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ელდარ ჭიჭიაშვილი 
 
 
მუხავ!.. 
 
მუხავ, რად აგრე მარტოობ, 
ნასეტყვო და ნაავდრალო? 
სალი კლდით გადმომზირალის 
შეუვალ ციხის სადარო! 
ქართული მიწის ძარღვო და 
მისივე ბედის ზიარო, 
მასავით გაუტეხელო, 
მასავით მრავალმტრიანო! 
მეხმა ხომ გმეხა, გაფლითა 
ტანზე მკერდი და პერანგი, 
მერე მე მოგდექ უწყალოდ, 
როგორც მოსისხლე ვერაგი, 
მოგჭერ, სიცოცხლე მოგისპე, 
ცოდვაში ჩავდექ ყელამდი, 
არკი მეგონა, შენს მხარ-ბეჭს 
თუ ასე გადავქელავდი, 
გაგთალე, მოგახარატე, 
ლოცვით და სისხლით გფერავდი, 
ეგ შენი გულის ფიცარი 
ტაძარს კარებად შევაბი. 
შენი გაშლილი მკლავისგან 
გავთალე ტაბიკ-უღელი, 
შევაბი ხარი ყევარი, 
მსხვილქედა, მუხლმოუღლელი, 
ხნული გავავლე ჩემს მიწას 
ზღვა მოსკდა ჭირნახულისა, 
მერე დავჯექ და ვიმღერე 
სოფლის ლხინის და წყლულისა. 
კალო ჩავშალე, გავლეწე 
გათლილი შენი კევრითა, 
დიდი ბეღელი გავავსე 
ხორბლით და ნარკვევ ქერითა, 
ქორწილი გადავიხადე, 
სული აღვივსე ლხენითა. 
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შენი პაწია ნერგები 
ხატის კარს დავრგე რწმენითა, 
ქვევრით ზედაშე მოგართვი, 
კელაპტრით და საკმელითა, 
გეფერე, გზარდე, შეგეხე 
ამ მოსაჭრელი ხელითა, 
მუხლმოყრით გეცი თაყვანი, 
დამატკბე შენი მზერითა! 
. . . . . . . . . . . .  
მუხავ, მიყვარხარ, ძლიერო, 
ქართულ ვაზივით ხნიერო, 
მაგ ნამეხარი გულ-მკერდით 
მინდა მტრის რისხვად იელვო! 
კიდევაც დაჯიშდებიან 
ყლორტები სისხლით ნაწვიმი, 
მაგ შენს ქორბუდა ტოტებში 
ბუდეს აიგებს არწივი! 
 
 
 
გოჩა ხარანაული 
 
 
* * * 
ღმერთო – სასოებავ ცრემლით სოველთაო! 
ღმერთო _ სიყვარულო, ღმერთო ყოველთაო! 
ყოველწამიერად შემოშველებაო, 
ტაძრის დანგრეულის ახლად შენებაო! 
ღმერთო _ დედამიწის ნატვრის ახდომაო, 
ღმერთო _ სიცოცხლეო! 
ღმერთო _ აღდგომაო! 
გულთა ხრიოკთათა ცვართა პკურებაო, 
ღმერთო _ აღმდგენელო! 
ღმერთო _ კურნებაო! 
ღმერთო დაგმანული კარი შემაღეო, 
ღმერთო _ მეღვინეო! 
ღმერთო _ მებაღეო! 
ღმერთო ჭეშმარიტო! 
ნათლის მდინარებავ! 
ძალო უძლეველო! 
ჟამთა წინარებავ! 
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სამთა ერთობაო! 
ერთო სამხმიერო! 
ღმერთო _ შენდობაო! 
ღმერთო _ სახიერო! 
ღმერთო _ უსამანო! 
ღმერთო _ მარადისო! 
დიდი მდუმარების დიდო ღაღადისო!! 
 
 
 
 
მაია მიქაია 
 
ხარება 
 
იშვა, ჯვარს ეცვა და ამაღლდა 
იყო და ელოდა  
წყება სიცრუეთა, ღალატთა, 
ცოდვათა შენდობა  
და უფლის დიდება... 
ეს მერე, ეს მერე იქნება, 
ჯერ მხოლოდ ნათელი დაადგა 
უფლისა უწმინდეს დედოფალს. 
უსმინე, ქალწულო მარიამ,  
უფლის ანგელოზის სულია,  
ყოველი დღე საოცარია,  
ყოველი დღე სასწაულია. 
ყოველი დღე საჩუქარია  
და კეთილის ბოროტთან ცილობა, 
ჩვენი საზიდავი ჯვარია _ 
ომი თუ მშვიდობა? 
ომი თუ მშვიდობა? 
ომი და მშვიდობა!.. 
და მორწყავს სამყაროს ყოველთა მხარეთა, 
წყალთა და მყარეთა სისხლი მოწამეთა. 
ყოველი წვეთისთვის უფალს ეყვარება, 
დაღარავს ზეცისპირს თმენა და კირთება... 
ეს მერე, ეს მერე იქნება _ 
ჯერ იყო ღვთიური ნათება _ ხარება. 
  
უფლის საძიებლად 
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მიწიდან ცისაკენ უწყვეტი რონინი, 
ცოდვის პატიება,   
შემდგომ უსასრულო ტანჯვის და ლოდინის, 
დაღალულ  სულში რომ მიაგნებს 
წყლულებს და სტიგმატებს _ 
სურს მონანიება 
და სანთელს 
რამდენიც დაანთებს მორწმუნე _ 
ქრისტე იბადება. 
რწმენის და იმედის  არის საზღაური  
სულის უკვდავება. 
ლოცვებით მოსული 
თმენა და გამოცდა  
და იდუმალება, 
შორის სასწაულთა 
შორის სასწაული _ 
ცეცხლის გარდამოსვლა. 
 
ცხოველი სვეტებით სული _ სულიწმინდა, 
იმედად მლოცველთა,  
აქაც ჩამოაღწევს, 
მთებში გაირინდავს,  
კლდეში გამოკვეთავს  
ტაძრებს და მონასტრებს... 
უფალი გვფარავდეს! 
ომთა და სისხლიან დრო-ჟამთა თანამდევს 
მრავალ საუკუნეს 
რწმენის და ძიების სანთლით გაანათებს 
ბნელსა და უკუნეთს. 
საღმრთო და საუფლო გალობა გაისმა _ 
მარტი გამაისდა, 
ტაძრები აღმართა და ჯვრები ამაღლდა 
და სული განათლდა 
ცამეტთა ასურთა, 
წმინდათა ასულთა 
და ღირსთა მამათა!  
 
შეუცნობელია გზანი უფლისანი! 
რადგანაც ენება  
ეთქვა “გალობანი სინანულისანი” 
მეფეს აღმშენებელს 
და ლოცვა აღმოხდა...  
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ხანი რომ გამოხდა _  
ოსანა! ოსანა! 
სულმნათმა მგოსანმა  
სულიდან ამოთქვა  
“ვეფხისტყაოსანი”... 
 
დახატავს შობას და ნათლობას 
და ჯვარცმას ყალამი 
და კიდევ, და კიდევ და კიდევ, რაც მოხდა  
ათასგვარ სხვა რამეს...  
ახლა კი უსმინე,  
რას გეტყვის ნათელი ღიობის, 
უსმინე გალობას იდუმალს,  
მოგივლენს, ქალწულო,  
ხსნას კაცობრიობის  
და ღვთის საიდუმლოს. 
 
უფალი, ჩვენში ჩასახული,  
რწმენით რომ მტკიცდება, 
სულში რომ იზრდება,  
კვირტდება, ყვავილობს, 
რწმენის საწყაული _  
უფლის სიყვარულით, 
უფლის სადიდებლად _  
ალილო. 
ზეიმობს სრულიად  
მართლმადიდებლური, 
ღვთიური სამყარო  
შობას დიდებულად, 
უფალს ებარება, 
ბოროტ და შურიან  
ბნელთან რომ გაყაროს  
სიკეთის ნათება, 
ღვთით მირონცხებული  
ჯვარი რომ ატარონ 
რწმენით ნეტარებმა 
და ქედზე სანთლები _  
ნიკორა ხარებმა... 
თუ ღმერთმა ინება, 
ეს მერე, ეს მერე იქნება _ 
ჯერ იყო ხარება. 
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ფარნაოზ რაინაული 
 
 
იესოს რწმენით... 
 
დრომ _ 
კუნაპეტი დაუმკვიდრა 
წარმართებს, 
ნავსებს... 
ვინც არ იწამა, 
მან _ 
საქმით და... 
სულითაც ივნო... 
კაბადოკია! _ 
ცა _ ზამბახი, _ 
ვარდებით 
სავსე... 
იესოს რწმენით _ 
ზე, _ 
მზესავით, 
ასხივდა ნინო!.. 
 
ბოდბეში ერგო: 
მიწის უბე, _ 
სულ, 
ორი ადლი... 
უსამანოა _ 
ნინო წმინდის 
ღვთიური 
მადლი!.. 
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 ლალი ჯაფარაშვილი 
 
 
ნანატრი დღე 
 
დღეა ისეთი მშვიდი და სათნო, 
სიზმრად ნანახი, _ 
მზე კორდს და ტაფობს მოაფარდაგებს 
უფლის კარნახით! 
რატომ მეგონა, სათნოება 
მე რომ მიყვარდა, 
ჩემი ქვეყნიდან სამუდამოდ 
გადაიკარგა?! 
თურმე აქ არის, 
ფრთადაცხრილულ  ოცნებებს უვლის, 
რომ ამოზიდოს სამზეოზე 
დამზრალი სული, 
და შეგვახსენოს 
წუთისოფლის უმადურ მდგმურებს, _ 
ნებად ნათლისა, 
სათნოება დაისადგურებს! 
 
 
 

 
 

გრიგოლ რუხაია 
 
 
“არა გიცი შენ!” 
 
გაუძელ სიტყვებს მკაცრებს 
და ხისტებს, 
შენ ხომ გული გაქვს რკინის 
და ქვისი... 
შეურაცხყოფას ითმენდა ქრისტე, 
ზეწმიდა იყოს სახელი მისი! 
 
ხომ გამოგძერწა სიყვარულისთვის 
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ღმერთმა, გატარა მზე-მზე და 
ნისლ-ნისლ... 
ძეც შემოგწირა თავისი, ქრისტე, 
ზეწმიდა იყოს სახელი მისი! 
 
უფსკრულისაკენ გიხმობს  
და გისტვენს... 
მსოფლიო ეტრფის მაცდურის 
სისინს... 
შენს გამო მიწყივ ჯვარზეა ქრისტე, 
ზეწმიდა იყოს სახელი მისი! 
 
მაგრამ რაღა გჭირს?! 
მიწის და ცის მტერს 
რომ უვარდები დორბლიან პირში?! 
ხომ იცი ბოლოს რას გეტყვის 
ქრისტე, 
ზეწმიდა იყოს სახელი მისი! 
 
 

 
 

გივი ილურიძე 
 
 
ცა კრიალა იყოს, უნდა 
 
 
(პეიზაჟი წარღვნის შემდგომი ექსპოზიციითა და ვარიაციებით 
ლერმონტოვის ერთერთი ლირიკული სტროფისა, რომელიც 
გალაკტიონმა თავისებურად და ვირტუოზულად გადმოაქართულა) 
 
 
В то утро, был небесный свод 
Так чист, так прозрачен, 
что ангела полет, 
прилежный взор, следитъ бы мог. 
М. Ю. Лермонтов 
 
ცა ისეა მოწმენდილი, 
ცა ისეა შეუმკრთალი, 
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რომ ანგელოზს დაინახავს 
მოდარაჯე კაცის თვალი. 
გ. ტაბიძე 
 
 
ჩაცხრა წყალთა _ ლია-ლია, 
მთას მოადგა კიდობანი, 
ცა ღვთის მადლის კრიალია 
(ძირს მოჰფინა მშვიდობანი). 
 
ცა სისხამის შუქთა მფენი, 
სიკამკამით ისე ელავს, _ 
ანგელოზი გადამფრენი 
ვერ წაუვა ფხიზელ მზერას. 
 
ცა ისეა ტურფა, წმინდა, _ 
სავსე დილის ლაჟვარდებით, 
ანგელოზი თუ გაფრინდა, 
არ მნახველი არ დარჩებით! 
 
ცა სოსნებით, ნაზად ღელავს, 
სინარნარით, წყნარად, კდემით, _ 
ანგელოზის გადაფრენას 
მკვირცხლი მზერით წააწყდებით! 
 
კრთის ანკარა ფერთა კრება, 
ცა ლაჟვარდებს აკამკამებს, 
ანგელოზი არ დაგრჩება 
უხილველი _ მოთვალთვალეს. 
 
ცა _ მშვიდი და სუფთა _ ღვივის, 
გამჭვირვალი, ვითარც მინა... 
სხარტმა მზერამ სულთა ღიმილს 
იქ, შორეთში მიმაწვდინა. 
 
იცქრიალა ცამ, იმ დილით, 
ისე სათნოდ, ამოდ, რბილად, _ 
ანგელოზებს დაითვლიდით, 
ფრენა-ფრენით ჩამომღიმართ! 
 
ცა სიამით ისე კრთოდა 
ფერ-ტურფად და ფერ-ანკარად, 
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მზის ასულნო, ვის ეთქმოდა, 
იქ, რომ თვალმა ვერ დაგლანდათ, 
 
რომ შემდგომთაც სამზადისმა 
უსასობით ამცრო ღირსი 
(ან სიტყვადვე არსად ისმა 
შუქთა ფენა მაცხოვრისი)! 
 
იყო, რაცა იმ დროს ითქვა, 
რაც არგებდა ამ მთელ სოფელს, 
ვინ პირველი იყო სიტყვა, 
მეორედაც ნათელს მოჰფენს! 
. . . . . . . . . 
შენ ფრესკების სილბო გსურდა, 
აწ, ამ ფუნჯის ნახე, მოსმა 
(ცა კრიალა იყოს, უნდა 
და იფრინოს ანგელოზმა)! 
 
 
 
აკაკი გორგიაშვილი 
 
 
სითბო მზისა 
  
პური ვითხოვე და 
მომცეს ქვები... 
თევზი შევთხოვე და 
თურმე გველი _ 
ისე მომაწოდეს 
ვერ გავიგე... 
ცოდვის ბარიკადა 
რომ ავიგე, 
ვეღარ შევიგრძენი 
სითბო მზისა... 
 
როცა დავინახე 
მადლი ღვთისა 
მუხლზე დაჩოქილმა 
შემოგბედე, 
ღმერთო ცოდვილი ვარ, 
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შემომხედე...… 
გთხოვ, ხელს ნუ გამიშვებ, 
შენ მოგენდე... 
 
მოდი, ბარიკადა დამინგრიე, 
ყველა ავი ზრახვა დამირბიე, 
სულში მზე ამინთე ცეცხლისფერი!.. 
 
 
  
ელგუჯა ლებანიძე 
 
 
ნეკრესი 
 
გაზაფხული ფრთებსა შლიდა, 
მოვიხილე როცა შილდა, 
მთაზე იდგა ეკლესია, 
მითხრეს, “ძველი ნეკრესია”. 
 
ხალისობდა მზე აპრილის _ 
რაში, უფლის დარახტული, 
სერი-სერ და მინდორ-მინდორ 
მოცოცავდა გაზაფხული. 
 
გზას შევყევი აღმართიანს, 
გავცქეროდი გაღმა მთიანს, 
სადაც ჩანდა თრდატის ლანდი, 
ცაზე _ ნისლის ხილაბანდი. 
 
ყვავილების წვიმა ცრიდა, 
სულში წვიმდა, გულშიც წვიმდა 
და აბიბო ნეკრესელი 
ნეკრესივით გამობრწყინდა. 
 
კედლებს ხავსი შეგლესია, 
მაინც მკვიდრობს ეკლესია, 
ეს ხვითოა, ჩვენი რწმენის, 
ჩვენი სულის ნეკრესია! 
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შოთა ტოგონიძე 
 

 
უზენაესო 
 
არც ცოტას ვამბობ და არც ვამეტებ, 
უჭირს სამყაროს, ბორგავს ხველებით 
და აბებივით ყლაპავს პლანეტებს 
გალაქტიკების შავი ხვრელები. 
 
ისევ შენთან ვართ უზენაესო, 
შენ დაგვაფარე წყალობის კალთა, 
გადაარჩინე კაცობრიობა, 
ამ ზღვარდაუდებ სამყაროს კართან. 
  
