


 

 

 

 

ბესარიონ გაბაშვილი (ბესიკი) 

კრებული 
  



 
მე შენი მგონე 

1 მე შენი მგონე, ჭირს შემკონე, დამწვი, მალ ალო, ზილფო ნაშალო, 
შემაშალო, მკვლელო დალალო, მთიებო პირო, მიჯნურთ მჭირო, ბროლო 
და ლალო, კეკლუცო, ნაზო, შენ ლამაზო, ბროლ-ფიქალალო! მე შენსა 
ყარიბს და მიჯნურსა მაქვს სავალალო. 

2 ჰხამს, შენთვის ხელმა, სოფელს მვლელმა, თავი ჭირს როს, შენნი 
უწყალო ჰინდთ ლაშქარნი გარ-შეისაროს, მათგან დაზიდულს მშვილდსა 
უძლოს, გულსა ისაროს, დაჭრილი ჰრბოდეს, ცხოველობა 
გაიმქისაროს!მაგრამ უბრალოდ სისხლი შენზედ არს საალალო! 

3 როს მოგიხილე, მყის შევიქენ თავისა მტერი: რად არ ვიცოდი, არა 
გყვანდა შენი საფერი?! ყოვლი მოყვარე შენგან ჩივის: ყმაა თუ ბერი. რა 
გიამების - არვინ იცის: ვსცან ვერა ვერი! დროა, თუ მომკლავ შენ, სიკეთე 
დაუთვალალო! 

4 ძნელი ყოფილა, დამაშვრალსა შეხვდეს წყურვილი, რა მზის სიცხოვლე 
მირასჭირდეს, შექმნას ურვილი! ვა ჩემსა ბედსა! იცი, მე ვარ სულ 
მიწურვილი; მიკვირს, რად აღარ დამაკარვენ სათნი ბურვილი?! ჰგავს, 
რომ მოყვარე არად გინდა, მიუთვალალო! 

5 მე შენმა თვალმა გარდმიბირა, როს გნახე მთვარე: შვიდნი ციურნი 
მოციმციმედ არ შეგადარე. შენის ბაგისა ორნი მეცნეს: ტკბილი და მწარე, 
ორკეცად შენი სიყვარული თავს დამაფარე! შენი მიჯნური რად 
დამაგდენ, შეუბრალალო! 

 
ტანო ტატანო 

1 ტანო ტატანო, გულწამტანო, უცხოდ მარებო! ზილფო-კავებო, 
მომკლავებო, ვერ საკარებო! წარბ-წამწამ-თვალნო, მისათვალნო, 
შემაზარებო! ძოწ-ლალ-ბაგეო, დამდაგეო, სულთ-წამარებო! პირო 
მთვარეო, მომიგონე, მზისა დარებო! 

2 თვალთა ნარგისი, დამდაგისი, შეგშვენის მწველად, ყელსა ბროლებსა, 



უტოლებსა, გველი გყვა მცველად, გესხნეს ხალები, მაკრძალები, ამარტის 
ველად, ნარინჯნი ორნი, ტოლნი, სწორნი, მიქმოდენ ხელად, მიწვევდენ 
შენად შესამკობლად, დამამწარებო! 

3 ალვაო, გესხნეს ორნი ნორჩნი მოსარხეველნი, მკლავნი მომკლავნი, 
თითნი თლილნი მოსახვეველნი, ზარიფსა წელსა დაეკვირვნეს ქვეყანად 
მვლელნი; ოდეს გნახვიდი, შევიმატნი ათასნი წელნი. აწ დამლევიან 
ყოვლნი დღენი, უცხოდ ვარებო! 

4 ბაგე მდუმრიად გიალერსებ, ბაგეო ვარდო! თვალთა ჰსურიან ხილვა 
შენი, კეკელა მარდო! გულსა სწყურიან დამაშვრალსა; რას შეგაფარდო? 
თუმცა შენ დაგთმო, ვინღა ვჰპოვო, სად გავიზარდო? უშენოდ ხილვა 
არვისი მსურს, შევიზარებო! 

