარგად ვიცი, ჩემი თქმული, 
როგორც თოვლი, გაგიქრება, 
როგორც ფიცი სიყმაწვილის, 
არ დატოვებს იგი კვალსა, 
ან რა უშავს... აპატიე 
სითავხედე მწყემსს საწყალსა. 
სასაცილოდ მიაჩნიათ 
შენებრ ტურფებს სიყვარული, 
პაემანი – მოსაწყენად 
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და გართობად – ღელვა გულის. 
თქვენი ნაკლი, ჰა, რა არი! 
აპატიე, რომ სტუმარი 
გულახდილი არის მეტად, – 
მუდამ ასე არ ვარ მე მთლად... 
ცხვრებს ფარეხში ვერ შერეკავ 
უსაქმური ლაპარაკით, 
ცხადი არის, მაგრამ აქ კი... 
როცა მორცხვ ქალს ჩემ წინ ვხედავ, 
რომ ივიწყებს ყრმობის ამბებს, 
თავისუფალს უფრთხის ლხენას, 
რომ ყურს უგდებს მარტოოდენ 
ბალღის წივილს და ქმრის ენას, 
სადაც გმობენ, ღალატობენ 
წმინდა ფიცს და წმინდა აღთქმას, – 
მე ვერ შევძლებ გაჩუმებას, 
მე ვერ შევძლებ მართლის არ თქმას!.. 
ხედავ, მწყემსი არ ღონდება, – 
თუ გაშლიან მისთვის სუფრას, 
და ყანწებიც აივსება, – 
ის მოილხენს კიდევ უფრო...~ 
– `თუ სტუმარი გულით ხარობს, 
ცოტაც ყოფნის, წყლითაც თვრება 
და მასპინძლის ძრახვა მისგან 
არასოდეს იკადრება. 
ამიტომაც გთხოვთ, მობრძანდეთ, 
ღია არის თქვენთვის კარი!~ 
– `მეც ამ სიტყვას მოველოდი, 
აი, ეს კი საქმე არი! 
ნათქვამია: ვერ გააძღობს 
ბულბულს სიტყვა მოქარგული, 
მაგრამ ახლა გლოცავ და ღმერთს, 
შენ გწყალობდეს, მე ვთხოვ გულით. 
მე ვიცნობდი შენს მეუღლეს, – 
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ქურდობაში გვჯობდა ყველას, 
ბავშვობისას ერთად ვხტოდით, 
სიფრთხილისთვის ჩუმჩუმელას 
ვეძახოდით... 
შენ კი გიცნობ 
განაგონით, ისე, ცოტა... 
და ეს ბავშვიც თქვენი არის?~ 
– დიახ! 
– `ეს კი არ ვიცოდი!.. 
არ ვიცოდი და ახლა კი 
მსურს დავსაჯო ავაზაკი...~ 
ო, მკითხველო, საკვირველი 
არის ხშირად ბავშვის ქცევა, – 
ის მაშინვე იგრძნობს, თუ მას 
კაცი წრფელად არ ექცევა. 
ჯამბულათსაც სურდა ახლა 
მიფერება თვალთმაქცურად, 
მაგრამ ბავშვი ატირდა და 
დედის კალთას მიაშურა. 
დიდება ღმერთს და მასპინძელს! 
და წასვლის დროც არის აწი, 
მაგრამ სტუმარს, გზად მიმავალს 
შესთავაზეს კიდევ ყანწი, 
– `მე დავთვრები!~ 
– `გზა მშვიდობის!~ 
ადღეგრძელე იბრაჰიმი... 
– `ბარემ ერთად გადღეგრძელებთ 
შენ რა გქვია...~ 
– `მე – ფატიმა~. 
– `ერთ ფატიმას მეც ვიცნობდი, 
იყო ტურფა ქალიშვილი 
და ოჯახში დიდ თავადის 
როგორც სისხლით მკვიდრი შვილი, 
თავისუფლად, უდარდელად, 
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იზრდებოდა ნება-ნება 
და ხალხში მის სიტურფეზე 
ითხზვებოდა ბევრი ქება... 
მოხუცი მას, როგორც ასულს 
ზრდიდა... მაგრამ ჭაბუკ თავადს, 
ბავშვობიდან მასთან შეზრდილს 
შეუყვარდა იგი თავად. 
მაგრამ მიჯნურს ბედმა უმტრო, 
ჯანყი მოხდა ერთხელ მთაში 
და თავადი ახალგაზრდა 
ტყვედ ჩავარდა ერთ ბრძოლაში... 
სჯობდა, ბარემ მომკვდარიყო 
ომებსა და გასაჭირში~. 
– `მითხარ! განა ის გადარჩა? –~ 
შეეკითხა ქალი შიშით. 
– `ფიქრობდნენ, რომ დაიღუპა 
და მოხუცი გატყდა სულით; 
თან გადაჰყვა ახალ თავზარს, 
როცა ტურფა იმ ასულმა 
დარხეულ ხმებს დაუჯერა, 
გადათელა ადათები 
და ფარულად გაჰყვა მონას!~ 
– `კმარა, ამას კვლავ მოჰყვები!.. 
ახალგაზრდა თავადზე თქვი, 
დაათავე ის ამბავი!~ 
– `გრძელი არის იგი მეტად, 
რატომ მოგაბეზრო თავი... 
ტყვეობაში, ბორკილშეყრილს, 
როს ტანჯავდა ციხე ბნელი, 
ერთი ფიქრი აღონებდა, – 
თვალწინ ედგა საყვარელი... 
როგორც იქნა, შინ დაბრუნდა 
მთაში, მთების ნაშიერი 
და მივიდა ძველ სატრფოსთან 
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ავადმყოფი და მშიერი. 
მაგრამ ქალის გულცივ მზერას 
ახლა შეხვდა ის თავადი~... 
– `სთქვი სახელი იმ თავადის!~ 
– `იმას ერქვა ჯამბულათი~. 
– `მწყემსო, მე სულ ავირიე... 
ზღაპარია ეს... ზღაპარი? 
მე ვიცი, რომ ის მკვდარია...~ 
– `არა, იგი შენ წინ არი!~ 

 
4 
 

მყუდროება სუფევს ქოხში... 
შუაღამე. ბჟუტავს კვარი. 
ხან ინათებს, ხან ჩაქრება, 
იბრაჰიმი არსად არი... 
მშვიდად, წყნარად სძინავს ბავშვსა, 
თვით ფატიმას არ სურს ძილი. 
გადაწყვიტა ქმარს უცადოს, 
ზის მდუმარე, მოწყენილი... 
უცებ შეკრთა... მას მოესმა: 
კაკუნი და ნაბიჯის ხმა... 
ფიქრობს, მოვიდაო ქმარი, 
აღარ არის ეს სიზმარი… 
მაგრამ ხედავს, ვით აჩრდილი, 
წარსდგა მის წინ ჯამბულათი. 
– ეს შენა ხარ? 
– `დავიბენი... 
ღამე არის მუხანათი. 
დანგრეულა ყველგან გზები, 
ქარბუქია... ნიაღვარი... 
აქ მოსვლამდე განვიცადე 
გასაჭირი მრავალგვარი... 
მაგრამ მორჩა. მადლი უფალს!.. 
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დროა უკვე მოემზადო, 
ცხენები მყავს... ჩვენ გავიქცეთ 
და დაწევა შემდეგ სცადონ~. 
– რა თქვი? 
– `აბა, ნუ ხარ მფრთხალი, 
მე დავიწყე უკვე ბრძოლა 
მურდალ მონის წინააღმდეგ... 
ზედმეტია შიში, თრთოლვა...~ 
– შენგან ასე ჩემს შერცხვენას 
არ ველოდი, ვფიცავ ზენას... 
– `არ გიყვარვარ?~ 
– გიცქერ ვით ძმას 
ღვთის განგებით დაბრუნებულს... 
– `მეტად არა?~ 
– ეს არ კმარა? 
– `ო, ფატიმა, ახსოვს შენს გულს 
ჩვენი ფიცი და აღთქმები?~ 
– წარსულს უკვე ადევს ლოდი, 
მას ნუ ეძებ, აღარ არი! 
– `მოღალატევ!..~ 
– მე გელოდი... 
დიდხანს... განა ადვილია? 
თვით შენ გკითხავ სამართალსა, 
როცა დროა გათხოვების 
და ყველანი ჰკიცხვენ ქალსა? 
მე ხელს მთხოვდნენ, ვით წყალობას 
თავადები, უზდენები, – 
ვერ ხვდებოდნენ თანაგრძნობას 
და მჭორავდნენ ავ ენებით... 
მე მიმძიმდა არჩევანი. 
დაიჯერე, გწამდეს შენ ეს... 
ბედნიერი მაინც ვარ დღეს... 
როცა ფიცი დავარღვიე, 
ერთგულების აღთქმა მსურდა. 
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ვცხოვრობ შრომით... სად შრომაა, 
დანაშაულს იქ რა უნდა!.. 
ვით ძმას, ჩემი არჩევანის 
შეგფეროდა გეთქვა ქება, – 
შენ ბნელ ღამეს ამხანაგობ, 
ჯამბულათ, არ გეკადრება! 
რა ტანჯვა არ გამივლია 
და შენ, გულქვავ, როგორ ბედავ 
დამირღვიო დღეს სიწმინდე... 
მე მყავს ქმარი, მე ვარ დედა! 
– `ცოლი მურდალ მონისა და 
დედა ლეკვის...~ 
– ეჰ, თავადო! 
სირცხვილია... 
– `რაც მოგივა... 
დააბრალე აწ თავს მარტო!..~ 

 
* * * 

მყუდროება სუფევს ქოხში, 
კვლავ ანათებს კვარი კერას 
ხან ინათებს, ხან ჩაქრება... 
იბრაჰიმი არ ჩანს ჯერაც... 
დილის სუნთქვა ფანტავს ჩრდილებს, 
წითლდებიან მთის მწვერვალნი, 
გაფერმკრთალდნენ ვარსკვლავები, 
აჟღურტულდნენ ნელ-ნელ წყალნი. 
ურმის ჭრიალს მოჰკრა ყური... 
ჩაიარა... კვლავ დუმილი 
და ფატიმა, ის საწყალი 
ელოდება, არ აქვს ძილი. 
თრთის და აბა, ვინ მიხვდება 
რა ზრუნვათა ხუნდი ადევს, 
მის მოღლილ ფიქრს და გონებას 
რა აწამებს, რა ადარდებს. 
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რა სევდით და სიყვარულით 
ბავშვისადმი უცემს გული, 
რა სურს, უთხრას პაწაწინას... 
მაგრამ არა... იმას სძინავს. 
და ვერ აფრთხობს მის ზმანებას 
ჩუმი ცრემლი და ვაება, 
როცა დედა დასცქერს პირმშოს 
და სათუთად თავს ევლება... 
– ო, იძინე! არსად არის 
ძილზე უფრო კარგი მცველი... 
მაგრამ სიყრმე გაიარს და 
დრო დადგება უფრო ძნელი. 
და როდესაც გაიზრდები, 
გაეცნობი კარგს და ავსა, 
იგრძნობ, დედა რა-რიგ შფოთით 
გევლებოდა პირმშოს თავსა. 
მანამდე კი შენს ოცნებას 
დე, ნუ არღვევს ნურაფერი! – 
ეს სამყარო არ ღირს იმად, 
რომ გდიოდეს ცრემლთა ჩქერი! 
მაგრამ... თითქოს კარი ისევ 
გამოიღო ანაზდად და 
ჩაბნელებულ დერეფანში, 
დგას ჩერქეზი ახალგაზრდა. 
ის არ მოჩანს... მხრიდან ნაბადს 
იხდის იგი ფრთხილად, რიდით. 
– `რად აწამებ ასე შენს თავს 
ო, ფატიმა?!. 
– შენ გიცდიდი!.. 
– `დავგვიანდი იქნებ, და შენ 
თეთრად უნდა გაათენო? 
აბა, ამით მე რას მარგებ...~ 
– შენ დაბრუნდი... ო, გამჩენო!.. 
– `ეჰ, ფატიმა, ტირი? რატომ? 
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ჩვენს პატარას უჭირს რამე?~ 
– `არა, იგი კარგად არის... 
მე ვბოდავდი მთელი ღამე... 
დილამდე ვერ მივაღწევდი... 
ახლა მოვრჩი... შენ გიცქერი 
და დავმშვიდდი... დაიღალე? 
შენ დასველდი?.. ხარ მშიერი?.. 
არა უშავს... მე მოგართმევ 
შენ ხაბიზგინს, მსუყეს, ჩქარა... 
– `მე კი ბაღდადს ფერადფერსა 
ვუფეშქაშებ ჩემს მშიშარას~... 
– ახ, იბრაჰიმ, შენ უბრალოდ 
რატომ ხარჯავ ნაამაგარს... 
– დაიხურე... დაგშვენდება... 
ვერ იპოვი ჩვენში ამგვარს. 
– ცოტა ჭამე! 
– ვარ მაძღარი! 
სხვა ახალი, თქვი, რა არი? 
თითქოს მალავ, მიგრძნობს გული... 
– ძმა დაბრუნდა! 
– ძმა რომელი? 
– ჯამბულათი... დაკარგული. 

 
5 
 

გაეღვიძა მეფურ ყაზბეგს, 
მიესალმა სხივებს მზისას. 
და ჭალებიც იცილებენ 
სამოსს ბინდის და ნისლისას... 
მთები ზანტად გამოდიან 
ღრუბლებიდან... იღვიძებს ტყეც 
და ტრფიალით ფრინველთ გუნდნი 
შეჰხარიან მშვენიერ დღეს. 
ღვიძავთ უკვე მშვიდ ჩერქეზებს... 
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ჩანს აული ხევის თავში, 
ისმის ცხენთა თქარათქური, 
ხმა გართობის და განგაში... 
მორბის ჯოგი... სახლებიდან 
ლურჯი კვამლი ნელა-ნელა 
ეფინება ციცაბოებს, – 
გაეღვიძა უკვე ყველას. 
გაიფანტა ღამის ჩრდილი, 
მიატოვა ყველამ ძილი, 
უკვე შრომა გააჩაღეს, 
ზეიმი აქვს ირგვლივ სოფელს 
და სულდგმული, ყველა არსი 
მზეს შეხარის – ცხოველმყოფელს. 
იქ, შეითან გორაკს იქით, 
საცალფეხო გზა სავლელი, 
ჭიუხებს და ლოდებს შორის, 
იკლაკნება როგორც გველი. 
შინ ბრუნდება ხშირად ამ გზით 
დაქანცული მონადირე, 
უღრან ტყეში რომ დასდევდა 
დაფეთებულ შველს და ირემს; 
ხელთა – გუდით და ნაჯახით, 
მძიმე ფიქრში, მძიმე ხვნეშით, 
დაღვრემილი და ნაჯაფი 
ხე-ტყის მუშა დადის ტყეში; 
ხანაც მწყემსი, კომბლიანი, 
მოდის ამ გზით, მოაქვს ხელით, 
კარავიდან სოფლისაკენ, 
კარგი თაფლი, კარგი ყველი... 
და ახლა კი ამ აღმართში, 
ტანჯვით, ფორთხვით, როგორც ბავშვი, 
ჯამბულათი ადიოდა. 
რისთვის? რატომ? რა უნდოდა? 
რას დაეძებს ნეტავ ისა, 
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რად აფეთებს თვალებს იგი, 
ვით დევნილი მხეცი ტყისა? 
რად ჩამოსდის ოფლი ღვარად?.. 
საკინძგახსნილს, უჩანს მხარზე 
მამა-პაპის განძი მთელი: 
თოფი ოქროს ზარნიშითა, 
და დამბაჩა მეტად გრძელი, 
თან ხანჯალი, მოჭედილი, 
მზის სხივებზე ბრწყინავს, ელავს... 
ჩაბალახი გადუგდია, 
სახე მოწმობს ფარულ ღელვას... 
ქვეყანა კი რა-რიგ ხარობს, 
რა-რიგ არის მომხიბლავი... 
ჩქეფს სილაღე და სიამე 
და დოვლათის მთელი ხვავი... 
უფსკრულიდან ჩანჩქერის ხმა 
შეუწყვეტლად ისმის ნელი 
სათამაშოს ჰგავს აული, – 
ჯოგიც მსგავსად ჭიანჭველის 
მოჩანს ველზე... მწყემსი ზანტად 
ჯოგს მიჰყვება მოქანცული... 
აჰა, მღერის, მას ბანს აძლევს 
ყოველ მხრიდან მთების სული... 

 
* * * 

`ალაჰ! ყოვლისშემძლევ, 
ალაჰ, ყველგან მყოფო, 
დიდაარს სახელი შენი! 
სავსეა სასწაულით 
მიწა და ზეცა სრული – 
შენს სიბრძნეს ვუგალობთ ლხენით... 
მთები, ტრამალები, 
მდინარე, ჭალები, 
ტყეები, ზღვები და ტბები 
საწყისიდან ბოლომდე; 
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შენს ქებას ამბობენ, 
ჰიმნად აჰკინძეს ხმები...~ 

 
* * * 

მაგრამ აი, უფსკრულის პირს 
იმ ბილიკმა მოუარა, – 
გასრიალდა ვითა გველი 
და ჩირგვებში გაქრა ჩქარა; 
კვლავ გამოჩნდა ბალახებში 
როგორც კუდი... და მის წინა 
გამჭვირვალე ცივი ზვირთით 
ნაკადული ჩქეფს და ბრწყინავს; 
თითქოს ზვირთთან დაიხარა, 
თითქოს შხეფი მოხვდა წყალის, – 
შემდეგ ქვებზე გადახტა და 
დააჩნია ხრეშზე კვალი, – 
ისევ უკან მოიხედა, 
კვლავ სიცელქით წინ გასწია, 
ჩაურბინა მინდორს, ჩირგვებს, 
კლდის ძირამდე მიაღწია; 
ცად მიბჯენილ კლდის კალთებთან 
ის დროდადრო ჩანდა მკრთალად 
და შემდეგ კი უღრან ტყეში 
უგზო-უკვლოდ მიიმალა. 

 
6 
 

რა სიამეს გრძნობს აქ კაცი! 
გსურს წამოწვე, გინდა ძილი, 
როგორ გიპყრობს ჩუმი თრთოლა, 
გულს აწვება ღელვა ტკბილი. 
სამყაროა აქ ზღაპრების 
და ჯადოსნურ ოცნებათა, 
ირგვლივ ხეებს ასწლოვანებს, 
ტანი ცისკენ აღუმართავთ. 
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აი, ცაცხვი! – ნეკერჩხალი 
ჩასჩურჩულებს იმას ფრთხილად 
და გულთეთრა ჭადრისაკენ 
კრძალვით იშვერს ხელებს თხილი. 
უყვარს, მაგრამ შესადარი 
ხომ არაა! – სად ჭადარი, 
მეფე ტყისა, ტურფად შლილი 
და სად გონჯი ჯუჯა თხილი! 
 
აი, ძველი მუხა! – მასზე 
ხალხში დადის ლეგენდები, 
აქ ყოველი მონადირე 
მის ჩრდილებქვეშ შეჩერდება, 
რომ ნამაზი შეასრულოს, – 
უცვლელია მათი ჩვევა; 
აქვე მოაქვთ ნანადირი, 
აქვე უყვართ ღამისთევა. 
ღამით კოცონს აანთებენ, 
აქვთ სიმღერა და კამათი 
და მთვლემარე უღრანი ტყე 
დიდხანს არის მოწმე მათი. 
მაგრამ მარტო მონადირეს 
კი არ ალხენს მუხის ჩრდილი, 
ხე-ტყის მუშაც იქ ისვენებს 
ნაჯაფარი და დაღლილი. 
აი, ახლაც ორი მუშა 
ამ მუხისკენ მიდის ნელა; 
ისვენებენ გაშლილ ჩრდილში, 
ცულებს იქვე ყრიან ხელად... 
– არა, ჩვენ ის გვჯობნის დიდად, 
შრომობს უფრო მუყაითად... – 
– რატომ გიკვირს, რომ ბევრს შრომობს? 
ფატიმა რომ ჩემი ცოლი 
იყოს, მაშინ იბრაჰიმის 
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ვიქნებოდი, ვფიცავ, ტოლი; 
თავს ვიქებდი მონურ შრომით... 
მასაც რომ ის არ რგებოდა, 
ხალხის თვალში, როგორც მე ვარ, 
უბადრუკად დარჩებოდა. 
სიზანტეს და სიღარიბეს 
დააღწია თავი ახლა, 
იგი ქალის სიყვარულმა, 
ქალის ეშხმა აამაღლა. 
ამაღლდა და თავს გვაწონებს 
ახლა იგი მისებრ მონებს. 
– ეჰ, გრცხვენოდეს, ამხანაგო! 
უაზროა შენი წყენა. 
სიღარიბეს დავაღწევდით 
თავს, ვით იგი – მეც და შენაც; 
ქალი დიდი თავადისა 
იბრაჰიმის გახდა ცოლი, 
არა მიტომ, რომ მთელ ხევში 
იბრაჰიმს არ ყავდა ტოლი, 
რომ შეეძლოს მისებრ შრომა, 
მუყაითად, ბეჯითადა! 
ვით მე და შენ, იბრაჰიმიც 
ხომ ბოსელში დაიბადა?.. 
მაგრამ მისებრ სიაზატე 
იტაცებდა არავისა 
და აზატიც ჩვენზე ადრე, 
თავის შრომით, გახდა ისა. 
ჯილდოც ერგო შესაფერი, 
ის ფატიმამ გაახარა, 
არ მიხედა ხალხის ჭორებს, 
გლეხი კაცი შეიყვარა. 
არც შემცდარა, – იმათ დღემდე 
ბედნიერი უდგათ დარი, 
მგზავრს თვალს სტაცებს მათი სახლი, 
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მთაკორტოხზე გადამდგარი 
და სტუმართა მოყვარული 
ღია არის მათი კარი. 
ყანწით ლუდი, ხაბიზგინი 
მათ ოჯახში მუდამ არი. 
ყოფა ჩვენი შეიცვალა: 
ზოგი ტირის, ზოგი მღერის, – 
ჩვენ ნუ განვსჯით, ღვთის ნებაა... 
თუნდ თავადთა ნაშიერის, 
რაა ყოფა ჯამბულათის?.. 
მოჯირითე, მონავარდე, 
სიამაყე იყო ხალხის, – 
გიაურთა ტყვედ ჩავარდა, 
გამოიქცა... დღეს ჩვენია, 
მაგრამ რაღა დარჩენია? 
პარტახივით დგას აული... 
კოშკი არის დანგრეული...  
ნაიბს წაჰყვა თან დიდება 
ხმლის, თოფისა, ცხენთა დოღის 
და თავადებს ჯერ კვლავ უჭირთ 
მუშაობა, ქნევა თოხის, 
ეს გართობაც უჭირთ ფრიად, 
ყმებიც აღარ შერჩენიათ 
და შიმშილსო, – ხალხი ამბობს, – 
მამიდა არ დაერქმევა; – 
ჯამბულათიც დაწანწალობს, 
აქეთ-იქით დაეთრევა; 
ფლანგავს მამის დანატოვარს... 
ცოდვაა, თან დასაცინი! 
არ სურს გვიცნოს ჩვენ ტოლებად, 
კვლავ დიდკაცობს, ჩვეულ ჟინით. 
მთელი წლობით აულებში, 
თოფით მხარზე, დადის ცხენით 
თავგზას უბნევს ხალხსაც მისი 
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მოგონება მოსაწყენი. 
ძლივს იტანენ, არვის უნდა 
მასთან ყოფნა, მასლაათი; 
ფეშქაშს მაინც ართმევს ძალით... 
ასეთია ჯამბულათი. 
ვშიშობ, საწყალ იბრაჰიმსა 
დააწვება ჭირად ისა. 
იბრაჰიმ თუ შეინახავს, 
სხვა ვინა ჰყავს ამ არეში? – 
და ნაიბი სირცხვილისგან 
შეირყევა სამარეში. 
მაგრამ ეს ვინ არი?.. არა... 
ნუთუ მაცდენს ჩემი თვალი, 
ვიღაც ჩანდა... დაგვინახა 
და უეცრად გაქრა კვალი... 
– არა, ალბათ, ჭადრის ჩრდილებს 
არხევს ქარი ნება-ნება... 
უკვე დროა, ეჰ, ბებერო, 
ავდგეთ, კმარა დასვენება! 
ძვლებს დაზელვა მოუხდება...~ 

 
* * * 

უღრან ტყეში მუშას ოფლით 
დაუსველდა ახალუხი, 
დაიღალა და მინელდა 
მისი ცულის ჩახაჩუხი. 
მას თანდათან მკერდს აწვება 
მძიმე ოხვრა... ვინ მიხვდება. 
რამდენი დრო და რა ძალა 
იბრაჰიმმა აქ დაყარა! 
მაგრამ მაინც მის აულში 
ბევრი ცხოვრობს მასზე კარგად. 
რატომ ასე ულმობელი 
არის ნეტა მისი ბედი? 
ბავშვობიდან რომ ჩაგრავდა, 
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ახრევინა მუდამ ქედი. 
დარჩენილი ტიალ ობლად, 
მდიდართ ბავშვთა გამართობლად 
მსახურებდა... 
მშიერ-ტიტვლად, 
იზრდებოდა ცივ ბოსელში, 
მებატონის ნახირს სდევდა, 
ნაგავს წმენდდა ნიჩბით ხელში. 
სულ უბრალო შეცდომისთვის 
ბევრჯერ იყო განალახი 
და... სულ ბოლოს, თავისუფალს 
მისცეს თოკი და ნაჯახი. 
მუშაობდა დღით და ღამით, 
აიშენა მან ჯარგვალი, – 
შეიყვარა, სავალალოდ, 
დიდ თავადის ტურფა ქალი... 
ოცნებასთან გიჟურ ბრძოლით 
ტანჯვად ექცა ყოფნა სრული, 
განიზრახა თვითმკვლელობა, 
ისე იყო დაისრული. 
დღე დღეს სდევდა უხალისოდ. 
რისთვის?.. რადა?.. არ იცოდა. 
და თავადის ქალმა უცებ 
ხელი თვითვე გაუწოდა. 
კარს მიადგა უცებ ბედი, 
რომ არავის არ ეგონა. 
შეიყვარა ტურფა ქალმა, 
წამებისგან იხსნა მონა. 
კვლავ გამხნევდა... მთელი გულით 
იგრძნო შვება, სიხარული... 
ჯან-ღონე აქვს, ღმერთს დიდება, 
სიღარიბეც მოსცილდება, 
მხოლოდ საქმე წარიმართოს... 
დღეს დილიდან ტყეში, მარტო, 
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შეშას აპობს მხნე, გამრჯელი, 
არ ისვენებს მისი ხელი. 
აქ რა უნდა სიზარმაცეს... 
მაგრამ, კმარა! – ევლება ტყეს 
ოქროს ქობა, – მოდის ჩრდილი 
დროც მოვიდა და დაღლილი 
ოფლს სახეზე იწმენდს კალთით 
და თავისთვის სთქვა მღიმარემ: 
– `არა უშავს, საქონელი 
დაუჯდება ვაჭარს ბარემ. 
ახლა მმართებს მე სიჩქარე...~ 
მან გაიდო მხარზე ცული 
და ბილიკით გაემართა, 
ახლოს ნახა ნაკადული, 
დაეწაფა წყაროს მარდად, 
შეისუნთქა ლაღად ერთი, 
მის შავ წვერზე აბრჭყვიალდა 
მარგალიტის მსგავსი წვეთი... 
ცას მიაპყრო მან თვალები, 
თოვლიანი მწვერვალები 
შეხაროდნენ სხივებს მზისა, 
დრო დგებოდა ნამაზისა. 
ახალუხი გაიხადა 
და ხელ-პირის ბანა იწყო – 
`ღმერთი ყველგან გახსოვდესო!~ – 
ეს კანონი მისთვის იყო. 
როცა სადმე ამგზავრებდა, 
ცოლი ხშირად აბარებდა: 
ღვთით ელოდე კარგს და ავსო, 
გაუფრთხილდი ყველგან თავსო, 
– `შევანელო შრომა, რომ სხვას 
ვინმეს შენზე უკეთ ეცვას?.. 
არა, თუმცა ბევრჯერ მთხოვა...~ 
და მის სახეს თითქოს გლოვა 
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დაეტყოო, მაგრამ ტუჩზე 
კვლავ ღიმილი გაჩნდა წამით... 
გაეცინა... ჩუ! ბუჩქებში 
უეცარი ისმის ჩქამი... 
– ეს კურდღელი იყო, ალბათ! 
ეჰ, გადარჩი, შენი ბედი, 
რომ თოფი თან აღარა მაქვს 
და ცოცხალი წამიხვედი~. 
კვლავ სიწყნარე იდუმალი... 
გაეღიმა... შესვა წყალი... 
– `ალბათ, დარდობს და მიმელის, 
ეშინია მას სიბნელის. 
შიში იპყრობს გაურკვევი, 
რაც დაბრუნდა ჯამბულათი.. 
ეშინია თითქოს სისხლის, 
ეშინია მას ხიფათის... 
მეორდება ჩქამი ისევ... 
სჭექა თოფმა... ხევში მყისვე 
შორს გაისმა ხმა მქუხარი, 
შეარყია არემარე; 
დიდხანს, დიდხანს არ დამცხრალა 
კლდეთა შორის მისი ძალა... 

 
* * * 

`იქნებ მტრედი საყვარელთან 
ისწრაფოდა ლაღი ფრენით?~ 
რომ მოესმა გასროლის ხმა, 
გაიფიქრა მწყემსმა წყენით: 
გადახედა შემდეგ ტყესა 
და სიმღერა ააკვნესა: 
`ახალგაზრდა მტრედი 
მარტოდ სევდიანობს, 
თავის სატრფოს ელის, 
კვნესის, რომ გვიანობს... 
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მოფრინდი, ძვირფასო, 
გადმოლახე ველი! 
შენზე სევდიანობს 
შენი საყვარელი... 
ვაი, რომ არ ესმის 
მას მუდარა სხვისა, 
რადგან თვით აღარ გრძნობს 
მწუხარებას ისა, 
ნუღარ ელი, კარგო, 
იგი აღარ მოვა! 
სატრფო განგმირული 
შენ გამოგეთხოვა...~ 

 
7 
 

მთის მწვერვალი დაისის მზემ 
ოქროსფერად ააბზინა 
სახლებიდან ადის კვამლი, 
ჯოგიც ზანტად მიდის შინა; 
მთელ ხეობას მოსავს ჩრდილი 
საღამოა წყნარი, გრილი. 
კისკისებენ ქალიშვილნი, 
დაჰხარიან მჩქეფარ წყაროს, 
თუმც გაავსეს მათ დოქები, 
სახლში წასვლას არვინ ჩქარობს. 
არ აქვს ბოლო მათ ლაღობას, 
სიმღერებს და პაექრობას, 
დე, ილაღონ! – დუხჭირ ყოფას 
გამოსტაცონ წუთით შვება, 
დე, მდინარის ზვირთებს მაინც 
ამცნონ სევდა და ოცნება. 
ცრემლი ზვირთებს შეერევა 
და ჩაიტანს მალე ზღვაში, 
და სიმღერაც ხომ ყრუვდება 
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ჩქარ მდინარის მშფოთვარ ხმაში... 
გაიარა ვიღაცამ და... 
შეეშალათ ქალებს ხელი, 
მაგრამ მაინც დროა უკვე, 
დღეს გართობა ჰქონდათ გრძელი... 
და ფატიმა?.. ნეტა რატომ, 
მდინარესთან დარჩა მარტო?.. 
თოვლიანი მთაგრეხილიც 
გაფერმკრთალდა, იპყრობს ჩრდილი; 
მწვანე ტყიდან ჰქრის ნიავი, 
ოხრავს, კვნესის ნაკადული, 
სიბნელეა, არავინ ჩანს, 
ფატიმა, სულგანაბული 
ზის და თითქოს ტალღებს ითვლის, 
თვალს მდინარეს არ აშორებს, 
მაგრამ იმათ ვინ აღრიცხავს, 
ტალღა ტალღას მიაგორებს... 
ნუთუ მღერის?.. ჩუმად მღერის 
და რარიგად ხვდება გულსა, 
რამდენ ტანჯვას ის ამჟღავნებს, 
ფარულ ცრემლებს, სიყვარულსა! 

 
* * * 

`დაისის მზე ჩაიძირა, 
დედამიწამ დაიძინა, 
ღამის სიზმრებმაც დაიწყეს ფრენა... 
საყვარელო, სევდით ვკვდები, 
მოდი, მე შენ გელოდები – 
ისწრაფე, ცრემლი შემიშრო შენა. 
 
ო, ძვირფასო, ისევ გრძნობით, 
თავით მკერდზე მიგეყრდნობი 
და შენ გიმღერებ სიმღერებს ძველსა... 
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მოგიყვები ჩემს მოთხრობას, 
ჩემს კაეშანს და ჩემს ტრფობას, 
ისევ გაკოცებ, შემოგხვევ ხელსა...~ 
 
ზვირთებს შორის, ნაზ სიმღერის 
კვლავ ისმოდა ბგერა ტკბილი, 
რომ უეცრად ფატიმას წინ 
აღიმართა, ვით აჩრდილი, 
პირზე მზაკვრულ ღიმილითა, 
ჯამბულათი აღრეული. 
დაუბნელდა ქალს გონება, 
წინათგრძნობით უთრთის გული, – 
ვით ჭკუიდან შერყეული, 
აღგზნებული, გიჟი, ანცი, 
ხრამისაკენ გაექანა... 
გზას უღობავს მას ვაჟკაცი. 
– გზა!.. 
ვაჟს ღვარძლით გაეცინა 
– რა გსურს ჩემგან?.. – 
– `შენ ხარ ჩემი...~ 
– უბედურო, დაგვიანდი 
და ფატიმა მოკვდა შენი... 
ჩემს შერცხვენას რატომ ცდილობ?.. 
ტანჯვა შემხვდა განა მცირე, 
სიყმაწვილის ოცნებები 
განა მე არ დავიტირე? 
რატომ ასე ულმობელად 
სულს მიმწარებ, მტანჯავ შენა?.. 
მიხვდი, იბრაჰიმისათვის 
ვარ ნამუსი, ბედი, ლხენა. 
– `გაქრა ყველა, როგორც წყევლა, 
ყველაფერი გაცამტვერდა...~ 
და გაშალა მან მკლავები... 
ქალი შეკრთა... ეცა ელდა... 
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– გამეცალე! გასაქელად 
მე არ მოგცემ სინდისს დედის, 
სიბრალული რადგან მეტი 
აღარა გაქვს... 
და ნაბიჯი 
უკან წარსდგა, დაიხარა, 
ქვა აიღო დასარტყმელად... 
ვაჟმა უთხრა: 
– `მომკალ, მაგრამ 
გევედრები, მომცე ნება, 
გითხრა ჩემი აღსარება... 
ვერ მაშინებს მე სიკვდილი, 
მაკრთობს შენი სიძულვილი... 
ღმერთმა იცის, ო, ფატიმა, 
თუ რა-რიგად გეტრფის გული. 
შენ რომ არა – ეს ცხოვრება 
იქნებოდა ტანჯვა-სრული, – 
ბილწი როგორც საპატიმრო, 
გაიხსენე, ო, ფატიმა, 
რაც მე და შენ გავიყარეთ, 
არ ვიყავი მე მწუხარე?.. 
ბორკილებში, მათრახის ქვეშ 
გავძელ, მეყო ძალა, ღონე, – 
შევებრძოლე დაბრკოლებებს, – 
შენს სიყვარულს დავემონე. 
შენ კი... ნუთუ მე ამგვარი 
შენგან შემფერს საჩუქარი? 
მომკალ ბარემ... მე ყოველთვის 
სიცოცხლე ხომ მსურდა შენთვის... 
აღარ გახსოვს? როცა ზეცას 
შეამკობდა ოქროს მთვარე, 
მყუდრო ღამის სახურავქვეშ 
იძინებდა არემარე, – 
შენ ჩქარობდი ჩემთან იმ დროს...~ 
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– ჩუმად, ჩუმად... წყეულ იყოს! 
ბედი ჩვენი ვით შევცვალოთ!.. 
– `არა, არა! მთლად უკვალოდ 
ო, ფატიმა, ნუთუ შენში 
იმ ღამეთა გაჰქრა ლხენა?..~ 
ფერწასული იდგა ქალი, 
ვერ დაეძრა საწყალს ენა 
და ხავერდის დიდრონ თვალებს 
მოსდიოდა ცრემლი ღვარად. 
– `ღმერთო! ნუთუ სასაცილოდ 
ბედის ხელში ვრჩებით მარად? 
ნუთუ მართლა გადაწყვიტე 
სამუდამოდ მოცილება?.. 
– `ჰო... მშვიდობით...~ 
– `მაშ, შეჩერდი!~ 
შენ დაკარგე ეს უფლება, 
შენ ჩემი ხარ ახლა, მტრედო...~ 
– შორს, შეშლილო!.. ქცევა მტრული 
არ შეგრჩება, პასუხს აგებ... 
– `გადავიხდი სიყვარულით...~ 
– ყურანს ვფიცავ, იბრაჰიმი 
არ შეგარჩენს!.. 
– `მეეჭვება... 
ის აღარ გყავს...~ 
– რა თქვი შენა?.. 
– `გეტყვი, იყოს შენი ნება. 
დასამალი რა მაქვს ნეტა! 
მე მიყვარდა სულზე მეტად, 
ვისიც გახდა ის უფალი, 
სულ შემთხვევით... და მოვკალი...~ 
ეს სიტყვები თქვა თუ არა... 
უცებ შედრკა ხმა სამარის, 
წამსვე თავი ძირს დახარა, – 
და პასუხად, მთლად მიმქრალი, 
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შემოესმა კვნესა ქალის 
– `ფატიმაო!~ – მანც შესძახა 
ისიც შეკრთა, აცახცახდა, 
ვით შროშანამ მოცელილმა 
ქალმა თავი ძირს დახარა... 
მაგრამ უსწრო ჯამბულათმა, 
მიიწვინა მკერდზე ჩქარა. 

 
* * * 

მძინარ სოფელს დაჰყურებდა 
მედიდური ოქროს მთვარე, 
მთის ნიავის მსუბუქ ფრთებით 
აგრილებდა არემარეს; 
ქვის ღირღალში მოქცეული; 
კლდე რომ ჰქონდა წინ საძგერად, 
ღრიალებდა მთის ნაკადი, 
იღვრებოდა ძირს ჩანჩქერად... 
მის ნაპირას, ძმის მკლავებში, 
უსიცოცხლო, როგორც ლეში, 
ის ფატიმა იწვა ჩვენი. 
ჯამბულათი გულნატკენი 
უცქერს... რაღას შველის... არა, 
შეიშმუშნა... არ მომკვდარა!.. 
გაეღვიძა... როგორ კდემით 
ის უცქერის, მშვიდი, წყნარი, 
ზეცის ლაჟვარდს, სადაც მწყობრად 
მარად ბრწყინავს მნათობთ ჯარი... 
– სად ვარ? – შიშით თქვა ფატიმამ, 
გადაისვა ხელი შუბლზე 
და წამოდგა... 
– როგორ მოხდა? 
რად ვწოლილვარ ხრამის ზღურბლზე?! 
ან რატომ არ გადავვარდი?.. 
არ გინახავთ განა ისა?.. 
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მოიკითხა სიტყვით წყნარით. 
მაგრამ მთვარის შუქის კრთომამ 
წამს აუხსნა მას შეცდომა – 
ფიქრობდა, რომ მეგობარ ქალს 
მომღიმარეს იქ ნახავდა 
და მის წინ კი მამაკაცი 
იდგა – ნაცნობს არა ჰგავდა. 
დააკვირდა თანდათანა.. 
– ვინ ხარ?.. აქ რამ მოგიყვანა?.. 
– შინ წავიდეთ, აბა, ჩქარა!.. – 
ძალმიხდილ ქალს დაამთქნარა... 
– როგორ ცივა... მოქრის მთიდან 
კვლავ სინესტე ცივ სამარის. 
ნაკადული ისევ ტირის, 
ვერ დაძლია სიმწუხარე; 
კვლავ ცრემლი სდის, მაგრამ ნაკადს 
დაამშვიდებს სიღრმე ზღვისა, 
აქ კი... აქ ხომ არვის ესმის 
გასაჭირი, სევდა სხვისა... 
მეც ჯამბულათს სწორედ ასე 
დავტიროდი ცრემლით ცხელით... 
ვშიშობ... 
– ნუ კრთი, შენ ხარ ძმასთან... 
– გამეცალე! შენ ხარ მკვლელი!.. 
ქალი დაჭრილ ნადირივით, 
გადაიჭრა უღრან ტყეში... 
კვლავ გაისმა მისი კვნესა 
სადღაც შორს, შორს... სიბნელეში... 
შერყეული, უკვე ხელი, 
ხარხარებდა: – `მკვლელი, მკვლელი!..~ 
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დასასრული 
 

ჩემო მკითხველო, მოსაწყენი გრძელი მოთხრობით, 
მე შენი სმენა რომ დავღალე, ნუ გამიწყრები... 
მერწმუნე, მიყვარს კავკასია ძლიერი გრძნობით, 
დიდი ხანია მწყურის ვნახო იმისი მთები. 
ვიყავ ახლახან... გზად გამვლელმა მივაპყარ თვალი 
ადგილებს, სადაც ხეტიალი მიყვარდა წინათ... 
ვერავინ მიცნო... აულს სახე დღეს აქვს ახალი, – 
მიწურის ნაცვლად, ახალ სახლთა ფანჯრები ბრწყინავს; 
შიგნით შპალერი და ღუმელი, სარკეც პრიალა 
ჰკიდია, ნაცვლად თოფის, ფარის, ხანჯლის და ხმლისა; 
მხოლოდ უცვლელად აულს თავზე ადგია კვალად 
ველური ხავსით შემოსილი ქიმი დიდ კლდისა; 
კვლავ ამაყად სდუმს და დაჰყურებს ის მოღრუბლულად 
აულსა, ახალ ხიდს და გაჭიმულ შარა-გზას მთაში, 
ტანისამოსიც და ენაც კი იცვლება სრულად, – 
მადლობა ღმერთსა, ჩვენი ფული არის ბრუნვაში, 
სკოლებიც არის... ერთ ქოხიდან, ვხედავდი კარგად, 
გამოხტა ბიჭი, ხელთ ეჭირა წიგნი, რვეული, 
იმ ფეხშიშველას დაეწია სხვა ჭრელპერანგა 
და იმათ შემდეგ გამოცვივდა კვლავ ათეული. 
ვიღაცა ქალი მე შევნიშნე ახლოს იმავ დროს, 
ჩამოძონძილი მიდიოდა და ფეხშიშველა, 
უკან მისდევდა ღრიანცელით, მას ბავშვების ბრბო, 
ქვებსა და ტალახს იმ საბრალოს უშენდა ყველა... 
მხოლოდ ხანდახან ქალი ბავშვებს თუ შეუტევდა, 
უპასუხებდა სასაცილო ლანძღვა-მუქარით; 
– დამაცა, ცელქო, დავბრუნდები სახლში ისევ და 
ობოლს, უმამოს, აგატირებ ცრემლით მდუღარით... 
– ვინ არის იგი? ხალხისაგან რად გარბის ველად? – 
მე უნებლიეთ შევეკითხე იქ მდგარ მედუქნეს. 
– მეც ახალი ვარ ამ სოფელში, – ვიცი მხოლოდ ეს: 
შეშლილი არის... და ფატიმა ჰქვია სახელად. 
ჰყავდა ბიჭუნა, – დაიჯერებ? – მასწავლებელი 
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რომ არ შესწროდა, თავის პირმშოს ახრჩობდა ხელით. 
ეჰ, კიდევ კარგი, ერთ ინჟინერს საწყალი ბავშვი 
შეჰბრალებია, ის პატრონობს, ის ზრდის სკოლაში... 
შემდეგ ეს ქალი მარტოდ დარჩა, ვეღარ ჩერდება, 
როგორც თვით ხედავ, დაძრწის იგი მოუსვენარად, 
ღამით, ვით ლანდი, მდინარესთან დაეხეტება 
და ერთ სიმღერას აჩემებულს ის მღერის მარად: 
– `დაისის მზე ჩაიძირა, 
დედამიწამც დაიძინა, 
ღამის სიზმრებმაც დაიწყეს ფრენა... 
საყვარელო, სევდით ვკვდები, 
მოდი, მე შენ გელოდები! – 
ისწრაფე ცრემლი შემიშრო შენა!..~ 
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ასლამირზა ყაითმაზთი 
 
 

ობოლი 
 

დაეკარგა დედა 
ციკანს, 
დარჩა კენტად. 
დარდისაგან დნება, 
დარდისაგან კვდება. 
 