 
 
 
მაკა გელაშვილი 
 
მიტევება 
 
“ა (შერ) _ იმრუშა თავის ძმის ცოლთან, 
შ (ალუმ) _ ცრუ ფიცით იფიცა, 
ე (ლედ) _ ხელი აღმართა საკუთარ მამაზე, 
ა (მარიჰ) _ სოდომის ცოდვით შესცოდა, 
ი (ოელ) _ კერპებს თაყვანის სცემდა.    
სწერდა მიწაზე იესოს თითი” 
 
განთიადია, ზეთისხილის მთას 
მზის სხივი ხვდება, 
ფარისეველნო, მწიგნობარნო, 
თქვით, რაჲ ხდება? 
დაგიპყრობიათ ქალი ცხადად 
მრუშებას ზედა, 
ვინ იცი, არის ვინმეს ცოლი, 
ან იქნებ დედა. 
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მოსემ გვამცნობა სჯულსა შინა 
დაკრება ქვათა... 
თავდადრეკილი დედაკაცი 
დგას შორის მათთა. 
იესო ქედს ხრის მდუმარებით, 
არარას უბნობს 
და დასასჯელად არ იმეტებს 
ქალს მრუშს და უცნობს, 
თითით მიწაზე რაღაცას სწერს 
და აი, თქმაჲ: 
ვინც უცოდველ არს თქვენთაგანი 
ესროლოს ქვაჲ! 
ვითარცა ესმათ მხილებულებს 
გაბრუნდნენ შორი, 
დაშთა იესო, დედაკაცი, 
მარტოჲ ორი. 
_ ხედავ? არავინ განგიკითხა, 
არცა მე ოდნავ, 
წარვედ მშვიდობით, 
ამის მერე ნუღარა სცოდავ! 

 
 

 
ზინა სოლომნიშვილი 
 
დედაჩემია 
 
ყველა სიკეთე 
მადლობა ღმერთს _ 
მე დამრჩენია... 
ისე ვამაყობ 
მეცხრე ცასთან 
შორს რომ ვიყავ 
თითქოს ვარ ახლოს. 
ეს საქართველო, 
ვის ძუძუსაც ახლაც ვკიდივარ 
დედაჩემია! 
დედაჩემია! 
დედაჩემია! 
ჰე, მტარვალებო, 
ხელი არ ახლოთ!!! 
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იამზე არველაძე-ხეცურიანი 
 
 
სამარადჟამოდ 
 
ჯვარი დაგვყურებს 
მეფურად, 
სავსე ციური ალერსით, 
მარტო მოკეთეს კი, არა _ 
მტერსაც მონუსხავს დაგესლილს. 
მწვანედ ბიბინებს 
არმაზი, 
ჭალას გაუდის ხასხასი, 
მტკვარიც მდოვრედა 
მდინარებს, 
ლაპლაპებს როგორც ატლასი. 
ორ წყალთაშუა ედემი 
სიამის გრძნობას 
გვანიჭებს, 
გაბრწყინებულა მირონით 
სვეტიცხოველის კარიბჭე!.. 
აქ, შემოსულა პირველად 
ნინო, _ ღვთისმშობლის 
წყალობით, 
რომ განენათლა ივერნი 
ქრისტიანული გალობით. 
ხელთ ეპყრა ჯვარი 
ვაზისა 
მოსდევდა ხევ-ხევ 
ბილიკებს 
ნასისხლარ-ნატერფალებით 
გულზე ცეცხლის ალს 
გვიკიდებს. 
ტანთ გაცვეთოდა სამოსი 
მაყვლიანით და ასკილით, 
დადევნებული ქარებიც 
ახლაც ნინოს ხმით 
გაჰკივის! 
მან აღასრულა ღვთის ნება 
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არ იყო ეს გზა იოლი, 
ერთურთს უხმობენ 
ზარები 
ჯვარის, ბოდბეს და 
სიონის. 
.................................... 
ვერ მოისვენებს 
ურჯულო 
(სად გავექცევით ქარ-წვიმებს), 
სამარადჟამოდ ვემთხვევით 
ნინო! შენს წმინდა ნაწილებს!!! 
  
 
 
 
ზურა ყოლბაია (იმიერი) 
  
 
კვირიას სალოცავი 
 
როცა გაფანტავს დილის ბურუსს  
სხივები მზისა, 
ათასფერებად მოხატული  
სინაზე მინდვრის 
მთელი სიცხადით წარმოაჩენს  
მშვენებას ღვთისას 
და ამ სიუხვეს,  
გადმონთხეულს ხატებად ცისკრის, 
გრძნეულ ხელოვნის ნამოქმედარს,  
ნააზრევს მისას 
ვუცქერ და... მიკვირს _ 
რატომ არ ვუსმენთ ყოველ დილით  
გალობას ღვთისას?! 
ვუსმენ და... მიკვირს. 
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გიორგი ნატროშვილი 
 
 
* * * 
წმინდაო ღმერთო, შენ შემიწყალე, 
დიდო უფალო, შენ მექმენ შემწედ, 
მაშორე ცოდვა, ზაკვა და წყევა, 
თვალს აღსაპყრობელს სირცხვილით ვერ ვწევ. 
მსურს შეგავედრო ქვეყანა ჩემი, 
ჩემი ოჯახი და ჩემი სული, 
წუთისოფლისგან ძლიერ ნაცემი, 
მაგრამ ლოცვებით შემონახული. 
უფალო, ერთი რამ მსურს ვიცოდე  
და ამას შეგთხოვ, რტოი რამ ნედლი, 
მასწავე გზაი საით ვიდოდე, 
გამარჩევინე ცოდვა და მადლი. 
სულიწმინდისგან სიბრძნე მომეც, რომ 
ვცნა სიტკბოება წმინდა ბარძიმის, 
რომ თვალმრუდობით ეშმას არ ვეძმო, 
რომ არ დავეცე ცოდვის სიმძიმით. 
წმინდაო ღმერთო, შენ შემიწყალე, 
დიდო უფალო, შენ მექმენ შემწედ, 
მსურს ხილვა შენი, ყრმა ვარ საწყალი, 
ცოდვის სიმძიმით მეტ სიტყვას ვერ ვწერ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 
შავლეგო არაგველი 
 
ბერხუნდი ცოლ-ქმარი 
 

 
ერთი ბერხუნდი* ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
დაისის სიფერმკრთალეში ნელი-ნელ ქრება ნათელი, 
ავ, მოთარეშე ნაოჭებს მრავლად დაუდგამთ კარვები, 
იმდენი არი, ვერ დათვლი, კარგიც რომ იყო დამთვლელი. 

 
ერთი ბერხუნდი ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
დრო-ჟამის უცვლელ სიმუხთლეს გაფიტულ ძვლებით უძლებენ, 
დრო სუყველაფერს აბერებს, ახმობს და აუბედურებს, 
სიყვარულს ვერას უხერხებს მარადიულს და უძლეველს. 
 
ერთი ბერხუნდი ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
თვალებში წყლულის მაგვარი სითხე ჩამდგარა ნისლებად, 
რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით იშრიტება სხეული, 
სანაცვლოდ მათი ცხოვრება მოგონებებით ივსება. 

 
ერთი ბერხუნდი ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
გულწყნარად მასლაათობენ დარბაისლური ქართულით, 
სისხლი თუმცაღა დამდორდა, თუმცაღა ჩამოწყალწყალდა, 
სამაგიეროდ გულია მაღალ ძაბვაზე ჩართული. 
 
ერთი ბერხუნდი ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
ათწლეულები გასულან, მინავლებულა ბუხარი, 
სიგიჟმაჟენი არქივის თაროზე შემოდებულან, 
ჩანჩქერი გაყუჩებულა სალი კლდით გადმომქუხარი. 

 
ერთი ბერხუნდი ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
რაც კი რამ იყო სახრავი უწყალო ჟამმა უკვე ხრა, 
ცხოვრებამ ტკბილთან სიმწარეც მრავალგზის მიაღებინა, 
მაგრამ ერთს მეორისათვის არ მიუმართავს უკმეხად. 
 
ერთი ბერხუნდი ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
ცის თაღზე მკრთალადღა ბჟუტავს მათი სიცოცხლის ვარსკვლავი, 
ქმრისათვის ცოლი ვარდია, ცოლისთვის ქმარი _ სიმაგრე, 
ერთად განვლილი ცხოვრება ღვთისკენ სავალი გზა-კვალით. 
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ერთი ბერხუნდი ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
შეყვარებულთა თვალები უძირ-უფსკერო ტბებია, 
ერთი-მეორეს სახეზე ნაოჭებს კი არ უთვლიან, 
ერთმანეთს შესციცინებენ და მიჯნურობით ტკბებიან. 

 
ერთი ბერხუნდი ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
წლების მატება შესცვლიათ თანდათან წლების კლებაში, 
და თუმცა კარზე მომდგარი სიკვდილი საათს დასცქერის, 
ერთმანეთს არ ივიწყებენ წამით ღრმა მიხრწნილებაშიც. 

 
ერთი ბერხუნდი ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
მალი-მალ ხელზე ხელს ჰკიდებს ხან ერთი, ხანაც-მეორე, 
ერთმანეთს ეფერებიან, ერთმანეთს ჭირსა პარავენ, 
ერთმანეთს მხარში უდგანან ჭირისუფლად და მეოხედ. 

 
ერთი ბერხუნდი ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
ამბებს ჰყვებიან ღუღუნით ამ მთისასა და იმ მთისას, 
თავზე ნათელი ადგებათ შარავანდედის გვირგვინით, 
ქვეყნის მთელ სითბოს დაიტევს სითბო თვალების მათისა. 

 
ერთი ბერხუნდი ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
თითებზე ხშირად ითვლიან შვილიშვილებს და ბადიშებს, 
გამეჩხერებულ კბილებში ენა ისეთ ჰანგს გამოსცემს, 
არასდროს დაესიზმრება თვით როიალის კლავიშებს. 

 
ერთი ბერხუნდი ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
სიბერე კი არ მოსულა, დაბრუნებულა ბავშვობა, 
გულში გრძნობათა კოცონი უქრობ ჩირაღდნად უნთიათ, 
აბრიალებულ სიყვარულს არ ანებებენ ჩაქრობას. 

 
ერთი ბერხუნდი ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
ავადმყოფობა შეჰყრიათ ავი და განუკურნელი, 
დედაბერს თავის კაცისა სადარი არვინ გონია, 
ბერიკაცს ვარდს ურჩევნია თავის დედაბრის სურნელი. 

 
ერთი ბერხუნდი ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
ჩამჭკნარ ხელებში ჩამდგარა მადლი ცა-ხმელეთ-წყლეთისა, 
ყველას შეუნდეს ცოდვები: მტერს, მოდავეს და მოშურნეს, 
წყევლით არ უპასუხიათ მეწყევარისთვის წყევლისას. 

 
ერთი ბერხუნდი ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
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*ბერხუნდი – სიბერით დაუძლურებული 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სიბერეს არ ემდურიან, რაც ხანდაზმულებს სჩვევიათ, 
სიბერე კარგი მით არი, გზას გიმანძილებს ბოლომდე, 
სიბერეცა და სიკვდილიც დრო-ჟამის განაჩენია. 

 
ერთი ბერხუნდი ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
მკვდრებს იხსენებენ ტკივილით, ღმერთმა მიაგოთ ცხონება, 
თუმცა სიყვარულს გზა-კვალზე ია და ვარდი ფენია, 
არც სიმწრის ცრემლი ჰკლებია მათ შეწყვილებულ ცხოვრებას. 

 
ერთი ბერხუნდი ცოლ-ქმარი მრუმე სარკმელთან მიმჯდარა, 
ბერი ხელს კიდებს ბებერს და დაძინებამდე არ უშვებს, 
და როცა ძილის დრო დგება, ლოგინს გააწყობს ბებერი, 
ორს, მაგრამ ერთ განუყოფელს მჭიდროდ ალაგებს ბალიშებს. 

 
მრუმე სარკმელთან ბერხუნდი ცოლ-ქმრის საამო ჟღურტული 
შემთხვევით მოწმედ შესწრებულს გულს საკეთილოდ მირჯულებს, 
მე თქვენ სუყველას გულით გთხოვთ, აგრემც თქვენ შემოგევლებით, 
როდესაც მასლაათობენ, ხელს ნუ შეუშლით მიჯნურებს. 
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ნუნუ ძამუკაშვილი 
 
 
ჯვარი ვაზისა 
 
რწმენა ძარღვებში უხმოდ დამივლის, 
სანთლის ციმციმს რომ შემოაქვს სულში, 
ცად ავმაღლდები, მზეს ვესტუმრები 
თუ სიკეთისთვის მოძმეს ხელს ვუშლი. 
 
ნინოს ჯვარია _ სხივი ნათელი, 
გულში იმედის სხივებიანი, 
უფრო ლამაზად გაცისკრდა ზეცა, 
უფრო ლამაზად ჰყვავის იანი. 
 
რადგან ის ჯვარი იყო ვაზისა, 
ნინომ ქართლში რომ შემოაბრძანა, 
ურწმუნოება გასრულდა მაშინ 
და ქართველს შვების დაუდგა ხანა. 
 
ქართველი დილას ვაზთან იწყებდა, 
და ქრისტეს მცნებით მართლაც გადავრჩით; 
თავისუფლების ჩვენ ვართ შვილები, 
ვითარცა მთებში _ ჯიხვი და არჩვი! 
 
 

 
 
შორენა ჩახნაშვილი  
 
 
დიდება უფალს! 
 
ერთი სიმართლე, ერთი სიტყვა ვთქვა და გავთავდე! 
ერთხელ ვადიდო _ სათვალავი მიმყვეს ათამდე! 
არა ვკლა კაცი, არ ვიმრუშო, არა ვიპარო, 
ცოდვა, მოყვასის, საფარველად არ ავიფარო, 
მდევდეს ოცნება, სიყვარული მიმტვრევდეს გულ-მკერდს, 
დიდება უფალს! _ იცხოვრება ამაზე უკეთ? 
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განა ჩაივლის გულს ნაკრავი შხამი უკვალოდ? 
განა მოტეხილ ფრთებს, ოცნების, ესალბუნება? 
კვალში ჩამიდექ, ამიტატე ხელში, უფალო, 
გზააცდენილმა თუ ვინდომო შემობრუნება. 
 
უკუსახედით არ გამრუდდეს გზა _ გასავალი, 
სათნოებების მოჩრდილებით მზეს არ ვეფარო, 
არ დამავიწყდეს, გონწართმეულს, სიტყვა, მთავარი, 
ზეციურ ძახილს ადამივით არ დავემალო. 
 
ერთი სიმართლე გადუწონის, სულის საოხად, 
უკეთურებას სულს, დარბეულს და ანაოხარს! 
ხვალ სინანული მცოდველს დაღლილ სულს თუ გამიკვეთს, 
დიდება უფალს! _ იცხოვრება ამაზე უკეთ?! 
 
 

 
 

ცისანა თვალიაშვილი 
 
 
ნინო, ჩვენო უწმიდესო დედავ! 
 
ქართლის ბედზე რომ გიამბეს ერთხელ, 
სიხარული გადაგექცა დარდად, 
მაგრამ, როცა გაგამხნევა ხილვამ, 
პირს ღიმილი მოგეფინა ვარდად. 
აღარ მოგცა მოსვენება ფიქრმა 
ღვთისმშობელის წილხვდომილთა ბედზე, 
თმით შეკრული ვაზის ჯვარით ხელში, 
გადმოდექი ჯავახეთის ქედზე. 
დაივანა მაყვლოვანის ქოხში 
სინაზემ და სათნოებამ შენმა, 
განანათლა ბნელი დიდმა რწმენამ 
და სიტყვამან სიყვარულის მშვენმა. 
ავედრებდი ქართველთ მუდამ ლოცვით, 
კრძალვით შენთან შესიტყვებას ვბედავ: 
_ ძნელი იყო ეკლიანი გზაი? 
ნინო, ჩვენო უწმიდესო დედავ! 
ჰა, მას შემდეგ მოვდივართ და გვჯერა, 
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ვაზის ჯვარი გზას გვინათებს ყველგან, 
თუმცა ბევრჯერ დაგვიჩეხა სული 
ტიალმა და უნდობარმა მტერმა. 
და ნათელი კვლავ დაფარა ბინდმა, 
მერე თითქოს დაგვავიწყეს თავიც, 
ლეგენდებად მოგვაჩვენეს იგი, 
რაიც სწამდა თამარსა და დავითს. 
საღათას ძილს დავეხსენით, მაგრამ, 
ვით ეგების, მაინც ვერა ვხედავთ, 
გაგვამხნევე და ილოცე ჩვენთვის, 
ნინო, ჩვენო უწმიდესო დედავ! 
 
