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«Թե իմանայիք՝ 
ինչ ճամփաներով եմ անցել

 մինչ հասնեմ ձեզ»

Ժուլէթ Պետրոսյան

Զարմանալի զգացողություն է առաջանում Ժուլէթ Պետ-
րոսյանի գողտրիկ այս ժողովածուն ընթերցելուց․ առաջին 
հայացքից թվում է, որ այստեղ ամփոփված են հեղինակի 
առանձին մտքերը, հույզերը, մինչդեռ էջ առ էջ սկսում ես 
գիտակցել, որ սա մեկ ամբողջություն է՝ մեկ Մատյան, 
եւ ինչպես մարդու կյանքն է կազմված իր ապրած օրերի 
փազլից, այնպես էլ այստեղ՝ փազլի պես,  հավաքված են 
արարված այս աշխարհի կանոնները, ապրելու արվեստի 
բացահայտումները, մարդուն մտատանջող հարցականները։  

«Աստծո հետ ժամադրավայր է բանաստեղծությունը»,- 
ասում է հեղինակը եւ տանում ընթերցողին իր հետեւից՝ 
կանգնելու Աստծո առջեւ՝ աղոթելու, զրուցելու, հարցնելու եւ 
պատասխաններին սպասելու։ 

Դիպուկ բնորոշումներ, խորքային համեմատություններ, 
փիլիսոփայական եզրահանգումներ՝ յուրաքանչյուր տողում, 
սույն Մատյանի յուրաքանչյուր բանաստեղծություն-
փազլում, որն իր արձագանքն է գտնում ընթերցողի հոգում, 
առաջացնելով  համաձայնելու, վիճելու, իրն առաջարկելու 
մղումը։ Եվ հենց այստեղ, այս էջերում է կայանում ընթերցողի 
եւ հեղինակի հոգիների հանդիպումը՝ չէ՞ որ հենց ինքն է 
ասում՝  «բանաստեղծությունը հոգու հասցեն է»։

Գրականության մեջ հայտնի աֆորիզմներ ժանրին 
Ժուլէթ Պետրոսյանի ստեղծագործական գրիչը նոր երանգ 
է հաղորդում, նոր հանդերձանք տալիս․ լակոնիկ,   մեկտող 
սուր աֆորիզմների հետ մեկտեղ իր յուրաքանչյուր միտք-
պատկեր արձակ բանաստեղծության առանցքում հեղինակը 
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նոր աֆորիզմ է հյուսում, որը ծաղկի թերթիկների պես՝ 
ոչ հանկարծ, բացվում է․ «Վաղուց մոխիր եմ։ Ծխով չես 
վախեցնի ինձ», «Անխուսափելի է ճյուղերի սուսերամարտը, 
թե սաղարթը քամու հետ սիրաբանե», «Անսեր մարդուց 
մահն էլ կխուսափի։ Իսկ փոքրոգիները կկարծեն՝ չարը 
հարատև է»․ սրանք հատվածներ են Ժուլէթ Պետրոսյանի 
բանաստեղծություններից, եւ սրանցից յուրաքանչյուրը մի 
նոր աֆորիզմ է։

Ահա այսպիսին է Ժուլէթ Պետրոսյանի խոսքը, որը 
ծնվում է իր եւ ճերմակ թղթի մտերմությունից՝  Աստծո հետ 
ժամադրավայրում, եւ Մարդու հանդեպ (ով նրա բնորոշմամբ՝ 
«Տիեզերք է քայլող») խորը եւ նուրբ հարգանքից․ 
«Հաղթանակս ուրիշի պարտության հաշվին չլինի՜»։  Եվ 
կարծես ինքն իրեն է ասում․ «Բնությունն ու մարդը Աստծո 
երազանքի պտուղներն են։ Մնացյալն ավելորդություն է ․ ․ ․»։

Հրատարակչի կողմից
Գ․Ա․



Ժամադրավայր․․․

Աստծոհետ
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* * *

 Բա նաս տեղ ծութ յու նը հո գու հաս ցեն է։  Նա վա-
հան գիստ է, ուր մար մի նը կի սատ մնա ցած ա ղոթ քի 
պես կամ բող ջա նա։ Աստ ծո հետ ժա մադ րա վայր է բա-
նաս տեղ ծութ յու նը։ Եր կին քոտ դրախ տի մեջ է ճե մում 
 Բառ-դշխոն։  Բա ռե րը երբ տխրեն, խնջույք կսար քեմ, 
որ լռութ յու նը ար նա գույն գի նու պես հար բե։  Պա րի օ րը 
ու ար ևը գլխապ տույտ ապ րած գլոր վի իմ գիր կը։  Բա-
նաս տեղ ծութ յան ա ռա գաս տը լո ղում է քո աչ քե րում, հո-
գի՜ս։ Ո՞ւմ բա ժինն է այն տո ղը, որ գրե ցի քե զի ըն ծա։ Ո՞վ 
կկար դա։ Ո՞ւմ մեջ ես փնտրե լու կա րո տի թռչու նը՝ ա նու-
նը Ափ սո սանք։  Բա ռե րի հետ զգո՜ւյշ վար վիր։  Ձեռքդ 
ինձ չհաս նի՝ համ բույ րիս ե րա մը ե րա զիդ մեջ կպա րի։ 
Սր բութ յան սրբոց դող կա չաս ված խոս տո վա նութ յանդ 
մեջ։ Լ ռե, որ պա հը ա ռեղծ վա ծա նա։ Չ հաս կա ցա՝ կայի՞ր, 
թե՞ ոչ․․․  Գու ցե բա նաս տեղ ծութ յուն էիր օ րե րիս բաց է ջե-
րին։ Ո՞վ պո կեց, ո՞վ նե տեց հե ռու։  Կար տա սա նեմ՝ լսող 
չկա։ Ա նունդ նեկ տարն է հո գուս՝ իմ բառ, իմ ե ղե լություն, 
համր կյան քիս սիմ ֆո նիա․․․

* * *

 Տո ղը քայ լեց դե պի սիրտս։  Բա ռե րի սի րա խա ղը 
կրա կի տվեց մաշ կը աշ խար հի։ Ես մոխ րա ցա, իսկ բա-
ռը մի ու րի շի աչ քե րում նո րից ծա գեց, ուր ես չկա յի։  Կար 
տո ղի չան ցած ճամ փան ու Աստ ված․․․
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* * *

Չ սիր ված կի նը ար ցուն քի պես կթափ վի պա տու հա-
նին։  Ներ սից պա տաս խա նող չկա։ Չք նա ղի սիր տը ո՞վ է 
մո ռա ցել դրսում։ Ին չե՜ր էին մնա ցել մայ թե րին․․․  Լապ-
տե րից կախ ված հու շե րը թրջվել էին։  Չոր էր միայն օր-
վա սիր տը։ Ա պա գա յի հե քիա թը մո ռաց ման ձեռ քով է 
գրվում։  Հաս նո ղը դառ նում է թռչուն ու հրա ժար վում հո-
ղից։ Երկն քում խա րիսխ նե տելն էլ դժվար է։ Աստ ղերն 
ան գամ դա տա պարտ ված են մեռ նե լու։  Մերժ ված կնո ջը 
ոչ չորս պատ է տրված, ոչ էլ աշ խար հը կպար փա կի սև 
 բո ղո քը։  Դո ղա ցող կրա կի պես քայ լում եմ անձր ևի տակ։ 
Ոչ կյան քին եմ «ա յո» ա սում, ոչ մեր ժում եմ մահ վանը․․․

Չ սիր վա ծներ, ո՞րն է ձեր կրո նը։  Ձեր ա ղոթ քի 
շրթունք նե րը ին չո՞ւ են պաղ․․․

* * *

 Բիբ լիա կան պատ գա մը քա րե ար ցունք է աշ խար հի 
դեմ քին։  Դա րե դար քունս չի գա։  Քա րե դեպ քեր, քա րե 
վեր քեր․․․ Ո՞վ է կեր տել այս լա բի րին թը։ Աշ խար հից ելք 
չկա՞․․․  Հե քիա թե խնձոր նե րը գա լիք գա րու նի գովքն են 
ա նում։  Հե քիա թա սացն այս ի՜նչ համ բե րա տար է․․․  Լի նե-
լիութ յան է ջին կհաս նե՞մ երբ ևէ․․․ Իմ ստո րագ րությունս 
ևս մնա օր վա մաշ կին։  Մի ու րիշ հե քիա թի սկիզ բը դառ-
նանք միա սին․․․  Միայն թե Աստ ծո համ բե րութ յու նը 
չհատ վի․․․  Կո րել եմ ինքս իմ մեջ․․․ Խն ձո րի սեր մե րը ո՞ւր 
ցա նեմ։ Դ րախ տի հո ղից կերտ ված կող ակից չկա․․․
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* * *

Անձր ևե բա նաս տեղ ծութ յու նը տրո րե լով ան ցա։ 
 Հետ քը ծաղ կե զղջում էր, բույ րը չհա սավ ա պա գա յին։ 
Ու րիշ բա նաս տեղ ծութ յուն էր գրել ար ևա գա լը, ու տո-
ղա տա կում ինձ կրա կի տվել․․․  Բա ռե մո խի րը աչ քե րիս 
մի ջից կկայծկլ տա։ Ինձ նա յո ղը կայր վե։  Մոխ րա ցած 
օ րե րից դեմ քեր կկեր տեմ, բայց քա մու դեմ ա նուժ եմ․․․ 
 Քա նի՞ ան գամ ծնվեի։ Ա մեն մահ ինձ նից ին չե՜ր ա ռավ։ 
 Հոգ նել եմ։  Հեր թա կան բա նաս տեղ ծութ յու նը վեր ջա կե-
տը սրտիս մեջ դներ, վեր ջի բա ռի մեջ ա նէա նա յի․․․  Գի-
շեր վա ռեք վիե մը տա ներ ե րա զի եր կիր, ուր ինձ բո լո րը 
կճա նա չեն, բա ցի բախ տից․․․ Հ րա ժեշ տը ինչ քան էլ ցա-
վոտ լի նի, ի րա կան ցա վից կձերբա զատ վեմ։ Հ րեշ տա կի 
ար ցուն քից կհաս կա նամ, որ ինձ երբ ևէ նա խան ձել են, 
ի զուր չեմ ապ րել․․․

* * *

Ո՞ւր էի ես,  Տեր, երբ ժա մա նա կի աչ քե րից յոթ նա-
գույն օ րեր էին գլոր վում։  Տա րա ծութ յան սրտի զար կը 
հա մա հունչ չէ ե րա զիս։ Ին չո՞ւ։ Որ ես քայ լեմ ու չհաս նե՞մ 
հո ղին։ Երբ Ոչին չը ա նունս տվեց՝ չպա տաս խա նե ցի։ 
 Համր երգ էի՝ պատ կա նող միայն քեզ․․․  Փո շոտ են աչ-
քերս։  Հո ղի կնի՞քն է։ Որ չտես նե՞մ ա վե լին․․․ Իսկ իմ ու-
զա ծը՝ Լո՜ւյս։ Իմ ու զա ծը՝ յոթ օր վա հրա վա ռութ յուն, որն 
իր մեջ պա հել է խին դը քո... Ո՞ւր եմ լի նե լու, երբ քա մու 
վիշ տը մխի թա րող չգտնվե։ Թռ չու նի ճախ րան քը վա-
յելք չտա հո ղին՝ ծա ղի կը ինչ պե՞ս բու րե․․․ Ո՞ւր ես,  Տեր, 
առանց քեզ օրս ու շա թափ է…
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* * *

Լ ռութ յան սա վա նով քա նի՜ կյանքս եք պա տան քել։ 
 Գո նե թող նեիք՝ գար նա նը հաս ներ։ Արև տես ներ ծոպ-
քե րը սպաս ման ու շո ղե րի մեջ ծաղ կա թափ վեի․․․ Կ յան-
քը կույր աչ քե րով կհետ ևի խա ղին։ Ես կպատ ռեմ աս քը 
բախ տի, որ հե քիա թը սի րով վեր ջա նա։ Ի զուր։  Դարձ-
յալ գլխա վոր դե րը մե նութ յանն է։ Լ ռութ յուն, խո սիր։ 
Ա րի ա րա րու մից սկսենք։ Ա սա «սեր», ու ես թա գու հին 
կդառ նամ քո։  Հար ճը կդառ նամ Լույ սի, միայն թե ցույց 
տա տե ղը երկն քի։ Ոչ ոք չկի սի ըն թացքս հա զա րամ յա․․․ 
 Ներ կա յո՞ւմ եմ․․․ Անց յալ-ա պա գան ին չո՞ւ կու շա նան․․․ 
Ինչ պե՞ս ամ բողջա նամ, երբ էութ յունս Աստ ծո մոտ է․․․ 
Ստ վերս բախ տի զնդա նում տա րին մեկ կծաղ կի, կհի-
շեց նի բույ րը սի րո ու աչ քե րը կփա կի․․․ Եր կա թե զնդա նը 
չի՜ ան հե տա նա․․․ Եր կին քը այս քան մոտ է, իսկ ես կհե-
ռա նամ միշտ․․․ Լ ռութ յուն, իմ մայր, իմ քույր, քո թու նա-
վոր սի րուց ին չո՞ւ մահ չկա․․․

* * *

 Բա նաս տեղ ծութ յան պես ապ րե ցի։  Տո ղե րի վրա յից 
չքայ լե ցի դե պի կյանք։ Ս պա սե ցի՝ նոր օ րը փոխ վեր եր-
գի, բայց բախ տի կռին չը տո ղերս դարձ րեց լա բի րինթ։ 
 Նոր է ջի կա րո տով ճամ փա ըն կա։  Թա նաքս լերդա ցավ։ 
Ի սեր Բա ռի ին չե՜ր ան տե սե ցի։ Սև ար ցունք նե րի մեջ 
խեղդ վե ցի ու չհա սա ափ։ Է ջերս հարսն էին հե քիա թի։ 
Ին չո՞ւ բա ռի պես չհա վեր ժա ցա․․․
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* * *

 Քա նի՜ ան գամ կա ռափ նա րան բարձ րաց րին, բայց 
դա հի ճիս «գու թը» հո գե վարքս բազ մա պատ կեց։  Թե 
ինձ փրկեր՝ մնա ցած մեղ քե րը կներ վեին․․․  Դա հի ճի 
աչ քե րում արև նե րը ծունկի էին ի ջել ա ղոթ քի։  Լույս էր 
կա թում սուր սայր ժպի տից․․․ Կ պատռ վե՞ր պա տան քը 
վախի․․․  Ռեք վիեմն էր իշ խել սրտին։  Գո նե այս ան գամ 
սու րը կիջ նե՞ր, թե հա վեր ժո րեն ա պա սեի պի տի, մինչ 
սրով գրված վերջ նա գի րը փոխ վեր հա վա տամ քի․․․ Կըն-
դու նե՞ր ա ռա ջարկս ապ րե լու։ Եր կու մե նութ յուն կդառ-
նաի՞նք ամ բող ջա կան․․․  Քա նի՞ գա րուն է հար կա վոր, որ 
դարձ յալ աշ խարհ գամ, չճա նա չեմ, թե դու ես ե ղել իմ 
դա հի ճը, ինչ-որ սի րո կա պույտ հե քիա թում․․․

* * *

Ո չին չի ճամ փին ծո վեր են ծուն կի ե կել, լեռ ներ են 
թև  ա ռե լ եր կինք։  Ճա կա տագ րի պոե մը աստ վա ծաց րել 
է սիրտ ու հո գի։  Տո ղա տա կե րում եմ պատս պար վել, երբ 
կյան քը հե ռու էր եր գից։  Թե տոն էի, թե՝ սուգ․․․  Գի շեր, 
սրբագ րի՛ ինձ․․․

* * *

Կ յան քի նեկ տարն եմ ծծում, բայց հո գիս դառն է ու 
լե ղի։  Քա մին պա րի հրա վի րեց, որ քաղց րութ յուն խառ-
ներ հու շե րիս։ Թ ռիչ քով տար ված մո ռա ցա վե րա դառ-
նալ մայր հո ղին․․․
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* * *

Աստ ված երբ ինձ ճա նա պար հեց դե պի կյանք, մա-
խաղիս մեջ ման կութ յան քրքիջ է ր ու ան մե ղութ յան 
փշրանք։ Երբ դի մա վո րե, հու սա խա բութ յանս լա ցը 
կլսվի ու չծե րա ցող սրտիս մե ղան․․․

* * *

Եր կնքին սի րա հար ված թռչուն եմ։  Վայ րեջ քի հա-
մար ոչ սիրտ կա, ոչ հո գի։  Գե րի եմ հո ղին։ Ե րա զումս ան-
վերջ սա վառ նողն ո՞վ է։  Գու ցե եր կինքն էլ ի՞նձ չգտավ․․․ 
Ու մնա ցինք աչ քե րի մեջ Աստ ծո՝ մեկս դար ձած մարդ, 
մյու սը` գույն՝ ար ցուն քի պես թափ վող հո գուն․․․

* * *

 Վայրկ յա նի մեջ քա նի՜ դար է բյու րե ղա ցել։  Քա նի՜ 
օվ կիան է խեղդ վել ան մե ղի ար ցուն քում։ Անձր ևա կա-
թի լի մեջ եմ փնտրել ցա մա քը նոր կյան քի, բայց հույ սիս 
տա պա նը սի րո գա գաթ չգտավ։ Ե րազ նե րի մեջ պատս-
պար վե ցի։ Ձգ տե ցի գո նե ա ղոթքս հաս ներ Վե հին։ Ող-
ջույն ներս մե նութ յան սառ ցե ձեռ քե րի մեջ ու շա թափ-
վե ցին։  Քա նի՜ որ բա ցած օր ժա մա նա կի սպան դա նո ցը 
տա րան։  Հո ղի դա ռը քայլ քում եր կինք ներ փշրվե ցին։ 
Իսկ ար դա րութ յա նը սպա սող վա ղե մին կար ծում էր, թե 
հույ սը ողջ է դեռ․․․
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* * *

Եր կի րը կհետ ևե թռչու նի ճախ րան քին։  Մե ղուն 
ծաղ կի հետ համ բուր վե՝ քա մին աչ քե րը կգո ցե։  Ծո վը 
կմխի թա րե ա փե րին, թե նա վը հե ռա նա։ Ձ մե ռը անց յա-
լին ծուն կի չբե րի՞։  Սե րը ու շա նա՝ ճամ փա նե րի ար ցուն քը 
սառ ցե սպառ նա լիք է։ Ան խու սա փե լի է ճյու ղե րի սու սե-
րա մար տը, թե սա ղար թը քա մու հետ սի րա բա նե։ 

Ձ յու նոտ թար թիչ նե րիս վրա հույ սը կբող բո ջի՞ դարձ-
յալ։ Անհ նա րի նի ճամ փե քին մո լոր վե ցի։  Սիրտս ինձ նից 
ա ռաջ հա սավ հե քիա թի եր կիր։  Բայց ման կութ յու նը 
կորց րա ծին ո՞վ կճա նա չի։  Բախ տի հետ ծա նո թա նա լու 
օ րը ա ղոթք ներս լա ցին։ Ինձ մխի թա րո ղը գրիչս էր ու 
ե րա զը։

* * *

Կ գա՞ իմ ժա մա նա կը, երբ ձյու նը թափ վի ժա մա նա-
կին։ Խն ձո րը ծա ռի վրա այն քա՜ն սպա սի, մինչ խղճիս 
ձեռ քը հաս նի ճյու ղին։  Տա րա ծութ յու նը բախ տի ա փե-
րում չլո ղա՜, հաս տա տուն դառ նա լույ սի քայլ քը։ Ար-
գել ված ոչ մի ա նուն շուր թե րիս վրա չդո ղա․․․ Կ գա՞ իմ 
ժա մա նա կը՝ ա մեն վայրկ յա նը սի րո՛  ծա ռա։  Մե նություն-
ներս գահն կեց ե ղած մե ղա գան։  Հո ղը վեր ջա պես դառ-
նա հա րա զատ, ու ես չեն թարկ վեմ ճա կա տագ րին։ Երկն-
քի կա րո տը թռչուն դար ձած ինձ նից բա ժան վե լիս, ես 
հո ղի մե ջից օ րոր եր գեմ դա րե րին․․․
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ՀԱՅ ԵՄ՝ ԹԱՓԱՌԵԼԸ 

ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ Է

Ամ պե րը կո րո տան։  Կայ ծակ նե րը կհի շեց նեն  Թուր 
 Կեծա կին։  Ձեռքս չի հաս նի եր կինք։  Հույ սե րը զին վել են։ 
 Չե ղած ծո վի հա տա կը կսու զվեմ, որ թամ բեմ  Քուռ կիկ 
 Զա լա լին։  Հո ղոտ օ րե րի մեջ կխրվեմ։ Երկն քոտ ոչ սիրտ 
կա, ոչ ա ղոթք։ Պղն ձե քա ղա քում ծնծղ անե րը կզար կեն 
ա վե տի սը նոր կյան քի։  Կուռ քե րի աչ քե րը մի-մի գուռզ 
դար ձած գետ նով կտան հե քիա թի խնձոր նե րը։ Ա ռանց 
ե րա զի ա նի մաստ է ապ րե լը։ Օ րե րը անն պա տակ կաս-
պա նդա կեն։ Ճ յու ղե րիս չո րա ցած գա րուն ներ կժպտան։  

Ճամ փա նե րը սա պա տա վոր են։  Ճամ փի վեր ջին ի՞նչ 
կսպաս վե՝ ոչ ո քի հա մար կար ևոր չէ։  Հո ղի մեջ թաղ վե-
լով կքայ լեմ։ Իսմիլ Խա թուն նե րը ճամ փաս կկտրեն։

 Սեր չխոս տո վա նեք, օ տար ներ, ես հա՜յ եմ։  Բա ցեք 
ճամ փան Ագ ռա վա քա րի։  Մա ղա խիս մեջ ստվերն է  Մա-
սի սի,  Սիփան  սա րի զեփ յու ռը ոս կի ու Ան ջուր քա ղա քի 
պա պակ շուր թե րը։ Իմ հույ սը  Շամ ու  Հա լեբ է տար վել։ 
Իմ հա ցը դառն է ու լե ղի։ Ի սկզբա նե Առ յու ծաձև օ րեր 
չու նեի եր ևի․․․  Մա րու թա բարձր սա րե րը դա տաս տա-
նա գիր են։ Ո՞վ կարկ տա հա րեց իմ պես խեղ ճի սի րո 
ար տե րը։ Ուժդ ինձ հետ կչա փես, Կ յանք։  Գո մե շի յոթ 
տակ կա շի կփաթ թեմ աշ խար հին, որ ցա վիս մռնչյու նից 
չպատռվի։  

Բախ տի ճա կա տը ար ցունք նե րովս կճեղ քեմ, 
միևնույն է` հույ սե րիցս հարկ կառ նի․․․ Հ րա ժեշտ կտամ 
ին ձի մայ րութ յուն ա րած ար ևին, ու գի շե րը կու շա նա 
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դարձ յալ․․․ Կճ չամ․ «Է՞ր ես, աշ խարհ, կամ սի րի, կամ բա-
ժան վենք ա ռանց դա վի․․․»։ Օ րերս կեր գեն․ « Կեն դա նի 
եմ, սեր, մեկ էլ ա րի․․․»։ Լ սող չկա․․․  Մե նութ յանս ջա ղաց-
քա րե րը քա ռա սուն կտոր ա նող չկա՞։  Բախ տի զար կը 
իմ վրա կառ նեմ, միայն թե ժպտա՜ս, Կ յանք․․․ Եր կինք ու 
ծով  Կա պույտ բեր դի գով քը կա նեն՝ աշ խար հը մե նաս-
տան է վեր նագ րով․․․ Ի րար չենք ճա նա չի ես ու զա վակս։ 
Օ րե րի ե ղեգ նու տից թու նա վոր նե տեր կսլա նան հե ռու։ 
Ո րը կսպա նե, ո րը կդա տա պար տի չմեռ նե լու․․․ Ազ նի վը 
կնետ վի երկն քից, նեն գը իր էութ յամբ կթու նա վո րի հո-
ղը, ու աշ խար հը կզրկվի բա րութ յան բեր քից․․․  Մար դիկ 
նույն Աստ ծո ե րա զան քի պտուղ նե րը չէի՞ն։ Ե րազ նե՞րն էլ 
պղտո րե ցին ի րենց ա չուկ նե րը․․․ 

 Հո ղը չդի մա ցավ ցա վիս։ Ետ ևիցս գոց վե ցին դռնե րը 
Ագ ռա վա քա րի։  Կել նեմ, երբ ձեռքդ հաս նի ար ևին, մատ-
նա հետքդ դառ նա Լույ սի կնի քը․․․ 

 Հայ եմ, թա փա ռե լը ճա կա տա գիր է եր ևի․․․

* * *

 Վա ղուց մո խիր եմ։ Ծ խով չես վա խաց նի ինձ։ Դ րո-
շիս ծալ քե րում ա զա տութ յան կա րոտ կա։  Բար ձունք 
կփնտրեմ, որ փող փո ղամ։  Գույնս դառ նա լա զուր, ու 
թռչու նը ար ևի աչ քե րում ճախ րի ա ռանց այր վե լու։  Ժա-
մա նա կը վայրկ յա նի կա րո տից պա տե պատ չտա ի րեն։  

Հաղ թա նակս ու րի շի պար տութ յան հաշ վին չլի նի՜․․․ 
 Վա ղուց մո խիր եմ։ Ար ևի տակ լոկ հու շերս կբազ մա-
պատկ վեն․․․
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* * *

Արծ վին բար ձուն քով կվա խաց նե՞ս, աստ ղե րին ան-
կու մո՞վ, ծո վե րին ա փո՞վ․․․  Ծա ղի կը կսպա սի՞ աշ խար հը 
ծուն կի գա ու չքա ղի՜ ի րեն։ Կհեռանաս չվերադառնալո՞ւ 
պայմանով։  Աչքերիս մեջ վախ չկա։ Ու զես` մնա,   ուզես` 
հետ ևե ու րի շի։ Ես ան սե րութ յան ա փին ոտք չեմ դնի։ 
Կմնամ հու շե րի ծո վում։ Ու զես` փրկե, ու զես` կխեղդ վեմ։ 
 Միայն թե օրդ իմ ա նու նով կոչ վե։  Հո գուս նա վին վստա-
հե, կհան դի պենք թե կուզ մյուս աշ խար հում։ Ինձ բա ժա-
նու մով չես վա խաց նի, ես հու շե րի՛ տեր եմ․․․

* * *

Ին ձից ին չե՜ր ա ռավ կյան քը։  Փո խա րե նը՝ դրախ-
տի թռչուն նե րը բառ դար ձած բույն հյու սե ցին եր ևա-
կա յությանս երկն քում։  Քայ լե ցի։ Ին չի որ հպվե ցի` բառ 
դար ձավ։  

Բա ռե րը կա րո տի պես բա ցին ի րենց թևե րն ու․․․ ին-
ձի մնաց հա ռա չել ու․․․ չափ սո սալ․․․ Ապ րե ցի։ Ում սի րե-
ցի՝ բա նաս տեղ ծա ցավ։  Դար ձավ աշ խար հի նը, ոչ իմս։ 
 Բախ տը մաշ կիս վրա գրեց եր գե րի եր գը, բայց միայն 
Աստ ված կար դաց այն․․․
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* * *

Մթն շա ղը կո պե րիցս կախ ված ինք նաս պան կլի-
նի։  Լապ տեր կվա ռեմ, որ պես զի օ րը մա հից չվա խե նա։ 
 Լույ սը կսղոս կի լապ տե րից ներս, ու պա տի ստվեր նե րը 
կփոր ձեն ապ րել իմ ու ար ևի փո խա րեն։ Աշ խարհն ու ես 
մա հը կճա շակենք մինչ ար շա լույս․․․

* * *

 Ձիե րը քաշ կտան կա րո տիս դին։  Քա մին կդժվա-
րա նա ա նոնց հաս նել։ Արև նե րը կդո փեն Ժա մա նա կի 
կուրծ քը։  Կա րա գա նան բախ տի սրտի զար կե րը։ Անձրևը 
կփրփրա կա լե։ Ջն ջեի հետ քերս՝ ոչ ոք չտես ներ, թե ուր 
կեր թամ։  Ձիե րի վրնջո ցը կա պույտ ռեք վիեմ է, կյան քի 
նա հանջն է մահ վան կան չե րին ըն դդեմ։  Քա մի նե րին 
ըն կե րա ցած ձիե րը մո ռա ցան, որ սու գի սև  համ բույ րը 
թամ բել է ի րենց, սան ձել է կրքե րը կրա կե, ստի պել հո-
ղին են թարկ վել․․․  Բայց ձիե րը հա սել էին հո րի զո նին, ու 
ա մեն ինչ շատ ուշ էր ար դեն․․․

* * *

 Թե ի մա նայիք՝ ինչ ճամ փա նե րով եմ ան ցել մինչ 
հաս նեմ ձեզ։ Ելք չկար օ րից օր, հնից՝ նոր։ 

 Թե ի մա նայի ճամ փա բա ցե լը կյանք ար ժի, ա րա-
հետ նե րին սրտիս տե ղը չէի ա սի․․․
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* * *

Դժ բախտ ծա ղիկ չկա։ Ա մե նա ծեր թռչու նի թռիչ քում 
նույ նիսկ ան զո րութ յու նը տեղ չու նի։  Վեր ջին ճախ րան-
քը տոն է։ Թ ևե րով կա պույ տը կգրկի։ Ամ պի ուն կե րին 
կշշնջա խոս քեր, որ հողն էր հու շել։ Չժպ տա ցող գույն 
կա՞։ Աստ ղե րի քրքիջը խա վա րին լույ սով կվա րա կի։ Ան-
սեր մար դուց մա հն էլ կխու սա փի։ Իսկ փոք րո գի նե րը 
կկար ծեն՝ չա րը հա րատև է։ Ա տե լութ յան աշ խար հից 
Ժա մա նա կը փա խել է ու մո ռա ցել, որ ի րեն սպա սող կա։ 
 Տա ռա պան քը թե չայր վի, գա րու նը ինչ պե՞ս գտնի աշ-
խար հի ճամ փան։ Կփլ վի՞ պատ նե շը բախ տի, որ եր ջան-
կութ յու նը ճե մի սրտիս ըն դա ռաջ։  Գիրկդ բաց, որ ար ևը 
վար չընկ նի, չխա թար վի տրո փը Ժա մա նա կի։ Ա մեն բան 
հա մըն թաց միտվի դե պի հո գին․․․ 

․․․ Գե ղեց կութ յանդ ա նունն ի՞նչ է։ Իմինս՝ Կա րոտ։ 
Ար ցունք նե րով ջրե ի հո ղը, որ ծլեր նե րու մը Աստ ծո։  Ժա-
մա նա կի կրծքից օ րեր քա ղեի, գի նի քա մեի, հար բեց նեի 
ին ձի օ տա րի աչ քով նա յող տա րա ծութ յուն նե րին։  Սիրտն 
առ նեի սի րո, որ խռո վութ յա նը վերջ դներ։

 Մե նութ յանս մաշ կը կսրսփա գույ նի կա րո տից։ Ալ 
կու զի հան գել։  Զար դար վել օ րե րից դուրս ծնված լույ սի 
պես։  Զար դար վել ինչ պես այն հար սը, ո րի հա մար փե-
սա յի կո րուս տը մահ չէ․․․ Կ յան քի կոշ տութ յա նը այն քա՜ն 
եմ վարժ վել, որ մահ վան հպան քը ան ծա նոթ սպաս-
վածն է։ Փր կութ յուն, ո րի մա սին լե գենդ նե ր եմ հյու սել 
ու կո րել հյուս քե րի մեջ։ Խճճ վել եմ կաս կա ծի ձեռ քե-
րում․․․  Հե քիա թը մի՞ թե զար դա նախշ ծու ղակ էր։ Թմ բիր 
էր բախ տի բե մադ րութ յու նից չխե լա գար վե լու հա մար․․․ 
Ե րազ նե րին թամ բեմ ու հե ռա նամ։ Ու թե մեռ նեմ՝ ո՛չ այս 
հո ղին․․․
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* * *

Ա նունդ պոեմն է սի րո։  Կի սատ տողս երկն քից կախ-
վեց։  Վեր ջա կե տը կար ծիքս չհարց րեց․․․ Օ րե րը ո՞ր տա-
ռա պյա լի մո լո րակն էին կեր տե լու․․․  Պոեմն էիր սի րո։ 
Երբ հե ռա ցար՝ վեր ջին էջն էր կյան քիս։ Ո՞ր դրախ տում 
էինք շա րու նակ վե լու․․․