5 შენმა გონებამ მიმამსგავსა მილეულს მთვარეს: 

სიცოცხლის ნაცვლად მოვინატრი სიკვდილსა მწარეს! მოდით, 
მიჯნურნო, შემიბრალეთ, მოვლეთ ჩემს არეს, მკვდარი მიჯნური 
დამიტირეთ, დამფალთ სამარეს! ვაჲ, სიცოცხლეო უკუღმართო, 
დანაცარებო! 
 
 
 

ბულბული მოდის მწუხარებით 
1 ბულბული მოდის მწუხარებით, ცრემლის დენითა - ვეჭვობ, მებაღეს 
დაუტუქსავს ცეცხლმოდებითა: ბულბულო, გადი ამ ბაღიდამ შენის 
ნებითა, თორემ კრაზანა შენ დაგჩაგრავს ყოვლის გზებითა! 

2 წადი, ბულბულო, შენ მებაღეს შეჰფიცე სჯული, კრაზანს ევედრე, 
მოგიტეოს დანაშაული; ნარგისთან კაცი გააგზავნე: სრულ ჰქნან 
აღთქმული, მებაღესთანაც დაგეხმაროს ვარდის ენითა. 

3 ადექ, ბულბულო, ვარდის სიტყვით მებაღე ნახე - თუ წყრომით იყოს, 
თავი მოიკალ, კარს დაემარხე; ეგების ბაღში შეგიყვანოს, ნარგიზი ნახე: 
კოკობი ვარდი არ მიგიღებს თავის ნებითა! 



4 სიკვდილო, მოდი, მიიბარე ბულბულის სული! მებაღემ დასწყლა და 
დაჰკოდა ბულბულის გული! მკვდარი ბესიკი, მოდი, მნახე, ჩამიდგი 
სული, თუ გინდ მიწასაც მიმაბარე მოყვრის ენითა! 

დედოფალს ანაზედ 

1 ვარ უცხო ვინმე ყარიბი ამა სიტყვისა მხმობელი, ამა მუხთლისა 
სოფლისა მაგინებელი, მგმობელი: მონა ვარ მისი მუდამ ჟამ და მისი 
შემამკობელი ― იგია ჩემი ხელმწიფე და ჩემი დამადნობელი! 

2 ვფუცავ, მე არვინ მიხილავს, რომ არს შვენებით ანაო!მთვარესა 
ეზრახებოდა: «შენ ვერ ხარ ჩემისთანაო!» ვარსკვლავნი მისდა სამონოდ 
გარს უდგენ თანის-თანაო. მხილველნო, დამემოწმენით: კარგი ყოფილა 
განაო? 

3 ცნობა მიმიღო და გული, ხედვით შემზღუდა ანამან; კვლავ მომკლა 
მისმან ციალმან და წელთა მიმოტანამან; კოკობსა ვარდსა ნარგიზმან 
აპკურა ცრემლი ანამა. ჯობს,რომ არ ჰყავდეს მიჯნური, ან მოკლას 
ამისთანამან! 

4 იაგუნდი მოცინარობს: «მარგარიტნო, მიახელთო!» სათის ტბიდგან 
ისარს ისვრის: ვინ გაუვლის ახლოს ველთო? დალახვრავს და მძიმედ 
დაჰკოდს. ველს განაბნევს დია ხელთო! ნეტარ, თავო, გაქვნდეს გზაო! 
უვიცადი გიახელთო! 
5 მიმიღო ცნობა - არ ძალმიძს მკობა - ჩემმან ხელმქმნელმან, ლამაზმან 
ამან! შემოსა ხელი, ითნო სახელი მისმან გუანმან პაწაწანამან;ალხინა 
გული, წყლულ-დადაგული, წყალობიანმან მისმან შანამან. თქმულია 
ძველად: «ვინც იყოს ხელად, ეტრფე და მოგკლას ამისთანამან!» 
6 ხელმწიფევ, გული შენთანა ბმული, წყალობიანად მომცემო შვების! 
ნაზად ვინ ირთვის, პირი მიმირთვის სიკვდიდმდე მტკიცე შენთანა 
ხლების! თუმცაღა გცოდე, ვიყო შემცოდე, შენგან წყალობით ნუ 
მელხინების!გიმუხთლე ესე, ვიყოცა მკვნესე, შენგანცა კიდე ვიყოცა 
სხვების! 