 

 
გული სალუქვაძე 
 
 
მამულო ჩემო 
 
საოცარია, მამულო ჩემო, 
ლაჟვარდი შენი ცისა და სივრცის, 
სულ სხვაა შენი სურნელის გემო, 
შენ მოფერებაც სხვაგვარი იცი. 
 
აფოფინდება ძარღვებში უხვად, 
ჩამოიღვრება სულში ფერებად, 
მე გავიღებდი სიცოცხლეს უხმოდ, 
რომ ერთხელ მეგრძნო ეს მოფერება. 
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მარიამ ქსოვრელი-ხართიშვილი 
 
 
ალილოზედ თქმული 
(ხალხთან ერთად ხალხისათვის ნამღერი)  
  
გაიღვიძე, სულო ჩემო, ალილო, 
შობა გათენებულაო, ალილო, 
ფერშეცვლილა მთლად სამყარო, ალილო, 
სიხარულის დრო დამდგარა, ალილო, 
მოყვასს ღამე დაათენდა, ალილო, 
შობის ვარსკვლავს შეეგება, ალილო, 
შობის, მანათობელსაო, ალილო, 
იქ ბაგისა გამბრწყინებელს, ალილო, 
აქ ჩვენს გულთა გამათბობელს, ალილო, 
ანგელოზნი უგალობენ, ალილო, 
მოგვნი კვლავაც თაყვანს სცემენ, ალილო, 
ჩვენც განწმენდილ გულთა მიძღვნა, ალილო, 
გვწადს და გზასაც შევდგომივართ, ალილო, 
რძისფერ ნისლი გარს გვარტყია, ალილო, 
ფიფქი ცრემლის ყვავილივით, ალილო, 
ციდან მოდის, გვათოვს ლხენით, ალილო, 
ჩიტი ჩიტსა მიახარებს, ალილო, 
წიგნი სახარებისაო, ალილო, 
თავდაპირველ ჩვენ განგვსწავლის, ალილო, 
ქრისტეს მახარობელთ მივყვეთ, ალილო, 
ზიარქმნილნი პურით, ღვინით, ალილო, 
უტკბეს ქვეყნად უმწარესზედ, ალილო, 
იშვა ქრისტე ბეთლემს შინა, ალილო, 
სულიც სხვაფერ გარდაქმნილა, ალილო, 
ვახარებთ მის არ მიმყოლთაც, ალილო, 
ლხენაც მათთვის გამოჩინდეს, ალილო, 
ქრისტეს მახარობლებს ვერთვით, ალილო, 
გული ჩვენი ნეტარ ხარობს, ალილო, 
ქრისტე დაბადებულაო, ალილო, 
ქრისტეშობას მოგილოცავთ, ალილო, 
სხვა უნატრესს ვერსად ვპოვებთ, ალილო, 
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სულთა ჩვენთა წრთობითა ვმღერთ, ალილო, 
ტაძრად ვდგავართ მთლად კრებული, ალილო, 
წინაპარნიც გარდასულნი, ალილო, 
შორებელნიც, ახლობელნიც, ალილო, 
სულით ცხოვლით ერთურთსა ვგრძნობთ, ალილო, 
ერთად ვდგავართ, ერთად ვხარობთ, ალილო, 
წმინდის ნდომით ტაძარს ვაღწევთ, ალილო, 
ქრისტეს ტაძარს, დამმკვიდრებელს, ალილო, 
ჩვენი, ზეცის საუფლოს შინ, ალილო, 
შვილნი გიმღერთ, მოგვეც ლხენა, ალილო, 
უღვთო ყოფას აგვაშორე, ალილო, 
სულით გლახაკთ ძალა მოგვეც, ალილო, 
ერთურთისთვის გვამსახურე, ალილო, 
რომ სამშობლო აღორძინდეს, ალილო, 
ძველთა-ძველი იბერთ მხარე, ალილო, 
თავგანწირულ გმირთა დედა, ალილო, 
ქრისტე დაბადებულაო, ალილო, 
ქრისტეშობას მოგილოცავთ, ალილო, 
სიხარულს ვერ იტევს გული, ალილო, 
ბაგეთ გადმოსკდება თქმული, ალილო, 
თითო-თითოს სიხარული, ალილო, 
ერთობ მაღლობს, ზეცას სწვდება, ალილო, 
ქრისტე დაბადებულაო, ალილო, 
ქრისტეშობას მოგილოცავთ, ალილო. 

 
 
 
ანტონ გაგუა 
 
 
წმინდა ნინო 
 
თმებში გამოწნილი ჯვარით, 
ქართლის მომქცეველო ნინო, 
კერპებს ფარნავაზთა გვარის, 
სისხლად შეაგებე ღვინო. 
სიტყვის მომცემელო უფლის, 
ზვარაკ შეეწირე როცა, 
ახლაც საქართველოს უვლის, 
შენი მოტანილი ლოცვა. 
ღვთისკენ ივერიის დედავ, 
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მეოხ მარიამი მიწის. 
ლოცვად გევედრები, ვბედავ, 
ხატთან დამდებელი ფიცის. 
წმინდა მოციქულთა კვალად, 
პურის მომცემელო, ვაზის. 
ერთი სიცოცხლე მაქვს ვალად, 
მხარზე ანგელოზი მაზის. 
წმინდად დავიტიე გულში, 
ნინოს მოტანილი სიტყვა, 
ხორბალს მივაბარებ ხნულში, 
ქრისტე სახარებით ითქვა.  
  
 

 
ალექსი გოგბერაშვილი       
 
 
ეკლესია 
 
დგას ეკლესია უელვარესი, 
თვალს რომ მტაცებს და უმალ ვრინდდები,  
დგას ეკლესია მკვიდრად ნაგები,  
ადამიანთა სულის იმედი.  
 
აქ მოესწრაფვის ახლა ეს მრევლი, 
სად სხვა განცდაა, რა სანუკვარი, 
მესმის ქართული საგალობელი, 
მრავალხმიანი, ტკბილი და წყნარი. 
 
არ ვლოცულობდით ოდეს მხურვალედ 
და უარვყავით წმინდა ხატები,  
ძმათა ღალატით, მუხანათობით _ 
გვწვავდა ტკივილი განუქარვები. 
 
როცა ვეზიდეთ ჯვარი მაცხოვრის, _  
წრფელი გრძნობები ძლიერ გვათბობდა,  
აღარ დიოდა გესლის ღვარცოფი, 
აღარ მეფობდა გაუტანლობა. 
 
დე, კვლავაც შეგვრჩეს რწმენა უფლისა, 
მივყვეთ მის მიერ მიღებულ წესებს, 
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და ვუერთგულოთ მამულს მუდმივად, _  
ერთადერთსა და გასაღმერთებელს. 
 
დგას ეკლესია უელვარესი, 
თვალს რომ მტაცებს და უმალ ვრინდდები,  
დგას ეკლესია მკვიდრად ნაგები, 
ადამიანთა სულის იმედი. 

  
 
ბესარიონ ქვრივიშვილი 
 
 
სიცოცხლის ფრთა და საბრწყინვალეთი 
 
წოდებულ ვარ, მზის სხივს გავყვე, ანგელოზის ფრთებით, 
მზეს მივართვა გულის თასი, თავისუფალ ნებით, 
ნუ შემაკრთობს, მარად მხედარს, მღვრიე ზღვისა ღელვა, 
თოვლის ნამქერს გადააცლის ბაჯაღლოს ზოდს ელვა. 
 
ვნება კლანჭად იხლართება, განსაცდელი მბორკავს,  
მრავალფერი უღლის წევით ხარი ზოგჯერ ოხრავს, 
მარგალიტი მეგულება მიწას ბარი დავკრა, 
სასოებით, ჯვრის გუმბათად, გული ცაში ავკრა. 
 
დროის გოდრით, სხივთა რთველში, მსურს ვიღვაწო რადგან, 
სულის ქვევრი ამივსია სამეუფო ვალით,  
ჭირნახულით ვტვირთავ ურემს, ღაწვის წყაროს წყალით, 
გული სანთლად ანთებულა, ზეციური ალით. 
 
დრო დადგება, ძნებს შევკონავ, სისხლ-ოფლისა ფასად, 
გულბეღელი ამევსება ნაცვლად ერთის ასად, 
ურწყავ მიწას ჩააშრება ჭირთა თმენის ცრემლი, 
და დარჩება მოელვარე ჩემი სულის გრდემლი. 
 
საფლავზე კი მომავალმა თუ ყაყაჩო დარგო, 
ანდა იქნებ ელვამ მისწროს გზიდან ავიბარგო, 
დარჩეს ქება, ნდომა მზისა, _ აღერილი ყელის, 
დამკვიდრებად საუკუნოდ, _ ქვეყნად ცისარტყელის: 
 
სიხარულის ქორწილი, სიყვარულის ზეობა, 
უკვდავ რაშის ჭენება, სულს რაიცა ენება, 
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სოფლის მიწურ ქოხიდან, _ სიცოცხლისა ძეობა, 
უსხეულო სულისთვის მზემარადის მზეობა. 
 
მის შემდეგ უძლურია, სიტყვა ჩემგან თქმული, 
მეფის გვარი სინდისია გავხდე უფლისწული, 
მომცემია სიცოცხლის ფრთა და დრო _ ნექტარჟამი, 
და წერტილად აზრთა ბოლოს, მარადისი: ამინ. 
 
 
 

 
 
მაია დიაკონიძე 
 
 
წმინდა ნინოს 
 
ფერო ფერთაო, 
ვარდის სადარო, 
შენს ლამაზ სახეს 
რა შევადარო? 
წმინდა დედაო, 
მხსნელო ქართველთა, 
ეკალო, რისხვავ, 
ურწმუნო მრევლის, 
შენს ამაგს, სიბრძნეს, 
შენს მოთმინებას, 
შენს შემართებას 
ისევე ველით! 
გამოვატარეთ 
საუკუნეებს 
შენი ჯვარი 
და სახება შენი. 
წმინდა ქალწულო, 
უსათნოესო, 
ვაზის რტონი რომ 
გიპყრია ხელში, 
ქართლის დიდების 
შენ ხარ მოსურნე, 
შენ ააყვავე მამული ჩვენი! 
კვირტადქცეული საქართველოა, 
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კვირტადქცეული ამაყი ერი, 
ჩვენ მუშაკნი ვართ სამოთხის ბაღის 
და მზის ამოსვლას ვენახში ვხვდებით! 
 
 
 
 
 
ზიზი ბადალი 
 
 
თეთრი გვირილები 
 
(მამა ვიტალი სიდორენკოს ხსოვნას) 
 
თოვლიან მინდვრის სერებს დავივლი, 
თეთრი გვირილების კრეფით გართული, _ 
მინდა შეგიკრა ნაზი თაიგული 
საფლავი დაგიმშვენოს 
ნამით დანისლული... 
 
შემოაბიჯე ღვთისმშობლის წილხვედრს, 
ლაჟვარდს ცისა და თბილი მიწისა, 
გეცნო ნაკვალევი შენს წინ გამოვლილის, 
წმინდა ნინოს და წმინდა ანდრიას: _ 
 
სევდის დროს კერპ გულს ტკივილი სჭრიდა, 
თეთრი ღამეების მედგა წვიმიანი: _ 
_ “მოდი ვილოცოთ, სულს ლოცვა სჭირდება, 
გულწრფელი ლოცვაა ყველაფრის დასაძლევი” _ 
რიჟრაჟზე მქონდა ზმანება სიზმრის, 
თუმც მე მჯერა, რომ სიცხადე იყო... 
თხელი, გამხდარი, ფერგადაღმერთილი, 
როგორი კაფანდარა და დიდი ღვთისმოსავი, 
ის დღე და იმ დღეს... 
ახლაც და შემდეგ... 
ჩემს გულში რწმენამ 
დაინავანა! 
 
_ “გიყვარდეთ სიყვარული, გიყვარდეთ, გიყვარდეთ, 
ეს გზაა იცოდეთ ღმერთთან მისასვლელი, 
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გზა უსიყვარულოდ ვერ მიდის ტაძრამდე, 
გზა უსიყვარულოდ არს ქვესკნელთ სავალი, 
სულს გაუჭირდება, მენდეთ, დამიჯერეთ, 
საფლავთან მოდით და მელაპარაკეთ!..” 
 
თოვლიან მინდვრის სერებს დავივლი, 
თეთრი გვირილების კრეფით გართული, 
მოვდივარ, მომაქვს ნაზი თაიგული, 
საფლავი დაგიმშვენო 
ცრემლით დანამული... 
 
 
 
მამა სამოელ ზვიადაური 
 
 
ზარზმის მონასტერთან 
 
აქ გაზაფხულზე ისევ მოთოვა 
და შენს ნაკვალევს ვუყურებ მარტო, 
სინათლის სხივმა გაათბო მიწა, 
სულ სხვა ნათელი მინდა ვინატრო. 
ღვთიურ ფერების გამობრწყინება, 
მოჩანს ფერდობზე ია-ღვიები, 
აქ არის წყარო, ტყე და მინდორი,  
კლდოვანი გზა და ცის კიდეები. 
ეს მონასტერი მმატებს სიცოცხლეს, 
ზარზმის ოსტატი ჩემი გენია, 
მის ნატერფალზე მუხლმოდრეკილი, 
ვხედავ, ეს მიწაც ზეცის ფერია. 
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ლია ჭაბაშვილი 
 
 
ნინოობა 
 
27 იანვარი _ ნინოობა,  
სიონის ზარს ერწყმის წმინდა ნინოს ლოცვა,  
წმინდა ნინოს მადლი გვფარავს, მისი ძალით,  
მოექცია საქართველო ღვთისკენ სვლისთვის. 
დღემდე გვიცავს, მისი თმებით შეკრულ ვაზის _ 
ძალა, სითბო, სიყვარული _ ჩვენში ღვივის,  
ჩვენი გულის ნაპერწკალი ენთება და,  
სიყვარული ძლიერდება, უფლის ნებით.   
დღეს სიონში, მისი ჯვარი _ ენთო ცეცხლით,  
სითბო მისი გვედებოდა, გვრწვთნიდა სულით,  
სულს სიმხნევეს ანიჭებდა სითბოს გვფენდა,  
სიყვარული უფლისა და ძალა მისი _  
გვისახავდა რწმენას ქვეყნის გადარჩენის. 
 

 
ნინი გორგაძე 
(7 წლის) 
 
 
* * * 
ღვთისმშობელოო 
და ღმერთის დედავ, 
ჩვენთვის ძვირფასო 
დიდო წმინდანო, 
ყველაზე ძლიერ 
მე მინდა გთხოვო, 
გადაარჩინე შენ 
საქართველო! 
 
არ იყოს ცუდად, 
არ იყოს ცუდად, 
არ იყოს სევდა, 
მხოლოდ ამას გთხოვ... 
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ჩვენთან ყოველთვის 
ჩვენი ღმერთია, 
შენგან შობილი 
ღვთისმშობელოო. 
 