* * *

 Հին աստ ված նե րի գա վի թից նժույգ գո ղա ցա։ Ա նու-
նը դրի  Բախտ։  Պա րա նո ցից ե րաժշ տութ յուն կա խե ցի։ 
 Բա շը զար դա րե ցի ժա մա նա կի խո ստումնե րով։  Թեեւ 
օ րը թամ բի վրա քնով ըն կավ ու սմբակ նե րի տակ տրոր-
վե ցի։ Ոչ հա սա ինձ, ոչ վե րա դար ձա աստ ված նե րի եր-
կիր։ Ան նե րե լի էր մեղքս՝ ա ռանց աստ ված նե րի կամ քը 
հարց նե լու ապ րե ցի՝ մո ռա նա լով, որ առջևում մահ կա․․․

* * *

Ե րա մը երկն քի վրա բա նաս տեղ ծութ յուն գրեց, հո-
գիս տա կը ստո րագ րեց։ Օ րե րի վտա ռը ին չե՜ր էր մո ռա-
ցել ժա մա նա կի ուռ կա նի մեջ։  Հե քիաթս խու լու համր 
էր․․․ Ինչ քա՜ն ե րի տա սարդ էի՝ ոչ սեր էի հաս կա նում, ոչ 
բա ժա նում։ Անց յալ-ա պա գա յի կա մուր ջի վրա ա ռա ջին 
քայ լերս էին։ Չ գի տեի, որ սի րո տոմս ակը կենտ էր, ու 
սիրտս այդ պես էլ որբ էր մնա լու․․․
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Ար ևի վրա քա նի՜ պայթ յուն ե ղավ, մինչ քեզ կսպա-
սեի։  Քա նի՜ անձրև հրա ժար վեց թափ վել։ Եր կինքն էլ 
տե ղում չէ։ Թռ չուն նե րի՞ն ինչ պես մխի թա րեմ։  Հո ղի լեզ-
վին բա ռը սա ռել է։  Գա րունն էլ ա նուն դ ա ռել- փա խել 
է։ Ինչ պե՞ս հա մո զեմ եր կի րը պտտվի․․․  Քա նի՜ խիղճ է 
խեղդ վել, մինչ տա ռա պանքե ծո վը դար ձել է թռչուն, 
հե ռա ցել մեղսան քի ա փից․․․ Ձ մե ռը դա տա պարտ ված 
է սա ռույց նե րի մեջ ինձ փնտրե լու։  Թիա պարտ օ րե րից 
ինչ պե՞ս գա րուն հու սամ։ Ինչ պե՞ս սի րա հար վեմ գույ նին, 
երբ ա դա մա մու թի աչ քե րում կմխա ա ռա վո տի ող բը։ 
 Սեր, եկ տիե զե րա նանք։ Երբ Ժա մա նա կը ինձ պա րի 
հրա վի րե, եր կին քը կա րող է չդառ նալ ե րաժշ տութ յուն․․․ 
 Քա նի՜ դար եմ բաց թո ղել, մինչ հաս նեմ շղթայ ված ոտ-
քե րով դիպ վա ծին․․․

 Թեև ի մաստ ու նե՞ր հաս նե լը․․․

* * *

Ե րա մը փամ փուշտ նե րի լա բի րին թո սում չկորց նի՞ 
գար նան կան չը։  Թեև անց յա լը հի շեց նող ո չինչ չկար։ 
Ա մե նուր եր կա թե հա յացք է ու եր կաթ յա երգ։  Հող ու 
երկին քոտ ո չինչ չի մնա ցել աշ խար հում․․․

Եր կին քը ի՞նչ կզգա, երբ փամ փուշ տը վի րա վո րե 
ամ պին։ 

Հր թի ռը լո ւյ սի ա րա գութ յա նը մար տահ րա վեր կնե-
տի, ու օ րը կու շա նա հան դիպ ման գալ։ Աստ ված ի՜նչ 
համ բե րա տար է․․․
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 Ծա ռը կու զի հաս նել հե քիա թի պա րին՝ Հու շե րը 
կբող բո ջեին։  Չար ե րազ տես ներ՝ վար սա թափ կլի նեին 
հույ սե րը։ Ճ յու ղե րի բա խու մը հա սա րակ սու սե րա մարտ 
չկար ծե՜ս՝ աս պետ նե րի բա խումն էր հա նուն գե ղե ցի կի։ 
Ո րը ծուն կի կգար, ո րը ծուն կի կբե րեր դա րը, որ ժա-
մա նա կի ծնծղա նե րը լսե լի լի նեին մար դուն։ Պ տու ղը 
ման կան պես կժպտար, եր բեմն էլ կկարկ տա հար վեր 
հենց ճամ փի սկզբին․․․ Բ նի վրա նո րա նոր հե քիաթ ներ 
կգրվեին։ Փ չա կի փե րին իր սիր տը կնե տեր գար նան ոտ-
քե րի տակ։  Ծա ռը մա գիլ նե րով կխրվեր ի րա կա նութ յան 
կո կոր դին։  Չէր հաս կա նա՝ ի րենից ի՞նչ կու զեր բախ տը։ 
Ին չո՞ւ սկսել ա մեն ան գամ նո րից, երբ կա րող էր  դառ նալ 
ան սահ ման գե ղե ցիկ, դառ նալ հե քիա թի բա նա լին․․․

 Տա պալ ված դա րը լուռ կար տաս վեր։ Ան տուն աշ-
խար հի սիր տը կդո ղար։  Խա բու սիկ էին օ րե րը, վստա-
հութ յուն չէր բող բո ջի հույ սի շուր թին․․․ Ու կա նա չը ան-
բառ կմեռ ներ։  Ժա մա նա կը հու նից դուրս էր ե կել։ Աշ-
խար հի ըն թաց քը հե քիա թից զուրկ ա հար կու էր։ Ո գի 
էին ա ռել չա րի զա վակ նե րը ու կսպառ նա յին բա րու հի-
շո ղութ յու նից ե  ղի ցիի օ րո րո ցա յի նը ջնջել․․․
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 Մայր մտնող ար ևի վեր ջին շողն եմ․․․
․․․ Կո րած քա ղա քում ար ևը ծա գեր՝ մար դիկ կմո ռա-

նա յին ի րար շնոր հա վո րել։  Ծա ղի կն աչ քե րը բա ցեր՝ տե-
սա ծը եր կին քը չէր։

Թռ չու նը չէր հասց նի մյուս աշ խար հից գա րու նը բե-
րել։ Օ րը օր վան չեր գու մար վի։ Ժ պի տը կորց րած նե րի 
երկ րում մսխվել էր ե րա զան քը։  Միայն քա մին գի տեր 
եր ջան կութ յան տե ղը, բայց ո՞վ կհաս ներ ետ ևից։ Ար ևը 
ա մեն ա ռա վոտ կպատ մեր լույ սի լե գեն դը։ Ով հա վա-
տար՝ կհաս ներ եր կինք, ով ոչ՝ հող կդառ նար ու փո շի․․․ 
Ինչ քան հե ռա ցա, այն քան մո տե ցա մի նոր սկզբի։  Կո-
րուստ ներս լեռ նա ցան, իմ ու իմ միջև ան դունդ ներ գո յա-
ցան։ Եր ևա կա յութ յունս հարս տա ցավ։  Խորհր դի ծա ռից 
կախ ված օ րը թո վեց ու․․․ ես գտա ու կորց րի ինձ․․․ 

Իմ մա սին չհի շեց նեք քա ղա քիս․․․

* * *

Օ տա րի ծա ռից կախ ված պտուղ եմ։  Հո ղը ծաղ րում 
է ինձ․ « Քեզ ո՞ր քա մին բե րեց․․․»։ Աշ նան թա փո րը բախ-
տի հի շո ղութ յա նը դառ նութ յուն խառ նեց։ Կռ վախն ձոր 
եմ։ Դ րախ տի ար ցունք ներն են բող բո ջել ճյու ղե րիս։ Այդ-
պես էլ ներ ման ճամ փան չգտա։  Պատ րա՞ստ ես համ տե-
սել ինձ, քո փոր ձութ յո՜ւնն եմ․․․
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Օ րե րն իմ մեջ քեզ էին փնտրում։ Ն րանց ու րա-
խաց նող ո չինչ չու նեի։  Հու շե րով էի կե րակ րում, սրտիս 
փշրանք ներն էին գե րա դա սում` հոն էիր դու․․․

Օ րը խռով մայր էր մտնում, տե ղը զի ջե լով մի նոր 
կա րո տի․․․ Ինչ պե՞ս հաս նեմ  Լույ սին։ Ինչ պե՞ս ապ րեմ կես-
երկն քով, կես-երկ րի վրա․․․  Թե ի մա նա յիր գա րուն նե րից 
խռով ծաղ կած ծա ռե րի վի՜շ տը․․․ Նույ նիսկ ա շունն այդ-
քան նախ շա զարդ չի պա րել, ինչ պես դու․․․ 

* * *

Ոչն չութ յան պես թե թև, լույ սի պես ժպտուն, թա կեի 
Աստ ծո դու ռը։ Ներ սից ծա ղիկ ներ թափ վեին վեր քե րիս 
վրա։  Մո ռա նա յի, թե ով եմ։ Ար մա տա խիլ ա նեի հու սա-
խա բութ յունս ու դառ նա յի  Լույ սի ճամ փորդ․․․

* * *

 Մե նա վոր եմ։  Վա րա գույ րը համ բու րող քա մի, ին ձ էլ 
համ բու րի։  Ծա ռե րը կխո նարհ վեն հու շե րիս ա ռաջ,  ու 
փո ղո ցը կար ցուն քոտ վի․․․  Մե նա վոր եմ ա սե լու ի րա-
վունք չու նեմ․․․  Տիե զերք եմ ու հո գի․․․
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․․․Դ ժվար է, երբ ա րեւ ներ ես երկ նում, իսկ շուրջդ 
լույ սի կա րոտ ո չ ոք չկա․․․

․․․Դ րախ տը որ պես մա տա նի դնեին մա տիս, բայց 
մերժ ված սի րո տխուր նա հանջն եմ․․․ Ո՜ւր էր, սո վո-
րություն պի տի դառ նար ա մեն ե րե կո սի րո կո ղից դարձ-
յալ ա րար վե լը․․․ 

․․․Օ րե րը հաշվ ված էին, հո ղե րը` լքված․․․  Հո ղից ար-
դեն անհ նա՞ր էր մարդ ա րա րե լը։  Կա վի մեջ վա խի սեր-
մը կար, ին քիշ խան սե ւը կա սի րո փո խա րեն․․․  Կո րած 
ա րե ւը աչ քե րումս է։ Անձ րե ւի կա րո տում եր ջան կութ յու-
նը կորց րել է ել քը դե պի նոր օ րեր։ Ար ցուն քիցս ծո վեր եմ 
կեր տել, ուր սի րո աստ վա ծու հի նե րը լո ղան։  Մո ռաց նել 
տան, թե ցավ կա ու սուգ։  Հաս նեմ հոն, ուր չհաս նե լը 
մեղք է ու վիշտ։  Հող ցա նեմ ծո վի փրփու րին, որ խեղդ-
վո ղը ափ ու նե նա, տուն դառ նա կո րած սե րը։ Ան դուն-
դի եզ րին սփռել եմ քա մու թե ւե րը, որ  Լե ռան մրմուն ջը 
դառ նա ձայն բառբա ռո ու ա ղա ղա կի ողջ աշ խար հով․ 
« Քայ լիր իմ տե ղը, քայ լիր ան դա դար, մինչ չի հա սել․․․»։ 
Իսկ հաս նե լու հա մար  Լե ռա նը թե ւե րիդ առ ու․․․ ու սե րիդ 
կզգաս հպու մը Աստ ծո․․․ Չ խաբ վես ա րար ման 7 օ րով։ 
 Սի րո թե ւով դարձ յալ ա րա րել է պետք ա մեն քար ու 
թուփ․․․  Սի րա զերծ ապ րեմ` կկրճատ վի 7 օր վա եր գը․․․ 

․․․Ծա րավ եմ ա րար վե լու։ Ա րե ւը նժա րին դրած 
ար շա լույս նե րիցս հա շիվ չպա հան ջես, չկշռես ան մե-
ղությանս ան կա րո ղութ յու նը․․․ 

 Մայ րա մու տը ծու ղա՞կ է․․․  Վիշ տը ար յանս գույ նը 
չփո խի՜, օր վա կո րուս տը չդառ նա՜ հա վեր ժա կան։ 

․․․ Հե քիա թա սած մո լո րակ նե րի պա րին միա նամ ու 
մո ռա նամ, որ եր բե ւէ մեռ նել է հար կա վոր․․․
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Ար ցունք նե րիս մեջ է մեղ քի քրքի ջը։ Ու րա խությունս 
այն քան թա՜ց է։ Ա րեւ նկա րեմ երկն քում, որ ա րե ւը մե-
նակ չտխրի։ Ժպիտս շա՜տ է ան փա ռու նակ, համ բու րի, 
որ մեղ քն ան հե տա նա, բա րին այ սու հետ իմ բե րա նով 
խո սի, պա տաս խանդ լի նի այն քա՜ն հա րա զատ․․․

․․․Սր տիս դաշ տե րում մեղ քի ոտ նա հետքն է սփռված։ 
Աստ ված կիջ նի՞ հոն զբոս նե լու, ոտ նա հետ քե րը ծա ղիկ 
դար ձած հու շեն, որ ար դեն մե նակ չեմ, չե՜ն մո ռա ցել ինձ 
եր կինք նե րը․․․ 

․․․Ար յունս դրախ տի ալ եր կինքն է, հրաշ քի ծա ղիկ-
ներն է ջրե լու։  Միայն սի րուն է տրված մո րե մերկ լո ղա-
լու այդ ջրվե ժի տակ։ 

․․․Երբ հաս կա ցա սի րո ար ժե քը, Աստ ծուց շատ էի 
հե ռու։ Անձ րե ւի պես կթափ վեի ու չէի հաս նի հո ղին։ Ան-
ջուր ծո վե րի մեջ փո թոր կի ձայ նը լսե՞լ ես, միա ցե՞լ ես այդ 
չոր ող բին։ Բռ նեի հո րի զո նի ձեռ քը, որ չե րե րա յի հույ սի 
շեղ բին։ Կտ րեի այն կա պը, ո րի վրա բախ տը շշնջա ցել 
է սեւ խոս քեր։ Ես հոս եմ, ո՞ւր ես դու, սեր իմ հրա լե զու։ 
Ար դեն մո խիր եմ։  Չեն հաս կա նա, ու զածս միայն դու ես, 
միայն դո՜ւ։ Կ յանքս կրա կե պար է սե ւին։ Երբ խո սել գի-
տեի, ա նունդ օ տար էր՝ իմ կո րած ե րազ նե րի ա նարշա-
լույս փառք․․․  Թե հաս կա նամ ա րե ւի լե զուն, կհաս նե՞մ 
Աստ ծուն․․․  Մեղք է եր ջա նիկ չլի նե լը, թե ա մե նուր է սե-
րը․․․

 Օ րե րի երգ չախմ բից դուրս եմ։ Մա հա պարտ սե ւը 
կպայ քա րի հա նուն ինձ։ Ս պի տա կը մատն էլ չի շար ժի 
որ պես փրկա գին։ 
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 Ա մեն քը ըն թա ցան դե պի ա պա գա։ Ես մնա ցի անց-
յա լի ստվե րում։ Երբ օ րը բաց վեց, ե րազ ներս հա գա, որ 
ոչ ոք չճա նա չի իմ մեջ ի րեն։  Մեղ քիս անկ յու նա քա րը ո՞ւմ 
հա մար է աս տի ճան լի նե լու։  Թե ե րազ նե րիցս մեր կա-
նամ, ո ղոր մե լիութ յունս լույս աշ խարհ կգա։ Ա պա գա-
յին միս ու ար յուն կտամ, որ բա բա խի բախ տի սիր տը։ 
 Մատս զար կե րա կին է, քա նի՞ ան գամ ա նունս տվեց․․․ 
 Պա հը սեւ թի թեռ դար ձած ժա մա նա կի դեմ քը կծած-
կի, որ կյան քը գու նա վոր աչ քից զրկվի։ Ե րա նի չտես նեի 
ե րանգ նե րը թա խի ծի․․․ 

Ար դա րութ յան դեմ քին շպրտված քար եմ...  Սիրտս 
օգ նութ յան կկան չի։ Ոչ ոք չի մո տե նա, որ չար յու նոտ վի։ 
Կս պա սեն մինչ ինձ նից ո չինչ չմնա՝ նոր փնտրեն ար դա-
րաց նող խոս քեր։  Գու ցե փառ քի պատ մու ճա նը ծփա ու 
ինձ հասց նի եր կինք նե՞ր․․․

 Տա ռա պանքս խնջույ քի կհրա վի րի ե րեկ վա ինձ 
քար կո ծող նե րին։ Ո մանք ցա վովս կհար բեն, ո մանք․․․ 
սր տիս հեն ված կփոր ձեն հաս նել․․․ Իսկ երկ րի վրա 
ես եմ ու հո ղը, որ կսպա սի՝ ձեւ տա ա պա գա յին, ե՞րբ՝ 
գաղտ նի է նույ նիսկ ի րեն․․․

Աստ ված թաքց րեց ինչ պե սը։ 
Ին չը փռեց ոտ քե րիս տակ․․․  Հա կա ռակ վե ցի։ Ան-

սահ մա նութ յու նը ե րա զե ցի։  Կորց րի ե րա զի մուտ քը, 
ի րա կա նութ յան դեմ քն ու այն ա մե նը, որ ի վե րուստ էր 
տրված ինձ․․․ 
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Հ րեշ տա կը հո գուս մեջ հյուր էր։ Սր տիս սկի հը լի էր 
եր կն քով։  Ծաղ կե ա ղոթք ներ կթափ վեին պան դուխտ 
օր վա դեմ քին։ Կ ճա նա չեի ին ձ եւ ձե՛ր աչ քե րով։ Ինչ քան 
կի՜ն էի․․․  Կա վա հո ղիս մեջ հրեշ տա կին ինչ պե՞ս բան-
տեի։ Եր կինք նկա րե ցի բախ տի աչ քե րին, որ կապ վի հո-
գուս։  Գու ցե ար գելք նե րը պարտ ված հե ռա նա յին, բայց 
ա ռեղծ ված էր օ րը։  Հու շե րի փշրանք նե րից ա պա գա կեր-
տե ցի։ Է ջերս մե նութ յան զարդն էին։ Աստ ծո հետ սե ղան 
է նստել ա մեն բառս։ Հա վեր ժի քա րա վա նը ար ցուն քիս 
մեջ է մո լոր վել։  Դե պի ինձ չգաս՝ կայ րեմ․․․

* * *

Էջս նո րա հար սի պես կբու րի։ Ի՜նչ թով չանք ներ 
կսփռի տո ղե րի սպաս ման վրա, միայն թե կա յա նա հան-
դի պու մը ոս կե։ Երբ գրիչս իր տղա մարդ կա յին կեց ված-
քով դրութ յան տե րը դառ նա ու ա ռաջ նոր դի դրախ տին 
դե պի հո գիս։ Է ջեր կան, որ կին են ար դեն, ա րե ւին նույ-
նիսկ կմոխ րաց նեն։ Ա մոթ խած բա ռե րը կհարս նա նան։ 
 Ճամ փից շեղ վող էլ կա։ Գ րիչս կար նա հո սի է ջի ան տար-
բե րութ յու նից։  Տո ղը կերդ վի սուտ բա ռե րով։ Ո՞ր ան հո-
գի սրտից էին թափ վել ու ար ժեզր կել ի մաս տը սի րո․․․ 
Լքված տետ րակս կփո շոտ վի։  Կող քի գրքե րը հաղ թա-
նա կած կնա յեն որ բիս, ու բախ տի ար ցուն քը կխառն վի 
թա նա քիս։  Բա նաս տեղ ծութ յու նը կծնվի ու մո ռաց նել 
կտա, որ ցա վը հայ րե նիքս էր․․․
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Զ գաց մուն քի կ րա կին կեփ վեն սպա սումներս։ Ար-
ցունք նե րովս կհա մե մե մ ան սե րութ յան լու ծույ թը։  Կա-
խար դի պես կշշնջամ խոս քեր, ո րոնց ի մաս տը հայտ նի 
է միայն բախ տին։ Սեր, ուր էլ լի նես՝ ինձ նով հմայ վե, 
հե տե ւէ օ րե րիս ճախ րան քին։ Եր կին քը թե ւե րիս ա ռած 
թա կենք հա վեր ժի դու ռը։  Խոս քերս հմա յի լի պես կա խեմ 
դռան բռնա կից։ Ով բա նա՝ սիրտս նրանն է։  Միայն թե 
օ րե րիս պես մահ կա նա ցու չլի նի, չհե ռա նա ի սկզբա նե։ 
 Վար սերս ուռ կա նի պես կփռեմ ոտ քե րիդ տակ, կկա-
խար դեմ որ պես սրտիս որ սը։ Ու թե հանդգ նես դարձ յալ 
չսի րել՝ գո հե մահս դառ նաս․․․

* * *

 Ծո վի բույ րը ա նա պա տը արթ նաց րեց ք նից։  Հի շո-
ղութ յան մեջ ծփաց կա պույ տ ա լե կո ծու մը։ Հի շեց, որ 
ծով էր անց յա լում։  Բայց հի մա ոչ սկիզբն է հի շում, ոչ 
վերջն են հու շում․․․  Ծա ռա ցած ա վա զը բլուր նե րին պա-
րի կհրա վի րի։  

Հի շո ղութ յան քուն քե րին ա նո րո շութ յան ծնծղաներն 
են զար կում։  Փու շերն ու տա տասկ նե րը խայ թում են 
ա րե ւի ոտ քե րը։  Խոց ված ա րեւն ա վե լի է այ րում ու ա նա-
պա տի հի շո ղութ յու նից ջնջում ան հի շե լին։  Մար տահ րա-
վեր նե տող նոր օր չկա՞  հո րի զո նին։  Ժա մա նա կի քայլ-
ված քը հա մա հունչ չէ ա վա զի ե րազ նե րին։  Ներ կան ու 
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անց յա լը խոր թա ցել էին ե րե ւա կա յութ յան աչ քե րում։ 
 Ծո վի սի րո խոս տո վա նութ յու նը ին չո՞ւ մեր ժե ցի։ Էլ ոչ ոք 
չի շո յում լքված կո ղերս, չեն նետ վում չո րա ցած գրկիս 
մեջ։  Թե խո սեմ, ա վա զը կխշրտա։  Ճա յե րի ճռվող յու նը 
ող բի է վե րած վել։  Թե ինձ հի շող մե կը կա, ինչ պե՞ս հաս-
նեմ ի րեն։ Ոտ քերս խրվել են ա վա զի մեջ, թաղ վել եմ 
ողջ-ողջ։  Ժա մա նա կին ի՜նչ զվարթ ա լե կո ծում ու նեի, 
փրփու րե ող ջույն ներս ճա յե րի կտու ցին էին։  Կա պույտն 
էի, ո րի վրա քայ լում էր խոս տու մը Աստ ծո։ Ա վետ յաց 
եր կիր տա նող փոր ձութ յան պա րը քա մու գրկի մեջ է 
դեռ։ Բայց ար դեն խու սա փում են իմ խոր շո մած դեմ քից։ 
Բ լուր նե րիս մեջ են թաղ վել նա վե րը գե ղե ցիկ խոս քե րի։ 
Ս պի տակ դրոշ եմ բարձ րաց րել։  Ցուրտ քա մին ներ խու-
ժում է ցա վիս խոր շե րը։ Այ սօր դարձ յալ ու շա ցավ ճա-
յե րի երգ չա խում բը։ Ք նո՞վ են ըն կել, ինչ պես ե րազ ներս։ 
Ամ պե րը ծաղ րում են ճախ րանքս։  Չէ՜, դեռ չեմ մո ռա ցել։ 
 Ծովի հոտը ռունգերիս մեջ է։ Պետք է քայ լեմ անվ հատ, 
ծո վի շա րու նա կութ յու նը գտնեմ․․․

․․․ Գի շե րը աստ ղե րը զգա ցին, որ տխուր եմ։ Ի ջան 
զար դա րե լու ե րազ ներս, բայց հու շերս ար դեն լույս չէին 
ըն դու նում։ Օ րե րը հա ջոր դում էին ի րար։ Ես ձե ւաց նում 
էի, որ դեռ ողջ եմ․․․ Ա մե նուր ծով է, ին չո՞ւ չեմ թրջվում․․․
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 Քա ղա քի քա րե գգվան քը մե նութ յանս կփար վի։  Բե-
տո նե քրքիջ է շուրջս։  Ճամ փա նե րը կմտրա կեն քա րա-
ցած գո յութ յունս։ Ա րե ւը թե մայր մտնի, լույ սը չմո ռա նա՜ 
ծա գել․․․  Փո ղո ցում մարդ կանց տե ղա տա րափ է, ես՝ մար-
դու կա րոտ։  Բե տո նե ար գելք նե րեց ելք չկա՞։  Հույսս պա-
տե պատ կզարկ վի։  Պա տու հան նե րում լույ սեր կվառ վեն։ 
Ե րազս դռներ կթա կի։  Ներ սից կհարց նեն՝ ո՞վ է։ Կ պա-
տաս խա նեմ․ « Ձեր ան ծա նոթ հա րա զա տը․․․»։ Կ հայ-
հո յեն։ Ա նունս շուր թե րին առ նող չկա։ Ի րա կա նության 
դու ռը յոթ փա կի տակ կապ րեն։ Ես ե րե ւա կա յութ յանս 
մեջ կջնջեմ բո լոր ար գելք նե րը։ Ոչ դուռ կնկա րեմ, ոչ պա-
տու հան։  Ծո վը աչ քով կա նի։ Ա լիք նե րը հո րի զո նի ստո-
րագ րութ յու նը կդնեն ա վա զին։  Գա րու նը քաղ ա քի ժխո-
րից փա խել է։  Չի գա, մինչ ա նունս չփար վի ա նու նիդ։  
Քայ լեի, քայ լեի, մինչ փո ղոցդ խաչ վեր ան հաս ցե գո-
յութ յանս։  Մեր հան դիպ ման կե տը բա նաս տեղ ծութ յուն 
դառ նար։ Զ գա յիր, թե ինչ ես կորց րել՝  ինձ մեր ժե լով։ 
 Հաս նեի օր վա ե տե ւից, սի րո ոտ քերն ընկ նեի, ա ղեր սեի 
փրկել քա ղա քի ան տար բե րութ յու նից։ Գորշ ժխո րը թա-
ղեի անց յա լում ու թե ւա բաց ա սեի․ «Ող ջո՜ւյն, հո րի զոն, 
ե՛ս ե կա․․․»։
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Սերս երկրի վրա
 զբոսնող երկինք էր․․․

 Հո գուդ մեջ տեղ չտվիր, իսկ դուր սը սաս տիկ ցուրտ 
էր։  Թե ւա բաց զարկ վե ցի պա տու հա նիդ, գա րուն նե րիս 
մեջ ա ռա քեզ, իսկ դու սիրտս նե տե ցիր ձմեռ նե րին կեր․․․

․․․Աչ քերս ճախ րում էին աչ քե րիդ մեջ։ Կտու ցիս 
անց յա լի փրփուրն էր։ Ու ժաս պառ եմ, ո՞ւր է քո ա փը։ 
 Թե կո պերդ փա կես, լույ սը կթռչի կեր թա։  Մի՛ հե ռա նա, 
թող վա յե լե՜մ քեզ․․․  Լույ սը ա նունս շող դարձ րած դրել 
է բար ձիդ։ Ա նունդ եմ տա լիս, սի րո մա սին եմ խո սում, 
բայց ի րա կա նութ յու նը պնդում է, որ այդ պի սի աշ խարհ 
չկա․․․Դու իմ մեջ էիր, ես քեզ չէի կորց րել։  Թե աչ քերս 
փա կեմ ա րե ւի ա ռաջ, կվի րա վոր վի։ Ինչ պե՞ս բա ցատ-
րեմ, որ ես միակ ա րե ւի պետքլ ու նեմ, բայց այդ ա րե ւն 
իմս չէ՜․․․ Ան նե րե լի մեղք է ա րեւ գո ղա նալը։ Ա րեւն ին քը 
պետք է քեզի գա․․․

․․․Ա րեւս ջրա հարս է։ Ոտք չի դնի ա փին։ Ես էլ կխեղդ-
վեմ, թե ըն դա ռաջ գնամ։ Ե րա նի թե փրփուր դառ նա յի։ 
 Մո ռա նա յի, որ ափ ու հո րի զոն կա։  Կան ժայ ռեր, ո րոնց 
պա տաս խան պի տի տամ ըն թաց քիս հա մար։  Թե ան-
տե սեմ ար գել ված կղզի նե րը՝ կո րած եմ։ Ն րանք ա մե նա-
տես են, օ րե րին զար կե լով՝ կծե ծեն էութ յունս։  Հո րի զո-
նը հե քիաթ կմա նի։ Ես նա վե րին ցույց չեմ տա խու թե րի 
ոս տայ նը։  Նա վա հան գիս տը խստա դեմ մոր պես կնա յի։ 
 Բայց չէ՞ որ նա վար կե ցի սի րո հետ քե րով, հա նուն երկն քի՛ 
լ քե ցի եր կի րը, որ պես զի դարձ յալ հող չդառ նամ։ Ափ ել-
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նե լու հա մար պար տա դի՞ր է մեղ քից զերծ մնալ։ Ինչ պե՞ս 
կա րե լի է սի րուն հպվել ա ռանց թրջվե լու։ Ար տա սու քի 
նախշե րով եմ հյու սել անց յա լի ոս տայ նը․․․

 Ան կա րե լի է նա յել աչ քե րիդ մեջ ու չմեր կա նա՜լ։ 
Փրկօ ղակս ա րեւդ է։ Ար ժե՞ ապ րել, թե մայ րա մու տը 
գրկիս մեջ չէ․․․ Ես կա ռափ նա րան կել նեմ ա րե ւի հետ։ 
 Թե լույ սը չգտնես՝ հե քիաթ նե րի մեջ փնտրի։ Չո րաց րու 
ժպիտս, որ քեզ խեղ դա մահ չգտնես ժպի տիս մեջ․․․

* * *

 Հ րա ժեշ տի կա ծա նի վրա կօ րոր վեինք։  Չաս ված 
խոս քերդ փոր ձա քար էին։ Համ բե րութ յունս ա նափ էր։ 
 Կու զեի ա սել՝ չվա խե նաս, քե զ ափ կհա նեմ, չես խեղդ վի։ 
Աչ քը ու րի շի էր փնտրում։ Ի զուր էր այս ճամ փոր դությու-
նը։  Նավն էլ էր շվա րել ծո վի կենտ րո նում։  Հու շերս անց-
յա լի նե ղու ցի մեջ էին խրվել։ Ա պա գան ին ձա նից էր 
զրկվել։  Կայ մի վրա սի րա գույն բառ իսկ չկար։ Ա փը ո՞ւր 
է։  Բա նաս տեղ ծութ յունս ինք նաս պան ե ղած ու րու է։  Շո-
յան քե կրակ նե րը մոխ րա ցե՜լ են։  Մե նութ յունս վրան ռեք-
վիեմ է գրում․․․ Ար դեն սե րը տեղ չու նի աշ խար հում, թե-
կուզ ա նու նը լի նի  Գա րուն․․․
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Ա րա րա տը մոր պես կան չում է։ Ախր շա՜տ եմ հե ռու։ 
 Մեր միջեւ ի՜նչ սեւ օ րեր են քայ լել։ Ու սե րիս վրա մրա-
փող ա րե ւին համ բու րել է պետք, որ կյան քը շա րու նակ-
վի։ Իսկ ես  Լույ սից շա՜տ եմ հե ռու։  Սի րո մա սին չհարց-
նե՜ս․․․ Մ նաց Ա րա րա տի սա ռույց նե րի տակ։ Ան ձավ նե-
րում ճգնող հու շե րիս ո՞վ պի տի կյանք տա։  Դե պի սե րը 
տա նող ա րա հե տ կա՞․․․ Ին ձ սպա սող օր կա՝ մա ղա խում 
նա խա պա պուս օրհ նան քը, նա խա մորս նոր թխած գո-
րո վան քը․․․  Հա զար նե րի մե նութ յու նն ու սե րիս ա ռած 
Ա րա րա տի հետ քայ լում ենք։  Թա կում ենք ձեր դու ռը։ 
Ուր ա տե լութ յուն կա՝ խուլ են։ Կ ծե րա նա աշ խար հը։ 
 Հան գած հրաբ խի կվե րած վեն հու շե րը։  Սի րո լա վան 
կարծ րա ցել է։ Ե՞րբ նման վե ցի Ա րա րա տին։  Կա րո տի աչ-
քե րով աշ խար հին նա յե լը ցա՜վ է։ Կ յան քից խռով ինչե՜ր 
ա պաս տան կփնտրեն Ագ ռա վա քար իմ սրտում։ Ու շա-
ցող լույ սի զղջու մը հու շե րը շղթա յել են։  Խա վարն ինձ-
նից օգ նութ յուն է խնդրում։ Ինչ պե՞ս հա մո զեմ տո կա։ 
Ա մեն ինչ ան ցո ղիկ է։ Օ րը կգա ու կա սի՝ բա րեւ, ա նունս 
 Սեր է, իսկ քո՞ նը․․․ Ա փիս Ա րա րա տից մնա ցած քար կա, 
վրան բախ տի հիե րոգ լիֆն է․․․