 



ასპინძისათვის 
დავით სარდალზედ 

1 ასპინძის მიწა გიწამებს - ურგებ არს ჩემგან თქმულები! რუს-ქართველ-
კახნი მოადგნენ აწყურსა დარაზმულები; მუნით წყალს - ლეკნი 
რჩეულნი, დაღისტნის ბიჭად თნულები, და ოსმალთ რაზმნი ურიცხვად, 
მათთანვე შენართულები. 

2 იქითი პირი მტკვარისა და ველნი მეწამულობდეს: ოსმალთა დელმა-
ბინიში წითელ-ყვითლითა მკულობდეს; აბჯართა ოქრო და ვერცხლი 
ხვანთქრის ხაზინას სძულობდეს; კვლავ ლეკთა ყაწიმ-შაშხანა მცირედრე 
ხვარაზმულობდეს. 

3 რუსნიცა წითელ-მწვანითა და ლურჯით შეხამდებოდენ, თითბრის 
ჩანთანი ბრწყინვიდენ, ვარსკვლავთა ეგვანებოდენ; ზარბაზნის გრგვინვა 
და თოფის ცის კიდეთ ეუბნებოდენ: თვით მეფე, ქართველ და კახნი ომის 
ხალისით ხლდებოდენ. 

4 ვაი, მას დღისა მომხსენმან ვითარ ვინ რით განვაქიქო?! ცილი დასდვეს 
მეფეს რუსთა: ჩვენთვის კეთილს არა იქო! ღრაფი ჯარით გამობრუნდა - 
მით სახელი ვერა იქო - სხვა პასუხი არვის მისცა: სითაც მოველ, წავალ 
იქო! 

5 რა ნახეს ლეკთა და ოსმალთ რუსისა გამგზავრებანი, წელმაგრად 
შეხვდათ ნიშანი, აუხდათ დანატრებანი! დაფ-ზურნა-საყვირს უხშირეს, 
შეიქნა საოცრებანი: ვის ჰქონდის მკლავთა იმედი, სრულად დაჰკარგნეს 
მცნებანი. 

6 უიჭოდ ჰგონეს ლეკ-ოსმანთ თქვენიცა გაბრუნებანი, დას-დასად დროშა 
გაიყვეს, მცირეს ხანს ჰქონდათ ბჭობანი... ანაზდი ელდა დაეცათ ქართლ-
კახელთ, ექნათ გმობანი: ვინ ვის უსწრობდა, მორბოდეს... ვითა ვთქვა 
მათი მკობანი! 

7გამოვლეს წყალი ოსმალთა და აგრევ ლეკთა კიჟინით, დელი ბაშ-აღა 
ლევანდი სულ ზედ დაესხნეს მიჟინით: «დაბრუნდით, ნუღარ 
დასდგებით! - ხმა ისმა - რას დაგვიჟინით?» ერთის ხმა ასად ეგონისთ, 



შაშხანა მოსწვიმს ჟიჟინით. 

8 მაშინ გულს დაჰკარ მჯიღითა, მიწანი შესძრენ რყევითა, ცხენმა 
შეგატყო შექშენა, შემზადა ტანი ნძრევითა; თვალნი ნაკვერცხლად 
შეგექმნეს, აშეთდი სისხლმორევითა, ცხვირისა ნესტვთა მოჰქროდენ 
ქარნი ქვეყნისა ნგრევითა. 

9 მედგრად გაქუსლე მიდამო, თეთრი გეაჯდა რბევასა, სახლისა შვილნი 
იხელთენ, ვინ იყვნენ შენთან ჩვევასა, ათნი-სამ, გინა თუ ოცნი 
გისმენდნენ ომსა რჩევასა...შავგულო, სად ხარ, შენ გეტყვი, ვინ იყვი 
ჯილდო ძლევასა! 

10 პირველ მიმართე წინმბრძოლთა დელებთა შუბოსანათა: ხან გთქვიან 
კაცად, ხან მფრინვლად, ხან გმირად პილოს ტანათა. დაჰფრიწენ მათნი 
წყობანი ანაზდად, მოკლე ხანათა, კვლავ ლევანდთ გარდაელანგე, 
მისცემდი სისხლის ბანათა. 