ქრისტე იესოვ, 
კეთილშობილო, 
გადაარჩინე შენ _ 
საქართველო! 
არ იყოს ცუდად, 
არ იყოს ცუდად, 
არ მყავდეს სევდით 
ჩემი სამშობლო! 
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ქრისტიანული პოეზიის I ფესტივალი 
“წმინდა ნინოს ჯვარი” 
 
 
2011 წლის 23 ივნისი 
თბილისი. საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის 

ეროვნული ბიბლიოთეკა 
 
 
ფესტივალის მთავარი პრიზით _ წმინდა ნინოს ჯვარი დაჯილდოვდნენ: 
 
მარიამ წიკლაური 
ლია რუსიაშვილი 
გივი ილურიძე 
 
 
ღვთის სიტყვის ქადაგებისთვის, ეროვნული ცნობიერების განმტკიცებისა და 

პატრიოტიზმისთვის ფესტივალის მთავარი პრიზით _ წმინდა ნინოს ჯვარი 
დაჯილდოვდნენ: 

 
ჭაბუა ამირეჯიბი _ ბერი დავითი   
ჯანსუღ ჩარკვიანი 
მამა ილია ჩიკვაიძე 
თინათინ მღვდლიაშვილი 
 
 
 
ჟიური: 
მამა ილია ჩიკვაიძე 
გივი ჩიღვინაძე 
მიხეილ ღანიშაშვილი 
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მარიამ წიკლაური 
 
 
გვისმენენ 
                   

ფეხდაფეხ ჩამოგვყვა მცხეთიდან საღამო. 
ატმისფრად ათოვდა არმაზს და ზედაზენს. 
არაგვში თეთრ ჩიტებს ჩაეყოთ ნისკარტი, 
ვით სახე _ საფლავის იებში _ მე და შენ. 
აქ ჟამი არ ბრუნავს, აქ მყუდრო ყურეა, 
ფოთოლი არ სცვივა ხესა და მაყვლოვანს. 
აქ მთელი სამყარო ცალ მუჭში გეტევა, 
ღმერთამდე იმდენად, იმდენად ახლოა.  
და თითქოს ხედავდე იმ ხილვებს, უძველესს _ 
ჯერ ელის ზედაზნის მთა წმინდანს, მდუმარედ, 
ჯერ სძინავს მის გულში წყაროებს, საკვირველს, 
ტყეებს კი აშფოთებს წარმართი სტუმარი.  
ხედავ რომ, ფრთოსნების გუნდს გასცქერს ქალწული, 
იქ, სადაც მტკვარი და არაგვი ერთდება, 
სხეულზე იცხებენ წყალს შავი ჩიტები 
და უმალ ხდებიან თოვლივით თეთრფრთება. 
ხედავ, რომ უსველებს კაბას და ნაწნავებს 
არაგვი ქალწულს და მიჰყვები მორჩილად, 
შენც გნათლავს, იქ, სადაც უღმერთოდ სიცოცხლე 
კაცზე წინ ჩიტებს და ყვავილებს მოსწყინდათ. 
ვინ იცის, ატმისფრად რად ათოვს ზედაზენს, 
რად ირევს ზამთრის ცა იებს და გვირილებს? 
წყალს რომ სვამს ბეღურა იმ ბერის საფლავზე, 
ქვა ჩიტის მადლიერ მზერას რად ირიდებს? 
მთის ფერდზე ნისლივით მოჩანან ნუკრები, 
კარსანში ბუბუნებს მეფეთა სამარე, 
ექოს ხმას ქარივით გაატან, საცაა 
მარადისობისკენ საკუთარ ანარეკლს. 
ვინ იცის, რა მადლი მოგვყვება მცხეთიდან?! 
არაგვში თეთრ ჩიტებს ჩაეყოთ ნისკარტი.  
დღე არ უღამდება ღამეს თუ მეჩვენა _ 
ბინდს ნინოს მზიანი თვალები ისხლეტენ. 
და მზე არსად ჩადის, მწუხრიც ნათელია, 
მოვდივართ, სიჩუმეს ვსაუბრობთ... 
გვისმენენ. 
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ლია რუსიაშვილი  
 
 
დაბრუნება 
 
მას ვერ ნახავდით გრძნობამოწოლილს _ არ შეიცვლიდა განწყობას უცებ; არც 

რო ათბობდა როკვა კოცონის (თუმცა თბებოდა ვარსკვლავთა შუქზე!). მზე 
რეფრენივით ჩნდებოდა ცაზე _ არც მზის უკვირდა უცხო იერი (ის ხომ თრობაში 
ხედავდა საფრთხეს და ამიტომაც იყო ძლიერი!)... 

 
ამბობდა: 
_ “ეჰ, სიყვარულის გვალვებია დედამიწაზე! 
გამძლე მარტოდენ ღიმილია ამ სამყაროში... 
და სამწუხაროდ _ სწორედ ღიმილი გადახარჯულა!!!” 
 
მასში თვითგვემის ჟინი ფეთქავდა, არ აშფოთებდა ჟღერა წარსულთა... ის არ 

ეძებდა მას _ რაც ეწადა! პირიქით, სდევდა მას _ რაც არ სურდა! მზერაში წერდა: _ 
“რატომ ჩივითო? _ ამაოების კედლებს ეხლებით!!!” და იცინოდა მხოლოდ იმიტომ, 
რომ დაემალა ფერფლის ცრემლები... არ გაქცევია ბრალმდებელ ფიქრებს, არ 
დამალვია “მე”-სთან განდობას; როს გაფითრების მიზეზი ჰკითხეს, მიუგო _ “ჟამის 
უჟანგბადობა!” მერე თქვა: _ “ათვლის წერტილი ხოა _ მარადიულით თრობა 
უძლები?! ხომ იქ, ედემში ათინათობდა _ ჭეშმარიტება თავისუფლების?! აქ კი _ 
ხუნდია თავისუფლება! აქ _ წუთისოფლის გვქვია ბოშები! აქ _ გაგვამართლებს 
წყლულთა კურნება და უარყოფა უკანმოხედვის! აქ _ მერამდენე ყოფნით ტკბობაა და 
მერამდენე მისვლა-მოსვლები... რა ძველებური შემოდგომაა! რა ძველებურად ცვივა 
ფოთლები!” 

 
და ახედა ცას სინანულით: 
_ “ცა _ მარადიულად შეუმკრთალია, 
ცა _ მიჯნაა უხილავი სამყაროსი, 
მასში _ ყოველი დასასრული დასაწყისად გარდაიქმნება... 
მასშია ჩანთქმული სამყაროს წყლების სიდიადე 
და უთვალავ ფერთა ერთიანობაც _ მასშია. 
ქვემოდან ასცქერიან მწვერვალები _ უუძველესი საგალობლები. 
და ბგერათა ჰარმონიაც, რომელიც ფერთაAჰარმონიაში მეორდება _ 
ქვემოდან უმღერის ცას! 
წრეები წრეშიც _ ანუ, კაცთა ვნებებიც ქვემოთაა! 
(ესოდენ ხშირად რომ ძარცვავს მშვენიერებას... 
ჭეშმარიტებას _ მითუმეტეს!) 
და კიდევ, 
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აქ, ქვემოთ _ ქრონიკული მოწყენილობაა. 
მოსაწყენია, აბა რა, აწმყოს შარლატანობა, 
რომელიც გასწავლის, 
რომ საკუთარი თავის გარშემო 
უნდა ირბინო, ირბინო, ირბინო 
სიკვდილამდე... 
და რომ საყოველთაოა, 
ეჰ, საყოველთაოა ათასწლეულების წინ გავლილი გზა! 
მაგრამ 
არ გასწავლის, არა, 
როგორ არ მოახრჩო 
შენში სურვილი _ მარადიული თავისუფლების!!! 
აქ _ ქვემოთ, 
მარტო მსხვრევათა ტრადიციებია შემორჩენილი, 
(სულერთია, რის...), 
ხოლო, ყოველ განვლილ საუკუნეს 
განსხვავებული შუქ-ჩრდილებით უყვარს თამაში 
და 
მომდევნო საუკუნის სახით იმ ფალავანს ზრდის, 
მასვე რომ დაანოკაუტებს! 
მოკლედ _ მოსახდელი ავადმყოფობაა წუთისოფელი!!! 
რა დაერქმევა ნეტავი, იმ დღეს _ ხვალინდელი რომ აღარ მოყვება? 
(საიდუმლო ხომ მუდამ დიადია _ მითუმეტეს, კოსმიური!) 
მაინც, ჯერჯერობით, 
უკიდეგანო, შეუცნობი სიყვარულის 
მკრთალად არეკლილ სინათლეში ვცხოვრობთ, 
სადაც, დაუნდობლად ვიხარჯებით ფუჭ აღფრთოვანებებში 
და მერე გვიკვირს 
თვითუარყოფის რუხი წამები. 
სადაც 
დიდი ხანია, შეშინებულნი (და რა დასამალია _ მოხუცებულნი!) არიან 
სიყვარულის, სიბრძნის და სიმამაცის მეტაფორები!!! 
და 
განსხვავებაც _ სიტყვასა და საქმეს შორის ისე დიდია, 
როგორც სხეულსა და ჩრდილს შორის... 
ეჰ, როგორ გამხდარხარ, დედამიწავ, გამელოტებულხარ! 
და მორჩილად ელოდები, 
როდის დაენარცხება დრო-ჟამის ფსკერზე 
სიცოცხლის უკანასკნელი დირიჟაბლი... 
 
ჰო, ზემოთ ცაა _ შეუმკრთალი მარადიულად, 
რომლის ერთ პაწია წრეზე ხვნეშით დაგორავს მოხუცი დედამიწა 
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და ელოდება შემორჩენილი მოთმინებით 
მაცხოვრის ბრძანებას: 
_ “შესდექ!” 
 
გაგახსენდება (თან არა ერთხელ!) წილადობილას როცა მორჩები _ ახლობელი 

და უუშორესი მწვერვალები და ჰორიზონტები... აწ აღარავინ მისდევს თეთრ მარტებს 
და ღაბაბი აქვს სევდას ორკეცი; აღარ სჭირდებათ დედამიწაზე კუტკალიების ჩუმი 
ორკესტრი! მოშარიშურობს ნაბიჯი ღამის, აჰა, იწყება მთვარის არია... რა ხდება ნეტა 
იქ, სადაც ჟამი და ვარსკვლავები აღარ არიან?! ოდესღაც რაღაც დიადი ითქვა (ეჰ, მისი 
კვალიც არსად გეგულვის...), მან, განდეგილმა იცის ის სიტყვა _ ძველთუძველეს ჟამს 
აფეთქებული!!! 

 
_ არა! _ უთხრა მას განდეგილმა _ მხოლოდ ის ვიცი, რომ 
სამყარო მეტისმეტად დიდია იმისათვის, 
რომ შევძლოთ მასში საკუთარი თავის ძიება, 
პოვნა _ მითუმეტეს... 
_ არა! _ უთხრა მას განდეგილმა _ მხოლოდ ის ვიცი, 
რომ სულიერი სამყარო არანაკლებ დიდია, 
და თუ ამბობ, რომ მისი დანგრევა შესაძლებელია, 
ამით კაცობრიობას ცილს სწამებ... 
_ არა! _ უთხრა მას განდეგილმა _ მხოლოდ ის ვიცი, 
რომ მარტო არა ვარ, რადგან აქ _ დუმილია, 
თქვენ კი ხმაურში ხართ და არ გესმით უფლის ხმა! 
ამიტომ, დიდი ხმაური _ დიდი მარტოობაა... 
_ არა! _ უთხრა მას განდეგილმა _ მხოლოდ ის ვიცი, 
რომ ამაოდ ეძებთ წესრიგს ამაოების პანორამაში, 
ნუ ეძებთ წესრიგს 
პანორამაში, 
“მე”-ში ეძიეთ... 
_ არა! _ უთხრა მას განდეგილმა _ მხოლოდ ის ვიცი, 
რომ უნდა გადავრჩეთ, 
აუცილებლად უნდა გადავრჩეთ, 
ოღონდ მოასწარით გარკვევა არა მარტო იმის, 
თუ რა გსურთ, 
არამედ _ როგორ გსურთ! 
(...ვერ გაიხსენა, ვერა, განდეგილის თვალების ფერი!) 
 
და სივრცე _ სარკე უსასრულობის, ეფერებოდა გლუვი ხელებით... ისე ფაქიზი, 

ისე უცნობი _ ვით წინათგრძნობა ცისარტყელების! უთეთრეს ხმაზე იმღერებს ფერი... 
ისიც მიჰყვება ნათელს _ ფრთებიანს; რომ აცილებენ ფხიზელი მზერით _ თოვლის 
სამეფოს ზამბახებია! წინ გზა-ბილიკი თითქოს გამოჭრეს _ გადასხვაფერდა ღამე 
სრულიად... ეს გარიჟრაჟი იცვლის სამოსელს _ მიბრუნდი, ცქერა უხერხულია! 
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შეაზრიალებს პლანეტის შუკებს მყიფე ჩხრიალი იუდას ვერცხლის... ეჰ, ეს ხმაური 
ამქვეყნად უკვე, დიდიხანია, არავის ესმის!!! 

 
მან გაიღიმა: 
_ “უკან ვინც ბრუნდება,მხოლოდ იმიტომ, 
რომ საკუთარი თავი გადათქეროს. 
მეც რამდენჯერ დავბრუნებულვარ... 
რადგან, ერთი შეხედვით, 
დაუმარცხებელია ქვეყნიური მშვენიერების შეთქმულება _ 
მოწყობილი შენს წინააღმდეგ! 
და შენც 
იმ ტალღას ჰგავხარ, 
თითისწვერებზე რომ მორბის 
და უკან ხმაურით ბრუნდება... 
(თან ტკბები დაბრუნების დიდსულოვნებით!) 
და ისევ ეძებ 
(ღმერთო ჩემო, ეს მერამდენედ!) 
წრის დასაწყისს. 
კმარა! 
მოუსვით აქედან, 
ილუზიებო, 
თქვე მარადიულო ლოთებო! 
ყველა ხიდი დამწვარია ჩემს უკან... 
ხოლო ის ძალა, 
რაიც შემომრჩა, 
საკმარისია მაცხოვრისაკენ წასაბარბაცებლად! 
აწ დავსახლდები ღვთისმშობლის ველზე 
რომ წუთისოფელს აღარ ვედაო...) 
 
იგი წასულა უკვე იმდენჯერ, რომ კვლავ ეგონათ, დაბრუნდებაო! ჰე, არ 

დაბრუნდა... წავიდა მართლა! ვერ მიიტყუა კვლავ რია-რიამ; იმ ფოთოლივით 
გაუჩინარდა _ რომ დაედევნა აბეზარ ნიავს... ამ მხარეს ნატვრის ასრულებაა და 
ჟრიამული ნატიფ სურნელთა! აქ _ განწმენდილთა დაბრუნებაა სამარადისო 
გაზაფხულებთან! გრძნობს, ელვარება ფრთხილად ეხება და სილუეტი ფრთათა-
ირჩევა... და აირეკლა მზერამ შეხვედრა ბაიასფერად... არა, მზისფერად!!! მიხვდა, 
დიადი ბრძოლა დამთავრდა, როს მიიხედა უკან უნდობლად... და გადარჩენა 
ამოთავთავდა ყოფიერების საიდუმლოდან.  
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გივი ილურიძე 
 
 
წარდგომა და ვედრება _ წინაშე, 
მამისა და მოძღვრისა თვისისა _ 
უძღებისაგან (დაბრუნების შემდგომ) 
და სინანული 
 
  
 

ეძღვნება უწმიდეს და უნეტარეს პატრიარქთა ხსოვნებს 
 
 
მამულს _ მადლი: მზე და წყარო,  
ერსა, ბერსა _ ცა და შენა, 
ღვთიდან _ მთელი ეს სამყარო,  
შენთან _ ჩემი გადარჩენა! 
 
შენ გვიმყარებ რწმენის ზღუდეს,  
მით მიღვივდეს მადლი სანთლის; _ 
სავედრებლად ფერი მსურდეს,  
ალი _ სულის დახსნისათვის. 
 
ალში ჩემი ცხროა, თრთოლა  
(ვცოდე, ვნანობ, ვცოდავ ისევ), _ 
ბედისწერამ მომაქროლა  
უმეცრებით მოთავისე. 
 
ბედისწერამ შემაშინა  
(რად არ ვმონე, უმალ, ქრისტეს!) _ 
ამა სახლსა შევალ შინა, _  
ხოხვით მუხლნი გადამიცვდეს! 
 
ამა სახლსა ეკვრის სული...  
მუნ პატრონი ხარ და გშვენის; 
ამ სახლამდე ვერ მისული  
ვერ ვცნობ იმედს გადარჩენის. 
 
ეგე ჩინნი შენნი, შენნი,  
ჩინად ჩემად მეძვირფასა; 
წვეთნი მწველნი ვერ ვიშრენი  
(ღვარად ეცრა ცხელნი თვალსა!). 



41 
 

 
აწ, მეხოტბე ფიქრთა შენთა,  
ჭვრეტად შენდა გავყრი წამწამს 
(ეს ტაძარი წვით აშენდა,  
მეც დავიწვი, _ აი, რა მწამს)! 
 
თმობა ვანთე მეც, აქ, ლოცვად 
(მენთოს თმობაც კვლავ და კიდევ), _ 
გულ-უფიცხოდ ვესახლო სად,  
უგულობის გადამკიდე! 
 
მდევს უძღებთა ავი სენი,  
წყლულმან ფერი შემილახა,  
სხივნი მხსნელნი მაღირსენი, _  
პეშვით, გული ჩემი _ აჰა! 
 
მე შენებრთა ვაქე თქმული:  
ჩაჰყვა ეშმა წყალს და მეწყერს, 
კაცი აღდგეს დაცემული,  
ანგელოზი არ დაეცეს! 
 
აღდგეს, _ წარხდა რა წამს, რა დღეს,  
რამდენ გზისცა ბედი მისთვლის, 
იგი, რომელ ვეღარ აღდგეს,  
მოყვრად მეცნა შენი მტრისთვის. 
 