․․․Ա նունս վա ղուց քա րի պես շպրտել են Ա րա րա տի 
դեմ քին։  Գա րունն էլ չի գա, որ կա նաչ աչ քե րով նա յեմ 
աշ խար հին․․․ Ագ ռա վա քա րին դա րե րի մրմուռն է։  Մե ջը 
կո րել է հետ քը իմ․․․  Ձե նով Օ հա նի պես կգո ռամ․  «Է՞ր 
ես, հայ րե նիք, հա յրութ յուն ա րա ինձ՝ թե կուզ հեռ վից-հե-
ռու, թե կուզ ե րա զում․․․»։
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Ե թե եր բե ւէ պետք լի նի ապ րել՝ եր գերս ձեզ նվեր․․․ 
 Նո րից գլուխս հա կել եմ ճեր մակ թղթին։ Ի՞նչ գրեմ։  Հայ-
րե նիքս հե ռու է։ Ա րե ւը բո լո րո վին ու րիշ կերպ է ժպտում։ 
Երկն քում գրվա ծը ինչ պե՞ս են փոր ձում ջնջել։  Խիղ ճը 
ժխտո ղի սե րուն դը ա մուլ է։  Հա յացքս տխուր է․․․  Քա րե 
սրտե րի վրա եմ գրում, որ բա ռի բուր մուն քը փխրեց-
նի զղջման ճամ փան․․․  Բա ռերս ին ձա նից չառ նե՜ք, ձյան 
մեջ չթա ղեք հույ սերս․․․ Ար գել ված օ րը տեղ կգտնի՞  Ժա-
մա նա կի գրկում․․․ Աչ քե րիս մեջ ար ցունքն է անց յա լի․․․ 
Գ րում եմ, որ ա րե ւը վա ղը եւս ծա գի։ Ն շան չբռնեք ինձ, 
ես ձեր փո խա րեն վա ղու՜ց մե ռել եմ․․․

 Հա մր օ րը հե քիաթ է պատ մում խոս քի մա սին, իսկ 
ես ապ րում եմ հե քիա թի սրտում՝ կյան քից խռով, մարդ-
կան ցից հե ռու․․․  

Բա ռե րով եմ մխի թար վում, շա՞տ է գու ցե․․․

* * *

Փ շոտ լռութ յու նը խրվել էր ծի ծա ղիս մեջ։  Մայր էի 
մտել, որ լույ սը զերծ մնար հո ղոտ հա շիվ նե րից․․․ Ե ս-
իցս չհե ռա նա լու հա մար ս տիպ ված էի տա ռա պան քին 
հա վա տա րիմ մնալ։ Ուր ձեր դրախտն էր՝ ես չկա յի․․․ 
Աստ ծո՝ մեզ հետ կապ ված հույ սը ծիա ծա նից կախ ված 
օ րոր վում էր․․․
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 Մար մնիս վրա յի ծա ղիկ նե րը ե՞րբ պի տի քա ղես։ Գա-
րու նը ձեռ քիցս ջուրն ըն կավ, վեր ջին ա շունս է, ան հո-
գի՜։  Սի րո հե քիա թը պատ մի, որ մաշկս չթորշ նի։ Ա նունդ 
տամ՝ ա րե ւը ծա գի։  Հե քիաթ պատ մի, ուր ձեռքս ձեռ-
քիցս ետ չմնա, ոտքս ոտ քիս թշնա մին չդառ նա։ Ինչ պե՞ս 
հաշ տեց նեմ, երբ մե կը աջ, մյու սը ձախ կե թա։  Հե քիաթ 
պատ մի՝ խել քի գամ։  Հույ սեր չփայ փա յեմ հա նուն սի-
րո։  Պայ քա րից հոգ նել եմ։  Բախտն ինձ հա մար մատն էլ 
չշար ժեց, բայց ստի պեց տե ղա հան լի նեմ։  Հի մա սիրտս 
եմ փնտրում՝ հե քիաթ նե րում է․․․

« Հա սու նա ցա»։  Չարն ու բա րին նա յե ցին աչ քե-
րիս մեջ, ու աչքս աչ քիցս թաքց րեց տե սա ծը։ Ինքս ինձ 
կեղծե ցի։  Կար ծե ցի՝ մե ծա նա լը մե ծու թյուն է․․․  Հի մա 
օ տար քա ղա ք նե րում հու շերս եմ ժո ղո վում։  Գո նե մե կը 
ժպիտ փակց ներ դեմ քիս․․․

 Օ րեր ու տա րի ներ շնչակ տուր վա զում են։ Ես էր-
թա լիք տեղ չու նեմ։ Ա նու նիս վրա լռութ յուն է․․․ Կ յան քի 
շուրջ մա զե կա մուրջ եմ հյու սել ու սպա սում եմ ար քա-
յազ նի համ բույ րին։ Ա րի հե քիա թը ապ րենք։  Վեր ջա պես 
օ րը օր վա շա րու նա կութ յու նը դառ նա։  Նա խոր դի դա հի-
ճը չսպառ նա հա ջոր դին․․․ Ա րե ւը մայր մտնե լուց չձանձ-
րա նա։ Հա վա տա, որ լույ սին սպա սող կա․․․  Հե քիաթ 
դար ձած կյանքս գրա վե․․․ Կ յան քը կուռ ճա նա, ես ա վե-
լի կփոք րա նամ։ Կրն կա կոխ կհե տե ւեմ ա րե ւին՝ մայր 
կմտնի։ Իսկ լույ սի խոս տո՞ւ մը․․․ Ծե րութ յան փո ղոց նե-
րով ո՞վ է սի րում քայ լել․․․

  Սիրտս պռնկե-պռունկ հե քիաթ նե րով է լե ցուն։ 
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 Կուրծքս շո յե լուց զգո՜ւյշ՝ ի րա կա նութ յունդ չմո ռա նաս։ 
 Փե րի ները կփրկեն, որ աշ խար հին կեր չդառ նամ։  Տե սիլ-
քի հետ հա ղոր դակց վեի, ուր ճա կա տա գի րը Ան տես ձեռ-
քե րի խա ղա լի քը չէ․․․

 Հոգ նել եմ ձե ւաց նել, թե կապ րեմ․․․  Հե քիաթ նե րում 
մար դու ձեռ քով ստեղ ծված թա գա վո րութ յուն նե րը կխո-
նարհ վեն,  Թո թո վա խոս  Ծու ռը կբա նա լե զուն կա խար-
դան քի ու կփրկի իմ պես նե րին․․․

․․․Ան մա հա կան ջրով  ցո ղեմ չխոս կան օ րե րի կի սա-
մեռ գո յութ յունն ու տուն դար ձի ճամ փան բռնեմ, ուր 
ման կութ յունս մոր նման դեռ ինձ է սպա սում․․․

* * *

 Տաքգ լուխ սա ղարթ, սառ նա սիրտ ար մատ՝ խեղճ 
ծառ, ինչ պե՞ս հա վա սա րակշ ռութ յու նը պա հի։ Թռ չու-
նի բույ նը թե ւե րին ա ռած հե տե ւում է ե րա մին։ Ա ռանց 
գար նան սի րո կխե լա գար վի, հաս տատ հա մոզ ված, որ 
ձմեռն ան խու սա փե լի է․․․

 Նույ նիսկ  Քա մու գրկում ու զում է հա վա տա րիմ մնալ 
հո ղին՝ հնա րա վո՞ր է․․․  Քա նի՜ սի րո տեր է, ո րի՞ց հրա ժար-
վի, երբ գույ նի սիր տը կոտ րե լով՝ մեր կա նում է․․․ Դժ վար 
է հաս կա նալ Ծա ռին, թե Հա վեր ժութ յա նը սան ձած չես 
վար գել տե ղում․․․ 
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* * *

Փր կեի ան հե տա ցող վայրկ յա նը։  Հու շեի ըն թա ցո ղի 
ու ղին․․․  Քա մին նույ նիսկ չէր կա րող հաս նել կոր ծան վո-
ղի ե տե ւից։ Գր ված էր ի վե րուստ ու կնքված կո պե րով․․․ 
 Սի րուց օվ կիան ներ ա րա րեի, ո րի մեջ եր կին քը երկ րին 
վեր ջա պես ան մեղ տես ներ։  Պատ կերն այս բան տել եմ 
աչ քե րիս մեջ։ Վա խե նում եմ բա ցել, որ չգլոր վի ար ցուն-
քի պես։ Իսկ երկն քի ցավն ինչ պե՞ս զսպեմ։  Մո ռա ցավ, 
որ կավ եմ, ու հա վա սա րեց րեց հո ղին․․․

․․․Վի րա վոր թռչու նի պես կա րո տով նա յում եմ երկն-
քին։ Ան կա րո ղութ յանս ճի չը կա պույտը վար ի ջեց րեց 
ու դե րե րը փոխ վե ցին։ Ո՞րս ո րու հո գու մեջ էինք ճախ-
րում․․․  Միայն թե թռիչքս չընդ հատ վեր, չգամ վեի հո ղին։ 
Ամ պե րը «հրում եմ հե ռու, որ տա ռա պան քովս չվա րակ-
վեն․․․»։

Սր տիս ինչ պե՞ս հա վա տաց նեմ, որ հո ղը հաս տա-
տուն է, հո ղի վրա յից ընկ նել «չկա՜․․․»։ Իսկ չար ու բա-
րու թռիչք-ան կո՞ւ մը, ուր ե րա զի սահ մա նը դրվեց, վրան 
կյանք կոչ վող «տա պա նա քա րը»․․․

Ծնն դա վայրս հե քիաթն է, ուր աստ ղե րը կտցա հա-
րելն անհ րա ժեշ տութ յուն է, թե ապ րել կու զես․․․ 

Օր վան ինչ պե՞ս հա մո զեմ՝ ծնվի։ Ար յանս շուրջպա րը 
եր կինք-երկ րի կապն է հաս տա տում իմ մեջ։  Մե կի վա խը 
մյու սի ա փին գո րով է նկա րում։ Կ րոնս  Սերն է։  Բա ցե 
հո գիդ, որ հոն եւս ճախ րեմ․․․ Ա րե ւը շո յում է թե ւե րիս 
ե րա զը հաս նել վեր, մխի թա րե լով, թե ո՞վ է հա սել, որ դու 
հաս նես։  Կանց նի, մի օր կանց նի կա պույ տի կա րո տը, 
կկապ վես հո ղին․․․ Չ կապ վե ցի։ Թշ նա մա ցա նույ նիսկ։ 
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 Թե ու սե րիս թե ւեր չկան, ոտ քե րիս տա րած ու ղին ի՞նչ 
կա րե ւոր է․․․  Շուր թե րը, որ մար գա րե ութ յունն էին կյան-
քիս, ե՞ւս համ րա ցան․․․

․․․Ա րե ւը չզգաց, որ ես իր փո խա րեն ու զում եմ մեռ-
նել։ Չ հաս կա ցավ սի րուս չա փը։ Ու սե րիս պատ վան դա-
նին է օր վա մար մի նը, որ Ժա մա նա կը չօ րոր վի օ դի մեջ։ 
 Կա խա ղա նի պա րա նից վար բե րեմ վաղ վա հույ սը։ Իսկ 
օ րը ժպի տը ձեռ քին տրվու մ է․․․  Ժա մա նակն իր ե րա զի 
մեջ ինձ տեղ չտվեց։ Ս տիպ ված ար ցունք նե րում բույն 
հյու սե ցի, որ ան տուն չմնամ․․․ Դր սում զար մանքն էր կա-
պույ տի՝ խառն ված իմ կո րած կա րո տին․․․ Եր բեմն հե-
ռա նալ է հար կա վոր, որ նո րը ուխ տի գա։  Հան դի պու մը 
մե ռած հո ղի վրա չկա յա նա՜․․․

․․․ Բախ տը ներ կել է կյան քիս ել քե րը, որ պար-
տությունս անց նի գույ նե րի տա կով։  Հաղ թա նա կի կա-
մար, ուր ինձ հա մար սուգ է, քեզ հա մար՝ տոն։  Սերս 
մեր ժե լով՝ ի՞նչ շա հե ցիր։ Ես՝ կորցր րի մա հը տա նող ճամ-
փան։ Ինչ քան սի րե ցի՝ ան մա հա ցար։ Ես՝ վայրկ յան առ 
վայրկ յան մա հա ցա, խմե լով քե զ մո ռա նա լու է լիք սի րը․․․

* * *

 Մո լո րա կի կա պույտ ար ցուն քում մայր ցա մաք ներ 
էին խոր տակ վել։ Ի րա կա նութ յու նը ոչ կանց յա լա նար, 
ոչ․․․  Հո ղը հի վանդ էր․․․  Բա նաս տեղ ծի ու սե րին մո լո-
րակն էր ու դա րե րի մեղ քը․․․  Տիե զեր քի ժպի տը փոխ վեց 
ար ցուն քի։ Հո գիս փնտրե ցի ու չգտա։  Ճա կա տագ րի է ջե-
րին բառ էի ար դեն․․․
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 Դու ռը թա կե ցի, ներ սից  Սե րը հարց րեց․ «Ո՞վ է»։ 
Պա տաս խա նե ցի․ «Ես»։ Չ բա ցեց։ Երբ ա սացի․ «Մենք», 
դրախ տի բա նա լին դրեց ա փիս․․․  «Սե րը ես եմ, ե՛ս եմ»,- 
ճչում էին ո րոշ ծեծ ված օ րեր, ի րենց վրա առ նե լով 
մեղքս․․․ Օ րե րը հա մար ձակ, վի րա վոր․․․ Ա մենքն էլ սպա-
սու մից հոգ նած։ Ապ րե լու ծա րավ սի րա հար ներ, ո րոնց 
տրված չէ հա րա տե ւել։ Ըն դա մե նը քսան չորս ժամ ու․․․ 
ա մեն բան կծնվի մեռ նե լու հա մար․․․  Թե հա վեր ժութ յան 
ծա ռի օ րե պտու ղը համ տե սես, ի րա վունք չկա սեր մը 
ցա նել հո ղին․․․  Քիմ քիս մնա ցած տա րի նե րի նախ շա-
զարդ հա մը նո րին կպատ մի հնի ցա վը։ Օ րը հրաշք էր, 
եր բեմն քաղցր, եր բեմն՝ դա ռը․․․

* * *

 Մեր աչ քե րը՝ եր կու երկն քի միա խառ նութ յուն․․․  Մե-
նութ յան ամ բա րում ժո ղ վում էի համ բույ րիս մնա ցորդ-
ներն ու նվի րում քաղ ցած նե րին․․․  Մեր շուր թե րը՝ եր կու 
օվ կիան։  Զա ռամ յալ Ս պա սու մը թրա տել էր հո րի զոնի 
ճի գը մեզ հաս նե լու։ Ի՜նչ սե րեր էին ի րենց ման կութ յու նը 
խա ղում այն տեղ․․․ Չ հա սու նա ցան․․ ․ ու ա մեն ինչ դար-
ձավ ե րաժշ տութ յուն՝ Լ ռութ յան նա ժիշ տը դառ նա լով․․․
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․․․Կո րած բա ռե րից կախ ված ճոճ վում էի։  Ճեր մա-
կե ցի էջ առ էջ, երբ տա ռա պան քը ճե մեց տխուր։ Ու որ 
ցա վը բթա նար, հար բե ցի բա ռե րով։  Դու հե քիաթ պատ-
մե ցիր, ես հա վա տա ցի ու է ջերս բո ցա վառ վե ցին։ Տո ղե-
րը մյուս աշ խարհ գնա ցող մար գա րե էին։  Հե տե ւե ցի, ու 
ա ռա վո տը ա ռեղծ վա ծա ցավ․․․  Թե ու շա նաս, օրերն ինձ 
ծուն կի կբե րեն։ Ա րի մա հը քաղց րաց նենք, դառն է համ-
բույ րը վեր ջին բա ռի․․․

* * *

Ար ցունքս է ջե րը այ րեց, բայց մոխ րա ցո ղը ես էի․․․ 
Բա ռեր են անձ րե ւում ճա քած շուր թե րով ա ղոթ քիս դեմ-
քին․․․ Աչ քերս ին չո՞ւ են կար միր։  Տիե զերքն ին չո՞ւ մատն 
էլ չի շար ժում, որ ես հող չդառ նամ․․․  Մու սա, հո ղի՞ս վրա 
ինչ ես գրե լու․․․

* * *

Որ պես զի աշ խար հի ու իմ մի ջեւ հա վա սա րակշ-
ռութ յուն լի նի՝ ինք նա խա բեութ յամբ զին վե ցի։  Ճամ փա-
նե րին օ րոր եր գե ցի ու կո րա իմ մեջ․․․ Ա պա գան ե կավ։ 
Ոչ ես էի ոտ քի վրա, ոչ ներ կան․․․
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* * *

 Կա րոտ նե րը թափ վում էին բախ տի հար ցու մին. « Յո՞ 
յեր թաս․․․»: Չ գի տեի ըն թացքն օ րե րի, չհա սա հո րի զո նին։ 
 Սի րո հետ միամ բող ջութ յուն էինք։  Հի մա ո՞ւր է ձիա վորն 
իմ, ո՞ւր է գնում, թե անհ նար է հաս նել եր կինք․․․ Հաջորդ 
քայլս ներկայի՞ վրա է, թե անցյալի հառաչանքին։ 

Անձ րե ւը մոխ րա գույն հուշ է մա ղում, հո ղը շղթա յում 
է վար գը սի րո։ Անհ նար է հաս նել հե ռա ցո ղին։ Բա ժա-
նու մը խրվել է բա ռե րի մեջ ու սան ձել հրա ժեշ տի խոս-
քը․․․ Լ ռութ յուն է աշ խար հում։ Ա ռանց օ րե րի ե րա մի  Քա-
մին տխուր է․․․  Ձիա վո րը հի շո՞ւմ է  Քա մու թե ւե րը․․․  Վե-
րա դար ձի ճամ փան ո՞վ թրա տեց, ո՞վ կրա կի տվեց սե ւի 
հու շե րը․․․

* * *

 Բա նաս տեղ ծութ յան դի մա կը հա գա, որ մարդ կանց 
կոշ տութ յա նը դի մա նամ։ Կ յան քի հետ համ բուր վե լիս 
կոշ տութ յուն չզգամ։ Ինչ քան ինձ հա տա կը նե տե ցին՝ 
պատ մե ցի վե հի մա սին, ուր բա ռե թռչուն նե րը պա րում 
էին ա րե ւի շուրջը․․․ Իմ դեմքն իսկ մո ռա ցա։ Ար դեն լոկ 
խոսք եմ ու լույս․․․ Է ջերի մեջ է հաս ցես, ինձ չփնտրես․․․
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* * *

 Քա ղա քիս ա նուննը Ան հայտ է։  Փո ղո ցի սկիզ բը 
ա ղոթք է, վեր ջը՝ մեղք, իսկ ըն թաց քը երկ վութ յուն է 
բազ մա շերտ։ Ա մեն պա տու հան՝ հա րա զատ թե խորթ, 
այր վող սահ ման է։  Քայլ ա նե լու ի րա վունք չու նեմ։  Լույսն 
իսկ վա ղան ցուկ է ու փշոտ։  Քա ղա քի օ րո րո ցա յի նի մեջ 
հո գիս փնտրե ցի ու չգտա։ Եղածն էլ տրոր վեց մայ թե-
րին։ Ան հայ տի գգվան քում մե նութ յան ար ձա գան քը կա։ 
Տա նիք նե րի վրա ճոճ վող կա պույ տը շատ էր տխուր։ 
 Քա ղա քիս ա նու նը շուր թե րիս վրա բոց է։ Չ հարց նեք՝ 
որ տե ղից ե կա․․

* * *

 Բայ ցը բախ տի ձեռ նա փայտն է:  Թե հայտն վի տո-
ղե րի խաչ մե րու կում, «ա յո»-ն  իր տե ղը կզի ջի «ո չ»-ին: 
Ս կիզբս փա կու ղու ճան կե րում կո րավ, ստվե րով բա-
րուր վեց հույ սը:  Սիրտս բա ժան-բա ժան ե ղավ:  Հո սե ցի 
աշ խար հի ե րա զանք նե րում, ի րա կա նութ յան սե պա գի րը 
ար ցունք նե րով մաք րե ցի, բայց եւ զղջա ցի վեր ծա նե լու 
հա մար: Գ լուխ չխո նար հե ցի կուռ քե րին:  Մեղ քե րի թեւով 
թե ւե ցի վեր, որ իմի ջիայ լոց հա տակ էր:  Կո տո րակ վե ցի: 
 Ճա յե րին ինչ քան նման էի: Ո րո գայթ ներ, խու թեր չա րա-
խինդ, թե դուք չլի նեիք, ես դեռ ըն դա մե նը կքայ լեի...  

Բայ ցը բախ տի պոր տա լարն է` կապ ված ա պա գա-
յին: Ուր էլ գնամ՝ անց յա լա համ է... 
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 Քա մին գույ նը փո խեց

 Տե՛ր Աստ ված, թե ւերդ փռի, ան սե րութ յան եզ րին եմ։ 
 Վա խը կո պերս կնքել է, որ լույ սը չարթ նա նա ի րա կա-
նութ յա նն ի տես։  Սի րո եր կիրն եմ ու զում, ուր չկա մե կը, 
ում չար ժե սի րել, գույ նե րը չճա նա չեն սե ւի դեմ քը։  

Տեր Աստ ված, թե ւերդ փռի, սա վառ նել եմ ու զում։ 
Եր կին քը չի ե րե ւում։ Երկ րին այն քան կապ վե ցի, որ հո-
ղի հետ միամ բող ջութ յուն դար ձանք։  

Գա րուն նե րը չեն այ ցե լում, բայց ես գե ղեց կութ յուն-
նե րում եմ ու զում քայ լել։ Ա ռանց ոտ քե րի հնա րա վո՞ր է։ 
Անց յա լի մեջ իմ մա սին չոր լե գենդ ներ կան։ Չար մաղ-
թանք ներ կա յին ին ձ սնող գի շեր վա սնա րին։ Աչ քե րիցս 
գա հա վի ժող աստ ղե րը փա կում են ար շա լույ սի ճամ փան, 
որ օ րը ինձ չգտնի։  Թե ւերդ բաց՝  շուր թե րիցս սիր ված 
ա նունն ընկ նո՜ւմ է․․․  Վա րից հնա րա վոր չէ տես նել ո չինչ։ 
 Միայն հիաս թա փութ յուն նե րի ճա հիճ, լքվա ծության ճիչ, 
ո րից խլա ցած օ րը լույ սին չհա սած հե ռա նում է․․․

 Տա րիքս ինձ ծաղ րում է, թե ո՜ւշ է սի րե լը, ու րի շինն 
է սերդ․․․  

Թե ւերդ փռի, Ո չինչ եմ․․․ Ար ցուն քիս վրա է քան դակ-
ված դա վա ճա նութ յան ա նու նը։ Այր վե ցի, որ վե րա դար-
ձի ճամ փան գտնեիր, լու սա վոր վեր շո ղե րի վրա գրված 
եր գը․․․ Ստ րու կը դար ձա այն օր վա, ո րի շուր թե րին քո 
ա նու նը կա։  Թե ւերդ բաց, սի րե լիս, որ ան մա հութ յու նը 
գիրկդ գա․․․

 Լ ռի՜ր։ Ուշ է մեռ նե լը, թե վրա յիցդ մահ վան հոտ է 
գա լիս։  Թե ւերդ ետ քա շիր, ապ րել է ու զում հո գիս․․․ 

Եր բեմն ա րե ւի ժպի տը կեղծ է, անձ րե ւի սե րը ուղղ-
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ված չէ հո ղին։ Դ րախ տա կերտ թե ւե րով քե զի ե կա, 
թեւա թափ հե ռա ցա՝ ին ձ թող նե լով անց յա լում․․․ Չ հի շեց-
նեք սի րո մա սին հա զա րամ յակ ներ։

 Ի րա կան կյան քը մի քա նի ակն թարթ սի րո հե-
քիա՞թն էր։  Տա րի նե րը «ի մաս տութ յուն» են խա ղում,  Ժա-
մա նա կի հետ ին ձա նից են բամ բա սում։ Քմ ծի ծա ղե լով, 
թե սե րը պա տահ մամբ ետ վե րա դառ նա, ո չինչ չե ղա ծի 
պես կհարց նեմ․ «Ին չո՞ւ ու շա ցար, հո գիդ սի րեմ․․․»։

․․․Ուխ տի գնա ցի Սի րուն։ Հրճվան քով ե ռաց։ Քա մին 
գույ նը փո խեց։  Մե գը երկն քի կո պե րից կախ վեց, ու տե-
սա՝ ինչ չպետք է ե րե ւար։ Ա րե ւն ուղ ղութ յու նը փո խեց, 
օ րե րը ի րար չհե տե ւե ցին․․․ Ս կիզբ չէին առ նում գույ ներ, 
եր գեր, խոս քեր, ո րոնց մեջ դու էիր․․․  Խոր թա ցանք ես 
ու սիրտս։ Պղծ ված ա կունք նե րում զգաց մունք ներս չեն 
մեր կա նա լո ղա լու, սե րե րը չեն ա րե ւա հար վի՝ սպա սե-
լով գի շեր վան․․․  Տեր Աստ ված, թե ւերդ փռի, ոտ քի վրա 
մնա լու ցան կութ յո՜ւն չկա ․․․

․․․Ա նո րո շութ յան շղար շի վրա քան դակ ված հե քիա-
թը պատռ վեց։ Ի րա կա նութ յան հետ ծա նո թա ցա։ Լույ սը 
սի րո տեսքն ա ռած ըն դա ռաջ ե կավ։ Թ վաց՝ ին ձա նից 
եր ջա նի կը չկա՝ հե ռա ցավ․․․  Հի շե ցի հե քիա թի կար-չկա-
րը։  Հի շե ցի ու հաս կա ցա, որ չխե լա գար վե լու հա մար 
կու րա նալ է պետք, չհե տե ւել ոչ մի կան չի․․․  

Թե ւերս բա ցեմ, հե ռա նա լու հեր թը իմն է․․․  Մի վեր-
ջին ան գամ նա յեմ Կյան քի աչ քե րի մեջ․ ինք նաար դա-
րաց ման խոսք ու նի՞․․․ Ա պակ յա հա յաց քով նա յեց ու 
ա նէա ցա հո ղի մեջ․․․  Բախ տի ե րակ նե րով հո սող ժա մա-
նակ նե րն ի րար բախ վե ցին ՝ ոտ նա տակ տա լով ինձ․․․  Հո-
ղի շեր տե րով բա րուր ված տա րա ծութ յա նը դրե ցին մո-
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ռաց ման գիր կը․․․ Թե սեր չկա, դա րի մեղ քը ան նե րե լի է․․․
․․․Աչ քե րիս մեջ լույ սը ա ղավ նու պես դո ղաց։  Չա-

րութ յան նշո՞ւյլ կար հո րի զո նին․․․ Օ րը չվստա հեց հո ղին․․․   
Բախ տը չթո ղեց ապ րեմ։ Ս տիպ ված հա րա տեւութ յան 
քա րա վա նին միա ցա․․․  

Կա մուրջ նե րը ան կողմնա կալ սի րո դա սը տվին։ 
Ս տի պե ցին ծիա ծա նա նալ։  Դար ձա անձ րե ւի շա րու-
նա կութ յու նը, ա րե ւի քույ րը, քա մու սի րու հին։  Հո ղի 
տրտունջն իմ մեջ ա ռա։  Տա Աստ ված, մե ղա վո րի պես 
չնա յեմ զո հի, ո րի թի կուն քի դա շույ նին իմ մատ նա հետքն 
է։  Բայց հպար տութ յունս գլխի կոր է, քննութ յու նը չան-
ցա։ Ի՞նչ պա տաս խան տամ Ա մե նա կա րո ղին։ Կ նա յեմ 
վար, կնա յեմ վեր։ Էլ հան դի պում նշա նա կող չկա՞ հո րի-
զո նին... «Այ սօր վաղ վա ա ռա ջին օրն է»,- գրված էր հույ-
սի աչ քե րի մեջ․․․ Մ թութ յան մեջ եմ, աչ քերդ բաց․․․ 

․․․Գր կա խառն ված եր կու էակ՝ սի րո ստո րագ-
րությունն է կյան քի է ջե րին։  Մեռ նե լու միտք չու նի ոչ մի 
սի րա հար, մո ռա նա լով, որ ան մա հը սերն է, ո՛չ մահ կա-
նա ցուն․․․ Ի՜նչ պա տաս խան տամ Աստ ծուն, գիրկս թա-
փուր է... 

․․․Ա րե ւի դա վա ճա նութ յո՜ւ նը․․․ Ախր, մի երկ րորդ 
ա րեւ չկա՜․․․  Մի ու րի շի հա մար ա րեւ դառ նա լը դժվա րա-
ցա՜վ․․․  Հո վի պատ մութ յու նը եր բեմն մաղձ էր ու թույն։ 

Անձ րե ւը հո ղին չհա սած՝ շեղ վեց հու նից։ Ին պե՞ս 
հաս նեմ Աստ ծուն, երբ ճամ փա նե րիս վրա ա րեւ ներ չեն 
խա ղում։ 

Խնդ րում եմ, ինձ հա մար ա րեւ դար ձիր, տար այս 
աշ խար հից․․․
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Օ րը մա հա մերձ էր։  Մայ րա մու տի ճա կա տը մաք-
րե ցի՝ գույ նե րը մնա ցին ա փե րիս։ Ում հպվե ցի՝ գու նա-
զարդ վեց, ում նա յե ցի՝ ա րեւ հա գավ ․․․

* * *

Ա րե ւի հետ միա սին ճամ փա ըն կանք դե պի եր կինք, 
բայց կյան քի ձգո ղա կա նութ յան ու ժը չթո ղեց հաս նեմ 
կա պույ տին։  Կորց րե ցի լույ սը։ Ի՞նչ էր պա տա հել, կրա՞կն 
էր մա րել, թե՞ մեղ քե րիս թի վը․․․

* * *

Ա րեւ մուտ քի ա ռաջ թե ւերս լայն բա ցած՝ թույլ չտվի 
ա րե ւը մայր մտնի, լույ սը հե ռա նա, բայց ա րե ւը աշ խար-
հով գայ թակղ ված՝ չնկա տեց իսկ իմ գո յութ յու նը, չզգաց, 
որ ես իր հե տե ւից մե ռա: Օ րե րին տեղս չա սեք, որ չհե-
տե ւեն ին ձ:  Վի րա վոր թռչուն եմ:  Հույ սերս չվե ցին՝ ի րենց 
հետ տա նե լով եր կին քը: Եր բե ւէ կգտնե՞մ կո րած եր կի-
րը...
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* * *

 Մե կը ինձ երկն քում որ սար, վար բե րեր հո ղին: Իր 
ե րազ նե րը ցա ներ հո գուս մեջ, գտնեի եր կիր տա նող 
ճամ փան:  Մար դա նա լու հա մար պար տա դի՞ր է կյան քից 
հե ռա նալ...  Մեղ քերս քրքջա ցին հար ցու միս վրա...

* * *

Օ րն ինձ էր փնտրում, բայց հաս ցե չու նեի ի րեն տա-
լու: Ես եր կինք-երկ րի մի ջեւ սեր էի փնտրում, այն քան 
նման էի Աստ ծուն:  Բա ցե ցի հո գուս խե ցին, ելք տվի 
երկն քին: Եր բեմն վեր նա յիր, մե նակ մի թող ինձ...

* * *

Ամ պը կա պույ տի վրա ա սեղ նա գոր ծութ յուն է, բա-
նաս տեղ ծութ յու նը` սրտի վրա, իսկ սե րը` հո գու…  Մե-
տաք սե հու շերս գի շե րազ գես տի պես կհագ նեմ ու կթա-
կեմ դուռդ:  Քո փո խա րեն կա րոտ նե րը կբա ցեն:  Կան չերս 
ան պա տաս խան մնան, դա տար կութ յուն նե րը կլցնեմ 
չաս վածդ խոս քե րով: Կ քայ լեմ նրանց վրա յով ու կհաս-
նեմ Աստ ծուն... Ուժս սերն է, տկա րութ յունս սերն է:  Սե-
րը ես եմ, իսկ դո՞ւ...
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* * *

Գ լուխս սի րո ու սին դնե լու փո խա րեն դնում եմ 
տետ րա կիս:  Բա ռերն են ինձ համ բու րում: Աստ ղե րը ձեռ-
քե րիդ դերն են խա ղում՝ հո գիս են շո յում:  Մե նությունս 
տիե զեր քի շուր թե րից կախ ված ա ղոթք է...

* * *

 Սի րո նեկ տա րը շուր թե րիս վրա է:  Հին աստ ված նե-
րը շռնդա լից ան ցան, ու համ բույ րիս փո շին պար բռնեց 
օ դում: Ես ամ պա մած օ րե րի սփո փանքն էի, լռութ յան 
ծոփ քե րից թափ վում ու չէի հաս նում ոչ ո քի...