კიკინებს და ტირის 
უნდა დედის რძე და 
საწყალს,  
ღონემიხდილს, 
ლამის სული სძვრება. 
 
ადვილად თუ ძნელად 
იწყო ნელა ძოვა. 
მოინდომა ველად 
კუნტრუში და ხტომა. 
 
მოძოვს ბალახს, ნეკერს, 
წყალს აყოლებს, ცელქობს, 
მზეს ღიმილით შესცქერს 
ხმაკიკინა ბეკო.  
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თიბვა 
 

მთიბავები მღერიან, – 
ისმის მათი ხმებია, – 
ბალახები რიგრიგად  
ცელის წელზე წვებიან. 
 
ხალხი შრომობს, ხალისობს 
მთათა ფერდობიდანო. 
ბულულებით აივსო 
მთელი არე-მიდამო. 
 
თივა გროვა-გროვად 
მოჩანს ნაწვერალზეც. 
ამოზრდილა ზოგან 
დიდი ზვინი მთაზეც. 
 
ზოგი თიბავს ბალახს, 
ზოგიც ფოცხავს მარჯვედ.  
მიუყვება აღმართს 
ცხვარი, თხათა არვე. 
 
შორს გაფრინდა ძერა 
მოწყენილი მზერით. 
შიშით სული სძვრება  
ბუჩქში ძვრება მწყერი. 
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ცომაყ გადიათი 
 

ნატვრა 
 

საკნის სარკმლიდან პატიმარი გასცქერდა ზეცას, 
სადღაც შორეთში ღრუბლის ფილა ჩანდა ეული, 
თავი ჩაჰკიდა, აუდუღდა გლახ გული ბეჩავს 
და დასკდა ცრემლი უპეთაგან ჩამორღვეული. 
 
ცის კამარაზე მისდენიდა თეთრ ღრუბელს ქარი, 
იხიზნებოდნენ იო-წიოდ ხევით ნისლები, 
თვალს აყოლებდა ცრემლჩადენით სარკმელთან მდგარი – 
აწღა, ვინ იცის, იქნებ სახლშიც ვეღარ მიმსვლელი. 
 
– ახმე! – პატიმარს შეუთრთოლდა გული მკვნესარი – 
ღრუბლად ვექციე ნეტავი ღმერთს, ახლავ, ამ წამში, 
გადავეფრინე, რომ მენახა ძმა, ნათესავი, 
დედა მენახა, თავს გავყოფდი მერე ბაწარში. 
 
ყელგადაგდებით შორს მიჰქროდა ცაში ღრუბელი, 
არა უწყოდა, ვინ სად იყვნენ ტყვენი, მძევლები. 
იდგა სარკმელთან კაცი ყოვლგნით დაუმხრობელი 
და დამჭკნარ სახეს ურეცხავდა მლაშე ცრემლები.  
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ჩანჩქერი 
  

მაღალ გზებზე, 
კლდიდან კლდეზე, 
მოვალ გულანამღერი, 
სულ პატარა,  
თვალკამკამა, 
მოვიჩქარი ჩანჩქერი.. 
 
ჩემი გულით, 
გასარკულით 
და ზვირთებით ცივ-ცივით, 
მოვცქრიალებ, 
მოვჩხრიალებ, 
მოვკისკისებ ციმციმით. 
როგორც ქარი, 
ვარ მე ჩქარი, 
თუმცა განა დიდი ვარ. 
სწრაფად, ფრენით, 
მივიმღერი, 
მდინარისკენ მივდივარ. 
 
ანაფრენი, 
ანამღერი, 
მოვდივარ და ვთამაშობ; 
ჩემი ბრწყინვა 
ვეღარც ყინვამ, 
ვეღარც გვალვამ დააშრო. 
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ცის ქუხილი, 
ზღვის დუღილი, 
მიყვარს, მიყვარს ძალიან, 
მოსირმული ნაკადულიც 
ჩემი მეგობარია. 
 
მაღალ მთებზე, 
კლდიდან კლდეზე, 
მივალ გულანამღერი, 
სულ პატარა, 
თვალკამკამა, 
მოვიმღერი ჩანჩქერი. 
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გიორგი მალითი 

 

 
ქალიშვილის სიმღერა 

 
სიყმაწვილის და სინორჩის 
დროო, რა სწრაფად ჩაივლი, 
მიმჭკნარ-მიმხმარა მინდორში 
ჩემი სიცოცხლის ყვავილი. 
 
აღარვის არ ეხარბება, 
ჩემი შავ-შავი წარბები. 
არც არვის არ ენაღვლება, 
ცრემლი გულიდან ნადენი. 
 
ნეტავი ნატვრა მანატრა, 
ეს ნატვრა ამიხდინაო, 
ვიქცე იმ რაშად, ზღაპრულად, 
ცხრა მთა რომ გადიფრინაო.  
 
რომ ამეხდინა ზღაპარი, 
მელახა ზღვა და კლდეები. 
მეპოვა ოქროს სადარი 
ის სიყმაწვილის დღეები. 
 
სიყმაწვილის და სინორჩის 
დროო, რა სწრაფად ჩაივლი, 
მიმჭკნარ-მიმხმარა მინდორში 
ჩემი სიცოცხლის ყვავილი. 
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ძირასგა 
 

ამოშუშხუნებ მიწიდან, 
ძირასგა, ზეცის ნაწვიმო. 
დალიეთ, მგზავრნო, ვის გინდათ, 
სიცოცხლე გაიხანგრძლივოთ. 
ვფიცავარ, მირცხის მირცხიდან 
მსგავსიც ვერარა დალიოთ. 
დალიეთ, ძმანო, ვის გინდათ, 
გაგიათკეცდეთ ჯანიო. 
მაღალ მთას ხატავს არწივი, 
ველს ატკბობს სტვენა მწყემსისა, 
მთის მკერდს უხდება ნაწვიმი, 
ცას – ღრუბელთ ქულა თეთრისა. 
შემოსჯარვიან მყინვარნი 
ხეობებს, ყინულნაღვენთნი. 
ჯიხვნი რქებგანაბზინავნი 
იმზირებიან დაღვრემით. 
ველად თოვლს და მზეს ნერგებით 
სიცოცხლე უხარებიათ. 
მოუჩითიათ კორდები, 
ყვავილნი უყვავებიათ. 
მდინარის ხმაურ-გრგვინვაში, 
ხმაც აღარ ისმის როჭოსი. 
ვერ ვწვდი ოცნებებს და მაინც 
ვერ მნახავთ ბოღმა მოწოლილს. 
ამოშუშხუნებ მიწიდან, 
ძირასგა, ზეცის ნაწვიმო. 
დალიეთ, მგზავრნო, ვის გინდათ, 
სიცოცხლე გაიხანგრძლივოთ. 
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ილას არნიგონი 
 
 
 

გამიხსენე 
 

შენს უნებურად, სამშობლო შენი, 
თუ მიატოვო, მზის სხივთა მფენი, 
გამიხსენე... 
 
შებინდებისას, თუ გზად მავალი 
დაღლილი, წყნარი „ჰარი ჰარალით~  
უმღერდე შენს ცხენს –  
მგზავრი ალალი, 
გამიხსენე... 
 
თუ ბადრი მთვარე აღსავსე სევდით 
დაგცქერდეს ზენით, 
გამიხსენე... 
 
თუ ვერ გზიდავს ქანცგამწყდარი, 
შენი ცხენი, რაშის დარი, 
თუ სიბნელე გზას გილახავს, 
თუ სამარე გიფჩენს ხახას 
გამიხსენე ... 
 
თუ გზად სადმე დაგათენდეს, 
დაღლილს, ილაჯგანაწყვეტებს, 
გამიხსენე... 
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რასაც კაცი ცხადში სჩადის, 
ელანდება ღამით თურმე. 
თუ დაიგე ქვეშ ნაბადი, 
წუთით თვალი თუ მილულე, 
გამიხსენე... 
 
თუ შეგხვდა გზად, სად არ ელი,  
მოსისხარი ანუ მტერი,  
გამიხსენე... 
 
იბრძოდე თუ არ იბრძოდე, 
მკერდზე სიმწრით ხელს იჭერდე, 
სისხლის ტბორში გზას იკვლევდე, 
გთხოვ, ვით მსხვერპლი 
გამიხსენე. 
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მოდი, მო 
 

შენი მოხდენილი თავი 
არ მიანდო ბალიშს, არა,  
ამ საღამოს, შევხვდეთ ერთურთს, 
დავსხდეთ მალვით სადმე წყნარად. 
 
მოდი, მო, ჩემო სინათლევ! 
 
მთებში ჩარგულ ჩვენს მხარეს 
მთვარე ადგა საუფლო, 
წამიყვანოს ჩემს გოგოსთან  
შავი ვაჟი საუბნოდ.  
 
მას შევთხოვ, ჩემო სულო! 
მოდი, მო, ჩემო სულო! 
 
შეტყუპულა წყლის პირას 
არყის ხუთი შოლტა ხე. 
შენ რას უცდი, რას ზიხარ, 
მოდი ჩემთან, მომნახე, 
მიატოვე საწოლი, 
დარდი გულზე ნაწოლი. 
 
მოდი, მო, ჩემო მზეო! 
 
ჭალაში მღერს ბულბული –  
მგოსანს სტვენა უხდება, 
შავი ბიჭის მინამღერს 
ეს გოგო მიუხვდება, 
 



 
 

 137 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

 
 
მოდი, მოდი, ჩემო მზევ,  
მოდი ჩემო გოგონავ! 
 
მგალობელი ვით ვაჟი, 
ტრფობის მახეს გაება, 
ლამაზი საღამოა,  
გელი, ჩემო ღვთაებავ. 
ჩაგიხუტებს გოგონი, 
შავგვრემანი ვაჟკაცი, 
 
მოდი, მო, ანგელოზო! 
 
ამ საღამოს ნუ ეწვევი 
საწოლს შენთვის გაშლილსა. 
შენი მოხდენილი თავი 
არ მიანდო ბალიშსა. 
კოცნა ნუ შეგაშინებს 
შავგვრემანი ვაჟისა. 
ოი, ჩემო დღეო! 
 
მოდი, მო, ჩემო დღეო! 
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დალოცე 
 

დამილოცე ეს ქვეყანა 
დაგვიფარე შენი მადლით, 
ჩვენს ქვეყანას მთას და მდელოს  
შენ იცავდე, ცაო, მაღლით. 
 
დღეგრძელობა ოსეთს ჩემსას,  
წელი ჰქონდეს უხვ მოსავლის 
მთას არვე არ დალეოდეს, 
ბარში თივა და ხორბალი.  
 
მზით გაათბე ჩვენი მთები, 
შენი ნათლით გააბრწყინე, 
ჩვენს მთებსა და ჩვენს მდელოებს 
განსაცდელი ააცდინე. 
 
დაგვილოცე ეს ქვეყანა, 
დაგვიფარე შენი მადლით, 
ჩვენს მთასა და ჩვენს მდელოებს 
შენ აწვიმე ბედი მაღლით. 
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შევკაზმო ცხენი 
 

წამოვდგები ადრე დილით, 
ჩემს ბედაურს მოვახტები, 
რომ დროულად გავყვე ბილიკს, 
გადავლახო ღრე და მთები. 
ქარზე სწრაფად გასწევს მთაში, 
გამაქროლებს თავის მხედარს. 
იქნებ, ბედი გვიცდის გზაში, 
იქნებ, ვინმე შეგვხვდეს ბედად. 
ყველგან სირცხვილს ამაშორებს, 
დამიფარავს იქვე, იმ წამს. 
ქარს მიახლის ხევს და გორებს  
და ტორებით შესძრავს მიწას. 
თუ მიაგნო ცხენმა მთაში 
გზა სწორი და გზა სავალი, 
ვერც მოასწროს თვალმა მაშინ, 
ნახოს ნალთა ნაპერწკალი. 
შევაჩერებ ბოლოს მერანს 
ფანჯარასთან სადმე გვერდით, 
სევდიანმა ქალის მზერამ 
შემამჩნიოს, ნეტავ ერთი... 
წამოვდგები ადრე დილით, 
ჩემს ბედაურს მოვახტები. 
რომ დროულად გავყვე ბილიკს, 
გადავლახო ღრე და მთები. 



 
 

 140 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

ჩიტი 
 

ჩიტო! 
ჩიტო! – 
ჩემი შიში 
რატომ უნდა გქონდეს ვითომ?! 
არ შეშინდე, 
არ გაფრინდე – 
ერთი რამე უნდა გკითხო: 
შენი მზერა შემიყვარდა, 
რა უზრუნველ ხმაზე გალობ... 
რა კარგი ხარ, 
ოდეს მარდად 
ხშირ ფოთლებში დაფართხალობ. 
რა ტკბილად და ლაღად მღერი, 
დღესაც ისევ, 
როგორც გუშინ… 
ცოტა მაინც სადარდელი 
ნუთუ რამე არ გაქვს გულში?! 
ახალისებ ბაღს და ეზოს, 
მუდამ ხარობ, 
მუდამ მღერი.… 
ახ, ნეტავი მეც შემეძლოს, 
ვიყო შენებრ უდარდელი. 
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სოზირ ბაგარათი 
 
 

ცეკვაზე 
 

უფროსები დარჩეულნი 
ჩამომჯდარან ცალ მხარეზე, 
ერთმანეთთან ჩახვეულნი 
გულს სიმღერით ახარებენ. 
 
მარცხნივ გოგო ჩამომჯდარა, 
გარმონს უკრავს გამწარებით, 
ჭაბუკების ჯიბრზე ქარმა 
გაუწეწა ნაწნავები. 
 
მაგიდაზე დაუწყვიათ 
დაბრაწული ხაჭაპური, 
გოგო მღერის მთელი გულით 
ოქროს კალმით დახატული. 
 
ის იქნება ალბათ გულქვა, 
დავიჯერებ აბა როგორ! 
დაივიწყოს ვაჟმა ტურფა, 
დათმოს ბიჭმა კოხტა გოგო! 
 
გარმონი კვლავ ხმას იმაღლებს, 
გულში ჩაღვრილ სევდას აქრობს, 
მოკვდი, ბიჭო, ქედმაღალო. 
ყველას სჯობნის ჩემი საქმრო. 
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ნიგერი  
(ივანე ჯანაევი) 
 
 

გალობდა ბულბული 
  

გალობდა ბულბული მდინარის ნაპირას, 
იქ ადრე არყის ხე იდგა პაწაწინა. 
`აქ გუშინ სიცივით თვით ქვაც კი ტყვრებოდა, 
და დამზრალ მიწაზე სიცოცხლე ქრებოდა. 
გუშინ აქ ვერსად ვერ ნახავდი ყვავილებს, 
აქ გუშინ ლეშისთვის მგლის ხროვა დაძრწოდა.~ 
 
ვუსმენდი, ვუსმენდი გალობას ბულბულის, 
მის მღერას ისმენდა უსულოც, სულდგმულიც: 
 
 `აქ გუშინ მოწყენით იჯდა მამაშენი, 
მსუსხავი ქარი კი კალთას უთოშავდა, 
ჭაღარა თმას და წვერს მას ქარი ვარცხნიდა, 
ზედ ურცხვად აყრიდა ნათოვს და ნაწვიმარს, 
ძველი ცხვრის დაკონკილ ტყავში გამოხვეულს. 
ფეხთ ძველი ქალამნით, ჰო, ძველი ქალამნით, 
გზას ძლივს მიიკვლევდა ყინვით გათანგული.~ 
 
ვუსმენდი, ვუსმენდი გალობას ბულბულის, 
მის მღერას ისმენდა უსულოც, სულდგმულიც: 
 
`აქ ახლა მზემ უკვე დაათბო მიდამო, 
თრთვილსაც ვეღარ ნახავთ, მზის სხივით გაბრუვდა: 
ბუნებამ ყვავილთა ხალიჩა დააგო, 
სიცოცხლე დაბრუნდა, სიცოცხლე დაბრუნდა.` 
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ვუსმენდი, ვუსმენდი გალობას ბულბულის, 
მის მღერას ისმენდა უსულოც, სულდგმულიც: 
 
`მოდი, მოირბინე, ყვავილნი გელიან, 
მოდი, აქ მზის სხივიც ცხარე და მწველია. 
დაე, ეს მთა-ბარი სულ სიცილ-კისკისით  
გაათბონ ბავშვებმა, ვით მიწა მზის სხივით.~ 
 
გალობდა ბულბული, წყლის პირას გალობდა, 
ყველა სიხარულს და სილაღეს ნატრობდა. 
აწმყოს და მომავლის დღეებს უმღეროდა, 
ამ ქვეყნის მომავლის იმედის სჯეროდა. 
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გიორგი ძუგათი  
 

სალამი შენდა 
 

სალამი შენდა, გულმართალო ქართველო მოძმევ! 
მოველ, გამიღე სახლისა და გულის კარები, 
სურვილის დარად, რომ შემეძლოს, გულია მოწმე, 
მეგობრულ გრძნობას გაგიმხელდი უკვდავ პწკარებით. 
 
რამ დამავიწყოს, ვიყავ ბავშვი გაუბედავი, 
მამასთან ერთად ჩამოვედი ხორბლისთვის ბარად, 
შემოგვაღამდა, ვთქვი, მიგვიღოს ვინმემ ნეტავი, 
შენ მიგვიწვიე, დაგვაფასე, ღვთის სტუმრის დარად. 
 
მამა სუფრასთან, ღვიძლ ძმასავით, გვერდით დაისვი, 
შენივე ხელით წითელ ღვინოს გვასმევდი ყანწით... 
რამ დამავიწყოს ზრუნვა შენი დიასახლისის... 
თავს მევლებოდა საკუთარი შვილივით ყმაწვილს. 
 
ლოგინში ფრთხილად გამახვია, თქვა: „არ შეგცივდეს“, 
რბილი ბალიშიც მომიტანა – თავსასთუმალი. 
მერე ბუხართან მიმშრალებდა ცეცხლზე სველ წინდებს, 
და მე თქვენს სახლში არ მეგონა თავი სტუმარი... 
 
რა კარგი იყო მშობლიური მისი ალერსი! 
რა ზრუნვა ჰქონდა ჩასახული კეთილ თვალებში, 
როგორ მეამა, როცა დილით შვილი მიწოდა, 
„არ დაგვივიწყო~, – თქვა და ხელი გამომიწოდა!.. 
 
ის დღე გადურჩა დავიწყების უხილავ კალთას, 
რამ დამავიწყოს ის წარსული, დაუვიწყარი, 
აჰა, მოხუცო, ისევ მოველ შენს სახლის კართან, 
ძმავ, მეგობარო, გამიღე კარი. 
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მოგზაური 
(ილია ჭავჭავაძეს) 

 
მოგზაურობდა ოსეთში 
თეთრ რაშზე მჯდარი მგოსანი, 
ხან ველზე ქროდა, ხან მთებში 
მისი მერანი, ფრთოსანი – 
თვალს ვერ მოჰკრავდა ვერავინ. 
 
თერგის ცივ წყალს სვამს მერანი, 
ვერცხლისფერ ფაფარს ქარი შლის. 
ძუა სიმია ფანდირის, 
ძუა ჰანგია ხმიერი.  
კვლავ ჩვენთან არის მგოსანიც 
ისევ მხნე, ისევ ძლიერი. 
 
მიეგებება, დახვდება 
კოსტა, სასმისით სავსეთი... 
ცას სწვდება, არვის სმენია 
ქვეყნად სიმღერა ასეთი – 
ხევს ავსებს სიკასკასეთი.  
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ხიდი 
 

გადაერკალა ხეობას 
რკინის მაღალი ხიდი, 
ვეფხვის ბრდღვინვით და მხნეობით. 
მის ქვეშ მდინარე მიდის. 
 
და ამ შხუილშიც მშვიდი 
თავისას ამბობს ხიდი: 
„კაცთ მიტომ გაგეხიდეთ 
ვლოთ უხიფათოდ – რათა, 
 
ერთურთთან საძმოდ მიხვიდეთ, 
უფრო იმძლავროთ ძმათა“... 
ამგვარ სიკეთის მთესველის, 
ხიდო, მანატრე ბედი, 
მე შენს წინ, ვითარ შეგშვენის, 
მსურს მოვიდრიკო ქედი. 
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მთებში 
 

მზე ოქროს სამართებელით 
მთებს დასდგომია თოვლიანს, 
ხევში ჩანჩქერი მოშხუის 
წყალი კი არა, ბროლია. 
 
ვით ალისფერი მძივები 
გაბრწყინებულან შხეფები, 
ციცაბოებზე სიახლით 
იტოტებიან ვერხვები. 
 
სიხარულია ყოველგან, 
გულს სხვა ამგვარი რა ახსოვს? 
ბალახს მითიბავს მთიბავი, 
ცელო, მოუსვი ბალახსო ... 
 
ყოველი წვეთი ცვარისა, 
თითქოს სარკეა ბუნების, 
მთებში ასულა ზაფხული 
წკრიალა სალამურებით. 
 
ნათიბი, როგორც ქათიბი 
ფერიდან ფერში გადადის –  
შენი მწყემსი ვარ, სამშობლოვ, 
მთებო, თქვენი ვარ მარადის! 
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იქნებ 
 

ჩვენს ჭაღარა მთებს გაზაფხულის დილის რიჟრაჟი 
ისე უხდება, გაღიმებულს შევყურებ თითქოს, 
აცოცხლებს სივრცეს მორაკრაკე წყარო გიჟმაჟი 
და მეუფლება ცეცხლოვან მზის გრძნეული სითბო... 
 
ო, ნანდაურო, შენი თმების გიშრის წყვილ ნაწნავს, 
შენ იქნებ ჩემიც გადააწნა გულის დარდები, 
ან იქნებ სულაც მოჩვენებითს ავყევი განცდას, 
იქნებ ცდუნების დამსევიან ირგვლივ ლანდები. 
 
ვით შემოდგომით მაღალ მთებში შავი ყორანი 
ცას გასერავს და შეკრავს ხოლმე წყვილ ფრთით კამარას, 
წარბნი ყასიდად შეგიკრია, თითქოს მომავლის 
კარს მიხურავდე და მტოვებდე სევდის ამარა. 
 
ო, არა, სულ სხვას მკარნახობენ შენი თვალები, – 
ბედის ვარსკვლავად გაიბრწყინებს ჩვენი მყობადი, 
მომჯადოებ გზას გავუყვებით სხვა მღელვარებით 
და წინ დაგვხვდება ჯადოსნური ბედის ნობათი!... 

 
*** 

 
გააფთრებული ზღვის ტალღა, 
თეთრ ბუმბულს მიაფრიალებს...  
ბატის ფრთა იწევს სულ მაღლა, 
ფაფარზე ჯდება, ფრთხიალებს. 
 
რას უზამს, ზღვა რას დააკლებს, 
ჯავრით რომც გადატრიალდეს! 
ვერც დაიჭერს და აიკლებს, 
ვერც ფსკერზე ჩაატრიალებს. 
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მე რომ პოეტი ვყოფილვიყავი 
 

თვალთ აღვაპყრობდი მშობლიურ ცისკენ, 
სპეტაკ ჩანჩქერთა ვიხმობდი ბგერებს, 
გავალაღებდი სტრიქონებს ისე, 
ვით ცის ტატნობზე არწივნი ფრენენ. 
 
ავაჟღერებდი უნაზეს ბგერებს, 
მსგავსს თავანკარა წყაროს ნაჟურის... 
რიჟრაჟის სიოს ვიხმობდი მერე, 
ასამღერებლად ჩემი ფანდურის, 
 
ვაჟკაცის ხელით მოქნეულ ცელის 
ხმას შეუწყობდა მშვიდობის მტრედიც!... 
– მომავლისაკენ! – გაწვდილი ხელით 
და დროშასავით აწვდილი ბედით! 

 
 

გაზაფხული 
 

თბილზე თბილი დღეები, 
წკაპ, წკაპ!.. წვეთი წვიმისა, 
წეროს წრიაპ-წრიაპი, 
ციმციმი მზის სხივისა.  
ღიმილი ბლის კვირტისა! 
 
შავი ხარი ბეწვს იცვლის, 
ბღავის, სხვისთვის ვერ იცლის, 
ძროხას ცური აევსო,  
ცაზე ცეცხლი აენთო – 
მზე სხივებთან გაერთო: 
წარბებგადაკალმულო, 
იჩქარე, თვალხატულო... 
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*** 
ბინდი ფარავს ცას და მიწას, 
მთა მდუმარე ნაღვლობს,  
ფიქრი დარდებს გადაეწნა, 
სულშიც სევდა სახლობს. 
ფიქრით მთისკენ მივქრიალებ, 
მარად მასთან მინდა, 
შორს ვარ, მისი სიდიადე 
მაინც თვალწინ მიდგას. 

 
 

*** 
ვმღერი, სიმღერის სტრიქონებს  
ვქარგავ მზის მობრძანებამდე,  
ფრთებს ვუსწორებ და მის ტონებს 
სხივთა ჩქერს ვანდობ ერთადერთს. 
 
ლაღობს, ვით მართვე მერცხლისა, 
ჩემთან თამაშში გართული –  
სიზმარი გაზაფხულისა, 
ჩემს გულში ამოკვართული. 
 
რიჟრაჟის ცისფერ ფარდასთან  
იწყებენ ცურვას ნიადაგ – 
ერთი მეორის კვალდაკვალ 
დაფრენენ ლაღად, ზვიადად. 
 
ვმღერი, სიმღერის სტრიქონებს  
ვქარგავ მზის მობრძანებამდე, 
ფრთებს ვუსწორებ და მის ტონებს 
სხივთა ჩქერს ვანდობ ერთადერთს.  
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არწივი 
 

ტეხდა ქარიშხლების სუნთქვას, 
ლურჯი თოვლის მთებით, 
თვალში ედგა ფერი ცისა, 
ნისლებს ხევდა ფრთებით. 
 

კლდის ქარაფზე დაჯდა ფრთხილად, 
ცრემლს აფრქვევდა თვალთგან, 
შორსმჭვრეტელს და შორითმზირალს 
დალეწოდა ფრთა-ფრთა. 
 

მაგრამ უცებ გადიდარა, 
დღე იმოსა მწვანით, 
ბრძოლის მერე სარდლის დარად 
ჩაიმუხლა წამით. 
 

ჩემს ოსეთსაც შორეთიდან 
ასე წეწდნენ, ხევდნენ, 
მანაც მძიმე ბრძოლებიდან 
მოაღწია დღემდე. 
 

ისიც კლდეზე არწივივით 
ზის და ზეცით ხარობს, 
არ ყოფილხარ განწირული, 
ჩემო საფიცარო... 

  

 
*** 

ქარი დაქრის, როგორც რაში, 
ზღვა ქშინავს და ღელავს, 
ტალღის ხმა ჰგავს ფაფარაშლილ 
ლომის ბრდღვინვა-გვრემას. 
 

ცურავს გემი, კვეთს ზღვის კედელს,  
ჩანს, არ უფრთხის ზამთარს – 
აუგია ციურ მჭედელს  
და მზის ვაჟი მართავს. 
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მთაში 
 

უწინდებურად მეხვევიან ტკბილი სიზმრები, 
იქ მწვანე მთების საოცნებო სავანეს ვხედავ;  
ცელის პირს სხივი აელვარებს და ვიძირები, 
მოლივლივე და მოალერსე სხივებთან ერთად. 
 
ნამიან ბალახს მიუმღერებს, ბუნების ჰიმნით, 
ეს ალმასივით მჭრელი ცელი – სწვდება სანახებს, 
ჩემი შუბლიდან ოფლის წვეთი ადრიან დილით  
ველ-მინდორს თიბვის ორნამენტით მოავარაყებს. 
 
ჩემი სიზმრები – ბროლის დღეთა გზაშესაყარი, 
მთის მერცხლის ბუდე მათი სანდო თავშესაფარი. 

 
 
 

*** 
 

მე ჩემი ფიქრების წრეში 
წნელივით ვიწვი და ვფიქრობ, 
ოცნება ოცნებით ფრთებს შლის 
და მოუსვენრობა მიპყრობს. 
 
სათქმელი ბევრი მაქვს ძალზე, – 
რას იტყვი ხანმოკლე გზაზე?! 
ყოველდღე, ყოველ წუთს მიჰქრის 
დრო, როგორც ფარფატა ფიფქი. 
სიცოცხლე სიჩქარეს ითხოვს, 
იჩქარე, მოასწრებ ვითომ? 
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წვიმა 
 

მთის ქედს თუ მწვანე ველს – გადაშლილს 
ესტუმრა წვიმა და ტოტებზე 
გაერთო ფოთლებთან თამაშში –  
ამღერდა ბუნების მოტივზე. 
 
ხეს ცეკვა-თამაში უნდება, 
დადნა მზე – ხალისი დილისა, 
ნელ-ნელა გაცოცხლდა ბუნება, 
გაისმის სიმღერა წვიმისა. 
 
ფუმფულა, გულყვითელ წიწილებს 
უბრწყინავთ მოცვივით თვალები, 
ერთი თუ ხმამაღლა წივწივებს, 
სხვა წვიმას უსხლტება წვალებით. 
 
 – იწვიმე, ველები გაშლილი 
გეყო, რომ ლოდინით დაღალე, – 
ჭყლოპინებს ბალახი – ბალღივით 
მღერის და ყველას გულს ახარებს. 

 
 

*** 
 

ზამთრის ქათქათა სახურავს, 
ყინვის კლდე გაუხიდია, 
მიწას სუდარა ახურავს, 
სახლს ლოლუები ჰკიდია. 
 
ეზოში მდგომი ქალ-ვაჟი,  
ერთმანეთს ვერა სწყდებიან, 
ყინვა რას უზამთ, – ზაფხულის  

მზე 
გულებს შემონთებიათ! 
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*** 
 

დღე მზეს გაჰყვა ზესკნელისკენ მიმართულს, 
სძინავს ყველას, მოლოდინში ახლის,  
ჩაეძინა ტოტებმოხლართ-მიხლართულ, 
ნეკერჩხლის ბუჩქს – დღის ჭიდილით დაღლილს.  
  
ღუმელს ლოყა გაუფითრდა თანდათან, 
სძინავს ყველას – ტკბილი ძილით გლეხის, 
ვარცლთან თაგვი მიცუნცულდა მარდად და 
ანაბეჭდი დაგვიტოვა ფეხის.  
 
ყველა დუმს და მდუმარება სუფევს, 
ირგვლივ მეფობს მყუდროება სოფლის, 
დედას ღვიძავს, დედა ღამეს უთევს 
შვილს, შუბლზე რომ არ აშრება ოფლი. 
 
შვილის თავთან მბჟუტავ თაფლის სანთელს 
ცრემლი მოსდის, ცრემლს ნაღველში აწნავს, 
დედაც ღამეს ასე უხმოდ ათევს  
და ადნება შვილის მზისფერ აკვანს. 

 
 

მითხარი, ზღვაო 
 

ნაირ-ნაირ კენჭს, როგორც მტრედის კვერცხს 
ამრგვალებ ნაზად და ალამაზებ,  
ქათქათა მთის ბროლს, თუ მდინარის ქვებს 
აპრიალებ და ამსგავსებ სარკეს.  
რად მკლავ ან იმედს რად არ მიტოვებ, 
რად ვერ ვწნავ ლექსის ლამაზ სტრიქონებს, 
სიტყვები ნეტავ რად მეხლართება,  
რა მემართება? 
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საპატიო სტუმარი 
 

მოდის მორთული და მოკაზმული 
თაფლის ფერებით, ქარვის ფერებით, 
დიდი სიმღერით, დიდი ხმაურით, 
სიცილითა და ბედნიერებით. 
 
ხურავს რთვლის ქუდი, ვაზის მტევნებით 
დახუნძული აქვს შუბლი მაღალი, 
მოდის გულწრფელის აღფრთოვანებით, 
როგორც პირველი სიძე-მაყარი. 
 
მოდის ბარაქით, ღვინით, ბადაგით, 
ყოვლის მკურნალი, ყოვლის აღმვსები, 
მის დიდ გულ-მკერდზე ოქროს თავთავნი 
ელავენ, როგორც ჩოხის მასრები. 
 
თვალს უპაჭუნებს ზვრებში ასულებს, 
გამრჯე ბიჭები მისი ძმებია... 
კარებს უღებენ, როგორც სასურველს 
და მერე მასთან ერთად თვრებიან. 
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მკაცრი მოხუცი 
 

მოტყდა, მობერდა სტუმარი ჩვენი, 
მუქარას გვითვლის ქარით და თოშით, 
მხეცებს ბუნაგში მირეკავს ღრენით, 
ჩიტებს საკენკავს უმალავს თოვლში. 
 
წყლისფერ ლოლუებს, როგორც ულვაშებს 
ძლივსღა ივარცხნის ცივი თითებით, 
ჩაულეწია რისხვით ტყეები, 
ჩაუნგრევია ყინვით ხიდები. 
 
მეც მომივარდა სახლში მყოფს მწყრალი, 
მაგრამ სითბოში წაერთვა ძალი, 
ყინულთვალებში ჩაუდგა წყალი 
და ისე გაჰქრა... არ დარჩა კვალიც. 
 
ბოლო ხანს სულ მთლად მიეგდო ძილად, 
ლღვება და ქრება დღე უსახური, 
ალბათ, დაჰქროლა ნიავმა თბილმა, 
ალბათ, სულ ახლოს დგას გაზაფხული. 
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ცისარტყელა 
 

არ მეშინოდა ჯერ კიდევ წლების... 
ალი ეკიდა მის წითელ მანდილს...… 
ის იდგა მკრთალი, აღსავსე ვნებით... 
მე, ქვადქცეული, ვიხშობდი წადილს. 
ქათქათა შუბლზე მოვკარი თვალი  
მერცხლის ფრთას, გაშლილს, ვით საბაღნაროს, 
დატყვევებული და ბედზე მწყრალი,  
გონს მხოლოდ გვიან მოველ საბრალო.  
სხეულს მოედო ჟრჟოლა-კანკალი, 
სადღაც დავკარგე სიმშვიდე, ძალი, 
გულმა დაიწყო შფოთვა-ფართხალი. 
ცისარტყელა კი არ მეშვებოდა, 
თან მახლდა, წუთით არა მტოვებდა, 
როგორც მერცხალი თავს მევლებოდა, 
გზა-სავალს შვიდფრად მიცისკროვნებდა. 
ხან გაბრუებულს გრძნეულის ისარს 
მასობდა, მწვავდა, მაჯადოებდა... 
ახლა კი ჭირხლმა შემოდგომისამ 
თმა შემივერცხლა, ჩამიქრო ალი 
და ველი მაინც, ზმანებამ მისამ 
ბოლოჯერ იქნებ შემავლოს თვალი. 
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პური 
 

გვერდდაბრაწული, ფუმფულა, მრგვალი, 
ცხვება, ივსება ვით მზის ბორბალი. 
 
და მე, აღსავსე ხალისით, ღიმით 
საუკუნოვანს, მაღლა ვწევ რიდით.  
 
ვით მაღალ ღმერთზე, ვით ღვთაებაზე, 
სიტყვებს ვარჩევ და ვლოცულობ მასზე. 
 
მეფეს, გენიოსს, კრძალვა აქვთ დიდი, 
კრთიან და მუხლსაც იყრიან რიდით.  
  
რის ოქრო-ვერცხლი, დიდება სრული, 
მის მადლს ვერავინ გვერდს ვერ აუვლის. 
 
ქედს ვიხრი, თაყვანს ვცემ წრფელი გულით 
გამრჯე, მხნე მუშაკს, შემოქმედს პურის. 
 
ვეამბორები, ვუძღვნი სიმღერებს 
კოჟრებით სავსე მის გამრჯე ხელებს. 
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ბინდი 
  

მოიპარება ბინდი, 
როგორც მოხუცი ქალი, 
ვდგავარ –კრძალვით და რიდით 
სიკვდილის შიშით მკრთალი. 
 
ვაითუ, წავიდეს არსად, 
აქ დარჩეს შავი შალით, 
სიბნელის ტყვედ არ დამსვას, 
არ დამიშრიტოს თვალი. 
 
სიზმრის კოშმარი მაკრთობს, 
მითრევს – ძალ-ღონე დაცლილს, 
მერჩის, მხუთავს და მახრჩობს, 
მთრგუნავს, არაქათს მაცლის. 
 
უცბად ყივილი მამლის 
გახსნის ცისკარს და დილას, 
სრბოლით დაქანცულ-დაღლილ 
ღამეს მიაგდებს ძილად. 
 
აბრდღვიალდება მზე, 
სიზმარს შეუცვლის ფერს,  
სხივით მომართმევს ზღვენს. 
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ჩემს მეგობარ პოეტს 
 

შავ თმებს შუბლზე თეთრი უტევს, 
იღვწი ძველებური გზნებით, 
ჭაბუკობის სიცუღლუტეს 
ჯობს გესროლონ დამიზნებით. 
 
შავზე არ სთქვა თეთრი, თანაც, 
ჭილყვავს ბულბულს ნუ უწოდებ, 
კაცს სიკეთე შვენის და მას 
ავისკენ ნუ მოუწოდებ. 
 
ანგელოსს ნუ გააბრაზებ, 
მედიდურად მკერდს ნუ გაშლი, 
ცოდვას – შვილებს ნაანდერძებს, 
თვით შანთითაც ვეღარ წაშლი. 
 
შავ თმებს შუბლზე თეთრი უტევს, 
იღვწი ძველებური გზნებით, 
ჭაბუკობის სიცუღლუტეს 
ჯობს, გესროლონ დამიზნებით. 
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მთვარიანი ღამე 
 

ღამე დავერცხლა მთვარემ ბრიალამ, 
სარკმელზე სხივი აათამაშა. 
ბალიშზე ვხედავ სახეცქრიალას 
სატრფოს საყვარელს, შრომით დამაშვრალს... 
 
ორი ნაწნავი მკერდზე აყრია, 
სუნთქავს და თრთიან შავი კავები. 
დღით მზე რუჯავს თვალებმაყვლიანს, 
ძილში ღიმილი წვავს ვარსკვლავების. 
 
ხედავს ზმანებებს... ყვითელი ფერის, 
აგერ, ზღვასავით გაშლილი ველი, 
ყანაში სადღაც აფრინდა მწყერი 
და თავთავს ფრთები შეახო ჭრელი. 
 
ჩამოუქროლა ნიავმა ამომ, 
შეაცახცახა ქერი და შვრია, 
ვერ ბედავს, თავთავს გაეთამაშოს... 
ის კი ყურს უგდებს ყანების შრიალს. 
 
ჩუმად ნიავო, გაფიცებ ზეცას, 
არ დაუფეთო ტკბილი ზმანება, 
ფეხის წვერებზე დავდივარ მეცა, 
რომ გაეღვიძოს, არ გენანება?! 
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ნაბადი 
 

საკიდზე ჰკიდიხარ მდუმარედ, 
ჩაფლულხარ დარდსა და ვარამში;  
არც შენი არწივი მქუხარებს,  
არც მისი თოფი ქუხს წკვარამში. 
 
ვიხსენებ შენს ბრძოლებს, – ხატავდი  
ცხენის ზურგს – გაშლილი კალთებით, 
ქარიშხალს სდევნიდი კარამდი – 
გზადაგზა ხმლის ელვა-ნათებით. 
 
ხან გწვავდა ვარვარი მახვილის, 
ხან ცეცხლის ენები – მგზნებარე, 
ხან სეტყვა – როგორც მტრის მათრახი, 
ხან მთათა ჩანჩქერი – მჩქეფარე. 
 
დღეები წვალებით გარბოდნენ, 
შენს ფრთებზე დარდს ვხედავ მოფენილს! 
იქნებ ხვალ შენს ფრთებქვეშ გაცოცხლდნენ  
ამაყი გმირები ოსეთის.  
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გრის ფლითი  

 
გაიხარე ოსეთო  

 
გაიხარე ოსეთო, ხარ პოეტის იმედი!  
დაე აგსრულებოდეს ოცნებები მშვიდობით!  
გზასავალზე შენს გამო თუ იარებს ვიღებდი,  
მაინც მუდამ ამაყი ვიყავ შენი შვილობით.  
 
შენი სიყვარულისთვის თუმცა ხშირად ვეწამე,  
მაინც მუდამ იყავი ჩემი სიქადული და  
რაკი გულის ნაწილად იმთავითვე გიწამე,  
ვერასოდეს ვერავინ ამოგშანთავს გულიდან.  
  