ძელსა ურჩი თავი ვცემე,  
კვლავ თვითგვემა მეუფლება... 
რისთვის სრულად დავიქცე, მე, _  
ვლოცე შენი მეუფება! 
 
მე ვარ მარტო და ვარ სუსტი,  
ახლოს, _ გარეშენი, _ არვინ!.. 
შემიფარე, რაღას უცდი,  
აქ, სუფევა შენი, _ ამინ! 
 
შემიფარე, შენ გენუკვი,  
ფეხქვეშ მიწას მაცლის ელდა; 
ზღვად ვედრება ვშობე (უტყვი), _  
ამოსუნთქვა გამიძნელდა! 
 
შეიფარე პატრონმა ყმა,  
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ვით არ გეცნოს ყმაი ბატონს! 
_ გკადრო: ყლორტი რატომ გახმა, _  
მეზვრემ, სხვა ვინ გაგვიმარტოს! 
 
ჰკრებენ ხორცნი, _ ლეშნი, _ ცოდვებს,  
სული ხატთან მივა ღირსი: 
წმიდას ერთის ეშინოდეს,  
არაწმიდას _ სიმრავლისი! 
 
ამ ზედაშეს შენ გვინახავ,  
ჭეშმარიტად, იგი, ღირს არს 
(აწ-ღა ვუწყი, ვისთვის რა ხარ,  
წყენისას თუ ღიმილისას)! 
 
კურთხეულმა მოგვავლინა,  
მზედ შენა და კვირტივით _ მე... 
გულსა შენსა _ მონამ _ ბინა!  
აი, რა და რითი ვრითმე! 
 
მოგვავლინა სრულმან ყოვლად,  
ყოვლი სათნოც მან გაუწყოს! 
შენ ერთი ხარ, სულ მახლობლად,  
გემათხოვრე, განა უცხოს! 
 
შენ ერთი ხარ, აქა, სხვა _ შორს...  
ხარ, შენ ესრეთ წმინდა, წმინდა... 
ვგავარ იმ ზღვის სათამაშოს,  
სად შენი სვე გამობრწყინდა! 
 
აწ, აუხდა ამგვარ დაღლილ  
თვალთაც შენის ნახვით ნატვრა,  
ამა წყლულსა დამკარ მახვილ,  
წყლულმან ვითარ, მახვილ დამკრა! 
 
სასოს სხვაგნით ვუწყი ვერსად, _  
გიღივის და გადმომმადლე; 
შენ შობილ ხარ უწმიდესად,  
ყველა წმიდის მათხოვრად _ მე! 
 
შენ მხნე ხარ და მე _ საწყალი,  
მხნევ, შეგწევდის მადლის თესვა 
(აგრემც, სულ არ მესვა წყალი,  
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რაც უშენოდ წყალი მესვა)! 
 
აწ, საკმაოდ უკვე, გვიან,  
სული ძრწოლის გზაზე დგება; _ 
ოდეს ჭირნი მუქდებიან,  
ღმერთიც მაშინ გვახსენდება! 
 
სისხლით ვბანე ქვანი რა-ცა!..  
გზა ვაწითლე, _ რა დღით (მრუდი)! 
შეიგნებდეს, ამინ, სხვაცა, _  
მე განძრცვილი დაგიბრუნდი! 
 
თვალნი ჩემნი მოგესალმეს  
(თვალმან მზის წილ, რა აზადოს! _ 
შეგთხოვ, ჩემდა, ოდენ საბელს, _  
არა რასმე სააზატოს)! 
 
ლოცვა საყდრად წარვთქვი, შენდა 
(ჰგიეს სხვაცა _ მშენებარე) 
მოძღვარს ცრემლი დაგიშვენდა,  
“გზად” ყარიბი შეგეყარე! 
 
საყდრის ქვებად სიტყვა ვწირე,  
ქვა _ სიტყვებად (პირიქითა), 
დავგმე ჩემი სიყმაწვილე, _  
უშენობა რად მიტვირთა! 
 
უქმად მოვვლე ყოვლი მხარე,  
ცდომით წერამ დამასაქმა, 
ღვთის წინ მუხლნი მოვიყარე, _  
ხსნა შესთხოვა ავაზაკმა! 
 
ალალ ცრემლთა ცვენად მოველ,  
ზნე ვამსგავსე შენი, წყაროს... 
ზნე-სრულია რწმენა რომელ,  
სხვათაც მანვე შეიწყნაროს! 
 
ყოვლად ბრძენმან, სამი სახე,  
სამად, სრულად ასამსახა!... 
გამომხსნელი დაგიძახე, _  
გიორგულო, რადამცა-ღა?! 
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უკეთურთა თრგუნვად მოხველ,  
ღვთის სიტყვათა მაცნე, ხმა ხარ!  
მევე დავრჩე მუნ, მადლობელ,  
სად შენი მტრის მაცხრეს ლახვარ! 
 
წინ ლოდინის არის ძაფი,  
მეც ლოდინზე ლოდინს ვაბამ, 
ძილში, ცხადში გავიძახი:  
მიხსენ, უშენობისაგან!      
 

 
 
ნინო ქადაგიძე 
 
 
დედობა მასწავლე... 
 
ტაატებს ფეხშველა 
ღრუბელი ნებაზე, 
ჩიტები კი არა, 
სხივები მღერიან, 
ისეთი დილაა 
არყოფნას განანებს, 
(იცოცხლო ხანდახან 
ისეთი ძნელია). 
ჰო, შემოიხეთქეს 
ჭერმებმა ყვავილი, 
აპრილი _ ხაჩხაჩებს, 
გაბრიელს _ ელიან... 
ახლა, ღვთისმშობელი 
ყვავის ყველა კვირტში 
და ქერუბიმებიც 
მიწაზე რჩებიან... 
ტაატებს ფეხშველა 
იესო ზეცაზე, 
სათუთად იყვანენ, 
ღვთისმშობელს აწვდიან, 
მე, ამის შემყურე 
ცოტაც _ გავთავდები... 
დედობა მასწავლე, 
დედაო მარიამ! 
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იმედი ჯახუა 
 
 
ტრიპტიხი 

 
1. 
უძღები შვილისა 
 
ძე-შვილიშვილთათვის 
 
ღმერთო, 
თავადაც მონის შენის _ 
გიორგის ბადიშს _ 
სამ გიორგის რომ 
უშურველად 
ბადიშად მჩუქნი, 
მე სხვას რას შევძლებ 
საპირწონედ 
ამხელა მადლის, 
გარდა იმისა _ 
თაყვანი გცე 
და დაგიჩოქო?! 
 
და მე _ უღირსი, 
ძე-ბადიშის 
პატრონი შვიდის, 
ხომ შენ წინაშე 
(საუკუნოდ) 
შვიდგზის ვალში ვარ?! 
მაინც შენ უნდა შეგევედრო, 
უფალო, რიდით, 
რომ მათ _ უმწეოთ, 
მადლი შენი 
არ მოაშივო!.. _ 
 
და ისიც _ 
შენვე რომ ინებო 
მონად შვიდივე, 
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მაცდურისა და 
ავისგანაც 
შენ დაიფარო, 
ვინც უცაბედი 
ცისარტყელით 
გადამიმშვილდე 
ცარგვალი _ 
ჩემთვის 
ლამის მიმქრალი!.. 
 
აქ მიწყალობო 
(სიბერის ჟამს მაინც...) 
სიმშვიდე... 
იქ _ 
მოწყალედვე შემიფარო 
უსაფიქრალოდ!!! 
 
 
2. 
ცადსაფრენი ბარათებისა 
  
შვილიშვილებს და მათ თაობას 
 
თუ მაინც გავძელ აქამდის _ 
თქვენით და თქვენი გულისთვის!.. 
ღმერთმაც ქნას _ თქვენით აყვავდეს 
ამ ქვეყნის დილა ურიცხვი!.. 
 
ღმერთმაც ქნას _ თქვენით განათდეს 
ცაც ჩვენი _ თაღმოჟამული!.. 
თქვენით ეწიოს სანატრელს, 
დღეს თალხმოსხმული მამულიც!.. 
 
თქვენვე _ 
ღვთის მადლით და ნებით _ 
მუმლის იფრინოთ ღრუბელი!.. 
უფრთხოდეს თქვენი თვალების 
ცეცხლს 
მტერ-მოშურნე _ გულბნელი!.. 
 
თქვენთვის ვთხოვ ყველა სალოცავს, 
რომ ჩვენივ სისხლით დამბალი, 
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ისევ ჩვენადვე აქციოს 
გასხვისებული მთა-ბარი!.. 
 
ზეცად თქვენთვისვე ვაგზავნი 
ლოცვა-ვედრების ბარათებს, 
რომ ღმერთმა _ 
ვით ცას ვარსკვლავნი _ 
მადლი გიმრავლოთ მარადდღე!.. 
 
და სამასსამოცდასამი 
წმინდა გიორგი 
გფარავდეთ!!! 
 
 
3. 
თამარის მირონცხებისა 
 
ჩემს უმრწემეს შვილიშვილს _ თამარს _ 
საქართველოს პატრიარქისაგან 
ნათელღების დღეს _ 13. 7. 2009. 
 
წუხელის გოგოც დაბადებულა, 
ცის ნამი _ ცისფრად ნაკამკამარი!.. 
ისეთი გოგო დაბადებულა, 
დაურქმევიათ თურმე თამარი!.. 
ანზორ აბულაშვილი 
 
აქოჩრილმა მთებმა _ 
ქარით 
გადივარცხნეს კეფა... 
_ მობრძანდაო თამარ-ქალი 
მცხეთას _ მირონცხებად!.. 
 
და მზეც არსად არ იჩქარის _ 
მიშვებული ნებას _ 
(გზადშეყრილი არაგვს _ მტკვარი 
რაღაც ისეთს ჰყვება...) 
 
აზიდული 
ზეცად 
ჯვარი 
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წმინდას 
დასცქერს 
ემბაზს: 
_ გასცილდესო ქართლსა ჯვარი _ 
იმწუხრონო მტრებმა!.. 
 
ნინოს ღაწვზე 
_ ჯვართან ჩავლის 
ჟამს _ ცრემლები შრება, 
ნიშნად სიხარულის _ მრავლის _ 
ღმერთს რომ ჩვენთვის ნებავს, 
აუცხადებს ვინც ქართლს მალე 
ნანატრ-ნაოცნებარს!.. 
_ მოვალს ჟამი დასჯად მავნის 
და იბერთა შვებად!.. 
 
ჯვარიც, 
ზვარიც, 
ქარიც, 
ზარიც _ 
ახარებენ ემბაზს: 
_ მობრძანდაო თამარ-ქალი 
მცხეთას _ მირონცხებად!!! 
_ იბერია (უფლის ძალით!) 
_ კვლავაც ილოცება! 
 

 
 
ირმა შიოლაშვილი 

 
 
* * * 
გამოიტირებს განთიადს მნათე, _ 
ვითარც საყვარელ დიაცის სურათს, 
რამდენი დღეა, ხატებთან ვათევ, 
თავზე მოთალხო თავშალი მხურავს, 
შემოეხიზნა უპეებს სევდა 
და ჩამომასკდა ცრემლი ზეციდან, 
ზღაპრის გმირივით ამტკივდა ფერდი 
და მოცახცახე მხრებზე შემცივდა. 
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...მე ლოცვებს ისევ თავიდან ვიწყებ, 
(ქვაფენილს ვავსებ ოქროს ფლურებით), 
რა უმოწყალოდ გადაივიწყეს 
თოვლში წაშლილი ნაფეხურები, 
ანდა, ზეციდან მონაპირები 
ჩამოთალხული ღრუბლების სიბრძნე; 
საით წავიდნენ ზღაპრის გმირები, 
ნუთუ ხილვათა სიყალბე იგრძნეს. 
საით წავიდნენ ზღაპრის გმირები... 
ვის შეატოვეს ფერების თავსხმა... 
ძველი ჩრდილების გამოტირებით 
მე სხეულს დიდი ბორკილი ავხსენ. 
დაარიგებენ გამოხრულ გულებს 
რომ დააღწიონ თავი ფათერაკს, 
ჩაშლილ გალავანს არევით უვლის 
ნათელწასული ციცინათელა 
და შიშნარევი მზერით შეშლილი 
ეკურკურება საფლავებს მატლი, 
ხმალამოწვდილი და დაგეშილი 
ჩემს მიწა-სხეულს ვიღაცა ფატრავს 
და ცრემლი მახრჩობს, როგორც ბერ-მნათეს 
და იკაწრება ყელი კივილით: 
_ ჩემს მიწა-სხეულს ვიღაცა მართმევს, 
ვიღაცა მართმევს ხმალამოწვდილი! 
 
 

 
ბელა ქებურია 
 
 
აღდგომის ღამე 
 
სამია სრული, ცას შეჰყეფენ სადღაც ძაღლები, 
ღამის ქლამიდი მთვარის ქიმმა შუა გახია, 
ძაღლის ხმას არა, მგლების ყმუილს უფრო ავყვები, 
რადგან ახია, ჭეშმარიტად, ჩემზე ახია! 
 
ის... ფეხშიშველი! მე მაშია მეცვა _ წითელი, 
ის... ხამი კაბით! ვიზომებდი დიბას და ფარჩას... 
გოლგოთის აღმართს მიუყვება ღმერთი და ძელის _ 
შემშველებელი ხელის მხოლოდ ორიოდ დარჩა! 
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და ისიც ნებით? ალბათ ღმერთმა უწყის თავადვე, 
ვისთან დაუშვა! რად დაუშვა _ ოცდაათ ვერცხლად... 
რწმენის კლდე _ პეტრე, უარყოფდა სანამ სამამდე, 
მამლის ყივილი ფერდში მოხვდა იისფერ ზეცას. 
 
მე ხელში შემრჩა წყაროს წყალით სავსე ფიალა, 
მსურდა უფალო, მომეწვდინა შენამდე იგი, 
ვეღარ გავბედე! გავლუმპულვარ ცრემლში მთლიანად, 
შენ კი მე ცოდვილს მაპატიე და შემირიგდი. 
 
ანუ ზიარმყავ სისხლსა შენსა და ხორცსა შენსა, 
მე სინანულის ცრემლის პერანგს ვიქსოვ სვენებით, 
ელვადაკრული _ ცხრა ადგილას იწვოდა ზეცა, 
მან: _ ნუ გეშინინ, მე თქვენთან ვარ, შეგეშველებით... 
 
 

 
თამარ შაიშმელაშვილი 
 
 
არმათიონთან * 
 
არმათიონი - 
მზისთვალა მთვარე, 
შემონათება თრიმლის... 
ძველი გუმბათი 
ცას მზერანათევს 
ესათუთება ფიქრით... 
თელები თრთვილით  
სულს მოირთავენ - 
გათანგულია ღამე... 
ბზის დათოვლილი 
კვირტებით მოჩანს 
არმათიონის არე... 
გამთენიისას 
ფითრი გულთმისნობს - 
მაცხონებელი ია, 
მაცხოვარივით 
მოდის სიჩუმე - 
ბეთლემის მისტერია... 



51 
 

ნასათუთარი  
თრიმლის თითები 
ფრესკას ყაყაჩოდ  
შერჩნენ... 
იფიროსმანებს 
ამაღამ ქარი - 
არმათიონის შემწე... 
 
*არმათიონი - საყდარი ქიზიყში, სახელწოდება იოსებ არიმათიელიდან მოდის. 
 