* * *

 Ճամ փա նե րը կու զեին հատ վել սպաս վա ծին, ուր 
դա րը ծուն կի ե կած խոր հել է:  Հոն քե րի տա կից ար ցուն-
քը գլոր վել, ար յու նը ծո րել է:  Խառն վել է հո ղին: Ջ րել է 
Ժա մա նա կի ծա ղիկ նե րը, որ ա րե ւին եւս ժպտա ցող լի-
նի:  Ճամ փա նե րը մա զա նոթ նե րի պես երկ րի սիրտն են 
փնտրում, որ ամ բող ջա նան: Իսկ սիր տը երկն քում նո-
րա հար սի պես շո րո րում է: Ա րա հե տի ձեռ քը վեր ջա պես 
հաս ներ եր կինք: Ան ցոր դի ա ղոթ քը դներ սրտիս, որ մա-
քուր ոտ քե րով քայ լեր օ րը...
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 Դարձ յալ ճամ փա ե լա, ո՞ րե րոր դի շա րու նա կութ յունն 
է...  Հո գուս մեջ ձմեռ է: Ինձ կրա կի եմ տա լիս, որ ա րե ւը 
չպա ղի, գո նե ե րազ ներս տա քա նան...

 Գաղտ նիք նե րի հե քիա թի ներ քո է կա տար վում 
օ րե րի մկրտութ յու նը: Ին ձա նից նշույլ կմնա՞ ա րեւ մեջ: 
Ինչ քան ապ րեմ` ե րե ւա կա յութ յունս հարս նա նում է, 
ար շա լույս նե րը ար նա քամ վում են հա նուն վաղ վա: 
Զղջումներս հիաս թա փութ յուն նե րի ցցուն կո ղե րի վրա 
են բույն հյու սել: Ինչ պե՞ս պա հեմ հա վա սա րակշ ռութ-
յունս:  Քա մին պա րում է Ժա մա նա կի կա մուր ջի վրա: Օգ-
նութ յուն կան չո ղը դարձ յալ ե՞ս եմ... Երբ ճա կա տագ րե-
րը բախ վեն, հար ցերն ու պա տաս խան նե րը կթրա տեն 
ի րար: Ո՞վ է ա տե լութ յան կող մը, ով` սի րո... Ա րե ւը վկան 
էր այս ա մե նի, այ սօ՞ր ում մեղ քով մայր մտավ... 

Երկ րա վո րի ու երկ նա վո րի հան դի պու մը գրված է 
սի րո մատ յա նում:  Կար դա ցո ղը կամ կկու րա նա, կամ 
կմո ռա նա, թե ով էր իր սի րե լին...

...Ես սի րո հետ պա րում էի... Երբ հե ռա ցավ՝ քա մին 
դար ձավ զույգս:  Մո տե ցող մայ րա մու տի թա թերն ու աչ-
քերս թաց էին: Ուղ ղա կի սի րել էի, լսել ու հե տե ւել էի 
Աստ ծո կան չին: Ս խա՞լ էի ա րել...
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 Կ յանքս թաղ ված է հնչյուն նե րի մեջ:  Սեւ ու սպի-
տա կից քա մում եմ սի րո գույ նը, ան տե սա նե լի ձեռ քե-
րով գրկում չու նե ցած ու րա խութ յունս...  Փո ղոց նե րի 
լռությունն եմ կտցա հա րում:  Կո րած եր գե րը երկ նա գույն 
թռչնի պես չվում են հե ռու... Ի՞նչ գրեմ` կո րած հաս ցե՞ս, 
թե նո րը, որ դեռ չկա... 

Ես ստվեր եմ, ում փա թաթ վեմ՝ կխրտչի...  Լույ սի աչ-
քե րի ա ռաս պե լը հարս տաց նում է ինձ: 

Աղ քա տա ցո ղը հե ռա ցողն է գի շեր վա ե տե ւից... Ա րի 
քայ լենք, հո գիս...  Մայ թերն ա ռանց մեզ այն քան տխուր 
են:  Միա սին քայ լենք ու չհաս նենք ի րար, խո սենք ու պա-
տաս խա նը չսպա նի մե զ...  Թե հպվես, օ րե րիս ստեղ նե րը 
ծիա ծան կհագ նեն:  Մի՛ զրկիր ինձ այդ հա ճույ քից, թող 
մի քիչ էլ ապ րեմ...

* * *

 Ճամ փա նե րը երկն քում սա վառ նող ե րա զանք ներ 
են որ սում, տրո րե լով՝ փո շիաց նում...  Հո րի զո նի վար գը 
արթ նաց նում է քնից ար շա լույ սին: Ս պա սու մը սպա սում 
է գիրկդ առ նես վեր ջին բա ռը, որ հե ռա նա լիս մնաց հի-
շա տակ: Ո՞վ էր նե տել որ պես ըն ծա, ո՞ր ան ցոր դը:  Բա ռը 
ա րե ւի շո ղի հետ պա րում էր: Լ սող չկար ծա փող ջու յնը 
երկն քի:  Միա ցող չկար ճամ փա նե րի խնջույ քին: Ե րազ-
նե րից չգայ թե՞մ հան կարծ...  Բայց հնա րա վո՞ր է շրջան ցել 
բախ տի հա շիվ նե րը...
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* * *

Ի րա կա նութ յու նը շո ղը ա փիս դրեց որ պես ա պա-
ցույց, թե ապ րել եմ:  Ճամ փի վեր ջում դի մա վո րո ղը 
ե րազն էր:  Հո ղին որ դեգր ված ա մեն ինչ ա նէա ցավ: 
 Միայն թե սի րո հետ չխոր թա նանք: Աշ խար հից հե ռա-
նա լիս սե րը առ նեմ որ պես մրցա նակ այս սեւ սպաս ման: 
Էլ ոչ մի ճամ փա չհրա մա յի, թե ժամն է տե ղա հա նության, 
ժամն է բա ժա նու մի...

* * *

 Հե քիաթ նե րը երբ վեր ջա ցան, եր ջան կութ յան դի-
մա կը հա գա, խա ղա ցի ա մե նա կա րե ւոր դե րը կյան քիս: 
 Սահ ման նե րի մեջ չտե ղա վոր վե ցին օ րեր ու տա րի: Որ 
ճամ փին էլ հարց րի` ոչ վերջն էր հի շում, ոչ սկիզբն էր 
հայտ նի:  Ծաղ կի նեկ տա րը համն էր օր վա: Չ համ տե սես` 
ա պա գա յի աչ քը անց յա լի վրա կմնա, ու օ րե րի ոտ նա-
հետ քը չի բազ մա պատկ վի...

...Ուշ հաս կա ցա՝ կա րե ւո րը ոչ թե դրախտ գնալն 
է, այլ դժոխքի ճամ փից ետ բե րելը մո լոր վա ծին: Ա փիս 
կռնա տի ձեռ քը չկար:  Սի րո ծա րավն այն ան ցոր դի, որ 
ա նա պա տի մեջ ա ղո թում է՝ անձ րեւ թափ վի հո ղին: Իր 
կա վե էութ յու նից ծիլ տա սե րը: Գր կի չե ղած ձեռ քե րով 
ու օրհ նի պա հը ան ցո ղիկ... Ու թե ետ նա յեմ՝ միայն Աստ-
ծո ոտ նա հետքն է դրոշմ վել ճամ փիս...  Սե րը մայ րություն 
կա նի՞ օ րե րիս: Կ հաշ տեց նի՞ սեւ ու ճեր մա կիս:  Միայն թե 
ծիա ծա նը վրա յիցս չառ նեք, չե րե ւա ա նսերութ յան հետ-
քե րը...
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* * *

 Հե քիա թա նա լով կորց րի կյան քի ճամ փան:  Կո տո-
րակ ված օ րե րը ար դա րութ յան աչ քերից հո սե ցին: Աշ-
խար հը դարձ յալ չոր մնաց, դարձ յալ չգո հա ցավ: Ար-
ցունք նե րումս ծա ղիկ ներ ծաղ կե ցին, ո րոնց բույ րից եր-
կի րը ծի րից դուրս ե կավ...  Չաս ված խոս քերդ մե ղադ-
րա կանն են կյան քիս: Ան մար դաբ նա կութ յու նը կհրկի զի 
սպաս ման ճամ փա նե րը:  Դարձ յալ ըն թա նալ է պետք դե-
պի ինքս ինձ` ա մե նափ շոտ ճամ փան ե րե ւի: Այդ փշե րից 
քա մել եմ դա ռը սերս, բախ տին հրա վի րել հյուր:  Սիրտս 
գրավ եմ դրել, որ սե րը չխեղ ճա նա: Ուր էլ նա վար կեմ՝ 
նա վա հան գիստ չկա՜:  Տա ռա պան քի կոտր ված կայ մին 
վեր ջին շա պիկս է փող փո ղում:  Քար կո ծում են մեր-
կութ յունս ինձ գույ նե րից զրկող նե րը:  Քա րե րը կես ճա-
նա պար հին բա նաս տեղ ծաց նում եմ, որ մեղ մեմ ցավս:  
Հա վա սա րակ շիռ ապ րե լը հե րո սութ յուն է: Ու որ գլուխ 
չխո նար հեմ` ար յանս մեջ պե ղում եմ բախ տի թո ղա ծը...  

Հե քիա թի խնձո րը կե րա: Դ րախ տը ին չո՞ւ լույս աշ-
խարհ չե կավ... 

Աստ վա՞ծ պի տի մեզ փնտրի, թե՞ մենք գտնենք Աստ-
ծուն...

Դ րախ տի կա թով մե ծա ցա... 
Օ րերս բախ տի որսն էին...  
Տա րի նե րի ուռ կա նի մեջ խճճվել եմ, ո՞ւր է ել քը...
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 Հայ րե նիք եմ ու զում մո լո րա կի պես կլոր ու բա րի, 
ուր էլ գնամ՝ ոտ քերս նո րից հոն բե րեն․․․  

Շո յենք նա յո ղի հա յաց քը ու խաբ ված նե րի ար ցունք-
նե րից ծով ա րա րենք։ Օ րը շշնջա, որ քսան չոր սը միֆ է, 
մենք հա վեր ժութ յունն ենք, որ կանք։ Ե րազ ներս ի րենց 
որբ չզգան․․․ Ա պա գա յի հո ղը վա րեմ, ամ պե րը սրբեն 
քրտն քիս կա թիլ նե րը․․․ 

Որ քան էլ վեր սա վառ նենք, ար մատ նե րը մե զա նից 
հա շիվ են պա հան ջե լու։  Պար տա վոր ես հո ղին դրոշ մե լու 
անկ շիռ ներ կա յութ յունդ։  Տիե զեր քի ըն թաց քը անս խալ 
է, թե կուզ հեռ վից սեն տի մեն տալ է ե րե ւում․․․

 Հայ րե նիքս աշ խար հի չափ ան սահ ման լի նի ու տե-
ղա փոր վի ա փե րիս մեջ։  Նա խա պապս պոր տա լարս կա-
պի ա րե ւի շո ղով։ Ջր հե ղե ղից թրջված հո ղը չո րաց նենք 
ծիա ծա նի մեջ, որ նույ նիսկ մահս երփ նե րանգ լի նի․․․   

Հայ րե նիք եմ ու զում, ուր զեն քի շաչ յու նը դեռ չի հնչել 
ու եր բեք էլ չպի տի հնչի։ Ի րար հետ հաշտ վեն «ա յո»-ն  ու 
«ոչ»-ը․․․  Լուս նի սա փո րից ծո րի սե րը։ Ծ ծեմ, ծծեմ հրաշք 
գի շե րը ու չհա գե նա՜մ․․․ Սր բեմ կա րո տից հրկիզ ված շուր-
թերս ու համ բու րեմ խա վա րը մութ․․․ 

Հայ րե նիք եմ ու զում, ո րը դրախ տի կա պույ տը չի 
մո ռա ցել առ նել իր մեջ։ Ան տե սա նե լի կա պով ժխտի 
բա ժան ման գո յութ յու նը։ Այս հե թա նո սա կան ա րա րո-
ղութ յու նը դառ նա իմ ան մա հութ յան վկա յա գի րը։ Ես 
գլխապ տույտ եմ ու նե նում ա մեն ան գամ, երբ աշ խարհն 
ու ա րեւը հան դի պում են ի րար։  Տես նես աշ խար հը վեր-
ջա պես իր թե ւը կդնի՞ ա րե ւի ու սին, կխոս տո վա նի՞ իր 
չքնաղ սե րը․․․ 
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Երբ մո լոր վեմ այս սուտ աշ խար հում, հայ րե նիքս 
մարմնա ցած բա րութ յուն դառ նա․․․

․․․Աշ խար հի ա նու նը մայր է։  Փոր ձում է ա մեն ինչ 
ցույց տալ կա թի պես ա նա ղարտ։  Բայց բա վա կան է մե-
ծա նաս՝ էլ չես հա վա տա, որ կա թի մեջ սեւ չկա․․․  

Հայ րե նիք եմ ու զում, ու զածս շա՞տ է․․․

* * *

Շր թուն քիս ծեր պին բառ է ծաղ կել:  Հա վեր ժութ յան 
կա՞նչն է հե ռա ցող գար նան ե տե ւից:  Բա ռի սեր մը Եղի-
ցիից է թափ վել:  Քա մին հար բել է նեկ տա րից, ու համ-
բա վը դարձ րել ա ռաս պել:  Տողս այդ ճամ փով կանց նե՞ր, 
կառ նե՞ր խոս քի բույ րն իր ու սե րին:  Բա նաս տեղ ծութ յուն 
եմ: Ո՞ր պոետն է քա ղե լու ինձ, ո՞ր եր կինքն է ո րո տա լու 
այդ ան պա տաս խան սի րուց... Ա նա նու նը ա նունս տա` 
կծաղ կա թափ վեմ ու մեր կութ յանս եր գը կու ղեկ ցի մայ-
րա մու տին: Չ թո ղեք թորշ նեմ, խո սեք հո ղեր, որ ժա մա-
նա կի մեղ րը դառ նամ:  Քաղցր վերջ եմ ու զում, քաղցր 
երթ...  Սիրտս ծաղ կել է` ապ րե լո՞ւ ժամն է, թե՞ մեռ նե լու...
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Օ րե րն ինձ ի րենց մեջ ա ռած պա րում են: Ոտքս սա-
հի` մահ է, սիրտս սա հի` ան մա հութ յուն... Օ րե րը դա ժան 
են, ես` թո վիչ:  Մե ղա վո րը սերն էր:  Մո ռա ցավ ինձ կրքե-
րի կրա կին, ու ա մեն բան այր վող վա յելք դար ձավ: Եր գի 
շի թեր էին թափ վում հու շե րից:  Զուսպ աչ քե րով նա յես՝ 
Ե վան մեջս կմեռ նի: Ա րի կո պե րիդ դրախտ նկա րեմ, որ 
լույ սը ի րեն լքված չզգա: Ա րի օ րե րը կրա կի տանք` կպա-
ղե՜մ...

* * *

Օ րե րի սե ւագ րութ յան մեջ խաչ եմ քա շել ա նու նիդ 
վրա։  Ժա մա նա կին ինչ պե՜ս էիր փայ լում, ա րե ւի կա րիք 
չէի զգա։ Ա մեն ի րի կուն լույ սին հարց նում եմ․ « Քե զ մեկ 
էլ կտես նե՞մ»․․․ Ա րե ւի պես ժպի տը դեմ քիդ հե ռա ցար։ Ոչ 
ա սիր՝ կգամ, ոչ ա սիր՝ սպա սի։ Հ նա րա վո՞ր է մա ռա խու ղի 
վա խից ճամ փա չընկ նել։ Օ րե րի ե ռու զեռ է շուրջս, իսկ 
իմ ժա մա նա կը ինք նա կամ բանտ վել է սրտիդ մեջ, ե րե-
սիս չի նա յում։  Սի րո ձգո ղա կա նութ յան ու ժը հու շե րիս 
հան դեպ ա նուժ է։  Բա նաս տեղ ծութ յուն ներ եմ գրում։ 
Օ րե րը տրո րե լով անց նում են։ Ինձ թվում է՝ դու ես, ու 
ցա վի փո խա րեն հա ճույք եմ ապ րում․․․ Ե՞ս էի աշ խար-
հի հա մար ան ձեռնմխե լի, թե՞ աշ խար հը՝ իմ։  Լեռ ներ ու 
ծով գլխարկ են հա նում սի րուս ա ռաջ։  Սի րա հար վա ծի 
դեմ բո լոր դռնե րը բաց են, ին չո՞ւ քո նը դեռ գոց է, սի րե-
լիս․․․ Գ րում եմ ա նունդ ա նու նիս կող քին։ Անձ րե ւում է, 
դրախ տը դարձ յալ լո ղում է հու շե րի ար ցուն քում․․․  Քե զ 
սի րե լը ետ մա հու տրված փառք է գու ցե․․․
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Ա նու նը  Կին է  

Ծա ռի ա կան ջին անձ րե ւը երգ է: Ո՞ւմ է փնտրում քա-
մին, էլ ա վե լի կորց նե լով, կոր չե լով հո րի զո նին:  Կի նը վա-
յե լու մով էր զգես տա վո րում ա մեն ինչ: Ա փե րի մեջ էր առ-
նում լու սի նը, ան տես վա ծի վրա յից փչում էր մե նութ յան 
նստվածքն ու փո շե հա տիկ նե րից աստ ղեր ա րա րում, որ 
գի շե րը ի րեն լքված չզգար, ա վե լին` գի շե րը դառ նար 
կին` խորհր դա վոր, ան թա փանց, ե թե րա յին...

**************************  
         

Ա նու նը  Կին էր: Ծն վե՞լ էր արդ յոք, թե՞ մե նա վոր նե-
րի ե րազն էր, տե սի՜լք... Ի րա կա նութ յան գզրոց նե րում 
դիզ վեին հոգ սե րը` ժա մա նա կի ար գան դը կբա ցեր, որ 
փրկվեին գո նե հույ սե րը: Ծն վել էր, որ կյան քի մոխ րա-
գույն տես քից չկու րա նա յինք:  

Կին էր ա նու նը: Կ յան քի ձգո ղա կա նութ յան ուժն էր 
իր մեջ, ու թե գրկիդ մեջ սեր չգտներ, ի րե նից կվա ներ 
օ րերդ մոխ րա գույն...

**************************

Ա նու նը  Կին էր: Ա փիդ մեջ կդնի մի բուռ հող ու քո 
կո ղից կպա կա սի դարձ յալ մե կը: Ան հայ տութ յա նը սան-
ձած՝ կժխտի բախտ ու ճա կա տա գիր:  Կին էր` նման էր 
իր նա խա մո րը ու նման չէր մինչ այդ ծնված ոչ մի էա կի: 
Ա նունն ի՞նչ էր` ինքն էլ էր մո ռա ցել: Ինչ պե՞ս ըն դու ներ 
չսիր վե լը, ինչ պե՞ս հաշտ վեր տա րի նե րի հետ:  Պատ րաստ 
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էր կի սել ինչ ու ներ, բայց ցան կա ցո՜ղ չ կար...  Բախ տի 
քրքիջ նե րից չխլա նա՞ր: Ու զում էր շտկել ճա կա տա գի րը, 
դար ձի բե րել շեղ ված խոս քե րը: Ար ցունք նե րով քա րե 
պատ նե շից ելք էր բա ցում` փրկութ յան խոր շեր:  Ցա վի 
մեջ բյու րե ղա նում էին սիրտն ու հո գին: Ուժ էր ա ղեր-
սում, որ հրա ժեշ տի պա հին ծուն կի չգար, կան գուն մնա-
յին հույ սե րը:  Հի մա զղջման կե ղե ւո՜վ  է պատ վել, հե ռու 
է ինքն ի րե նից: Ո՞ւր են սի րե լի նե րը:  Չի ըն դու նում սի-
րո հա կա ռա կը: Շր թունք նե րն ա ղո թում են, իսկ սիր տը 
փա ռա բա նում է հին մեղ քե րը... Կ նոջ մեղ քե րը չեն ծե-
րա նում, նրանք զարդ են սի րո պա րա նո ցին: Զղ ջու մը 
խա բու սիկ է:  Ցույց տվեք սի րո տա ռը, ու կի նը դարձ յալ 
կկեն դա նա նա:  Խոր շո մած դեմ քը դի մակ է, խաղ: Կ նոջ 
տա րի քն իր ապ րումներն են, թռիչք-ան կումնե րը գա հա-
վեժ: Օ րե րը ճգնում են հի շո ղութ յան կի րճե րում:  Լա վա յի 
պես թափ վում է բո ղո քը, սխալ նե րը` եր բեմն գի տակ ցա-
բար ար ված: 

Կ նո ջը չհա վա տա լն անհ նա՜ր  է, հա վա տա լը` 
անմտութ յու՜ն:  Զայ րու յթը դա մոկլ յան սուր է, վրե ժը` 
թույն:  Թե հա կա թույն փնտրեք՝ նո րեն իր ձեռ քում է... 
Մե ծա րեք կնո ջը, գու ցե գլխատ վեք այդ նույն ձեռ քե րի 
կող մից...

**************************

 Կին էր ա նու նը: Ա ռաջ նորդ վել էր ու զում, ա ռաջ նոր-
դե լո՛վ ձե զ... Կ նոջ գա լուս տով ան փոր ձութ յու նը կրա-
կի են տա լիս:  Հու շե րի քա րա վա նը չի թող նի մո լոր վեք: 
Ի րավ, ո՞վ էր ու ժեղ` սե՞ րը, դո՞ւք, թե՞...  Հի մա ա մեն բան 
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հին ու չհնա ցո՜ղ, ամ պե րի պես չվող, հող մե րին գե րի ու 
ա մեն գի շեր հու շե րի հյուս քը հյու սած նո րո վի... 

Կ նոջ տվա՞ծն է շատ, թե՞ ա ռած-տա րա ծը:  Կի նը աշ-
խարհն է այս ու այն մյու սը` հաս տա տո՜ւն, կաս կա ծե լի՜...

**************************

Ա նու նը  Կին է: Ամ բող ջո վին զգաց մունք է: 
 Թե սի րեք՝ կմո ռա նա օր, աշ խարհ, եր կինք... 
«Իմս» բա ռը որ պես խայծ նե տեք` կգայ թակղ վի:  Կի նը 
եր բեք ան հատ չէ՝ ամ բող ջութ յուն է ձեզ իր մեջ ա ռած: 
 Զայ րույթն ան պար փակ է, չտե ղա վոր վող խոս տումնե-
րի մեջ, ու տված բո լոր եր դումնե րը ժխտող վար կե նա-
կան...

**************************

Ա նու նը  Կին էր: Ա ռա քե լութ յունն էր սի րել ու սիր վել: 
Թե սպա սումնե րը չի րա կա նա նան, կմխա ան կայծ: Ե ղե-
րա կան եր թը Ժա մա նա կից դուրս կշա րու նակ վի: Կ նո ջը 
հի շեց նող հե քիա թը օ րե րի աչ քե րից կգլոր վի:  Կորց րել 
էր սե րը, սե ռը ու կըն թա նար... Ո՞ւր... Ինքն էլ չգի տեր... 
Կ նոջ նա հան ջը նույ նիսկ մահ վան գութն էր շար ժում...  

Կի նը պար տադր ված ո չինչ չի սի րում:  Չի նե րի, թե 
իր սրտից դուրս ար մատ նե տեք, ճյու ղա տա րած չմիտ-
վեք իր հո գուն:  Թե ծաղ կել՝ իր ա փե րո՜ւմ , իր աչ քե րի մե՜ջ:  

Կին էր ա նու նը` լի րիկ էր ու թո վիչ: Ն րա շուրջ օդն 
իսկ ու րիշ էր, ու րիշ էիք թե դուք, թե աշ խար հը...
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**************************

Ա նու նը  Կին էր:  Կար ծում էր՝ վեր ջին հրաշ քը ինքն 
է, որ կա: 

Ո՞վ ա պա ցու ցեց հա կա ռա կը: Ո՞վ խնդաց իր նվի րու-
մի վրա:  Չա րութ յամբ զգես տա վոր վեց ա մեն ինչ:  Սե ւի 
ձեռ քե րի մեջ մո լո րակն ինչ պե՞ս պտտվի: Գլ խապ տույտ 
ու նե ցան սկզբունք ներ՝ անց յալ ու ներ կա:  Ճոճ վե ցին 
վա ղե մի օ րե րը: Կ նոջ ա նու նը կա թած անձ րե ւաջ րում ու 
օ ղա՜կ -օ ղա՜կ  ետ միտ վեց դե պի անց յալ, հետք չթող նե լով 
ոչ ո քի սրտում:  Հա վա տը դա շու յնա հար ված էր:  Թեեւ 
ըն դա մե նը հեր թա կան դավն էր կյան քի:  Նա խորդն երը 
«մո ռա ցե՜լ» էր...

**************************

 Կին էր ա նու նը: Ա րե ւա ծա գի փուն ջը դներ սրտիդ 
գա վին, կզգա յի՞ր լույ սի ա ռա վե լութ յու նը...  Բա ժան ման 
կոչ նա կի ներ քո կծե րա նար: Ար ցուն քի մեջ ծաղ կած 
ծաղ կի ա նունն էր Հուշ: Զղ ջում, գու ցե Կա րո տախտ: 
 Ծա ռա ցած փո թո րիկ նե րում ով քե՜ր  էին խոր տակ վել, ին-
չե՜ր  էին փրկութ յան արժա նի...

**************************

 Կին էր ա նու նը:  Սի րո հա վա տար մա գի րը համ բույր-
նե րով էր կնքել:  Խա րիսխ վել էր սիր ված շուր թե րին: Գր-
կա խառ նումնե րը ա ռա գաստ դարձ րած՝ նա վար կում էր 
դե պի ան հայ տութ յուն:  Տա րի նե րի մա մու ռը հե քիաթ էր 
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հյու սում շուր ջը:  Մի՞ թե հե ռա նա լը անհ րա ժեշ տություն 
էր` վե րա դար ձը ե րա զին որ դեգ րած... Գտն վեր սի րո 
ա ռա ջին օ՜րը...  Հա յաց քի հու նը փոխ վեր, որ էլ անց յալ 
չհո սեին բա ռե րը...

**************************

 Կին էր: Ան ծա նոթ ոմն ինչ պե՞ս դար ձավ այս քան 
հա րա զատ:  Ներծծ վեց էութ յան մեջ, փոխ եց ար յան բա-
ղադ րութ յու նը:  Բայց ար յան խում բը չհա մըն կավ, ու 
տակ նուվ րա ե ղավ կյան քը: Ոմն օ տա րա կան դար ձավ 
իր ե ս-ը, հե նա րա նը դար ձավ կյան քի: Երբ լքեց, ե րե րաց 
աշ խար հը, հո գին: Ոսկ րա ցած օ րե րը դրվե ցին ե րազ-
նե րի ու սե րին: Ս տի պե ցին կոտր ված կայ մով ճամ փա 
ընկ նել:  Բայց տախ տա կա մա ծը հան դի պում չէր ծնում: 
Լքվա ծութ յան ա լիք նե րը վայրկ յան առ վայրկ յան վեր 
էին խո յա նում, թեեւ խեղդ վելն անհ նար էր` ա ղի էին 
վշտի ծո վե րը:  Կողմնա ցույ ցի վրա չկար սիր ված ա նու-
նը, ո րով գտներ ինքն ի րեն..․ 

Ա նու նը  Կին էր:  Սի րով ներծծ ված օ րե րը վայրկ-
յան էին, ա սես: Երբ ի րեն գտավ սի րո շրջագ ծից դուրս, 
վայրկ յա նը տար վա տե ւո ղութ յամբ էր վան կար կում...

Ա նունս ի՞նչ էր` դրախ տի դռնե րի վրա էր գրված, իսկ 
բա նա լին կոտ րել էիք ձեր իսկ ձեռ քով...
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Կարմեն 

Ի րա կա նութ յունն ու զում էր ոտ քի վրա մնալ, իսկ 
ոտ քի վրա մնալ հար բած ե րազ նե րի հա մար ար դեն ուշ 
էր:  Մո լո րա կը պա րում էր հրդեհ ված հնչյուն նե րի ներ քո: 
Իս պա նու հին խա վա րը շա լի նման ու սե րին ա ռած՝ գայ-
թում էր:  Ծոփ քերն ան կումն էր խոս տո վա նություն նե րի: 
Երբ ի րա նը խո նարհ վեր, կրծքի պայթ յունն ան խու սա-
փե լի էր: Սր տով էր ա ռաջ նորդ վում, ա կանջ չէր դնում 
բա նա կա նութ յա նը:  Կիր քը տաք բա ռեր էր մրմնջում: 
Օ դը ե րաժշ տութ յուն էր գու մա րում այդ ա մե նին: Ու-
զես, թե ոչ՝ պա րա նոցդ կխո նար հես սի րո ա ռաջ` կամ 
գլխատ վե լու, կամ թա գադր վե լու պայ մա նով...

-Կարմեն,  չա փը չանց նե՜ս... 
Գի շե րը կնոջ տեսք ա ռած հռհռում էր:
- Կարմեն, կվճա րես թու լութ յանդ հա մար...
Ո՞ր կինն է ըն դու նում իր ան զո րութ յու նը: Գ րո հում 

է, գրո հում է, մինչ գրա վի ա րեւը: Կ րակն այդ որ պես ծա-
ղիկ մա զե րին խրած ճեղ քի սի րո մի ջու կը:  Հեր թա կան 
զո հը կշշնջա.

- Կար մեն, դու ի՜մն  ես...  
Բայց օ րը կփար վի ա ռա ջին պա տա հա ծին, կու զի 

զգաց մունք նե րի թար մութ յուն:
- Կարմեն, սրե րի վրա ես պա րում... 
Մե ղե դին թե ժա նում էր:  Բաց են ծոփ քե րը հեշ տան-

քի:  Ձեռքդ մեկ նիր ու քոնն է վա յել քը...
- Կարմեն, կրա կից հե ռո՜ւ... 
Կի նը չլսեց կան չե րը մայր-Կյան քի:  
-Կարմեն, վռնդիր գրկիցդ գի շե րը... 
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Ժա մա նա կը հե քիա թե մա մուռ էր հյու սում: Ի րա կա-
նութ յու նը գլոր վում էր օ րե րից դուրս...  Կի նը առ նա կան 
ձեռ քե րի ակ ցա նը բա ցած՝ ու զում էր ցույց տալ իր ա մե-
նա զո րութ յու նը: 

Տ ղա մար դն ինչ քան էլ գլու խը կորց նի` սթափությու-
նը կրնկա կոխ հե տե ւում է սրտին:  Գու ցե դրա՞ հա մար 
կնոջ աչ քին հաշ վեն կատ ե րե ւաց:  Հա վատ չնե րար կեց 
այդ «միիշ խան» սե րը:  Բայց սթա փութ յան դրո շը ինչ-
քան էլ ա լիք վի՝ սի րո գա լով կու շա թափ վի ար յու նը, ու 
հետքն իսկ չի մնա ոչ ան մե ղութ յան, ոչ կար մի րի... 

-Կ յան քի ա ռա քե լութ յու նը սի րո մեջ է: Ի՜նչ  սահ ման-
ներ, երբ ար փին ին ձի է փար վում,- ա ղո թում էր կի նը:

- Բայց կա եւ մո խիր, գի շեր կա խա վար ծին: 
- Չեմ ու զում լսել վեր ջի եր գը: Ա րե ւը հար է, ա րե ւը 

կյանք է, ան մա՜հ...
-Ա րե ւը ցնորք է, դու` մահ կա նա ցու...
Կ յան քի հոր դոր նե րը մի կողմ նե տած՝ կի նը փոր ձում 

էր «հա րա տե ւել»... Ա րա գա նում էր օր վա սրտի տրո փը: 
 Պայթ յու նը պատ ճառ պի տի դառ նար մո լո րա կա յին ա ղե-
տի:  Հե տաքրքր ված ամ բո խն ակ ցա նի պես իր մեջ էր 
ա ռել կնո ջը, որ ոչ մի ժեստ բաց չթող ներ: Աչ քա թող չա-
ներ ոչ մի խաչ վող հա յացք:  Դա տա պար տում էր վա յել-
քը, ո րը համ տե սե լը «ար գել ված էր» ի րեն: Ա ռանց խղճի 
խայ թի օ ղակն այդ գիրկն էր առ նում ոմն հա մար ձա կի, 
օ դում դրո շի պես ծա ծա նում ան շունչ մար մի նը խեղ ճի: 
Ըմ բոստն այդ ա ռանց ե րազ ծան րա ցել էր:  Թե դժոխքը, 
թե դրախ տը մեր ժում էին ի րեն:  Սե րը դառ նում էր ասք, 
շրջում բեր նե բե րան: Կ շեռ քին դրվում էին իղ ձե րը: Ու-
զում էին հրաշ քի վկան դառ նալ:  Կարմե նը մեկ նետ վում 
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էր սի րո գիր կը, մեկ դա վա ճա նութ յան: Ի րար թրա տում 
էին թշնա մի ու ժե րը: Ար նա խում բի բե րը «ճչում էին».