რარიგ მიყვარს მე შენი ხალხი, მრავლისმნახველი, 
დაძარღვული ხელებით ვინც ჰქმნის ქვეყნის ბარაქას,  
მშობლიურო ოსეთო, შენი წმინდა სახელი 
მე არ დამავიწყდება არასგზით და არაწამს.  
 
დე მოისპოს ყოველი მოღალატე, ცბიერი,  
ვისაც ეს სიყვარული საერთოდ არ ადარდებს,  
კაცს როდესაც არ უყვარს თავის მშობელი ერი,  
სხვას ვერასდროს უჩვენებს წესებსა და ადათებს.  
 
შიში არ მაქვს დაღლისა, რაც არ უნდა ვისრბოლო,  
სიტყვა სიტყვას დავადე, ვაგე ციხე, ქებული, 
იქნებ აზრის, ლამაზის, ისარი გავისროლო,  
კაცის გულში რომ ჩავკლა ცხოველი უკეთური.  
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საფერფლე  
 

არც ახალგაზრდაა, არც ხანდაზმულია,  
მაგიდას რომ უზის ოსი გენერალი,  
ხოლო მაგიდაზე მის წინ საფერფლეა,  
ცხენის ფლოქვი და ქვეშ ამოკრული ნალი.  
 
დასცქერს გენერალი ამ ფლოქვს, უსულოს და  
წარსულიდან ესმის შეტაკების ხმები,  
დასცქერს, ახსენდება და კვამლიდან უცბად  
რაში, მოჭიხვინე, წამოიმართება.  
  
და მოაფრინდება მერანს გენერალი,  
ძარღვში ბრძოლის ჟინი ისევ აღიგზნება,  
თითქოს ეს ტრამალი იყო სარეცელი,  
და უშიშარ მხედრებს მტრისკენ წარუძღვება.  
 
განა მთიდან ზვავი მოწყდა, 
რომ შეიძრა არე-მარე,  
ეს არწივებს მოუხმობდა  
მათი ოსი გენერალი.  
 
უფრიალებს ნაბადს ქარი,  
გამოესხა მხრებზე ფრთები,  
შეტევაზე მიჰყავს ჯარი, 
მისი ოსი დევგმირები.  
  
- წინ, წინ, ჩემო მეგობრებო!  
ესმით ჭექა ფლიონისა,  
მათო ალესილო ხმლებო,  
აგაბზინებთ მზე ალისფრად.  
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ამ დროს ფიცხი რაში ტყვიით დაიჭრება  
კაცმა უნაგირი უმალ მიატოვა,  
ცხენმა ბოლო მზერა მხედარს შეაგება  
დაიჭიხვინა და სულიც განუტევა.  
 
- ცხენი! ცხენი ჩქარა! – ახალს მოევლება,  
და წინ გაფრინდება ტყვიის გეენაში,  
ბრძოლა დასრულდება, მიწა გაითხრება,  
და ფლოქვმოწყვეტილი იმარხება რაში.  
  
არც ახალგაზრდაა, არც ხანდაზმულია,  
მაგიდას რომ უზის ოსი გენერალი,  
ხოლო მაგიდაზე მის წინ საფერფლეა,  
ცხენის ფლოქვი და ქვეშ – ნათქერალი ნალი. 
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ადათი  
 

ჭენებით მიილტვის თეთრწვერა მხედარი,  
ზღაპრად გაგონილი ანგელოზის დარი,  
შუკაში მოხუცნი, წესის მიმდევარი,  
თავიანთ სახლებში ეპატიჟებიან,  
ის კი არ ჩერდება, რაში, ქარისდარი,  
კვლავ წინ მიიჩქარის, ვითარცა ისარი.  
 
ხალხი თვალს აყოლებს, გაჰყურებს, ოცდება,  
წამით არ მოსცდება მხედარი, კერკეში, 
ამ დროს საოცრება: უცბად სურით ხელში  
ერთ-ერთი სახლიდან გოგო გამოჩნდება.  
  
მხედარმა ანაზდად ცხენი შეაჩერა,  
ჩამოხდა და თავი მდაბლად დაუხარა.  
  
და ვიდრე გოგონა თვალს არ მიეფარა,  
ცხენზე არ შემჯდარა, ქვის ქანდაკს მოჰგავდა,  
მერე კვლავ ამხედრდა, დეზი შემოჰკრა და 
გაფრინდა თავის გზით ვითარც ქეიბური...  
 
წავიდა, მადლობაც კი ვერ დავაწიე,  
მხოლოდ მადლიერი მზერით გავაცილე.  
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ალექსანდრე ცარუკათი 

 
 
 

 ***  
 

არწივი ტრიალებს მთის წვერზე,  
ირწევა ღრუბლებზე მაღლა, 
არწივი მეფობს ლურჯ სივრცეზე – 
დაქრის, მან არ იცის დაღლა.  
 
თევზი ხომ ღელეშიც თავს იქცევს, 
თვით არც ჩანს მდინარის ფსკერზეც, – 
მისია ტბისა თუ ზღვის სივრცე  
ის იცნობს ყველა კენჭს ფერზეც.  
 
მაგრამ შენ, შენ, ადამიანო, 
რაც უნდა ვეცადოთ, მჯერა, – 
შენს ჭკუას – ვითომცდა ჭკვიანო,  
ვერვინ ამოიცნობს, ვერა! 
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უკანასკნელი სონეტი  
 

ალბათ, ეშმაკის ვარ დაწყევლილი, – 
თორემ ამ ტანჯვას ხომ არ ვნახავდი? 
კლდეზე ვეხეტე, ვითარც დევნილი, 
დაბურულ ტყეებს ტანჯვით ვლახავდი. 
 
მე ცა მიხმობდა თავისთან, დღისით, 
ღამით – კერიის მომკრთალო შუქი. 
მაღლა ღრუბელი და წყლის ხმა მქისი  
შენს ხმას მაწვდიდა ნეტარი წუთით. 
 
სიზმრად ვიხილე შავი თვალები, 
გარს მეხვეოდა შენი შავი თმა. 
მიწად არს თუ ცად, სად მემალება? 
ამოდის ახლა?.. უკვე დაინთქა?.. 
 
და დავიფერფლე ფიქრების ალში, 
ცრუ წუთისოფლის ორომტრიალში... 
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***  
 
თხელი ნისლი განთიადმა შთანთქა, 
მოიქარგა მიწა ფრთათეთრ სიზმრად. – 
თოვლმა ყველგან თეთრი ზვინი დადგა... 
გადმოკვეთე თოვლის კვალი ფხიზლად. 
 
ვხედავ: ცერად გადაევლე ღელეს,  
მიეფარე მეზობლების სახლ-კარს. 
მე მივდევდი ქუჩის გასწვრივ ხეებს, 
კვალი ჰგავდა ჯვარედინად ნაქარგს. 
 
კრძალვით, რიდით, მე შეგეხე ფრთხილად, 
იდუმალ ფიქრთ წაეკიდა ალი... 
ვერ ვიტყვი, რომ მაგონდება თბილად, 
სიცივეა გულში ქარიშხალის. 
 
ჰო, ოდესღაც... 

უსასობამ, დაღლამ, 
თავზე თმები გამაცალა დარდით, 
ის შეხვედრა მაჩნევია დამღად 
ვით ნაჭდევი ჯვარედინი ქარგით. 
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*** 
 

ადგილს თუ კი ვტოვებ – უმალ იქ დგახარ,  
სადმე ჩამოვჯდები – შენც წინ მიდგახარ. 
 
მთა-კლდე ზღვრად თუ გაჩნდა, შენ ხარ გამყოფი, – 
მოქნილობა დაგყვა ვეფხვის სამყოფი. 
 
მაღლა, ღრუბლებს ზემოთ, ადინე მტვერი, – 
იძრე შუბ-ხანჯალი, განგმირე მტერი. 
 
ზღვა აღელდეს, უცბად – გველეშაპის ხმით, – 
მის თავზე დაფრინავ დაუღლელი ფრთით. 
 
უკუნ სიბნელეში, მაინც მომნახავ, – 
ცეცხლის ალს მახვედრებ, ვერაფრით ვლახავ. 
 
ცეცხლის ალებს მინთებ, ალისფერი ფრთით, – 
ცხელ-ცხელ ტყვიებს მიშენ, გამყინავი ხმით.  
 
ანგელოზო, მაწამებ, ტანჯვა თან დაგაქვს, – 
ქვეყნად თავშესაფარი არსად არა მაქვს.  
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გაფეზი  
(თევდორე გაგლოითი) 
 
 
 

ჩემი ოსეთი 
 

ოდესმე თუკი ცადაწვდენილი მთანი გინახავს – 
ქვეყნის მშვენება – მოდარაჯე ჯარად იცანი! 
ახედე წვანან მზის ემბაზში მთანი ინახით – 
ხორბლისფერნი და ხატისფერნი და საფიცარნი--- 
გინახავს როსმე ხვნად გასული მარჯვე მთიელი, 
ამ თვალჩაუწვდენ ხეობებში როგორ იელვებს 
და შრომის ნაყოფს ყმაწვილივით როგორ შეჰხარის? 
გინახავს მთათა ქარაფებზე ღრუბლის ფარები, 
ან ერთმანეთის მაცქერალი მცირე სოფლები? 
ხომ გეგონება მშვენიერი ტყუპისცალები –  
ჭირსა და ლხინში ერთურთისგან განუყოფლები. 
გინახავს, ხევ-ხევ წამოსული წყალი გორებად – 
ტალღები სალ კლდეს აფთრებივით რომ ეცემიან? 
მდინარე იგი უდარდელი ნუ გეგონება, 
იგი სათანას, ჩვენი დედის წმინდა ცრემლია. 
გინახავს მთებში მზე აფრად რომ მიექანება? 
როდესაც ნამში მილივლივებს მწვანე სათიბი, 
როცა დაძრწიან ცივ ზამთარში ცივი ქარები, 
ოცნებობ ოდეს: `გაზაფხულო, მოდექ ნადიმით...~ 
გინახავს მთიდან გადმომსკდარი წყალი მოსხლეტით? – 
ყანა მდელოსთან, ბაღი ტყესთან როგორ საუბრობს? – 
ეს ჩემი უხვი სამშობლოა, ჩემი ოსეთი – 
ქვეყნის მშვენება – მშვიდობის და ხვავის საუფლო... 
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ფიჭვი 
 

მე არ ვიცი: 
სად ბზინავდი მზეზე... 
მე არ ვიცი: 
სად ილტვოდი ზეზე!... 
სად რა გქონდა სადარდელი, 
სად რა გქონდა სანატრელი, 
არაფერი მე არ ვიცი შენზე!... 
ვიცი: მოგჭრეს, 
დაგხერხეს და დაგფიცრეს, 
ახლა აქ ხარ – 
ჩემი სახლი გქვია!... 
არ ინაღვლო, 
მაღალ წარსულს გაფიცებ, 
მოყვრისათვის კარი გქონდეს ღია!... 
ჩემო სახლო! 
ისე ცხოვრობ, როგორც 
ღია ცის ქვეშ 
უბინაო კაცი!... 
ნისლი მიდის 
ხევ-ხევ, 
სერ-სერ, 
გორ-გორ, 
შენს წინ ხარობს 
ორი დიდი ცაცხვი. 
ცოცხალს გავხარ 
ფიქრითა და განცდით, 
ისევ დგახარ, 
განა მართლა მოგჭრეს!... 
ვაჰმე, ზოგჯერ შენ არ გგვანან კაცნი, – 
სხვისთვის სითბოს ვერ ვიმეტებთ! 
სხვისთვის გულის კარებს ვკეტავთ! – 
რა თქმა უნდა, – ზოგიერთნი-ზოგჯერ!... 
შენ კი სტუმრის მოლოდინში დგახარ 



 
 

 173 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

და ამშვენებ სამოსახლო ბექობს.… 
ნეტა მართლა მოვიდოდეს ახლა 
სტუმარი და ცაცხვის ძირში 
ვჭექოთ ერთი, ჩვენ რომ ვიცით, 
ძველებური `სივარადა~ ვჭექოთ!... 
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კოსტა მარგიევი 

 
ვეძებ ჩემს ახალგაზრდობას 

 
დავეძებ მე ჩემს ახალგაზრდობას... 
სად გაჰქრა ასე დაუდგრომელი... 
ნეტავ რომელი წყლები გასტოპა, 
გადაიარა მთები რომელი... 
 
იქნებ სალ კლდეზე ფრთა შეეყინა 
და იმის მხრებზე თოვლ-ნისლი წვება, 
იქნებ წამოჰკრა ქვაზე ფეხი და 
ადგომა უნდა და ვეღარ დგება. 
 
იქნებ შორს წასულს დაებნა გზები, 
იქნებ მდელოზე ცხვარ-ძროხას მწყემსავს, 
მთაში სალამურს აკვნესებს გზნებით 
და ზედ დამღერის სიმღერებს ჩემსას. 
 
იქნება ხელში აიღო ცელი, 
ალბათ ეძახდა ყანა სამკალი, 
იქნებ ჩიტივით, დილას რომ ელის, 
შეციებული ბუჩქში კანკალებს. 
 
იქნება ღრუბლის გადიქცა ქულად 
და მიწას ასმევს ჟუჟუნა წვიმას. 
იქნებ აფიცხებს სამჭდლოს ქურას 
და ფოლადს ნამგლის ბასრ პირად სჭიმავს. 
 
იქნებ მთვარიან ღამეში დადის,  
ბაგეზე სატრფოს კოცნა ადნება, 
იქნება გულით აკვნესებს დარდი, 
გულის ოცნება არ უმართლდება. 
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იქნებ ომშია, ვაჟკაცურ ლამით 
ხმალშემართული სიკვდილის კართან, 
იქნება მოძმე დაუჭრეს მძიმედ 
და იგი ფრთხილად აფარებს კალთას. 
 
იქნებ ყამირზე დასცა კარავი, 
მიწას შეება მკლავმოუღლელი, 
იქნებ აიღო ხელში კალამი 
და ჩვენს მღელვარე დღეებს უმღერის. 
 
იქნებ ზღვაზეა, იქნებ ცაშია, 
ღრუბლებში, წყლებში გზებს მიიკვალავს, 
იქნება სხვისი დახსნის ცდაშია, 
გულზე შიში რომ არ მიიკარა. 
 
გრიგალთან სტვენით დაჰქრის ეგების, 
და გაზაფხული უწევს მკლავებზე... 
ყოველდღე ზეზე რომ ვეგებები, 
ახალგაზრდობას ჩემსას დავეძებ. 
 
ვეძებ, გავყივი მშობელ მთა-გორებს, 
ცაში მერცხლები ჰფრენენ გუნდებად. 
რა შორს წასულა – ხმას ვერ ვაგონებ, 
ველოდები და აღარ ბრუნდება. 
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რევაზ ასაევი 
 
 

ვასთირჯი 
გიორგი ლეონიძეს, 

რომელმაც მიამბო ეს ლეგენდა. 
 

ნიკორწმინდას ნისლი ბურავს, 
გზებზე თეთრად ბარდნის, 
კურდღელივით განაბულა 
თოვლში ეკალ-ბარდი. 
ძლივს მიიკვლევს თოვლში გზაწვრილს 
ღამეული გზავრი, 
თვალში ნამქერს უხვად აყრის 
ქარი აბეზარი. 
საით მიდის, ან რა ჰქვია 
ქაჯია თუ კაცი? 
სად გატეხა ასე გვიან 
ღამე ასე მკაცრი? 
შესულია ლხინის ეშხში 
ნაღვინევი მგზავრი, 
და მისი ხმა სიბნელეში 
რეკავს, როგორც ზარი. 
მწიფობისთვეს მხოლოდ მიტომ 
დააღვინა ღვინო, 
რომ ზამთარში ლხინი იზმოს, 
სვას და იღიღინოს. 
ჰოდა, დღესაც შერჩა სუფრას, 
კვლავ დაჯაბნა ხათრმა, 
განა კახურ ღვინით დათვრა, - 
სიყვარულით დათვრა. 
დათვრება და შენც დაგათრობს 
მასპინძელი უხვი. 



 
 

 177 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

სახლში სითბო ელის ბუხრის, 
მიდის მგლური მუხლით. 
ბნელი ღამე უყვართ მხეცებს, 
დაღმუიან გზებზე, 
გამოსულა მგელი ტყიდან 
და საკბილოს ეძებს. 
მიიჩქარის სახლისაკენ 
სცივა, ყინვა აკრთობს, 
ბნელში ხედავს თავის სარკმელს, 
თოვლში ჩაფლულ ტაფობს. 
თვალს ერევა უკვე რული, 
აკაკუნებს კარებს, 
ცოლს თვალებში სიხრულის 
ცრემლი უკნკალებს. 
ცოლს ბარბაცით გვერდს აუვლის, 
ბავშვებს კოცნის ხარბად, 
მაგრამ ეს რა უცნაური 
ფიქრი დაებადა! 
-ვაი, ჩემს თავს, დავიბენი, 
ეს რა დამემართა, 
არ შემისვამს სადღეგრძელო 
უგზო-უკვლო მგზავრთა.  
ქუდს დასტაცა ხელი იმ წამს 
ფიქრით შორ გზას მისწვდა, 
ყველაწმინდას სადღეგრძელო  
როგორ დამავიწყდა. 
გზას დაადგა ნიკორწმინდის, 
ირგვლივ თეთრად ბარდნის, 
მასთან ერთად ქარში გარბის  
ეკალი და ბარდი. 
მიდის გზაზე... არ აშინებს 
არც თოში, არც დელგმა, 
ალიონზე მასპინძლის წინ 
თავდახრილი შედგა. 
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– ეს გზა, თუმცა განვვლე ძნელად, 
მაინც მოველ, რათა 
დამელია სადღეგრძელო 
უგზო-უკვლო მგზავრთა, 
...შეეწიოს ყველწმინდა, 
ვინც თვალს აპყრობს ცისკენ... 
თქვა და მერე ნიკორწმინდის  
გზას დაადგა ისევ!  
 

 
 
 
  

შემოდგომის სურათი 
 

გაუფერულდა მწვანე დღეები, 
ბუნება გახდა რუხი, ტიალი, 
ქარი გაიჭრა არყის ხეებში 
უკანასკნელი ფოთლის ტრიალით. 
 
ნაძვებს შიში აქვთ ყინვისა, ალბათ, 
და არ იხდიან მუქმწვანე ნაბდებს, 
ქარი ეშვება მიწაზე დაბლა  
და ფეხშიშველა გადინავარდებს. 
გზები მისდევენ ათას მავთულებს 
და ვით სიმების მესმის წკრიალი, 
ასე მგონია, ცაში ფანდურებს 
ნაზი თითებით უკრავს ნიავი. 
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ნაფი ჯუსოითი 
 
 
 
 

გამარჯობა, მთებო! 
 

ჰე, მთანო ჩემნო, მშობლიურნო, მდუმარე კლდენო, 
თქვენს მკერდზე ვიყავ მიყუჟული ჩიტის ბახალი, 
ვიქეც არწივად და მის დარად ქარაფთ დავფრენო: – 
ნართი მგზავრივით ხერგის მკვირცხლად გადამლახავი! 
 
მზრდიდა ანკარა, კამკამა წყლით მთა – ვით მშობელი,  
არწივის მართვეს, – ხან სევდიან, ხან ლაღ ფრინველად, 
შენ გაგიმარჯოს, მთაო-დედავ, კლდეთა მპყრობელი – 
იდექი მტკიცედ, უდარდელად და უდრტვინველად! 
 
ჰე, მშობლიურო მთებო ჩემო, ვით არ მიყვარდეთ, 
ვმღერი და გლოცავთ: დაე, ბედი ნუ გაგაწვალებთ!  
მინდა გჯეროდეთ, უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე 
თქვენთვის ვიცოცხლებ, მოვკვდები და თავს  

განაცვალებთ! 
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როდის გალობს ბულბული   
 

– როდის გალობს, როდის გალობს ბულბული? 
– როცა სძინავთ დედამიწის ბინადრებს, 
მაშინ, როცა ღამეა და უკუნი, 
ბჟუტავს ციდან შორეული სინათლე. 
 
როცა გალობს დარდიანად ბულბული – 
მეც რატომღაც მეღვიძება ნაღვლიანს. 
ვუსმენ ღამის წყვდიადს, სულშეგუბული, 
ღამე წყნარი და მდუმარე სახლია. 
 
როცა მხოლოდ სიხარული გამღერებს – 
არა, არ ხარ პოეტი და მგოსანი. 
წუხილს სხვისას გულით თუ არ აჰყევი. 
მაშინ შენგან სიყვარულიც შორს არის. 
 
მხოლოდ სუფრას თუ უზიხარ სალხინოს, 
თუ დიადი არ გაღელვებს ოცნება – 
მაშინ ქვეყნად სულ ამაოდ ჯახირობ, 
სახელს უტეხ მგოსნის პატიოსნებას. 
 
როცა კაცის სული ცრემლით ბინდდება, 
როცა ირგვლივ ღამეა და უკუნი, 
როცა გვიჭირს და მშველელი გვჭირდება 
მაშინ გალობს, მაშინ გალობს ბულბული! 
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მე გულახდილი ბავშვი ვიყავი   
 

ვიყავი ბავშვი მთლად გულუბრყვილო 
და გულში მედო სითბო და მადლი, 
ყველას მივენდე, ვინც გამიღიმა, –  
ძლიერ მიყვარდა ღიმილი მათი... 
ჰოდა, ასეთი მიმნდობი ბიჭი 
მოყვრებს დავუდექ მოსამსახურედ 
და დამაყვედრეს მოყვრებმა ისიც, 
სამადლოდ სხვებმა რომ დამაპურეს. 
ჩემი გულიდან გაქრა იმწამსვე 
სიყვარული და იმედი მათი... 
მხოლოდ კეთილი კაცი ვიწამე, – 
ქვეყნად რამდენი კეთილი დადის! 
მას შემდეგ თუმცა მრავალი წელი 
არის გასული ნისლად და ჯანღად, – 
ხინჯად ხარ გულში, ტკივილო ძველო, 
ყველგან დამყვები და ყველგან ჩანხარ! 
და მე მიყვარდა ყველა კეთილი, 
ხოლო თუ ვინმე დიდკაცს ვნახავდი, – 
დავფოფინებდი მის წინ მტრედივით 
და გავყვებოდი ზოგჯერ სახლამდის... 
იყო დრო, როცა ყველასი მწამდა, 
ყველა მართალი მეგონა კაცი, 
ვეღარ ვარჩევდი ორგულს და მართალს, 
ძალიან ხშირად ვცდებოდი მათთან. 
მათ საიდუმლოს გვიანღა ჩავწვდი. 
ზოგჯერ ძმაკაციც მტოვებდა ჭირში 
და მღალატობდა ძვირფასი ქალიც, – 
მაინც არ მქონდა ცხოვრების შიში, 
მაინც მრჩებოდა იმედი ხვალის. 
მამულს და ჩემს ხალხს, მზეზე გარუჯულს, 
მაინც მივენდე, მაინც ვფიცავდი 
და ბზარითაც კი აღარ ვიცავდი 
ჩემში მინდობას მოკვდავისადმი. 
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მე გულახდილი ბავშვი ვიყავი, 
გულახდილი ვარ ყველასთან დღესაც, 
ოღონდ არ მიყვარს, ვისაც ნიღაბი 
აქვს და ვითომდა სიკეთეს თესავს!  

 
 
 
 
 

  ვარსკვლავი   
 

მთის ბილიკი მოჩანს, ხან არ მოჩანს, 
ხან მიდის და... ხან არ მიდის თითქოს. 
მაღალი მთის მთვარეს უმზერს მორცხვად 
და მთვარე კი მთაზე სულ არ ფიქრობს. 
 

და სიჩუმე ამ შავბნელი ღამის, 
როგორც მუნჯი, მაშინებს და მაკრთობს... 
ცის ვარსკვლავმა თითქოს გაჰკრა მხარი, 
ვით რაკეტამ გაანათა ფართოდ... 
 

ო, იმ ვარსკვლავს, ვარსკვლავს იმ ერთადერთს, 
ციმციმას და მოწკრიალე შენს ხმას, 
ჩემი სახლის აივნიდან ცამდე 
შევყურებ და...… ის ვარსკვლავი შენ ხარ. 
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რთული ასაკი 
 

მეც მზებუდობის ჟამი დამიდგა, 
ჩემშიც ჰქრის უკვე დარდის ზეფირი... 
და იმედები, სწორედ ამიტომ, 
შორს მიფრინავენ წეროებივით. 
მე შევხვედრივარ მრავალ განსაცდელს, 
მე დამიღვრია ცრემლი ტბორებად... 
სიჭაბუკეში მაინც ათასჯერ 
იოლი არის, თურმე, ცხოვრება. 
... და ჯარისკაცი ცივ და ნისლიან 
მდინარეში რომ შევა ყელამდე, – 
მე რთულ ასაკში შევედი ისე 
და დღემდე უხმოდ ვითმენ ყველაფერს. 
აწი არავინ მოგეფერება, 
აწი სხვებს იქით უნდა ეფერო, 
ვინც უმამოა, სხვებზე უფრორე 
გაანებივრე იგი, ბებერო! 
სიპ ქვაზეც ნერგი ახარე მზისებრ 
და იმედები აასხი მძივად, 
თორემ დღეები გაკლდება ისე, 
თითქოს კოშკი ხარ და ქვები გცვივა... 
ძნელია, ძმაო, აფრენა ცაში, 
მით უფრო, როცა კაცურად ცხოვრობ... 
თუკი ყველა დღეს კვირტივით გაშლი, – 
სვებედნიერი მაშინ ხარ მხოლოდ; 
უფრო ძნელია, ცილს თუ გწამებენ 
და მარტოობა თუ დაგაქვს საგზლად 
და თუ შურთ შენი ნათესავებსაც... 
უნდა ითმინო, არაა სხვა გზა. 
უნდა დაუხვდე ჭირ-ვარამს რიხით, 
თორემ წუხილით ვერას გახდები. 
ცოდვაა, ვინაც არ იყო ციხე, 
თუნდ ერთი ბრძოლის გადასახდელი. 
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უსახელო მთა 
 

ჰა, უსახელო მთაზე შევდექი, 
ჩემი ოსეთის მშობელ მიწაზე 
და მთას კი არა, ასე მგონია, 
ხელისგულს ვტკეპნი გმირი ბათრაძის.*  
 
ამ მთაზე კოშკი არა დგას არსად. 
და ვერც აკლდამას მოიძევს თვალი, 
ის კი არა, და 

დეკას ბუჩქიც არ მოჩანს სადმე – 
მიაყურადე – სიჩუმეა სამარის დარი. 
 
როდესაც სიო დაურბენს ბალახს, 
მუხლამდე მომდგარს და მოხასხასეს, 
წელში მოხრილი ბალახი მოჰგავს 
საიერიშოდ დაძრულ მეომრებს. 
 
შედგება სიო უეცრად მერე – 
მოყელყელავე ბალახის ღერებს, 
რომელიღაცა გადურბენს სიტყვა 
და ჰომეროსის უკვდავ ლექსივით, 
შვებას მგვრის მათი ნაჩურჩულევი. 
 
ო, რას ჩურჩულებს ისეთს ნეტავი 
და რას მოგვითხრობს თავის ენაზე, 
გარინდული და სავსე სინაზით, 
ეს უთვალავი ბალახის ღერო? 

 
 
 
_____________________ 
* ბათრაძი – ნართების ეპოსის ერთ-ერთი გმირი  
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ამბობენ, თითქოს, უხსოვარ დროში, 
სიცოცხლის მძაფრი დვრიტით ვნებული, 
სახელს, დიდებას დანატრებული 
და მტარვალის სისხლს მოწყურებული – 
ალანებისგან ვინც კი გადარჩა, 
ამ უხვ მიწაზე დამკვიდრებულა, 
გარდასულ დროის უსიერებში, 
შეჭიდებული ჟამთა სიავეს, 
როგორც ჯიხვები, რქადაგრეხილნი, 
ქეიბურებით ოტებულები, 
ილტვიან ხოლმე თხემიდან თხემზე, 
ისინიც ისე მოისწრაფოდნენ 
საუკუნიდან საუკუნეში.  
  
ხოლო ამ მთაზე, რომელზეც ვდგავარ, 
ბევრმა ჭაბუკმა დალია სული 
და ახლა მათი მკვრივი ძვლებიდან, 
ქარებისგან რომ გათეთრებულა 
და წვიმებისგან გადარეცხილა – 
მწვანე ბალახი ბიბინებს ლაღად. 
ეს არავინ უწყის; 
 
სახელოვანი შვილი ალანთა, 
ძე ნუზალელთა – სოსლანი დავით, 
იმას ამბობენ, ამ მთიდანო გადაცქეროდა 
გადაშლილ ველებს საქართველოსას 
და, როგორც ჯიხვი მოწყურებული, 
თამარის თვალებს ინატვროდა – 
გიშრის ორ წყაროს. 
 
ამბობენ კიდევ, ამოსულა ერთხელაც აქეთ 
სულმნათი კოსტა და  
ხასხასა ეს ბალახები 
მეგობრებივით მოუკითხავს, მოფერებია. 
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დაბრუნებულა მერე უკან... 
რომელ ენაზე საუბრობდა 
იგი ბალახთან – 
ეს არვინ უწყის. 
 
იმ ვიწროებში კი  
ოდესღაც პარტიზანები 
ერთ ლომგულ მოძმეს მარხავდნენ თურმე, 
მისი სისხლიდან ამოსული ცახცახა ისლი – 
თოვლის საბანქვეშ, 
ცივ ზამთარშიც არა ხმებაო... 
 
ჰა, უსახელო მთაზე შევდექი 
და ქუდმოხდილი სიტყვასა ვბედავ: 
ჩემო ოსეთო, სისხლო და ხორცო, 
პატარა, მაგრამ 
ლამაზო დედავ! 
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მიპატიჟება ოსეთში 
 

გეპატიჟებით, ოსეთი გელით, 
კეთილი გულით, გაშლილი ხელით. 
 
უპოვარსა და არასმქონესო, 
ჩვენში, ოსეთში, იტყოდნენ ძველად, 
არ კადრულობს და Aარვინ სტუმრობსო, 
დიდ-პატარაო, – გაურბის ყველა. 
 
ეს იყო მაშინ... წარსულს ჩაბარდა, 
დღეს ვიღა ზრახავს ალანს ღარიბად. 
თუმც ცოტანი ვართ, მობრძანდით, ენდეთ 
უმცროსი ძმების შნოს და მარიფათს. 
 
წინ რა დაუდგეს ჩვენს ძმობას ნეტავ, 
ჩვენ მეგობრობას თაყვანს ვცემთ ოდით, 
გული გადვუხსნათ უნდა ერთმანეთს, 
ჰოდა, გვიკადრეთ, მობრძანდით, მოდით... 
 
არ შეგაშინოთ სიმცირემ ჩვენმა, 
მცირე ერს მცირე როდი გვაქვს ტაბლაც, 
ტოლს არ დავუდებთ ძმობაში არვის, 
მობრძანდით, თავი გეგონოთ ზღაპრად!.. 
 
ჭირსა და ლხინში, როგორც წესია, 
არ დაგვიზოგავს აროდეს თავი... 
ინებეთ ჩვენი განთქმული ლუდი, 
ლუდთან მოგართმევთ ხაჭაპურს, ხავიწს... 
 
სხვა კერძებსაც რომ დააგემოვნებთ, 
ხიჩატულს დავდგამთ ტაბლაზე ბოლოს: 
ჩვენი ტყე-ველის დალოცვილ ნობათს – 
მოცხარს და ცირცელს, მოცვსა და ჟოლოს... 
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თქვენს დასატკბობად ნირს იცვლის მყისვე 
ბუნების ფერი ათასნაირი, 
ისლის თავთავთა თეთრი ნაჟური, 
მყინვარის ცრემლი თუ მთის ჰაერი. 

  
შეღამებულზე, სიოს ღიღინში, 
გარეთ გახედვას რაღა სჯობს ნეტავ, 
თხილის ბუჩქების საამურ შრიალს, 
მდელოთა ნაბადს, ბინდშიც რომ ხედავ. 
 
დილით, წასვლა თუ არ დაიშალეთ, – 
რომ გადიაროთ უვნებლად ღრენი, 
თვალთა შუქით რომ გზას ანათებენ – 
გამოგყვებიან ბიჭები ჩვენი. 
 
ჩვენი სიმცირე ნუ შეგაშინებთ, 
დებო და ძმებო, გვეწვიეთ ბარემ 
და თვითონ ნახავთ, მოყვასს რომ ვეტრფით, 
რამოდენაა ალანთა მხარე... 
 
გეპატიჟებათ ოსეთი, გელით, 
კეთილი გულით, გაშლილი ხელით!.. 
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* * * 
 

შევდივარ ტყეში, 
გეძებ და გიხმობ, 
მაგრამ ვერსაით ავიღე გეში. 
 
დავდივარ მინდვრად 
და შენზე ვფიქრობ, 
მინდვრის ყვავილში გიპოვო მინდა. 
 
დავდივარ გზებზე, 
გზებს ვეკითხები: 
– ვიპოვი? – იქნებ ამაოდ ვეძებ. 
 
მიდიან გზები 
ოთხივე მხარეს 
და ვეტოტები სინათლის ნამცვრევს, 
დუმილი ტყეში, 
დუმილი მინდვრად – 
არავის უნდა პასუხი გამცეს. 
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ვაჟკაცობა  
 

ლექსებში, გაგიხარია, –  
ბრდღვინავ დაჭრილი ხარივით, 
ცხოვრებაში კი ცხვარი ხარ, 
ცხოვრობ შეწირულ ცხვარივით. 
 

სკამი და თანამდებობა 
გამხდარა შენთვის მთავარი, 
ეგ ვაჟკაცობა გგონია? 
ეგ ვაჟკაცობა არ არის! 
 

თუკი ნამდვილი კაცი ხარ, 
ანუ ვაჟკაცი ნამდვილი, 
წინ საქმით უნდა იარო 
და არა ოდენ ქადილით. 
 

თუ დაგიბლაგვდა კაცობა, 
სიმართლის ხმალი ფხიანი, 
იცოდე – უკვე მკვდარი ხარ, 
ვითარცა ადამიანი.  

 
მხედარი 

 

იბადება ზოგი ქუდბედიან ბიჭად, 
ზღაპრად მიაჩნია ქვეყნის ლიბო-ფუძე, 
თითქოს უნაგირი იყოს დედამიწა 
და დროს – ფიცხელ მერანს, მოახტება ზურგზე. 
 

უნაგირზე ყინჩად დამჯდარა და მიჰქრის, 
სულ ერთია მისთვის საით, რომელ მხარეს, 
სადმე შეჩერდება სულაც არ აფიქრებს – 
სად შეხვდება ნათელ გამთენიას ხვალე? 
 

მაგრამ დაეწევა ერთხელ ბედისწერა 
და ზღაპრული ქროლვა დაუჯდება ძვირად. 
მიჰქრის სადავეებმიშვებული ცხენი 
და იმ ყოვლისშემძლეს მკვდრული ძილით ძინავს.  
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  ღამე ზღვის პირას   
 

ზღვას ჰგავს ბნელიც – ღამის მგზავრი... 
მიდის იგი თავის გზაზე. 
და ზღვას მთვარე ვერცხლის ქამრით 
ალამაზებს. 
 
ზღვას არც სძინავს და არც ღვიძავს, – 
მთვარის შუქში ღამე ჰყვავის... 
და სიმშვიდეც მოსავს მიწას 
ღამესავით. 
 
ზვირთნი მთვარის სხივებს სვამენ, – 
იქარვებენ დარდებს ოხვრით... 
ზღვა კამეჩის მსგავსად, ღამეს 
ცოხნის. 
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ღამეული ფიქრები   
 

მდინარის პირას ანთია ცეცხლი 
და სიბნელეში იწვის ეულად – 
თითქოს ცის კალთა ჩამორღვეულა. 
ჩემი გულივით ანთია ცეცხლი, 
ისმის შრიალი ლელის და ლერწმის. 
 
სძინავს ქვეყანას, სძინავთ თევზებსაც, 
აგერ ქვის ყელზე ვერცხლისფრად ბრწყინავს 
და თევზს ძმობილის გვერდიგვერდ სძინავს. 
აქაა მისი ბინა და ბუდე, 
ძმობილის ფარფლი სასთუმლად უდევს. 
 
სძინავს მშობლიურ მიწა-წყალს წყნარად, 
ეს ღამეც წავა, მდინარეც წავა, 
მე კი ყოველთვის აქვე ვიქნები, 
როგორც გუშაგი მისი ფიქრების. 
ხავერდის ფარდის მსგავსად, წყვდიადი 
გაიწევს განზე და განთიადი 
ავა სცენაზე, რომ კიდით-კიდე 
შეეხმიანოს ველებს და მინდვრებს, 
ხმა მიაწვდინოს ირგვლივ ყველგანა 
და გააღვიძოს ჩემი ქვეყანა. 
და როცა სხივი სხივს მხარს აუბამს, 
მე და მამული ვსხდებით საუბრად. 
მე მისი ღვიძლი შვილი ერთგული, 
მასთან ფიცით და სისხლით შეკრული. 
– ო, ჩემო მიწავ, მამულო ჩემო,  
ჩემო მაშვრალო, ძლიერო ხალხო, 
მომიახლოვდი, მოიწი ახლოს, 
მზისქვეშ დადექი, რომ კარგად გნახო. 
და რასაც გეტყვი, დაიმახსოვრო, 
უშენოდ მწირი და უსასოო, 
შენი მოყმე ვარ, შენი მორჩილი, 
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რაც მტკივა ხოლმე, შენ შემოგჩივი. 
იტყვი – ვიცოცხლებ, იტყვი – მოვკვდები, 
თუ მოისურვებ – კვლავ გავცოცხლდები. 
რომ სულ ნათობდეს შენი საყდარი, 
მე ავენთები, ვით ჩირაღდანი.  
მე ავენთები, როგორც მნათობი 
და აგისრულებ, რასაც ნატრობდი, 

შენი შვილი ვარ, შენი მორჩილი, 
შენს ყალიბზე და თარგზე მოჭრილი. 
ოღონდ ერთს გეტყვი: რადგან კაცი ვარ, 
კაცთა ბუნება რადგან მკაცრია, 
რადგან მახურავს ქუდი ნამუსის, 
რადგან აქ ვცხოვრობ, აქ, ჩემს მამულში, 
არ შემიძლია კუდის სავსავი 
მათხოვარივით და მონასავით. 
კაცი ვარ, არა მონა, ლაჩარი, 
პატრონს რომ მისდევს უკან ჩანჩალით. 
და მონასავით ძირს თავდახრილი 
ვერ ვივლი, თუნდაც მკლავდნენ მახვილით. 
რადგან ნამუსის ქუდი მახურავს, 
ვერ დავუდგები პირფერს მსახურად. 
თუნდ დამემდუროს მთელი ქვეყანა, 
მაინც ვერ ვიტყვი სიტყვას მკვეხარას. 
რომ მაშინებდნენ თუნდაც სიკვდილით, 
გულში დაჭრილი და ფერმიხდილი, 
მაინც ხმამაღლა ვიტყვი სიმართლეს, 
თუნდაც ჩამიქრეს თვალში სინათლე. 
და თუ ვერ შევძლებ მის მსახურებას, 
თუ სხვა გზა არსად არ მეგულება, 
დაე, ხარობდნენ ის პირმოთნე ნაზირ-ვეზირნი,  
მე კი ვიქნები უტყვი, თევზივით.… 
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თიბათვის დილა   
 

როგორც იქნა გათენდა, 
არემარე გარინდდა. 
და მზემ შემოიხედა 
ცის მოღებული კარიდან, 
დედამიწა იღვიძებს 
და გამოდის ღამიდან. 
 
მე ვარ მისი მთიბველი, 
მისი ცელის მქნეველი, 
მისი ვაჟი უმცროსი  
და ეს ტურფა ტყე-ველი 
ჩემი არის, მარადის 
მტრისგან დაუძლეველი. 
 
მაშ, სად ვზივარ მოწყენით, 
ცელზე თავმიყრდნობილი, 
ნეტავ რატომ მეწვია 
სევდა – ჩემი დობილი, 
ვწუხ, ვით წვიმის ღრუბელი 
ქარის გამოხმობილი. 
 
ალბათ, იმის გამო ვარ 
ასე გულდარდიანი. 
გამახსენდი უეცრად 
და ეს დილა მზიანი 
ჩემთვის უცებ გაცივდა, 
როგორც დილა იანვრის. 
 
გამახსენდი უეცრად, 
გამახსენდა წარსული, 
კვლავ გაღვივდა ოცნება 
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გულში გამონასკვული, 
ბიცენონის მსგავსი ხარ, 
ზღვის ლამაზი ასული. 
 
ახლა ის ოცნებები 
მცვივა ხოლმე ცრემლებად, 
ერთად ყოფნა გვწყუროდა, 
ერთად ყოფნა გვენება, 
მაგრამ ახლა ტირილით 
წარსულს რა ეშველება?! 
 
აწ აქ ვით დაგაბრუნებ 
დონბეთთერის ბიცენონს,  
ბედმა ასე გვარგუნა, 
რომ შორი-შორს ვიცრემლოთ, 
ნუგეშად და მფარველად, 
თქვენღა დაგვრჩით სიზმრებო! 
 
გავალ მინდვრად, დარდისთვის 
ახლა არა მცალია, 
ბალახები მიცდიან, 
ბალახებზე ნამია, 
ისიც ჩემი ცრემლია, 
მისი ტყუპისცალია. 
 
ჩემს ოცნებებს ვამსგავსებ 
ამ ბალახებს, მინდობილს 
ნიავს, როგორ მწყუროდი, 
ოი, როგორ მინდოდი. 
წავალ, უნდა გავთიბო 
ოცნებების მინდორი. 
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კოსტა ხეთაგათს 
 

თაობა მიდის, თაობა მოდის, 
ლხინს დარდი ცვლის და  
დარდს – ლხინი მარად. 
პაპათა აჩრდილს მივმართავ, როცა 
ვეღარას ვშველი ბოღმას და ვარამს; 
 
მაშინ მოგიხმობ, სწორედ, გოლიათს, 
კაეშანი მკლავს როდესაც მწველი: 
საწყალს და უბირს ბედი მქონია, – 
გულს მეფონება სიმღერა შენი... 
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ოს დედას  
 

დედას არ ჰქონდა მომღერლის ნიჭი, 
ლექსთანაც გახლდათ რატომღაც უბრად, 
ისუსებოდნენ ხათრით ბიჭები, 
რომ გახედავდა ცერად და ქუფრად. 
 