11 დელი ლევანდს ჰკრი, ლევანდი ბაშ-აღას მიაბრუნებდა, ხმალს 
განერკვია მაშალა, ძღარბივით ქურქში ბრუნევდა; მწყურვალე ხრმალი 
დაგეთროთ, ცათაცა შეაძრწუნევდა. თეთრი ტაიჭი სისხლითა შეღებას 
არა ზრუნევდა. 

12 კვლავ იქით ლეკთა ჩაუხდი, დამართნი ცისა გრეხანი, წინა 
ჩაგისხდნენ დარჩევით ოსოქოლ და კატეხანი: ერთად გამოსქდის 
ფინდიხი, ვითა რა მეხის ტეხანი, გარდაუბრუნენ საფარნი, მიეცათ მართ 
გატეხანი. 
13 მოღმართ უყივლეთ გაქცეულთ: იცნეს ხმა, შედგეს შენითა, ყველაი 
შენთვის დაბრუნდა, თუ ვინ სად რბოდა ქშენითა; გაქცეულთ თათართ 
ვეღარსით გაგასწრეს წყალსა ცხენითა; ხიდის ისარსა მისჯარენ სუნ-
თათარ-ლეკნი რბენითა. 

14 ზოგმან შემართა შიშითა წყალს გასვლა უფონობითა,ზოგნი 
ერთმანერთს ხოცდიან,სრულად მიხდილნი ცნობითა: არ იცოდიან, რამც 
ჰქმნიან, ვერ იყვნენ ჭკუაბრძნობითა. მიდამო ჰკაფდი უწყალოდ, 
მჭვრეტნი გაქებდენ მხნობითა. 



15 არ მიეც გზანი სავალად, ოდენ ისარი საცოცად: ერთი რა შედგის, 
უკანა წყალს გარდააგდის სახოცად. ძვირად შეექნათ თავაზი, მუხლს 
გეხვეოდნენ საკოცად, ერთისა უიმედოთა ქართველთ აშოვე ასოცად. 

16 ხრმალი ჩააგენ მაძღარი, უბრძანეთ ალაფობანი: გახდა ზრიალი, 
იპყრობდენ, ვით ცხოვართ სადმე ჩობანი; მეურდუეთა მოჰყვანდეს მათნი 
გმირებთა მჯობანი, მოულოცევდენ მეფესა, იეფდა კაცნის ძღნობანი.17 
ასრე გახშირდა ბინიში, ვით რიყე წითლად მსხდომია: საათსა ჰყიდდენ 
ყურუშად, ფოში რა მოსანდომია?! რახტები ოქროს ცურვილი ცხენს 
ედვათ მოსახდომია, ტოლომა-ქურქი-კაუხი ვერ რიცხვით მისახდომია. 

18 ცხენნი მოჰყვანდეს ძვირფასნი, მისრის ნასყიდი ფრურებით, წლის 
მინაქონთა ვინ რიცხვდა, მომშთვართა თავმოძულებით! თოფნი და 
ხმალნი რჩეულნი ყაწიმ-ძეწკვებით კრულებით, მაშინ დაგთქმიდნენ 
შაირსა სიბრძნით შემწყობნი მკულებით! 

19 აწ მაშინდლისა ჟამისა რამცა ვითა ვთქვა ფერია: მახსოვს შესრული 
ქალაქად, მით ცრემლი თვალთა მერია! მიჯრით გამოკრფეს მნახავნი, 
სწყუროდათ შენი მზერია. იგინიცა დაგნატრიდენ, თუ ვინმცა გყვანდა 
მტერია. 
20 ცოტაი ესე ნიშანი და საქმე მით მიყბედია, რომემცა მიცნა, ვის ვინა 
შორად გყავ მოამბედია, ოდიდგან მახსოვს მე თქვენი: იყვენით ყრმად 
სახედია, მუნითგან მოღმართ აქამდის შეგტრფოდის ყოვლთა ბედია. 