 
 
 

 
მათე მარადელი   
 
 
აღდგომის ღამე ანჩისხატის ეკლესიაში 
 
უშენოდ სული ცამდე არ ადის 
და უსასრულოდ მძიმე წარსულით 
მე მოვალ, ღმერთო, აწ და მარადის, 
როგორც მინდობა ზღვარგადასული 
და სინანულის მწარე იარა 
ამიწვავს სხეულს იმ ღაღადებით, 
რომ ფიქრმა გათქვა და აღიარა 
უგვან სნებათა გულის ნადები. 
და დაიმსხვრევა საკურთხეველთან 
ცოდვით შებოჭილ ხელთა ხუნდები, 
როცა სიფხიზლით ღამისმთეველთა 
შენს ნეტარ წიაღს დავუბრუნდები. 
და გავიღვიძებ ჩვილი სავსებით, 
რომ ბავშვის მზერით გიძღვნა მუდარა, 
რომ შენთან შეზრდის და შეთავსების 
გარდა ფიქრს მეტი არა უნდა რა. 
და პირჯვრის წერის შუბლზე ლამუნი 
დამათრობს, როგორც მადლის ფანტელი, 
რომ ვიგრძნო რისთვის გალობს ფსალმუნი 
და გოლგოთისკენ სვლის ჟრუანტელი 
და რომ ამიწვას ძმრის გემომ ბაგე, 
უფლისთვის ჩურჩულს რომ ვერ იოკებს, 
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ოღონდ ვიცოდე სულს რამე ვარგე 
და გავცდი ცოდვის მიმქრალ ხრიოკებს. 
და როცა ხატთან დავხრი წამწამებს, 
ერთ დროს მძლავრი და არამორჩილი, 
ვიყვირებ იმას რაც მე მაწამებს 
და თითქოს კვირტად ამონორჩილი, 
ამოასკდება გულს აღსარება, 
ვით შლეგ ჭენებით აღმართს მხედარი, 
რომ შეძლოს ცისთვის იმის ხარება, 
რომ კვდება ფიქრი ქვეგამხედვარი 
და როცა ვიგრძნობ, ჩაბარდა წარსულს 
დემონის უღრან ტყეთა ჩირგვები, 
შენც, სულიწმინდავ, მიხვდები რა მსურს 
და ჩემში ნერგად გადმოერგვები, 
რომ ჯოჯოხეთის მიწა _ მტარვალი, 
სადაც არასდროს დღე არ თენდება, 
დარჩეს, ვით ველზე ყრუ ნაკარვალი, 
რომელზეც სახლი არ აშენდება. 
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ქრისტიანული პოეზიის II ფესტივალი 
“წმინდა ნინოს ჯვარი” 
 
 
2012 წლის 28 დეკემბერი 
თბილისი. წმინდა სამების საკათედრო ტაძარი 
 
 
ფესტივალის მთავარი პრიზით _ წმინდა ნინოს ჯვარი დაჯილდოვდნენ: 
 
ვანო ჩხიკვაძე 
მაია მიქაია 
 
ფესტივალის პრიზით _ წმინდა ნინოს ჯვრის მედალიონი დაჯილდოვდნენ: 
 
მურად მთვარელიძე 
ლელა ცუცქირიძე 
ცირა ყურაშვილი 
დავით შემოქმედელი 
მარიამ წიკლაური 
რონა ბუბუტეიშვილი 
ვაჟა ოთარაშვილი 
თამარ ფარჩუკიძე 
 
 
 
ჩვენი ქვეყნის კულტურასა და ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული 

წვლილისათვის ფესტივალის მთავარი პრიზით _ წმინდა ნინოს ჯვარი 
დაჯილდოვდნენ: 

 
რეზო ადამია 
რეზო ესაძე 
 
 
 
ჟიური: 
მამა ილია ჩიკვაიძე 
გივი ჩიღვინაძე 
ბაღათერ არაბული 
ზურაბ თორია 
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ანო ჩხიკვაძე 
 
 
 
მცხეთა 
 
 
1. წმინდა ნინო 
 
_ ნინო! _ 
გაზაფხული დაგიძახებს, 
კვირტების წათლილი ფერადებით 
ჩამოყრის ლოლუის ყაისნაღებს 
მარტი _ დაძონძილი დედაბერი. 
 
თავი მოვუდრიკე დარბაისელ 
თრიალეთის მთების გაყოლებას. 
მოჰფენს სურნელებას ნამაისევს 
ლურჯად იასამნის აბოლება. 
 
ეს გზა მძიმე ჯვარით გაგივლია _ 
ახლაც, განთიადის დადგომამდე, 
ველურ ბროწეულის ყვავილივით 
მცხეთის სანახებში ამონათდი. 
 
უხსოვარი დღიდან ღამენათევს 
მიხმო გაზაფხულის მოძახილმა _ 
გულზე ის ვარსკვლავი დამექარგა, 
შენ რომ მცხეთის კართან მოგაცილა. 
 
ნინო, საუკუნის გადასახედს, 
შვების წმინდა ცრემლი აწვიმე და, 
ჯვარი ერთხელ კიდევ გარდასახე 
რაიც უფლის ნებით გაბრწყინდება. 
 
 
2. სვეტიცხოველთან 
 
ძველ სამრეკლოში ქარი ხმაურით 
კითხულობს გაბმით ფიფქის სტრიქონებს. 
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მითხარი, ღმერთო, 
ეს სასწაული, 
როდის ან ვისთვის გამოიგონე. 
 
კიპარისები თავს რომ დახრიან, 
შენდობას გთხოვენ ყველას მაგიერ, 
ათოვს სამთავროს,  
ათოვს მაყვლიანს, 
ათოვს შენს საფლავს, მამა გაბრიელ. 
 
თეთრი თოკები ცამდე ასული, 
ქარაშოტების მიმოქროლვაში, 
სარწმუნოების ასომთავრული _ 
გარინდებულა ჯვარი თოვაში. 
 
ბარდნის ღიმილი ზეციურ მრევლის, 
მომნუსხავს ტაძრის ყელმოღერება. 
ეშვება ციდან ოსტატის ხელი 
და სვეტიცხოვლის მხრებს ეფერება. 
 
 
 
 
მაია მიქაია 
 
 
სულში ვუცოცხლე უფალი 
 
 
წმიდაო მოციქულთა სწორო დედაო ნინო, ევედრე ღმერთსა ჩუენთვის. 
 
გზაო, უგზოვ და მთიანო, მზეო, იმედო ხვალის,  
ამ ცისკენ უნდა ვიარო, ვატარო ვაზის ჯვარი! 
ქვეყნად ქროლისგან დაღლილო, ქარო, ქცეულო სიოდ, 
ლოცვავ, სიზმარშიც ნამდვილო, დილამდე უნდა გდიო. 
სადღაც, ღრუბლების გადაღმა, ერთი ქვეყანა არი, 
სადაც ცამეტმა ქადაგმა ცამეტი ზიდა ჯვარი.   
მე კი ათასჯერ დაგლოცავ, წყაროვ, ნასვამო პეშვით, 
უფლის ხმა ღრუბლებს გამოსცდა ივერთა ქვეყნის მთებში.  
ჩემთვის ქცეულა სამშობლოდ, მე _ მოვვლენივარ  მშობლად, 
კურთხეულ ქვეყნის საობლო ბედისკვერების მცხობლად. 
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მთაში ხანჯალი ავლესე, ფერი ვაწურე ნართავს,   
ბარში ვაზს მივუალერსე და ხორბლის მწიფე თავთავს. 
სანამ მზე დაიღამებდა, ცეცხლის ალს სცემდნენ თაყვანს,   
სანამ უფალი გამეფდა, სწირავდნენ გაცს და არმაზს. 
სულიც ხომ უნდა დაღვინდეს, როგორც ცრემლები ვაზის... 
ჩემს კეთილშობილ მასპინძელს მხარზე მიმინო აზის, 
მოუწევს  რწმენით ეახლოს სიწმინდეს ღვთის და კაცის, 
უფლისად ლოცვით შეახოს ბაგე უწმინდეს ბარძიმს. 
 
მოვდივარ, სისხლის ცრემლი მდის, ეს მერამდენედ მოველ! 
რწმენის და მიტევებისთვის უფალი ჩემში ვპოვე. 
ვანთებ, თუმც ზოგჯერ უალოდ, ღვთით მირონცხებულ კანდელს 
და ჩემი ლოცვა, უფალო, იცავს ქვეყანას ნათელს. 
აქ სიყვარული მკურნალი ვისწავლე თმენით მშობლის, 
სულში ვუცოცხლე უფალი ერს, რწმენით ახლად შობილს. 
და დავანათლე განდგომილს ფლობა სულიერ განძთა 
და ჯვარცმისა და აღდგომის ასიათასჯერ განცდა. 
როცა ამ ბუდის არწივი ამაყად უფრენს ამ მთებს, 
ასკილისფერი აპრილი გაზაფხულის მზეს ანთებს 
და ერი როს ღვთისმოსავი აღდგომის ღამეს ათევს, 
ასიათასი მოწამის საშვილიშვილო  ნათელს 
სულით ატარებს უხილავს და სანთელივით იწვის, 
უფალი ჯერ არ უხილავს, მოწმეა უფლის სიბრძნის _ 
მკვდრეთით აღსდგება ლაზარე, ტაძარში ექო ისმის 
ვაზის ჯვარივით ნატარებ, ჯერ ამოუთქმელ სიტყვის. 
ძველს გაპოვნინებს საუნჯეს მუდამ ძიება ახლის... 
საუკუნეებს გაუძლებს პატარა ბუჩქი მაყვლის. 
მე კი ვლოცავდი ნიადაგ, დღესაც ვლოცულობ მათთვის, 
უფლის ნათელი მიადგა უწმინდეს ტაძრებს ქართვლის.  
დილით ხატის წინ დაჩოქილს ვინ დამავიწყდა, ნეტავ, 
ვისი ნატვრა და ნათრთოლი მაქვს მისატანი ღმერთთან?!. 
მადლი ანთებულ კელაპტრის ჭირშიაც უნდა გწამდეს, 
ქალი დედაა ყველასთვის, როცა ღმერთს უნთებს სანთელს! 
 
სანთელი, უფლის ნაკურთხი, აქ ჩაუმქრალად ენთო, 
ღვთისმშობლის წილხვედრ ამ კუთხეს კალთას ვაფარებ, ღმერთო!   
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მურად მთვარელიძე 
   
 
ნათელს იღებს მირიან 
 
მცხეთის ბჭესთან მოგვი რასმე უბნობს, 
ვარდის რტოზე ბულბულები ტირიან, 
ლოცვადა დგას მაყვლოვანში ნინო, 
შენ სად მიხვალ, მირიან?! 
 
არაგვს თავზე წაადგება ბინდი 
და ნათელიც ახლა უფრო ძვირია, 
შენ კი გული რად არა გაქვს მშვიდად, 
ვის დაეძებ, მირიან?! 
 
მაღლა ცაა _ ლაჟვარდების ცეცხლით, 
დაბლა მცხეთა, სადაც შენი ძირია, 
სულში ბრწყინავს ოქრო, განა ვერცხლი, 
რას შეჰყურებ, მირიან?! 
 
ნუთუ ქრისტეს აუმღერე ქნარი, 
ნუთუ ქრისტე შენი რწმენის კირია?.. 
მაყვლოვანში წმინდა ნინოს ჯვარით, 
ნათელს იღებს მირიან. 
 
აწ ყველაფერს სულ სხვა თვალით უმზერ, 
ეს დიდებაც ახლა ბზე და წვირია, 
ნინოს ჯვარს რომ ჩამოიფენ გულზე, 
ნეტავ რას გრძნობ, მირიან?! 
 
ივლისის მზე წამით წარბებს შეჰკრავს, 
ეს ლერწამიც ახლა უფრო სტვირია, 
მცხეთა ბინდით იმოსება, შენ კი 
ქრისტეს ნათლით, მირიან! 
 
ირგვლივ ცაა მშობლიურზე მეტი, 
მიწაც ახლა ასგზის უფრო ტკბილია, 
მაყვლოვანში შეხველ როგორც მეფე 
და წმინდანად გამოხვედი, მირიან! 
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ლელა ცუცქირიძე 
 
 
საალილო იავნანა 
 
არ შეგეშინდეს სიცივისა, იავნანინა, 
დადგა საღამო _ შობისპირული, 
შენი სარკმლიდან 
ანგელოსი შემოფრენილა, 
შაქარყინულად უქცევია მყიფე ყინული. 
შემცივნულია ანგელოსიც, იავნანინა 
და ფრთები უკრთის. 
ცივ სახლში ჩვილი ავად არისო, იავნანინა, 
წუხს და პირთამდე 
ალიცლიცებს გათოშილ სახლს 
შობისპირულით: 
 
მოგიყვები ქრისტეშობის ღამისასა 
და გიმღერებ საალილო ნანინასა, 
ნუ გეშინის... 
 
ცაზე ვარსკვლავია, როგორც კერამიკა 
მიწაზე თოვლია _ ფაფუკი ჩითილი, 
რომელსაც შობისთვის 
ლოცვით და გალობით, 
რგავს უფლის მებაღე _ 
მშვიდი სერაფიმი, 
და ქარიც, საშაროდ, საავდროდ მოსული 
უსტვენს ამ საღამოს სამოთხის ჩიტივით 
ბაგასთან, 
იქ, სადაც ჩვილის თეთრ სახვევებს 
აცვივა მთიების და ხომლის ნაფხვენი. 
დღეს მოდის იესო _ 
შენსავით პატარა, 
ბაგეზე უბრწყინავს სიკეთის ნამცეცი, 
ხვდებიან ბატკნები ეჟვნების ჟღარუნით, 
თოვლის აქვთ დრუნჩები, თოვლის აქვთ კრაველი... 
გზა ისე ძნელია, 
რაც უნდა გაიაროს, 
შენამდე მოვიდეს, 
ვინ იცის, რა ელის... 
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გზა ისე ძნელია, 
რაც უნდა გაიარო, 
მასთან რომ მიხვიდე, 
ვინ იცის, რა გელის... 
 
არ შეგეშინდეს, იავნანინა, 
საალილოა ყველა ნანინა, 
რაც ამ საღამოს იმღერება, 
თბილია სახლი, 
ანგელოსს ფრთიდან ჩამოეწვეთა 
როგორც შემდნარი კარამელი, 
იესოს მადლი, 
გერგება წამლად 
და ყველაფერი: 
პაწია კოვზი ბლისკუნწულიან ჩაის ჭიქაში, 
ღია სარკმელში მოჭვრიტინე ლოლუები, 
მშვიდი ფშვინვით აცეკვებული ზანზალაკი საწოლის თავთან... 
იმღერიან ქრისტეშობის ღამისასა, 
იმღერიან საალილო ნანინასა. 
 
შობისპირულია და 
კეთილი იყოს შენი მოსვლა, 
იესო... 
მალე ალილოა და 
კირიე ელეისონ, 
კირიე ელეისონ, 
კირიე ელეისონ... 
 
 
 
დავით შემოქმედელი 
 
 
უფლის საყდრამდე 
 
კაენი ისევ ბოგინებს, 
აბელი ისევ ტირის, 
მზე ყინვის ამსხვრევს ბორკილებს, 
სიცოცხლე წვეთშიც ღვივის. 
ცა ისე გასუდრულია,  
როგორც გვირილა თოვლში, 
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სამყარო თოთო სულია 
დროსთან უვადო ომში. 
ვდგავარ, ბნელ უფსკრულს ჩავცქერი, 
ცისკენ გამირბის თვალი 
და ცოდვის მღვრიე ლანქერით 
ფიქრი მაქვს ნამეწყრალი. 
მხარმარჯვნივ _ უფლის სახება, 
მხარმარცხნით _ ეშმას მახე, 
და ქარ-ყინვების ჯირითით 
დასერილი მაქვს სახე. 
ავს ვინ მოუსრას სათავე, 
მართალს განუხსნას ცანი, 
უფალო, შენს დიდ საყდრამდე 
მიმოასწორე გზანი. 
 
 
 
ცირა ყურაშვილი 
 
 
წმიდა ნინო 
 
ნუში ჰყვაოდა მას ჟამსა, 
დედოფალო, ორბის მზერით 
როს აერთა სიმაღლიდან  
ფრთები მცხეთას მოუტევნი. 
საკვირველი, საღმრთო სრბაÁ 
დედოფალო, ნიშს დაიდებს 
ნაკლებ _ დედაკაცობით და, 
მეტად _ მამაკაცებაÁთ. 
ხედავ _ ღმერთად ხადენ რკინას, 
გამობერვით განჭედილსა, 
ხედავ _ ჩვილებს ვითარც თივას, 
ვითარც თივას ესრეთ თიბვენ; 
და დაუბრდღვენს ძალი შენი 
ძუ ლომივით რვალის ქვევრებს, 
დაუბრდღვენს და იმავ კერპებს 
აქეთ-იქით მიარეკებს. 
დააცხრება სეტყვის ქვებად 
წამხდარ ვაზებს, ქვევრის დურდოს, 
თუ ვიგლოვოთ, ჩვენვე შევსვათ 
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იმ კერპების ნაცარტუტო. 
დედოფალო, ძალით შენით, 
სრულის მამაკაცის ძალით 
ორშიმოთი ამოგვქონდეს 
დროშმის* ჩამოფქვილი რვალი. 
დედოფალო, ბაგით შენით, 
ბნელის ნათლად გარდამქცევით, 
ჯურღმულით აღმომდინარით, 
წყაროით დაუწყუედელით; 
დედოფალო, ხატით შენით, 
თეთრად აფეთქილი ნუშით 
ტკბილი უფლის თანალმობით 
ქართლი ნუღარ მოიქუშვის. 
 