გულიდან, მისი ალერსის ფასად, 
ალმასის მძივებს ვკემსავდი ხელად, 
მისი ცრემლებით ვიქეცი კაცად, 
მისი დუმილით ავიდგი ენა. 
მივხვდი, რომ ყოფა ყოფილა ძნელი, 
რომ ლხინი შვება როდია მუდამ, 
ძნელია, როცა ქვეყნად გყავს მტერი, 
რომ მოყვასს ცოდვა შეუნდო უნდა... 
და მახსენდება, მაღლაა ღმერთი. 
 
მუდამ ეს ჰქონდა მშობელს სათქმელად: – 
`სიტყვა სიტყვაა, სიტყვასთან ერთად 
გამოგაჩინოს უნდა საქმემაც...~ 
და მსურს ასეთი სვე დაგვყვეს ბედად, – 
მოვლენილიყავ სიტყვავ საგმიროდ – 
მგოსნად მიგულოს ალანმა დედამ, 
ხოლო შენ თვისი სული შთაგბეროს!... 
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სამყაროს გამოღვიძება  
 
ზეცა და მიწა ძილად ქცეულა 
და იცრიცება თანდათან მთვარე, 
შუქნიშნები კი, მდგარნი ეულად, 
აპარპალებენ ალისფერ თვალებს. 
 
ამოიოხრა სიზმარში მიწამ, 
უკვე იშლება დღეღამის ზღუდე, 
წამოიშალა უეცრად სივრცე, 
როგორც მთვლემარე ფრინველთა გუნდი. 
მოასკდა შუქი დაბინდულ მთა-ველს, 
ქარი მიდენის ღრუბელთა კრავებს, 
მთებს დაუბრუნდათ ხასხასა ფერი, 
ნაკადული კი მღერის და მღერის. 
კვლავ დაუბრუნდათ შემოგარენებს 
სიხარულის და სიცოცხლის ნიჭი, 
როგორც რაკეტა – თავის ბუდიდან 
ლაჟვარდებისკენ აიჭრა ჩიტი. 
უცბად განათდა სამყარო მთელი, 
...და მღერის ზეცა 

და მიწა მღერის, 
მღერის სინათლე, მომსკდარი ღვარად.  
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ქალის ცრემლები  

 
ქალი – დედაა, ქალიშვილი, ან თუ რძალია, 
გულსათუთია, თუ კაჟივით გულმაგარია, 
ჭირის დღეზეა, თუ სალხინოდ მიუხარია, – 
ცრემლს დაატარებს საგზალივით, ქალი – ქალია! 
 
ვიცი დედისგან, ვიცი დისგან, სატრფოსგან ვიცი, 
გულით ლხინობენ, თუ ნაღველი გაიძრა ხმაში, – 
მათ სახეებზე ტყუპი ცრემლის შეამჩნევთ ციმციმს 
და ჩემი სულიც მჭმუნვარებს მაშინ. 
 
დარდად ვიქეცი დედისათვის დაბადებითვე, 
შიშობდა, ჯერ არც ვარსებობდი, ვაითუ მოვკვდე! 
ჩემს ურჩობაზე ტიროდა, ჩემს `ორიანებზე~, 
მერე იმაზეც: – `სწავლას თავი რომ გადავაკალ~. 
 
ხოლო როდესაც ომში წაველ, 
დედას მაშინ გაუშრა ცრემლი. 
ვინც მიყვარდა და არ მიყვარდა, 
ყველას მაგივრად ტიროდა დედა, 
თითქოს ვინმე მეცდუნებინოს, 
ან და შემერთოს და მერე გამეგდოს. 

 
დამნაშავე ვართ თქვენ წინაშე, 
დედის ცრემლებო, წმინდა ცრემლებო, 
თქვენ წინაშე ვალში ვართ მუდამ, 
მამაჩემიც, მეც, ჩემი ვაჟიც. 
ცრემლებო! – 
ქალის მოცინარე, მწარე ცრემლებო! 
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ვიცი, თქვენ ბრწყინავთ 
საუკუნოვან ნიჟარაში მდინარის პირას. 
მე ყველაფერი გამოვცადე, გამოვიარე: 
თქვენი ალერსი, თქვენი მტრობა, თქვენი სიწმინდე, 
 
მადლობელი ვარ ყველაფრისთვის, მადლობელი ვარ! 
თქვენ ძლიერნი ხართ და ყველას შემწე; 
მახვილივით ჭრით, 
ჭრილობასაც წამლობთ, – ცრემლსა ღვრით... 
არ მსურს, ჩემ გამო, 
ქვეყნად რამე ზიანი შეგხვდეთ, 
ის რა კაცია, ვინც არ იცის, 
რომ უთქვენოდ სიცოცხლე არ ღირს! 
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საალერსო ლექსი 
 

მე ბალახი ვარ,  
წვიმის ხმაზე გამომეღვიძა, 
მზე მწვავდა, თავის წითელ ისრებს  
მიყრიდა გულში, 
ენა გამიხმა  
და ხორშაკმა ქარებმაც ზანტად 
ჩამომიქროლეს  
და ხრიოკზე დამაგდეს მარტო. 
მე მაინც ვდგავარ, უშიშარი და უძლეველი, 
მე ბალახი ვარ,  
ვიყავი და მარად ვიქნები. 
 

მე ბალახი ვარ  
და ჟუჟუნა წვიმას ვნატრულობ, 
ოდეს ჩემი მწვანე კანჭებით  
სულ ცეკვა-ცეკვით მოვივლი მიწას, 
ოდეს ჩემი მწვანე მკლავებით 
ჩავეხუტები შეყვარებულებს 
და ცის გუმბათსაც ამოვავლებ 
ჩემს სიმწვანეში. 
 

ხანაც დამათოვს,  
მგლოვიარე საფლავის მიწას, 
ჩემი ფესვი კი 
თოვლის ქვეშაც აღორძინდება, 
თოვლის ქვეშაც გაძლებს მარადის 
როგორც მამონტის ბებერი ძვლები. 
და გაზაფხულზე ამოსკდება მწვანე ზვირთებად. 
ჰეი, მოკვდავო, მიწიერო, 
რა კეთილი ხარ, 
რა ადვილი მოსაფერები. 
 

მე ბალახი ვარ – 
ესეც მყოფნის სიხარულისთვის. 

 



 
 

 202 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

* * * 
 
წინაპრებო, მშვიდობით! მეძახის მომავალი, 
გზები შორზე შორია და მიზანი ნათელი, 
თუკი რამე შევძელი თქვენმა შთამომავალმა, – 
თქვენს გარდახდილ ბრძოლებს და სახელს შევემატები. 
 
ჩვენი სინდის-ნამუსის მსაჯულებო, მშვიდობით! 
თქვენით მადგას მამულის და კაცობის უღელი, 
თქვენი ტანჯვა-წამება, დღენი უამინდობის 
როცა გამახსენდება, – 
მწუხარე ხმით ვუმღერი. 
 
ბევრი ტანჯვა გადამხდა და ბევრი მწუხარება, 
დიახ, მიჭირს, რამეთუ ღამე არის ისეთი, 
წინაპრებო, აღარ ხართ და ვერ დამეხმარებით, 
თავად უნდა ვიყო მზად დიდი მომავლისათვის. 
 
წინაპრებო, მშვიდობით! 
თქვენს განვლილ გზას დიდება! 
მე ჩემს გზას გავუყვები რწმენითა და ჯაფითა, 
და თუ ამ ტვირთის ზიდვა მაინც გამიჭირდება – 
მაშინ, დასახმარებლად, ისევ თქვენ მოგაკითხავთ. 
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* * * 
 

ვდგევარ ქვეყნის შუაგულში, 
ჭრილობები მტკივა მიწის, 
ვიცი, ზოგჯერ ხესაც უჭირს, 
მაგრამ ტირილი არ იცის. 
 
ჭირს ღიმილით ვაცილებდი, 
ფიქრმა დამიღარა სახე, 
ქელეხები, ქორწილები 
და სხვაც ბევრი რამე ვნახე, 
 
ვნახე ბევრი გასაჭირი, 
ჭრილობებიც დამაქვს გულით, 
გამოვცადე ჩემი წილი 
ღალატიც და სიყვარულიც. 
 
კაცად ვიქეც იმის მერე, 
რაც ვიტანჯე და ვეწამე... 
შენ არ მისმენ?! – 
 ტკბილი ძილი 
დაჰფენია შენს წამწამებს. 
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* * * 
 

კაცს გული აქვს! – ხალხი ამბობს, 
მე კი ვამბობ: – უსიმღეროდ 
რაა გული! არ ივარგებს 
თუ არ წუხს და თუ არ ღელავს. 
 
გულის სიღრმეს ვინ ჩაწვდება – 
თუა ნაღდი კაცის გული, 
სიტყვებია გულის ფრთები 
გრძნობით გადაბრწყინებული. 
 
თუ სიყალბე არ ჟღერს ხმაში, 
თუა სიტყვა ნაღდი კაცის, – 
გული მღერის მხოლოდ მაშინ, 
გული მაშინ ფრინავს ცაში. 
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ფიქრი მალული  
 
 

ლექსში მიზიდავს ფიქრი მალული, – 
კვნესა? კაცური რაა ამაში: 
ჯობს გულში ჩაკლა გულს მინავლული 
და არ ატეხო ზარი, განგაში!.. 
 
ყოფა სავსეა სიმწრით და წყენით. 
ნურც კარგს და ნურც ცუდს ნუ ემონები, 
ლექსს არც ყიჟინა უხდება ლხენის 
და არც წუხილის მწვავე ნოტები. 
 
უბედურება თუ გინგრევს კერას, 
კვნესა ხმამაღლა მაინც არ დაგცდეს... 
მთაში ზედმეტად ნათქვამი ბგერაც  
ზვავს წყვეტს და მიწას რისხვად ანარცხებს. 
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მშვიდობით  
 

მივალ სალაშქროდ, დარდმა დამსერა, 
ცრემლი მერევა მარტოდ დაშთენილს, 
რა გითხრა? სიტყვაც რაა ამჯერად, – 
დარდით სავსე გულს სიტყვაც არ შველის. 
 
მშვიდობით, მივალ ყარიბი ერთი, 
ცხოვრება უკვე დავტოვე ძველი. 
მსურს ვიყო შენი ერთგული მცველი, – 
სხვა რა ვისურვო ამაზე მეტი!.. 
 
ძირს დაცემული მე ვარ მხედარი, 
კოჭლობით მავალს მიხმობს მთა, თეთრი... 
ცხოვრება გქონდეს ლაღი, ნეტარი, – 
სხვა რა ვისურვო ამაზე მეტი!.. 
 
დე, ჩემი ლოცვა გენთოს კანდელად, 
გზას გინათებდეს მავალს სხვის გვერდით, 
ჩემს გულს დაგიგებ ფეხქვეშ სათელად, – 
სხვა რა მოგიძღვნა ამაზე მეტი!.. 
 
ო, რა ნათელი მქონდა სურვილი!.. 
ახლა კი გული დამწვარ-დაგულა 
და ანთებული ტრფობის წყურვილით 
მდუღარე ცრემლებს ვიწმენდ მალულად. 
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მთები – აკვანი ჩემი  
 

მთა ხან მჩატეა, ვით ღრუბელი მზიანი დღისა, – 
ზღვაში ნარნარად მონანავე თეთრი გედივით; 
ხან – მძიმე, დარად არქტიკული მკაცრი ყინვისა, – 
შუბლშემოსილი უტყვი დარდის შავი მერდინით... 
 
კი, კარგად ვიცნობ, ვარ ამ მთების შთამომავალი,  
მირწევდნენ აკვანს ისე ტკბილად, ვით მთას სჩვევია, 
ტანზე პერანგად მეცვა მთის მზე ამომავალი,  
მათივე მიწის ქალამანი ფეხთ მახვევია. 
 
როცა მოვკვდები, გთხოვთ, ამ მთებში დამასაფლავეთ, 
მთის განაპირას, შუა მთაში, ან სულაც მთაზე. 
დაე, ჩემს მკერდზე ეძინოთ ვით ღრუბლებს ვარსკვლავეთს, 
გულს ხურჯინივით მიმძიმებდეს დარდები მათზე!.. 
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ლექსის წერის წინ  
  

უცნობი ვარდი ბლაგვ სახნისივით 
გულს უმოწყალოდ ჯიჯგნის და ვკვნესი... 
აზრი დუმს: ღვინო უნდა დადუღდეს; 
დაჭრილის გმინვა – არაა ლექსი. 
 
უცნობი დარდი მაწამებს ასე, 
მას ვერ უშველის ჩემი ღაღადი, 
აზრი დუმს, სიტყვა ქვითინებს განზე, 
ცარიელია ისევ ქაღალდი. 
 
წყეულო წვიმავ, მუნჯო, მტირალა! 
რად მომასხურე წვეთები შენი... 
იქნება გწყევლი ტყუილ-უბრალოდ, – 
უნაგირს ვცემ და არ იძვრის ცხენი? 
 
დაისადგურებს უცებ სიმშვიდე, 
პუშკინის სიბრძნე უბეს ამივსებს: 
ლექსი ტკივილი არის აზრების, 
აზრს დაბადების დრო აქვს თავისი. 
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საიდან ჩნდებიან ფიქრები  
 

ფიქრი თავში არ იბადება – 
ვით ხბო ბოსელში, 
მაგრამ საიდან, რა მოგახსენოთ... 
ის მოდის თავში, 
გულისგულში კი ასე ვფიქრობ 
დაბეჯითებით: 
ბაბუაწვერა გაზაფხულზე როცა ყვავილობს, 
შეიბუმბლება უნაზესი თეთრი ბუსუსით, 
გამოისხამს ჩვილის აბრეშუმის თმებს, 
რბილსა და მსუბუქს. 
 
მზე უძღვნის სითბოს, 
ქარი ფრთებს უძღვნის, 
ისიც ქარს ბაძავს 
და გასაფრენად ემზადება შორ სივრცეებში. 
ბუტია გახლავთ, როგორც ბავშვი, 
და ცარიელი გულია მხოლოდ, 
ცაზე ოცნებობს, 
მთელი ზაფხული ოცნებობს ცაზე 
და ფიქრობს, დაჰყრის 
დასაყრელ ბეწვს აბრეშუმისას, 
როგორც უსაზღვრო მიზიდულობას 
და სიმძიმეს დედამიწისას. 
უცებ აღსდგება, 
ცაში აღსდგება 
რბილი, მსუბუქი, 
ბაბუაწვერას ქოჩორა თავი, 
მზითა და ქარით 
ძუძუნაწოვი და ფრთაშესხმული.  
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იგი ბუტია, როგორც ბავშვი, 
მარტო – გულია, 
ცარიელი გულია იგი. 
ცარიელი გულია იგი.  
 ლაჟღვარდების ლურჯი თვალებით, 
გულის კარს უღებს 
დედამიწის მარადიულ უთანხმოებებს, 
რომლისგანაც გაჭაღარავდა, 
ხოლო რაც გულმა ვერ დაიტია, 
ვით ჭირხლი მთებზე, 
გულის ფსკერზე დაილექება. 
 
და ფრთები მისი – 
ვით ზამთრის მთები 
თეთრი და საღამოსფერი. 
თეთრი და საღამოსფერი. 
 
მძიმდება და ცივდება ფრთები, 
წუხს ბავშვის სული, 
საუკუნეთა სევდით, ნაღველით 
და ეძებს, ეძებს, 
სად შეაფაროს ეული თავი, 
მაგრამ ზეციდან თუ თვალს მოჰკრავს 
ადამიანს სასოწარკვეთილს, 
ჩამოდის უმალ და ჯიღად ადგამს 
ბრწყინვალებას ზაფხულის მზისას. 
ქარის ფრთებს უძღვნის, 
ცის სიმსუბუქეს, 
სილურჯეს და გამჭვირვალობას. 
 
თავის ბუტია გულსაც უძღვნის 
სამარადჟამოდ. 
ამას ყველაფერს თავს მოუყრის 
ადამიანი 
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და მერე ისე, ვით მერცხალი 
შეუდგება ბუდის კეთებას, 
რომელშიც შემდეგ 
ღინღლა ბარტყებს დააფრთიანებს. 
მე მეჩვენება შემოდგომის 
სევდის სიზმარში, 
თუ მართლა ასე იბადება 
ფიქრი კაცისა?  
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პოეტი  
 

თუ ხარ პოეტი, თან – სიმართლის გზაზე მარები, 
თქმა რაღად უნდა, მუცლის მონებს არ ეყვარები 
და თუმცა ქვეყნად ვერ იპოვი ვერსად სიმართლეს, 
შენ პოეტური შენი სიტყვა ანთე სინათლედ. 
 
თუ პოეტი ხარ, ხალხის თვალში უკვე გიჟი ხარ 
და მათი ფიქრით, მაღლა ხეზე დასაკიდი ხარ, 
ბედს შეურიგდი, გაიცინე, დექ დანდობილად, 
შენი ბედიც და უბედობაც ეგა ყოფილა. 
 
ღრმაში შესცურე, ფონს უგანე, პოეტი თუ ხარ, 
მაგ შენს სიმღერას სისხლიანი კვალი სდევს უკან, 
ზესთა ზეცაში შეხელფეხდი, იქმენ ნეტარი,^  
მზაობარ სულით, თვალით გამჭრე, ბნელგამკვეთარით. 
 
არ ხარ პოეტი? ხალხს არ უყვარს თუმცაღა თმენა, 
შენც მოითმინე, დადუმდი და ჩაყლაპე ენა, 
მოსისხარივით – სანამ ჟამი საშენო დაჰკრავს, 
მუშტმოღერებით, ბოღმიანმა იხოხე დაბლა. 

 
გული მიილტვის მშობლიური კერისკენ, მთაში, 
გზა არ ჩანს არსით, ხევხუვები გიყეფენ ქუფრი, 
კაცი გამოჩნდა, – მოუყვება ქარაფებს დაშლილს 
ამ იავარქმნილ სამოთხისკენ, – მავანი უფლით... 
 
ამქვეყნად დავალ ყარიბივით, უსულო კაცი... 
აქ მე არავინ მელოდება, სული, ვით ცხენი, 
საბლით პალოზე, აქ მიბია, ამ ლაჟვარდ ცაში, 
სად წყლის გოდება მეყურება – ხარხარი ხელის... 
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ჩვენს ობოლ კერას, სულო ჩემო, ერთიღა შერჩი, 
ეს რა უღმერთო, ულმობელი აგვიხდა წყევლა, 
მთებში სიცოცხლე ჩაიკრიფა უფსკრულის ბნელში, 
შენ ერთადერთმა თუ მოგვწმინდე ნამუსი ყველას... 
 
აქ მკვიდრის მხოლოდ ერთი კვამლი ცას ერთვის  
მქრქალად, 
მე ვინ ვარ მისთვის? – უცხო, მწირად მავალი დღემდე, 
კედელს სახლელი ნეტავ ჩემი ეს თავის ქალა 
აქ ერთ ქვად მაინც ჩაეკიროს სიცოცხლის კედელს!.. 
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ისიდორ ქოზათი 
 

შენ მეუბნები  
 

დარდით მკითხავ – რანი ვართო?  
უღონოდ დარჩენილი,  
ერთი მუჭა, უშიშხათო  
და ვერგამოჩენილი.  
 
რაც მითხარი, ეგ, სუყველა,  
ყოვლად არასწორია,  
ჩვენი კვალი ცისარტყელად  
ამშვენებს ისტორიას.  
 
კოსტა! ჩვენი სიქადული,  
უჭკნობდიდებიანი, 
ამ მთებივით აღმართული,  
ჩანგი ომახიანი.  
  
მისი სიტყვა დღესაც გვესმის,  
ჰანგით მყინვარი დნება,  
ეს ცოტაა, როცა ლექსი  
ყველა ერს გადასწვდება? 
 
ისა! – ოსთა განდიდება,  
ციხე-ქავის სიმტკიცის,  
ფარად ჰყოფნის ორდენები,  
კვართი – რკინა ცერექის.  
 

                                                            
 კოსტა ხეთაგუროვი - ოსი პოეტი და საზოგადო მოღვაწე. 
 ისა პლიევი - ოსი მხედართმთავარი, მეორე მსოფლიო ომის გმირი. 
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ვასოს, გონით მაღლა ასულს,  
სიბრძნეს დავესესხებით, 
ჩაანათა კვარი წარსულს,  
გვაპოვნინა ფესვები.  
 
ბალო! ოსებს შექსპირი რომ  
გვიქცია შინაურად,  
შენ კი ამბობ რომ სახელი  
შორს არ გაახმაურა?  
 
მე ამგვარი კიდევ ბევრი  
ძალმიძს ჩამოგითვალო,  
თუმც ტრაბახში ენამჭევრი  
არა ვართ ოდითგანო.  
  
რას არ იტყვის ჩვენი მტერი,  
არავის დავუჯეროთ, 
დედამიწა, ათასფერი,  
გახუნდება უჩვენოდ.  

  
 
 

                                                            
 ვასო აბაევი, ოსი ენათმეცნიერი, აკადემიკოსი. 
 ბალო თხაფსაევი, მსახიობი, სახალხო არტისტი, ოტელოს როლის უბადლო 
შემსრულებელი. 
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შენი ორი შავი თვალი  
 

სიბნელე ჩამოწვა ქვეყნად, 
დაფარა ხეობა შავად. 
ეგ შენი შავი თვალები 
მიმზერენ შორიდან მწყრალად. 
 
სხივები – მზის ჩასვლის ალები, 
ცისკრად ოქრომკერდზე წვანან. 
ეგ შენი შავი თვალები 
მაცნეთა ჩირაღდნებს გვანან. 
 
ტბაში ცა ლურჯ ფერს იცვლის და 
ვარსკვლავი ცქრიალებს, ბზინავს. 
ვხედავ, წყლის სივრცე-სიღრმიდან 
ორი შავი თვალი ბრწყინავს. 
 
რატომ არ ბრაზდებით, ნეტავ? 
რად არ ხართ ძუნწები, რატომ? 
მაგ შენმა თვალებმა ვხედავ, 
უცბად გამიკეთეს ჯადო! 
 
ვფიქრობ, თქვენ ამქვეყნად გაჩნდით, 
ჩემდა სატანჯველად ალბათ, 
ეს თვალნი სავსენი დარდით 
თქვენ მოგჩერებიან ხარბად. 
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ხაზბი ძაბოლათი 
 
 
 

დედაჩემს  
 

ერთმანეთს შევხვდით სიცოცხლის ქიმზე,  
თუმცა უმალვე ზღვარი გაივლო,  
შენ მაშინ წასვლის სიცივე იგრძენ,  
და აქ დატოვე შენი ყვავილი.  
  
გაქრი ციაგში მიმწუხრის ფერთა,  
მე შევრჩი ყოფის ტანჯვა-წამებას, 
ბავშვის გამყინავ ტირილთან ერთად  
შენი კივილიც ესმა ბუნებას.  
  
ვერ გაგიცანი, მაგრამ თუ რამე  
სიწმინდე ვნახე ამ ცივ მიწაზე,  
სუყველა ერთად შევადუღაბე  
და შენს ხატებად იგი ვიწამე.  
  
და როცა ვინმე ქალს ხოტბას ასხამს,  
შენ მგონიხარ და ვწადინობ ნახვას.  
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სონეტი  
 

წინაპართა იარაღი – თოფი, დენთი და მასრები,  
სამოსელი, სილამაზით რომ ჩარჩება ხანდროს თვალში,  
სატევარი, პატარა ბიჭს ლაპლაპით რომ ახსომდება,  
შენც, სონეტო, ამნაირად შემოხვედი ჩვენს ხანაში.  
 
ჰო-და ფხიზლად უნდა იდგე, რაკი იქეც იარაღად,  
შენს ფხასა და ელვარებას მოიხმობენ პოეტები,  
შუბს თუ ჟანგი მოეკიდა, კაცმა სულ სხვა ძალა ნახა,  
მაღლა ცაში მოწრიალე კოსმოსური რაკეტები.  
  
ეს ცხოვრება ისეც დაუნდობელია... ჩვენ კი სანამ,  
უნდა გვესმას ტრიბუნიდან რახარუხი ფლიდი სიტყვის,  
ეს ამდენი სკამის ხარბი როგორ ზიდოს ამ ქვეყანამ,  
დედამიწა უგნურთა და უსმინართა ფეხქვეშ იძვრის.  
 
თანამგზავრნი იბრუნვიან მართლებად და მტყუანებად,  
სისხლი ისევ იმდუღარებს და ხმალი ხმალს მოედება.  
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შველი  
 

განთიადი, ქარცაგომის პატარა მინდორი. 
მოულოდნელად წინ ლამაზრქება შველი შე-
მომეფეთა. გავილურსე, არ შევაშინო-მეთქი.  
მან შემნიშნა, ფეხი მიწას დაჰკრა და რამდე-
ნიმე ნაბიჯი გადმოდგა ჩემკენ, თვალებში ჩა-
მაშტერდა,  
მერე უკან დაიხია და კვლავ შეჩერდა. მე არ 
გავნძრეულვარ.  
შველმა კარგახანს მიყურა უნდობლად და 
ბუჩქნარში გაუჩინარდა.  

 
არსებავ, მშვენიერო, მზის სხივმა დაგბადა  
გულში ჩასახუტებლად მწვანე მინდორ-ველთა? 
თუ მოუმზადებელი მონადირის დარდად  
გშვა ნადირთა მეუფემ ალიონთან ერთად?  
შევეფეთეთ ერთმანეთს,  
არც თუ გამოცდილნი,  
შენ ვერხვის ნერგს შერჩი და  
არაფერი გიცავს, 
მე კი, თითქოს გავხევდი...  
ჩვენ, ბუნების შვილნი,  
ნდობაში ვცდით ერთმანეთს  
ასე შეხვედრისას.  
უცქერს შენი თვალები,  
ჩემი თვალის ლულებს,  
და მდუმარედ კითხულობს  
– მენდობი თუ არა?  
იარაღი თან არ მაქვს,  
გულში სიხარული  
სინანულთან ერთად  
თბილად ჩაიღვარა.  
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ვაცამონგა

  

 
ოქროპირნო, მოყვარულნო დიდების,  
ხარბად მწადნო ნიადაგ ქადაგების!  
არად გიჩანთ  
აცამაზ და ბათრაძი,  
ან სად არის  
ნართთა დიდი ნიხასი. 
მაგრამ, რისი შეგეშინდათ?  
რა მოხდა?  
რა და,  
სათანას თეთრი ხელით,  
სუფრის თავში ვაცამონგა ჩამოდგა. 
იგი თქვენს წინ ტუჩდახრილი არ მოვა,  
ხმა ჩაესმის შორიდან...  
რა ხმა არის ნეტავი?  
ხმა იმედის,  
ცოდნის ხმა,  
რა ხანია ელის წინგამხედავი,  
სუყველაზე ბრძენი და გამბედავი.  

 
 
 

                                                            
 ვაცამონგა – ორყურიანი საგანგებო სასმისი საპატიო სტუმრისთვის. 
 აცამაზი და ბათრაძი – ნართების ეპოსის გმირები. 
 სათანა – ნართების მთავარი მოქმედი პირი, ნართების დედად 
აღიარებული ბრძენი ქალი. 
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ქალი  
 

ლხინში ტკარცალით შემოიჭრა,  
სუფრა უეცრად გაირინდა,  
ტაშის მცემელმა ყველა ბიჭმა  
ტაში შეწყვიტა, ხმა გაკმინდა.  
 
წინ მოილტვოდა ლამაზმკერდა,  
კაბაფრიალა, თმაგაშლილი...  
ცოლიანებმა – ვინაა ნეტა?  
ვისი რძალია, ვისი შვილი?  
  
ფარულად ჭვრეტდნენ ლამაზმანსო  
და დუმდნენ ჭარმაგი მამრები, 
შიშით – ხელი არ გაგვეშვასო,  
მაგრად ჩაებღუჯათ ქამრები.  

 
 



 
 

 222 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

 
გიორგი ბესთაუთი 

 
 

ქარიშხალი  
 

I 
ჩემი სიმღერის მძლავრო სათავევ, 
აბობოქრება შენი მესურვა! 
შენ დააწყვიტე დუმილს სადავე 
და იქეც ჩემი სიტყვის მეგზურად! 
 
როგორც სიცოცხლეს – დღიდან გაჩენის –  
ვერ შეაჩერებს ფარ-მუზარადი… 
შენც ვერაფერი ვერ შეგაჩერებს 
და შენი სრბოლაც არის მარადი. 
 
მუდმივ წინსვლაა შენი მიზანი, –  
ცხოვრება არ გწამს მხოლოდ ედემად, 
და შენი ნაღდი მრწამსიც ის არის, 
რომ მთებსაც დაშლის შენი წყვეტება!.. 
 
ძლევის ყიჟინა დასცე სამყაროს, 
აი, რას ელტვი, რისთვის იჩქარი; 
თუნდ წამითაც რომ ფრთები დაჰყარო, 
ვინღა გიწოდოს შენ ქარიშხალი! 

 
II 

თითისოდენა ბიჭი ვიყავი, 
სიზმრის საბანი თბილად მეხურა, 
როცა სტუმარი განუკითხავი 
თავზე დამემხე მძინარს მეხურად! 
 
აცახცახებდა ხეებს ნაყუჩარს, 
ჭკუიდან შლიდა შენი ქადილი, 
მე კი ვერ შევძელ თვალის დახუჭვა 
და ყურს გიგდებდი ცნობისწადილით. 
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ახლაც არ ვიცი იმის მიზეზი, 
გული რა აზრს თუ გრძნობას დანებდა; 
რა ძალა იყო ნეტავ ისეთი, 
შენკენ რომ ასე მომაქანებდა?! 
 
მე ახლაც ვისმენ შენი ნაყივლის, 
მუქარისა თუ ცრემლის არადანს; 
მეყალყებოდა თმა ულაყივით 
და სიხარული ტანში მზარავდა. 

 
III 

მიყვარხარ ზოგჯერ, როგორც ქალწული, 
ზოგჯერ – ვით ვაჟკაცს უყვარს ვაჟკაცი, 
როცა ცით წვეთავს ჯანღის ნაწური 
და მზის ჩაქრება ქვეყნად კაშკაში; 
 
მოიღუშება როცა ბუნება, 
ფრთებს ჩამოყრიან თეთრი ტყემლები, 
უმანკო ყვავილთ როცა უნებურ 
თვალთაგან დარდით სცვივათ ცრემლები; 
 
მაშინ დარახტავ რაშებს უბელოს, 
(ვით გკადრო პირში ქება, ძმობილო!), 
რომ ფლითო ცაზე შავი ღრუბელი, 
ქვეყნად ყოველი ააფოფინო.… 
 
მზე მაშინ მზეობს, შენ რომ გადივლი, 
და იბადება არსი ხელახლა, 
გამხარებელი ფრინველ–ნადირის, 
ცხოვრების ფესვი ისევ შენა ხარ. 

 
IV 

შენს აუგს იტყვის მხოლოდ მკრეხელი, 
შენ უკვდავ მახვილს მიწყივ ლესავდი, 
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ხარ იმედივით გაუტეხელი 
და ულმობელი – სიმართლესავით! 

  
ხმელ მუხას ძირკვავ, რომ ბეჩაობამ 
არ დასცეს... ახალ ნერგებს ახარებ, 
რომ არ გადიქცეს ზღვა მკვდარ ჭაობად, 
აბრუნებ ტალღის მძლავრი აღალით...…… 
  
ვერ მოინახოს შენთვის საგდული! 
ქვეყნის ამკლები ისევ შენა ხარ, 
მთას და ბარს მსხვრევად, ნგრევად გადუვლი, 
შენ ჰკლავ და ისევ შენ შობ ხელახლა. 
 
რომ არ გექუხა ქვეყნის მეოტად, 
უკვდავი სული არ შთაგებერა, 
სამყარო მძორად გადიქცეოდა, 
გამოჩნდებოდა უძლურ ბებერად. 

 
V 

შენა ხარ ჩემი ლექსის მეგუთნე, 
ხარ მღელვარების ღმერთი არჯალი, 
ჩემს ლექსებს მარად ისე ეკუთვნი, 
ვით ჩაგებული ქარქაშს ხანჯალი. 
 
ხან ვაჟკაცივით მყავხარ გულშიგან, 
ხან – ქალწულივით მზეებრ ლამაზი. 
ძმაო, ხომ ხედავ, ახლაც უშიშრად 
ქუჩებს ერთად რომ მივდევთ თამაშით. 
 
ხან შიშველ მკერდზე მუშტს მცემ ბრაგუნით, 
ხან ცივ ხელისგულს მისვამ ალერსით, 
შენ ამომიგდე გული საგულით, 
ცეცხლი წამკიდე უმხურვალესი. 
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რის მოსვენება?! – ჩემი აფრებიც, 
ვით შენი, ვერვინ გაავერანოს, 
შემასხი შენი ფრთები საფრენად, 
გაუხედნავო ჩემო მერანო! 

 
VI 

ცერექის რვალი* ვის შეურისხავს?! 
შენი სიმღერის შენ ხარ ბატონი: 
ჩემს სიცოცხლეს და ფეთქვას გულისას 
მე შენი ფრთების ძალა ვატოლე. 
 
როცა სიკვდილი მოვა რაყიფად, 
რათა სიცოცხლის კერას გამყაროს, 
ჰო, ქარიშხლებო, მაშინ აყეფდით 
და გადათქერეთ მთელი სამყარო, 
 
რომ სული ჩემი, სული სამღეროთ, 
ნაწილ და ნაწილ შერთოთ სივრცეებს, 
რათა დაუმქრალ ცეცხლად აღვენთო 
და თქვენს მძლავრ გუგუნს მარად ვისმენდე; 
 
რომ ვიყო შორი გზების მაცნე რამ, 
თქვენით და თქვენით მუდამ განვახლდე; 
ვიყო ხან ღრუბლად, ხანაც – ნამცვრევად 
და ვიციმციმო მზის ქვეშ – ბალახზე...  

 
 
 
 
–––––––––––––– 
*ცერექის რვალი – ნართების ეპოსის მიხედვით, სახელგანთქმული 
გმირის ცერექის ჯაჭვის პერანგი, რომელიც ომის ხსენებაზე პატრონს 
ტანზე თავად მოეცმებოდა ხოლმე, მას ხმალი ვერ ჭრიდა და შიგ 
ისარი ვერ ატანდა.  
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თავსხმა  
 

წვიმს... მწვერვალებზე თარეშობს ქარი, 
ღრუბლის რაშს ცეცხლის უჩაღებს ფაფარს, 
ცით შემზარავი მოისმის ზარი, 
მთებში წყალი რბის, ქცეული ქაფად. 
 
მუნჯი კლდეები კუთავენ, მეხი 
სცემს და ატირებს მყინვარებს მთაში, 
თეთრჩოხიანი ცახცახებს ვერხვი, – 
შეშინებული, ვით ჩვილი ბავშვი. 
 
ცა მოიშორებს მეწამულ სარტყელს, 
კვლავ დაგვიბრუნდა ზაფხული ხელად, 
მუქარის ქარცეცხლს ღრუბელი ანთხევს 
და ელვის თეთრი მათრახი ელავს. 
 
ჩვენს ახალ, ლამაზ სახლში ვარ ახლა, 
გავყურებ სარკმელს, ვითარცა იმედს, 
დაკიდებული ნათურა მაღლა 
მოაფენს ირგვლივ საამო სხივებს. 
 
იწვიმოს... მზე ხომ იბრწყინებს კვლავაც, 
როგორც ღრუბლების მფატრავი ელდა... 
ასეთ თავსხმაშიც მავანს და მავანს 
ნუ ეგონება, მახრჩობდეს სევდა!.. 
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*** 
ჩიტი ბეღურა იყინება ყინვაში გარეთ,  
ხტის გუბე-გუბე, სიმწრის ცრემლს ღვრის, დაეძებს საკენკს, 
ჩიტის წვრილ ფეხებს, როგორც სანთლებს დაჰყურებს 
მთვარე 
და გაყინული გუბეების ირეკლავს სარკე... 
 
ბუნებავ, ასე რად გასწირე სულდგმული, რატომ?.. 
ჩვენ გაგვალაღე... სამართალი ასეთი ვინ თქვა?! 
არვის ანაღვლებს საბრალობელს აწვიმს თუ ათოვს, 
სიცოცხლის ხვედრი რად არგუნე პაწიას ტვირთად?! 
 
და მე გავუღე გულის კარი საყვარელ ფრინველს, 
ფრიალებს ჩემში, გალობს ჩემში, სულიც კი ვანდე, 
ავმაღლდი მისით და არსად და აროდეს ვივნე, 
მე საგზლად მისი სევდიანი ხმა ყველგან თან მდევს. 

 
*** 

თუ რამ მეგულვის – ჩინი ჩემი ორთავ თვალისა, – 
იმედად ჩემდა!.. არფანს თუ ვჭვრეტ, მისი წყალობით, 
ეს სასწაული თუ მაგებებს ცისკარს, გარიჟრაჟს, 
მზის ოქროს გვირგვინს, რომ დავიწყო დილა გალობით... 
 
ის მმართავს წელში, მისით ლხვება დარდის ყინული, 
ის ჩემ გვერდით რომ არ ვიგულვო ერთი წამითაც, 
თავს დამემხობა ცა უმთვარო, შუქმიბინდული 
და ვარსკვლავეთის სევდიანი ფიქრი წარმიტანს. 
 
მე წყვილი თვალი მეგულება ჩემდა იმედად 
და მისი გრძელი წამწამებით ვზომავ ბედ-იღბალს, 
ვიცი, რომ სიტკბოდ და სიმწარედ ეს გაიმეტა 
ბუნებამ ჩემთვის, ეს წყალობა მისით მეღირსა... 
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* * *  
შემომხედე, გოგოვ, გოგოვ, 
მაგ თვალებში სული ჩამრჩა, ამიხილე!.. 
შენთან უბრად აბა როგორ ვიყო, როგორ?!. 
ღმერთი თუ გწამს, გამიღიმე! 
 
გამიქარვე სევდა შავი, 
გალაღდი და განავარდდი... 
ამოენთო ღრუბლებს შორის უფლის თვალი – 
მზე – ცისარტყლის შარავანდით. 
 
სხივმოსილო ჩემო სასოვ, 
ვით მარტის თვე, რად ხარ ასე ცვალებადი?!. 
სავსე მთვარესავით ნაზო, 
დილის მზისებრ შენც აენთე, აელვარდი. 
 
შემომხედე წამით მაინც, გოგოვ, გოგოვ, 
შენს თვალებში სული ჩამრჩა, ამიხილე!.. 
გამიღიმე ისე მორცხვად – ანგელოზი  
ხატით როგორც იღიმება... გამიღიმე! 

 
* * *  

მე თოვლში შენი ნაფეხურების  
მთელი ზამთარი ვიყავ მძებნელი, 
ნუ, ნუ გამკილავ, არ გეხუმრები, 
შენი ტრფიალით ვიყავ მზებნელი. 
 
შენ სხვისი გახდი, დავრჩი მარტოკა, 
თოვლიც და შენი კვალებიც აშრა, 
თუ არ მოგწონდი, მაშინ რატომღა, 
შენი ღიმილი მიხმობდა მაშ, რად? 
 
სხვისთვის მოიმკა ჩემი სამკალი, 
სასოს დაედო ჩემსას ყადაღა,  
ახლა სად ვძებნო, შენი გზა-კვალი, 
ან შენ სადა ხარ, სად ხარ, სადა ხარ? 
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* * * 
სევდის წუთებო, ფერად შავნო, საჩემო იღბლით, – 
მივდივარ, გტოვებთ, ვეღარ ვივლი ამ იერითა, 
ამიერიდან ვიჭურვები, ღიმილის ნიღბით, 
ცრემლიან ღიმილს ნიღბად ვირგებ ამიერიდან,  
დაძღნენ ზოგ-ზოგნი, ჩემს ბაგეზე ცივი ღიმილით, – 
ჭვრიტონ ალმური ჩემს სახელზე, მკვდრულად მბზინვარი, 
თუმც ვერ მისწვდება მათ გულისხმას ის სიმძიმილი, 
გულში რომ მიდევს, მარადისი, როგორც მყინვარი... 
 
თქვენ გარდა ქვეყნად არ მქონია სხვა სიხარული, 
ბევრს ეგეც შურდა, ზედმეტია ზოგთა ფიცილი, 
სევდაო ჩემო, გაქრი, წადი, შენს გახარებას, – 
ჩემს `ბედს და ყისმათს~ მივეგებო სიცილ-სიცილით! 

 
 

გამხმარი ხე 
 

გაზაფხული ფეთქავს გამხმარ ხესთან,  
ჩიტბატონა მიეახლა მარტოს, 
არემარე ხალისს გაუჟღენთავს, 
მიწას ყვავილთ სურნელება ათრობს. 
 
წითელ მანდილს მზე სხივებით ქარგავს, 
ჭრიჭინა კვლავ ახმაურებს ფანდირს, 
ქრის ნიავი, დროს არც ისა კარგავს, 
მხოლოდ ხე ჩანს გამოხრული დარდით. 
 
ამ გაზაფხულს ის ელოდა თრთოლვით, 
ბედი წვავდა აუხდენელ სურვილს, 
ზეზემდგარი დაიფარა თოვლით, – 
ქარბორბალამ ამოხადა სული. 
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ადრეული 
გაზაფხულის სიხარული 

 
წყალი – ოქროსფერს მირთული, 
სამყარო – ოქროს რვალია, 
რა საბრალოა, ვინც სული 
გაზაფხულის პირს დალია. 
 
ზღვა ლოდებს ისვრის ვერანი;  
ცხვარნი ბღავიან ეულად;  
ჩამწკრივებულან წერონი, 
ცას მიჰხატვიან გრძნეულად. 
 
ველს ნისლი ფარავს დილიდან; 
ღრუბელი ღრუბელს მოება, 
ყვავილმა ალპის სიღრმიდან 
ჩაუღიმილა ხეობას.  
 
მის გვერდით თოვლი თხლად რომ ძევს, 
ნელ-ნელა ტოვებს სანახებს; 
მოწყენილობით რული სძლევს, 
ლოდინით დაღლილ ბალახებს. 
 
მზე სამხრეთისკენ გაყუჩდა, 
შინდს დაუბრუნა იერი, 
ძირში მიუჯდა დათუჩა, 
მის ნაყოფს ელის მშიერი. 
 
კვირტი ასკდებათ წერწეტა, 
ალვებს, მზე ესალბუნება, 
ზამთარი კალთებს იკეცავს, 
ხალისს იბრუნებს ბუნება. 
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ზოგს მთა ეწევა, ხერგილი; 
ქვეყანა ბრუნავს, ბზრიალებს; 
რკინის რაშს კაზმავს დევგმირი, 
ფეხმარდი, მკვირცხლად ტრიალებს. 
  
