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Տաւիթ Ասէիթունօ

Թարգմանիչ՝ 
Սարին Աքպաշ

Տանիէլ Մոնթերօ Կալան

«Բողկէ» մը աւելի «Բողկէ» մը աւելի 
համով ըլլալով, համով ըլլալով, 

ինծի բրքուկի մը չափ ինծի բրքուկի մը չափ 
կենսանիւթ տուող Եւային,կենսանիւթ տուող Եւային,

ամենասիրելի ոլոռններուս՝ ամենասիրելի ոլոռններուս՝ 
Մոնիքայի, Տարիոյի Մոնիքայի, Տարիոյի 

եւ Գարոլինայիեւ Գարոլինայի
Տ.Մ.ԿՏ.Մ.Կ

Իքերի եւ Հիւկոյի,Իքերի եւ Հիւկոյի,
Եւ Մակելայի, Եւ Մակելայի, 
որ երբեք զիս չի զրկեր որ երբեք զիս չի զրկեր 
իր գաղափարներէնիր գաղափարներէն
Տ. Ա.Տ. Ա.



Սառնարանին մէջ բաներ մը կը պատահին։ 

Կարծես ոչ մէկ բան իր տեղն է, մռթմռթոց եւ աղմուկ կը լսուի։ 

Սառնարանին դուռը գոց է, բայց կը վառի լոյսը։

 Արդեօք ներսը ինչե՞ր կը պատահին։



Ահա այսպէս սկսան դէպքերը՝ լոյսը 
վառող սառնարանին մէջ...

- Լա՛ւ, կը բաւէ այլեւս,  - կը պոռթկայ սմբուկը,    - ինչե՞ր կը պատահին հոս։- Լա՛ւ, կը բաւէ այլեւս,  - կը պոռթկայ սմբուկը,    - ինչե՞ր կը պատահին հոս։

- Երբեք չեն վերջացներ իրենց - Երբեք չեն վերջացներ իրենց 
    պնակի բանջարեղէնները,       մռթմռթաց բրքուկը։    պնակի բանջարեղէնները,       մռթմռթաց բրքուկը։

- Այլեւս զզուեցա՛յ մռթմռթան եւ - Այլեւս զզուեցա՛յ մռթմռթան եւ 
       լալկան պզտիկներէն,                  պոռաց մեղրադդումը։       լալկան պզտիկներէն,                  պոռաց մեղրադդումը։

- Ինչո՞ւ մեզմէ կը գանին, բայց շատ կը սիրեն դդմաճը,  - Ինչո՞ւ մեզմէ կը գանին, բայց շատ կը սիրեն դդմաճը,  

ընդդիմացաւ բազուկը այս կացութեան դիմաց։ընդդիմացաւ բազուկը այս կացութեան դիմաց։
Բանջարեղէնները հետզհետէ կը զայրանան: Ոմանք իրենց Բանջարեղէնները հետզհետէ կը զայրանան: Ոմանք իրենց 
տերեւները կը ծեծեն, ոմանք երեսները կը ծամածռեն։ տերեւները կը ծեծեն, ոմանք երեսները կը ծամածռեն։ 
Պղպեղին բերնէն կծու խօսքեր կ՚ելլեն, ծաղկակաղամբն ալ փուք կ՚արձակէ։Պղպեղին բերնէն կծու խօսքեր կ՚ելլեն, ծաղկակաղամբն ալ փուք կ՚արձակէ։

- Ալ կը բաւէ՛։ Այլեւս չենք արտօներ, - Ալ կը բաւէ՛։ Այլեւս չենք արտօներ, 

որ այսպէս վարուին մեզի հետ, որ այսպէս վարուին մեզի հետ, 

- Մեզ կենսանի՛ւթ կը կոչեն։ - Մեզ կենսանի՛ւթ կը կոչեն։ 
կը պոռան բոլորը միաբերան։կը պոռան բոլորը միաբերան։




