
       “ინტერნაციონალი” 
 
. УАГЩАЭ УАГВЦТЙУ МАбЛПБЛАГ МЪЦГТП  
 ГЩД ДЦБНДБА: "МЫЕЙГПБЙИ" - ЙЕЛЙУУ. 
 ПТКДУФТМА ГАдКТА "ЙНФДТНАЭЙПНАЛЙ" 

 ГА СТЦАНФДЛЙ УбДЦЛში МЙЕЛЙУ.  
 МЦГАМ МАЩДЛЕДБУ ДУ дЙМНЙ ЬЕДНЙ, 
 ДУ СТЦАНФДЛЙ ЬЕДНЙ ГТПЙУА,  
 АГВЙЛУ ТПМ МПУЯЪГА КАЭПБТЙПБА  
 ГА ЦЧУКТЦЛДБЫЙ МЙЙМУбЕТ-МПЙМУбЕТА. 
 АМ дЙМНМА ГАУЮТА ЮЕДЛЙ ФАЮТДБЙ 
 ГА ЕАТУКЕЛАЕДБЙ АдЪАТА ЭАЖД.   
МЯЕДТЕАЛУ МПУЯЪЕЙФА УАУАбЛДДБЙ   
ГА ГААШАНА МПЛЙРЦЛ ВЖАЖД.   
МД МПМАВПНГА, АТ ЕЙЭЙ ТАФПМ,  
ТПЭА ПТКДУФТЙУ дАНВЙ МЙНДЛГА,   
ВАМАТгЕДБАМГД ФДТПТЙУ МПМбТД   

МФКЙЭД ТАЖМДБЙ ЙАКПБЙნДЛИА;   
МД МПМАВПНГА, АТ ЕЙЭЙ ТАФПМ,   
УЭДНА РАТЙЖЙУ УАЫЙНДЛ ГЩДИА,   

ЕДТУАЛДЛДБЙУ მЙДТ МбДЭЦТАГ  
КПМЦНАТДБЙУ ТБДЕА ГА СЛДФА;   
МД МПМАВПНГА, АТ ЕЙЭЙ ТАФПМ,   

ЧТАНКП-РТЦУЙЙУ ЮЭЕАნЕАТД ПМი,-   
УАГВЦТЙУ ЙШЙИ ЦКТАЕУ ПТКДУФТЙ  
ГА ДМАФДБА ЧАНФПМУ ЧАНФПМЙ.  
АЙ, РАТЙЖЙУ ТЙВДБЙ МЦЫЙУ,  

АЙ, ВАМПУЕЛА ФყЕЙЙУ ЖЦЖЦНЙУ,  
гДТ ВАМАТгЕДБА УЙбАТЦЛЙУА,  
УЙУбЛЫЙ ЬАбТЬПБА ЫДМГДВ КПМЦНЙУ.  
ЙУДЕ АМЮАЧТДБУ ВТЮНПБАУ ПТКДУФТЙ,  
УАНАбАПБА АЩАТ АбАТДБУ.  

АВДТА, მАМА ГА КАЛАФПЖЙ  
АВДБДН УАбЛДБУ ГА ЪАЕАбАНДБУ.  
КЙУКЙУЙ ЙУМЙУ ЦГАТГДЛ ШАЛИА,  
МАТгНЙУЧДТ УАУМДЛУ УЕАМДН ЧТАНФДБЙ,  
АЙ, ЕЙУ ЦВДБУ УАбЛУ КАЛАФПЖЙ,  
ИЕЙИПН УАТГАЧЫЙ ВАНАЛАНГДБЙ. 

კალატოზს რვაას ორმოცდარვიდან 
ახსოვს დღეები მწარე ივლისის, 
როცა საშინელ გამძაფრებაში 
დახვრიტეს ბევრი და მამამისიც. 
იგი აიღებს ხელში იარაღს, 
იგი მიიღო მუშათა რიგმა, 
მაგრამ დაეცა მალე კომუნა 
და სხვებთან ერთად ის მოკლულ იქნა. 
შემდეგ, როდესაც კვლავ ხვრეტდნენ ტყვეებს 



ქალმა კისკისამ, მოსილმა შავში, 
მოკლა ამ მუშის პატარა შვილი, - 
ის, კომუნარი, ოთხი წლის ბავშვი. 
მე მომაგონდა, არ ვიცი რატომ, 
ჰიმნი მომავალ რევოლუციის, 
ჰიმნი მასისთვის მებრძოლი გულის, 
ჰიმნი ხალხისთვის ამომავალ მზის 
და ციხეები, გამოძიება, 
სასამართლოთა განაჩენები, 
გადასახლება, რბევა. კატორღა 
და შემუსვრილი მუშათ ფენები. 
თითქო მიწის ქვეშ ისმის გუგუნი 
არალეგალურ სტამბათა ბორბლის, 
ცხრაას ხუთი წლის მღელვარე ფონზე" 
საქართველოის მრავალი ორბის. 
იშლება პრესნის ბარიკადები 
და იღვრებიან სისხლის წყარონი, 
ორკესტრი გრგვინავს, ვით გიგანტური 
ბორკილებისა მძიმე ჟღარუნი. 
ორკესტრმა დაჰკრა "ინტერნაციონალი", 
ეს ხმა არ არის მშვიდი და ნელი, 
კოლოსალური, ძლიერი ხმაა, 
ეს ხმაა ცხრაას ჩვიდმეტი წელი. 
თქვენ მარტო არ ხართ სადარაჯოზე, 
და თქვენთან ერთად იბრძვის ათასი - 
ჩვენი და მთელი კაცობრიობის 
გაღვიძებული მუშათა კლასი. 
წადით პირდაპირ ამ გზით და მუდამ 
მაღლა გეჭიროთ წითელი დროშა, 
ჩვენ კი ყოველთვის თქვენთან ვიქნებიო, 
იმ ბრძოლის დროს და ზეიმის დროსაც! 
და კიდევ ბევრი ბრძოლის გადახდა, 
ეჭვს გარეშეა, ჩვენ წინ დაგვხვდება, 
თუ მთელი ქვეყნის თავგასულობა 
თავდასხმისათვის კვლავ ემზადება. 
ხანდახან გული გექნება მშვიდი: 
რომ მოიხედავ, ბრწყინავს მზეები, 
რომ გაიარა თავისი დიდი 
ისტორიული ბრძოლების გზები. 
გვასწავლა ბრძოლა და გამარჯვება 
ათასმა, ბევრმა ათი ათასმა, 



ვინაც შესძლო და მოიგერია 
დაუნდობელი მტრების თავდასხმა. 
სად ათეული ათასი რიცხვი, 
რიცხვი უფრო მძლე და უფრო დიდი, 
წინათ ჯანსაღი და ღონიერი - 
დავრდომილია და ინვალიდი. 
წყლული მორჩება, არაფერია. 
ესკადრილიით, ხმალით და თოფით, 

კიდევ ბევრს ვნახავთ მტრის დამარცხებას 
ერთი სურვილით და ნებისყოფით. 

მუდამ მაღელვებს "ინტერნაციონალი", 
ეს ჟრუანტელი ჩვენი დროისა, 
ადგილს რომ მოსწყდა ძველი ცხოვრება 
და უფსკრულებში მიიმსხვრ-მოიმსხვრა. 
1927  
 
 
 