თოვლი, ვით ღარი წვიმისა, 
თეთრ ყელს ციდანვე იღერებს, 
სიმღერა ისმის დილისა, 
ან კი დღეს ვინ არ იმღერებს... 
  
წყლის პირას ხტიან ბიჭები, 
მდინარეც მორბის, მოსძახის, 
დღეს საპატარძლოს როლს ირგებს –  
ხვალ პატარძალი ოჯახის.  
 
ტალახში, ნახერხ-ნაშალში,  
კვალს ტოვს ქათამი ღაბუა, 
თავის ძველ ქურქში ჩამძვრალი 
მზეს ეფიცხება ბაბუა. 
 
სხივების ოქროს ფერებში 
არე შეიმკო ღვთიურად: 
ნეტავი კაცი ედემში  
ცოცხლობდეს მარადიულად!.. 
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შემოდგომა   
 

წყალი ყინულად ქცეულა ხარების ნაფეხურებში, 
მზე აფახულებს ღრუბლებში სხივებს ხანდახან მალულად; 
ხეებსა სცვივათ ფოთლები, ოქროსფრად ყრია ღრმულებში 
და შემოდგომაც მწიფე მსხლის ფერებით შემოპარულა. 
 
გათოშილ არწივს მოჰგვანან მთანი მხრებმობუზულები, 
ნისლებში სძინავთ, დატოვეს წამით ეს წუთისოფელი; 
ბზრიალა ღრუბლის ქულები, აწევთ წარბმოქუშულები, 
მათ ფრთებზე დაქრის სიცივე – ყინვის და თოშის მშობელი. 
 
წითელ-წითელი ვაშლები სარდაფებს აფერადებენ, 
გაჭედილ ბეღლებს სუნთქვაც კი შეჰკვრიათ,  
     უჭერთ სარტყელი, 
მთვრალ კაცებს ჰგვანან რუმბები ფერდებს  
     ერთმანეთს ადებენ, 
ქვევრის პირს ღვინო ლიცლიცებს, ლამის ახეთქოს  
      სარქველი. 
 
გზებს მიათეთრებს ცხვრის ფარა, მისდევს  
     ყიზლარის აღმართებს, 
მარჯვე მწყემსს სული უღელავს, მიდის, ცხვარს მიერეკება. 
ტყეებში შეწყდა ხმაური, ჩამოჰგავს გამონაზამთრებს, 
საჩეხში წყებად აწყვია შეშა სიცივის ხერგებად. 
 
აღარ გვაშინებს ზამთარი, არც ყინვა, თოში და ქარი; 
ფანდირი გვათბობს, გვახარებს, ფანდირის ჰანგი გაისმის. 
წაეტანება ცივ-ცივი ხელებით მკაცრი ზამთარი 
და შემოდგომას ყვითელი მსხალივით მოწყვეტს ხალისით.  
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*** 
წახვედი და გაზაფხულიც გაგყვა, 
უშენობის დარდი ნაღველს ერთვის, 
როგორ მინდა ისევ შენი ნახვა, 
ყველაფერი გადახუნდა ჩემთვის.  
 
მზემ სხივიც კი გადამალა ხელად, 
ნაძვის ტოტებს შერჩა, მიელულა,  
ძირს ქალივით დაიღვარა ცრემლად 
ცას მიკრული ღრუბლის შავი ქულა. 
 
ყვავილნარში შეჭკნა ვარდი ყვითლად, 
თითქოს სანთლით ჩაწვეს მისი თესლი;  
დარდს ზვინები შემოენთო ფიქრთა, 
მომანთხია ქვეწარმავლის გესლი. 
 
წახვედი და სიხარულის სხივი 
ჩაქრა, ზამთარს შთაუნთქია სითბო, 
გაფრენის დღეს ლხენა, ჩემი წილი, 
გაზაფხულმა შორს გასტყორცნა თითქოს. 
  
შორს ჩაინთქა სიხარული ჩემთვის, 
დავრჩი ობლად, მაკანკალებს, მცივა: 
გულში სევდა დარდს და ნაღველს ერთვის, 
რაც დრო გადის, უფრო მეტად მტკივა. 
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გული გაფრინდა 
(ზ. ს.-ს) 

  
გაზაფხულს სძინავს მკლავგაშლილს, 
ცა აბრჭყვიალდა, აყვავდა, 
თითქოს ნაწვიმარ ბალახში 
მზემ ვერცხლის მძივი დაფანტა. 
 
შავ-შავ წარბებად ჯავრიანს 
გარს ერტყმის მუქი სამოსი, – 
ღრუბელი შემოსჯარვია 
ლოყებს – ნაწნავი სატრფოსი. 
 
შუქჩრდილი ღამის ჭიუხთა  
მაცდურად მიწვევს, ვინ მიცავს? 
გული ჯიქურ და ჯიუტად,  
გაფრინდა, ეძებს წყვილისცალს. 

 
 

*** 
ვეღარ გავუძლებ ამ სატანჯველს, დღე მოჰგავს დაისს, 
გულში ისარი მომხვედრია ამურის, ღმერთო! 
ნეტავი ვიქცე თაფლის ყვითელ სანთლებად მაინც, 
მაგ თვალთა სხივზე დავდნე ბარემ, ჩამოვიღვენთო; 
 
ან გადავიქცე შენს ცრემლებად, სულთქმავ მგოსანთა, – 
შენს თბილ ლოყებზე ნება-ნება ჩამოვგორდები, 
ყველა სხვის სახელს დაგავიწყებ და ამოვშანთავ, – 
თანაზიარი შენი ლხენის, შენი გოდების... 
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სიყვარულის სალოცავში იწვის 
 

სიყვარულის სალოცავში 
იწვის, დნება სანთლის ღერი, 
სულის მყუდრო სამოთხეში 
ლურჯი შუქის ლანდი მღერის. 
  
იწვის, იწვის, იღვენთება, 
ლანდს ნელ-ნელა ათამაშებს,  
რაც ზეცისკენ იწელება  
ემატება სიკაშკაშე. 
  
უკუნეთი გაფითრდება, 
ის აღდგება, იდიადებს, 
როსმე მიწას ასცილდება, 
როსმე ცაში იკიაფებს. 
 
ნათლის სვეტი ცას არეკლავს, 
მიწას – ბნელი იმიერი; 
ვარსკვლავები ცის სარკეა  
თუ სანთელი მიწიერი?  
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თეთრი სევდა 
 

წახვედი, ამაყო ფერიავ, დამტოვე, 
გამწირე – უფსკრულთან ვაგდივარ ეული; 
ზამთარო, ქარბუქით დამსუსხე, დამთოვე,  
გულს მიკლავ, თავს მესხმი ვით რაში რჩეული. 
 
თეთრ სევდას შთაუნთქავს იმედის ნაფლეთი, 
თვალებს აურეკლავს ღრუბელთა ბულული, 
თოვლს წითლად აჩნია სისხლი მონაღვენთი, 
დამზრალ ტოტს მიჰკვრია მდუმარე ბულბული. 

 
 
 

მზე ჩაესვენა 
 

მზე ჩაესვენა. 
ცისკიდური მუქწითლად ღვივის, 
ჩემ და მის შორის 
არყის ხეთა გაშლილა ტევრი. 
 
ვუმზერ და ვტკბები, 
თითქოს ამაყი, 
ტანწერწეტა ოსი ქალები 
კალთებს იკეცენ 
 
სპილოსძვლისფერ 
მუხლებზე ჩაშლილს 
და დგანან ასე 
ოქროსფერ ტბაში. 
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დაღლილ ბუნებას სძინავს 
 

ჩასძინებია ბუნებას დაღლილს; 
მიწაც მოუხმობს ძალებს ახლიდან. 
ვით კრუხ-წიწილა, ნამგალი მთვარის 
ამოპარულა მთის გადაღმიდან. 
 
არყის ხეს ნაზი ნიავი ართობს, 
შორს მიაქვს მისი დარდი და სევდა. 
ყვავილებს ნამი არ ტოვებს მარტოს, 
ზედ სიხარულის ცრემლებად წვეთავს. 
 
ტირიფი ტბას სწვდა ცეცებ-ცეცებით 
და აისრულა ოცნება წმინდა, 
ასე ურცხვად რად მელაციცები 
და თვალს რად მიკრავ, ვარსკვლავო, ციდან?! 
 
ჩემი სატრფოა მზე – მიწიერთა, 
მასთან ხუნდება მთვარის ნათელიც, 
ახლა შორსაა და მიკვირს, ნეტავ, 
უმისოდ მაინც როგორ გავძელი!.. 
 
თუნდაც შორიდან თვალი რომ მოჰკრა, 
დაგთრგუნავს ალბათ შური, ნაღველი 
და მაშინ იგრძნობ, თუ რა დარდი მკლავს, 
ვინ არის ჩემი მწველ-დამდაგველი... 
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ცხოვრება ხანმოკლეა   
 

ეს ცხოვრება ხანმოკლეა... წამისა... 
ხელს ნუ მიშლით... ჯერ შორსაა დაისი, 
სანამ ჩემს მზეს დრო არა აქვს ჩასვლისა, 
სანამ ჯერაც სიცოცხლეს აქვს ხალისი... 
 
სანამ ჯერაც გულცინცხალი სანთელი 
მინათებს გზას, სიმშვიდეს მგვრის სულისას, 
მანებივრებს ზეციური ნათელი – 
მას მივცემდი ნაწილს ჩემი გულისას. 
 
არ მსურს ვიყო სტუმართა შესადარი,  
მიწამ შთანთქას ცხელი გულის ღადარი, 
არ მსურს მერქვას: ქალაქის განაპირა 
სასაფლაოს რიგითი ბინადარი. 
 
მე არ მინდა სტუმარივით ცხოვრება, 
მსურს, რომ ვფლობდე სამასპინძლო დარბაზებს  
და რაც ჩემს გულს ცხოვლად ემახსოვრება, 
ამოვტვიფრო მარადიულ ქარგაზე. 

  
  

საათი 
 
მეტიკტიკები ხმით უცნაურით 
და დღე და ღამე ასე არ ცხრება, 
ო, კი არ მართობს ტკბილი ხმაურით, 
ის ჯადოსნურად მეთვალთმაქცება. 
 
სამარისაკენ, სამარისაკენ 
მეპატიჟება მისი გალობა, 
და მიწასავით მაყრის მზის წამებს 
მარადისობის გარდუვალობა. 
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ყუდის ხეობა   
 

ყუდის ხეობავ, ყუდის ხეობავ, 
ჩემი სულის ბჭევ, ვის რა უნდოდეს – 
შენი თავი და შენი მეობა 
უკუნისამდე შენ გეყუდნოდეს. 
 
შეხეთ, ბილიკი, მწვანე ბილიკი, 
როგორ მოხტუნავს და მოქილიკობს, 
რამდენ სიმწარეს, 
რამდენ სიხარულს 
ინახავ გულში, ჩემო ბილიკო. 
 
ყუდის ხეობავ, ყუდის ხეობავ, 
სულის სარკმელო, ვის რა უნდოდეს, – 
შენი თავი და შენი მეობა 
უკუნისამდე შენ გეყუდნოდეს. 
 
საუკუნეებს უნდა გაუძლო, 
რომ იგიზგიზო ჩაუქრობელად, 
დროის გაბმულ დღეს რომ გადაუსწრო, 
უნდა ქარიშხლის იდგე სწორფერად. 
 
ოსის გულივით მარად მფეთქავო, 
ყუდის ხეობავ, ჩემო განისო, 
ჩაუქრობელო, ფეხზე შემდგარო 
მზევ, სადღეისოდ და საღამისოდ. 
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კოსტა 
 

არ მომკვდარხარ, 
წახველ ელვის მკვესავი, 
ყოველ დილას 
ამოდიხარ მზესავით. 
 
შენ არავის  
ვალში არ დარჩენილხარ, 
სამოთხეში ისმის, 
კოსტა, შენი ხმა. 
 
შენ წყვდიადში 
სანთელივით იწვოდი, 
ღმერთი იყავ –  
ჩვენ ლოცვა არ ვიცოდით. 
 
არ მომკვდარხარ, 
ჩაესვენე მზესავით, 
შენს სიმღერას 
თაობა მოვესწარით. 
 
ახლაც ბრძანებ, 
რასაც მაშინ ბრძანებდი, 
გვიხარია, 
სიკვდილს რომ არ დანებდი. 
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ჩემს შთამომავალს 
 
ისტორია ველია, 
ბურუსში ჩაკარგული, 
ისტორია ვრცელია, 
ათასფრად დაქარგული... 
 
როდესაც გაიზრდები, 
როცა სწავლით დაშვრები – 
შენს წარსულს მოიკითხავ, 
ის კი თვალწინ დაშრება. 
 
უცებ განაწყენდები, 
იტყვი, როგორ დავლაჩრდით, 
რომ ქვეყნის ისტორიას 
ოდნავაც ვერ დავაჩნდით. 
 
და ნუღარ შეაწუხებ 
არქივებს და საცავებს, 
თუკი ვერ მიაგენი 
შენი ხალხის სათავეს. 
 
თუ ვერ გესმა იმისი 
შორით-შორი ძახილი, – 
ისტორიას ის წერდა 
სისხლიანი მახვილით. 
 
აკვნიდან სამარემდე 
შიში ჰქონდა მტრებისა, 
მშვიდობას ნატრულობდა 
მშვიდობა არ ეღირსა. 
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ამიტომაც მახვილით 
ბედთან თავი იმართლა, 
ამიტომაც მტრების წინ 
მთებად წამოიმართა... 
 
როცა ოს-ბაყათარი, 
წყალში სახეჩარგული, 
მოკვდა – წითლად აჭრელდა 
იმ დღიდან ორაგული... 
 
საწყისს შენ იქ მიაგნებ, 
კვლავ შენი სათავისას, 
სადაც გმირი ალანი 
ბედს ებრძოდა თავისას... 
 
მერე კი მეგზურობას 
სისხლის კვალი გაგიწევს, 
ნახავ, გმირნი მრავალნი 
ჩვენთვის როგორ დამიწდნენ. 
 
ნართების ხმლის ნალევი – 
მთვარე გზას გაგინათებს, 
სისხლის კვალს გამოჰყევი, 
იგი გეტყვის სიმართლეს. 
 
ის მოგიყვანს, გიამბობს, 
რა გზებიც გვატარებდა 
და რა ბრძოლით მოვედით 
სიხარულის კარებთან. 
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ჰაი, გიდი! 
 

მე რომ ამ გოგოს ვუყვარდე, 
რას ვიზამდი?! – ჰაი გიდი! 
მთელ ქვეყანას მუხლის ჩოქვით 
ერთ ღამეში დავივლიდი! 
 
ცისარტყელას ჩამოვხსნიდი, 
წელზე მოვახვევდი რიდით, 
მე რომ ამ გოგოს ვუყვარდე... 
ჰაი, გიდი!.. 
 
აყვავებულ ზეცის ფარჩას 
ნაზ საკაბედ მოვუჭრიდი, 
მე რომ ამ გოგოს ვუყვარდე; 
ჰაი, გიდი!.. 
 
წვიმას დავითათბირებდი, 
წვიმით ეზოს დავუგვიდი, 
ოღონდ ამ გოგოს ვუყვარდე, 
თავს გავწირავ, ჰაი, გიდი!.. 
 
ისეთ ლექსებს დავუწერდი, 
ზეცის ტატნობს ჩამოვხრიდი, 
მიწაზე არ ვატარებდი, 
ზღვაზე გავიყვანდი ხიდით... 
 
სანამ მზის ქვეშ იგოგებდა, 
მთებზე ოქროს დავაცრიდი, 
მოკვდებოდა ... ჩემს ლექსებში 
ვაცოცხლებდი, ჰაი, გიდი!.. 
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დილა როკის მთაზე 
 

თვალს შეავლებენ სტუმრები კლდეებს 
და სულაც მყისვე სიმაღლეს ითხოვს, – 
ისინი ერთურთს ჩაკვრიან ისე, 
ბაყბაყდევები არიან თითქოს; 
 
ქანდაკებებად დგანან არჩვები, 
მათი კვარცხლბეკი კუშტი მთებია, 
ხოლო ტინებზე გართხმული ნისლი 
ქედს ხურჯინივით დაჰკიდებია. 

 
 
 

მთები 
 
 

თავზე ფაფახებს შეიშნოებენ, 
მხარზე დაფხრეწილ ტყაპუჭმოსხმულნი, 
დამსხდარან მორჭმულ უხუცესებად, 
რათა დაიცვან წესი ოსური. 
 
ენაჭარტალა ჭრელ-ჭრელ ტურისტებს 
თავის დაკვრით სცეს დღესაც პატივი... 
დასცხა ერთ კეკლუცს... შხვართივით ტანმა 
გზაზე იელვა ანდამატივით... 
 
მთებმა, თავსლაფით შებღალულებმა, 
წარბი შეიკრეს მყისვე მეფურად, 
წამოიშალა შავი ღრუბელი 
და მზეს გუნდ-გუნდად შემოებურა. 
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სათანას სადღეგრძელო 
(მონოლოგი) 

 
ნართების ახალგაზრდობავ – ლხინი და ბედნიერება! 
უკუნისამდე გფენოდეთ ამ მიწის მადლი ულევი! 
ბრდღვიალა მზემან სხივები გაფრქვიოთ ოქროს ჩქერებად, 
ღრუბლებიმც დაღალულიყვნენ ზეციდან ცრემლის პკურებით! 
ცა წვიმის შემდეგ ბრწყინავდეს სულ ცისარტყელას ფერებად, 
ბედნიერებით აღსავსე ნატვრის თვალსა ჰგავს რომელიც, 
ცხოვრების სილამაზე და პირმომცინარე მშვენებად 
ის ცაზე გაქვავებული ოფლის წვეთია მშრომელის. 
იბედნიერეთ, იმ ხვითომ ემაგ შუბლებზეც ანათოს, 
რომ დოვლათს, ხვავს და ბარაქას ვაგლახად არ გაეყაროთ, 
ღმერთმა ცხვარ-ძროხა გიმრავლოთ, არ დაგლეოდეთ  
არასდროს! 
 
და ჭირნახული პირთამდე სავსე ბეღლებით გეხაროთ; 
ქუდბედიანი მყოლოდეთ, დაბადებულნო ნართებად, 
დაბედებოდეს ალუთონს1 სულ თაფლისფერად ჩანჩქარი, 
ბედნიერების ბჭეთაკენ გზა ბევრი მიემართება, – 
მშობელი მიწის და ხალხის გულს გასდევს ყველა მათგანი. 
მათ თუ ოდესმე ეწეროთ დაღუპვა, გადაშენება, 
ვინც ამის შემდეგ ამ ქვეყნად ბედნიერება ინატროს, 
კრულ იყოს მისი სახელი, ზიზღი მას და შეჩვენება, 
სულ საფურთხებლად ჰქონოდეთ, მერმისში ვინც იბინადროს. 
 
ეს მიწა-წყალი სისხლი და ხორცია მამა-პაპათა, –  
თქვენ რომ ტოტი ხართ, იმ ხისთვის წარბშეუხრელად  
კვდებოდნენ, 
და იმ მთებისთვის, რომელმაც ის წინაპრები დაბადა, 
ისე არ წამხდარიყავით, სიკვდილი დაგზარებოდეთ. 
თვალისჩინივით უფრთხილდით, ტკბილია სიტყვა ნართული, 
ნიხასი, ხალხის ადათი... წესის და ზნე-ჩვეულების 
  
გებარებოდეთ, თქვენა ხართ დღეიდან ბატონ-პატრონი, 
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დე, მუდამ ღია გქონოდეთ მოყვასისათვის გულები. 
 
ხელცარიელნი ვიდოდეთ მომავლისაკენ, – სად თქმულა, 
მიწის და სიტყვის სიკეთე ხვავრიელთ გხდიდეთ ვაჟკაცებს, 
ნურც გაიელვოს პირველმა სამტროდ მახვილმა ნართულმა, 
რადგან ის, ვინაც ჯავარდენს პირველად ააკაშკაშებს –  
თვითონ იქნება ამქვეყნად სისხლის მდინარის სათავე, 
მდინარის, რომლის ზვირთებიც თავს გადაგვივლის ჩქერებად 
ქიშპობა-მტრობის მუგუზლებს კვლავ ხანძრად დაათავთავებს, 
კეთილს გადასძლევს ბოროტი: დასჯაბნის და მოერევა. 
 
მაგრამ თუ წარბი საავდროდ თქვენს კართან შეკრეს  
ღრუბლებმა, 
და თუ მოგიხტათ კერასთან გუნდი და გუნდი მტრისანი, 
სისხლი და სისხლი დაღვარეთ, თუ გინდათ თავისუფლება, 
მტერს შეალიეთ უკლებლივ ფარიც, ხმალიც და ისარიც. 
რადგან, ვინც მშობელ მიწისთვის დუშმანი მოსრა ტიალი, 
მთებს ააშორა სირცხვილი, ხოლო თავის ხალხს – კირთება, 
გმირია – მან სიხარულის ზღვა დაატბორა ტრიალი, 
ზღვა, რომლის შუმი სინედლე დღესაც გულზე გვცემს  
ზვირთებად. 
 
ნართების ქალიშვილებო, ეწიეთ ბედნიერებას, 
გახსოვდეთ, ყველა სიკეთე ქალში პოულობს დასაბამს, 
მეგობრობა და სიქველე, ტრფობა, დედობა, მშვენება 
იკურთხოს, ვინაც სიწმინდედ თავის ხალხს გარდაასახა. 
ისეთი მოდგმა ამრავლეთ, ვინც სინდისს, ნართულ  
ადათ-წესს, 
კაცობას, კერის სიყვარულს, გატანას, გამბედაობას 
არ დახრის და შვილთაშვილებს კვლავ დროშასავით  
გადასცემს!.. 
იცოცხლეთ, იბედნიერეთ, ნართების ახალთაობავ! 
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* * * 
სევდიანი მივდიოდი 
უღრან ტყეში დანტესავით, 
შემეგება ფოთოლცვენა 
როგორც გულის ნათესავი. 
 
უცებ მტრედი გამოფრინდა, 
თითქოს მზემ მიშუამდგომლა, 
სიხარული მომეფინა, 
მოვინუსხე მისით ყოვლად. 
 
ხეებს შორის ღრუბლის გზებზე 
მიდიოდა ცა ოსური 
და გოგონაც – ამ ცის ქვეშე 
ყვავილივით ამოსული. 
 
უცებ შეკრთა, შეფრთხიალდა 
და ღიმილის ელვა მტყორცნა, 
გული ისე აბრიალდა 
ვით მყვირალი ამაზონკა. 
 
დამჭრა მისმა ღიმილმა და 
დიდხანს ვიდექ დაზაფრული, 
თითქოს შემოდგომის გულში 
გაიფოთლა გაზაფხული. 
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გაზაფხული   
 

გაზაფხულია, მაისი, 
უკვე ფუტკარიც მოფრინდა. 
ძღება სხივებში აისის 
ლივლივითა და ყოფნითა. 
 
ბუნებავ, შენი ჭირიმე, 
სიცოცხლე რომ არ მეძნელოს, 
ჩამიკარ გულში, გამათბე, 
მოვდივარ შენი ენძელა. 
 
ყველა მყინვარის დნობაზე 
გულში მილხვება დარდები, 
მთებზე სიცოცხლე უხვად და 
უწყვეტად მოიტალღება. 
 
მუხის ქვეშ ჩუმი კისკისი 
თუ გესმის – ჩემი გულია, 
სული კი, იცი, მზის ნაცვლად 
სხივებად ამოსულია! 
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ბავშვი 
 

მთვარე სხივებს ფეხქვეშ გიფენს, 
გეფერება ტკბილად, 
გინანავებს, გილიცლიცებს, 
სურს, გაგზარდოს თბილად.  
 
ჩაეძინა აკვნის ყურთან  
დედას, დაღლილს შენთვის,  
იგრიალა, ცამ იქუხა, 
უცბად თითქო შეკრთი.  
 
რამ შეგაკრთო, რას მოელი, 
რად დაიწყე თრთოლა; 
გაიზარდე, შორს ყოველი 
შიშ-ფეთება, ძრწოლა. 
 
იქნებ შიშის ნაპერწკლებით 
იყო სავსე არე, 
იქნებ შიში ასულდგმულებს 
მიწას, წყალს და ჰაერს, 
 
ყველაფრის თქმაც არ იქნება, 
გკოცნი, გეფერები... 
ომი არა, წინ გექნება, 
სიხარულის წლები. 
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ილიას გახსენება* 
 

გადმოცემით ილია ჭავჭავაძის  
მეეტლე ოსი იყო. 

 
აჰ, მეეტლევ, ჩემი სისხლის ნაწილო, 
თუ არ გინდა ზეცა ცხარედ აწვიმო, – 
გამიგონე, წიწამურზე ნუ მიხვალ. 
... შენ არ მისმენ, 
შენ ლანდივით ჩუმი ხარ... 
 
გაღმა მოჩანს დაბურული ბუჩქნარი, 
ბანჯგვლიანი ავი კაცის გულივით, 
აჰ, მეეტლევ, გევედრები ნუ ჩქარობ! 
... აჩქარდი და... ცრემლი მოდის ულევი. 
 
და არ ვხარობ იმა გაზაფხულითა, 
გულში მივლის ჟრუანტელი ტკივილის. 
მივდივარ და დამძიმებულ სულითა 
მიმაქვს ექო ტყვიის შორის წივილის. 
 
წიწამურთან წვიმა წამოეწია, 
წკრიალებენ წვიმის წვრილი წვეთები. 
ძეგლს მწუხარედ დაჰქვითინებს მზეწვია. 
წიწამური... – რა გულდასაწყვეტია!.. 
 
უცებ გულში სევდა ლხვება ნისლივით, 
ცა ლამაზი ქალწულივით შიშვლდება; 
წვიმის ცრემლში მზის სხივი 
ფარშევანგის თავზე – ქედით ველამდე 
მზე აანთებს ნაწვიმარზე ნარინჯებს 
და მოხრილი ცისარტყელა ფერადი 
მოჩანს, როგორც უკვდავების კარიბჭე. 

________________ 
*ლექსი დაწერილია ქართულად. 
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მე და გაზაფხული თბილიში1 
 

გაზაფხულმა პაწაწინა 
თეთრი ბროლის ხელებით 
შემომიღო ფანჯარა და 
შემობრძანდა მეფურად, 
თვითონ მთვრალმა მეც დამათრო 
ნუშის ტკბილსურნელებით 
და მეც მისებრ ნეილონის 
მწვანე ნისლი მებურა... 
 
და გავედი ოთახიდან. 
ქუჩა-ქუჩა, ბაღი-ბაღ, 
გორა-გორა ბორიალით 
მოვიარეთ თბილისი, 
ცელქმა სიომ გამახსენა 
ჩემი ტკბილი ბალღობა, 
დედაქალაქს მივეჯაჭვე 
სიყვარულის თილისმით. 
 
გაზაფხულმა დამახურა 
თავს გვირგვინი გვირილის 
და ვეწვიეთ მტკვარს კისკისით, – 
ჩაკიდებულნი ხელი-ხელ, 
წყალს მოჰქონდა – ადიდებულს –  
ხარირმების ყვირილი; 
მოხიბლულნი სანაპიროს 
ვერ მოვცილდით მთელი დღე. 
 
მოდიოდა გრილი ტალღა  
და მესმოდა ჩონგურის 
და მესმოდა სალამურის 

                                                            
1 ლექსი დაწერილია ქართულად. 
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დამდაგველი ქვითინი... 
ზოგი ტალღა მოდიოდა, 
ვით ქართველი ლომგული, 
ზოგი ჩემი წინაპარი 
შუბოსანი სკვითივით.… 
 
მზე – წითელი ბროწეული –  
მტკვარს ზედ ზედ თავზე ეკიდა, 
და გარშემო ლივლივებდა 
ოქროდ ჩამოღვენთილი, 
და თბილისი გაზაფხულით, 
სიმღერით და ცეკვითა 
ასე ჩამჩა მე ხსოვნაში –  
ლამაზი და კეთილი. 
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ზინაიდა ხოსტიყოთი 
 

 ***  
 
მინაზე კაკუნი, აისი. 
ვიფიქრე – არ იშლის ცელქობას... 
რაფაზე კენჭის ხმაც გაისმის, 
 მივვარდი სარკეს, ძველ მეგობარს. 
 
ლოყებზე მომედო ალმური, 
ნაბიჯიც ვერ წავდგი კარგა ხანს... 
ეჰ, თურმე მერცხალი გართული 
ბუდეს წნავს ფანჯარის ქარგასთან. 
 
ეჰ, მე კი... სხვა ვინმე გავივლე... 
მეგონა, ასრულდა ის ლოცვა... 
„ჩასკდი შენ“, – ვუთხარი ამ ფრინველს, 
მომძახა: „გაზაფხულს გილოცავ!“ 

 
 

 
 ***  

 
აქ საცხოვრისს არ ვეძებდი მუდმივს 
მეც მყავს ხალხი, მეც მაქვს ჩემი მთები. 
მათთვის მინდა ყველა დრო და წუთი, 
იქ მყავს დედა, თქვენნაირი დები. 
 
მეხსომები ჩემს მიწასთან ერთად. 
ვუბრუნდები ჩემს სანუკვარ ოსეთს, 
მან შემოსოს ჩემი თმები თეთრად, 
წავალ, ჩემს ხმას სანამ ჟამი მოცვეთს. 
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***  
 

დედი, რატომ დაუძლურდი ასე, 
ეხ, დედებსაც ფარავთ წლების ლანდი! 
ჩამახუტე გული გრძნობით სავსე, 
ამაცილე ბოროტება, დარდი. 
 
ჩემი ნატვრა: ამ ქვეყანას ნეტავ, 
არ ამხობდეს ბოროტი და მტერი.  
თუმცა მრავალს საგზლად დააქვს, დედა, 
სული სავსე შხამ-სამსალის მტვერით. 
 
დედა, მკერდში ჩამიკარი თბილად! 
სიცოცხლე გვაქვს სიყვარულის ფასად! 
მითხარი, რომ ეს ცხოვრება ღირდა, – 
რომ ბოროტი არ ფორთხავდეს არსად. 

 
 

***  
 

მე ვარ ქალი, ღვთაება ვარ ქვეყნის 
და ილოცეთ, მამრნო, ქალზე ყველამ. 
მე ყვავილის სურნელი ვარ, მესმის,  
გაზაფხულის მხიარული მღერა. 
 
სინდისი ვარ, სირჩა – თქვენი სწორი, 
ოჯახებში – მომლხენი და სათნო. 
მუდამ თქვენი თანამგზავრი, ტოლი, 
ღვთაება ვარ – სიტყვით ცეცხლს რომ ვაქრობ.  
 
მაშ, დალიეთ სადღეგრძელო ჩემი,  
თქვენი მზე ვარ, ამქვეყნად რომ დადის. 
მე თქვენს ხელში ხმალიც ვარ და მშვენის, 
იმედი ვარ თქვენი მყოობადის. 
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მუზაფერ ძასოხთი 
 

ცხოვრება  
 

,,ცუდი კაცი ორჯერ კვდება, ორჯერ 
ცხოვრობს კარგი კაცი.“ 

 ს. ჩეხოითი 
 

წიფელი ხომ ცამდე გაიზრდება,  
გინდაც რბილი ნიადაგი ჰქონდეს,  
სიკვდილისა ნუ შეგეშინდება,  
სამარცხვინო ყოფის გეშინოდეს. 
  
წიფელი კი ქარებს უმკლავდება  
და იფანიც უძლებს ქარაშოტებს, 
ერთხელ სიკვდილს ნუ შეუშინდები,  
ორჯერ სიკვდილისა გეშინოდეს.  
 
ვაჟკაცობა ომში გამოჩნდება,  
ზვავი ზათქით ჩამოსწყდება კბოდეს,  
თუკი ერთხელ გერგო დავიწყება,  
არა მგონი სხვა სიცოცხლე გქონდეს.  
 
კაცი ნაღვაწარით იზომება,  
ღვაწლი მისი ნათელს თუ ეძღვნება,  
ხმელი წიფლით ცეცხლი როს ენთება,  
ნელდ შეშასაც მალე მოედება.  
  
დაფასება მოდის გასაოცრად,  
მისებური დახლართული გზებით,  
დე, ამქვეყანად ორჯერ გვეცხოვროს და  
არაუშავს, ერთხელ თუ მოვკვდებით.  
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სიმღერა ბარაღვინზე  
 

დიბახან, დედმამიშვილო, ამ სიმღერას 
ვუძღვნი შენს ნათელ ხსოვნას. თუ 
საიქიოში ხმა ესმით, სიმღერასაც გაიგებენ.  

 
ურსდონის პირს ამოზრდილო, გულს სიყვარულს ჰფენ,  
ბარაღვინო, არავისში მე არ გაგცვლი შენ. 
მშობელივით უტკბილესო, განაცვალებ თავს,  
მხოლოდ შენი წყალობაა, მე რომ ფრთები მაქვს.  
 მისამღერი:  
ბეყანო და არჯინარეგ, ჩემი სული ხართ,  
კობოსთის ტყევ და დარღ ხვიმთო, რარიგ მიყვარხართ.  
მინდა ჩემს ძველ ნაფეხურებს ჩამოვურბინო,  
რომ ხსოვნაში სიყმაწვილე ავაღორძინო.  
  
ამ მიწაში ჩემი ფესვი ისე ღრმად არის,  
ქვეყანაზე ასე ლურჯი ცა არსად არის,  
უფრო დიდი მთები ვის აქვს ქვეყანაზეო,  
აქედან ხომ მთლიანად ჩანს ჩვენი სამზეო.  
 
ბარღვინიდან ვინმე სხვაგან თუ მოხვდებოდა,  
ყველა კუთხის მასპინძელი გულით ხვდებოდა.  
მაშ ისმოდეს ოთხივ კუთხით, გულთამპყრობელი  
ჩვენი კუთხის სიმღერები, სალხინობელი.  
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სიცოცხლე, სიკვდილი და ჩემი გული  
 

ის დღეც დადგება აუცილებლად,  
მზე რომ უჩემოდ ამობრწყინდება.  
ქვეყანა კაცით რომ შემცირდება  
და მკვდრებშიც განა მარტო იქნება!  
ასეთი არის სიცოცხლის ნება –  
სუყველა მიწას მიებარება.  
 
ისეთი ჟამიც მალე დადგება,  
რომ ჩემს ქელეხშიც ხალხი დასხდება. 
ნაკლი არავის გაახსენდება  
იქნება ჩემი ქება-დიდება.  
დასაბამიდან ამგვარად ხდება,  
მკვდარი ცოცხლისგან პატიოსნდება.  
  
და ეს საათი როცა დადგება,  
როცა უჩემოდ მიწა დარჩება,  
მოთქმა-ტირილი შორს გადასწვდება,  
სადღაც კი ვიღაც ცერზე დადგება.  
ასეთი არის ადამის მოდგმა,  
სადღაც ლხინია, სადღაც კი – მოთქმა. 
  
ჰო, ვიცი, მჯერა, ის დღე დადგება,  
ფიქრის ჩანჩქერი რომ დამიშრება,  
მზის სხივი ისევ აციაგდება,  
არც მიწის ბრუნვა არ შეჩერდება.  
ასე ყოფილა, ასე იქნება,  
სიმღერას მუდამ ხმა დააკლდება.  
 
როდესაც ჩემი ხალხი ადგება  
და სასაფლაოს გზას დაადგება,  
საფლავის შავი ორმო დახვდება,  
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სამარადისოდ რაც მე მერგება.  
თუმცა იმედი მაინც დამრჩება,  
რომ გული სიკვდილს არ დანებდება.  
 
გული, გიჟმაჟი, მკვდრეთით აღდგება  
და არწივებზე მაღლა ასწვდება,  
ქვეყნად ჩემს ნაცვლად იგი დარჩება,  
მინდორზე ნამად აკიაფდება,  
სამარადისოდ იმღერებს ასე  
ჩემს სიყვარულზე და ოცნებაზე.  
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ახსარ ყოძათი 
  
 

საგდარის წყალი 
 

საგდარის შიშველა წყალმა,  
ნაპრალიდან მომზირალმა,  
დაირცხვინა ფერმიმკრთალმა  
და დაეშვა ხევში დაღმა.  
 
ვით ხანჯალმა რკინებაში,  
ხავსიანი კლდე ჩაჰკვეთა, 
და, ვით დამალობანაში,  
უფსკრულიდან ამოგვხედა, 
  
ტირიფმა კი დალალები  
ლამის არის ფსკერს შეახოს,  
დადრეკილა გარინდებით 
უკაცური ქვაბის ახლოს.  
  
არის ამო სანახავი  
წყლის კედელი, სად ხვავდება  
ივლისის თვის ფოთოლ-შვავი...  
და აქ ხდება საოცრება:  
  
ქალიშვილი ზის შიშველი,  
უქათქათებს ყელ-კისერი,  
უგიზგიზებს თმა – გიშერი,  
დაუკარგა ტინებს ფერი.  
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ვერცა ჩრდილი, ვერც ბუერა  
შიშველ მუხლებს ვერ ფარავს და 
თაკარა მზის ხარბი მზერა  
მოწყურებით მკერდს მიასკდა.  
 
ამნაირი შმაგი ვნება  
საყურებლად რაგვარია!  
მისმა ხვეწნა-მოფერებამ  
გოგო სულმთლად გადარია.  
 
ადგა სხივით დასეტყვილი,  
წყალში შესვლა იგუნება,  
აღნაგი და ასხლეტილი  
ირმის ნუკრი გეგონება.  
 
ჩქერებს რაღა შეაკავებს,  
შეისრუტეს მისი ტანი,  
მოეხვივნენ მხრებს და მკლავებს  
ვითარც ალნი ცეცხლისანი.  
 
სადგარის წყალს, მონანავეს,  
გასახარი დიდი ჰქონდა,  
ბუნება კი მობანავეს  
ასი თვალით დასცქეროდა...  
 
ეს სიზმარი ვნახე ძველად,  
ვეძებ, ვეღარ მიპოვნია. 
ანგელოზზე სადარდელად 
საგდარს ძაძა ჩაუცვია... 
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***  
შერეკილთა დროშავ, ასე სანუკვარო,  
რომ დაგატარებენ ფათქუნ-ფრიალითა,  
დაუნთია მაცნეს ცეცხლი, სასიგნალო,  
ჰქრიან შუქნი მისნი რკინის სიმაგრიდან.  
 
აჰა, მომაკითხა ამ კოცონმა მეც და  
გაატანა გულში, გაანათა კლდენი,  
ხატმა ზეციურმა ფესვიანად შემძრა...  
მე კი არა, მის წინ ბნელდებიან მზენი.  
 
მიწის ჯადო ხარ თუ ზეცის საოცრება,  
რა ბუნებისა ხარ, დემონი თუ ღმერთი,  
ძალა სიცოცხლისა ჩემს სულს ეუფლება,  
ნეტავი რა ხდება, რა ნიაღვარს ვერთვი...  
 
...ჰოდა გიხაროდეთ, ქვეყნის ნაგიჟრებო,  
ჰოდა გიხაროდეთ – შეგემატათ ერთი.  
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მოთქმა  
 

„არა, შენ აწ ვეღარავინ შეგცვლის“. 
 კოსტა  

 
გუშინ ეს ქვეყანა დღესასწაულობდა,  
გამარჯვების დღეს მზით გაიბადრა ზეცა.  
დღეს კი ჩემთვის დიდი სატკივარი მოხდა,  
კერა ჩამიქრა და ჭერი ჩამომექცა.  
  
გუშინ მე ჯერ კიდევ ყველაფერი მქონდა,  
ჩემს სულს არ უჩანდა რამე გასაჭირი,  
ახლა ღაწვებიდან მიწევს კურცხლის წმენდა,  
თავდახრილი ვდგავარ და მხრებჩამოყრილი.  
 
შენს საფლავში ცვენა ქვების, დიდრონისა,  
ამ სულზე კი მათი ხათქა-ხუთქის ელდა, 
მოიხურა კარი შავი ქვეშეთისა  
და სამყარო ნათლის დამიცარიელდა.  
  
მთლად დაცარიელდა, ზეცა შესუდრულა  
თალხი ძაძით, სხივის ნატამალს ვერ ვხედავ...  
დღეის ამას იქით ყოფა მექცა შურად, 
მშურს ყველასი, ვისაც ცოცხალი ჰყავს დედა...  
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ფანტაზია  
 

თალხ ცას ერთი ვარსკვლავიღა შვენოდა,  
მისი სხივი მბორგავ გულს ეხებოდა  
და ცახცახით ლამის ზედ ადნებოდა  
და მხნეობის მოკრებაში მშველოდა...  
 
რაის ომი, როცა გულს ემღერება,  
საწუხარი განიმქვრა, განმერიდა,  
სიცოცხლის და ადათის დრო დაბრუნდა,  
სულმა ჩემმა ჰპოვა ბედნერება.  
 
იმ ვარსკვლავით ცისკენ ხიდი გავიდე,  
მწდედ ვიქეცი მნათობთა, სხივოსანთა, 
მაღლით ვჭვრეტდი, ყველას ღიმი მოსავდა,  
მხვეჭელობას იყვნენ გამონარიდი. 
 
ციკურისად მიწა გამძივოსანდა  
და მე უმალ ხელისგულზე დავიდე.  
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გერსან ყოდალათი 

 
ვასთირჯი  

 

ვასთირჯის უჩივლეს უფალთან, 
ღვთაებებს გაკილვა დაეწყოთ:   
ზღვენი ხალხს მიაქვსო სულ მასთან, 
არაფრად გვაგდებენ  საერთოდ. 
 
არავის არ შველის არაფერს, 
ღარიბებს წაართვა საჭმელი. 
გრძნეულად ხიბლავსო პატარძლებს,  
ძალიან უყვარსო სასმელი. 
 
უფალი შეწუხდა ძალიან,  
იბარებს ქვეშევრდომთ ნადიმზე. 
ვის  თვლიან უბრალოდ ბრალიანს – 
ეს ცხადი გახდება თათბირზე. 
 
დიდი თუ პატარა ყველანი, 
ეახლნენ დიდ უფალს დარბაზთან. 
მობრძანდა უფალი ბრწყინვალე, 
ოქროს სავარძელში ჩაბრძანდა. 
 
მას უკვე ყველანი ელოდნენ, 
ვასთირჯი რატომღაც არ ჩანდა: 
იქნება ის მიხვდა შეცდომებს 
და არ სურს იქ მისვლა ამჟამად! 
 
