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Ծանոթագրություններ
Արագոնը և «Իռենը»
Հրատարակչի մասին

1
Մի՛ արթնացրեք ինձ, գրողը տանի, սրիկանե՛ր, մի՛ արթնացրեք, զգո՛ւյշ ես կծում
եմ կատաղած եմ: Ի՛նչ սարսափ էլի՛ ցերեկ էլի՛ շնարբուք անորոշ վիճակ
դառնություն: Ուզում եմ սկել մութ ծովի մեջ հերի՛ք էս կայծակները էս ի՞նչ
անվերջանալի ամպրոպներ են ուզում են գլխիս որոտալի կյանք բերել ականջներիս
տեղը - թիթեղյա խողովակներ են դրել կրծքիս ամեն շնչի հետ գազի հանք է պայթում
իմ հանքափորները փախչում են տագնապի հորատանցքեր տրաք-տրաք ով
մյուսներից ավելի արագ: Բայց սա ցերեկ չի սա դինամիտ է: Կոպերս սրախողխող են
անում մատները կոկորդս են խրում մարմինս շփում են զարթոնքի խճերով: Մի՛
պոկեք երազների հողում թաղված եղունգներս մարմինս փարված է ստվերին գիշերը
բերանումս է արյունս չի ուզում հոսել: Ես քնած եմ գրողը տանի ես քնած եմ:
Վայրենինե՛ր հեսա գոռալու եմ գոռում եմ վայրենինե՛ր աղոթաթոռներով հետևից
շինած խոզերի տղեք կեղտոտ թումբանների վիժվածքներ քաքի գնդեր պոռնիկի
չուլկու փախած հատեր տնական լորձոտ դոդոշներ թարախոտ որդեր թողե՛ք ինձ
մասուրի փտուկներ1 թևատակի մազեր քոսը կերած մոմեր առնետի
ճարպաքրտինքներ տականքներ տականքներ սև արտաթորանքներ թողե՛ք ինձ
ասում եմ ես ձեզ կսպանեմ կոչնչացնեմ ձվաջարդ կանեմ քթներդ կծամեմ ես ձեզ ես
ձեզ կկոխրտեմ:
Մա՛հ մա՛հ սրանք ինձ պիտի արթնացնեն սրանք ինձ արթնացնում են: Եկեք
այստե՛ղ ջրվեժներ վարարումներ պտտահողմեր եղնգաքար հայելիների հատակներ
բիբերի անցքեր սուգ կեղտ լուսանկար տարականներ հանցագործություն էբենոս
պատատուկ աֆրիկյան մարդադեմ ոչխարներ տիրացուներ եկեք այստե՛ղ կաղամարի
թանաք ճենճ թարախաբշտիկներ փչացած ատամներ հյուսիսի քամիներ ժանտախտ
եկեք այստե՛ղ աղբ ու մելամաղձ թանձր դոնդող խելագարություն վախ եկե՛ք ինձ մոտ
սուլող խավարներից ածխամած քաղաքների քառատրոփ հրդեհներից և մգլած
տորֆաճահիճներից և աղյուսե քաղաքներում երկաթգծերի նեխահոտ բուրումներից
ամենայն ինչ որ նման է լուսնազուրկ գիշերների փոշուն ինչ որ աչքերի առաջ
պատռվում է բծերի խալերի խարամների մահվան տեսիլների հուսահատության
ոռնոցների խորխած խեժաներկ մատուտակի խաչափառներ կատաղություն
կախարդական մրուր մուսկատ փոկ կոլոիդային ոսկի անհատակ ջրհոր, արի՛
այստեղ մութ:
Քաքոտ ոռեր փսխուքներ գյոթեր գյոթեր կեղտոտ խոզեր հնդկակաղնիներ մեզի
թթվաջուր կղկղանքներ արյունոտ խորխեր դաշտան յախք թրթուրի քրտինք դոնդող
խլինք փսլինք դո՛ւք դո՛ւք զզվելի թարախ ու հոտած սպերմ ժահր ուռուցքներ ճղված
միզապարկեր նեխած պցեր ցեռ սխտորի գղտոց:
Եթե դուք կյանքում գոնե մի անգամ սիրել եք, ինձ մի՛ արթնացրեք, եթե սիրե՛լ եք:

Գրքի ամբողջական տարբերակը կարդալու համար անհրաժեշտ է գնել այն և ներբեռնել Իմ գրքեր բաժնից:
Անցնել գրքի էջ
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