21 სახლი გულებთა სავაჭრო გედგნეს გმირსავე ტანია, ნარდიონს ვარჯნი 
ღვლარჭნილნი, ღულამბრებ ანატანია, მუნ შუბლის შარავანდობა მზის 
დისკოთ ნაჭვრეტანია.ირისე ცასა ჰფერობდა, ცით კრთოდის ამარტანია. 

22 ორთავე ტოლთა ნარგიზთა შორის ვარსკვლავნი თემობით, ტოპაზის 
ღილთა მწყურნებთა ყორანნი სცვიდეს ჩემობით, შაბარდუხს შური 
ეპოვნა, მონებდა გუგის მრწემობით, მით თვალთა ჩემთა ღარიბთა 
ცრემლნი დაფარვენ მდენობით. 

23 მზის სვეტის პინჩთა ნიავნი ტკბილ ბერვით პალასინობდის, მუნ გარე 
ბროწეულისა წყნარ ზღვებთა ზედან გჩინობდის, ბარაინს მანგნი 



მოეცვნეს, ბალახშის ღელვით ლხინობდის. მას გარე აშკი გიშრისა 
სისუფთეს გულმოდგინობდის. 

24 სადაფთა გარე მსხდომელთა აებნეს თეთრნი ალამნი, ყაფრად 
შედგმულსა მარმარსა ზე ედგნეს წყლულთა მალამნი! ალვასა რტონი 
შეჰფრობდენ, როსტომის განასალამნი, სამსონის ძალო ხელთაო, ხელსავე 
ცრემლი მალამნი. 

25 ლომსა გულითა მკერდიცა ცის ლომის დაგეცაოდა, ზურგსა მაღნიტნი 
აღკროდა, ფოლადთა გაეხმაოდა, მკერდთა სიმტკიცე ანდამატს 
თვისებრვე დაეზაოდა, ბეჭთა და წელთა ნაკვეთი ინდთ კალამთ 
შენაზაოდა. 

26 მათ ქვეშე წვივთა ნაკვეთნი და მუხლთა ახილეობა, სიმტკიცე ფერხთა 
ირმისებრ, ბროლ-თლილად თითთა წვრთილობა, ფრჩხილთა არწივნი 
ნატრიდეს, აჯითა ჰქონდის ყრილობა, სულ დიდსა სული 
გფარვიდა,შვენოდის შენთან ზრდილობა. 

27 ზრდილობად კმარდის შეხედვა უსაქმოდ ოდენ სახისა, სახისა 
დაუსახისა, ვერვისგან დანაზრახისა, დანაზრახისა თუ სადმე, ბრძენთა 
საქებად ახისა, ახისა მუფარახისა, ვაი, აწ განალახისა! 

28 ამას სურინ, ამად სწყურინ, აგერ სულსა განაკიდეს, აგონდები, 
აღონდები, ერთსა ორად განაკიდეს,ვაი ვით არ, გხედავ სით არ, 
განატყორცი, განაკიდეს, ესრეთ თურე აქვსყე ყურე სოფლის კვალთა 
განაკიდეს. 

 
სევდის ბაღს შეველ 

1 სევდის ბაღს შეველ შენაღონები: მოკრეფად მსურდა ვარდის კონები. 
ვარდმან შემრისხა თავმომწონები, ისარი მტყორცა დასამონები: სრულად 
მიმიღო ყოვლი ღონები; მითხრა: «იფიქრე გულს ნაქონები, მისთვის 
იქმნები დასაყოვნები!» ვერ მივხვდი მახვილგანაწონები, მისთვის 
შევიქმენ ცრემლთა ფონები 

2 იასა ვჰკითხე - მუნ იდგა ნაზი:ვარდსა რად უქმენ კართა სარაზი? 



ამაყად მწყრალი ვნახე ლამაზი! მანცა განმაგდო: «გარეგან გაზი, შენგან 
გვაჩნია გულებსა ხაზი! სიხარულიდამ დაბლა კერძ დაზი! შენს გულსა 
ჰკითხე, მიაპყარ გაზი! შენის გონებით იქნები რაზი: ჩვენ დაგვთმეო და 
სხვას ემონები!» 