- Կարմե նը մի միայն իմն է...  Բայց կնոջ մտքով էլ չէր 
անց նում հա վա տար մութ յան եր գը:

- Սե րը ե զա կի՞ է, ո՞վ է հա մար ձակ վում ա րե ւի շուրջ 
ցան կա պատ դնել... 

Պա րե ղա նա կի գույ ներն էին փոխ վում:  Կի նը ծու-
ղակ էր լա րում զգաց մունք նե րով, մո ռա նա լով, որ ար-
շա լույ սը մոտ է, ե րազ նե րը լույ սի ներ քո հօդս են ցնդում: 
Ա ռա վոտ յան ե րե ւան էին գա լիս շպար ված համ բույր-
նե րը, տա րի քը կեղծ: Կ նոջ հա մար ա մեն բան խաղ էր: 
Ա լար կոտ ժես տով ետ էր հրում գի շեր վա գգվանք նե րը: 
Գ նում էր լուծ վե լու ա ռօր յա հոգ սե րի մեջ: Երբ գի շե-
րը վրա հաս ներ, օր վա բե ռը ու սե րին նե տած դարձ յալ 
ծփա լու էր խա ղըն կե րոջ ոտ քե րի տակ... ու շա րու նակ-
վե լու էր խա ղը դա նա կի եզ րին...

Ո՞ր ու ժը կա րող էր ետ մղել թով չանքն այդ մեղ րա-
ծոր:  Սի րո մո լո րա կը դարձ յալ պտտվե լու էր լի նե լիութ-
յան շուրջ, պա րուր վե լով հո լա նի թե ւե րին: Կր քի դաշ-
տե րով վար գում էին տեն չե րը, ծնծղան եր էին զար կում. 
«մե նութ յա նը վե՜րջ»...

- Կարմեն, մո ռա ցա՞ր ե րեկ վա խոս տումներդ...
-Ե րե կը ե րեկ վա գրկո՜ւմ մնաց...  
Մի  կողմ  նե տած «հնա ցած»-ի սիր տը, ձեռքն էր 

առ նում մի ու րիշ զոհ... Ա րե ւը խա րիսխ կնե տե՞ր օր վա 
մեջ...

․․․Եր գչի ձայ նը սկսել էր թրթռալ: Պրկ վել էին եւ լա-
րե րը քնա րի:  Հար կա վոր էր մեղ մել խռով քը վի րա վոր 
զգաց մունք նե րի:  Բայց  Կար մե նի մտքով էլ չէր անց նում 
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կոտր ված սրտե րից նե րո ղութ յուն խնդրել: Տ ղա մար դը 
հե տե ւում էր կնոջ քայլ քին... Կ նոջ մա կըն թա ցութ յուն-
տե ղատ վութ յու նը սո վո րա կան ե րե ւույթ էր: Մայ րա-
մուտ-ա րե ւա ծա գի պա րը կնիքն էր հո գու: Ա սում են, թե 
 Կարմենն ու ներ մի քա նի սիրտ: Որ մե ղա վորն ին քը չէ՜ր, 
սրտե՛րն էին բազ մա թիվ:  Բայց օ րը ձեռ քի դա շույ նը համ-
բույր նե րով էր սրել:  Կայ ծեր էին ճայ թում հի շո ղութ յան 
շուր թե րից: Վ րան փո րագր ված էր  Կարմե նի խոս տու մը.  
«Ես քոնն եմ, սի րե լիս»...  Մե ղե դին լեր դա նում էր: Օ րը 
կտրել էր սի րո զար կե րա կը, պատ նե շել հոս քը լույ սի 
վտա ռի...

- Կարմեն, ինչ պե՞ս հա մար ձակ վե ցիր սի րո հետ կա-
տա կել...

Կ յան քի զգուշա ցումներն ա նօ գուտ էին:  Սիրտն ու-
զում էր ա մեն ան գամ ա ռա ջին հան դիպ ման ա մոթ խա-
ծութ յու նը զգալ:  Բայց փոր ձա ռութ յու նը ձեւ էր դար ձել: 
 Կի նը շշնջում էր. « Սի րե լիս, ինձ չմո ռա նաս»... Օ րե րը 
նա յում էին միմ յանց, վեր ջին խոս տո վա նութ յու նն ո՞ւմ էր 
ուղղ ված: Ան կեղ ծութ յան մա սին խոր հելն ա վե լորդ էր:  
Մար մի նը թեւ ա ռած ու զում էր շա րու նա կել ընդ հատ-
ված պա րը: Օ րը կա մա՜ց- կա մա՜ց  իր տե ղը զի ջում էր 
մի ու րիշ օր վան: Իսկ մե ղե դին շա րու նա կում էր գով քը 
կնոջ, ո րը «ոչ» ա սեց մա հին... Իր ե տե ւից պտտաց րեց 
ինձ, ձեզ ու դեռ շա՜տ- շա տե րին... 

Ճա կա տա գի րը մար գա րե ութ յուն էր ցո ղում վե րից: 
Եր բեմն կար դալ է պետք ամ պե րի գի րը, որ ի րա կան սի-
րո շա ղա խով հունց վեն ե ղե լութ յուն նե րը...

- Կարմեն, ո՞ւր ես, ինձ էլ հետդ առ... 
Ա մե նուր լսվում է քրքի ջը, իսկ դեմ քը չկա՜ ու չկա՜ ... 
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Սե րը չկա ու չկա՜...  Դա վա ճա նութ յուն՝ ինչ քա՜ն  ու զես... 
Քո օ րենք նե րով չխո սես սի րո հետ, թե ա մեն տա ռի 

տակ չի ստո րագ րել ան մե ղութ յունդ, նվի րումդ, հա վա-
տար մութ յունդ լույս... 

Ան հայ տութ յու նից չի վա խե նում կի նը: Ելքե րը խցա-
նում է համ բույր նե րով, որ մուտ քն ան ծա նո թի հա մար 
ար գել ված լի նի:  Բայց այդ բանտ վա ծութ յան մեջ շնչա-
հեղձ են լի նում ե րազ նե րը: Ի րա կա նութ յու նը ցույց է 
տա լիս իր իշ խա նութ յու նը, բաց կինն ա պա ցու ցում է, 
որ ե րա զի ա ռջեւ ա մեն քը պարտ ված են ի վե րուստ: 
Ուր սեր չկա` չկամ եւ ես: Չ կա ոչ գույն, ոչ բույր, ոչ երգ: 
Ա ռանց այս ա մե նը վա յե լե լու, չա սես, թե ապ րել ես, չա-
սես, թե տղա մարդ ես դու... 

-Կարմեն, ո՞ւր ես... 
-Ա մե նուր եմ, ա մե նքինն եմ, հո գի՜ս․..

**************************

  Կարմե նը սիր տը խայծ դարձ րած գրգռում էր ա րեւ-
նե րին:  Մա տա դո րի պես ծա ծա նում էր ե րազ նե րը: Տ ղա-
մար դիկ նրա ան հո գութ յու նից գա զա զում էին:

-Օ լե՜յ,- ճչում էր սի րո հետ խա ղա ցող կի նը:  Պա-
րում էր կրակ նե րի պես, կրակ նե րից թեժ: Ու... նի զա կը 
խրված է հեր թա կան զո հի սիր տը:  «Հաղ թա նա կած» կի-
նը ծա փող ջույն կսպա սի այն ան մեղ նե րից, ո րոնց սե րը 
մի օր լքեց: Վ րե ժի ծա րավ այդ աչ քե րը հա տու ցում էին 
պա հան ջում եւ ի րենց տե ղը:  Կարմե նը խո նարհ վում էր 
հան դի սա տես Ժա մա նա կի ա ռաջ, չնկա տե լով, որ սլա քի 
նե տը ուղղ ված է իր սրտին...  Վի րա վոր տղա մար դը ու-



65

ժե րը հա վա քած ան ցել էր գրո հի:  Հա շիվ էր պա հան ջում: 
Հ րա պա րակ էին նետ վում կնոջ զղջման թով չանք նե րը:

 -Կեղծ են, ուշ է, չե՜մ  հա վա տում... 
Ո՜ւ... եղ ջու րը խրվեց խա ղա մոլ սի րո կո ղը: Ու զում 

էին ցրել ցա վի ու շադ րութ յու նը, որ  Կարմե նը նա հան-
ջի ելք գտներ, պահ վեր անց յա լի ստվե րում:  Թեեւ կի նը 
անց յա լից խոր շում էր:  Գաղտ նի էր պա հում եւ սի րո ոտ-
նա ձայ նը, ո րը մի նոր ա ղե տի սկիզբ էր գու ցե... Երկ րա-
գունդն իր դիր քը մո ռա ցած՝ հե տե ւում էր կնոջ ան կու-
մին:  Տիե զեր քի ոտ նա հետ քը ո՞ւր էր դրոշմ վե լու` բա ժան-
մա՞ն սրտում, թե՞...

-Օ լե՜յ, ո՞ւր են հա մար ձակ նե րը:  Սիր տը գրավ դնող 
չկա՞ հա նուն ինձ... 

Հու շե րի ար նա հո սութ յու նը չէր դա դա րում: Երկ րի 
ձգո ղա կա նութ յան ու ժը ի րա կա նութ յա նը ստի պում էր 
ե րազ նե րը վար բե րել: Կ յան քին հա մո զում էր բութ մա-
տը խո նար հել, ո րից դա դա րում էր բա բա խել ապ րու մի 
զար կե րա կը: Աշ խար հի աչ քի ա ռաջ սի րա հար վա ծի ան-
շունչ մար մի նը դուրս էին նե տում:  Քարշ էին տա լիս եւ 
 Կարմե նին դե պի կու լիս նե ր:

-Ար ժա նի՜ է, հրա պու րան քի ձեռ նոց նե րով խա ղաց 
ի րա կան սի րո հետ...

- Խե՜ղճ  աղ ջիկ,- հա ռա չում էր հան դի սա տես օ րե րից 
մե կը,- ըն դա մե նը ցան կա ցավ ա ռանց պայ մա նա կա-
նութ յուն նե րի սի րել...

-Ի՜նչ  հանդգ նութ յուն,- մեջ ըն կավ մի ու րի շը,- ո՞վ է 
ի րա վունք տվել խա ղա քար տե րի պես օ րե րի տե ղը շար-
ժել:  Դի մա կով ներ կա յա նալ կյան քին ու դեռ կեղ ծել բա-
րո յա կա նութ յան օ րենք նե րը...
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Աշ խար հում խղճմտանք վա ղո՜ւց չ կար:  Փն տրող էլ  
չկար, թէ ինչ է կորս տի ա նու նը: Օ րե րը չնման վեի՜ն  նա-
խա սահ ման վա ծին:  Հիա ցած գա լի քը կնոջ կան չին էր 
սպա սում:  Բա վա կան էր մի ժեստ ու... ար յու նա քամ էր 
լի նում դարձ յալ սե րը:  Ժա մա նակն իր դերն ան գիր էր 
ա րել, թմրեց նում էր մեր վեր քե րը`  Կարմեն ներ կամ զո-
հեր դար ձած...

-Օ լե՜յ,- ճայ թում էր մտրա կը: 
Կ յան քը հու նից ե լած՝ փախ նում էր ա րե ւի հետ քով...
Օ լե՜յ... ու ար յու նա քամ վեր ջա լույս, գի շե՜ր... 
Եր բեմն զգաց մունք նե րը կանց նեն՝ չնկա տե-

լով քե զ, ու ա նար ժան փոք րո գի նե րը ներս կխու ժեն: 
Հ պար տութ յունդ կուլ տված կճչաս.

-Ես ձեր հերն եմ ա նի ծել...
Ոչ միշտ է սե րը սի րո զար դը: Ու օ րե րից մե կը Ժա-

մա նա կից ծնկա չոք նե րո ղութ յուն կխնդրի...
- Հան ցանք ներս չբար դե՜ք  սե րունդ նե րիս վրա:

**************************

 Քո գորշ կյան քից ծիա ծա նը չու շա թափ վի՞ հան կարծ, 
չա ղա վաղ վի՞ գույ նե րի եր թը:  Կա մա րը ան գույն տես քիցդ 
ոտ քի վրա կմնա՞:  Ձեռ քիցս չփախ նի Աստ ծո տված ոչ մի 
օ րը, ոչ մի տենչ որբ չմնա՜...  Բայց ի րա կա նութ յան հա շիվ-
նե րը ոչ միշտ են ճիշտ: Ոչ միշտ է մեր սպաս ված գույ նը 
հա մըն կել կյան քին:  Յոթ նա գույ նի մեջ եմ փնտրում էութ-
յունս, բայց չկա՜ ու չկա՜... Այ սինքն կա, այն ու թե րոր դը, 
ո րը ոչ ո քի կող մից չի ըն դուն ված:  Նո րա րարութ յուն չի 
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սի րում կյան քը, ի րա կա նութ յու նը չի լսում ե րա զի կան չը: 
Ի զուր մի փոր ձեք ինձ թո վել...

... Ծիա ծա նը ծա ղիկ նե րի գու նա վոր թռիչք չէ՞ դե պի 
եր կինք:  Թե ինձ ու զես քա ղել՝ գու ցե ծիա ծա նից պա կա-
սի գույ նե րից մե կը: Անձ րե ւա կա թի լը չքա րա նա՜ երկնքի 
կո պին... Ժպ տա լուդ պա հին աշ խար հը յոթ նա գույն է 
հագ նում: Բ նութ յան ստինք նե րից ծո րա ցող կյան քը փո-
խում է բա ղադ րութ յու նը հո գուս: Ս տի պում է ապ րել ու 
մեռ նել միա ժա մա նակ: Ես սի րա հար ված եմ քեզ, տիե-
զերք:

 Հո գիս քե զի ըն ծա...

* * *

 Մե նութ յու նը հու շե րի կրա կով հմայ ված սպա նեց 
ներ կան:  Միեւ նույնն է՝ չշի ջեց եռ քը տա ռա պան քի: Եր-
կի րն իր գիրկն ա ռավ բո ցե րը թաց, չո րաց րեց գար նան 
վար սե րով ու գա լի քի եր կուն քը դարձ րեց հա վա տամք... 
Լ ռութ յու նը ժխտում էր պատճառ ու հե տե ւանք:  Ժա-
մա նա կի շուր թե րից կախ ված լո՜ւռ  օ րոր վում էինք ես ու 
 Բա ռը․․․  Զար ման քի աչ քե րից դա րեր էին գլոր վում... Քր-
քիջս թե ժաց նում էր հի շո ղութ յուն նե րի կրա կը, ու խցան-
վում էր տա րա ծութ յան քայլ քը:  

Գամ վում էի հո ղին... 
Աստ ված դա րե դար կան չում էր ինձ: Ես հարց նում 

էի. «Ո՞ւ ր  գամ...»։
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* * *

Ի՜նչ  սեր է պոռթ կա ցել սրտիցդ,  Տեր Աստ ված, երբ 
ե րա զիդ մեջ աշ խար հն ա ռա ջին ան գամ աչ քերը բա ցեց: 
Ո՞ւր էի ես մինչ Ժա մա նա կը կհպվեր սրտիս: Ե րա զիդ ո՞ր 
գույնն էի: Ի՞նչ ուժ է պետք, որ սպա սես սի րե լիիդ դա րեր 
ու տա րի:  Գույ ներն ի՞նչ հա մադ րութ յամբ ես շա ղա խել: 
Ան սեր ծվեն ան գամ չկա տիե զեր քում:  Մեկ տեղ սկսեինք 
ճա նա պար հը յոթ նօր յա, ճա նա պար հը հա վեր ժի:  Չեմ 
գտնի եր կին քը, թե ան սեր է հա յացքս: Երբ հուն ցե ցիր 
ե րազս, սկսվեց պա հը  Գո յի:  Բա ռը բույն դրեց հե քիա թի 
շուր թին: Ե ղի ցին պատ ռեց քողն ա ններ դաշ նա կութ յան: 
Ե րա զը լույ սի հետ խա ղըն կե րա ցավ: Ու օ րը շա րու նակ 
օր պի տի ծներ: Ե րա զը մի ու րի շի ե րա զին տրվեր...  Փոր-
ձե՞լ ես բո լո րո վին ու րիշ կյան քից ճամ փա ընկ նել, հաս-
նել հոն, ուր քեզ հի շեց նող ո չինչ չկա: Գույն անձ րե ւեր 
օրհ նան քի, գո րո վանք դառ նա յի նվիր ման ճա կա տին: 
Աստ ված զղջար, որ եր բեմն մատ նել է ինձ փոր ձութ յան: 
Ու զում եմ տիե զե րա կան ա վե տիսը լի նել` չա րին վե՜րջ... 
Մեղ քը ո՞ր ե րա զովս լվամ, որ ման կա նա, սե ւով չպա տի 
ինձ:  Տեր Աստ ված, ուժ տուր մարդ դառ նամ:  Մի ողջ 
կյանք փոր ձում եմ՝ չի հա ջող վում: Ինչ պե՞ս գտնեմ նե րո-
ղամ տութ յան ձյու նը, ո րի հա մա ձայն ո ճիր ներս ճեր մա-
կով պատ վեն, գոց վեն ճամ փա նե րը ո րո գայ թի: Ա փե րիս 
առ նեմ երկ րա գուն դը, որ դա րե րի գլխապ տույ տը «դա-
դա րի»... 

Հա յացքս ճա յե րի ճախ րանքն է համ բու րում, սիրտս 
ա ռա գաստ դարձ րած ըն կե րա նում եմ նրանց:  Համ բույրս 
կա թում է ծաղ կա թեր թի մեջ` փո խե լով բույ րը նեկ տա-
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րի: Աստ ված գույ նե րի մի ջից ինձ է նա յում: Զ գում եմ, որ 
ապ րում եմ, կա՜մ...  Սեր, ա մե նուր քեզ եմ տես նում, բուռ-
բուռ քա ղում եմ աջ ու ձա խից:  Բա ժին եմ հա նում ծա-
նոթ-ան ծա նոթ օր ու գի շե րին: Ա մե նա հա րուստ սի րա-
հարն եմ: Ինչ պես ըն դու նեմ, որ դժբախտ եմ, մե նա վո՜ր...  
Սո՜ւտ  է, եր ջա նիկ չլի նե լը մեղք է, թե ա րե ւը ժպտում է 
դե ղին:  Հար ցերս տա պան են փնտրում:  Մի երկ րորդ 
կյանք տրված չէ՜... Ին ձ կմնա սի րե՜լ, սի րե՜լ, սի րե՜լ  ու... 
 Սերս հար ցե րիս պա տաս խա նը չու նի, իսկ ես կար ծում 
էի՝ ա մե նա զոր է... Ըն դա մե նը մեռ նելն ինձ չի բա վի... Ո՞վ 
աշ խար հը մաս նա տեց օ րե րի:

 Դի մակ նե՜ր, դի մակ նե՜ր`  բո լորն էլ կեղծ, ան հույս, 
շին ծու...  Հե ռու ին ձա նից, ա նե րազ օ րեր...  Համ տե սեի 
նա խա սահ ման վա ծը ու ե րազ նե րին ըն կե րա նա յի...

...Ես կրել եմ եւ նա խորդ նե րիս սե րը: Ու սե րիս տա-
րել եմ եւ ու րիշ նե րի վե րամ բարձ հույ սե րը, որ անց յա լը 
ոտ նա կոխ չլի նի: Երբ ա պա գան ին ձա նից հրա ժար վի, 
ո՞ւմ փո խան ցեմ դրանց:  Նույ նիսկ ա նո՜ւնս  չեմ հի շում...  
Հա վեր ժութ յու նը ծվա րել է կո ղոսկ րե րիս վան դա կա-
պատ աշ խար հում, կա մո վի ընտ րել սի րո կա լան քը:  Գու-
ցե հան դի պե՞նք կո րած դրախ տում: Ա դա մի աչ քե րով 
ին ձ նա յես ու Ե վա յա նա՜մ, ու կնա նամ ինչ պես ոչ ոք մինչ 
այս... Ան սե րութ յան մե նա վոր կա ղա պա րից փրկեմ եւ 
քեզ, ար ձա կեմ զգաց մուն քի կա պանք նե րը... Աշ խար հը 
պտտվի ա րար ման ա ռա ջին օր վա պես, ա ռա ջին օր վա 
շուրջ...  

Սա վառ նեմ, սա վառ նես, սա-վառ-նենք` պատ րա՞ստ 
ես...
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Ա րե ւի հետ համբուր վե լիս՝ ա նունս շուր թե րին եմ 
գրել: Չ մո ռա նաք ինձ հա վեր ժա կան ա շուն նե րում: Ինչ-
պե՞ս հի շեմ ա նունս, երբ դե ղին չկա: Անձ րե ւը չթրջի՞ 
ա րե ւին:  Լույ սի համ բույ րը շուր թե րիս հե քիաթ է: Ձ յու-
նը ա րե ւի հրա ժա րա կանն է:  Կեղծ ժպտաս՝ ա շուն կգա: 
Ինձ չխա բեք տար վա ե ղա նակ նե րով:  Տե րե ւին դաջ վել 
է կյան քիս պատ մութ յու նը` ժա մա նա կին վե րե ւում էի, 
ե րա զանք նե րի ծա ռին:  Լույ սը չթո ղեց չա րի սահ մանն 
անց նեմ: Ու թե սայ թա կել եմ` մի ոտքս միշտ պա հել է 
բա րու աշ խար հում:  Կոր չի այն օ րը, երբ լե զուս նզովք է 
ա ռել, ե փել է կյանքս դժգո հութ յան կաթ սա յում:  Գի շե-
րը գույն-գույն ե րազ նե րով խա բեց: Ինչ պե՞ս դա վա ճա նե-
ցի ա ռա վո տին:  Ժա մա նա կը կըն թա նա` ան հա ղորդ իմ 
զղջումնե րին: Ինչ-որ գա րուն եմ փնտրում, ո րը մի ժա-
մա նակ իմն էր: Օ րերս ցա քուց րիվ են:

Սր տիս գրքի մեջ ա րեւ եմ քան դա կել:  Շո ղե րը 
ա նոթ նե րի պես տա րա ծել եմ տիե զեր քով, որ մու թը գե-
ղե ցիկ թվա: Կ ծա ծան վի գիրս երկն քում:  Վեր ջա բա նին 
համ բույրդ շուր թե րիցդ կխլեմ:  Թե տկար լի նի ե րե ւա-
կա յութ յունդ, հո գիդ պա րա պի վրա կտա րած վի: Իսկ թե 
բա նաս տեղ ծութ յան մեջ թա թախ վես, կլի նես այն բա ռը, 
ո րի վրա դեռ ա րեւ չի ծա գել: Կ յան քը դեռ չի սե ւագ րել 
իր պատ մութ յու նը ու թո ղել, որ բախ տը ու ղղումներ 
ա նի:  Գու ցե հաս կա նաս՝ ի մաս տութ յու նը ո՞ւր է, հան ճա-
րը ե՞րբ է ծնվում...  Լե ռը խոր քե րից կկան չի. «Ինձ մոտ 
չէ՜...», ան դուն դը` «Ինձ մոտ չկա՜...»։ Ե րա զո ղի գաղտ նի-
քը այս է․ « Չա րութ յու նից հե ռա նա լը հան ճար է»... Ա րեւի 
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ուժն ու նե՞ս դարձ յալ ծա գե լու: Ա րե ւը տա ռա պան քիս 
վրա ան մա հութ յուն նկա րեց ու մայր մտանք...  Հան ճա-
րի ճամ փան չի տե ղա վոր վի Ժա մա նա կի մեջ:  Հան ճա րին 
է տրված բա ցել ար գան դը մտքի ու սրտի, շրջել սի րո 
ան դունդ նե րով...  Մու սա նե րի գի նար բու քին տա վի ղի 
լա րե րը հան ճա րի ա նոթ ներն են, կյան քի հետ կա պող 
ար մատ ներն են ան տե սա նե լի:  Հան ճա րի սրտից Լույս 
կհո սի, ու Ժա մա նա կը մրցա նակ ստա ցած՝ կճե մի դե պի 
ան մա հութ յուն...  Պատ մութ յու նը կթեր թի դա րե րի է ջե րը 
ու կխու նա նա... Ա րե ւի վրա քան դակ ված սիմ ֆո նիան 
աշ խար հը կղե կա վա րի: Հ րաշ քը գե ղե ցի կի տես քով կմո-
տե նա ու թե հպվի` կան մա հա նաս...

* * *

Անձ րե ւի համ բույրն ա ղի էր։ Չնե րե ցին թռչուն նե րը, 
քաղց րա հա մութ յուն չգտնե լով՝ չա ռան ինձ ի րենց թե ւե-
րին: Ե րազ նե րի վրա եր կինք նկա րե ցի ու տե ղա փոխ վե-
ցի հոն ապ րե լու...

* * *

Երկն քի է ջերը ո՞վ թեր թեց ան հո գի ձեռ քե րով: 
Ա ղոթք ներս մնա ցին որբ:  Տո ղերս քայ լել չսո վո րե՞ն ան-
մարդ կա յի նի հետ քով:  Հո ղին չդա վա ճա նե լն անհ նա՜ր  
է: Ժ խոր նե րի լե զուն շա՜տ  է չոր: Անձ րե ւիր, մեկ տեղ 
սրբվենք հե քիա թի սու տից:  Չա սե ցի՞ր՝ մեկ տեղ ու ընդ-
միշտ... Ին չո՞ւ է այս լռութ յու նը...
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Ե րա զից գայ թած մար դը 

Ա րե ւը պա տու հանս թա կեց: Ու զեց գաղ տա գո ղի 
ներս մտնել:  Սիրտս ա սեց՝ ա մոթ է:  Ճա ռա գայ թա ձեւ 
ծա ղիկ ներ նկա րեց ա պա կուն ու հե ռա ցավ: Ողջ գի շեր 
զղջա ցի մեր ժե լուս հա մար:  Լու յսը կորց նե լուց հաս կա-
ցա գույ նի հե քիա թը:  Պատ մե ցի աստ ղե րին:  Շատ ազդ-
վե ցին:  Նետ վե ցին օգ նութ յան:  Կես ճա նա պար հին խա-
վա րին կեր ե ղան:  Ա ղոթքս կտրեց լռութ յան ե րա կը... 
Դարձ յալ գա յի՜ր,  թե կուզ մայր մտնե լով ու րի շի գրկում: 
Այս մտքից թմրած՝ զգա ցի, որ աչ քերս խու տուտ են տա-
լիս: Ա րեւս էր, վե րա դար ձել էր, լսել էր կանչս:  Շո ղե վար-
սերը փռել էր դեմ քիս:  Համ բու րում էր` ինչ պես մե ղուն 
է խայ թում ծաղ կի ան մե ղութ յու նը:  Նեկ տա րից հար բած 
մեղ րա մոմ պա լատ ներ էր կա ռու ցում, ուր ապ րում էին 
հու շե րը:  Համ տե սո ղին թու նա վո րում էր անմահությամբ: 
Ա րե ւին հաս նող կա՞: Ա մե նաչք նաղ ծաղ կի սրտից քա մեմ 
լույ սը ու հար բեմ մայ րա մու տով...  Գու ցե հա ջող վի հե-
քիա թի «չկա՞»-ն էլ փրկել, որ սե րը գա ու չգնա, գի շեր նե-
րը չգրո հեն, ինչ պես սեւ գնչու:  Մո ռաց նել տան ի րա կա-
նութ յան օ րեն քը: Ին ձ դարձ նեն ե րա զե աղ ջի կը, ե րա զի 
տերն ու ար քան...

... Հու շե րը հե տե ւե ցին Քա մու կան չին, բայց սիրտս 
ա սեց՝ ա մոթ է:  Մերժ ված քա մին գժվեց ցա վից:  Ձեռ քի 
ծա ղիկ նե րով ապ տա կեց ու հե ռա ցավ:  Վա զե ցի, վա զե-
ցի ե տե ւից:  Կորց րի ե՛ւ ինձ, ե՛ւ վե րա դար ձի ճամ փան: 
 Կան չե ցի՝ ո՞ւր ես, հո գիս:  Սիրտս պա տաս խան նե րը 
տե ղա հան էր ա րել:  Հող մե րի բա ժինն էի: Ո՞ւր էի, հյու-
սի՞ս, հա րա՞վ... Օ տար էի ան ծա նոթ երկ րում:  Կաս կա ծի 
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հա յացք նե րին ի պա տաս խան կու զեի ա սել՝ ես քա մու 
սի րու հին էի...  Չա րախն դո րեն ցույց էին տա լիս քա մու 
սի րա բա նութ յու նը ա մեն քի հետ ու... Ե րա զան քը թե ւե-
րիս մեջ չպար փակ վեց:  Հու շե րը կո պե րիցս կախ վե ցին, 
որ ոչ ոք աչ քե րիցս ներս չմտներ: Ինչ պե՞ս հաս նեմ հո րի-
զո նին, թե ա փը ակ ցա նել է հո գիս...  Հե ռա ցա՝ չհի շե լով 
ա րե ւի եր գը, քա մու եր թը ու այն ա մե նը, ինչ սե րը մի 
ժա մա նակ խոս տա ցել էր ինձ: Կ հաս նե՞ս սրտիս:  Հո րի-
զոն նե րը փոր ձել են ու ձա խող վել: Թռ չուն նե րը երդ վել 
էին բույն հյու սել ամ պե ճեր մա կին, էլ չչվել՝ թող նե լով 
ա մեն բան բախ տին կեր: Ի զուր է սի րուց սեր կոր զել` 
ա վե լաց նե լով վա յել քի տո նը:  Սե րը կառ նի քե զա նից՝ ինչ 
կա մե նա ու... պա կա սե լով կա վե լա նաս ինք նա մո ռա ցու-
մի ծաղ կա թեր թում: Ս պա սե լով, թե գա րունդ ինչ պի սի՞ն 
կլի նի: Ա շու նը շա՞տ ան խիղճ կվար վի պա տա ռոտ ված 
գե ղեց կութ յանդ հետ: Իսկ ձմե՜ռը...  Մի հարց նի:  Միակ 
ցան կութ յունս է ա ռանց տա պա նա քա րի, որ գա րուն-
նե րի ոտ քը համ բու րեմ, Ժա մա նա կի քայլ քը զգամ եւ 
տիե զեր քից դուրս...  Հող դար ձած գույնս խլրտա կա նա-
չի կո ղում:  Հա վեր ժութ յան ար գան դում Հի շո ղութ յու նը 
լա ցի իմ փո խա րեն: Ան հա վատ ներն անձ րեւ կար ծեն ու 
պատս պար վեն ի րենց չոր հա շիվ նե րում, չթրջե լով սիրտ 
ու հո գի հե քիա թով...

**************************

Ա րե ւը ե կել էր աղբ յու րի մոտ ջրի: Ու զեց համ բու րել: 
 Մեր ժե ցի: 

Տխ րութ յան ան ձավ նե րը սեւ աչ քե րով թո վե ցին: 
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 Ջու րը ձեռ քից թափ վեց, շող անձ րե ւեց ա ռա տութ յան 
եղջ յու րից: Թրջ վե ցի:  Չո րա նա լու հա մար ա րեւ փնտրե-
ցի:  Հե ռա ցել էր:  Քա մու հետ ինձ էին հի շել:  Սի րո օ րենք-
ները հար բած են գե ղեց կութ յամբ: Ի՞նչ է քո գե ղե ցի կի 
ա նու նը: Ի մինս՝ Ա՜...  

․․․Ժա մա նա կի կո ղե րը շո յե լիս՝ ա պա գա յի ձեռ քում 
շող մնաց: Գ տա ծոն դար ձավ սի րուս վկան: Ա րեւի 
գրկում ան մա հութ յունն եմ համ տե սել, թեեւ ե րազս եր-
բեմն ճա ռա գայ թե սար դոս տայ նի մեջ շնչա հեղձ էր:  Կո-
րե լով գտել եմ ան կոր չե լին` Կյան քի քույ րը...

Ան սեր նե րը գլխա տել են լույ սը, թաղ վել ա նա րեւ 
ինք նա սի րա հար վա ծութ յան ճա հի ճում, թա ղե լով ե՛ւ 
նրանց, ով քեր ա րեւ էին, ա րե ւաց նե լու էին, ե՛ւ ձեզ, թե 
ար ժե ւո րեիք սե րը...

 
* * *

Ա րե ւը բույն դրեց իմ ա փե րում:  Մատ նե րիցս լույս 
կա թած:  Շո ղը կո պե րիս վրա բա նաս տեղ ծա ցավ: Օ րը 
կար դաց ու ցա վից մայր մտավ: Չ հա սա՜ ե տե ւից...