 
*დროშმი _ ყოელთა კერპთა სახელი არს 
 
 
 

 
მარიამ წიკლაური  
 
 
ილია 
 
ყველას გავუძლებ, როგორც კლდე ქვისა, 
ბედთანა ბრძოლა ვით მეშინება?! 
ხოლო ჩემ თავის არაფრობისა, 
არ ძალმიძს ძმანო, ვერ რით გაძლება! 
ილია  ჭავჭავაძე 
 
გიხსენებენ დიდებით და ლოცვით,  
ეგ სახელიც მამულივით ტკბილია.  
სიმართლე ხარ ჩემი სამშობლოსი!  
სიმართლე ხარ, შენ, ქრისტესიც, ილია!  
ჯვარზე ახლაც გაკრულია მხსნელი,  
სისხლის ვარდი ფერდზე გადახსნილია.  
არ ძველდება ტკივილები ჩვენი,  
არ ბერდება ჩვენი მტერიც, ილია.  
არაფრობას შეგვაგუონ, უნდათ.  
სულიც, უნდათ, დაემსგავსოს რკილიანს.  
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მაგრამ ვისაც ბედთან ბრძოლა უყვარს,  
მომავალიც ხომ მისია, ილია? 
სულ გვაფხიზლებ, თანამდევო სულო, 
სულ გვერდით ხარ, ჭირია თუ ლხინია! 
ენას, მამულს რწმენას გვიერთარსებ, 
სამებისებრ რჯულად გვიწერ, ილია! 
საქართველოს მხსნელად განეჩინე, 
ბედისწერის წიგნი გადაშლილია: 
როგორც ქრისტე უგოლგოთოდ, ისე _ 
უწამებლად ვერ ივლიდი, ილია! 
მერამდენედ რჩეულ შვილებს ვირჩევთ, 
არ გვეშლება, ვინც ნამდვილი გმირია! 
მერამდენედ საქართველო ისევ,   
თვითმკვლელობის ცოდვას ჩადის, ილია? 
ღვთის ხელდასხმულ შუბლზე ირჩევს სიკვდილს, 
მათი ხელით, ვინც ბნელეთის მღილია. 
უკვდავებას იხანგრძლივებს ასე, 
წამებული საქართველო, ილია. 
უკვდავების იქით იცის, რაა, 
იცის, ტანჯვით მარადი გზა ხსნილია. 
შობს საკუთარ მხსნელებს ჟამიდანჟამს, 
მკვლელებსაც შობს, მკვლელიც მისი შვილია. 
საქართველო მითი არის ძველი, 
ამ მიწაზე ჟამსიქითაც ივლიან. 
გულზე დაგდის ქართვლისდედის ცრემლი,  
ჩვენი ცოდვის სასყიდელი, ილია. 
აქ აღდგომის აღესრულა მადლი, 
რომ ცოდვაზე სინანული გვეზარდა.          
წიწამურთან ომი ედგა სიკვდილს. 
დამარცხებულს, თავის თავიც შეზარდა! 
უცდომელად იცის საქართველომ,  
ვინ გასწიროს თავის გადასარჩენად! 
რასაც მამულს აპატიებს ღმერთი, 
ჩვენ არასდროს გვაპატიოს გამჩენმა! 
გიხსენებენ დიდებით და ლოცვით,  
ეგ სახელიც მამულივით ტკბილია.  
სიმართლე ხარ ჩემი სამშობლოსი,  
სიმართლე ხარ, შენ, ქრისტესიც, ილია!  
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რონა ბუბუტეიშვილი 
 
 
ნინოს ჯვრით 
 
ბოდინის ჭალაში დაათოვს ასკილებს, 
სად ხმაა არვისი და არარაისი, 
წარმართთა კერპების დამსხვრეულ ნაწილებს, 
ცა ფანტავს ნისლებად “ცდომილი” აისის... 
 
ჯვრის ნიშით დაწყებულ გზას უკვდავებისას, 
გზას განკურნებისას ვნებული მოგვების, 
წმინდაო, მათ შენი ნათელი ეღირსა,  
წმინდაო, შენთან ვართ, ფეხდაფეხ მოგყვებით!... 
 
ჯავახეთს მზე დათბა, ვით ერთ დროს კოლასტას, 
და მწუხრი არმაზის კედლებად დაიმსხვრა, 
ველური ვარდები ყვებიან სონატას, 
და მიწას ქართლისას ჰკოცნიან ნაისრალს... 
 
დღეს ისევ გვჭირდები, ვით ერთ დროს მირიანს, 
მზეშემობინდული ცის აიაზმებით, 
დღეს ისევ გვჭირდები, სულს შერჩენილი აქვს, 
იუდას ღალატის კვლავ მეტასტაზები... 
 
ბოდინის ჭალაში ძველ სამარხებიდან, 
იღვრება სინათლე, სითბოს და სინორჩის, 
ნინოს გზით ქართველნო! წარსულის გზებით და 
მომავლის ბილიკით, კვლავ წმინდა ნინოს გზით! 
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ვაჟა ოთარაშვილი 
 
 
წმინდა ნინოს მონატრება 
 
 
დღეს უზნეობა მიღებულა თურმე კანონად, 
თვალახვეული თემიდა რა ურწმუნოდ მოთქვამს... 
გადუქცევია ეს ქვეყანა მონად მამონას _ 
რუსს _ ოსეთს სჩუქნის, 
დიდ აჭარას _ ოსმალოს ხონთქარს...… 
ამღვრეულია ჰარამხანა _ ტელეეთერიც, 
გაშიშვლებულნი რას ლაყბობენ აღარ იციან... 
აბესალომის მურმანს უზის ხარჭად ეთერი 
და სიყვარული სულ ტყუილად დანაფიცია... 
რას განაბულხარ საქართველოვ! ყველა მწევარი, 
კბილალესილი, დღესაც შენზე დაგეშილია... 
გრიგოლ ხანძთელი მიივიწყეს _ ერის მწვერვალი, 
საგურამოშიც სასჯელს იხდის დიდი ილია... 
სატუსაღოში ჩაუსვიათ ვაჟაც, აკაკიც, 
უკვდავ რუსთაველს პატიმრობას მუდმივს უსჯიან... 
არაბ ამირას გაუშლია ისევ ბანაკი 
და ანჩისხატის სამრეკლოზეც ზარი მუნჯია... 
ზოგ ეპისკოპოსს დოლ-გარმონით დაჰყავს იუდა, 
აღმაშენებლის საფლავს ბილწავს ლოშნით უგვანო... 
ერი და ბერი ეხლა ისე გადამთიელდა,  
“მრავალჟამიერს” ჟამთგამრიგეს აღარ ვუგალობთ... 
კვლავ იმარხება ყველას თვალწინ ენა ქართული, 
თვალცრემლიანი იმზირება ბერი ზოსიმე... 
ახლაც გვჭირდება  წმინდა ნინო, ჯვარშემართული, 
რომ ცის მანანამ ივერიას ისევ მოწვიმოს!.. 
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თამარ ფარჩუკიძე 
 
 
ფერიცვალების ღამე მცხეთაში 
 
საქართველოში ყველაზე გავრცელებული სახელია ნინო. 
 
ღამეს, როცა მეფის პალატნი, 
წარმართთა ლხინით იყო ნათენი, 
იმოსებოდა კერპთა ქალაქი, 
ღვთივ საზეპურო ერის ნათელით. 
 
იძრა სოფელი, ცას გადუვლიდა 
და განკვეთავდა ალთა კრებული, 
მიწას იჭერდა კვართი უფლისა, 
ებრაელ დედას შემკერდებული. 
 
გმინვა-გოდების ისმოდა ხმები, 
მეოტ ეშმათა, მით ბევრეულის, 
სისხლი, სამსხვერპლოდ შეწირულ ყრმების 
იხილვებოდა წყალს შერეული. 
 
ზათქი და ზვავი კერპოვან რღვევის, 
ჯერ არ სმენოდა, თურმე, არავის, 
შეამდუღრებდნენ ტალღებს ამღვრევით, 
მდედრი მტკვარი და მამრი არაგვი. 
 
არმაზის ციხით, ბაგინეთიდან, 
შერისხულ მთათა ხმაჰყვეს გუგუნის... 
უნდა მლოცველი ბაგით გეთია, 
დედავ, იმ ღამეს სულის უკუნი. 
 
უნდა მდგარიყავ ნეტარი მწყემსად, 
მსახურ-დედუფლის სვებედნიერით, 
და... გიხაროდენ, თვინიერ შენსა 
არა არს დედა ქვეყნად ივერის! 
 
ეუნჯებოდა ღმერთების ღმერთი, 
“მუნ აღმობრწყინდნენ ოდეს მთიები”, 
ჯვარნი დაადგრნენ ბოდბეს და მცხეთას, 
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მონანიების და პატიების. 
 
განქარდა ურვა _ ხმათა სასტიკთა, 
დილა სისხამით და ნაცვარებით, 
იყო მეექვსე თვეი მარტითგან, 
დღე იყო ქართლის ფერიცვალების... 
 
ახლა მთვარე წევს არაგვის კარზე, 
ცურავს სანთლისფრად და ნება-ნება, 
ანტიოქიის ზარების ხმაზე, 
მწუხრი საცისკროდ განიბანება. 
 
ლიტანიობის ღამე ამაღლდა, 
კეთილსუნნელი აუდის მირონს, 
მუცლადღებული ყრმას შობს ამაღამ 
და რა თქმა უნდა, დაარქმევს ნინოს. 
 
ამაღამ, დღესაც და ხვალის ხვალაც, 
ხარისთვალათა მწვანე ბარდნებით, 
საქართველოში, გულგასახარად, 
ყველაზე უფრო, 
ყველაზე მეტად 
ყველაზე ბევრჯერ დაიბადები!  
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მსოფლიო პოეტების ამონამღერი 
“ღვთის სადიდებელი” 
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ლექსები წარმოდგენილია მანანა გიგინეიშვილის მიერ თარგმნილი 

კრებულიდან “დიდება შენდა” 
 
 
 
 

გრიგოლ ნაზიანზელი (329 _ 389) 
 
 
შეიცან იგი 
 
შეიცან, ვინ არს იგი, 
ვინც გიბოძა არსებობა, 
სიცოცხლე და გონიერება! 
და, რაც ყველაფერს აღემატება, 
წყურვილი მოგცა ღვთის შეცნობისა! 
ვინ მოგმადლა შენ სასოება სასუფევლისა 
და ზეციური დიდების ხილვის?! 
თუმც შენი ხედვა ჯერ საკმაოდ ბუნდოვანია, 
ჯერ ხედავ მხოლოდ ხატს და ანარეკლს. 
ერთ დღეს იქნება, 
დაინახავ სრულად და ნათლად, 
შეიმეცნებ და შეემეცნები. 
ეგებ დაფიქრდე, ვინ გაქცია შვილად უფლისა, 
ქრისტესთან ერთად _ დავითის შტოს შთამომავალად? 
გავბედავ, გეტყვი, ღვთაებრივი გაგხადა თვით შენ 
და გაზიარა ბუნებას თვისას. 
ამდენი შვება და კურთხევა ვინ მოგანიჭა? 
და ჩვეულებრივ ამბებზეც რომ ვილაპარაკოთ, 
ვთქვათ, თვალის ჩინი ვინ გიბოძა? 
ვინ მოგცა ნიჭი, რომ უმზირო ზეცის მშვენებას, 
ცარგვალზე მზის სვლას? 
მთვარეს, ვარსკვლავთა ურიცხვ სიმრავლეს? 
მთას წესსა და რიგს _ 
ჩანგის ჰანგივით შეწყობილსა და 
თანახმიერს, თანაზომიერს? 
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ვის მოჰყავს წვიმა? 
ვინ მოგმადლა შენ ჭირნახული? 
სასმელი? საზრდო? 
საიდან გაჩნდა ხელოვნება, 
ხელოსნობა, ხელგარჯილობა? 
ან ვინ გიბოძა სახლი და კარი, 
კანონები, ერთობა კაცთა, ცხოვრების წესი, 
მეგობრობა, ოჯახი, კერა?! 
ვინ, თუ არ _ ღმერთმა?! 
და ერთადერთი საპასუხო თხოვნა მისი 
რა არის, თუ არ _ ღირსება გქონდეს?! 
მისგან მივიღეთ ასე ბევრი 
და მისგან კიდევ უფრო მეტს ველით. 
დიდსულოვანნი, სათნონი და კეთილნი ვიყოთ, _ 
ეს ითხოვა მან. 
ჩვენი მამობა უფალმა თუ არ ითაკილა, 
ჩვენ როგორღა ვთქვათ უარი და 
არ ვეძმოთ მოყვასს, მოკეთეს, გვარ-ტომს?! 

 
 
 
ჰილდეგარდ ფონ ბინგენი (1098-1179) 
 
 
ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს 

 
შენ გიმზერ კრძალვით, 
ღირსსა და სრულქმნილს. 
სიწმინდემ გზარდა, 
სათნოებამ დაგიმოწაფა; 
ზეცისა წყარო ჩაიღვარა 
წმინდა წიაღში 
და დიდებულმა სიტყვამ ღვთისამ 
შეისხა ხორცი. 
შენ შესაქმის ჟამს 
თეთრ შროშანად გიხილა ღმერთმა, 
სპეტაკი იყავ და სხივს აფრქვევდი. 
ინება ღმერთმა სახიერმა, 
რომ შენ ძუძუ გეწოვებინა 
მხოლოდშობილი მისი ძისათვის. 
უსათნოესო, უსაყვარლესო, 
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სულზე უტკბესო და უამესო, 
სათნოო ღვთისა! 
ციური ჰანგი აჟღერდა შენში, 
წიაღმა შენმა განიხარა, 
ვითარცა ხარობს 
ბალახი, ცვარი რომ ეპკურება, 
მწვანე სიცოცხლეს რომ ჩაუტოვებს... 
მოდით, შემოკრბით, მორწმუნენო, 
და ხმაშეწყობით ვუგალობოთ 
დედას ღვთისას, 
ქალწულ მარიამს, 
ღვთის სიტყვის მტვირთველს, 
უსაჩინოესს დედათა შორის! 
 
 

 
ფრანჩესკო ასიზელი (1181/2 _ 1226) 
 
 
ჩიტების ლოცვა 
 
ჩემო პაწია დაიებო, ჩიტუნიებო, 
თქვენ ღვთისაგან ხართ, შემოქმედისგან! 
ყველგან, ყოველთვის ღვთის ქება გმართებთ! 
მან მოგანიჭათ სილაღე და ფრენის უნარი, 
მოგცათ ფერადი შესამოსელი, 
და უფრო მეტიც, _ 
უფალმა ნოეს კიდობანში 
მიგიჩინათ თქვენი ადგილი, 
რომ ფრინველთ მოდგმა შემოენახა, 
და აგაცილათ გადაშენება. 
ღმერთს უმადლოდეთ თქვენ ჰაერის სტიქიისათვის, 
თქვენს სამყოფელად რომ განაწესა, 
სანავარდოდ რომ დაგისაკუთრათ; 
და უფრო მეტიც, _ 
არ თესავთ, არ მკით, 
უფალი გკვებავთ და გასაზრდოებთ. 
ღმერთმა გიბოძათ მორაკრაკე ნაკადულები, 
რომ წყალი შესვათ; 
თავშესაფარად მოგცათ მთები, მოგცათ ველები, 
ხეები ზარდა, ტანმაღალი და რტომრავალი, 
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რომ მათ ტოტებში გამართოთ ბუდე; 
თქვენ ხომ ჭრა-კერვა, ანდა ქსოვა არ გეხერხებათ, _ 
ღმერთმა დაგმოსათ თქვენც და თქვენი ნაშიერებიც. 
უყვარხართ დიდი სიყვარულით უფალს, შემოქმედს! 
უფალმა ღმერთმა თქვენ მოგმადლათ სიკეთე დიდი, 
ამიტომ ჩემო ჩიტუნებო, პაწია დებო, 
ნუ გაიკარებთ უმადურობას, 
შეუსვენებლივ იგალობეთ, 
გაიწაფეთ ღვთის ქებაში, 
ღვთის დიდებაში! 
 
 
 
 
ჯონ დონი (1572-1631) 
 
 
მამაღმერთის სადიდებელი 
 
შემინდობ ცოდვას, _ 
კაცთა მოდგმის დასაბამში ჩადენილ ცოდვას? 
ცოდვას, _ რომელიც ჩემია, თუმც ჩემამდე იყო? 
შემინდობ ცოდვას, 
რომელსაც მე თან დავატარებ 
და ვეზიდები სინანულით, მოთქმით, ვაებით? 
როცა შექმენი ესე ყოველი, 
შენ ბოროტება არ შეგიქმნია. 
ამიტომ ცოდვა უფრო მამძიმებს. 
 