ანგელოზთ ერევათ სიბრაზე, – 
არ იყო ის ჩვენი საკადრი, 
უფალიც კი ბრაზობს იმაზე, 
ამას რომ ვერ მიხვდა აქამდი. 
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„ან ახლა რას შვრება, სად არის, 
რად არ ჩანს, თუ მოსვლაც არ უნებს! 
ცხენი ჰყავს თეთრ მერნის სადარი, 
ეხ, რატომ ვირი არ ვარგუნე“. 
 
უეცრად დადუმდა სუყველა, 
გაოცდნენ ყველანი ნანახით,  –  
გამოჩნდა კარებში  ზღურბელთან 
ვასთირჯი მოსვრილი ტალახით. 
 
უყურეთ, უყურეთ, – დასძახეს:  
სად იყავ, გვითხარი  სიმართლე! 
ჯადოქრობს, მიზეზებს არც ამხელს, 
ეს ახლა აქ თავსაც იმართლებს. 
 
შენ რა, მთლად დაკარგე სირცხვილი, 
მთვრალი ხარ? – სიმართლე გვითხარი. 
თქვი რამე, რა მოხდა დღეს დილით, 
ანგელოზს რა გიგავს, – მითხარი. 
 
დიდება თქვენ ყველას, გადიდოთ 
უფალმა, ბოდიში მაცალეთ: 
მე დამაგვიანდა, თუ რატომ, 
მიზეზს მოგახსენებთ ახლავე. 
 
გზას უკვე ვედექი, ვიღაცის, 
ურემი  ტლაპოში ჩაცურდა. 
კინაღამ დაიხრჩო ის კაცი, 
სისხლის ტბა ხუთავდა საცოდავს. 
 
ცდილობდა ამოსვლას, მაგრამ რა, 
იქ ძალას არავინ ხარჯავდა, 
ის იყო სულ თავის ამარა, 
მშველელი არავინ არ ჩანდა. 
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მე ვანუგეშე, ფრთა შევასხი, 
იმედს ნუ დაკარგავ, ავუხსენ, 
ჩემი მოსასხამი მოვასხი, 
ტლაპოდან ურემიც დავიხსენ. 
 
ამაყად გეახლეთ ამისთვის, 
ახლა კი მზადა ვარ განმსაჯო, 
თუ ამას შენ ცოდვად ჩამითვლი, 
დამსაჯე, მე მზად ვარ დამსაჯო! 
 
მოავლო იქ მყოფთ თვალთ ისარი, 
ღმერთს ოქროს ხმა მოსდის პირიდან: 
განა დასაცინი ის არის, 
ვინც იხსნის კაცს გასაჭირიდან?  
 
მე გეტყვით თქვენ ყველას აქ, ახლა, – 
ის ხალხზე რომ ზრუნავს კარგად ჩანს, 
დავლოცავ მას მუდამ ხმამაღლა: 
დიდება მის სახელს მარადჟამს. 
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სკიფირონი 
 
 
 

***  
 
დღე შენი მიცვალების...  
მთელი წელი გავიდა,  
ის მიწა მეც მეყრება, მწველი, გულის გამთელი...  
ვდგავარ მხრებჩამოყრილი, თავდახრილი, მდუმარი,  
შენს სურათთან და ვდნები, როგორც თაფლის სანთელი  
და თაფლის სანთელივით ცრემლი მცვივა მდუღარი.  
 
დღე შენი მიცვალების...  
ჩარხივით ბარსაგისა  
აკვანი და საფლავი, ცაზე აგორდება მზე.  
რა იციან ღრუბლებმა ვარ რარიგად მწუხარი...  
უსამანო სამზეოს ცეცხლზე, უსასრულოზე  
წვიმასავით იფრქვევა ჩემი ცრემლი მდუღარი... 
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*** 
მეგობრები მასწრებენ იმქვეყნად აბარგებას,  
ისე სწრაფად მიდიან, მიცუდდება იმედი...  
ერთ სირჩას მივაწვდიდი, დავასწრებდი განგებას,  
რომელიმეს უბრალოდ აღარ ვაწყენინებდი...  
 

გულს მომეფონებოდა, ამდენს არ ვიტირებდი,  
ასე არ დამანგრევდა, ტკივილს თავს გავართმევდი,  
რომელიმეს ჩემს სათქმელს კვლავ გავუზიარებდი,  
რომელიმეს ხელს მაგრად მაინც ჩამოვართმევდი...  
 

ნეტავ მწამდეს იმქვეყნის, რწმენა ხომ იმედია,  
რომ როდესმე შევხვდები, როცა მეც იქ მოვხვდები,  
არ ჩანს სად სამოთხეა და სად – ჯოჯოხეთია, 
არაფერი არა ჩანს, ჩანან მხოლოდ ჩონჩხები...  
  

მეც იმ სანთლის ალი ვარ, ქარში რომ ფარფატებდა,  
ალბათ ჩემი სიცოცხლეც ამგვარად გამიქრება,  
მე კი ისიც მადარდებს, ვინაც მამუნათებდა 
და არც მე არ მიყვარდა, რადგან გაუჭირდება,  
 

რადგან დაუნდობელი როს გვიგანებს საწუთრო,  
წავალთ იქ, საიდანაც არასდროს ბრუნდებიან,  
მაშინ აკივლდებიან, იდარდებენ მით უფრო,  
დარდით და სინანულით ძლიერ გამწარდებიან...  
 

ჩვენი წუთისოფელი ავია და მკაცრია, 
ჩრდილსაც ჩაგიქოლავენ ქვებითა და ლოდებით,  
კაცს გემოზე ცხოვრებას ერთ დღეს არ დაგაცდიან, 
მერე სასაფლაოსკენ გაცილებენ გოდებით. 
 

მერე კი, ვით ოდითგან, გავისტუმრებთ იქ როცა,  
სააქაოს ბინადრებს ან რა დაგვეჯერება,  
ვიტყვით – უნდა გვეზრუნა, მისთვის უნდა გველოცა,  
მას ხომ აქ სჭირდებოდა სითბო და მოფერება...  
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*** 
უეცრად შენი ხმა ჩაწვდა სმენას,  
ანაზდად შევკრთი და გამიხარდი...  
რაღაცა ხდება... ეგ შენი მზერაც  
იმედს მაძლევს და მზადა ვარ ჯერაც  
შემოვიარო... მაგრამ... კვლავ დარდი,  
დაღლილი დარდი გულს დამისერავს...  
 
აღარ ხარ... მაგრამ გესაუბრები,  
თითქოს სიკვდილი არ არსებობდეს...  
არ გშორდებიან ჩემი ფიქრები...  
სიზმარშიც მუდამ შენთან ვიქნები...  
უფალს ვთხოვ ერთი წყალობა მქონდეს –  
ხშირად მასტუმროს შენზე სიზმრები.  
 
როდესაც მყავდი, ვერ ვაფასებდი,  
და არც ნატვრისთვალს არ დავეძებდი,  
ახლა კი ტანჯვით ვარ აღსავსე და  
ბედნიერება სადღაც წამსერდა,  
გული გასივდა, ლოყა დასველდა...  
ცრემლი და შენი არყოფნის სევდა...  
 
ვიდრე შენ მყავდი, არ მეშინოდა,  
ვით ვიფიქრებდი იმას, რაც მოხდა,  
დღეს სურათიდან მიცქერ მხოლოდ და  
მე რომ მეგონა დარდი მომკლავდა,  
ცოცხალი დავრჩი, რადგან მომინდა  
ეს სიყვარული დიდხანს მქონოდა.  
 
მიწას ჩემს თვალწინ თუმც მიგაბარეს,  
ეს გული მაინც არ გასამარებს,  
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სააქაოში ვწერივარ ვიდრე...  
მერე კი... მერე, ბედის ამარას,  
მაინც მექნება იმედი, მკვიდრი,  
ამის იმედი სულ ჩემთან არის...  
 
მაგრამ სადა ხარ? საიქიოს კარს  
ვაწყდები, მაგრამ დარაზულია,  
სად ხარ? გული კი დაბასრულია,  
თუმცა, მჯერა, რომ მოგაგნებ იქაც,  
რომ ჩემი სული მანდ მოგაკითხავს...  
სიცოცხლე შენსკენ სავალ გზას ჰქვია...  
  
მე არა მჯერა ამბის, სხვაგვარის,  
ამ გზის ბოლო თუ სიცოცხლე არის,  
მაშ ამ წყეულ გზას რისთვისღა ვკეცავ?  
ან რისთვის მინდა მიწა და ზეცა?  
და ვით მშობლისა, შვილის ცხედარიც  
ნუ დაიწუნებს სიღრმეს სამარის... 
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ხაჯი-უმარ ალბორთი 

 
 

 
*** 

 
ამ უცხო ხალხში, 
უცხო ქვეყნად, 
მე ჩემი ენით, 
ვის რა ვუთხრა, 
ანუ ვის რა ველაპარაკო! 
...და უეცრივ, 
გულში ოსური, 
მშობლიური, 
მოსკდა სიმღერა! 

 
 
 

 
ინდიელის დარდი დიდ  

ქალაქში 
 

მე ამ ქალაქში ჰაერი, 
მხოლოდ ჰაერი მინდა,  
ჰაერი, მხოლოდ ჰაერი, 
მხოლოდ ჰაერი წმინდა. 
არც სახლი მინდა, არც კარი, 
არცა ქუდი და წინდა, 
არც პური მინდა, არც წყალი, 
მხოლოდ ჰაერი მინდა! 
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ძველი ძონძები 
 

ჩვენი ძველმან-ძონძები, – 
წარსულ დღეთა მაცნე, – 
ტანზე შემოგვდნობია. 
ამთავითვე ვაჩვევთ  
შიშველ მუხლთა და მხართა 
ყურებას... 
 

ჰკიდია სახლებს ფარდად 
თეთრი, თეთრი, ქათქათა 
ცივ-ცივ კლდეთა და მთათა 
წახნაგი  და ფერდი... 
 

აჩრდილივით მოღოღავენ, – 
მოხრილი მამაკაცნი, 
დაბნეულ-დაღლილები,  
სავსე დარდ-საფიქრალით... 
მოდიან ფორხვა-ფორთხვით,  
ბორძიკ-ბორძიკით. 
ზურგებზე კი  ჰკიდიათ  
შავი ღამის გუდები... 
 

ირგვლივ კი: 
შიშველი სახლები... 
– კედლები და 
– ხედები... 
შიშველ ქუჩებში – 
შიშველი ხეები... 
 

მალე გადნება ამ ჩვენს ტანზეც 
ძველი ძონძები, 
დიახ, ვნებდებით... 
და იმ სამყაროს,  
შიშველ-ტიტველს, 
დედიშობილას, 
ჩვენც ასე შიშვლად 
შევუერთდებით. 
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***  
შენი გზები, ოსეთო, 
აღმართ-დაღმართიანი, 
კლდეებზე, მთის კალთებზე –  
თოკებივით ფრთიანნი 
შეუპოვრად ჰკიდია. 
მიაქვთ წყლებს, ვითომ მიაქვთ... 
თუმცა 
ვერ წაუღიათ... 
ეხლებიან ზვავები,  
თუმც ამაოდ დაღლილან. 
უფსკრულთა ღრმა მორევიდან 
ცის ტატნობსაც აწვდილან. 
მაინც არსად არ წყდება, 
მაინც არ იშრიტება, 
სისხლმდინარი ძარღვებით 
მათი მძლავრი დინება. 
 
გადმოუშვი, ამ ჩემს გულზე  
შენი გზები, ოსეთო! 
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სეკას უკანასკნელი  
მგზავრობა 

 
დავბრუნდე უკან, – 
საიდანაც ვარ წამოსული? 
წავიდე ნეტავ 
ჩემს მხარეში, 
მშობელ კუთხეში? 
ჩემი მშობლების ნაფუძარზე, 
სადაც დაირწა, 
ტკივილებისა და წუხილის 
აკვანი ჩემი? 
მიმიღე, განის, 
შენი ნატანჯი  
და უცხო გზებზე 
დაღლილი შვილი,  
მე მიმკურნალებს შენი ცა და შენი ჰაერი, 
და კლდის ნაჟური  
მომიშუშებს გულის იარებს. 
 
ჩემო ცხენებო, 
გამაქროლეთ, 
რომ აღარ ვნახო 
ურცხვი კაცების ბოროტი და ფლიდი სიცილი, 
რომ სარეცელს არ მიმაჯაჭვოს 
ამ მრუმე ღამემ 
და მყინვარებმა დამითბუნონ 
ჩემი ხელები. 
გასწით, წავიდეთ, 
შენც, ჭაბუკო, 
წინ გაგვისწარი 

                                                            
 განისი – სოფელი დუშეთის რაიონში. აქ დაიბადა ოსური 
ლიტერატურის ცნობილი კლასიკოსი სეკა გადიათი. 
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და ბარზაფცაგის წვერზე დამხვდი 
მახარობლად 
და შემომძახე, 
რომ განისი, ჩემი განისი 
ისევ მიმელის, 
გული ჩემზე არ აუყრია! 
ჰოი, განისი, 
ჩემი დარდი მარადიული, 
ჩემი ტკივილი, 
ჩემი წყლული მოურჩენელი, 
ნეტავი რა მიმაქროლებს, 
რა ბედი მელის, 
იქნებ იქაა სწორედ ჩემი გზის დასაწყისი 
თუ... 
ნუთუ მართლა მომატყუეთ, ჩემო ცხენებო, 
როგორ ვატარო ეს ტალახი, 
გზად ათრეული 
იქ, იქ ველოდი 
განწმენდას და აღორძინებას, 
რად მომატყუეთ 
ჩემო წყნარო, გამრჯე ცხენებო?! 

 
 
 
 
 

 
 

 

                                                            
 ბარზაფცაგი – ჯვრის უღელტეხილი. 
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ბალადა ხორბლის მარცვალზე 
 

ჩვეულებრივ დროს კი არა, 
ჟამს შიმშილობის 
მქონდა ხორბლის მარცვალი. 
არ სცილდებოდა ფანჯრის რაფას 
ჩიტების გუნდი, 
უკაკუნებდნენ ... 
დაუთესავი საყანე 
თოვლში იყო გახვეული. 
სისხინებდნენ დედის კალთას 
ჩაფრენილი ბავშვები: 
- დედა, მშია! – 
მშობელს გულში 
ტყვიასავით ხვდებოდა. 
ახლოს არ ეკარებოდნენ 
ცარიელ ვარცლს  
თაგვები. 
მე კი... მე მქონდა ხორბლის მარცვალი. 
ვინ არ ელოდა, 
ვინ არ უცდიდა: 
დედის კალთას ჩაფრენილი ბავშვები 
და ჩიტები მოჟივჟივენი; 
დახრიგინებდნენ 
სხვენში თაგვები 
და ხვრეტდა ყურებს 
მათი წრუწუნი. 
ელოდებოდნენ 
და ამ მოლოდინს 
ერქვა მხოლოდღა 
მარცვლის მოლოდინი 
უფრო დიდი: 
ცხრა მთას იქიდან 
გაზაფხულის  
მოსვლას ელოდა. 
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შურა (ალექსანდრა) ბედოითი 

 
გზაში 

 
მხოლოდ ხეები  
ჩამოწუწულნი, 
გზას გვილოცავდნენ ჩურჩულ-ჩურჩულით... 
 
ჭალებში ნისლი გაწვა დევივით, 
მერე სარკმლები წვიმამ დაცხრილა, 
ქარმა გულუხვი მასპინძელივით 
გამოგვაცილა... 
 
ხან ვკამათობდით – ლამის ყვირილით, 
ხან ვჩუმდებოდით, როგორც უცხონი, 
გვახლდა ხუმრობა, სითბო, ღიმილი 
და კიდევ  
რაღაც... გამოუცნობი. 

 
 

თუთარჩელა

 

 
ჰაერში ჟონავს ფშვიადი ფიჭვი, 
ბარბაცებს ღამე შროშანისფერი, 
დამუხტულია ამურის ისრით  
მიდამო ვრცელი. 
 
ტყეს ოჩოპინტრე უვლის ფარულად, 
გაჰკიდებია მშვენიერ დალის, 
სარკმლიდან მთვარე გადმოპარულა 
და სახლში თეთრი ქალივით დადის. 

                                                            
 ლექსი დაწერილია ქართულად. 
 ლექსი დაწერილია ქართულად. 
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შალვა ბედოითი 

 
 

ილიას 
 

ახალი მთავრე ცაზე ქანაობს, 
თითქოს ღრუბლებთან შეხლას აპირებს; 
მჩქეფარე თერგიც შენს ლექსებს მღერის, 
ქუხილით ანგრევს კლდიან ნაპირებს. 
 
სამშობლოს მთებო, ჩანგი გათალე, 
ხალხის გოდება შეჰკარ სიმებად, 
და სიმღერები, იმედით სავსე, 
ქვეყნად მოჰფინე ნათელ სხივებად! 
 
თუმცა მტრის ტყვიამ სუნთქვა შეგიკრა, 
შენი სახელი ვერ მოსპო, ვერა! 
დღეს აყვავებულ საქართველოში 
კვლავაც გაისმის შენი სიმღერა! 
 
სამშობლოს წინსვლით გახარებულმა 
ლექსების წერა მეც დავაპირე 
და შენს სახსოვრად, დიდო მგოსანო, 
შენი ლექსები დავიზეპირე! 

 
 
 
 
 

                                                            
 ლექსი დაწერილია ქართულად. 
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სურათი 
 

უკვე გათენდა, 
სარკედ იქცა გუბე, ლიცლიცა! 
მზემ მეც მესროლა პირველი სხივი... 
რა ლურჯია ცა! 
მე კლდე-გოროზი გადმომცქერის როგორც 
ბენტერი, 
ქვევით კი ხევმა, რომ ასდის მტვერი, 
მთის წყარომ რომ გააშანშალა, 
დააღო პირი, 
სადღაც მამალმა ფრთები გაშალა - 
ეს კუდნაცარა მამალი ყივის, 
ვიცანი ხმაზე. 
ავდივარ მთაზე, 
უკეთ მოჩანს ჭრელი ბაღები, 
და ნათესებიც... 
მე ახლა მთაზე დავიარები 
და მხატვარს 
უბით დამაქვს ლექსები. 

 
 

 

                                                            
 ლექსი დაწერილია ქართულად. 
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მარინეს  
 

დე, ნატვრის თვალი ზღვაში ვეძიო, 
სიზმარშიც მუდამ მენთოს ზღვის ფერი, 
გზას მინათებდეს, ვით ჩირაღდანი, 
ზღვისფერი  წვიმის წმინდა ჩანჩქერი. 
ზღვაში ზღვის ზნეს თუ ვისწავლი მხოლოდ, 
სხვა არაფერი... 

 
 
 

 
*** 


 

 
ოცნება დამრჩა გადაღმა ცხრა მთის 
და გადაღლილი სულის წყურვილი, 
უსიზმრო ღამე განთიადამდის, 
ურჩხულთან შებმის ცხარე სურვილი... 
..... 
რომ მისთვის განძი წამერთვა შენთვის. 

 
 
 
 

 
 

                                                            
 ლექსი დაწერილია ქართულად. 
 ლექსი დაწერილია ქართულად. 
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შამილ ჯიქკაითი 
 

 

ჩემი ოსეთის თეთრი ვერხვები 
 

გაზაფხულია, ჩვენს დიად მთებში 
დგანან ოსეთის თეთრი ვერხვები, 
ელოდებიან ვარსკვლავთა კრთომას 
ბალახისფერი თვალის ცეცებით. 
 
უკუნში დგანან, ვით კელაპტრები, 
არა ჩანს არსად ღრუბლის ნაგლეჯიც, 
ციდან ეფრქვევათ ანკარა შუქი,  
ციური სხივი – მთვარის ნათელი. 
 
მისძინებია ჩანჩქერსაც უკვე, 
ქვეყანა უცხო შუქში ეხვევა, 
შორიდან ისმის საამო ჰანგი 
აბრეშუმივით მსუბუქ ბგერებად. 
 
აინთებიან ცაზე სანთლები 
ხან ახლოს ჩანან, ხან კი მშორდება, 
მომენატრება თეთრი ვერხვები, 
მათი სინათლე, მათზე ოცნება. 
 
როგორც ოსეთის ქალიშვილები, 
როცა ელოდნენ თვისთა საბედოთ, 
ქედზე დამდგარან ვერხვის რიგები, 
დაბრუნებულთ რომ პირველთ დახედონ.  
 
ირმის ნახტომი ცის კამარაზე 
ის ნაომარი ვაჟკაცებია, 
ქალიშვილები – თეთრი ვერხვები – 
სიხარულისგან იცრემლებიან. 
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უცხო 
 

ჩვენი ხეობის დაბურულ ტყეში 
ყველა ხეს ნახავ, გარდა მუხისა, 
წარღვნის შემდგომი საუკუნიდან 
მუხა არ მდგარა, არვის უხილავს. 
 
მე შევხვდი ერთხელ, ჰოი, გამჩენო, 
რა მუხა იყო, სრულიად უცხო, 
ძველ ბუდესავით უფორმო, უშნო. 
 
მკერდში ტკივილად ჩამრჩა სურათი, 
მთის წვერზე იდგა ტოტებდამტყდარი, 
განკიცხულივით, განმარტოებით, 
იდგა ეული, სულით დამჭკნარი. 
 
და საროსტანა ვერხვებს და ნაძვებს, 
ქალწულებივით აფერადებულთ 
უცქერდა, როგორც კოჭლი სასიძო. 
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დაჭრილი ხე 
 

დაჭრილი ხე მთის ფერდობზე კვდება, 
მდინარე კი ქვემოთ კვლავაც ღელავს, 
ხის ხმელ გვერდზე ამოსულა ხავსი 
და ფესვები მთვარის შუქზეც ელავს. 
 
მიწა აღარ შერჩენია საწყალს, 
მაღლა დარჩა ფესვი ძველთაძველი, 
მზემ დასწვა და დაუმოკლა დღენი, 
ზვავმა ყინვის შემოაჭდო ხელი. 
 
ცოცხალ ტოტზე შემომჯდარა ჩიტი,  
უნდა, ბუდე განაახლოს თვისი, 
ყველას ესმის ტკბილი მღერა მისი. 

 
 
 

*** 
მერიქიფევ, ნუ მაძალებ ღვინოს, 
ვეღარ დავლევ სიხარულით სავსე, 
ცისკრის ხელით გამოწვდილი ლხენა 
დამაკლდება საღამომდე წამსვე. 
 
ნუ მიღიმი შავგვრემანო ასე, 
სანანებლად გამიხდება ხვალე, 
ნაკადულზე წაღებული კოკა 
ნამსხვრევებად გადიქცევა მალე. 
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*** 
ჩაფლულან ძომაღის მთები 
საღამოს გაცრეცილ ბინდში. 
ქარი გადმომაყრის ზღაპრებს, 
წარსული უკვალოდ მიჰქრის. 
 
ეს მთები მაცოცხლებს, კვლავაც 
მზის ჩასვლის ელვარე ფერით, 
ვით შუქი ჩაუმქრალ სანთლის, 
საამოდ სუნთქავენ ხენი. 
 
არ მინდა ვიფიქრო მზეზე, 
არა მაქვს სინდისის ქენჯნა, 
უცნობის საფლავის ქვაზე 
მთვარის ნათელ ცრემლებს ვხედავ. 
 
მინდა სიყვარულის თასი 
ხელში ავიტაცო ლხენით. 
მინდა ჩავიხუტო ვერხვის 
ყვითლად დათოვლილი თმები. 
 
ქათქათა ღრუბელთა ტალღა 
ლუდივით ქაფდება მაღლა, 
თავი ჩამოვაყრდნო ოსი 
გოგონას დაჩითულ კალთას. 
 
შევყურებ დაქანცულ მზერით 
მთათა საუკუნო წყებას, 
დარდი გაირინდა ქვებში, 
წყარომ აირეკლა ლხენა. 
 

 

                                                            
 ძომაღის, იგივე ჯომაღის მთები, გეოგრ. ადგილი. 
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*** 
არად მადარდებს ცხოვრება, 
არად მადარდებს ქონება, 
მადარდებს მხოლოდ სახელი 
და კაცის უსახელობა. 
 
რომც იყო ბრძენი, ჭკვიანი, 
თუ უსახელოდ დაბერდი, 
მაინც არა ღირს სიცოცხლე, 
უნდა იწყევლო თავბედი. 
 
თუ ხარ ტანადი, ლამაზი, 
მაგრამ არა გაქვს სახელი, 
მეგობარ-მოკეთეებში 
ვერ ივლი თავის აწევით. 
 
მონის ნამუსი ყოველთვის 
ძაღლის ნამუსზე ცოტაა, 
თუ არ გაქვს კარგი სახელი, 
იტყვიან, ეს ხომ მონაა. 
 
არად მადარდებს ცხოვრება 
არად მადარდებს ქონება 
მადარდებს მხოლოდ სახელი 
და კაცის უსახელობა. 
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ოქროს თევზი 
 

ცისფერ ტბაზე მზის სხივები ლიცლიცებს, 
მისი შუქი მიფერადებს ცხოვრებას, 
სატყუარა ჯადოსავით ერევა, 
მომნუსხველად ანგრევს ყველა ოცნებას. 
 
მუქთა ლუკმის სიხარულით სიკვდილი 
მოლოდინი, სიხარბე და ნატვრა... 
ის არ იტყვის უარს თავის ჩვევაზე, 
ნემსკავს კენკავს და სიკვდილსაც ხლართავს. 
 
ტბის გულიდან ამოყრილი თევზი 
ცხელ ქვიშაზე თითქოს ჩვენთვის ცეკვავს, 
შენ კი სხვა ხარ, ოქროს თევზო, ბრჭყვინავ, 
ზღაპრის გმირო  და სიკეთეს თესავ. 
 
უგუნურად გახვეულ ბადეში, 
შესდექ, თევზო, ნუთუ ვერა ხედავ, 
შენ რად გინდა ჭიაყელა კავის, 
შენ რად გინდა მუქთა ლუკმა, ნეტავ! 
 
გიჯობს ქვებზე მიახეთქო გვერდი, 
ყველას სიამაყე ეუფლება,  
იყავ გმირი, თუნდ მშიერ-მწყურვალი, 
გქონდეს ნება და თავისუფლება! 
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ნათელი ცოდვა 
 

შენ მითხარი, „ჯოჯოხეთი დაგწვავს, 
რადგან ბევრის დაგიდია ცოდვა“... 
ღმერთი ამდენს მაპატიებს აღარ, 
შენ თუ შეძლებ, მომიტევო უნდა. 
 
მე ტაძარში არ შევსულვარ შიშით, 
სიყვარულით სავსე დავალ ყველგან, 
არვინ იტყვის, შერისხული იყავ, 
ჩემს სიყვარულს მაღლა ღმერთი ხედავს. 
 
მყვარებია ხელგაშლილად ყველა, 
ნართის გულმა არ დათვალა რიცხვი, 
სიყვარული სიცოცხლეზე მეტად 
შევიყვარე, დავდგი ცაში ხიდი. 
 
გამომიტყდი, „ჩემში დიდმა გრძნობამ 
გაიღვიძა შენზე ბევრი ფიქრით“, 
თუ ასეა, მაპატიებს ცოდვას 
ჩემი ღმერთი, ეს ნამდვილად ვიცი! 
 
თუ იმქვეყნად სამართალი არის, 
სამოთხეში დავმკვიდრდები წმინდად, 
მაგრამ რაც ამ ქვეყნად გავიხარე, 
ჯოჯოხეთსაც ავიტანდი ბინად. 
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*** 
 

არ ვარ აჩრდილი, არ ვარ ლანდი, არც მოჩვენება 
არ ვიმალები, გული ჩემი დამემოწმება, 
არ იმალება ხმელ თივაში ცეცხლი ნაკვერჩხლის, 
წყალი თავნება კვლავ თავდაღმა მიემართება. 
 
სიყვარულია ჩემი რწმენა, საბადებელი, 
მე გამოვგლიჯე გველს პირიდან თეთრი ასხმულა, 
ნართი კაცივით დედოფალი ცოლად დავისვი, 
სწორედ ის მიყვარს ერთგულად და დაუფარველად. 
 
ბედნიერება, ზოგის აზრით, არის შეჯიბრი, 
ზოგს უკვირს, რატომ შემიგრძვნია ეს დიდი გრძობა. 
ეკლების ცეცხლშიც რომ ჩავვარდე, კვლავ იმას ვიტყვი, 
მე სიყვარული მიმაჩნია მარადისობად. 
 
მზის დიდებულ შუქს ვერასოდეს დაემალები, 
ჩემი მზის მჯობი დედოფალი მზეთამზე არის, 
მისი სიცოცხლე იყოს სავსე ლაღი დღეებით, 
მისთვის ვლოცულობ, ის მანიჭებს სიცოცხლის ხალისს. 
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*** 
 

როგორ ძლიერ მტკივა გული, ღმერთო, 
ჭირ-ვარამით ჩემი ოსი ძმების, 
დაჭრილია დედამიწის კიდე, 
ცრემლების ტბა ოკეანეს ერთვის. 
 
რამდენი ვთქვა, მეყინება სისხლი, 
ქვაც კი დნება ჩვენი ცოდვით, ქვაც კი, 
ოსეთის მზე ვეღარავის ათბობს, 
ვიგუდებით ხალხის დიდი დარდით. 
 
ღმერთო, როდის გაგიხსენო, როდის, 
ომია და დაღუპულებს ვტირით, 
დანგრეულა შენი სახლიც, ღმერთო, 
შემოსული ნათესები იწვის. 
 
აღარ კმარა სულ სიკვდილი, აღარ? 
ქარიშხალიც ხომ ისვენებს სადმე! 
სიცოცხლე ნუ გადიქცევა ორმოდ, 
სიყვარული ნუ მოკვდება ადრე! 
 
შეგვხვდა ჭირი, ხოლერა და ჟამი, 
სამარისკარს დაემსგავსა მიწა, 
ბოროტება გამრავლდა და ახლა 
ბოროტისგან ვერც სიმართლე გვიცავს. 
 
გული ლამის დამეფლითოს, მოკვდეს 
ჭირ-ვარამით ჩემი ოსი ძმების, 
ღმერთო, ღმერთო, საკმარისი ხომ ვზღეთ, 
ცრემლების ტბა ოკეანეს ერთვის. 
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ქამალ ხოდი 

 
 
 
 

კირის ნატეხი 
 

ძირს გადმოვარდა კირის ნატეხი 
და სიპი ქვების გროვაზე დახტა, 
იმ წამსვე ვაი-ვიში ატეხა, – 
„ყველაზე მაღლა მე დამსვით ახლავ!“  
 
გროვამ გზა როდი დაუგვიანა, 
დაუთმეს გზა და კირმაც იამა. 
 
დაიწყო წვიმა, ზედ კირის ყურთან,  
ცას სამოსელის გაწურვა სურდა... 
  
კირს სიხარული წუხილად ექცა – 
ის საცოდავი სულ ძირს მოექცა... 
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პაპაჩემის გახსენებაზე  
 

დატენილი დამბაჩა – 
გარჭობილი ქამარში, 
წელზე მართლაც კარგად ჩანს 
ხმალი თავის ქარქაშში 
და ცერად პატრონტაში. 
 
რქებდატოტვილ მოზვრითურთ 
ზორიყომში მირბოდი, 
ჯიბით შენ რომ მოგქონდა, 
მე ის შინდი მინდოდა... 
რა თბილი მზერა გქონდა. 
 
ახლაც ვხედავ თვალნათლივ: 
შენს წვივსაკრავს, შენს ბოხოხს, 
შენს აბჯარს და იარაღს... 
შენს ღიმილს რომ ვერ ვხედავ,  
არის ჩემი იარა... 
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***  
სანამ მზე გრძელ სავალს იკვლევდა 
ხალისით, ნებივრად, ნელია, 
ანკარა წყაროსთან მითრევდა 
ნაღველი...  
ო, რარიგ ძნელია. 
 
შორით ტყის შრიალი ისმოდა, 
ცის თაღმა დარდი არ მაცალა, 
მასპინძელს სხვა დარდი არ ჰქონდა:  
„მითხარი, რა დარდმა გაწვალა?“ 
 
ვინა გკრა შენ შხამის ნესტარი 
რა იქნა, ღიმილი ალალი?“ 
მე თვალწინ დამიდგა ნეტარი  
საყვარლის შავ-შავი დალალი.  
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მე მშურს ჩემი  
 

ერთ მთვარიან ღამეს ერთურთს 
შევხვდით ერთ-ერთ ბაღში. 
ჩურჩულებდნენ, ჰგავდნენ შეთქმულთ 
ხენი, ჩვენთა თვალთწინ. 
 
ეს შეხვედრა სანეტაროს 
მაგონებდა წამთა, 
ჰგავდა მთის ანკარა წყაროს 
ბრწყინვა შენთა თვალთა. 
 
ასე მწველი სიხარული 
განმიცდია არსად, 
გული ლაჟვარდ ცას სწვდებოდა 
„შვიდთა ასულთ“ მსგავსად. 
 
იმ მთვარიან ღამეს ერთურთს 
შევხვდით ერთ-ერთ ბაღში. 
ჩემი თავის მევე მშურდა,  
რომ გიყვარდი მაშინ. 
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ოსეთს 
  
შენი დარდის მოზიარე თუ არ ვიქნები, 
ან შენს მტერს თუ დავუჩოქებ, მუხლზე ვიდგები, 
შენს ძახილზე ისარივით თუ არ მოვფრინდი, 
მაშინ თაო, ჩემო ბედო, წადი, მომცილდი!. 
 
შენს ენას თუ უცხოსავით როსმე ვუგანო, 
ვიყო მტერი ჩემი თავის, უცხო ბოგანო, 
შენს მთებსა და შენს სამყაროს თუ არ დავიცავ, 
არც ეს მიწა შემიწყნარებს და არც შენი ცა. 
 
მე თუ ოსეთს ვუღალატე, ხოდის მიწა-წყალს, 
არც ეგ მიწა მიმიბარებს, სადღაც გამრიყავს. 
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სადღაც მღერიან ოსი ბიჭები 
 

მოსაღამოვდა...  
თარეშობს ქარი... 
სადღაც მღერიან ოსი ბიჭები... 
ჩემს თვალწინ ახლა წარსული არის... 
სადღაც მღერიან ოსი ბიჭები... 
 
ეხ, გაქრა, ვეღარ მათრობს ტრფობაც კი... 
სადღაც მღერიან ოსი ბიჭები... 
მაცოცხლე, ბედო, ნუ მკლავ იჭვებით... 
სადღაც მღერიან ოსი ბიჭები... 
 
მიდის კვლავ ბრძოლა ხან სიტყვით, ხან ხმლით... 
სადღაც მღერიან ოსი ბიჭები... 
ჩასძინებია სოფელსაც დაღლილს... 
სადღაც მღერიან ოსი ბიჭები... 
 
მთის იქით, თითქოს 
ოქროს მზე 
ცურავს... 
სადღაც მღერიან ოსი ბიჭები... 
მცვივა ცრემლები,  
 ცრემლები მცვივა, 
სადღაც მღერიან ოსი ბიჭები... 
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ღამე მთის სოფელში  
 

მიწყნარდა ნელა სოფელი, 
უკუნეთია მართლაც ნამდვილი, 
დიდი ფანჯრებიც უცებ ჩამუქდა. 
სადღაცა მკვეთრი ტკაცანის ხმაა... 
ჩანს, რომ გადატყდა ღობის მარგილი... 
აყეფდა ძაღლი... 
ჩაიყმუვლა და... 
უცებ გაყუჩდა... 
 
ცას ცეცხლოვანი ვარსკვლავები 
სოფლის თავზე 
შემონთებია,  
მოქუჩებულან... 
შეისხმარტალე, 
ოქროს თევზივით შეისხმარტალე!.. 
სადღაც ბაგასთან 
 მიწვა  
 დაღლილი ხარი,  
 რომელმაც მძიმედ 
 ამოიფშვინა: 
– უუფფ! 
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ზღვიდან თუ ვეღარ ბრუნდება გემი... 
 
ზღვიდან თუ ვეღარ ბრუნდება გემი, 
თუკი დაინთქა 
აღელვებული ზღვის ღრმა უბეში, 
მაშინ ტალღები 
 ღამღამობით 
მოთქვამენ მწარედ, 
შავებს იცვამენ 
დაქვრივებული მათი ცოლები. 
ზღვიდან თუ ვეღარ ბრუნდება გემი, 
ჩინოვნიკებსაც შავი დღე ადგათ, 
ზოგს ეშინია პოსტის დაკარგვის, 
ზოგს – სახელის, ან დიდი პატივის, 
ელოდებიან ზოგს მეზღვაურნი. 
ზღვიდან თუ ვეღარ ბრუნდება გემი, 
იქ, უღრან ტყეში, 
გემის მშობლიურ ქვეყანაში – 
ძირიანად მოჭრილ ხეთა ჭრილობებიდან 
თბილი ცრემლები მოჟონავენ ხოლმე რატომღაც. 
  

 
 

ბაზარზე მიღებული გადაწყვეტილება 
 
თევზის გამყიდველი: 
თავიანი თევზი  
– კილო მანეთ-ნახევარი! 
უთაო კი  
– მანეთი. 
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თოთრაძ ქოქაითი  
 

 
*** 

სიტყვა - „სიყვარული“- ჯილდოა ჯადოსნური, 
გიყვარდეს მამული, შენი მიწა, ჯობს! 
 თუნდ მთელმა დუნიამ შენ დაგიგდოს ყური, 
გვედრი,  დაუბრუნდი მამაპაპის ქოხს! 
 
სადაც ძილისპირულს გიმღეროდა დედა, 
გიწოდებდა თავის მოდგმასა და ფესვს; 
სად ვარსკვლავთ ჟრიკ-ჟრიკის თოვლნარევი სეტყვა 
შთანთქამს სევდას შენსას  და შეგასხამს ფრთებს. 
 
იქ თბილ მტვერში შენი ნაფეხური, კვალი, 
არფანფადის* მსგავსად შენ მიგელის, კვლავ,  
მოგშორდება დარდი ცხოვრებისგან დაღლილს, 
ტკბილ-მწარე სვე-ბედში კაცად იგრძნობ  თავს.   
 
შენს მამულს და მიწას არაფერი ჯობს! 
უიმისოდ გულს ხომ სიცოცხლეც არ სურს. 
დაუბრუნდი ისევ მამისეულ ქოხს, 
მიდი, დაუჩოქე, იქ მოითქვამ სულს! 
 
 
 
 
 
 

________________ 
*არფანფადი - არფანი - ნართი ურუზმაგის ცხენის სახელი, ფად - ნაკვალევი; ირმის 
ნახტომი - ცის იკანკლედი.   
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ზამთარი მთებში 
 
მიდიან დღეები, საწყალი 
მდინარე მორთულა ყინვით, 
რაფა   გავსებულა დამთვრალი 
ჩემი განუყრელი ფიქრით. 
 
თეთრია ფერდობის მკერდი  და 
ხედვა ჭირს ქათქათა ფერში, 
მოწყდება თეთრი მთის ფერდიდან 
ზვავი და ვარდება ხევში. 
 
ფიფქები ცეკვავენ,  კვლავ იფრენს, 
უკვე განუწყვეტლივ ბარდნის. 
წითელ ფეხს ბალიშად დაიფენს, 
და ჩათვლემს თეთრფრთება ბატი. 
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მამაჩემი  
 

ოდესღაც გაგვიშენე საოცარი ბაღი,  
მისი ნორჩი ნერგები სწრაფად დაიზარდა,  
შენს თვალებში იმხელა სიხარული ვნახე,  
აქამდე არ ჩამქრალა, მარად გულში დარჩა.  
 
ჩემო ტკბილო მამილო, რა უთქმელი მყავდი!  
ხეს კი უალერსებდი, მზრუნველი და მშვიდი,  
ყოველდღე მიდიოდი, უვლიდი და რწყავდი,  
და მიწაზე დაცვენას ხილს არ დააცდიდი.  
 
ხილი, გამორჩეული, არასოდეს გვაკლდა,  
ირგვლივ, სამეზობლოსაც ხშირად უკითხავდი,  
მათში საუკეთესოს ჩემთვის გადინახავდი,  
თივაში დამალავდი, თავსაც უმალავდი.  
 
მალულად იმშრალებდი სიხარულის კურცხალს,  
- ადრე დაგვიზამთრდაო, იყო ავი დარი,  
თუმცა მაინც გადარჩა, ვერა ავნო სუსხმაც,  
თივაში ვერ ატანდა გამთოშავი ქარი.  
 
ახლა მარტო შევდივარ ჩვენი ხილის ბაღში,  
და ხეებსაც, როგორც შენ, ისე ვეფერები, 
შენი სული იგრძნობა, ვიცი რომ აქ დარჩი,  
ვიცი სადღაც ახლო ხარ, ჩუმად მაკვირდები.  
 
როგორც შენ აკეთებდი, მეც ვაკეთებ ასე  
და ხილს, საუკეთესოს, მეც თივაში ვმალავ,  
მერე, შუა ზამთარში, შენთვის, ამ სუფრაზე  
ვაწყობ, რადგან ადათმა ასე დამავალა.  

 
 



 
 

 301 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

***  
 
ჩუმი ხალისი ციდან მესტუმრა,  
თითქოს ამ გულში ქრისტე ჩასახლდა.  
 
გულიც დამშვიდდა, აღარ გმინავდა,  
ტრფიალის მეკვლედ ცად დაფრინავდა.  
 
ამ განცდამ ლოცვა დამაწყებინა,  
უფლისთვის თხოვნა შემაძლებინა.  
  
შევთხოვე – ვინც კი სიცოცხლეს გვედრის,  
ამის იმედით აღუვსე მკერდი.  
 
შევთხოვე – ვისი გულიც გახევდა,  
ერთხელაც შესძლოს მასში ჩახედვა.  
 
კიდევ ვინატრე – ღმერთი გვწყალობდეს  
დე ყველას მკერდში ქრისტე გალობდეს...   
  
მეჩვენებოდა – ცა ფენდა ლხენას  
და ერთმანეთი გვიყვარდა ყველას...  
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სონეტი მზეს  
 

ცეცხლის ღვთაებავ, მზის თვალო ცაში,  
ხარ იმედი და მანათობელი,  
სიხარულსა და გაჭირვებაში  
მართალი გულის გამათბობელი.  
 
მზეყლაპიები ავს გიქადიან  
გიწრიალებენ, ჩანთქმას ესავენ,  
ქურუხ ღრუბლებად ირგვლივ დადიან,  
ეშვებს ტინებზე აილესავენ.  
 