* * *

 Քա մին ե րաժշ տութ յուն է: Եր բեմն լսե լի, եր բեմն` 
ոչ... Ո՞վ է հաս նե լու ե րա զին, ուր ա մեն քը հո գի են, ոչ 
հո ղ...  Բա ժան ման աչ քե րում թե սեր էինք, թե կիրք` հա-
վեր ժա կան ու ան ցո ղիկ...
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* * *

 Ծառն ու զում է հո ղին քնից արթ նաց նել: Ար մատ-
նե րով կար չել է նրա ե րազ նե րից:  Ծա ռի կե ղեւով ա նա-
նուն սե րունդ նե րի ե րա զանք ներն են հո սել:  Չոր ճյու ղին 
ու շա թափ վել է գույ նը:  Հո վը կօրո րի, հո վի հետ կպա-
րի, նախ նի նե րի չապ րած դրախ տը կնկա րի: Կ գու մա-
րի այն դժոխք նե րին, որ հո ղի տակ էն: Ան տե սա նե լիի 
ցա վը կմեղ մի, փրկել կու զի չքայ լո ղին:  Քա մին տե րե ւի 
սի րա խա ղի մեջ կկորց նի ի րեն: Աշ նա նը սպաս վող ող-
բեր գութ յա նը ան տեղ յա՞կ է... Երբ ճյու ղե րի վրա գույ նը 
չգտնվի... Ինք նաս պա նութ յան բո թը կհաս նի ա րե ւին, 
կհե ռա նա տե սա դաշ տից լույ սի ժպի տը... Ձ մե ռը փա թի-
լե պա տրանք կհյու սի սի րա հար նե րին, կնախ շա զար դի 
աս քը սի րո: Լ սող նե րը հու շե րով կջեր մա նան: Կս պա սեն 
գար նա նը, ուր զգաց մունք ներն օ դում ե ռան, ու ա մեն 
բան սկսվի նո րից, հո ղից սկսած ու հա սած եր կինք..

* * *

Օ րը խայ թեց ա ռանց թո վե լու:  Տա ռա պանքս խու-
զեց ու ցույց տվեց սպան դա նո ցի ճամ փան:  Հո րի զո նի 
շուր թին էր մայ րա մու տի կան չը: Ա րե ւի ժպի տը վստա-
հութ յուն տվեց:  Մեռ նե լը գե ղե ցիկ թվաց:  Հի շո ղութ յուն-
նե րում ապ րե լը դյու րի՞ն է: Դ յու րի՞ն է գծել սի րո ու ղին, 
երբ մա հը շեղ վել է հու նից...  Կո րած քա ղա քի աղ մու կը 
գտնեմ ու զար կեմ լռութ յան ճա կա տին:  Հոգ նել եմ:  Սի-
րի, արթ նա նամ: Աչ քերս բա ցեմ համ բույ րի ա կուն քին, որ 
դարձ յալ կյան քը հաղ թի, աշ խար հը օ րե րի մեջ սուզ վե-
լով հաս նի... Կ հաս նի՞ եր բե ւէ...
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* * *

Ար ցուն քը քա րա ցել է կյան քի աչ քին: Ա փերս բա-
ցեմ, փրկեմ խեղ ճին:  Միայն թե չհե ղեղ վի կրկին:  Քա-
նի՞ կյանք սպա սեմ, մինչ ժպտա, մինչ ա րե ւը հա վա տա, 
որ ի րեն սպա սող կա... Ան մե ղութ յունս հաս նի Աստ ծուն, 
պատ մի գլխով ան ցա ծը:  Թե ինչ է ապ րել մար դա նա-
լու պա հին: Ին չե՜ր  է կորց րել՝ հան դի պե լով չա րին, այն 
աշ խար հին, ուր ա րե ւը գին չու նի, հա սա րա՜կ  ե րե ւույթ է 
լույ սի «լա ցը»...

... Թե շատ վարժ վենք ապ րե լուն, ան մա հութ յամբ 
կվա րակ վենք: Օ րե րի ձգո ղա կա նութ յան ու ժը կուլ կտա 
ան սահ մա նութ յան թռիչ քը` զսպա շա պիկ հագց նե լով հո-
գուն...

 
* * *

Երբ սե րը փոխ վի ա տե լութ յան, ի՜նչ  լեռ ներ կհա վա-
սար վեն հո ղին:  Վա ղե մին սպառ նա լի քի պես կկախ վի 
գլխիդ:  Լույ սը չգլխատ վի՜ գո նե... 

Օր վա ա մեն քայ լը թույն է ու վրեժ: Շղ թա յա զերծ ծո-
վե րը քայ լում են գա րուն նե րի կրծքին:  Հո ղը ներծծ վում է 
ան հի շե լիութ յան ե րա զում:  Նա վա մա տույց չի մնում, ո րի 
ա փին սպա սու մը խա րիսխ նե տե:  Գե ղե ցի կի կող ից էլ 
չի ա րար վում գույն ու երգ: Ա պա գան ինք նա ճա նաչ ման 
փորձ ա նի, սեւ ե րա խը բա ցած ձմե ռը անց յա լին կդնի 
զո հա սե ղան... Երբ ա տե լութ յու նը վե րա փոխ վի սի րո, 
մահն ինքն իր ա ռաջ ա մո թով կմնա:  Բայց նա հան ջե լու 
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տեղ չկա:  Հի շում է օ րե րը «չքնաղ», երբ իր դե րը ա տե-
լութ յունն էր ա ռել ու սե րին, ա զա տել հոգ սե րից:  Հի մա 
սե րը հմա յում է, ինչ պե՞ս ձեռն պահ մնա, երբ ինքն էլ սի-
րել գի տե... 

Հո ղի վի րա վո րան քը չի բժշկվի: Ոս կոր նե րիդ մեջ 
կտա րած վի, վար կքա շի ինչ վեհ էր ու գե ղե ցիկ...  Լա-
ցող հո ղից պար չսպա սես: Ա մեն քայլս կքար կո ծի:  Սի րո 
զարդն էլ օ տար է թվում:  Թե հո ղի նը չեմ, ո՞ւմ կպատ կա-
նի անց յալս... Ո՞ւմ պահ տամ հո գիս, թե եր կին քը բարձր 
է... Ս պա վածն ու րիշ է, ու րի շինն ես... Ահ, այս հու շե րը... 
 Մո ռա ցու մը դա րան է հյու սել: Անձ րե ւը թե ւա բաց գո-
յութ յուն է փնտրում, ո րի մեջ վաղ վա օվ կիա նը ա լիք վի: 
 Սի րո մայր ցա մաք նե րով զար դա րի ու սպա սի, թե ո՞վ 
ա ռա ջի նը ոտք կդնի իր հո ղոտ ե րա զին:  Միայն թե ւա-
թափ գո յութ յանդ չհան դի պեմ, վեր քիս վրա վերք չբա-
նաս, սիրտս ան մար դաբ նակ չթող նես... Ի րա կա նութ յան 
հետ հաշ տեց նող ե րազ գտնվեր... Ինք նա պաշտ պա-
նութ յան քո ղի տակ պատ ռել եք լույ սը ու շա րու նա կել 
նա յել աշ խար հի՞ն... Ապ րե լու հա մար եր բեմն մեռ նել է 
պետք, որ մի ու րի շը ծնվի... Ար ժե՞ սկսել, թե վեր ջա բանն 
ան խու սա փե լի է...  Պա տե րազ մի փո ղե րի ներ քո պա րել 
ու չհար բել ար յան հո տից անհ նա՜ր  է...  Ցավն ար ցունք-
նե րով ջրեց հույ սի ծա ղիկ նե րը ու փա կու ղի նե րը տո ղեր 
դարձ րեց...
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* * *

 Մար դե րը ի՜նչ  կա տա ղի
 կեն դա նի ներ են.․.

Ռ. Սե ւակ 

 Վի րա վո րե լու հա մար նշան մի բռնեք:  Թե ի րա կա-
նութ յան մեջ, թե ե րազ նե րում ծուն կի չեմ գա:  Թե պա-
տա հա բար սպա նեք ին ձ՝ կմնա ե րեք ե ղա նակ:  Հա վեր-
ժութ յան հյու թը իմ չգո յութ յամբ կսպառ վի, ու չո րա ցած 
մրու րը կխշրտա Ժա մա նա կի լեզ վին: Ինչ քան էլ նշան 
բռնեք` տե սիլք եմ, կա նէա նա՜մ... Երդ վել եմ գամ ված 
մնալ մին չեւ սպառ վեն ձեր փամ փուշտ նե րը, էլ ու րի շի 
չմնա՜... Ե րազ նե րիս նշան չբռնեք... Ի րա կա նութ յու նը 
խա բու սիկ է, բա րեւդ սկսիր ա նուրջ նե րից` հոն է էութ-
յանս կո րի զը:  Խե ղան դամ մի ա րեք ներ կան... 

Ար ցունք ներս ար ծա թե փամ փուշտ ներ են, ո՞ւմ պա-
րա նոցն են զար դա րե լու... Ես ոչ թե վի րա վոր` մեռ նե՜լ 
 կու զեմ հա նուն սի րո... Կ յան քին նշան չբռնեք, հոն դուք 
եք, ձեր ա պա գան...

...Թռ չու նը ար ցունք ներս թե ւե րին ա ռած հե ռա-
նում է ե րա զի ա փե րից: Ու ժը սպառ վի` տե ղա տա րափ 
է, չհայ տա րար ված պա տե րազմ... Երկ րա գուն դը սրտիս 
մեջ է պատս պար վել... Ո՞ւր է ա ղոթ քի զրա հը... Ն րա՞նք 
էլ են քնով ըն կել...  Սահ ման նե րի կարծ րութ յա նը չե՜մ 
 դի մա նա... Ա րե ւի խնջույ քին ա տե լութ յուն նե րը կհալ-
վե՞ն, լույ սը վեր ջա պես կհաղ թա նա կի՞...  Թե՞ նշան բռնել 
միայն ժպի տով:  Վի րա վոր նժույգ եմ, ո՞ւր է վեր ջին փամ-
փուշտդ...
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...Տե սած կա՞ս դրախ տի ար ժա նի մար դուն:  Ծա նո-
թաց րու: Ու զում եմ դրախ տի բույրն առ նել նրա նից:  Բա-
րեւս դրոշ մել ա փին ու ա սել՝ ես քե զի շա՜տ  եմ փնտրել... 
Ո՞ւր էիր մինչ այս..․

* * *

 Պոե զիան ա ղե ար ձան է, ո րին փոր ձում եմ կեն-
դա նաց նել:  Շա՜տ  քար կո ծե ցին:  Քա րը քա րի վրա վեր 
խո յա ցավ: Ճ չա ցի՝ «ով ան մեղ է, թող...»։  Քա րե րը կես 
ճա նա պար հին բա նաս տեղ ծա ցան, որ չտխրեմ...  Խո սե՜լ 
սկ սե ցին... Ա մեն բա ռը նա խոր դից է՛լ ա վե լի թարմ, որ 
չհնա նա անց յա լը:  Հա վեր ժութ յունն իմ պես լու սա վոր 
սե ւի մեջ գտնի ի րեն: Ա ռանց պոե զիա չե՜մ  կա րող...  Թեեւ 
ու նայ նութ յուն է եր գում կյան քը, իսկ մա հը երդ վում է ոչ 
իմ ա նու նով: Իսկ ի՞նչ էր ա նու նը իմ...  Պոե զիա... Ա ռանց 
բառ ու տող, ա ռանց...  Բախ տի կող մից խծբծված 
ծնունդ եմ, ին ձ մո ռա ցած գո նե հո գիս եմ ու զում փրկել...

Անձ րե ւի նկա րած հույ սը ինք նաժխ տում է, ո րին ոչ 
միշտ է օգ նում յոթ նա գույ նը...  Հո ղի հետ խո սե լու ժա մը 
գա րունն է:  Միայն թե չու շա նաս հան դի պու մից...

․․․Ա տե լութ յունն ինձ սի րո հո ղի մեջ էր թա ղում, ցույց 
էր տա լիս սի րուս ան զո րութ յու նը. «Ո՞ւր է, թող իմ ճան-
կե րից քեզ փրկի...»։  Բախ տի հետ պա տե րազ մում ո՞վ է 
հաղ թել... Օր վա ե լե ւէջ նե րը թա գադ րում են ա նե լա նե-
լիութ յունս: Ինք նա կամ դառ նում եմ վեր ջին խոս քը սի-
րո: Այն խնձո րը, որ չգի տի հե քիա թից բա ժան վե լիս ո՞ւմ 
բա ժինն է լի նե լու...
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**************************

Ա մեն մի ե րի տա սար դի մեջ վրնջա ցող ար յունս 
եմ տես նում:  Հա վասար վում եմ հո ղին, թե մեջս խեն-
թության մղող խինդ չկա, չկա մե կը, ում հա մար ար ժի 
մեռ նել... 

․․․Կ յան քը՝ զուսպ դեմ քով ու սու ցիչ, հար ցը շեղ-
բի պես կտրում է ար յունս. «Ճիշտն ա սա...»։ Իսկ ո՞րն 
է ճիշ տը...  Մեղ քի կե ղե ւի մեջ գտնում եմ պա տի ժը 
պա պե րիս: Ա պա գա յին ծու ղակ լա րող «պա տա հա կա-
նություն նե՜ր»...  Բախտս թինկն է տվել ին ձ չպատ կա-
նող օ րե րին... Իմ բա ժի նը փուչ էր: Իմ բա ժի նը մի փունջ 
հիաս թա փութ յուններ, ո րոնք գո հաց նում էին ճա կա-
տագ րին: Ես կո՜ւշտ  եմ ճիշտ ու սխա լից:  Փա թաթ վել եք 
ոտ քե րիս:  Քայլ ա նե լը հե րո սութ յուն է: Ու զում եմ շեղ վել 
ճամ փա նե րից, ուր դեռ ոչ ոք չի պղծել փո շու ան դոր րը: 
 Փո շու մեջ են դա րա վոր հու շե րը, դա րե րի հույ սե րը... Ին ձ 
չպատ կա նող ա պա գա նե րը օ րո րո ցա յին են սպա սում... 
Կգտն վի՞ մե կը՝ եր գի ճամ փան պե ղող: Ա րե ւին հաս նե լու 
հա մար ու սերս՝ քեզ:  Տիե զեր քի վրա տիե զերք նկա րի ու 
թող նե րաշ խարհդ տա կը ստո րագ րի...

...Ա ռա վո տի ազ գա բա նութ յան մեջ օ րե րը հղի, 
ա րեւը հույ սի բող բո ջի կնիք, բող բո ջի վրա ժպտա ցող 
մի սեր, ու սի րո շուրջ սո սա փող քա մի: Ս կիզբ ա ռած ո՞ր 
հա վա տի ա փից: Ս նող մար դուն ոչ միայն հա ցով, ծնող 
մար դուն եւ կյան քի՛ց դուրս..․
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 Պոե զիան նեղ ճամ փան է մե ղա վո րի:  Մար գա րե 
է, որ դար ձի չբե րեց սեւ հե քիա թը իր պա պե րի:  Մե-
նությունս բա ժան վել է մե նութ յուն նե րի, որ չտխրեմ... 
Լ ռութ յան մեջ մերկ էի, խո ցե լի:  Սի րով պճնվե ցի:  Չերկմ-
տե ցի:  Պատռ վե ցի: Ին ձ փրկե ցի սահ մա նա փա կող ան-
սահ մա նութ յուն նե րից ու հա սա քեզ... Ու դար ձա երգ սի-
րո շուր թին...  Հե ղի նա կը դու ես` իմ բա նաս տեղ ծութ յուն 
ան վեր նա գիր: Պ տու ղը «ոչ» ու «ա յո»-իս:

... Մե նա վոր կա տա րե լութ յուն եմ: Թ քած, թե սերդ 
ան տե սել է ինձ... 

* * *

Ե րա զե-ե րազ վա զում էին քրմու հի գի շեր նե րը: Աստ-
ղե՞րն էին ոտ քերս ծա կում, թե՞ հու շե րը:  Փե շե րիցս ե րա զի 
պա տա ռիկ ներ էին թափ վում:  Հուն ցում էի Ժա մա նա կի 
մնա ցոր դով ու հա գեց նում ա ռա վո տին:  Թե աշ խար հը 
զո հա սե ղա նին հայտն վի, ա րե ւը ոտ քի կհա նի խոս տու մը 
Աստ ծո, ու ա րցուն քիս ծիա ծան ներ կխառն վեն: Ժ պիտս 
չայ րե՜ք... Քր մու հու սրտում պաշ տա մունքն է Լույ սի, ինչ-
քան էլ ին քը սեւ հագ նի...
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Թռ չու նե հո գիս եր կինք է ու զում, իսկ շուրջս մար-
դիկ են, մար դի՜կ...  Փա թիլ վել եմ ու զում, բայց ա մե նուր 
խնջույքն է սե ւի:  Պա տու հան նե րը գաղտ նիք ներ գի տեն 
ներ սում մոխ րա ցած սր տե րի մա սին: Իսկ ես դրսում 
գու շա կում եմ, թե ես ու օ րը ինչ պե՞ս ենք մեռ նե լու այ-
սօր...  Հա վեր ժութ յան խոս տումնե րը ո՞վ տրո րեց: Վ րան 
ար ցունք ներս ծուն կի էին ե կել ա ղոթ քի:  Վի րա վո րանքս 
ա մեն ե րե կո վրեժ է ու զում: Օ րը դա շույ նը սրտին աչ-
քերն է փա կում:  Փա թիլ վում եմ, կայ ծա կում ան տար բե-
րութ յան դեմ աշ խար հի:  Միեւ նույնն է, ո չինչ չի փոխ վում: 
 Լի լի թին դարձ յալ վռնդում են սի րո աշ խար հից,  Կա յեն-
նե րը լա փում են սրբութ յու նը հո գուս: Ինչ պե՞ս ապ րեմ...  
Փա թիլ վել եմ ու զում, բայց սառ ցե լեռ եմ...

... Գու ցե անձ րե ւի հետ բաց պա տու հան գտնեինք, 
փրկեինք ներ սում շնչա հեղձ ապ րո ղին... Ա րի ծաղ կենք: 
Ար դեն քա նի դար է աշ խարհն ա ռանց գա րուն է... Ա րի 
Ժա մա նա կից դուրս հան դի պենք...

* * *

 Փո ղոց նե րը տո ղե րի պես եր կա րում են:  Քայ լերս 
վրան ին չե՜ր  են գրում: Իմ գգվանք նե րից փշա քաղ վում 
է ա փը: Ինչ պե՞ս պատ մեմ սի րո հե քիա թը, երբ ինձ նից 
ա ռաջ ապ րել է ար դեն: Ես ծո վին եմ հե տե ւում ու տե-
սածս ա մեն ե րե ւույթ դառ նում է կա պույտ...
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Ե րա մը կորց րած թռչու նի նման հայտն վել եմ ձմռան 
սրտում: Մինչ գա րուն ո՞վ ինձ ա րեւ կլի նի:  Մինչ ա րե ւի 
գա լը կդի մա նա՞մ...

... Ժա մա նա կի փա թիլ ված պա րը շա՜տ  է գե ղե ցիկ: 
Ա սես, հաս կա նում է, որ առ ջե ւում չի մնա ցել ոչ ցավ, ոչ 
վիշտ:  Սա ռույ ցի վրա «թռիչքս» կա տար յալ էր... Կ յան-
քը փա թի լի մեջ հո գե վարք է ապ րում: Ե րե ւան է գա լիս 
մահ վան «գե ղեց կութ յու նը»:  Հող չեմ գտնում թաղ վե-
լու...  Կեղծ գա րուն նե րից ինչ պե՞ս հար բեմ: Դ յու րի՞ն է մո-
ռա նալ հե քիա թի բույ րը...  Հի շո՞ւմ ես ա նունս: Ա նունն էի 
սի րո...

․.. Պարտք եմ այն ծո վե րին, ո րոնք ստի պե ցին բարձ-
րա ձայն եր գել ու խեղ դել շա ռաչն ա լիք նե րի:  Թե կուզ 
խեղդվո ղը ես էի ա փե րի՜ վրա...  Ժայ ռի ծեր պե րից Բախ-
տը չա փեց ան կումս ու սարս ռաց: Խղ ճի խա՞յթ զգաց...
Ա րե ւը երդ վեց, որ իր տա նի քին իմ ե րա զան քից բա ցի 
ու րիշ ոչ ոք չկա...  Ճա յե րի թե ւե րից կա խե ցի նոր հաս-
ցես:  Թե քե զա նից հրա ժար վեմ, կնա հան ջե՞ն ձմեռ նե րը: 
 Ծո վե րը սա ռույց չհագ նե՜ն, չգամ վե՜ն օր վա ոտ քե րը...

...Այդ ե՞րբ ան մա հութ յու նից զրկվե ցի: Աչ քե րիս մեջ 
փնտրե ցի, բայց հոն խառն վել էր սե ւը:  Կե ղե ւով պատ-
վե ցի: Եր կինք հաս նե լու հա մար թե ւը պար տա դի՞ր է... 
Բախ վե ցի:  Բախ տի հա յացքն էր:  Պատժ վե ցի:  Մեղքս 
ո՞րն էր: Ճշ մար տութ յո՞ւ նը ան տե սել: Իսկ ո՞վ է տե սել:  Սի-
րո ղը, սե րը ու այն մա նու կը, ով չգի տի ոչ ի րեն խա բել, ոչ 
ու րի շի...

... Քաո սը որ պես խայծ չնե տե՜ս:  Սա ռույ ցի վրա ծաղ-
կած ծա ղիկ եմ:  Տես նես հո գուդ սա ռույ ցը կա րո՞ղ եմ 
շար ժել...
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Ե րազս վրնջում է նժույ գի խրխին ջում:  Բա շը շո յեմ՝ 
խույս կտա... Եղ նի կի հա յաց քով խնդրում է չսպա նել... 
 Քա նի ան գամ ես ինք նաս պան ե ղել` եղ նի կի կո ղե րին 
թփրտում է օ ղակ նե րի թի վը... Ի րա կա նութ յանդ հիշա-
տակն է...  Բախտն ինձ կյանք էր տվել չապ րեց նե լո՞ւ 
պայ մա նով... Իմ ե րակ նե րով ե րազ է հո սում: Ե րազ նե-
րով հո սել ու հաս նել ինչ-որ տեղ անհ նար չէ՜... 

...«Ոչ» ու «ա յո»-ի մի ջեւ տա տան վող փրփու րե 
պա տը խել քա հան է ա նում: Ա փից-ափ անց նեմ, խոս-
տումնե րը հա սած մրգի պես քա ղեմ:  Համ տե սեմ ա րեւի 
ան մա հութ յան գաղտ նի քը:  Դառ նամ տիե զեր քի մաս, 
վեր ջա պես մար դա նամ...

 
* * *

 Բա ռը բա ռից խռով, բա ռը բա ռի թշնա մի:  Կա րոտս 
զենք է: Ին չո՞ւ էի ծնվել, երբ մա հը կյան քի հա կա ռակն էր 
լոկ հե քիա թում: «Ո՞ւր է եր կին քը» հար ցի պա տաս խա-
նը մո ռա ցել էին մար դիկ: Ժխ տա կան օ րե րի կան գառ էր: 
Ար շա լույ սեր էին մայր մտնում:  Մայ րա մուտ նե րը երդ-
վում էին էլ չվե րա դառ նալ եր բեք... Անհ նա՞ր է ար դեն 
հաշ տեց նել մարդ ու Աստ ծուն...
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Ա փիս մեջ ծո վեր են ե ռում, ծո վեր են հան դի պում, 
որ օվ կիան ծնեն...  Մատ նե րիցս բա ռեր են թափ վում, 
որ հին աստ ված նե րին սնեն:  Թույլ չեմ տա Ժա մա նա կը 
բռունցք վի, ա նա նուն ծնվեն օ րե րը...  Դա րե րը ա փե րիցս 
ջուր են խմում: Անկ մանս եզ րին հի շո ղութ յունն է սրում 
Ժա մա նա կը...  Հո րի զո նի լեզ վին նա վեր են լո ղում, որ 
պատ մեն ան հա սա նե լիութ յան ցա վը: Իմ պես սահ մա նի 
վրա պա րեն:  Պա րեն ա ռանց երգ, ա ռանց ծա փող ջույն: 
Ո՛չ  հե ռա նան բե մից, ո՛չ  հաս նեն տուն: Ափ ու նա վա մա-
տույց չմնա կա րո տախ տի:  Հո րի զոն նե րը ափ հաս նեն, 
նա վե րը խա րիսխ նե տեն ա րե ւին... Ինչ էլ լի նի՝ չօ տա րա-
նաս, ուր էլ լի նես՝ հաս նես լույ սին...

...Անձ կութ յուն ներս մե նա վոր լե ռան պես ծխում են: 
 Կաշ կանդ ված փո թո րիկ նե րին հե ծած ո՞ւր եմ վար գում...
Փրկ վե լու ոչ օր կա, ոչ երգ:  Մա հը վրա է հաս նում, որ 
ապ րու մը վեր ջա պես սի րե՞րգ դառ նա:  Գու ցե եւ հա կա-
ռա՞ կը...

* * *

Հու շե րը քո սառ ցե սրտից ին չեր բո ղո քե ցին:  Չէիր 
գուր գու րել, չէիր ջեր մաց րել նրանց ան կեն դան հո գին...
Աչ քե րիս մեջ ի՜նչ  կա րոտ կար:  Բա վա կան է սի րո քա մին 
փչեր` կվե րա դա ռա նա յի քո եր կիր...  Բայց վե րա դար ձի 
ճամ փան ինչ պե՞ս գտնեմ, երբ փոխ վել է օր վա դիր քը...
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 Մերկ էր կրակն ինչ պես Ե վան...  Հա ճույ քը թալ կա-
նում էր մոխ րե բա նաս տեղ ծութ յան մեջ:  Սե ւա նում էին 
է ջերս: Հ նա րա վոր չէր ան մեղ մնալ:  Թեր թում էի ան-
տար բե րութ յուդ, որ Ժա մա նա կը կեն դա նա նար: Ա ռաջ 
ըն թա նա յինք ես ու հու շե րը: Ե րի տա սար դա նում էր անց-
յա լը: Ինձ Ե վա յաց րու:  Հա ճույ քի քույ րը դար ձած ի րար 
գուր գու րենք...  Դո ղում եմ հու շե րի վրա... Ինձ նից հե տո 
ո՞վ էր աչ քե րիդ վրա գա րուն նկա րում...

... Դա վա ճա նութ յան քա մին վար ժեց րեց սա վառ նել 
հա կա ռակ ուղ ղութ յամբ ու չկորց նել քեզ: Ա ռանց ա ղոթ-
քիդ դրախտս մեղ սոտ է:  Շուրջս կրակ է ու բոց:  Հու շե-
րիս հպվես, ան մե ղութ յու նիցս ո չինչ չի մնա...

* * *

 Բախ տի խա ղից էր կախ ված եզ րե րը իմ գո յութ յան: 
Ա տե լութ յան ձկնորս նե րը օ րերս են որ սում: Ն րանց կար-
թը սրտիս մեջ է:  Կա րոտ ու հուշ խաբվում են, ճոճ վում 
են ա րեւ նե րը նույ նիսկ... Ուռ կա նի մի ջից ա զա տութ յան 
դեմքն է ե րե ւում: Ան կան խա տե սե լի է ըն թաց քը սի րո: 
«Ոչ» ա սող աչ քերս ար տաս վում են, ու մե նութ յան ծո վը 
հանձ նում փո թոր կին: Ոչ գո յութ յան եզ րերն են ե րե ւում, 
ոչ չգո յութ յունն է զի ջում եր բե ւէ...
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* * *

Ե րե ւա կա յութ յու նը ե րա զի շղար շով չբա րուր վի` բա-
ռե րը Աստ ծուն չհա սած կմո ռաց վեն: Կ յան քն ար տաս վի` 
է ջե րը կթրջվեն: Ոչ տա րին տա րուն կփո խա րի նի, ոչ է ջը 
մի ու րիշ է ջի հա մար կրա կի կտա ի րեն... Օ րը սպա սում 
է, որ մեկն իր հետ ծու նկի գա ա ղոթ քի, բայց ա րեւից 
զատ ոչ ոք չկար հո րի զո նին...  Ծովն էլ փշրված բազ մա-
կետ էր, իսկ ա փը լի էր ա ռա ջին բա ռի կա րո տով...

...  Լույ սը նա մակ էր Աստ ծուց առ մար դուն: Օ րը 
գույ ներ էր շաղ տա լիս, իսկ չար ժե ւոր ված ե րա զի 
տխրությու նը կյան քը դարձ նում էր մոխ րա գույն... ու 
չգրված նա մակ նե րը բռնկվում էին մայ րա մու տի ար-
ցուն քում... Բռնկ վում էր աշ խար հի կո րած խիղ ճը, իսկ 
մար դը կար ծում էր, թե նոր օր վա պարն է... Ու ան հաս-
ցե օ րե րը ամ պե րին էին հե տե ւում...

* * *

Անձ րե ւը ա պա կու վրա բա նաս տեղ ծութ յուն է գրել: 
 Վեր ջին տո ղը մնա ցել է կի սատ:  Հա զար նե րի մեջ ո՞ւր է 
իմ բա ռը: Գտ նեի, որ անձ րե ւի ող բը վեր ջա նար...

Ի՜նչ  պայթ յուն ներ են ե ղել, որ գա րուն գա, ծիա ծան-
նե րը ուս-ու սի պա րեն: Ա պա կու ներ սում ա զա տութ յուն 
եմ եր գում, որ ե րազս չդառ նա վեր ջին տող, օ րը չդառ նա-
նա... Ա ռա ջին բա ռը շա՜տ  է գլխի կոր, ա րի տո ղի շա րու-
նա կութ յու նը դառ նանք:  Կո րած գույ նը նվի րենք անձ-
րեւին ու ծիա ծան նե րին թամ բած հե ռա նանք...
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* * *

 Դիմա կա յել եմ քա մուն, թե ուղ ղութ յու նը շե ղել է սի-
րուց:  Լու սաց րել եմ ա րե ւել քում, որ օ րը նախ ոտք դնի 
հո գուս մեջ: Ձ մեռ վա այ տե րին հա րավ եմ նկա րել, որ 
ար ցունք ներս չսար ցա կա լեն:  Մար դա նա լու հա մար ինչ-
քան եմ փոր ձել Ոչն չութ յուն դառ նալ...  Միեւ նույնն է, ան-
թեղ ված հույ սիս փո ղոց նե րում ին չե՜ր  կա յին, ին չե՜ր.․. Ե՛ս 
չ կա յի հոն...

 
* * *

Ին չե՜ր  ա րի, որ ա րե ւը ա րե ւել քից ծա գի, լույսին ա սի՝ 
«Կտեսն վենք դեռ»: Անձ րե ւը հաս նի նպա տա կին:  Հա-
վա տը մո մի պատ րույ գի փո խա րեն սրտիս լեզ վի վրա 
լու սա վո րի աշ խար հը:  Սե րը սպա սի օ րե րի խաչ մե րու-
կում, բա րութ յու նը ճա նա չե լի լի նի... Ին չե՜ր  չա րե ցի...

* * *

Կ նոջ ար ցունք նե րը ծաղ կե գոր գի պես ժպտում են 
հո ղին: Լք վա ծութ յան սա ռույ ցի վրա գա րուն ներ են պա-
րում:  Քա մի նե րը խնդրում են ձեռ քը ե րա զի ու մնում ան-
պա տաս խան:  Չի գտնվի ոչ մի մահ կա նա ցու, որ ի մա-
նա տե ղը սի րո, թե որ տե ղից ե կավ, ուր է գնա լու... Կ նոջ 
ժպի տը երկն քի զարդն է, լույս է խա վա րում: Ա մեն քայ լը 
թե կյանք է, թե մահ...  
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* * *

 Կար միր ծովն ա նցած իմ դժբախ տութ յուն, ար ցունք-
նե րով ես ա լիք նե րը ճեղ քել, որ հաս նես եր կինք:  Մինչ 
սեւդ դարձ նես ալ` տա ռա պան քի վրա ին չե՜ր  ես նկա րել: 
Ին չե՜ր  ես երկ նել, երբ օ րը կի սա մեռ էր: Ա րե ւին հա մո-
զել ես ժպտալ, որ լույ սը չդառ նա հուշ, ան հու սութ յու նը 
չհրկի զի գար նան եր թը: Երբ ա ղոթ քը Ա վետ յաց երկ րի 
ուղ ղութ յու նը բռնեց, ա պա գան ուժ չու նե՜ր: Թլ վատ լեզ-
վով ինչ պե՞ս հա մո զե ցիր ներ կան դե պի ու րա խութ յու նը 
քայ լի: Օ րը չէր հա վա տում Ժա մա նա կի եր դու մին: Դժ-
բախ տութ յան բո ժո ժում կցկված սե րը վա ղուց դար ձել 
էր հե քիաթ` ե՛ւ կար, ե՛ւ ոչ...  Մե տաք սե հույ զե րը կյան քի 
վա րա գույ րի դե րը խա ղա ցին:  Խա վար ման սեւ ժպի տի 
ներ քո քա նի՜ ան գամ պատռ վեց անց յա լը...