შემინდობ ცოდვას, 
რომელიც მე სხვას შთავაგონე 
და სხვას ვუბიძგე შეცოდებისკენ? 
შემინდობ ცოდვას, 
ახლახან რომ თავი ვარიედ 
და ამის გამო ვარ გოროზი და მზვაობარი? 
როცა შექმენი ესე ყოველი, 
შენ ბოროტება არ შეგიქმნია. 
ამიტომ ცოდვა უფრო მამძიმებს. 
 
შიში მზარავდა, 
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მეგონა, რომ გავიწირე და 
ჩემი ცხოვრების გზის დასასრულში 
სადღაც უკვალოდ განვქარდებოდი. 
შენ კი აღმითქვი, რომ სიკვდილის ჟამს 
შენი ძე, პირმშო, გზას გამინათებს. 
ის ახლაც ბრწყინავს, ახლაც ანათებს, 
ასე იბრწყინებს უკუნისამდე! 
ეს შენ ჰქმენ ჩემთვის, უფალო ღმერთო... 
და მე არაფრის არ მეშინია! 
 
 
 
 
ემანუილ სვედენბორგი (1688-1772) 
 
 
შენი უსაზღვრო ლმობიერებით 
 
შენი უსაზღვრო ლმობიერებით გამოგვეცხადე 
მწყალობელო უფალო ღმერთო! 
გაფანტე ბნელი, 
უნუგეშოს და მგლოვიარეს 
მოჰგვარე შვება! 
ამაოებას გაარიდე ჩვენი ფიქრები. 
გული გაგვილღვე, 
გულღრძოობა სათნოებად გარდაგვისახე. 
ღმერთო, წარუძეღ უმჯობესი არჩევანისკენ 
ყოველი კაცის მაძიებელ სულს. 
შენით სავსეა სამყაროს სივრცე, 
შენი მადლი და შენი წყალობა 
მარად ვლინდება კაცთა მოდგმის 
ყველა შტოში, ყველა რასაში. 
გვეწვიე შენი წმინდა ნათელით 
და ღვთაებრივი სიცოცხლის ძალით; 
ჩვენს გულებში შემოაღწიე, 
შენით აღავსე ყოველი სული, _ 
სული, რომელიც შენგან აქვთ ადამიანებს. 
იესო ტკბილო, სიყვარულო, უფალო ჩემო, 
შენა ხარ ჩემი მაცხოვარი, ხარ მხსნელი ჩემი! 
როს გავნაპირდი წუთისოფლის სიამეთაგან, 
მას აქეთია, აღარსაით მიმიწევს გული. 
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უფალო იესო, ჩემი გული შენი ტყვე არის. 
როს ხელთუქმნელი მშვენიერება 
დაეპატრონა ჩემს სულსა და გულს, _ 
ჩემი დიდება წალეკა და ქარს გაატანა; 
შენმა მშვენებამ როს ჩემს სულში დაისადგურა, _ 
მას აქეთია, უფალო ჩემო, 
აღარ მაქვს გულში მე ადგილი სხვა სტუმრისათვის. 
 
 
 
 
პოლ კლოდელი (1868-1953) 
 
 
იესო 
 
_ უფალო ჩემო, 
შენი სიტყვა მიხმობს და მიწვევს, 
ხოლო მე ჯერაც ვერ მივმხვდარვარ, 
რა გვითხარ, ვინ ხარ? 
_ მე ვარ სიცოცხლე, 
მე გზა ვარ და ჭეშმარიტება. 
მე ვარ შენი გზა, 
შენი სიმართლე, 
შენი ცხოვრება. 
და შენს სიცოცხლეს 
აზრი არ აქვს ზეცის გარეშე. 
შენი სიმართლე ქვიშაზეა დაშენებული, 
შენი ბილიკი უჩემობით 
ბალახებში ჩაკარგულია. 
რას ითხოვ ჩემგან? 
_ პასუხი მინდა დროის, სივრცის მრავალ კითხვაზე. 
უფრო კი, ვფიქრობ, მინდა ვიცოდე, 
ვინ ვარ? რატომ ვარ? 
_ ჩემი ხარ. სოფლის შესაქმემდე უკვე მიყვარდი. 
მე გაგაღვივე დედის წიაღში, 
სიცოცხლე მოგეც. 
მე აგიხილე თვალი, რათა სამყარო მისით 
გეხილა, გეცნო თავი შენი, მეც შეგეცანი. 
მშვენიერებაც მე გიბოძე, 
ჩემგან ხარ არსი, თანაზიარი, 
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და მე მეკუთვნი შენი ბუნებით 
მე სიყვარული ჩავაქსოვე შენს არსებაში, 
მას ვერაფერი გაანელებს, ცოდვა ვერ წარწყმედს. 
_ მაგრამ... უფალო, 
მითხარ, როგორ მოგიახლოვდე? 
_ მე აქ ვარ, მუდამ შენთანა ვარ, 
“ირმის ნახტომზე” დიდი ვარ ბევრად. 
სამყაროს გული ფეთქავს შენს გულთან. 
_ როგორ შეგიცნო, უფალო ჩემო? 
_ სურვილი უნდა გქონდეს შეცნობის. 
_ შენი შეცნობა მწყურია, ღმერთო! 
_ შენს ცხოვრებაში გადახლართულ-გადასკვნილია 
ერთიმეორეს ჩატმასნილი ორად ორი წრე: 
ერთია შენი ურთიერთობა 
მათთან, ვინც ბედმა შეგახვედრა ცხოვრების გზაზე; 
მეორე წრეა ჩემს სიტყვასთან შენი კავშირი. 
მე ვლაპარაკობ შენთან შენი მოყვასის ენით, _ 
ვისთანაც ცხოვრობ, ვინც გიყვარს და ვისაც მეგობრობ. 
ჩემს სათქმელს ვამბობ კიდევ ჩემი წმინდა წერილით. 
_ როგორ გავიგო ეს ყველაფერი? 
_ ეს რომ გაიგო, უნდა ჩასწვდე ჩემი სიტყვის არსს, 
შიგ შეაღწიო. 
იგი ბევრს გეტყვის ჩემზეც და შენზეც. 
და კიდევ, იგი გვიჩვენებს, თუ როგორ იცხოვრო, 
პატივი ვით სცე საკუთარ თავს, ყველაფერს ცოცხალს, 
როგორ იცოცხლო ხვეჭისა და შიშის გარეშე. 

 
 
 

 
ნიკოლაი რერიხი (1874-1947) 
 
 
ნათელი 
 
როგორ ვიხილო შენი სახე, 
ყოვლისმომცველი შენი ხატება _ 
გონებისა და გრძნობის უღრმესი, 
შეუხებელი, უხილავი, გაუგონარი? 
გულო, სიბრძნევ და შრომა-გარჯავ, 
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მოგიხმობთ, გკითხავთ: 
ვინ, ვინ შეიცნო იგი, ვისაც 
არა აქვს ფორმა, გემოც არა აქვს 
და ხმაც არა აქვს, _ 
ვისაც არა აქვს დასასრული, არც დასაწყისი? 
და უკუნ ბნელში, 
ყველაფერი რომ შეწყდება და შეჩერდება _ 
წყურვილი უდაბნოსი, 
სიმლაშეEოკეანისა, _ 
მაშინ დუმილით შენს ნათებას დაველოდები. 
მზე აღარ მზეობს, ფერმკრთალდება 
ღვთაებრივი შენი ხატის წინ; 
თავის მკრთალ ნათელს არ გვაფრქვევს მთვარე; 
არც ვარსკვლავები კიაფობენ, 
ცეცხლსაც არ ასდის ალმური და 
ცაზე ელვა არ იკლაკნება; 
ცისარტყელა არ ციმციმებს, არ ირკალება, 
ჩრდილოეთის ციალიც ქრება. 
ამ ყველაფერში შენ ხარ, შენი ნათელი ღვივის, 
სიბნელეშიც ხომ შენი ნათლის წინწკლები ელავს; 
თვალს მოვხუჭავ და... 
მზერას ჩემსას მაინც მსჭვალავს შენი ნათელი. 
 
 
 
 
ჯიბრან ხალილ ჯიბრანი (1883-1931) 

 
 
* * * 
 
აგერ ის ქალიც, სიძვაში რომ წაუსწრეს მაშინ, 
იგი კვლავ დაძრწის ქუჩა-ქუჩა და უბან-უბან, 
და ნატრობს იმ პურს, ჯერ რომ არვის გამოუცხვია, 
ვერ ემალება სიმარტოვეს ცარიელ სახლში. 
და კვლავ პილატე პონტოელი დგას შენს წინაშე, 
დაკითხვას გიწყობს რიდით, მაგრამ ვერც იმას ბედავს, 
საფრთხე შეუქმნას თავის პატივს, თავის დიდებას, 
და არც ის უნდა, მტრული მოდგმა გაანაწყენოს. 
მას აქეთია, პონტოელი დღესაც ხელს იბანს, 
და წმინდა ქალაქს, იერუსალიმს, უპყრია ვარცლი, 
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და გულზვიად რომს კვლავ ხელთა აქვს თუნგი წყლით სავსე; 
ისევ და ისევ ათასები იბანენ ხელებს, 
და კაცთა მოდგმა ასე ლამობს განსპეტაკებას. 
 
 
 

 
ეზრა პაუნდი (1885-1972) 
 
ქალწული დედის გალობა 
 
ჰეი, თქვენ, წმინდა ანგელოზებო, 
ტანაყრილ პალმებს რომ ჩაუქროლებთ, _ 
ჩვილს სძინავს, ხედავთ? სძინავს პატარას: 
რტოებს პალმისას ნუ შეატოკებთ. 
 
ჰეი, პალმებო ბეთლეემისა, 
თქვენ გეხეთქებათY ხვნეშით, ღრიალით 
ქარი მრისხანე და ბობოქარი, _ 
ნუ დაიკვნესებთ, იყუჩეთ ერთხანს! 
ჩვილს სძინავს, ხედავთ? სძინავს პატარას 
და რტოებს თქვენსას ნუ შეატოკებთ. 
 
ღვთიური ჩვილი მოღალა ცრემლმა: 
სოფლის სატკივარს დიდხანს ტიროდა. 
ეგების ოდნავ შეისვენოს და 
შეიმსუბუქოს სადარდებელი. 
ჩვილს სძინავს, ხედავთ? სძინავს პატარას: 
რტოებს პალმისას ნუ შეატოკებთ. 
 
მძვინვარე ქარი ძვალ-რბილში ატანს. 
ხედავთ, არა მაქვს თავშესაფარი... 
ჰეი, თქვენ, წმინდა ანგელოზებო, 
ფრენა-ფრენით რომ თავს დაგვტრიალებთ, _ 
ჩვილს სძინავს, ხედავთ? სძინავს პატარას, _ 
რტოებს პალმისას ნუ შეატოიკებთ. 
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თომას სტერნზ ელიოტი (1888 _ 1965) 
 
 
* * * 
სიტყვა უფლისა მისწვდა ჩემს სმენას, 
ღაღადებდა და იტყოდა იგი: 
“საწყალობელო ქალაქებო საქმიან კაცთა, 
უბადრუკო და უგვანო მოდგმავ 
ფრიად განსწავლულ ადამიანთა, 
გონების ჭყლეტით ხართ გართულნი და 
თქვენივ ნაშრომით ხართ მოსყიდულნი! 
მე თქვენ ხელები გიბოძეთ და 
სალოცავად არ აღაპყარით; 
ენა გიბოძეთ, _ 
ლაყბობისთვის გამოიყენეთ; 
მცნება გიბოძეთ, _ 
თქვენი წესი დააკანონეთ; 
ბაგე გიბოძეთ, 
რომ მოყვასს თქვენსას 
თბილი სიტყვით მოჰფერებოდით; 
გული გიბოძეთ 
ნდობისთვის და სიყვარულისთვის, _ 
თქვენ ერთმანეთის სიძულვილს და 
უნდობლობას ის მოახმარეთ; 
თავისუფალი არეჩევანის ნიჭი მოგმადლეთ, _ 
უშვერ ქცევასა და ფუჭ აზრებს, 
მერყეობას ის შეალიეთ. 
ბევრი თქვენგანი წიგნებს წერს და აქვეყნებს კიდეც; 
ბევრს სურს ნაბეჭდზე ნახოს თავისი სახელი, გვარი; 
ბევრი კითხულობს მხოლოდ სპორტულ შეჯიბრთა ამბებს; 
ზოგჯერ კითხულობთ ზოგ რამეს სხვასაც, 
მაგრამ არ სწყალობთ, არ კითხულობთ 
თქვენ სიტყვას ღვთისას! 
სახლებს აშენებთ და აპირკეთებთ. 
და არ აშენებთ თქვენ ტაძარს ღვთისას. 
ან კი თლილი ქვით ნაგებ ტაძარს 
რისთვის აღმართავთ?! 
სიყალბით, ჭორით, გაზეთებით 
რომ გამოტენოთ?! 
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სარჩევი 
 
ელდარ ჭიჭიაშვილი 
გოჩა ხარანაული 
მაია მიქაია 
ფარნაოზ რაინაული  
ლალი ჯაფარაშვილი 
გრიგოლ რუხაია 
გივი ილურიძე 
აკაკი გორგიაშვილი 
ელგუჯა ლებანიძე 
შოთა ტოგონიძე 
მაკა გელაშვილი 
ზინა სოლომნიშვილი 
იამზე-არველაძე ხეცურიანი 
ზურა ყოლბაია (იმიერი) 
გიორგი ნატროშვილი 
შავლეგო არაგველი 
ნუნუ ძამუკაშვილი  
შორენა ჩახნაშვილი 
ცისანა თვალიაშვილი   
გული სალუქვაძე 
მარიამ ქსოვრელი-ხართიშვილი 
ანტონ გაგუა 
ალექსი გოგბერაშვილი 
ბესარიონ ქვრივიშვილი 
მაია დიაკონიძე 
ზიზი ბადალი 
მამა სამოელ ზვიადაური 
ლია ჭაბაშვილი 
ნინი გორგაძე 

 
 
ქრისტიანული პოეზიის I ფესტივალი 
“წმინდა ნინოს ჯვარი” 
 
მარიამ წიკლაური 
ლია რუსიაშვილი 
გივი ილურიძე 
ნინო ქადაგიძე 
იმედი ჯახუა 
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ირმა შიოლაშვილი 
ბელა ქებურია 
თამარ შაიშმელაშვილი 
მათე მარადელი 
 
 
 
ქრისტიანული პოეზიის II ფესტივალი 
“წმინდა ნინოს ჯვარი” 
 
ვანო ჩხიკვაძეE 
მაია მიქაია 
მურად მთვარელიძე 
ლელა ცუცქირიძე 
დავით შემოქმედელი 
ცირა ყურაშვილი 
მარიამ წიკლაური 
რონა ბუბუტეიშვილი 
ვაჟა ოთარაშვილი 
თამარ ფარჩუკიძე 
 

 
მსოფლიო პოეტების ამონამღერი 
“ღვთის სადიდებელი” 

 
გრიგოლ ნაზიანზელი  
ჰილდეგარდ ფონ ბინგენი   
ფრანჩესკო ასიზელი  
ჯონ დონი  
ემანუილ სვედენბორგი  
პოლ კლოდელი  
ნიკოლაი რერიხი  
ჯიბრან ხალილ ჯიბრანი  
ეზრა პაუნდი  
თომას სტერნზ ელიოტი 
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ქრისტიანული პოეზიის IV ფესტივალი “წმინდა ნინოს ჯვარი” ჩატარდება 2014 

წლის ივნისში. ლექსები შეგიძლიათ გამოგზავნოთ 2014 წლის 10 აპრილის ჩათვლით 
ელექტრონულ მისამართზე:  

festivali2011@yahoo.com  
festivali2011@mail. ru.  
თითოეული ავტორისაგან მიიღება ერთი გამოუქვეყნებელი ლექსი. ლექსს თან 

უნდა ერთვოდეს ავტორის სახელი და გვარი, მისამართი და ტელეფონის ნომერი. 
საფესტივალოდ დაიბეჭდება საუკეთესო ლექსებისაგან შედგენილი კრებული. 
3 გამარჯვებულს გადაეცემა ფესტივალის მთავარი პრიზი _ წმინდა ნინოს ჯვარი. 
ფესტივალის 5 მონაწილე დაჯილდოვდება პრიზით _ წმინდა ნინოს ჯვრის 

მედალიონი. 
 
ტელ: 555 46 44 29  

 

ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტი 
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