3 რა ია გამიწყრა, ნარგიზს მივმართე, სისხლის ცრემლითა სიტყვანი 
დავრთე, ვეუბნებოდი: შენ წარმიმართე იწროს გზის პოვნად - გზები 
გაქვს ფართე. ჩემსა ნუგეშსა ხელი შემართე: ვარდს მამუდარე, ალერსი 
ჩართე! შავ გულსა ლხინი შენ მოუსართე!შემომითვალოს: რა 
უკუღმართე? რად მომიგონა მოუგონები?! 

4 ნარგიზი ვნახე შებრალებითა, ცრემლსა სცვარვიდა მორიდებითა; 
მითხრა: «ყარიბო!» - მონაზებითა - «ვარდი მით არის გულდაკლებითა, 
რომ შენი იყო თავდადებითა - შენ რისთვის დასთმე სხვისა ხლებითა? 
თავი მოსწონდა, ჰყვანდი ნებითა - რად გიკვირს გასწყრეს 
ცეცხლმოდებითა? ნაცვალი მოგხვდა დანახსოვნები!» 

5 დავბრუნდი ყოვლგნით შეუბრალები, ბაღის კარს დავჯექ 
შენაძალები,ცრემლით აღმევსნეს მწირნი თვალები, ვიყავ ბედისა 
დამაბრალები. ვინცა მნახვიდენ დამაშვრალები, შეიქმნებოდენ 
ჭირნაკრძალები. მეც მომხვდა სოფლის მკვლელი ბრჭალები: ბესიკი 
სიკვდილს არ ვემალები, თავი მაქვს მისთვის შენაწონები! 

 
მე მივხვდი მაგას შენსა ბრალებსა 

1 მე მივხვდი მაგას შენსა ბრალებსა, მე განგიცხადებ დანამალებსა: რად 
არა ჰრიდენ განსაკრძალებსა, ხელი რად მიჰყავ ძველსა ვალებსა, რად 
მიჰყევ სხვათა ჭკუამთვრალებსა? ნებით მოშორდი ვარდის კვალებსა! არ 
შეგიბრალებ შეუბრალებსა, თუმცა უყვარდი მისსა თვალებსა! რად არა 
ჰრიდენ განსაკრძალებსა? 

2 რადგან ძლეულხარ შენისა ნებით, თავს რაღად მართლობ თანის-
თანებით, ან რას იყოვნი ჟამსა ხანებით, რას ინუგეშებ ცრემლსა ბანებით? 
ხელი აიღევ მაგ სავანებით, შემწე იძიე ბანის-ბანებით! აგრე ვერ მომკი 



ვარდსა ყანებით! რად გულს 

განიწონ საკვდად დანებით? სხვას გირჩევ გზასა და სხვას ძალებსა! 

3 მივედ, ყარიბო, უთხარ ბულბულსა, მას შვენიერსა, ტკბილ-ხმა 
უსულსა: შეგამუდარებს ქველსა სუმბულსა, სიტყვას დაუფენს, ვითა 
ბუმბულსა; შუა შემოვლენ, შეუქმენ გულსა,ვარდთანა მივლენ 
კარდარაზულსა, მოახსენებენ მაგ შენსა წყლულსა; ვიცი, გიხსნიან 
ბედითა კრულსა, მაგრა გახსოვდეს გულსა სალებსა! 

4 თუ ნახო ვარდის კარნი ღიანი ან მოგეგებნენ ნაზნი იანი, - ჩემ 
მაგიერად იგი ჭკვიანი ნარგიზი ნახე, ქცევა-მზიანი, ესრე უამბე: იყავ 
სვიანი, ანუ სად ვვლიდე კეთილ-გზიანი? ვარდი მიკითხე, აგრევ იანი, 
მეცა გახსოვდე მცირე-დღიანი, მომიგონებდე ფერნამკრთალებსა! 

5 ნუთუმცა ნახო ვარდი მცინარე, გარდმოუტევე თვალთა მდინარე, 
პირველად ჩემგან გულმომდინარე! სალამი ჰკადრე არ-საწყინარე, ეს 
შენათვალი მიუწინარე; მეცა ვიყავ-თქო თავსაჩინარე, ადგილი მქონდა 
დასაბინარე!გირჩევ, შეგბრალდეს გულნამტკინარე, მანტორ, გაბრალებ 
ფესვით ბრჭალებსა! 