...Կո րած եր կին քը ներս մտներ ու չհե ռա նար, բայց 
ժամն էր հե ռա ցու մի: Դժ բա խտութ յան ցու փը ձեռք ու 
ոտքս էր... Ո՞ւր պի տի տա ներ խոս տու մը Աստ ծո, երբ 
ու րա խութ յուն նե րը խորթ էին ինձ:  Հա-րա-զա-տա-
ցաաաա՜նք...  Դի մացս իմ ար յունն էր: Դ րախ տը գրկե լը 
ի՜նչ  վա յելք է: Անհ նա րի նի պա տը ճեղ քել վա յել է միայն 
բախ տի զին վո րին... 

Հաղ թա նակ ու պար տութ յուն ձեռք-ձեռ քի տված 
սրտումս պա րում են:  Կար միր ա լիք նե րը ծափ են տա լիս: 
 Հույ սե րից ո րո շը հա սան ափ, ո րո շը խեղդ վե ցին հիմնո-
վին:  Քա ռա սուն տա րի դե գե րե ցի, մինչ հա սա քեզ, իմ 
ար յուն:  Քա ռա սուն կյանք ճգնեմ պի տի սե ւե րում` չհաս-
նե լով քեզ, իմ ար ցունք...  Գե րութ յան մեջ ա զա տութ յուն 
եմ խա ղում... Ինչ պե՞ս ապ րեմ եւս քա ռա սուն գա րուն, 
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երբ սիրտս կաղ է, ա րե ւելքս՝ թե րի: Ա նուն ներ կան սի րե-
լի, ա նուն ներ՝ սե ւի մեջ գե րի...  Կար միր ծով թե մտնեմ, 
կդառ նա՞մ ա րեւ, կտես նե՞մ, թե ուր են օ րերս թաղ վել... 
Ես եր ջա նի՞կ եմ...  Մինչ հա սա սպաս վա ծին՝ ին ձ հի շեց-
նող ո չինչ չկար բախ տի ա փին... Ապ րել ա ռանց Աստ ծո 
օրհ նան քի ան կա րե լի՜ է... Ինձ չեն հե տե ւի անց յալ ու գա-
լիք... Ես շա՛տ եմ հոգ նել...  Թե ւա թափ ձեռ քիս Աստ ծո 
նե րու մը շո ղար...  Թեեւ դժբա տութ յու նը սրտիս մեջ դար-
ձել է ջահ...  Հի շեց նում է այն եր կի րը, որ տե ղից սկսվեց 
իմ ուխ տը դե պի... Հա սա՞, թե՞ դեռ ըն թա նամ պի տի` ոչ 
հույսս գի տի, ոչ ես...

* * *

 Հի շո ղութ յա նը կառ չած օ րե րի ներ կա յա ցումներն 
եմ դի տում: Ան տար բեր նա յում եմ հո րի զո նի պղտոր աչ-
քե րին:  Փո թո րի՞կ է սպաս վում: Թ քա՛ծ: Կռկ ված ի րանս 
հանգս տա նալ է ու զում հո ղին, բայց ուղ ղա հա յաց ծաղ-
րանքն եմ կյան քի... Ի՞նչ է գույ նը:  Ծաղ կի, մրգի մա սին 
չհարց նե՜ս․․․ Գա րուն նե րի փո խա րեն սառ ցե հար ցեր են 
ինձ պա րուր ել:  Պա տաս խա նը ոչ մի ե ղա նա կի հետ չի՜ 
գա լիս:  Տե րե ւա թա փե թռիչքս ո՞ւր է: Եր կին քը նո՞ւյնն է։ 
Փչա կումս ի՞նչ ե րա զանք ներ էին ննջում:  Հի մա մի միայն 
կա ցին եմ ե րա զում ու վերջ: Ձ մե ռը ին չո՞ւ չի գա լիս:  Չո-
րա ցած ջրե՞րն էլ նույն ցավն են ապ րում... Ան տառ, ինչ-
պես հաս նեմ քեզ... Ար մատ նե րը շատ են խիստ...
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* * *

Հո գուս երկ նքում բա նաս տեղ ծութ յուն ներ են ա ճում: 
 Թե քա մու պես խիստ նա յես, ար մա տա խիլ կլի նեն:  Կա-
րո տի այ գում ճե մում են օ րեր դժխո, օ րեր դա հիճ:  Ժա-
մա նա կի ա փին տեղ չեն տա լիս ինձ:  Ծաղ կա թեր թեր 
են թափ վում ար ցուն քի փո խա րեն, թե Աստ ված նա յի 
լքված տո ղե րիս:  Տար տա մած քա մին ե՞րբ կպա րի, որ 
զո վա նամ:  Թե մար դու ա նուն տամ, բա նաս տեղ ծութ-
յուն ներս կթո ռո մեն: Լք ված դրախ տը կրա կե հե քիաթ 
կպատ մի... Ա նա ռակ որ դու պես կվե րա դառ նա բա նաս-
տե ծութ յուն նե րի եր կիր։ Կվա յե լեմ նեկ տա րը թա նա քիս 
ու կմիա նամ բազ մա կե տե րին...

* * *

Աղջ կա կան թով չան քով մտա ծո վը լո ղա լու, երբ ափ 
ե լա՝ կին էի ար դեն:  Գի շերն ինձ սի րա հար վեց։ Աստ ղը 
համ բույ րիս կնիքն է:  Շուր թերս վառ վե ցին կա րո տից ու 
ի րենց կրա կով լու սա վո րե ցին եր կիր-եր կինք: Աշ խար հը 
ա նունը Արեւ դրեց: Ես թով չանքս թո ղած հու շե րին կրքի 
պա րան նե րով ճամ փա հյու սե ցի... Քե զ չգտա:  Հե ռա ցել 
էիր, չնկա տե լով, որ քեզ հետ էի ար դեն: Եր բեմն մայր 
էի մտնում, որ չտես նեի քե զ ու րի շի գրկում: Ա ռա վոտ-
յան նո րից ճամ փա էի ընկ նում կա րո տի հետ քով:  Մի 
նոր սկիզբ կա՞, թե հնի կրկնութ յունն է ան վերջ:  Ճամ փա 
տվեք, ապ րե լու կա րոտ գա րուն եմ:
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* * *

Թռ չու նին հան դի պեի երկն քում:  Մեկ տեղ փնտրեինք 
կո րած գա րու նը: Հ րա ժար վեինք վայ րէջք կա տա րել այն 
հո ղին, ուր գույ նը չի քայ լել որ պես ե րաժշ տութ յուն․․․  Լե-
ռան գա գա թին ա րե ւին խնջույ քի հրա վի րեի, որ ոչ ոք 
ի րեն մե նա վոր չզգար: Ա ռա տութ յան միր գը կարկ տա-
հա րեր կաս կած ներս:  Լեռ նա պա րից դղրդա յին մո ռա-
ցու մի դար պաս նե րը: Ա մեն մի կո րած օր հիշ վեր:  Բա-
ժակ զար կեին հեր վա սա ռույց նե րը ու չփռվեին օր վա 
ոտ քե րի տակ:  Կիր ճե րը բա նա յին Ժա մա նա կի կա պանք-
նե րը: Անց յա լը նո րից չոր բա նար, ա պա գան հան դի պեր 
իր ե րա զան քին...  Սե րը աչ քե րիս մե ջի լույ սը քա ղեր ու 
նվի րեր խա վա րում վխտա ցող տա րա բախ տին...

* * *

 Ներ կապ նա կի վրա օ րը ե րե րում է ու ստիպ ված է 
լի նում սա վառ նե լու: Ո՞վ կու զի հա վա սար վել հո ղին... 
Աստ ված նե րի նա խան ձը շար ժել, ա՛յս  է սրտի դե րը...

* * *

Ա շու նը ձյան վրա իր հու շերն է գրում:  Գար նա նը 
ի րար թշնա մի բա ռե րը հաշ տութ յուն են նկա րում օ դում,  
ու ա նի րա կա նի հետքն էլ չի մնում...
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 Լե ռը 

Ի՜նչ  ար շա լույս ներ էին ի րենց ա ռա ջին համ բույ րը 
դրոշ մել Լե ռան կրծքին: Ի՜նչ  Քա մի ներ էին շուր ջը պա-
րել: Անդրդ վե լի էր Լե ռը: Հ պարտ կա տա րը խո յա նում էր 
վեր, անց նել էր ու զում սահ մա նը բար ձուն քի: Աչ քը կա-
տա րե լութ յան կողմն էր:  Գի շե րը աստ ղե աչ քե րը թար-
թեր` Լե ռը կա նէա նար խա վա րում: Ա սես, չէր էլ ե ղել... 
Կրծ քի ծա ղիկ նե րը բու րում էին հե քիա թի պես: Ամ պե րը 
գլխապ տույտ էին ու նե նում, բայց Լե ռան մտքով էլ չէր 
անց նում նրանց հե տե ւել:  Հո ղը ծուն կի ե կած սեր էր խոս-
տո վա նում: Կրծ քից հա զա րա համ գա րուն էր հա նում` 
Լե ռը չէր համ տե սում նույ նիսկ:  Ժա մա նա կը քա մահ րան-
քով անց նում էր: Ա մեն հպու մը ցավ էր ու կսկիծ:  Լե ռան 
քա րե սիր տը պա տաս խան չէր տա լիս ոչ ո քի:  Բախ տը 
հպարտ էր իր գոր ծի կարծ րութ յամբ: Անձ րեւն իսկ չէր 
կա րող փխրեց նել լան ջե րը վե րել քի:  Մագլ ցո ղը պի տի 
տա ռա պեր, խոր քե րում կորս վող էլ կար:  Համ բե րութ յան 
ա րցունքը կա թիլ-կա թիլ ծա կում էր քա րե ե րա կը Ժա-
մա նա կի:  Լե ռան կրծքին քան դա կում եր դումներ, ո րոնք 
հա նել էր ան հա տակ ան դուն դից: Ո՞վ էր նե տել հոն, ո՞ր 
ան ցոր դը:  Խոր շե րի վրա քա մին ան վախ լա րա խա ղաց 
էր:  Չէ՜ր  վա խե նում ան կու մից: Փր կութ յան թե ւե րը փռող 
չկա՞ր, փրկող չկա՞ր եզ րե րում ապ րող վհա տին... Օ րե 
թռչուն նե րը ճախ րում էին հա վեր ժի աչ քե րում: Եր բեմն 
էլ Լե ռան ան տար բե րութ յու նից ինք նաս պան ե ղած գա-
հա վի ժում, դառ նա լով ո չինչ... Ոչ ո քի չհե տե ւեց Լե ռը: 
 Կայ ծա կե սպիե րը կրծքին ա ռած խոր շո մեց: Զղ ջա՞ց 
հո րի զո նի հրա վե րը մերժե լու հա մար:  Կա մա՜ց- կա մա՜ց 
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 ճեր մա կեց: Ա լե ւոր գլու խը ամ պե րում թա ղած կո րած 
գա րուն նե րը հաշ վեց:  Քա նի՜-քա նի սի հետ եր ջա նիկ կլի-
ներ:  Հի մա ձմեռ նե րին գե րի աշ խա տում է չհի շել սխալ-
նե րը, բայց մո ռա նալն էլ անհ նար է...  Քա մին հո րի զո նի 
աչ քերն էր պղտո րում, որ գու շա կող չլի ներ ա պա գա յի 
եր թը:  Հու շե րը սա հում էին սառ ցե օ րե րից:  Ժա մա նա կը 
միշտ թարմ էր մնում, թեեւ ա ռանց վկա էր օ րե րի ե ռու-
զե ռը:  Լե ռան շուր թե րից «ո չ»-ը ձնա հող մի պես գլոր վում 
էր: Ա րեւն ան գամ ան զոր է եր բեմն: Գլ խի կոր մայր էր 
մտնում, փար վե լով Լե ռան թի կուն քին: Աստ վա՜ծ  չա նի 
Լե ռան զգաց մունք նե րը քայ լեն... Եր բեմն անհ րա ժեշ-
տութ յուն է համ րա ցած ապ րե լը... Որ քան հե ռա նամ, 
ա վե լի կփոք րա նամ, Լե ռը կխո շո րա նա...  Գորշ ի րա-
կա նութ յան մեջ գու նա գեղ քա րե ե րազ ներ կան, ո րոնց 
ծիա ծանն էլ է նա խան ձում...

...Մ շու շի մի ջից լո ղում է Լե ռան ուր վա գի ծը:  Ճեր-
մակ քո ղը դեմ քին՝ աշ խա տում է ժպտալ: Երկն քից առ-
կախ համր ղո ղա՞նջ է Լե ռը, թե երկ րից փախ նող Ու րու..  
Թեւե րը բա ցած՝ ու զում է ի րեն ե տեւից տա նել կա պանք-
նե րը բո լո րի, բայց քա րե ե րաժշ տութ յուն դար ձած՝ 
պատ ռում է թանձր լռութ յունն ա ռա վո տի...

* * *

Սր տիդ շե մին էի: Ա սիր՝ ոչ ո քի չեմ սպա սում:  Քա մու 
բռունց քը տա պա լեց «ոչ»-դ: Դ ռան դե րը խա ղա ցի, որ 
քե զ դրսից վտանգ չսպառ նա: Երբ հաս կա ցար սխալդ՝ 
ուշ էր:  Քե զա նից հե ռա ցո ղը ես չէի՝  Սերն էր...
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* * *

Հ ողի հի շո ղութ յու նից ջնջվել է աղբ յու րի կար կա չը: 
Խ լա ցել է Հո ղը, էլ չի հե տե ւում առ վի կան չին:  Գա րու-
նը ե՞րբ է վեր ջին ան գամ ի րեն փար վել: Ա սես, մոխ րա-
գույն տա ռա պանք կար օ դում:  Սեւ օ րե րը քա րա կույտ 
դար ձած դժվա րաց նում էին Հո ղի շնչա ռութ յու նը: Դժ-
բախ տութ յան շե մին էր Հո ղը:  Նա յում էր վեր ու չէր հաս-
կա նում՝ ձմե ռն ի նո՞ւ է ջեր մա ցել, ա րե ւի զայ րույ թը վաս-
տա կե լու հա մար ի՞նչ մեղք է գոր ծել:  Կա մա՜ց- կա մա՜ց 
 հո ղի հի շո ղութ յու նից ջնջվում էր ե ղա նակ նե րի պա րը: 
 Ժա մա նակ-մաեստ րոն սլաք նե րը կոտ րած՝ հրա ժար-
վում էր ղե կա վա րել բնութ յան սիմֆո նիան: Աշ խար հը 
հու նից ե լել՝ միտ վում էր քաո սին: Անձ րե ւի փո խա րեն 
Հո ղի մեջ ներծծ վում էր մար դու մեղ քը: Եր կի րը շեղ վել 
էր սի րո ծի րից: Օ դի մեջ վախ կա: Աշ խար հի գլխապ-
տույտ վազ քը ին չո՞վ կվեր ջա նա: Ա մեն բան հա նուն սի րո 
չէ՞ր: Աստ ված ին չե՜ր  էր հի շում:  Մար դը ին չե՜ր  է մո ռա ցել: 
 Հո ղը հրա ժար վում է ա րա րել այն, ինչ մար դու ե րա զը 
կա վե ղեն խե ցու մեջ սպա սում է Լույ սին...  Սի րո կա րոտ 
կնոջ պես սպա սում է՝ մայ րա նա: Մրմն ջում է հո վի ուն-
կե րին. «Ա ռանց ա րեւի չե՜մ  դի մա նա...»։  Ծանր է Հո ղի 
դե րը:  Հի շո ղութ յու նից կջնջվի՞ այն պա հը, երբ Աստ ծո 
ձեռ քե րի մեջ խմոր վեց ու․․․ մար դա ցա՜վ...  Քայ լող այս 
պատ մությունը քա մուն հե տե ւեց: Օ րե րը մթագ նե ցին, 
ու ա մեն բան մո ռաց վեց կար ծես...

...Երկն քից սաղ մոս էր մա ղում, օրհ նանք ու զգու-
շա ցում, իսկ մար դը սրտին գրում էր. «Շա՛հ, սպառ նա-
լի՛ք...»: Ա պա գան Հո ղի մա սին անց յա լով էր խո սում: 
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 Հարց նում էին միմ յանց. « Տե սած կա՞ս  Գա րու նին...»:  Թե 
Հո ղը չլի նի, երկն քի ե րա զը Աստ ված ո՞ւր կցա նի...

Ես հող եմ:  Դու հող չե՞ս:  Հող չե՞նք դառ նա լու դարձ-
յալ...

* * *

 Բա նաս տեղ ծութ յուն գրե լիս մո ռա նում եմ, որ ար-
դեն քա նի ան գամ է ստի պել են մեռ նեմ:  Թե ւե րիդ փո-
խա րեն բա ռը ինձ փար վեց, հա սավ ար ցուն քիս, որ 
ժպտամ...  Հարց րի. « Լի նե՞լ, թե` ոչ...»:  Պա տաս խա նը 
աչ քե րիդ մեջ էր. « Շա՜տ  է ուշ...»: Ար գելք նե րը հե քիա-
թաց րի, որ նախ շուն թվա անհ նա րի նի դեմ քը ու ես քե զ 
չհա սած՝ վե րա դառ նամ ինձ... Երկն քից կախ ված օ րոր-
վում եմ:  Խել քա հան եմ ա նում հո ղից ծնված հող դար-
ձո ղին: Ամ պե րի հետ ճամ փա ըն կա: Ոչ սկիզբս հարց րու, 
ոչ վերջս է հայտ նի...

* * *

Ա ռանց ա փի որբ մնա ցած նավ եմ։ Ինչ քա՞ ն  թա փա-
ռեմ:  Թա խի ծի ե րա մը ե րե ւա կա յութ յանս երկն քից ո՞ւր  է 
չվում:  Հա սա նե լիք սի րո ափ չկա՞... Ա լիք նե րը թու նա վոր 
շուր թե րով լի զե ցին ստվերս, ու ո չինչ չմնաց ինձ նից... 
Ար ցուն քիս մեջ ձեր մեղ քերն են լո ղում, բայց խեղդվո ղը 
դարձ յալ ես եմ...
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 Սի րո այ գում սե րե րը հո վի հետ են սի րա բա նում: 
 Համ բույր նե րը սար սա փում են կոշտ անձ րե ւից:  Թորշ նե-
լու վտանգ կա, ա նու նը՝  Բա ժա նում...  Վի րա վոր հո գու 
վա ղե մի հու շը եղ յամ է հյու սել կո պե րիս:  Չի չո րա նում 
ցավն անց յա լի:  Փե րի ներն ա մեն գի շեր օ րոր են եր գում, 
սեր մեր են ցա նում երկն քում:  Հու շե թռչուն նե րը ե րա զի 
սա ղար թին բույն են հյու սում ու սպա սում ա պա գա յի 
հետ հան դիպ ման:  Զեփ յու ռի շուր թե րից ա նուն ներ են 
գլոր վում, որ մո լոր վա ծի հա մար ա րա հետ բա նան: Դժ-
վար է սի րո պար տեզ պան լի նել: Օգ նութ յուն խնդրող-
նե րը շատ են, իսկ ձեռ քիցս ո չինչ չի գա լիս․․․ Ու այ գին 
կա մաց-կա մաց ա նա պա տի վե րաց ված՝ սի րա բա նում է 
լոկ քա մու հետ:  Ժա մա նակն ա նո ղոք է` ա վազ, ա րեւ ու 
ան մար դաբ նա կութ յուն...  Հու շե րի քա րա վա նը կա րո տի 
ե րա կի մեջ խցան վում է:  Քա մին օ րե րի սպի երն է հար-
թում, որ ոչ մի ներ կա ծե րա ցած աշ խարհ չգա: Ար տաս-
վում եմ ու վե րա դառ նում կյանք... ուր ոչ ծա ղիկ կա, ոչ 
բույր:  Բե տո նա կուռ օ րե րի կույտ ու ան սեր, ան կուշտ 
ի րա կա նութ յուն...  Ձեռ քիս հե քիա թի խնձորն է, բայց 
շուրջս կա վե ղեն ոչ ոք չկա: Ա մե նուր ոս կե հուռ հա շիվ 
է: Օ րերն էլ մի րա՞ժ են, թե ե րե ւա կա յութ յան պտուղ: Ի 
լուր աշ խար հի գո ռում եմ. «Սիրտս հրաշ քի պար տեզ է, 
ներս հրամ մե ցեք...»:  Բայց հե քիաթ նե րին հա վա տա ցող 
վա ղու՜ց չ կա... 

Ա մե նուր սրտի տե րե ւա թափ է ու սառ ցե քայլ վածք-
նե րի տակ փշրվող սպա սում... Ո՜ւր  էր, այ գին պի տի 
ծաղ կե՜ր  ա մեն գա րուն...
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 Լապ տե րի մեջ աշ խար հի խիղճն է վառ վում: Ան-
մարդ կա յի նի մրու րը ա պա կու վրա սեւ համ բույր է: 
Ա րեւը գե րի չմնա՞ ա պա կե կա պանք նե րին...  Վա խը 
ա պա կե աշ խար հում խե լա հեղ պա րում է:  Խիղ ճը ա ղոթք 
է սեր մա նում, որ օր վա դեմ քից անց յա լի սեւ հետ քը ջնջի: 
 Լապ տե րի մեջ սիրտս եմ նե տում: Կ րա կը թե ժա նում է, 
ու ին ձ նից մի բան պա կա սե լու փո խա րեն ա վե լա նում է: 
 Սեւ ար ցունք նե րի մեջ ին չե՜ր  են բոցկլ տում: Պատ րույ-
գի վրա առ կայ ծող հույ սե րը ջեր մութ յուն են փնտրում: 
Ա րեւը սպա սում է, որ մե կը ա ռա վո տի հա մա ր ա ղո թի: 
Ա պա կե ար գել քը սեւ ա տամնե րով ժպտում է, ու քա մին 
չոր հի շո ղութ յուն նե րը հանձ նում է հո ղին...

.․․Ո՞րն էր ի րա կան՝ ա պա կե աշ խա՞ր հը, թե պատ-
րույ գի լեզ վին կրա կե շուր թե րով խո սող ե րա զը... Կ րա կի 
վրա յից դա րե դար չեն առ նում բա րու մոխ րա ցած խիղ-
ճը: Ոչ ոք չի ու զում վտան գի են թար կել ի րեն, ու ա րե ւն 
այդ պես էլ մնում է ա նըն կեր...

* * *

Ա րե ւը շո ղե րով լույս էր վրձնում: Կ յան քի ե րազ նե րը 
եր կին քոտ են, ոտ քե րը վա ղուց մահ վանն են հե տե ւում: 
 Ման կութ յու նը աչ քե րիցս գլոր վեց, բայց ան հագ օ րե րը 
այդ պես էլ խել քի չե կան: Ա րե ւի համ բե րութ յու նը չհա տի՞: 
 Գի շեր ներ կան, ո րոնց հա վեր ժութ յամբ չես խա բի... Աշ-
խար հի վրձնած ա տե լութ յու նից հրա ժար ված աչ քերս 
փա կում եմ... մինչ Աստ ված բա ցի....
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Ա զա տութ յունս հյու սի սա յին ծո վե րի պես կա-
պանքն վել է: Ա լիք վե լը ե րա զանք է: Ոչ ա րեւն է խա ղում 
ա փիս, ոչ էլ լու սինն է ե րազ նե րիս սի րա հե տում:  Շուրջս 
ան սե րութ յան բե ւեռ է։ Ոչ ա ռաջ եմ գնում, ոչ նա հան ջե-
լու տեղ կա...

* * *

Երկն քի աչ քե րը թաց էր:  Ճա յե րը չգի տեին՝ վեր 
թեւէին, թե՞ վար... Ա մե նուր կա պույտ կա րոտ էր, մեկը 
ա ղի, մյու սը զու լալ...  Ծով էր, ծով էր, ծով էր ու կաշ-
կանդ ված փո թո րիկ... Ա փին ես էի ու Ատ ված, իսկ հո րի-
զո նը դու էիր...

* * *

 Սիրտս շշնջաց՝ «Լո՜ւյս », ու բա նաս տեղ ծութ յան մեջ 
ա րա րե ցի քեզ:  Մեր հան դի պու մը տար բեր է ջե րի վրա 
էր:  Ժա մա նա կը թեր թեց, ու խո սքերս թափ վե ցին կյան-
քից դուրս: Տո ղի վրա յից ու նայ նութ յունն էր քայ լում, ես՝  
ե տե ւից...

* * *

Ե րա զը կո պե րիս վրա հրաշք նկա րեց ու ան հե տա-
ցավ:  Բայց երբ արթ նա ցա, ա մեն հան դի պած լոկ չոր 
խոս տումն էր հույ սի...
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 Դա տարկ դժոխքում մե նութ յունն է ու ես:  Միակ սե-
ւը ե՞ս էի... Ե րա զին անկ րակ օ րը չի դյու թում: Կ յան քի 
դեմ քին պա տու հան նկա րե ցի, որ մա՞ հը ներս գար: 

Դ ժող քի կրա կը նման է գրածս բա նաս տեղ ծութ յա-
նը:  Կար դա ցող չկա մոխ րա ցած խոս քի մե ղան: Անց յա լի 
հու շե րով եմ ջեր մա նում, ու սո վո րա կա նը ա նի մա նա լիի 
քույրն է դառ նում... 

...Օ րը ձմռան այ տե րին ա րե ւի նա հանջն է նկա րել: 
Թռ չու նը ճիգ է ա նում հաս նելու հու շե րին: Ու շա թափ 
ա րե ւին ո՞վ է ոտ քի հա նե լու:  Շուրջս հա մա կերպ վա-
ծությունն է փա թիլ վել: Ա ռանց ինձ եր կին քը չոր բա նա՜...

...Աչ քերս բացեմ, հարց նում եմ՝ ո՞ւր եմ... Կ յանքս 
ար մատ չնե տեց հո ղին: Ես պտու ղի տես քը չե ղած պա-
տե րիս վրա նկա րե ցի ու ե րե ւա կա յե ցի համ ու գույն: 
 Հար ցե րի սա ղար թին բույն հյու սե ցի ու ա րե ւին հրա վի-
րե ցի հյուր...  Լույս էի, եր բեմն ծա գում էի, եր բեմն` ոչ... 
Եր կինքս ոչ միշտ էր իր տե ղում:  Թե՞ ես էի հա սել ան-
գույ նին...  Շուրջս ա ղոթ քի փա կու ղի ներ են:  Կա պույ տը 
ան մե ղութ յանս փշրանք նե րից կեր տում է կո րած ու թե-
րորդ օ րը: Ինչ նմա՜ն  է կա րո տիս: Ա ռա ջին փո՞րձն է ապ-
րե լուս...

* * *

 Քա մին սաք սո ֆոն է նվա գում։  Հու շե րը տեր ևա-
թափ վում են։ Զ մայլ վում եմ պա հով ու հե ռա նում ինքս 
ինձ նից․․․  Գար նան մա սին չհի շեց նեք․․․
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Էլ ե րա զող չկա՞ր աշ խար հում:  Կարծր երկն քի ներ քո 
ի՞նչ թռիչք:  Հավ քը հե քիա թից խռով պար փակ վել էր հո-
ղի շուր թե րում:  Թե փո շին խո սեր՝ ե ղի ցի ներ կթե ւա ծեին 
օ դում: Դ րախտն այն քան որբ էր, որ Աստ ված զղջաց 
ա րար ման կա տա րե լիութ յու նից...

Ե րա զող նե րից զուրկ աշ խար հից ո՞ւր փախ չեմ: 
 Կարծ րա ցած ա ղոթք նե րը ցավ չպատ ճա ռե՞ն Աստ ծուն...  
Լույսն էլ չի հաս նում հո ղին:  Սե պա գիր մո խիր է մա ղում 
կո րած մահ վան ճամ փին...

...Ի րա կա նութ յան դա ռը աչ քե րում եզ րա գիծն է ցա-
մա քի: Ա լիք նե րին բա րութ յան դաս տալն ի զուր է:  Խեղդ-
վում էի՝ սիրտս թող նե լով մար ջան նե րին գե րի:  Մինչ ե՞րբ 
եմ հիշ վե լու...  Միայն թե չխո նար հվեմ փո թոր կին...

Ի՜նչ  ծով, հու շե՜րս  էին հալ վել...  Հիաս թա փութ յան 
նա վե րը փոր ձում էին հանձն վել, բայց ա փը անդրդ վե-
լի էր...  Կորց նում էի ել քե րը թվաց յալ ու նո րից ճամ փա 
ընկ նում... Ո՞ւր... Ին չո՞ւ․..  Հոգ նած ծո վին չվստա հեք...

* * *

Օ րը Լռութ յան հետ բա նակ ցեց ու հաս կա ցավ, որ 
հե ռա նալն անհ րա ժեշ տութ յուն է, թե ու զում ես երգ 
դառ նալ:  Թամ բիս ա ռած կա րոտ ու հուշ՝ հե ռա ցա: Դժ-
վար էր ողջ ձե ւա նալ: Իմ նա խա-նա խա «ես»-ս ին ձա նից 
ա ռաջ էր ըն կել: Ծն վե ցի, երբ կյանքս խռով էր ինքն իր 
հետ․․․ Ծն վե ցի՜ ու ծնվե ցի՜...
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 Բա ռը ինձ եր կինք կան չեց: Ամ պե րը համ բու րե ցին 
աչ քերս, ար ցունք ներս փար վե ցին աստ ղե րին:  Վե րա-
դառ նալ չու զե ցի հո ղին:  Խո նարհ սի րո պես շար վե ցի 
տո ղին: Ս պա սե ցի, մինչ է ջը փակ վեր ու ա մեն ինչ սկսվեր 
նո րից... Ի՜նչ  վերջ...  Բա ռը հրեշ տա կե թե ւ է ինձ..․

* * *

Հ րաշք, ո՞ւր  ես, գե րեզ մա նա յին լռութ յուն է վրաս: 
 Կայ ծա կե հրա վա ռութ յու նը դա տավ ճիռ է, ոչ տոն...
Հ րաշք, միակ հույսս դու ես...  կամ կյանք տուր, կամ 
մահ... Հ րաշք, ձեռքս բռնի, ան կու մը հո գուս մեջ եր կինք 
է նկա րել...

* * *

Ա րե ւի վրա բա նաս տեղ ծութ յուն գրող չկա՞: Ս պա սու-
մը քա րաց րել է ճամ փա նե րի սրտի զար կը: Օ րե րը չմո-
ռա նան ծնվե՜լ:  Վա խը թե ւե րը փռել է վրաս: Եր կին քը չի՜ 
ե րե ւում...  Բախ տի մրու րը սեւ ձյուն է ճամ փե քին: Օր վա 
ոտ նա հետ քը ճա կա տագ րի մո նո լոգն է: Ա րեւն ան գամ 
լույ սի կա րոտ է:  Լոկ ե զա կի նե րին է տրված ի րենց ձե-
ռա գի րը թող նել երկն քում...
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Է ջե րիս վրա յից երկն քի հոտ է գա լիս:  Բա ռի ար մա-
տը կո ղե րիս մեջ է: Ա դա մի պես ու զում է հնա զանդ վեմ 
ի րեն, բայց ինչ Ե վա, թե խա ղի ըն թաց քը չշե ղի... 

․․․Երբ Լույ սի ձեռ քե րի մեջ հունց վում էր աշ խար հը, 
բա ռը կա ղա պա րի դե րը խա ղաց: Իսկ երբ խա ղից հոգ-
նում է, է ջե րիս վրա է ա րե ւա հար վում... 

Բա նաս տեղ ծութ յուն ներս ճեր մակ դրո շի պես թա-
փա հա րում եմ, բայց բախ տի հա շիվ նե րում գութ չկա: 
Չծն ված գար նան աչ քե րում հույս եմ նկա րում, գո նե 
սպաս վա ծը կգա՞... Ա րե ւը մայր չմտնի՝ ե րազ նե րը չե՞ն 
 կեն դա նա նա...

* * *

Թռ չու նին հարց րի՝ հա սա՞ր  երկն քին: Ա սաց՝ գտա ու 
կորց րի: Անձ րե ւը չի՞ վա խե նում վար նետ վե լուց: Ա սաց՝ 
սի րո թե ւե րի մեջ փշրվելս պետք է...  Ծիա ծա նը աչ քերս 
չո րաց րեց ու «մո ռա ցա» շան թի հար վա ծը․․․ Երբ արթ-
նա ցա, ա ռա վո տը ոտ քից գլուխ մեղք էր:  Սի րո խոս տո-
վա նութ յու նը կի սատ մնաց:  Քեզ չա սի՝ մնա, դու չա սիր՝ 
կեր թամ... Ու հե քիա թը ան մա հա ցավ` կա յիր, էլ չկամ... 