გარნა შენ მაინც მუდამ კეთილობ,  
ირგვლივ ყოველის გათბობას ცდილობ,  
არცა ვინ არის შენი ბადალი.  
 
ცეცხლის ღვთაებავ, ვინც ნათლით გვმოსავ,  
გლოცავ ხმამაღლა და ჩუმად გლოცავ,  
ვიდრე სამზეოს ვარ ბინადარი.  
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***  
ვასთირჯო სიტყვისავ, შენს სახელს  
სამი ართაძიღვნით დიდება!  
შენგან არ ვთხოულობ არაფერს,  
მხოლოდ ეს სიკეთე მჭირდება:  
 
სათქმელი გულამდე მიმქონდეს,  
მაგრამ, თუ საჭირო გახდება,  
იმგვარად თქმა შევძლო, სიგლახეს  
სიმართლის კედლად რომ დახვდება.  
 
და თუ გამიჭირდა ცხოვრება,  
დროებას ნუ შეეთავსება,  
გასაყიდს ნუ დაემსგავსება.  
  
და კიდევ – თუ შენზედ მლოცველნი  
ვყოფილვართ ოსები აქამდის,  
ოსურად მოგმართოთ მარადის.  

 
 
 
 

                                                            
 ვასთირჯი – მამაკაცთა და მგზავრთა ღვთაება. 
 ართაძიღონი – სამკუთხედის ფორმის ხაჭაპური ღვთაებათა 
სადიდებლად გამომცხვარი. 
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ამირანის სიტყვა  
 

მე ღმერთების წინააღმდეგ წავედი და  
ხალხისათვის მოვიტაცე ცეცხლი ციდან,  
მიწიერებს მზე და მთვარე რომ ეხილათ,  
გაეხარათ, თბილ კერასთან მოელხინათ.  
 
მაგრამ ახლა ვკვნესი კლდეზე მიჯაჭვული,  
და ყორანი ღვიძლს მიძიძგნის სისხლისმსმელი,  
ან ვინა ჰყავს მიწიერი მას დამშლელი,  
მათ, მიწიერთ, ეწვით განა ჩემთვის გული?!  
 
ცეცხლის თქმით არ იწვის პირი... იყოს ასე! 
საშიშია კაცი, ცეცხლთან მოთამაშე,  
ფეხქვეშ სკდება მიწა, ხანძრით მოკაშკაშე.  
  
ადამიანს დღეს გონება უნდა ეყოს,  
ფრთხილად იყოს, ავ ცდუნებას არ მიენდოს,  
არა ხელში, ცეცხლი გულში უნდა ენთოს.  
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მშვიდობა 1  
 

მშვიდობა – ამ მიწაზე ლხენის საძირკველია,  
მშვიდობა უნდა ახლდეს ჩვენს შრომას და ჩვენს საქმეს,  
მშვიდობა უნდა ახლდეს სატკივარს და მოსალხენს,  
უმისოდ მზის ამოსვლაც ან რა სარგებელია.  
 
შენს ლოცვაში მშვიდობა ითხოვე უმთავრესად,  
მშვიდობის არამქონე კაცი უბედურია, 
ის არსებობს თავისთვის როგორც ბრმა თაგუნია, 
ხალხში კი საბრალოა, კიდევ უფრო ნამცეცა.  
 
მშვიდობა სპობს სიძულვილს ნაღვივებს ბოროტებით,  
ათბობს გულებს, ჩაგრულებს, თავისი სიცხოველით,  
მისგან მხოლოდ სიკეთეს და სიუხვეს მოველით.  
 
ჰე, ოსეთის მშვიდობავ, ნურასდროს მიგვატოვებ,  
ჩვენი მთები მარადჟამს შენი ფრთის ქვეშ დატოვე,  
სანაცვლოდ მოგიხსენებთ ლოცვით და სასოებით. 
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მშვიდობა 2  
 

საუკუნო ვედრება დალოცვაა – მშვიდობა.  
მისი დაცვა ოდითგან ოსებს ხელ-გვეწიფება,  
ჩვენთვის სიტყვა მშვიდობა ყველაფერზე წინ დგება, 
და, თავადაც, სანაცვლოდ, გვათბობს და გვეხიდება.  
 
მშვიდობავ, ოსთა მიწას ნურასდროს განუდგები,  
მუდამ ჩვენს ლოცვებშია შენი წმინდა სახელი,  
იყავ ჩვენი იმედი, საიმედო საყრდენი,  
არ მოუშვა აქამდე ბოროტი და უძღები.  
 
მაგრამ, ვით ლაოკოონს, გველი თუ მოგეხვევა,  
ორკაპაენიანი, შხამიანი, არჯალი,  
მაშინ ამოშპუნდება ქარქაშიდან ხანჯალი.  
 
ფარნ, ოსეთის მიწაზე ნათელი დაგვიხვავე,  
ხარ, ჩვენი მარჩენალი, ჩვენთვის ღამისმთევარი!  
ჩვენგან გადაგიბარებს ჩვენი მოსადევარი.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                            
 ფარნ – მშვიდობა, სიკეთე, დიდება, პატივი, ქონება – ყოვლისმომ-
ცველი სიტყვაა, კონტექსტის მიხედვით იხმარება. 
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თაიმურაზ ხაჯეთი 
 
  

***  
 
ფეხაკრეფით სიარული მსურს ამ მიწაზე,  
ფრთხილად, მაგრამ გამართულად, როცა ინათებს,  
დილის შუქი შევისრუტო მინდა, ვითა რძე,  
ხოლო ბნელში ღამის ზღაპარს მივაყურადებ.  
 
ფეხაკრეფით სიარული მსურს ამ მიწაზე,  
რომ მესმოდეს, ლოკოკინა საით მიცოცავს,  
ან კალმახი რას ნატრულობს მდინარის ფსკერზე,  
ან რისი თქმა უნდა ცეცხლის მოფარფატე ალს.  
 
ფეხაკრეფით სიარული მსურს ამ მიწაზე,  
ბრმისებრ, რათა ვინმეს ბედზე არ დავაბიჯო,  
რათა ფოთოლს, სიყვარულით რომ არის სავსე,  
სიხარულის ცვარ-ნამი არ დავაყრევინო.  
 
ფეხაკრეფით სიარული მსურს ამ მიწაზე,  
ვერაგობის მზრახველი რომ არ შემხვდეს გზაზე,  
ვისაც დილით ყველა უყვარს, ხოლო მიმწუხრზე  
ნადირივით ავი ზრახვით არის აღსავსე.  
  
ხოლო შენი მაგვანი თუ ვიპოვნო,  
მის მუხლებზე თავით უნდა დავემხო,  
შენი თბილი თითები რომ შევიგრძნო.  
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ჩემი მივიწყებული კუთხე  
 

მშრალად თოვს კუდაროში,  
ქარი ტინებს ასკდება,  
ამ თეთრ ალიაქოთში  
ნადირს უჭირს გაგნება.  
 
თოვლი კი ხეობაში  
ცომივით გადაგორდა,  
აგერ, მთების უბეში  
ციცქნა ქოხი გამოკრთა.  
 
ჩაფლულია ნამქერში,  
ოთახში ძლიერ ბნელა,  
ზის კერასთან მოხუცი,  
ცეცხლსა ჩხრეკს ნელა-ნელა.  
  
ახლა არავის ელის,  
მგზავრობას აქვს რა ჭკუა... 
ყურს რაღაც ხმა ჩაესმის,  
სადმე სიცოცხლე თუა!..  
 
ამ ქოხს, ახლო-მახლოში,  
არა ჰყავს მეზობელი,  
ზოგი სუფევს მიწაში,  
ზოგს სხვა აქვს სამყოფელი.  
  
ზოგჯერ სიზმრად მოესმის  
ცხვრის ბღავილი ეზოდან,  
ან თაგუნამ სოროში  
წკირები რომ შეზიდა.  
 
კიდევ მოთოვს ამაღამ,  
რიჟრაჟამდე შორია...  
სადღაც – გაზაფხულია,  
სადღაც – თბილი თქორია...  
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***  
ქარმა ნამქერი ქოხზე მოხვეტა  
და უსტვენს ჭუჭრუტანებში,  
რა მოასვენებს ამაღამ ნეტა  
ამ გულს, გახვეულს დარდებში.  
 
თეთრი ბატკანი ბაკუნობს ქოხში,  
კოჭაობს ძმა, მოწყენილი, 
ჩემი და ცომს ზელს და ცომი გობში  
დაგორავს დათვის ბელივით.  
 
სახლში სიმშვიდემ დაისადგურა,  
მყუდროა ჩვენი ოთახი,  
დაო, გადადე სტუმარზე ზრუნვა,  
ჩემს წინ ჩამოჯექ ცოტა ხნით.  
 
დაჯე, ფუსფუსით დაო ნუ დაშვრი,  
შვება მიეცი მაგ ხელებს, 
ახველებს სველი შეშა ბუხარში,  
და გარდასულ დროს მახსენებს.  
  
მიცქერდი, მიზეზს ეძებდი თითქოს,  
ჩემი ცვლილების, უცების,  
მოფერებისას თუ გრძნობდი სითბოს  
ჩემს თმაში უცხო ტუჩების... 
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***  
ჩაეფლო ქალაქი ღრუბლებში,  
ბინდი გვიღეჭავს დროის ნამცვრევს,  
შეშის მარხილივით უხეში 
ტრამვაი გვანჯღრევს.  
 
ვითარცა სტაგი, ჩინჩხლიანი,  
კვლავ სიხარულით ბორგავს გული,  
ბედნიერებავ, გვიანო,  
არ მოიშალო სიყვარული.  
 
რახანია არ ჩანს ჩემი ძველი  
ანგელოზი, ფრთამარციალი,  
იქნებ, ზეციურო იკანკელო,  
წამით გაუნათო გზა ციალით.  
 
ყარიბი, მომქანცავ ხეტიალში,  
სიკეთეს ოდესმე ხომ მიაგნებს,  
მანამდე ხურჯინში, საკუთარში,  
პოულობს პურის ნატეხს.  
 
ახლა კი შენს შუბლს, ფერმიხდილს,  
ამკობს უცხო დარდის უხმო კვალი,  
ხანდროს საუკუნეს წამი ცვლის,  
მისთვის შენთან ყოფნაც კარგი არი.  
 
დრო იყო, ცა ქუდად მეხურა,  
მიწა წაღად მეცვა, მზე – პერანგად,  
მაგრამ აწ ასე, ერთგულად,  
ცხოვრებისათვის ვეღარ ვვარგვარ. 
 
მთვარე ღაწვებზე ჩამოგადნა,  
თვალში ცის სილურჯე ჩაიღვარე,  
ჩემო ბედო, ძლიერ დაგვიანდა,  
ჩემს სულს თავი ნუ შეაყვარე!..  
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შენი წასვლა  
 

შენ წახვედი, მიმქრალი ნაბიჯებით  
ჩემი სახლის გაციება შესძელ,  
სიჩუმეა. პეპელა, ჟანგისფერი,  
ფრთაგაშლილი გაწოლილა ჭერზე.  
 
საღამოა სულში დარდად მთოველი,  
ცაზე ელვა შოლტებივით დატყვრა,  
შენ წახვედი, დაივიწყე ყოველი,  
კოცნის გემო, მოფერების ნატვრა.  
  
კატასავით მოგლისინე ნისლები,  
ჩაუვლიან ჩემი სარკმლის მინებს.  
შენ მიდიხარ და თვალდათვალ იცვლები,  
უსიმღერო შემოდგომად იქეც.  
  
ახლა ჭრელი, უცხო, არაქაური,  
სხვა ცხოვრება შემომიღებს კარებს,  
თითქოს ჩაცხრა ტკივილი და ხმაური,  
გული მაინც შენს ხატს დაატარებს.  
 
საით ილტვის აწეწილი ღრუბელი,  
მერანივით დავიოკო, მსურს,  
ჩამოვწურო, ისე, ტყუილუბრალოდ,  
ყინულწყალად ჩავაწვეთო სულს.  
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თავისუფლება  
 

შენ მოგელტვის ყველა, ათა-ბაბიდან,  
თუმც თვითონ ხარ უცხო და,  
ამ სიხარბემ კაცის გული გაბიდნა,  
ვერ გპოვებს და მაინც შენ გეტანება.  
 
ყველგანა ხარ, მაგრამ მიჭირს მოგნება,  
ვერ მარწყულებ, შენზე არც რა ვიცი რა,  
რით არა გჯობს სახელი, მეგობრობა,  
ანდა ქალი, ვარსკვლავივით ციმციმა.  
 
ბევრი ლამობს მოსვლას შენს სალოცავში,  
გარნა ყველას არც ვინ ეპატიჟება,  
ცხადში, ძილში, უკანასკნელ ფიქრებში,  
კაცის თავში შენზე ლოცვა იშვება.  
 
შენი ხატი თვალწინ მიდგას მარადის,  
ოქროს თევზიც მჯერა რომ გამოჩნდება,  
შენს ძებნაში ხელს ჩავაწვდენ ფსკერამდის, 
მაგრამ მხოლოდ ობის ბღუჯა შემრჩება.  
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საღამოს 
 

მიიწურა დღე და მთებში  
წამოთოვა ფარტენებად,  
სულიერი არ მყავს გვერდში,  
რა შორია გათენება.  
 
ძაღლი ყეფს და სახლი თბება,  
აფშუტუნდა შეშა სველი,  
გულს კი სულ არ ემღერება,  
ეს რაღაა? ნუთუ ძველი  
 
მეორდება და დრო კვლავ მცდის,  
კარგს თუ მიზამს, უმალ იმას  
ისევ უკან ამომაცლის,  
მარტოსულად კვლავ გამწირავს!  
 
შენ მყავდი და წამიხვედი,  
ანგელოზებს შევრჩი კენტად,  
ეჰ, ვცოდავდი მე ჩერჩეტი,  
რასაც არვინ მოითმენდა.  
 
ვერც ცხოვრება ვერ შევიცან,  
ვერ გავწაფე ხრიკზე თვალი,  
გულწრფელი ხარ? მკერდით გიცავ, 
თუ არა და შენი ბრალი.  
  
შენც ამიტომ განმერიდე,  
არც მე ვიცი უკეთესი –  
ჯოჯოხეთშიც მართლად ვლიდე!  
ასეთია ჩემი წესი! 
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*** 
სიზმრადაც კი ვერ გნახულობ, დედავ,  
შენსკენ მავალს არაფერი მშველის,  
მეღობება დაბურული ტყე და...  
მეღვიძება, სამსახური მელის.  
 
ცოცხლებს შორის დაგეძებდი მუდამ,  
შენი მსგავსი თუა სადმე ნეტავ,  
თავი მუხლზე რომ დავადო, მინდა,  
შენი ხელის სითბო ვიგრძნო, დედავ.  
 
მათთან ერთად დარდი მეფანტება,  
მათ ქოხებში ვიცხოვრებდი მშვიდად,  
შევცქერი და გულისტკენით ვხედავ,  
არცერთი არ გამოდგება დედად.  
 
თვალწინ ხშირად დგება მოგონება –  
მზიანი დღე, მთიბავების წყება, 
ხაჭაპურის სუნი შორით სწვდება,  
საღამოთი სუფრაც გაიშლება.  
 
შუქს არიგებს მთვარე, როგორც მწდე და  
ვარსკვლავების ჯოგი გაბრწყინდება,  
მთის ადათებს ან რა შეედრება,  
და ვასთირჯის ჰანგიც გაისმება.  
 
მაშ არ არის ქვეყნის ნატვრისთვალი  
ჩემი კუთხე, სამოთხეში რგული,  
ყველგან დარჩა ჩემი მცირე კვალი,  
კარგი საქმით გავიხარე გული. 
  
თუმც არასდროს მანებივრებს ბედი,  
ოქროს თევზი არ გამოჩნდა არსად,  
სიზმრად მაინც დამენახე დედი,  
ეს მეყოფა მე სიცოცხლის აზრად.  
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როქსალან 

 
 

ნამდვილი დედა 
 
ნადიმია საპატიო მართლაც, 
სიხარული ისადგურებს სახლში: 
მეხუთე ძე შეეძინა ჩვენს რძალს, 
ხუთი ჰყავს და ხუთივეა ვაჟი! 
 
შვილი ერთიც მიზეზია ლხენის, 
ბევრჯერ ალბათ შეისმება ღვინო, 
ორი შვილიც ცოტა არის ჩვენთვის, 
თუნდაც, ტყუპი შვილები რომ იყოს. 
 
სამი ვაჟი უტოლდება ერთ ბავშვს, 
სამი შვილი ძალა არის დიდი, 
ბრძენი ხალხი სამი შვილის დედას 
იხსენიებს პატივით და რიდით. 
 
მაგრამ დედა ხუთი ბიჭის, გწამდეთ, 
არის ყველა წოდებაზე მაღლა! 
მას აქებენ, ადიდებენ ცამდე, 
სახელი აქვს საუკუნო მარად! 
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სამოთხეზე მაღლა 
 

იბადები და ძალზე მალე მიწად იქცევი, 
ოი, ნეტავი, ეს სიცოცხლე გყოფნოდა დიდხანს! 
მაგრამ სიკვდილის ლაგამრთული რომ წაიქცევი, 
მთაც და მინდორიც, საუცხოო, დარჩება ვიღას. 
 
ჩემი დღე არის ქვეყნიერი ტანჯვა-წამება, 
ჩემი ცხოვრება ემსგავსება ძველებურ ჰანგებს: 
„თრიმლის ხეები... 
რაღად მინდა მათით ამება? 
ჩექმა ჩაუცვამთ, მიამბობენ ცოდვიან ამბებს“. 
 
აბრეშუმივით მოვიხურე შალის ნაბადი - 
ცხენი ალასი შემიბია პურის ყანაში. 
არ მინანია ჩემი გზა და ჩემი ალაგი, 
სადაც მოვკვდები, იქ დამმარხეთ გულის კარნახით. 
 
და მტერი ჩემი შედრკეს უნდა შიშით ხვალისა. 
არ მიძებნია ქონება და ბედნიერება. 
გამიუხეშდა გულიც, როგორც გული ხელისა 
და ამიტომაც ალბათ სიტყვის ძალაც მელევა. 
 
ვაჟკაცებისთვის არ არსებობს დანდობა არსით - 
გარჯა, შეჯიბრი თუ სმა ღვინის, გეთვლება საქმედ! 
არ გავაწბილე ტოლ-სწორები, ვიდექ კლდე სალი, 
განა ცოცხალი რამდენია, შეხვდები რამდენს. 
 
შიშით შევყურებ წუთისოფელს, საუფლოს დარდის, 
სევდით ვიგონებ ჩემს გზას გავლილს, ვიგრძენი დაღლა, 
თუმც ნაკვალევი ჩემი  დანის ზედ წვერზე გადის,  
ჩემი ცხოვრება არის ჩემთვის სამოთხის მაღლა!  
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ჩემი წიგნი 
 

აიღე, ეს ჩემი წიგნი,  
ვერ მოაცილებ თვალსაო, 
შიგ ნახავ ჩემი ოსეთის 
სიხარულსა თუ დარდსაო. 
 
ირჩიე თავისუფლება  
დაჭრილმა ძველი იარით,  
წრფელი სურვილით გულმთელმა 
კვლავაც ამ გზებით იარე. 
 
მტრები ორლესულს გვიღერენ, 
მიწას იმედით ვუყუროთ, 
ზეცაო, ტკბილად გვიმღერე,  
ძმობილს სიცოცხლე ვუსურვოთ. 
 
ცხოვრება კითხვა-მარადი, 
სახნავ-სათესი ჩვეული... 
ხან ლხენითა და ხან დარდით  
დავდივარ თავაწეული. 
 
ვაჟკაცო, ცხენზე ამხედრდი, 
მშვიდობა გვსურდეს უცვლელად, 
ვიტვირთეთ ოსეთის ბედი? 
არ გვაქვს დაცემის უფლება. 
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ოსური ენა 
 

ფრენს ანგელოზთ ფრინველი 
სალამური ნართთა,  
გადაავსეს მთა-ველი 
მომნუსხველთა ხმათა. 
 
ნეტავი სად, რა მხარეს 
იფურჩქნება კვირტად, 
სიყვარულით გვახარებს 
ოსთ ფანდირის ხმითა. 
 
სულის სიმებს გვიჟღერებს, 
არის მჟღერი მარად, 
ტკბილ ჰანგით თხზავს სიმღერებს 
ყვავილების დარად. 
 
სული, გული თან მიაქვს, 
ურთავს სიტკბოს ნექტარს. 
ვისაც მისი შური აქვს, 
რას მოიგებს ნეტავ? 
 
ვიღაც ენას აღმერთებს, 
უყვარს ენა თვისი. 
რას იქმდა ოსური რომ 
ყოფილიყო მისი?! 
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უკვდავების წამალი 
 

ოსთ მიწა – ძალთა მფენი, 
მთანი – შეკრულნი ფიცით, 
ჩვენ არა ვართ მყიფენი, 
მუხას ვგავართ სიმტკიცით. 
 
ქარი ძალით ქარიშხლის  
გვაწრთობს ცხიმით ნადირის, 
პაპის ხსოვნას არ ვიშლით, 
მზე ძარღვებში დაგვივლის. 
 
 წყარო ჩქეფს შავ მთის ძირას 
და გულს ყველას გვიკეთებს, 
ვინ გაიგებს ამ მდიდარ 
და ღვთაებრივ სიკეთეს! 
 
ვინც ჭირ-ვარამს ვერ გასცდით,  
გაქვთ გზა ძნელად სავალი – 
ოსეთია ყველასთვის 
უკვდავების წამალი. 
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ამაყი 
 

გულუხვ საზრდოს ვურიგებდი 
მშიერსა და ღარიბ-ღატაკს. 
ქვეყნად არვის ვღალატობდი,  
 კაცს მეძახდნენ მართალს, ამაყს.  
 

კაცი ვიყავ, არ ვცრუობდი –  
განვიცდიდი ტკივილს ქალთა! 
ქვეყნად არვის ვატყუებდი,  
კაცს მეძახდნენ ამაყს, მართალს. 
 

მსურს, თავზე მეტად უყვარდეს –  
ოსეთი, მის შთამომავალს. 
მისი დარდი სულ თან დამდევს, 
ამაყსა და ალალ-მართალს! 
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სიყვარულის ტალღებზე 
 

ვის უნახავს, კაცი სიზმრად  
ყვავილს შლიდეს ავდარში. 
რად ჩამაგდე, მინდა, მითხრა,  
სიყვარულის ღადარში. 
 
დამიკარგე მოსვენება, 
ყველგან შენ მელანდები, 
შენი სახე მეჩვენება, 
მომახვიე დარდები. 
 
შენს ნაფეხურს თბილ ხელებით 
თოვლის გუნდებს ვაფარებ – 
ჩემს ოცნებებს შენცა ხვდები, 
ან რას გამოგაპარებ. 
 
შენი სიცილ-კისკისი 
ჩემთვის ბასრი ისარი, 
გულში მხვდება, რომ ისვრი – 
გაჭრა გულის ფიცარი. 
 
ნეტავ როდის ვიხილავ 
შენს თითებზე ჩემს ბეჭედს?! 
უშენობა მომკლავს და 
გამაცოცხლებ მხოლოდ შენ! 
 
შენ ხარ ჩემი დიდება, 
მექცევი ვით უცნობი! 
ამ გრძნობას ვინც ვერ ხვდება, 
ის მკვდარია, უგრძნობი.  
 



 
 

 322 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

ყოველღამ მესიზმრები, 
ყველგან შენ მელანდები, 
შენ გეძებენ დარდებით  
სავსე ჩემი თვალები. 
 
ტკბილად მომარონინე 
ოცნებების კორდები, 
სული მომათქმევინე, 
მოდი, შენ გელოდები. 
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ვასთირჯი  
 

ოი, ვასთირჯი, შეგაქოთ გვინდა, 
გზა-სავალი გაქვს მიწიდან ცამდი, 
სამ ნეკნსა და სამ ხაჭაპურს გწირავთ, 
კურთხეული გაქვს წესი, ადათი. 
 

ღვთის წყალობას და დოვლათს, ბარაქას 
მაგ მფრინავ რაშით რომ მოგვართმევდე, 
მშვიდობის გზები მოგვმადლე აქაც, 
 მომღიმარ მზერით კვლავ გვამხნევებდე.  
 

კვიცი – ცხენად და ბიჭი – გმირთ დარად –  
გვიქციე და მათ სწყალობდე უნდა. 
ჩვენს შთამომავალს ხმლებით კი არა, – 
ხელში საწერით ვხედავდეთ მუდამ. 
 

ჩვენს მონაგარს შენ აშორე ავი, 
შენ იცავდე ცის კიდეზე მავალს. 
მიეც ცხოვრება, ბარაქა, ხვავი, 
მშვიდობის მზით კი უკვლევდე სავალს. 
 

მუდამ იცავდეს ჩვენი ჩვენს ადათს. 
ჩვენს მგზავრს მშვიდობის, ლხენის გზა ჰქონდეს. 
მშვიდობიანი მზე ენთოს კართან, 
მის ჭერქვეშ ტკბილი ჰანგები ქროდეს. 
 

სხვისი სახელი მოირგოს არროს, 
არჩევდეს ტყაპუჭს პერანგისაგან, 
ბევრი იშოვნოს და მოინაგროს. 
უკადრისს ყოფდეს საკადრისაგან. 
 

ჰეი, ვასთირჯი, გვწყალობდე ზეცით –  
მოგვეც გზა მშვიდი, მშვიდობიანი!  
შორს ავკაცობა, მოგვეც სიკეთით 
სუფრა – ხვავრიელ-ბარაქიანი. 
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ხაჯი-მურად ძუწცათი 
 

*** 
არ ვჩქარობდი არსად, მივდიოდი ნელა, 
ქალი შემხვდა, ქროდა – ვითარც მინდვრის ქარი, 
თვალნი წყარო მთისა, ძნელად საპოვნელა, 
წრფელ გულივით სუფთა, ტურფა, შესაწყნარი. 
 
შევანელე სვლა და გულმა იწყო ძგერა, 
უნებართვოდ ჩემს გულს – როიალის ბგერას, 
ვიღაც უცხომ ხელი დაჰკრა ნელა-ნელა 
და გაისმა მისი ნაღვლიანი ჟღერა. 
 
მშორდებოდა გოგო, მთელი ქვეყნის თვალი, 
ამომავალ მზისკენ მიილტვოდა სწრაფად,  
მიდიოდა ქალი, როგორც სანთლის ალი, 
მწვანე მოლზე წითლად ანათებდა კაბა. 
 
ეხ, ნეტავი წამით, შემაჩერებინა, 
დავუძახო, ვცადო შეჩერება, წამთა, 
ვერ გავბედე, შევდექ, შემრცხვა ფრინველთ წინა, 
ნაძვის ხეთა მწკრივის, მიმავალთა მგზავრთა. 
 
ერთხელ მაინც უკან მოეხედა ნეტავ, 
მიდის, მიიჩქარის, სად ნიავი მღერის, 
ჰგავდა მისი სუნთქვა ყვავილთ სუნთქვის ტყვეთა, 
სახეს უნათებდა ჯადოსნური ფერი. 
 
მიეახლა გოგო ცისკრის სხივთა ბუდეს, 
შეუერთდა მყისვე განთიადის სხივებს, 
სადაც ჩემი სიყრმე მიანგრევდა ზღუდეს... 
მე კი უკან, უკან გავცქეროდი ისევ. 
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ცუგები 
 
ისევ ჩემი სოფელი, 
სახლების წინ ძაღლები, 
თავებს მაღლა სწევენ და 
მიყეფენ და მიყეფენ! 
თუ პატრონი გამოგვხედავს: 
– აა, ეს შენა ხარ? – ამბობენ 
და ძაღლებიც ყუჩდებიან. 
მეც ხომ გადარჩენილი ვარ... 
თუ არ მდევენ ყეფით, 
მიფანტავენ ფიქრებს, აზრებს, 
მეჩხუბება ერთი: 
– ვინ ხარ, შენ აქ რა გინდა? 
– ეხ, ძაღლებო, ძაღლებო, 
სულელებო, შტერებო, 
თქვენზე ადრე ამ სოფელში 
მე ვცხოვრობდი, ჩემებო. 
აგერ, ქვემოთ, ჩვენი სახლი  
ჯერ ისევ დგას, ისევ დგას, 
წიფლის ყავრით დახურული. 
ის ხანდახან მმოძღვრავდა: 
– წადი მწყემსად! 
– სკოლისაკენ ჰერი, ჰერი! 
ის, ის არის ჩემი ბუდე, 
მე მიმინო შებუმბლული, 
ამოვფრინდი მღერით 
და გავფრინდი კიდით კიდე, 
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ჰეი,  
ჩემო სოფელო, 
თქვენზე უკეთ ვინ იცის 
ვით მიყვარდა უკლებლივ 
მისი ქვები, 
ხეები, 
მისი მწვანე ბუჩქები... 
ეხ, ძაღლებო, ბოღრიებო, 
რა დაგარქვათ, რა გიწოდოთ,  
ნუ მყეფთ ხოლმე, თქვე შტერებო, 
 ცუგრიებო, 
ცუგრიებო. 
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ხარის რქები  
 

მეხრემ აიღო ხარის მოკლე რქა 
სავსე, 
მათრობელა სითხით... 
ხარებს უკან მისდევს, 
მისდევს დასაბამიდან. 
მზე ამოანათებს 
ხარის რქებიდან 
თითქოს მთებიდან 
მზე ამოანათებს –  
ბედნიერება და საოცრება. 
ჩასჭიდებია გუთანს, 
ურემზე ზის, თივას ეზიდება, 
ანდა წევს მარხილში 
ავადმყოფი ან მკვდარი. 
რქებს შუა იყურება, 
თითქოს მტერს თოფს უმიზნებს,  
თითქოს გაჰყურებს თავის მომავალს –  
გოროზად, გაბრაზებით თუ გაგებით. 
რქები 
ანტენებივით 
ისმენენ ქვეყნის ხმაურს, 
რქები იძვრიან ფიქრებივით –  
შიში იპყრობთ თუ უშიშრად არიან? 
მზე ჩადის  
ხარის რქებიდან, 
როგორც მთებიდან. 
... იცოდეთ, მეხრე,  
ჭირშიც და ლხინშიც –  
სადღეგრძელოებს 
ხარის რქითა სვამს. 
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მყინვარის სიყვარული 
 

მყინვარნი – თეთრი დათვნი 
   აბობღდნენ  
 თეთრი მთების წვერზე, 
სხვებმა გადასწიეს 

 ჩრდილოეთისაკენ 
 ყინვის თეთრ მთებზე. 

ესენი კი წვანან, 
 მომზირალნი ქვემოთ –  

 ქედებზე და ხევზე, 
ჭვრეტენ ამ გაზაფხულს 

 ღელვით, 
 სიხარულით, 

  
დიდი ფერებ-ფერებით. 
მიწის წიაღში კი 

 მზის წითელი სითბოც 
 და თვით ცის სილურჯე 

სულ ადვილად ქრება, 
ზემოთ მიიწევენ, 

 მიძვრებიან ზემოთ 
 ბალახნი ისრებად, 

სიმწვანე  
 მიწიდან 

 ხეთა წვერზე ძვრება, 
მათ შუა მოჩანან-  

 ტურფად მოჩითული –  
 რიდემოხვეული უტყვი პატარძლები. 

კლდეებს ეღიმებათ, 
 წყალთა გულუბრყვილო, 
 გადამდებ სიცილზე, 
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ჩიტებმა გალობით 
 ტყე-ველი  

 აავსეს, 
 
მყინვარნი – ტკბებიან 

 გაზაფხულის ტურფა, 
 საუცხოო ჰანგზე. 

დნება, 
დნება მყინვარი – 
მათი ტრფობით მთვრალი, 
მათი ტრფობით სავსე. 
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მწერალთა  
ბიოგრაფიები 

 
 
 
 

აქსო კოლიევი 
(1823-1866) 

 
აქსო კოლიევი დაიბადა 1822 წელს ვლადიკავკაზში. იგი 

თავდაპირველად სწავლობდა ვლადიკავკაზის სასულიერო 
სასწავლებელში, რომელიც დაამთავრა 1839 წელს. იმავე წელს 
სწავლა განაგრძო თბილისის სასულიერო სემინარიაში, 
რომელიც წარჩინებით დაამთავრა 1845 წელს.   

აქსო კოლიევმა დიდი წვლილი შეიტანა ოსთა განათლების 
საქმეში. მან 1861 წელს 21 მაისს საკუთარ სახლში გახსნა ოს 
ქალთა სასწავლებელი. იგი ეხმარებოდა სკოლებს სასწავლო 
მასალებით. 

მისი პოეტური შემოქმედებიდან ერთ-ერთი პირველი იყო 
„ღვთისმშობლის დაუჯდომელი“ ოსურ ენაზე, დაიბეჭდა 1911 
წელს ჟურნალ „ქრისტიანულ ცხოვრებაში“ («Чырыстон цард»), 
„ღვთისმშობლის დაუჯდომელი“ ა. კოლიევმა მიუძღვნა მოზ-
დოკის სასწაულთმოქმედ (ივერიის) ღვთისმშობლის ხატს, რო-
მელიც ცნობილი იყო მრავალი სასწაულით და მიაჩნდათ ოს-
თა მფარველად.   

აქსო კოლიევის სახელს ატარებს ცხინვალის სასულიერო 
ლიცეუმი და ვლადიკავკაზის სასულიერო გიმნაზია. 

აქსო კოლიევი გარდაიცვალა 1866 წელს. დაკრძალულია 
ვლადიკავკაზის ღვთისმშობლის (ოსურ) ეკლესიაში.  
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თემირბოლათ მამსუროვი 
(1842-1899) 

 
თემირბოლათ მამსუროვი დაიბადა 1842 წელს. 1855-1860 

წლებში იგი პეტერბურგის კადეტთა კორპუსში სწავლობდა. 
1860 წლიდან მსახურობდა ჩუგუევის (ახლანდელი ხარკოვის 
ოლქი) პოლკში. 1865 წელს დედის ძალდატანებით (რომელიც 
რუსეთის არმიის გენერლის – მუსა კუნდუხოვის და იყო) 
თემირბოლათ მამსუროვი სხვა ოსებთან ერთად გადასახლდა 
თურქეთში. 

თემირბოლათი დასახლებულა სოფელ ბატმანტაშში, სი-
ვასის ვილაიეთში, მას უარი უთქვამს თურქეთის არმიაში სამ-
სახურზე, სიკვდილამდე დარჩენილა სამოქალაქო პირად. თე-
მირბოლათს ოჯახიც კი არ შეუქმნია.  

დღემდე თემირბოლათის მხოლოდ თერთმეტი ლექსია 
შემორჩენილი. მის თანამედროვეთა გადმოცემით, თემირბო-
ლათს დიდი პოეტური მემკვიდრეობა დარჩენია. პოეტის დას, 
აზიზს, თემირბოლათის ხელნაწერებით სავსე სკივრი ჰქონია. 
სამწუხაროდ, ამ ხელნაწერების კვალი არ ჩანს, ვიცით მხო-
ლოდ, რომ მას შესანიშნავად სცოდნია თურქული ენაც და, 
გარდა ოსურისა, ამ ენაზეც შეუქმნია ნაწარმოებები.     

თემირბოლათ მამსუროვის შემოქმედება აღსავსეა კაცთ-
მოყვარეობით, რწმენით, გადასახლებით გამოწვეული ტკივი-
ლით, მშობლიური ქვეყნის სიყვარულით, მაღალი ზოგადსაკა-
ცობრიო იდეალებით. მიუხედავად ლექსების მცირერიცხოვ-
ნობისა, თემირბოლათ მამსუროვი ღირსეულ ადგილს იკავებს 
ოსური მწერლობის ისტორიაში.   

თემირბოლათ მამსუროვი 1899 წელს გარდაიცვალა ბატ-
მანტაშში და იქვე დაუკრძალავთ. 
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ინალ ყანუყათი 
(1847-1898) 

 
პოეტი, პროზაიკოსი და პუბლიცისტი ინალ ყანუყათი დაი-

ბადა 1847 წელს სოფელ გიზელში. სწავლობდა სტავროპოლის 
გიმნაზიაში. დაამთავრა სამხედრო საარტილერიო სასწავლე-
ბელი. ჯერ კიდევ გიმნაზიაში სწავლის დროს შეიქმნა მისი 
ნაწარმოებები: „გადასახლებული მთიელები“, „ალექსანდრე-
პოლიდან ერზრუმამდე“ და სხვ. 

მეცხრამეტე საუკუნის 80-იანი წლების დასასრულს პოეტი, 
როგორც პოლიტიკურად არასაიმედო, გადაასახლეს შორეულ 
აღმოსავლეთში, სადაც განაგრძობდა ლიტერატურულ მუშაო-
ბას, იგი წერდა „ი. ვოსტოჩნის“ ფსევდონიმით. 

1897 წელს ი. ყანუყათი დაბრუნდა კავკასიაში და თანა-
მშრომლობდა გაზეთ „კავკაზთან“. 

ინალ ყანუყათი გარდაიცვალა 1898 წელს. 
 
 

სეკა გადიათი  
(1855-1915) 

 
ცნობილი ოსი პოეტი, პროზაიკოსი, ოსური მხატვრული 

პროზის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, სეკა გადიათი, დაიბადა 
1855 წელს სოფ. განისში (ყუდის ხეობაში). სეკა 18 წლისა იყო, 
ქართველმა მღვდელმა წერა-კითხვა რომ ასწავლა. მას სასუ-
ლიერო განათლება თბილისში მიუღია, რის შემდეგაც იგი 10 
წლის განმავლობაში ყუდის ეკლესიაში მსახურობდა. 1882 
წლიდან იგი გადასახლებულა ჩრდილოეთ ოსეთში. 

სეკამ ლექსებისა და მოთხრობების წერა 1880-იან წლებში 
დაიწყო. მისი ნაწარმოებები ოსურ ჟურნალ-გაზეთებში 1900-
იანი წლებიდან იბეჭდებოდა. 

ს. გადიათის ლექსების პირველი კრებული „ოსი მწყემსი“ 
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1905 წელს გამოიცა. მთიელთა დუხჭირი ცხოვრება მთელი 
სიმძაფრითაა ასახული მის პოემაში „მარტოსული“. თანამემა-
მულეთა გაუსაძლისი ყოფა მის ნაწარმოებებში, „დედა და 
მისი ვაჟი“, „აზაუ“, „სადულა და მანიჟე“ და სხვ., მთავარ ად-
გილს იკავებს. იგი წერდა მოთხრობებს, დრამატულ ნაწარმოე-
ბებს, ლექსებს. ხალხური ზეპირსიტყვიერებით ნასაზრდოები 
მისი თხზულებები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ოს 
ხალხში. 

სეკა გადიათი გარდაიცვალა 1915 წელს. 
 
 

კოსტა ხეთაგუროვი 
(1859-1906) 

 
ოსი ხალხის სულიერი წინამძღვარი, დიდი ოსი პოეტი, 

დრამატურგი, მხატვარი და საზოგადო მოღვაწე კოსტა ხეთა-
გუროვი დაიბადა 1859 წლის 15 ოქტომბერს, ჩრდილოეთ 
ოსეთის პატარა აულ ნარში.  

1866 წელს კოსტა ნარის სასულიერო სკოლაში შეიყვანეს. 
შემდეგ კი, 1870 წელს, კოსტა სწავლის გასაგრძელებლად 
კავკავის პროგიმნაზიულ სასწავლებელში მიუბარებიათ. 1871 
წელს კოსტა სწავლას აგრძელებს სტავროპოლის ვაჟთა კლა-
სიკურ გიმნაზიაში.  

კოსტა ხეთაგუროვი 1881 წლიდან სანკტ-პეტერბურგის სა-
მხატვრო აკადემიაში სწავლობს. ამავე დროს, იგი კავკასიელი 
ახალგაზრდების სტუდენტურ წრეებთან აქტიურად თანამ-
შრომლობს. 

უსახსრობის გამო 1885 წელს კოსტამ სწავლა მიატოვა და 
სამშობლოში დაბრუნდა. 1885-1891 წლები მის ცხოვრებაში 
აქტიური ლიტერატურული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის 
პერიოდია. 

აქტიური საზოგადო მოღვაწეობისათვის კოსტა ორჯერ 
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გადაასახლეს: პირველად ყარაჩაის მთებში (1891-1893 წწ), 
მეორედ – ხერსონის გუბერნიაში (1898-1901 წწ).  

კოსტა ხეთაგუროვი არის სიმბოლო ერის წინამძღვრისა, 
ერის სულიერებისა, ღრმა ადამიანურობისა, სიკეთისა, ძმობა-
მეგობრობისა, ზოგადსაკაცობრიო იდეალებისა და ყველა იმ 
მაღალი ღირებულებებისა, რაც კი კაცობრიობას დასაბამიდან 
შეუქმნია. 

კოსტა ხეთაგუროვის ლექსების პირველი კრებული 1895 
წელს გამოდის სტავროპოლში, ხოლო 1899 წელს ქ. კავკავში 
გამოსცეს მისი „ირონ ფანდირი“, რომელმაც უდიდესი როლი 
შეასრულა ოსი ხალხის სულიერ ფორმირებაში. მისი ლექსები 
ოსი ხალხის საყვარელ სიმღერებად იქცა  

კოსტა ხეთაგუროვი 1906 წლის 19 მარტს (ახ. სტილით 1 აპ-
რილს) გარდაიცვალა, დაკრძალულია ქ. ვლადიკავკაზში. 
 
 

ასლამირზა ყაითმაზთი 
(1866-1925) 

 

პოეტი და მთარგმნელი ასლამირზა ყაითმაზთი დაიბადა 
1866 წელს მაღალმთიან სოფ. ზარამაგში, ალაგირის ხეობაში. 
გორის სამასწავლებლო სემინარიის დამთავრების შემდეგ იგი 
მასწავლებლად მუშაობდა ზარამაგში, ლაბაში, არმავირში, ყა-
ბარდოს სოფლებში. იგი ახლოს იცნობდა კოსტა ხეთაგუროვს. 

ასლამირზა ყაითმაზთი იყო ერთ-ერთი პირველი შემკრები 
ოსური ხალხური შემოქმედების ნიმუშებისა. მისი ლექსები 
პოეტის სიცოცხლეშივე იქცა ოსი ხალხის საყვარელ სიმღე-
რებად. 

ასლამირზა ყაითმაზთის ლექსების პირველი კრებული 
გამოიცა 1961 წელს. 

ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ ასლამირზა ყაითმაზ-
თი  1925 წლის 25 იანვარს გარდაცვლილა.  
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ცომაყ გადიათი 
(1882-1931) 

 
ოსური კულტურის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, პოეტი, 

დრამატურგი, პროზაიკოსი, მთარგმნელი და ლიტერატურათ-
მცოდნე ცომაყ გადიათი დაიბადა 1882 წელს ყუდის ხეობის 
სოფელ განისში. მამამისი, ცნობილი ოსი პოეტი, სეკა გადიათი 
იყო. ცომაყ გადიათმა ბავშვობა გაატარა ჩრდ. ოსეთში, სადაც 
მისი ოჯახი გადასახლდა 1889 წელს. მან დაამთავრა ტარტუს 
უნივერსიტეტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი. 

1906-1907 წლებში იგი მონაწილეობდა რევოლუციურ 
მოძრაობაში. 1910 წელს ცომაყი დაუპატიმრებიათ და მუდმივი 
გადასახლება მიუსჯიათ ციმბირში, თუმცა გადასახლებაშიც 
განაგრძობდა ლიტერატურულ მოღვაწეობას. სწორედ აქ შექმ-
ნა თავისი საუკეთესო დრამა „ოს-ბაღათირი“. მისი ერთ-ერთი 
გამორჩეული ნაწარმოებია „წინაპართა ღირსება“. გადასახლე-
ბიდან იგი 1917 წლის თებერვლის რევოლუციის შემდეგ 
დაბრუნდა.                                                 

ცომაყ გადიათმა დიდი როლი შეასრულა ოსური მხატვ-
რული ლიტერატურის განვითარებაში. 

ცომაყ გადიათი გარდაიცვალა 1931 წლის 24 ოქტომბერს. 
 
 

გიორგი მალითი 
(1886-1937) 

 
გიორგი მალითი დაიბადა 1886 წლის 20 ოქტომბერს სოფ. 

ქრისტიანსკოეში. 1902 წელს მან დაამთავრა სოფელ მახჩის 
ორკლასიანი საწავლებელი. შემდეგ კი, 1910 წელს, სწავლას 
აგრძელებს არდონის სასულიერო სემინარიაში. ერთ ხანს იგი 
მასწავლებლადაც მუშაობდა. 1937 წლის რეპრესიების გამო 
მისი ნაწერების უმეტესობა დაკარგულია. 
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გიორგი მალითი ლექსებს წერდა ოსურსა და რუსულ ენ-
ებზე. ლირიკით გამთბარი მისი ლექსები ოსმა ხალხმა სიმღე-
რებად აქცია. პოემები: „ვარხთანაგის ვაჟი – პატარა გუიმანი“, 
„ნართების სიმდი“ და სხვ., ნართული ეპოსითაა ნასაზრდოე-
ბი.  

მისი ლექსების პირველი კრებული „მთის მოტივები“ დაი-
ბეჭდა ძაუჯიყაუში (ვლადიკავკაზი) 1924 წელს.  

1937 წელს გიორგი მალითის სიცოცხლე ტრაგიკულად 
დასრულდა. იგი რეპრესიების მსხვერპლი გახდა. 
 
 

ილას არნიგონი 
(1888-1946) 

 
ილას არნიგონი დაიბადა 1888 წელს სოფ. არდონში. 1909 

წელს დაამთავრა არდონის სასულიერო სასწავლებელი. 1914-
1918 წლებში იგი სწავლობს ვლადივოსტოკის აღმოსავლეთ-
მცოდნეობის ინსტიტუტში. ილასი ჯერ მუშაობდა პედაგოგად, 
შემდეგ კი სასკოლო ინსპექტორის თანამდებობაზე.  

პირველი ლექსები ილას არნიგონმა გამოაქვეყნა ჟურ-
ნალში „ჩირისტონ ცარდ“ (ქრისტიანული ცხოვრება). შემდეგ 
კი მისი ნაწარმოებები ქვეყნდებოდა სხვადასხვა ჟურნალ-
გაზეთებში. 1960 წელს ვლადიკავკაზში გამოიცა მისი ლექ-
სების კრებული „მომიგონე“. მისი ლექსების სევდიანი კილო 
გამოწვეული იყო თავისი ხალხის უნუგეშო მდგომარეობით, აგ-
რეთვე სიშორით  საკუთარი ხალხისაგან, რასაც იგი მძაფრად 
განიცდიდა. 

პოეტის ლექსები და ნოველები რამდენჯერმე გამოიცა. 
ილას არნიგონი გარდაიცვალა 1946 წელს. 
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სოზირ ბაგარათი 
(1888-1928) 

 
სოზირ ბაგარათი დაიბადა 1888 წელს ჩრდილოეთ ოსეთის 

სოფ. დიგორში. 1904 წელს დაამთავრა სოფლის დაწყებითი 
სკოლა. 1908 წელს მას სამხედრო სამსახურში იწვევენ.  

სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ იგი აქტიურ პოლიტი-
კურ და საზოგადოებრივ საქმიანობაში ერთვება. 

წერა მას ადრეული ასაკიდან დაუწყია. იგი წერდა უმ-
თავრესად იმ უსამართლობაზე, რომელიც მისი ხალხის ირგვ-
ლივ იყო გამეფებული. მისი ლექსები – „წინამძღოლი“, „ჩვენი 
ხე“, „მჭედელი“ და სხვა, ხალხისათვის საყვარელ ლექსებად 
იქცა. 

სოზირ ბაგარათის ლექსების პირველი კრებული „გულის 
კარი“ გამოიცა 1926 წელს. 

მძიმე ცხოვრებამ თავისი დაღი დაასვა პოეტის ჯანმრთე-
ლობას. იგი მძიმე სენით, ტუბერკულოზით დაავადდა და 
წლობით ლოგინს იყო მიჯაჭვული. 

სოზირ ბაგარათი გარდაიცვალა 1928 წელს. 
 

 
ნიგერი (ივანე ჯანაევი) 

(1896-1947) 
 

ცნობილი ოსი პოეტი, მხატვარი და ლიტერატურათ-
მცოდნე, მწერალი და მთარგმნელი ნიგერი დაიბადა 1896 
წლის 2 ნოემბერს ალაგირის ხეობაში სოფ სინძი-სარში. მა-
მამისმა გადაწყვიტა, შვილისათვის განათლება მიეღებინები-
ნა და 1909 წელს  იგი ჯერ ნარის სკოლაში მიაბარა, შემდეგ – 
ვლადიკავკაზის სასულიერო სამინარიაში. 

არდონის სემინარიაში ი. ჯანაევი საფუძვლიანად გაცნო-
ბია რუსულ და მსოფლიო ლიტერტურას. მის საყვარელ პოე-
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ტებად იქცნენ ბაირონი და ლერმონოტოვი. 1917 წელს პოეტს 
დაუმთავრებია სარატოვის უნივერსიტეტის ისტორია-ფილო-
ლოგიის ფაკულტეტი. იგი მუშაობდა ნარის სკოლაში. შემდეგ 
კვლავ აგრძელებს სწავლას ჩრდილოეთ ოსეთის სახელმწიფო 
პედინსტიტუტში. იქვე ამთავრებს ასპირანტურას და სამეცნიე-
რო-კვლევით და პედაგოგიურ მოღვაწეობას აქტიურად ეწევა. 
მისი სამეცნიერო სტატიები თუ მხატვრული ნაწარმოებები 
ერთნაირად მნიშვნელოვანია ოსი ხალხისათვის. მისი პოემე-
ბი „ვახათაგის ძე პატარა გუიმანი“ და „ბადელათების იმედი“ 
ფოლკლორულ მოტივზეა აგებული. 

ნიგერზე დიდი ზეგავლენა მოუხდენია კოსტას შემოქმედე-
ბას.  მან თარგმნა რუსი და უცხოელი პოეტების ნაწარმოებები. 
მისი ნაწარმოებების კრებულები რამდენჯერმეა გამოცემული. 

ნიგერი გარდაიცვალა 1947 წელს, 3 მაისს. 
 

 
გიორგი ძუგათი 

(1911-1982) 
 

გიორგი ძუგათი დაიბადა 1911 წელს სოფ. ძომაღში. აქვე 
დაამთავრა ოსური დაწყებითი სკოლა. შემდეგ სწავლა განაგრ-
ძო ცხინვალის პედტექნიკუმში, რომელიც 1935 წელს დაამთავ-
რა. იყო გაზეთ „კომუნისტის“ (ოსური გამოცემა) პასუხისმგებე-
ლი რედაქტორი. პარალელურად სწავლობდა სამხრეთ ოსე-
თის პედაგოგიური ინსტიტუტის ფილოლოგიის ფაკულტეტზე.  

ომის დამთავრების შემდეგ გ. ძუგათი წლების განმავლო-
ბაში იყო ჟურნალ „ფიდუაგის“ რედაქტორი. მას გამოცემული 
აქვს ლექსებისა და მოთხრობების მრავალი კრებული, მათ 
შორის, ქართულ ენაზე. რომანი „ოქროს წყარო“, პოემა „არწი-
ვის სანავარდო“, ლექსები და საბავშვო მოთხრობები მკი-
თხველმა იმთავითვე შეიყვარა. 
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გიორგი ძუგათის პოემები, ლექსები აღსავსეა კაცთმოყვა-
რეობის მაღალი იდეალებით. ოსი ხალხის ღირსეული წარ-
მომადგენლის, გ. ძუგათის ნაწარმოებები ხალხისათვის საყვა-
რელ ქმნილებებად იქცა. 

გიორგი ძუგათი გარდაიცვალა 1982 წელს. 
 
 

გრის ფლითი 
(1913-1999) 

 
პოეტი, დრამატურგი, მთარგმნელი გრის ფლითი დაიბადა 

სამხრეთ ოსეთის სოფელ როკში 1913 წელს. სოფლის სკოლის 
დამთავრების შემდეგ სწავლა განაგრძო ძაუჯიყაუს (ვლადი-
კავკაზის) პედაგოგიურ ტექნიკუმში. 1935 წელს დაასრულა მო-
სკოვის ოსური თეატრალური სტუდია. მონაწილეობდა მეორე 
მსოფლიო ომში და ჯილდოებით დაბრუნდა სამშობლოში. იგი 
წლების განმავლობაში მუშაობდა ჩრდილოეთ ოსეთის ოსური 
თეატრის დირექტორად, შემდეგ ჟურნალ ,,მახ დუგის“ (ჩვენი 
დროება) რედაქტორად. 1957 წელს მან დაამთავრა მოსკოვის 
ლიტერატურული ინსტიტუტის უმაღლესი კურსები. გამოაქვეყ-
ნა ლექსების, პიესების, თარგმნილი მოთხრობების მრავალი 
კრებული. მისი ნაწარმოებები მრავალ ენაზეა თარგმნილი.                               

 გრის ფლითი გარდაიცვალა 1999 წელს. 
 

 
ალექსანდრე ცარუკათი 

(1913-2000) 
 

ალექსანდრე ცარუკათი დაიბადა ჩრდილოეთ ოსეთში 
სოფელ ყარმანსინძიყაუში. მამამისი სამუშაოს საძებნელად 
რუსეთის ყველა კუთხეში დადიოდა. ამერიკაშიც მოხვდა 1913 
წელს. სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ შევიდა კომპარტიაში 
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1918 წელს, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, დააპატიმრეს ტროც-
კიზმის პერიოდში. 

ალექსანდრეს დედა, გვარად აღნიათი, საოცრად კეთილ-
შობილი ადამიანი და ხალხური შემოქმედების კარგი მცოდნე 
იყო. 

ალექსანდრემ 1957 წელს დაასრულა მოსკოვის გორკის 
სახელობის ლიტერატურული ინსტიტუტი. წლების განმავლო-
ბაში მუშაობდა ჩრდილოეთ ოსეთის სახელმწიფო გამომცემ-
ლობაში რედაქტორად. იგი მრავალი პოეტური კრებულის 
ავტორია. 

ალექსანდრე ცარუკათი გარდაიცვალა 2000 წელს. 
 

 
გაფეზი (თევდორე გაგლოითი) 

(1913-1983) 
 

გაფეზი დაიბადა 1913 წლის 5 მაისს. 1935 წელს დაამთავ-
რა სტალინირის პედტექნიკუმი. იგი მუშაობდა ჯერ სოფლის 
სკოლებში მასწავლებლად, შემდეგ სხვადასხვა ჟურნალ-გაზე-
თების რედაქციებში.  

1954 წლიდან გაფეზი ხელმძღვანელობდა საქართველოს 
მწერალთა კავშირის სამხრეთ ოსეთის განყოფილებას. 

გაფეზის პირველი ნაწარმოებები ქვეყნდება 1935 წელს. 
გამოიცა მისი ნაწარმოებების მრავალი კრებული: „ფანდირის 
ხმები“ (1940 წელს), „ცხოვრება სამურია“ (1948 წელს), „ამინა-
თი“ (1949 წელს), „რჩეული“ (1954 წელს),  „მუხის ჭალა“ (1956 
წ.) და სხვ. 

გაფეზი გარდაიცვალა 1983 წელს. 
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კოსტა მარგიევი 
(1922-2018) 

 
გამოჩენილი ოსი პოეტი კოსტა მარგიევი დაიბადა 1922 

წელს ზნაურის რაიონის სოფელ მიმილოში. დაამთავრა  ავნე-
ვის საშუალო სკოლა. იგი არის მეორე მსოფლიო ომის მონა-
წილე. კოსტა მარგიევი წლების განმავლობაში მუშაობდა სამხ-
რეთ ოსეთის რადიოკომიტეტში ოსური გადაცემების რედაქ-
ტორად. იგი იყო ჟურნალ „ფიდუაგის“ პასუხისმგებელი მდივა-
ნი, შემდეგ კი, 1952 წლიდან – გაზეთ „კომუნისტის“ განყო-
ფილების ხელმძღვანელი. 

კოსტა მარგიევს მიენიჭა კულტურის დამსახურებული მო-
ღვაწის წოდება. 

კოსტა მარგიევი არის მრავალი პოეტური კრებულის ავტო-
რი: „ჩემი სიმღერები“ (1952); „გულითგულამდე“ (1960);  „ცხო-
ვრების გზებზე“ (1964); „სტუმარი (1968); „რჩეული თხზულებე-
ბი“ (1972), „ვეძებ ჩემს ახალგაზრდობას“ (1975), „ხუთი 
ქალიშვილის სიმღერა“ (1986),  „ცხოვრება და უბედურება“ 
(1986), „პირველი სიყვარული“ (1989) და სხვ. მისი ლექსები 
თარგმნილია მრავალ ენაზე, მათ შორის ქართულადაც. 

კოსტა მარგიევი გარდაიცვალა 2018 წელს. 
  

 
რევაზ ასაევი 

(1923-2007) 
 

ოსი პოეტი, საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი, 
რევაზ ასაევი, დაიბადა 1923 წლის 15 მაისს ახმეტის რაიონის 
სოფ. კუწახთაში. ბავშვობიდანვე კარგად იცოდა როგორც ოსუ-
რი, ისე ქართული ენა. იგი ბავშვობიდანვე წერდა ლექსებს. 
რევაზ ასაევს მრავალი ლექსი დაუწერია ქართულ ენაზეც. რ. 
ასაევის ლექსებს თარგმნიდნენ ცნობილი ქართველი პოეტები. 
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აღსანიშნავია, რომ მას ოსურ ენაზე  უთარგმნია გ. ერისთავის, 
ნ. ბარათაშვილის, ი. ჭავჭავაძის, ა. წერეთლის, ვაჟა-ფშაველას  
ა. ყაზბეგისა და სხვა ქართველ მწერალთა ქმნილებები.  

რევაზ ასაევს ბევრი ქართველი მეგობარი ჰყავდა. მან 
მრავალი ლექსი უძღვნა საქართველოს, ქართველ ხალხს. 

რევაზ ასაევი გარდაიცვალა 2007 წელს. 
 
 

ნაფი ჯუსოითი 
(1925-2017) 

 
დიდი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე, კოსტა ხეთაგუ-

როვის სახელობის პრემიის ლაურეატი, ჩრდილოეთ ოსეთის – 
რესპუბლიკა ალანიის სახალხო მწერალი, პუბლიცისტი, მთარ-
გმნელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი 
ნაფი ჯუსოითი დაიბადა 1925 წლის 27 თებერვალს, ჯავის 
რაიონის სოფელ ხარდისარში. მან 1941 წლის 20 ივნისს 
დაამთავრა საშუალო სკოლა. 

ნაფიმ 1949 წელს დაამთავრა ჩრდილოეთ ოსეთის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი და სწავლა 
განაგრძო საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის რუსუ-
ლი ლიტერატურის ინსტიტუტის (პუშკინის სახლი) ასპირანტუ-
რაში, რომელიც 1953 წელს დაამთავრა.   

1954 წლიდან ნაფი ჯუსოითი მუშაობას იწყებს სამხრეთ 
ოსეთის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში ფოლკლორისა და 
ლიტერატურის განყოფილების ხელმძღვანელად, სადაც უკა-
ნასკნელ დღემდე განაგრძობდა მუშაობას. 

1988 წელს ნაფი აირჩიეს საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის წევრ-კორესპონდეტად.  

ნაფი ჯუსოითის ლექსები იმთავითვე შეიყვარა მკითხველ-
მა. მას გამოცემული აქვს ცალკეული რომანები და პროზაული 
თხზულებები. 
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საგანგებო აღნიშვნის ღირსია ნაფი ჯუსოითის მთარგმნე-
ლობითი მოღვაწეობა. მან შესანიშნავად თარგმნა ქართველი 
პოეტის, დავით გურამიშვილის „დავითიანი“, ნიკოლოზ ბარა-
თაშვილის, აკაკი წერეთლის, გიორგი ლეონიძის, გალაკტიონ 
ტაბიძისა და სხვათა უკვდავი ქმნილებები. 

თავის მხრივ, ნაფი ჯუსოითის ნაწარმოებები მრავალ ენა-
ზეა თარგმნილი: ქართულ ენაზე გამოცემულია მისი რამდე-
ნიმე კრებული. 

ნაფი ჯუსოითი გარდაიცვალა 2017 წლის 26 ივნისს.  
 
 

ისიდორე ქოზათი 
(1929-1986) 

 
ისიდორე ქოზათი დაიბადა 1929 წელს სამხრეთ ოსეთის 

სოფელ ყორნისში. ისიდორემ 1947 წელს დაამთავრა თავისი 
სოფლის საშუალო სკოლა და სწავლა განაგრძო სამხრეთ ოსე-
თის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში, რომლის 
დამთავრებამდე იგი არმიაში გაიწვიეს და 1951-1957 წლებში 
მსახურობდა წითელი არმიის რიგებში. 

მუშაობდა სამხრეთ ოსეთის რადიორედაქციაში უფროს 
რედაქტორად, შემდეგ საოლქო გაზეთ ,,სოვეთონ ირისთონ“-
ის კულტურის განყოფილების გამგედ. იგი რამდენიმე პოეტუ-
რი კრებულის ავტორია, როგორებიცაა: ,,ელვა“, ,,მთების მაც-
ნე“, ,,ჩემი სიმღერა – ოსეთი“, ,,კერიის მადლი“, ,,მშვიდობით“ 
და სხვები. ისიდორე ქოზათს შემოქმედებითი მოღვაწეობის 
აღმავლობის პერიოდში გულმა უმტყუნა და 1986 წელს 
გარდაიცვალა. 
 
                 



 
 

 344 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

ხაზბი ძაბოლათი 
(1931-1969) 

 

ხაზბი დუდარიყოს ძე ძაბოლათი დაიბადა 1931 წელს ჩრდი-
ლოეთ ოსეთში, სოფელ ნოგყაუში. მან 1965 წელს დაასრულა 
გორკის სახელობის მოსკოვის ლიტერატურული ინსტიტუტი. 

ხაზბი ძაბოლათს გამოცემული აქვს პოეტური კრებულები: 
,,ვალი“ (1960), ,,კერია“ (1963), ,,ფეხის ხმა“ (1967).  

ხაზბი ძაბოლათი გარდაიცვალა 1969 წელს. 
 

გიორგი ბესთაუთი 
(1932-1978) 

 

ცნობილი ოსი პოეტი და მთარგმნელი გიორგი ბესთაუთი 
დაიბადა 1932 წლის 5 მაისს, ცხინვალის რაიონის სოფელ 
გოგიანთკარში. დაამთავრა ამავე სოფლის დაწყებითი ოსური 
სკოლა. ოჯახი მალევე გადადის საცხოვრებლად ცხინვალში 
და გიორგი ბესთაუთი სწავლას განაგრძობს ცხინვალის 1-ელ 
ქართულ საშუალო სკოლაში, რომელიც 1952 წელს დაამთავრა 
ოქროს მედალზე. იმავე წელს ის ჩაირიცხა თბილისის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტში, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე. 1957 
წლიდან გ. ბესთაუთი კვლავ ცხინვალშია. სწორედ ამ წელს გამო-
დის მისი ლექსების პირველი კრებული ოსურ ენაზე. 1962 წელს 
გამოდის მისი ლექსების კრებული ქართულ ენაზე. 1968 წელს 
გამოდის მისი ლექსების კიდევ ერთი კრებული „დღე და ღამე“. 

ცალკეა აღსანიშნავი მისი მთარგმნელობითი მოღვაწეობა. 
იგი საუკეთესოდ ფლობდა ქართულ და ოსურ ენებს, რაც მის 
თარგმანებშიც კარგად ჩანს. გიორგი ბესთაუთმა შესანიშნავად 
თარგმნა ოსურ ენაზე შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი“. 
1978 წელს მას მიენიჭა ივანე მაჩაბლის სახელობის პრემიის 
პირველი ლაურეატის წოდება. 

გიორგი ბესთაუთი გარდაიცვალა 1978 წლის 30 ივლისს ქ. 
ცხინვალში. 
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ზინა ხოსთიყოთი 
(1937-1995) 

 

ზინა ხოსთიყოთი დაიბადა 1937 წელს ჩრდილოეთ ოსეთ-
ში  სოფელ ყადგარონში. ზინამ 1957 წელს დაამთავრა თავისი 
სოფლის საშუალო სკოლა, 1962 წელს კი მოსკოვის გორკის 
სახელობის ლიტერატურული ინსტიტუტი. იგი იმავე წლიდან 
იწყებს მუშაობას. 1963 წლიდან 1972 წლამდე მუშაობდა 
ჟურნალ ,,ფიდიუაგის“ პოეზიის განყოფილების გამგედ. მო-
გვიანებით სამუშაოდ გადავიდა ჩრდილო ოსეთის ტელეგადა-
ცემების რედაქციაში, შემდეგ იყო ჟურნალ ,,მახ დუგის“ რედაქ-
ტორი. 

ზინას ლექსების ყველა ციკლი, ყველა კრებული სიმართ-
ლის, ნამდვილი სიყვარულის, ერთგულების მქადაგებელია. 
სამწუხაროდ, ზინა ხოსთიყოთს ხანმოკლე სიცოცხლე ხვდა წი-
ლად – თავის სათაყვანებელ ხალხს, სამშობლოს იგი გამო-
აკლდა 1995 წლის დასაწყისში. 
 
 

მუზაფერ ძასოხთი 
(1937) 

 

მუზაფერ ძასოხთი – პოეტი, პროზაიკოსი, მთარგმნელი, 
პუბლიცისტი დაიბადა 1937 წელს ჩრდილოეთ ოსეთში სოფ. 
ბარაღვინში. მან საშუალო სკოლა დაამთავრა 1955 წელს, 1960 
წელს კი – ჩრდილოეთ ოსეთის სახელმწიფო პედაგოგიური 
ინსტიტუტი. მუშაობდა გაზეთ ,,რასტძინადის“ (სიმართლე) 
კულტურის განყოფილების გამგედ, გაზეთ ,,მოლოდოი კომუ-
ნისტ“-ში (ახალგაზრდა კომუნისტი), საბავშვო ჟურნალ 
,,ნოგძაუს“ რედაქტორად და სხვა საპასუხისმგებლო ადგილებზე. 

მუზაფერი არის მრავალი პოეტური, პროზაული, პუბლი-
ცისტური და თარგმნილი წიგნის ავტორი. მისი ნაწარმოებები 
სხვადასხვა ენაზეა თარგმნილი. 
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ახსარ ყოძათი 
(1937-2021) 

 

პოეტი, მთარგმნელი, პუბლიცისტი ახსარ ყოძათი დაიბა-
და 1937 წელს ჩრდილოეთ ოსეთში სოფელ ბრუტში. იგი სწავ-
ლობდა ჩრდილოეთ ოსეთის პედაგოგიურ ინსტიტუტში ისტო-
რია-ფილოლოგიის ფაკულტეტზე და სამხრეთ ოსეთის პედა-
გოგიურ ინსტიტუტში.  მუშაობდა მაცუტის სკოლაში მასწავ-
ლებლად, რესპუბლიკურ რადიორედაქციაში რედაქტორად. 
მან 1969 წელს დაამთავრა მოსკოვის მაქსიმ გორკის სახელო-
ბის ლიტერატურული ინსტიტუტის უმაღლესი კურსები. 

1986 წლიდან ჩვენი საუკუნის 20-იან წლებამდე ახსარ ყო-
ძათი იყო ჟურნალ ,,მახ დუგ“-ის (,,ჩვენი დრო“)  მთავარი რე-
დაქტორი. 

ახსარ ყოძათს გამოქვეყნებული აქვს პოეტური, ლიტერა-
ტურულ-კრიტიკული კრებულები და თარგმანები. 

ახსარ ყოძათი გარდაიცვალა 2021წელს.  
 

გერსან ყოდალათი   
(1937-2022) 

 
პოეტი, პუბლიცისტი, მთარგმნელი გერსან ყოდალათი 

დაიბადა სამხრეთ ოსეთში, სოფელ ზემო ზაყორში. მან 1957 
წელს დაამთავრა ზაყორის საშუალო სკოლა, 1961 წელს კი 
ცხინვალის პედაგოგიური ინსტიტუტის პედაგოგიკისა და 
ლიტერატურის ფაკულტეტი. 

მუშაობდა საოლქო რადიოკომიტეტში დიქტორად, შემდეგ 
ჟურნალ ,,ფიდიუაგის“ რედაქციაში ლიტმუშაკად. 1996 წლი-
დან გარდაცვალებამდე იყო ამ ჟურნალის რედაქტორი. მას 
მრავალი პოეტური, პროზაული და თარგმნილი წიგნი აქვს 
გამოქვეყნებული. არის მრავალი პრემიის ლაურეატი. 

გერსან ყოდალათი გარდაიცვალა 2022 წლის 10 მაისს. 
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სკიფირონი 
(1938-1991) 

 

სკიფირონი (რიურიკ თედეთი) – პოეტი, პროზაიკოსი, დრა-
მატურგი, ლიტერატურის მკვლევარი, მთარგმნელი,  დაიბადა 
სამხრეთ ოსეთის სოფელ კულუხთიყაუში 1938 წელს. დაამ-
თავრა სოფელ ყორნისის საშუალო სკოლა 1956 წელს. იგი ჯერ 
სწავლობდა სამხრეთ ოსეთის პედაგოგიურ ინსტიტუტში, 
შემდეგ სწავლა განაგრძო ბალყარეთის უნივერსიტეტში და 
დაამთავრა 1962 წელს. 1968 წელს დაასრულა მოსკოვის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა. დაიცვა დისერტა-
ცია და გახდა ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი.    

სკიფირონი მუშაობდა სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტში, შემდეგ – გამომცემლობა ,,ირისთონში“ რედაქ-
ტორად, შემდეგ კი – სამხრეთ ოსეთის სამეცნიერო-კვლევით 
ინსტიტუტში უფროს მეცნიერ-მუშაკად. გამოსცა პოეტური, 
პროზაული და ლიტერატურულ-მეცნიერული წიგნები.  

სკიფირონი გარდაიცვალა 1991 წელს. 
 

 
ხაჯი-უმარ ალბორთი 

(1939-2011) 
 

პოეტი, ლიტერატურის მკვლევარი, პუბლიცისტი, მთარგმ-
ნელი ხაჯი-უმარ ნესტორის ძე ალბორთი დაიბადა 1939 წელს 
ცხინვალის რაიონის სოფელ სარაბუკში. 1964 წელს დაამთავ-
რა სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის 
ფილოლოგიის ფაკულტეტი. შემდეგ – ასპირანტურა, დისერ-
ტაცია დაიცვა  და მიიღო ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კან-
დიდატის წოდება. 

ხაჯი-უმარ ალბორთი მუშაობდა ,,სოიუზპეჩატში“, შემდეგ 
– საოლქო გაზეთ ,,სოვეთონ ირისთონში“ („საბჭოთა ოსეთი“) 
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ლიტმუშაკად, შემდეგ ჟურნალ ,,ფიდიუაგში“ („მაცნე“) განყო-
ფილების გამგედ, რედაქტორად. ამავდროულად, ცხინვალის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში კითხულობდა ლექციებს ოსური 
ლიტერატურის ისტორიაში. მუშაობდა სამეცნიერო-კვლევით 
ინსტიტუტში ოსური ლიტერატურის განყოფილების გამგედ.  

ხაჯი-უმარ ალბორთიმ მრავალი პოეტური კრებული, კრი-
ტიკული ნაშრომი, მონოგრაფია და თარგმნილი ნაწარმოები 
დაგვიტოვა. 

 ხაჯი-უმარ ალბორთი გარდაიცვალა 2011 წელს 30 მარტს.  
 

 
შურა (ალექსანდრა) ბედოითი 

(1939) 
 
შურა (ალექსანდრა) ბედოითი დაიბადა 1939 წლის 21 იან-

ვარს ლენინგორის რაიონის სოფელ მონასტერში. სკოლის და-
მთავრების შემდეგ იგი ჩაირიცხა სამხრეთ ოსეთის სახელმწი-
ფო პედაგოგიური ინსტიტუტის რუსულ-ოსურ ფაკულტეტზე.  
იგი სწავლობდა ბაქოს უმაღლეს პარტიულ სკოლაში, შემდეგ 
კი ჩააბარა საკანდიდატო მინიმუმის გამოცდები ისტორიის 
განხრით.  

1971-1976 წლებში იგი საოლქო გაზეთ "საბჭოთა ოსეთის" 
საკუთარი კორესპონდენტია ლენინგორის რაიონში. 1978 – 
1991 წლებში ალექსანდრა ბედოითი მუშაობდა პოლიტექნიკუ-
რი ინსტიტუტის ისტორიის კათედრის უფროს მასწავლებლად.  

შურა (ალექსანდრა) ბედოითი ლექსებს წერს ქართულ ენა-
ზე. მისი ლექსები იბეჭდებოდა სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთში.  

1991 წლიდან შურა (ალექსანდრა) ბედოითი ცხოვრობს 
ვლადიკავკაზში.  
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შალვა ბედოითი 
(1940) 

 

რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის 
მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის, ალანიის რესპუბლიკის, 
სამხრეთ ოსეთის სახალხო მხატვარი, რუსეთის ფედერაციის 
დამსახურებული მხატვარი, პოეტი შალვა ბედოითი დაიბადა 
1940 წლის 15 ოქტომბერს, ლენინგორის რაიონის სოფელ 
მონასტერში, საშუალო განათლება მიიღო საქართველოში. 
შემდეგ იგი საცხოვრებლად გადადის ჩრდილოეთ ოსეთში, 
ვლადიკავკაზში. იგი სკოლაში სწავლის პერიოდშივე გამოირ-
ჩევა ნიჭიერებით, წერს ლექსებს და მალევე ცნობილი მხატვა-
რი ხდება.  

შალვა ბედოითმა დაამთავრა ი. ე. რეპინის სახელობის ფერ-
წერის, სკულპტურისა და არქიტექტურის ინსტიტუტი (1969 წ.).  

1993 წლიდან შალვა ბედოითი არის ჩრდილოეთ ოსეთის 
კოსტა ხეთაგუროვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტის პროფესორი, გამოყენებითი ხელოვნების ფაკულტეტის 
კათედრის გამგე. იგი დაჯილდოებულია მრავალი ორდენითა 
და მედლით: 2001 წელს მას მიენიჭა ღირსების ორდენი; 2009 
წელს რუსეთის მხატვართა კავშირმა იგი ოქროს მედლით დაა-
ჯილდოვა. 2016 წელს დიპლომითა და ოქროს მედლით  ევ-
როპალტამ იგი დააჯილდოვა ხელოვნებასა და კულტურაში 
შეტანილი წვილილისათვის (2016 წ.). მას მიენიჭა ნაციონალუ-
რი პრემია „ოქროს ვაშლი“ (2009 წ.).  

შალვა ბედოითი მრავალმხრივ ნიჭიერი ადამიანია. ლექსე-
ბის წერა მან სკოლის ადრეული ასაკიდან დაიწყო. ანთოლო-
გიაში მოთავსებულია მისი ადრინდელი პერიოდის რამდენიმე 
ლექსი. შალვა ბედოითის ლექსებში გადმოცემულია პოეტის 
მრწამსი, მისი იდეალები და მისწრაფებები, რომელთა უმთავ-
რესი თემაა ადამიანისა და, ზოგადად, კაცობრიობის დიდი 
სიყვარული.  
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ამჟამად შალვა ბედოითი ცხოვრობს და მოღვაწეობს  ვლა-
დიკავკაზსა და მოსკოვში. 

 
 

შამილ ჯიქკაითი 
(1940-2011) 

 

ოსი პოეტი, მეცნიერი, ფილოლოგი შამილ ჯიქკაითი დაი-
ბადა 1940 წელს სამხრეთ ოსეთის სოფელ ძომაღში. 1964 
წელს დაამთავრა ჩრდილოეთ ოსეთის სახელმწიფო პედაგო-
გიური ინსტიტუტი. მუშაობდა რადიოსა და ტელევიზიაში, 
სწავლობდა ასპირანტურაში, 1970 წელს დაიცვა დისერტაცია 
და მუშაობა დაიწყო ჩრდილოეთ ოსეთის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტში. 1990 წლიდან, უნივერსიტეტში ოსური ფილო-
ლოგიის ფაკულტეტის დაარსების შემდეგ, შ. ჯიქკაითი იყო 
ოსური ლიტერატურის კათედრის გამგე, იყო ოსური ფილო-
ლოგიის ფაკულტეტის დეკანი. 

იგი ექვსი პოეტური კრებულის ავტორია. 
71 წლის შამილ ჯიქკაითი 2011 წელს ტრაგიკულად დაიღუპა.  
 

 
ქამალ ხოდი 
(1941-2021) 

 

ოსი სახალხო მწერალი, დრამატურგი, მთარგმნელი, კოს-
ტას სახელობის ჩრდილოეთ ოსეთის სახელმწიფო და ,,ნარ-
თების ვაშლის“ პრემიების ლაურეატი, რესპუბლიკა ჩრდილო-
ეთ ოსეთი – ალანიის ჰიმნის ავტორი, ქამალ ხოდი დაიბადა 
ჩრდილოეთ ოსეთში, რახიცვარსის რაიონის სოფელ ბათაყო-
იყავში 1941 წელს. იგი მუშაობდა ძაუჯიყაუს თეატრში, აქტიუ-
რად მონაწილეობდა პრესაში, იყო ტელეგადაცემების რედაქ-
ტორიც. შემდეგ მან სწავლა განაგრძო მოსკოვის გორკის სახე-
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ლობის  ლიტერატურის ინსტიტუტში, რომელიც დაამთავრა 
1970 წელს. ამის შემდეგ მუშაობა დაიწყო ჟურნალ ,,მახ დუგ“-
ში კრიტიკისა და პუბლიცისტიკის განყოფილების გამგედ, შემ-
დეგ – გამომცემლობა ,,ირ“-ის რედაქტორად, ჩრდილოეთ ოსე-
თის მინისტრთა საბჭოსთან არსებულ ბეჭვდითი სიტყვის კო-
მიტეტის თავმჯდომარედ, ოსური თეატრის დირექტორად, 
1990 წლებში იყო რესპუბლიკა ჩრდილოეთ ოსეთ – ალანიის 
მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე. 

ქამალ ხოდის დიდი პოეტური ნიჭი ნათლად ჩანს მის 
მრავალრიცხვოვან კრებულებში, როგორებიცაა: ,,პური და მა-
რილი“ (1970), ,,სადღაც ოსი ბიჭები მღერიან“ (1970), ,,ასაკი“ 
(1974), ,,სახელი“ (1979), ,,ხმები“(1992), ასევე რუსულ ენაზე გა-
მოცემულ წიგნებში.  

ქამალ ხოდი გარდაიცვალა 2021 წელს. 
 

 
თოთრაძ ქოქაითი 

(1944) 
 

პოეტი, დრამატურგი, მთარგმნელი თოთრაძ ქოქაითი  და-
იბადა თრუსოს ხეობის სოფელ ჩეთირსში 1944 წელს. 1952 
წელს ოჯახი საცხოვრებლად გადავიდა სოფელ ჩერმენში, 
1953 წელს კი – ტარსკში, აქედან 1957 წელს ძუარიყაუში 
დასახლდა. თოთრაძი სწავლობდა ჩერმენყაუს, ტარსკისა და 
ძუარიყაუს საშუალო სკოლებში. ამის შემდეგ ჩრდილოეთ 
ოსეთის პედაგოგიურ სასწავლებელში მხატვრულ-გრაფიკულ 
განყოფილებაზე.  

თოთრაძ ქოქაითის პირველი პოეტური ნაწარმოებები ყო-
ბანის სკოლაში მასწავლებლად მუშაობის წლებში გამოჩნდა 
გაზეთებისა და ჟურნალების ფურცლებზე.  

თოთრაძ ქოქაითმა 1969 წელს მოსკოვის გორკის სახელო-
ბის ლიტერატურულ ინსტიტუტში განაგრძო სწავლა, რომე-
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ლიც წარმატებით დაამთავრა. შემდეგ იგი მუშაობდა ინფორ-
მაციულ დაწესებულებებში, იყო წიგნების გამომცემლობა 
,,ირ“-ის რედაქტორი.  

იგი პენსიაში გასვლის შემდეგაც შემოქმედებით მუშაობას 
განაგრძობს  პოეზიასა თუ დრამატურგიაში. 

 
 

თაიმურაზ ხაჯეთი 
(1945-1996) 

 

თაიმურაზ ხაჯეთი (ჯუსოითი) დაიბადა 1945 წლის პირველ 
მარტს სამხრეთ ოსეთში, ჯავის რაიონის სოფელ ნოგყაუში. 
თავდაპირველად იგი სწავლობდა კვაისის სკოლაში. საშუალო 
სკოლა ცხინვალში დაასრულა. აქვე მოუწია სამხედრო სავალ-
დებულო სამსახურში გაწვევამ, მსახურობდა ბათუმში, იყო 
მეზღვაური, საზღვრის მცველი, სადაც კარგი მუშაობისთვის 
დააჯილდოვეს  მედლით. სამხედრო სამსახურიდან დაბრუნე-
ბის შემდეგ სწავლა განაგრძო ყაზანის უნივერსიტეტში დაუს-
წრებლად, რომელიც ბოლომდე ვერ დაასრულა. მუშაობდა 
ბეჭდვითი სიტყვის ორგანოებში, ჩრდილოეთ ოსეთის რადიო-
კომიტეტში. ამ პერიოდში წერდა ლექსებს. მალევე სასწავლებ-
ლად გაემგზავრა მოსკოვში და ჩააბარა გორკის სახელობის 
ლიტერატურულ ინსტიტუტში, რომელიც დაასრულა 1973 
წელს. იყო ჩრდილო ოსეთის საოლქო კომიტეტთან არსებული 
ახალგაზრდა ავტორთა ლიტერატურული ჯგუფის ხელმძღვა-
ნელი. მისი ნამდვილი მოწოდება კი ლიტერატურული საქმია-
ნობა, პოეზია იყო და მთლიანად მას მიუძღვნა თავისი ენერ-
გია. ერთმანეთის მიყოლებით იბეჭდებოდა მისი წიგნები: 
,,ცხრა მხედარი“, ,,ბედი და სიმღერა“, ,,კვესაბედის ხმა“, ,,ზვა-
ვის ხმაური“,  ,,გზების მადლი“, ,,თეთრი მთების სიმღერები“, 
,,მოსაღამოვებულზე“, ,,ცეცხლის ფესვები“ და სხვ. 1987 წელს 



 
 

 353 

ოსური პოეზია  ИРОН ПОЭЗИ 

კი მოსკოვში, გამომცემლობა ,,სოვრემენნიკმა“ გამოსცა მისი 
ლექსების კრებული ,,ქარის ხმა“. 

  სამწუხაროდ, ამ ნიჭიერ პოეტს დიდხანს სიცოცხლე არ 
დასცალდა.  

თაიმურაზ ხაჯეთი გარდაიცვალა ცხინვალში 1996 წელს. 
 

 
როქსალან 

(1948) 
 

მელიტონ  ყაზითი, ოსი პოეტი, პროზაიკოსი, დრამატურგი, 
მთარგმნელი, ლიტერატურათმცოდნე, პროფესორი, საზოგა-
დო მოღვაწე, კოსტა ხეთაგუროვის პრემიის ლაურეატი, კულ-
ტურის დამსახურებული მოღვაწე, დაიბადა ცხინვალის რაიო-
ნის სოფელ ნოგყაუში 1948 წლის 10 დეკემბერს. 1975 წელს 
დაამთავრა სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო პედაგოგიური ინს-
ტიტუტის ოსურ-საზღვარგარეთული ლიტერატურის ფაკულ-
ტეტი. მუშაობდა  გაზეთ ,,ხურზარინის“ რედაქციაში, შემდეგ  
გამომცემლობა ,,ირისთონში“ რედაქტორად. 1990 აირჩიეს სა-
მხრეთ ოსეთის მწერალთა კავშირის თავმჯდომარედ. იმავ-
დროულად (1994-95) იგი სახელმწიფო ტელეგადაცემების დი-
რექტორია. 1996–1999 წლებში მელიტონ ყაზითი პარლამენ-
ტის თავმჯდომარის მოადგილეა, პარალელურად ხელმძღვა-
ნელობს სამხრეთ ოსეთის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუ-
ტის ისტორიის განყოფილებას. ამავე დროს, იგი  სამხრეთ 
ოსეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კითხულობს ლექციების 
კურსს ოსური ლიტერატურის ისტორიაში. 

როქსალანი არის  70-ზე მეტი წიგნის ავტორი. იგი, ამავე 
დროს, ოსური მონოგრაფიის ოცტომეულის ავტორია. 

მელიტონ ყაზითი დღესაც ნაყოფიერად განაგრძობს მუ-
შაობას მეცნიერების, ლიტერატურის, პოეზიის, დრამატურგიი-
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