 
მე შენმა ფიქრმა მიმარინდა 

1 მე შენმა ფიქრმა მიმარინდა, ჩაველ ჭირებსა: ანდამატისებრ მიმიზიდავ, 
ვჰგავ ნამჭირვებსა. ვარდის ბაგენი შვენიერად სხვა მაპირებსა, ჩემებრ 
უწყალოდ მიიყვანებ გასაკვირვებსა! როდის იქნება შემომხედო გულსა 
მწირებსა? 

2 ეტლ-შვენიერად მოარული გამსგავსე მთვარეს, შენის ეშყითა მასა 
შევსტრფი, ღამე ვვლი გარეს; უცხო შევიქენ ცნობისაგან, ვარ ჭირსა 
მწარეს. უსამართლობამ, მიკვირს, როგორ ვერ შეგაზარეს?! არ ვიცი, ვისსა 
გასწყობიხარ რჯულსა, ფირებსა? 

3 თვით შენმა გულმა კარგად იცის, ვარ შენი მკვდარი: შენმან სურვილმან 
ჩამოლია გული კლდე-მყარი. პირველ შაქრისა გემო იყავ, ახლა ხარ 
მწარი: სამართლიანი გზა დააგდე, დამიხშევ კარი! ვინც რომ ამ ჭირში 



დამინახავს, დამიტირებსა! 
4 მე ტკბილის გულით შემოგყურებ, შენ მემალები ― გინდა რომ 
მოვჰკვდე შეუყრელი, არ გებრალები! რამდენის რიგით ცეცხლით 
დამწვი, მით მჭირს ძალები! შენსა მიჯნურსა შენი მოჰკლავს ცეცხლის 
ალები... ერთხელ აღირსე შენი ხილვა შენსა მზირებსა! 

 
ცრემლთა ისხარნი 

1 ცრემლთა ისხარნი, მოსისხარნი ჩვენდა არენით, ილმენით გულნი 
ჭირნახულნი, შეგვიწყნარენით! უცხონი თემით სოფლის ცემით 
გავიგარენით, უჭნობნი ვარდნი, ესგვარ დარდნი, დავიბძარენით - არ 
ითქმის ენით, არცა სმენით, ეს იკმარენით! 

2 როს გვაგონდებით, შევღონდებით, ლომნო ყმა-ძმანო, თანზრდილნო 
სწორნო, განაშორნო, საყვარლად კმანო! ვა კიდეგანთა, ესდენ თქმათა 
გლოვისა ხმანო, ატადის კალოს, სავალალოს, სადა ხართ, თქმანო! 
დაგვბერნა ქარმან დაუწყნარმან, ზღვად ვიფარენით! 

3 დაბერდა ყური, სევდის ჭური რა ჰპოვა სოფლით, დაბინდნა თვალნი, 
შეუმკრთალნი, ცრემლით და ოფლით, დადგესცა ხელნი, მარჯვედ 
წრფელნი, შორნი საყოფლით, ხელმწიფე, გული ცეცხლდაგული, სულით 
გამყოფლით, ჭირსამცა თქვენსა თუ გალხენსა, მოიხმარენით! 
4 დღე ვნატრით მზესა, სიამესა, დილა თქვენ გარებს, ღამე მთოვარე, 
ქველ მოარე, ხასიათ გვარებს, ცისკარ-მთიები, სხვა ციები პირველ 
გახარებს და მერმე ჩრდილოს სასიკვდილოს ღრუბელს დაჰფარებს! ამ 
დღე-ღამითა და ჟამითა დაემწარენით! 

5 სიზმარს ვემონვით ძილშეკონვით, ნუთუმცა გნახეთ, სახე უსახო, 
სავახვახო ეს განვიზრახეთ, სხვამცა პატრონი, ანუ დრონი, ვერღა 
დავსახეთ, ყარიბთა ბანი, გზის საბანი, ეკლით შევსჩმახეთ! მოყვასთა 
ცრემლნი სწვიმეთ ცხელნი, მტერთ იხარენით! 

 
ჰაერი ცივ-ნამიანი  



ჰაერი ცივ-ნამიანი, ჩემთვის აღარ-ა დღიანი! მას ვშორავ გულ-სევდიანი, 
ვის მოლოდნა მაქვს გვიანი! ქუფრ-ხვევით, თვალ-ცრემლიანი აღარასადა 
ხმიანი, თავმოხრით ვნახე იანი: სხივნი ჰკლებოდეს მზიანი! 

 
ვარდო სასურო 

1 ვარდო სასურო, მაისურო, გრწყავს წვიმა, დარი! სულით ქებულო, 
შეგნებულო, სადა გყავს დარი? ჩემს სხვა ცემული, გულმოკლული, შორს 
განიგარი! ტანო ალვაო, მატს ხალვაო, მაქვს სანუკვარი, სევდა და სენი, 
მომიხსენი რა საუბარი. მე სხივცემული, გულმოწყლული, შორს 
განიგარი! 

2 სასური მზისა, სინაზისა, შემესმა ხმანი, მე მსურდა თავათ, გავხდი 
ავათ, უწყალო ყრმანი, ვარ მისთვის ხელი, მომნახველი ვარ ჟამიანი. 
ტრფიალსა გულსა, სულწასულსა, ბედი და თქმანი,ვერ ვპოვე მახე, ჩემი 
დღენი არს შესაზარი. ვარდო სასურო, მაისურო, გრწყავს წვიმა, დარი! 

3 ვიხილე სახე, ვივახვახე მისთვის ხელია, თმა სათ-გიშერი, მშვენიერი 
მინა ყელია, ორნი ობოლნი, ნაზად მწოლნი, ბროლის ველია, მან მიდო 
შური, დასაბკური ცრემლი ცხელია. სევდის ჟამი ვსვი, გულ დავისვი 
ეკალთა ნარი. ვარდო სასურო, მაისურო, გრწყავს წვიმა, დარი! 

4 მინახამს წელი ჩემთვის მწველი მარად ჟამსადა, არა მაქვს ცნობა 
უშენობა მე ერთ წამსადა, მთიებს რა იღებ, სულს გავიღებ შენთვის 
ქრთამსადა. მელნის ტბა იშრობს, არ შეიშრობს თვალთა ნამსადა, მახეს 
აწვები, მაქვს ღაწვები ცრემლით ნაღარი.ვარდო სასურო, მაისურო, 
გრწყავს წვიმა, დარი! 

5 ბესარიონ ვსთქვი, ვერ გამოვსთქვი მნათობის ქება, მედება ალი, გულსა 
ბრჭალი, არა მაქვს შვება, ასე უარი, მატყუარი, არ დამრთო ნება. წამ-წამ 
მახვილი, გარს სახმილი მისთვის მედება, მოყვარე, მტერნო, გბრალდეთ 
ერნო, მაქვს საჩივარი! ვარდო სასურო, მაისურო, გრწყავს წვიმა, დარი! 

 
შავნი შაშვნი 



1 შავნი შაშვნი შავს გალიას შემსხდარნი, სუფთად მხმობნი, ხმა-ყარიბად 
მსტვინავნი, მრჩობლად მხედნი, მით ერთითა პირითა მათებურად სალ 
გულთ ამატკინავნი. 

2 გაზაფხულის შემოსლვისა მხმობელნი, ია-ვარდ-ზამბახთა 
მახარობელნი, სხვა ყვავილთა და სხვა ამბავთ მთხრობელნი, შავ ხავედ 
მოსილნი, ქუფრად მბზინავნი. 

3 ერთი ერთის მიმდევარნი, ერთპირნი, ორნი ერთის შესაპყრობლად 
მომბირნი, საშიშარად შარას თვალშემაჭვირნი, ხან მომკვლელ, ხან 
მომწყლვლელ, ხანცა მლხინავნი. 

4 შემოკერბით, მოდით, ვნახოთ, ვინ არნი, ორნი ტოლნი შავ მოსვითა 
მჩინარნი, არ-მოწყენით მომღერალნი, მღიმარნი, ყარიბისა ცრემლის 
დამადინარნი! 
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