Թա խի ծի թռիչ քին ինչ պե՞ ս  հաս նեմ... Ո՞ւր  ես, վեր-
ջին ար ցուն քիդ մեջ խեղդ վում եմ...
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Ջր հո րը

Աստ ղերն իջ նում էին ջրհո րի մեջ լո ղա լու: Ա կա նա-
պատ հու շե րը սպա սում էին զո հի:  Խորհր դա վո րի աչքն 
էր ջրհո րը:  Կուլ էր տա լիս նա յո ղի հա յաց քը, ու վա խը 
ճող փում էր հա տա կում: Ում ձեռ քը հաս ներ բանտ ված 
փո թոր կին՝ հե քիա թը կարթ նա նար ու կհա գեց ներ ծա-
րա վը զո հի: Իսկ թե ապ րե լը ան տա նե լի դառ նար՝ ջրհո-
րը պատ րաստ էր վեր ջին հանգր վա նը դառ նա լու:  Հո ղի 
ար յու նը ու զում էր աշ խար հի սրտի հետ ամ բող ջա նալ... 
Չո րա ցած ա նոթ ներ եւս կան: Ին չե՜ր  էին նե տել մար դիկ 
հա տա կը  Մո ռաց ման:  Միեւ նույնն է, Հի շո ղութ յան հա-
յաց քը միշտ դե պի եր կինք էր:  Հաս նել էր ու զում վե հին, 
բայց գամ ված սպա սում էր խոր քե րի եր գը պե ղո ղին... 
Ծաղ կա լե զու էր հո ղի խոս քը...

* * *

 Մի ձեռ քիս անց յալն է, մյուս ձեռ քիս ա պա գան: 
 Ծափ տամ` ներ կան կփշրվի:  Պա րում եմ օ րե րի փշուր-
նե րի վրա: Ժա մա նա կը ինձ է սի րա հար վում:  Տա րի նե րը 
փա թիլ վում են: Ոչ նրանք ին ձ տեր ե ղան, ոչ ես գի տեմ, 
թե ին չի տեր եմ... Ա մե նա հե տինն եմ դառ նում, միայն թե 
գո հաց նեմ կյան քին:  Միեւ նույնն է՝ ար հա մար հան քը նե-
տում է դեմ քիս:  Հո գումս ապ տա կի տե ղը ծա ղիկ ներ են 
ծաղ կում... Ո չինչ եմ...  Նա յում եմ եր կինք, նա յում եմ հո-
ղին: Ոչ հոն եմ, ոչ հոս... Ու կյան քի տված վիշ տը մո ռա-
ցած՝ մո տե նում եմ ինքս ինձ...
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 Քա մին է ջերս կրա կի տվեց, որ Լե ռան ըն թաց քը լու-
սա վոր վի:  Թե խո նարհ վեմ, բառն իմ մեջ ինք նաս պան 
կլի նի: Էջս ճեր մակ հուշ էր Լե ռան հու շե րում: Կ րա կի 
վրա պա րելն իմ ընտ րութ յու նը չէ՜ր, չկա րե ցա մեր ժել 
բախ տի հրա վե րը:  Լե ռը սա ռույց նե րի վրա գա րուն էր 
քան դա կում:  Քա մին համ բուր վում էր գրի չիս հետ, ու 
լան ջե րի վրա հե քիաթ ներ էին ծաղ կում:  Հոգ նած հրա-
բուխ նե րին նինջ էր բե րում Հա վի տե նութ յու նը: Եր-
բեմն Լե ռան ոտ քե րի տակն ըն կա, եր բեմն էլ ու սե րին 
ա ռած տա րավ ին ձ  Գա լիք...  Լեռ, հո րի զո նը ինչ պի սի՞ն 
է... Ա փիս մեջ գու նա գեղ քար դրեց ու հե ռա ցավ: Կ յան-
քի կարծ րա ցած ար ցունքն էր... Չ հասց րե ցինք ի րար 
ճա նա չել, չհա սա տա պա նին...  Նո րից ու շա ցա... Աստ ծո 
ափ սո սան քը կո րած ե րա զիս էր սփո փում...  Միեւ նույնն 
է՝ ոչ խոր քե րում ե ռա ցող անց յալն էր հան դարտ վում, ոչ 
հա տա կից հառ նող մի ֆը... Ե րազ նե րի գլուխն անցած 
Լե ռը պա տե րազ մում էր` հաս տատ հա մոզ ված, որ գե րի 
է այս աշ խար հում...

* * *

 Ծո վի մեջ լո ղա ցող ա րե ւը որ պես ծա ղիկ ին ձ նվի-
րեին... Աչ քերս բա ցեի ու չճա նա չեի ին ձ նա յող ի րա կա-
նութ յա նը: Ես ին ձ չգտած սե րը դառ նա յի...
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Ե.  Չա րեն ցին 

Աստ ված բա նաս տեղ ծի հո գին կրքե րի կար միր 
ա վա զից հուն ցեց:  Քա մի նե րը եր կա թե մտքե րը շո յե-
ցին, ու բո ցա վառ վեց աչ քը ան տե սի: Քր մու հի անց յա լը 
զոհ էր պա հան ջում:  Պոե տը խա չի վրա տե սավ ի րեն ու 
դարձ յալ շա րու նա կեց աշ խար հը սի րել...

...Աստ ված բա ռը կեր տել էր անձ րեւա կա թի լի մեջ, 
որը դեռ չէր ծնվել ոչ մի երկն քում, ու չէր թափ վե լու 
դրախ տի տես քը չա ռած է ջին... Ես ինքս ինձ տե սա 
ա ղոթ քի մեջ ու հաս կա ցա միտքն աստ ված նե րի... Ո՞ւր  
ես, Սեր, ինձ աստ ված նե րի եր կիր տար, մարդ կանց 
հետ լե զու չգտա...

* * *

Անց յա լը վա ղե մի նորն էր: Ո՞վ  փո խեց տե ղը Ժա մա-
նա կի: Ես դար ձա ան դեմ, դու դար ձար ան տեսք, ու տա-
րա ծութ յու նը հույս մա նող  Ձեռ քե րի ա րան քից թափ վեց 
ձո րը հե քիա թի:  Քեր ծե րի ծեր պին հավքն էր սի րո: Ու-
շա թափ հե քիա թը սպա սում էր համ բույ րիս...  Բայց սի րո 
ու մահ վան ա ռաջ մեր կա նալ էր պետք... Կեղ ծի քի լա-
թե րով զար դար վե ցի...  Թե ա րե ւը քնով ընկ նի, աչ քերդ 
բաց, որ չկո րեմ... Եր կին քը նա յում էր աչ քե րիս մեջ ու 
սպա սում, որ ի րեն փրկեմ...  Թե ի րա կա նութ յու նը չհե-
քիա թաց նեմ՝ կո րած եմ...
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Ա մե նա գե ղե ցիկ եր գը անձ րե ւի քայլքն է, քա մու 
վազքը: Ինք նաս պան անձ րե ւի խոս քը չու նի իր մեջ 
վիշտ: Ի՜նչ  եր կինք ներ են կո րել հա յաց քիս մեջ, երբ չար 
էին աչ քե րը ա փե րի... Ոչ մի նավ չէր մո տե նում կո րած 
կան չիս... Ին չե՜ր  էին ար ժան հիշ վե լու, բայց շուր թերս 
հող էին ու փո շի․․․  Ծաղ կի գի րը ձմե ռը չեղ յալ էր հա-
մա րե լու: Ու սկսվե լու էր ա մեն բան նո րից...  Կա թիլ առ 
կա թիլ ար ցունքս էի զտե լու, որ հրեշ տակ նե րը քաղց-
րա համ ջրե րում լո ղա յին... Ո՜ւ ո՜ւ ո՜ւ ո՜ւ... Ա շու նը սու լում 
էր անձ րեւի հան ճա րեղ մե ղե դին: Ա ռանց փառ քի ձմե ռը 
ճեր մակ սա վան է փռում դեմ քին:  Մո ռաց վում է հնչյու-
նի թաց պա րը մինչ մյուս ա շուն...  Մինչ կյան քը դարձ յալ 
հաս նի ա նո րո շութ յան եզ րին, ու բու քի ռեք վիե մը կլա նի 
ըն թաց քը ա պա գա յի...  Մինչ ան մա հա կան ջուր չգտնեմ, 
գա րու նը չի՞ գա... Ա ռա ջին ջու թա կի դե րը ին չո՞ւ միշտ 
բախ տին է տրվում...

* * *

Օ տա րի գի շեր նե րում ի՞նչ գործ ու նեն ե րազ ներս։ 
Ար ևի հետ ծա նո թա նալ ու թշնա մութ յան ման րադ րա՞ մը 
գտնել հո րի զոին․․․



108

* * *

 Սիրտս բախ տիդ հրա վի րել էր պա րի:  Շուն չը պա-
հել էին օ րե րը: Ինչ պե՞ս  բախ տիդ սիրտն առ նեի:  Գութ 
էր ա ղե րում մե ղե դին, իսկ կեց վածքս թրա տում էր օ դը: 
 Մինչ ե՞րբ  էի մե նա պա րե լու:  Բախ տին ձեռ նոց նե տող օր 
չկա՞ր...

...Ոչ «ա յո»-դ էր «ա յո», ոչ...  Խա ղը շա րու նակ վում էր: 
 Մե ղե դին կա պում էր աչ քերս, որ ճա յե րը չլքեին սրտիս 
ա փե րը: Ոչ էլ անգ ղի բա ժին դառ նար պարս... Ար յունս 
պտտվում էր, պա րուր վում մարմնիս ու հո ղա գույնն էր 
իշ խում ինձ: Ոչ ար նա գույն ճիչ, ոչ ար նա բառ հրա ժեշտ... 
Հա մա կերպ վա ծութ յուն ճա կա տագ րին, ուր ծա ղիկ ներ 
են ա ճում ալ ար ցուն քից... Ան թա ռամ սե րե րը ներ ման 
կա մուր ջի սյու ներն են պիրկ, բայց անց նող չկար ա փից-
ափ... Ոչ ծնունդն էր հի շում պա րի սկիզ բը, ոչ մահն էր 
մո ռա նում շա րու նա կութ յու նը...  Յո թը նո տա ստիպ ված 
էին ե րե ւա կա յել ա նի մա նա լին, ստիպ ված էին չսպառ-
վե՜լ... Ն վա գեք, հո գուս լա րեր, ինձ դա դար չկա...

Լք ված հո ղի ող բը  

Հա յը ապ րում է կրա կի լեզ վակ նե րին:  Պա պե նա կան 
սո վո րութ յուն է ա րե ւի մեջ կնքել մա նու կին, որ վարժ-
վի կրա կին...  Դա րե դար այս ու այն աշ խար հի կա պը 
գտնե լու հա մար ճամ փա եմ ընկ նում: Երբ շա՜տ  հոգ նեմ, 
Ա րա րա տի գա գաթն եմ փնտրում: Կգտ նե՞մ  տուն դար ձի 
ճամ փան...  Հե տե ւում եմ ե րա զի կան չին: Ի րա կա նութ յու-
նը պա պե րի գե րեզ մա նին ժա մա պահ թո ղած` դե գե րում 
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եմ բախ տի հետ քով:  Կա րո տից եմ բո ղո քում, չհաս կա-
նա լով, որ ի զուր է դա տա պաշտ պան փնտրե լը: Այն քան 
եմ տար վում անց յա լով, որ չեմ հասց նում ապ րել:  Մեռ-
նել` ինչ քա՜ն  ու զեք...  Կո րուստ նե րի բո ժո ժում հիաս թա-
փութ յուն ներս եմ փնջում:  Դաս չեմ առ նում:  Դարձ յալ 
փոր ձում եմ ե րա զը գրա վել:  Սի րո ար մա տը տե ղա փո-
խել երկն քից-եր կիր, չնկա տե լով, որ ար մա տա խիլ ե ղավ 
գա լի քը: Անց յալն այդ ա մե նի վրա ինչ պե՞ս չլա ցի: Ինչ պե՞ս 
 թող նի ժպտաս, թե ներ կա յի խոր շե րից հի շո ղութ յունն 
է մխում:  Հու շերն ա րե ւին գա մում են հո րի զո նին, ստի-
պում դառ նալ շող ու լույ սի նեկ տա րով սնվել, որ պատ-
մութ յունդ չմո ռաց վի... Ու թե քայ լել` դե պի հե ռու ներ: 
Ո՞ւր, ո՞վ  գի տի...  Մինչ ա րե ւը մայր մտնի, ապ րել է հար-
կա վոր: Կ հասց նե՞մ... Ար դեն կա րե ւո ր էլ չէ, թե ո՞ւր  ես, ո՞վ  
ես, կա՞ս...  Կաս կած նե րը մագլ ցում են մինչ եր կինք ներ: 
 Պա տաս խան ներ չեմ ակն կա լում:  Վա խե նում եմ հա-
մա կերպ վել... Ար ցունք ներս ցույց են տա լիս դրախ տի 
ճամ փան:  Բայց ար գելք նե՜ր, ո րո գայթ նե՜ր ու դավ, ու չի 
ե րեւում տունդար ձի ճամ փան:  Գո նե կա րոտ նե րը ե րե ւա-
յին... Ե-րե-վա՜ն...  Կե րե ւա՞ն պատ րան քի պտու ղի ա չուկ-
նե րը...  Թե կուզ անց յա լից... Ե րա զը հու շում է. « Նա յի՛ր»: 
Ա ռա վոտ յան տե սա ծիս ա նու նը կնքում է. « Նա-ի-րի՜ն...»: 
« Հայ-հա՜յ...»,- վրաս ծի ծա ղում է հո րի զո նը ու հե ռա նում 
տե սա դաշ տից:  Հիմքս ու սե րիս ա ռած՝ տե ղա փոխ վում 
եմ:  Լույ սը զար մա նում է. «Անկշ տութ յո՞ւն  է սա...»։ Ինք-
նա-փա-խուստ... Լք ված հո ղի ող բը փար վում է լան ջե-
րիս:  Հո ղը որ բա նում է:  Սերմդ պահ չտվե ցիր կո ղե րիս: 
Ա րե ւը չի գու նա վո րում գորշ օ րե րը: Ա րարար չա գոր ծութ-
յան հետ քե րը ո՞ւմ  ցույց տամ: Էլ մարդ չկա, ո ւմ ար յան 
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մեջ դրախ տը քրքրջա...  Թե ար ցուն քով ջրես հո ղը, բեր-
քը դառ նա համ է:  Հա րա լեզ նե րը լի զում են ան մար դաբ-
նա կութ յունս:  Ներ կան ե րե ւում է: Ա րե ւը օգ նութ յան է 
գա լիս, մո ռա նա լով, որ մո տե նա լը ող բեր գութ յուն է...  Հո-
ղը տնքում է «թե թե ւութ յու նից»։ Ող բեր գութ յան փո շին 
ծան րաց նում է ե րազ նե րի մուտ քը, երկն քի գույնն է փո-
խում:  Ժա մա նա կը տա րա ծութ յան ան շունչ մար մի նը ու-
սե րին ա ռած՝ պատ վի րում էր հի շել...  Հի շո ղը մո ռա նում 
էր ապ րել: Ներ կան եր կե րե սա նի դի մակ էր` մո ռա ցու մի 
կո րիզ աչ քե րով` սպա սե լով օ տա րի հո ղին ին նը ա միս, 
ին նը օր... Ին չի՞՝ ինքն էլ չգի տի... Ի րա կա նութ յու նը ե րա-
զիս տատ մե րութ յուն չէր ա նում: Ս տիպ ված սփռվում էի 
աշ խար հից դուրս... Ի վե րուստ երկ վութ յուն էի  Ծուռ... 
Ա մե նուր Ագ ռա վա քա՞ր է...

* * *

Օ րե րը ծե ծում էին Կյան քի ա փե րն ու ինձ 
Ժամանակից դուրս նե տում:  Մայ րա մու տի շուր թե րին 
կա րո տիս ա ղե նախշն էր մնում: Ա ղա համ տե ղատ վութ-
յունն էր մա կարդ ված հույ զի:  Շուրջս հու շե րից զատ ոչ 
ոք չկար:  Վա րում ծովն էր, վե րում՝ եր կին քը:  Տա րա կու-
սան քի ուռ կա նն ա ռել էր ինձ իր մեջ ու բան տել քայլ քը 
ա պա գա յի:  Հե ռա նա լով՝ մո տե նում էի անց յա լին:  Բայց 
մերժ վա ծութ յան սի րա վեպն ա սես ե րե րաց, ու կյան քի 
ա լիք նե րը ցայ տե ցին դեմ քիս:  Կա պույ տը ճեղք վեց ու 
լույ սը հառ նեց մինչ եր կինք:

-Աֆ րո դի՜տ...
- Բա րեւ, հո գիս, ին չո՞ւ ես ան հու սութ յան ա փին:
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-Ոչ դու կաս, ոչ սե րը: Ա ռանց գե ղե ցի կի...
- Գե ղե ցի կի ճամ փին նա խան ձի ո րո գայթ ներ կան: 

 Մինչ չթշնա մաց նեն քե զ բախ տի հետ` չեն հանգս տա նա: 
-Աշ խար հի գրքում ա նունս չկար:  Մի թե՞ սկիզբս 

ա տե լութ յան հո ղից էր:
- Քե զ օ ծել եմ որ պես գե ղե ցի կի մու նե տիկ, սի րո 

մար գա րիտ: Ին չո՞ւ նա հան ջե ցիր այս քան շուտ:  Ձեռն-
պահ մնալ սի րուց` դա մեղ քե րի մեղքն է ան մի՜տ... 

-Նա խընտ րե ցին թե թեւ ապ րել, իսկ ես խա րիսխ-
ված էի քեզ...

-Զ գաց մունք նե րով ճեղ քի անհ նա րի նի պա տը: Փր-
փու րե հո գիդ կոշտ ձեռ քե րի հա մար չէ՜:  Փոր ձում էիր 
կա վե ղեն սրտի ձեւն առ նել:  Դա էր սխալդ:  Կա վը կդի-
մա նա՞ր  պոռթ կու միդ: Չ պար փակ վես ժա մա նա կի մեջ: 
Չ թաքն վես ինքդ քե զա նից: Փր փու րե խոս քերդ Տիե զեր-
քին նվի րի:  Ծե ծի՛ աստ ղե րի կուրծ քը, ոչ՝ մար դու:  Շուր-
թե րիդ նեկ տարն իմն է...

Սա պա տա վոր օ րե րին չհե տե ւես...  Քեզ ի վե րուստ 
օ ծել եմ որ պես կա րոտ, սի րո մար գա րե: Ոչ քեզ ես պատ-
կա նե լու, ոչ ու րի շի:  Սի րո հաս ցեն քրմու հի նե րը բա ժան-
ման աչ քե րում են գրում...

- Մի թե՞ դժվար է հա վա տա րիմ մնալ...
-Փր փու րը չի ար մա տա կա լի ա փին...
-Ում սի րե ցի՝ կյանքն ա ռավ ինձ նից: 
-Ա տե լութ յան հետ կապդ ստու գե լու հա մար էր: 

 Փոր ձութ յուն է սրտի աշ խար հը:  Սի րո կո րուս տը կկարծ-
րաց նի՞ հո գիդ, կմիա նա վրե ժի՞ բա նա կին, թե՞...  Դի մակդ 
հա նի:  Պա րի օ դի քա րա ցած դեմ քին: 

-Աֆ րո դիտ, իսկ ո՞րն  է սի րո ճամ փան:
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-Ա րե ւից ա րեւ դարձ յալ ա րե ւա նալ: Անձ րե ւը քե զ եր-
կինք կկան չի` վար նե տե լու հա մար դարձ յալ: Կ բա ժա նի 
կա րոտ նե րի ու կստի պի կռնատ օ րե րիդ հաշ վին ամ բող-
ջա նա՜լ:  Ծիա ծա նա նալ մաղ ձոտ բա ռի կո րի զում, դառ-
նալ գույ նը հո գու...

-Իսկ բա՞խտը...
-Լ սիր միայն շա ռա չը ծո վի, ո րից կյանք ա ռար:  Հա-

ռա չան քին հե տե ւես՝ կհո ղոտ վես... Փր կի՜ր  սե ւին, որ 
վաղ վա ա մու լութ յու նը չող բա ինքն իր վրա:  Սի րա զուրկ 
օ րե րում դե գե րես` ոչ սկզբին կհաս նես, ոչ վեր ջին: Ոչ էլ 
տիե զեր քը կհու շի ել քը ել քե րի:  Սի րուց շեղ վա ծին նե րում 
չկա:  Գո տեպնդ վիր սի րով: Իշ խի՛ր զ գաց մունք ու հույ զին: 
Ապ րի՛ր ա րեւից շքեղ։ Ապ-րեց-րու, որ չխախտ վի Հա վի-
տե նութ յան շղթան․․․  Հողն ու անձ րե ւը չսի րա հե տեն՝ 
կա նաչ կծլի՞:  Գար նան նա ժիշտ նե րը պատ մում են ծաղ-
կած հե քիա թը բույր ու հա մի: Պ տու ղը շուր թե րիդ դնում 
ու ըն թա նում մի ու րիշ գար նան հետ համ բուր վե լու... 
Գրկիդ մեջ սիր վե լու ար ժա նի ին չե՜ր  կան... Ոտ քի կանգ-
նի:  Հու շե րի ցու պը ձեռքդ առ:  Ճամ փա ըն կի քա րո զե լու 
մար գա րեա կան դե րը սի րո, որ ցա վոք ման րադ րամ է 
դար ձել ար դեն...  Ճամ փա ըն կի մինչ եր կինք ներ:  Հա մո-
զի՝ փրփրա կա լի ա մե նա կարծր ծովն ան գամ, որ ա տե-
լութ յու նը նա հան ջի:  Համ բույրդ դրոշ մի հո րի զո նի կա րո-
տին: Չ հո ղոտ վե՜ս, թե կուզ միայն ժպիտդ կհաս նի ափ... 
 Թե քեզ քար կո ծեն, դարձ յալ ար շա լույս նկա րի գի շեր վա 
դեմ քին: Ան մա հութ յան ան ցա թուղթը սի րո ձեռ քում է...

...Ու ծո վը տե սիլ քը կուլ տվեց: Ա լիք նե րը հան դարտ-
վե ցին:  Լույ սը ա դա ման դե թա լիս ման է ձեռ քիս:  Հարս-
նա ցել էին սպա սումներս: Այ սու հետ պար տա վոր էի 
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կյանք տալ ու րի շի հույ սին:  Մեջ քով դար ձա ծո վին, կա-
պույ տը կոպ րեիս մեջ ա ռած քայ լե ցի դե պի հո ղը` մար-
գա րեա նա լու նո րա նոր սե րեր, հաշ տութ յուն տալ օ րե-
րին...  Մո ռա ցա հարց նել մեղ քի մա սին, իսկ ե րազ նե՞ րը...

...Ա ռանց հասց նե լու ապ րել` պատ րաստ վում 
ենք մա հին դի մա վո րել, մո ռա նա լով, որ հնա րա-
վոր է, եւ ան մա հա նալ, թե ընտ րեք սի րո ու ղին:

... Սիր տը մո ռաց ված հե քիա թի խե ցին է: Ա պա-
գա յի ա վա զա նում ի՜նչ  սե րեր են լո ղում, ի՜նչ սր տեր 
են հա մար ձակ վում քայ լել ծո վե րի վրա: Եր բեմն հաս-
նե լով ափ, եր բեմն խոր տակ վե լով հիմնո վին... Ան-
սե րութ յու նից վխտա ցո ղի հա մար ոս կե օր դառ նա յի: 
Ժա մա նա կը ա րե ւի ստին քին փար ված՝ հա գե նում է 
լույ սի կա թով: Ես դառ նում եմ սիր ված, դու դառ նում 
ես սե րը մի ու րի շի...  Միայն թե շուր թերս նզովք չառ-
նեն, լույ սը չա ղա վաղ վի ան սեր հա յաց քիս շան թով:

... Քայ լել եմ սո վո րում լույ սի ա րա հե տով: Կ հաս-
նե՞մ Աստ ծուն: Ուր սի րո փշրանք նե րով հե քիաթ ներ 
են հա գե նում... Չ թող նես Արե ւը քեզ կա րո տի...  Պա-
րի ան ձե ռա կերտ պա րը սի րո:  Քո կռնատ ձեռ քե րով 
ծափ զար կի, պա րի բախ տի դեմ քին:  Սի րո պա կա-
սից չծնկես, թեեւ հող չնա խա պատ րաս տե ցիր ե րա-
զին, որ վայ րէջք կա տա րեր օ րե րի մեջ... Անձ րե ւա-
կա թի լը քո ա հի՞ց քա րա ցավ: Չհրա ժար վես հե քիաթ-
նե րի հետ թռիչ քից, չհա վա սար վես աստ ղե րին... 

Աջ ու ձա խից սեր մու րա ցի, մո ռա նա լով, որ ուր 
հպար տութ յուն չկա, չկա եւ.... Իսկ ուր սեր չկա, կյան քը 
նման է այն մար գա րեին, ո րին աշ խար հը մեր ժել է, իսկ 
դե պի Ատ ված տա նող ճամ փան կո րել է հի շո ղությու նից: 
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Ի՞նչ պա տաս խան տամ Ա մե նա կա րո ղին: Ինչ պե՞ս հա-
վա տաց նեմ, որ սե րը աղբ յուրն է ա մե նա կա րո ղության... 
« Սերն Աստ ված է»... եր գում է ծո վը, իսկ Ժա մա նա-
կի խշշո ցը փոր ձում է խզել մեր կա պը մեր իսկ հետ...

... Սի րուն նշան բռնո ղը ա տե լութ յան ու սե րի վրա 
հրա ժեշտ կտա կյան քին:  Վաղ վա գար նան հա մար հող 
չի դառ նա...

* * *

Աչ քե րիցս ծո վեր են թափ վում, թե կա պույ տի ծվեն 
չկա: Ա րեւ նե րը մո ռա ցել են, որ սրտիս ա փե րում ի րենց 
եմ սպա սում:  Ծո վի հա մը շուր թե րիս մնաց: Ա ղա կա-
լե ցին համ բույր ներս:  Պատ վի րե ցին ետ չնա յել, չհի շել 
ա փին գրած ա րե ւեր գութ յունդ... 

Ա փե րիս մեջ մի բուռ ծով, վրան՝ լույ սի սեր մեր լու-
սա շող: Օվ կիանն ա փե րիս զարն վել՝ հո գե վարք է ապ-
րում:  Ժա մա նա կը կանգ է ա ռել փրփու րի վրա: Ա փե-
րումս բանտ վել է ան սահ մա նութ յու նը:  Թե ւերս բա ցեմ, 
ու շա թափ ա րե ւին ելք տամ: 

Ան տե սի ձեռ քե րում ինձ եմ փնտրում:  Չեմ ու զում 
հաս նել ա նա րեւ օ րե րին...  Սիրտս ծե ծում է Կյան քի դու-
ռը:  Բախ տը չի հու շում նշա նա բա նը: Օ րե րը դիտ մամբ 
լռում են:  Կառ չում եմ ա ռեղծ ված նե րից: Հ րաշք նե րը 
կճա նա չե՞ն ինձ... Ա սես, չեմ էլ ե ղել, չի էլ ե ղել հրճվան քը 
ե ղա նակ նե րի, որ բե րում էին թե մահ, թե սեր...

... Ճա նա պարհ վում եմ ա րե ւից-ա րեւ, լույ սի երդ-
ման մեջ ինձ եմ փնտրում, մեր ժու մի գի շե րոտ աչ քե րում 
ե րա զա նում... Դր ժում եմ օ րեն քը ի րա կա նութ յան ու չեմ 
հաս նում վեր ջա կե տե րի...



       

Մենապար․․․ 

էջերիվրա
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***

 Սերմնա ցա նը հո գու դառ նութ յու նից բա ժին չտա՞ 
հո ղին․․․

***

Դր սում վտան գա վոր է, սրտիցս դուրս չգաք․․․

***

Ան սեր ապր ված ա մեն օր Աստ ծո հետ քերն է 
ջնջում․․․

***

 Բա ժան մամբ չես վա խե ցնի՝ ես հու շե րի տեր եմ․․․

***

Սր տիդ շե մին բա նաս տեղ ծութ յունս եմ նե տել աշ-
խարհ։  Թե քայ լես՝ կփշրվեմ․․․
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***

 Մար դու քայլ ված քը իր կա րո տը կպատ մի հո ղին․․․

***

 Հու շե րից ինձ ձեռք մեկ նո ղը դարձ յալ ես էի։  Դու ո՞ւր 
էիր․․․

***

 Վի րա վոր եմ ե րա զի թամ բին։ Ն ժույգս տուն դար ձի 
ճամ փան դա րե դար չի գտնի․․․

***

Արև նե րի շուրջ պա րին Ժա մա նա կը թա մա դա է 
միշտ․․․

***

 Ճա յի ար ցունք նե րը փրփու րե ժպիտ են ծո վի դեմ-
քին․․․
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***

 Մինչ անձր եւա կա թի լի հա սու նա նա լը քա նի՜ օվ-
կիան է բարձ րա ցել զո հա սե ղան․․․

***

Լ ռութ յու նը թե խո սե՝ պայթ յունն ան խու սա փե լի է․․․

***

Թռ չու նը ե րազ սեր մա նեց օ դում, ո րի սկիզբն ու վեր-
ջը կա պույտ երգ է։

***

 Ի րա կա նութ յու նը բռունցք նե րով ե րազ էր կեր տում։ 
Օր վա թա թերն էին ար յու նոտ վում։  Մայ րա մու տով հիա-
նա լը ցավ էր ար դեն․․․

***

 Հույ սիս կնճիռ նե րում է թաղ վա ծ ե րի տա սար-
դությանս չապ րած թռիչ քը․․․
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***

 Կայծ եմ ար եւի դեմ։  Թե բռնկվենք` մեզ նից ո՞վ կմոխ-
րաց նի մյու սին․․․ 

***

 Թե ժպտամ, ար ցուն քիս ա ռաջ ա մոթ չե՞։  Թե լա ցեմ, 
ժպիտս ցավ չապ րի՜․․․

***

 Ժա մա նա կը  Հա վեր ժութ յան աչ քե րի մեջ նա յե լու 
ե րես ու նի՞․․․ 

***

Ե՞ս ար եւի մեջ մայր մտա, թե՞ ար եւն իմ մեջ․․․

***

 Բա ռը լույ սի շող է` ուղղ ված խա վա րին․․․ 
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***

 Լույ սը Աստ ծո համ բույրն է աշ խար հի կո պե րին․․․

***

 Հո գիս ճեր մակ է ջի վրա կպա րի, հետ քը կդառ նա 
բա նաս տեղ ծութ յուն․․․

***

Ես չեմ ապ րի այն հո ղին, ուր մինչ այդ ե րա զնե րը չեն 
քայ լել․․․

***

Աստ ծո մա տը զար կե րա կիս վրա է։ Ու թե ետ քա-
շե․․․

***

 Շուր թերս մայ րա մու տով եմ ներ կել։  Թե համ բուր-
վենք՝ կո րած ես․․․

***

 Նա վե րի կա րո տը ա փե րով չի չափ վի․․․
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***

 Հան ճար նե րը դե պի Աստ ված տա նող ճամ փան են 
մաք րում։

***

Բ նութ յունն ու մար դը Աստ ծո ե րա զան քի պտուղ-
ներն են։ Մ նաց յալն ա վե լոր դութ յուն է, իսկ ա վե լոր-
դութուն նե րից պետք է փրկվել․․․

***

 Մո լո րա կին հա նել են կա խա ղան ու խղճի ոտ քե րը 
բռնող չկա․․․ Էլ ա ղո թող ձեռ քեր չկա՞ն․․․ 

***

Եր կին քը ե րաժշ տութ յուն է տիե զեր քում։ Ե՞րբ պի տի 
պա րենք՝ տխուր դեմ քով իմ ու րա խութ յուն․․․

***

Օ րե րից մեկն ան կոչ հյուր լի նի՝ ա պա գան ե րա զի 
տեր չի դառ նա։  Տա րա ծութ յան ու  Ժա մա նա կի մի ջեւ ան-
դունդ կգո յա նա․․․
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***

Աշ խար հը պոեմ է, իսկ ե րա զը Աստ ծո ան տիպ երգն 
է գու ցե․․․

***

Անձ րե ւը հրի կտամ։  Պետք չի կեղծ ար ցունք։ Ես 
դժոխ քի կրակ նե րի մեջ էլ կժպտամ․․ ․ Ե ղա նակ նե րի 
պարն այ լեւս ինձ չի դյու թում։  Ժա՛մն է հե ռա ցու մի․․․

***

 Սի րո հետ ան ցած ժա մա նա կով խո սե լը ան քա ղա-
քա վա րութ յուն է․․․

***

Շ նոր հը է ջե րի կու սա կան ա մոթ խա ծութ յան վրա 
ի րեն ա րա րիչ է զգում․․․

***

 Անն պա տակ ծնված օ րը չի թա կի  Հա վեր ժի դու ռը․․․
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***

Ան մե ղի ար ցուն քն ինձ հա մար կա թա, էլ ոչ մի դժոխ-
քից չեմ վա խե նա․․․

***

 Թե զգա ցածս խոս քի վե րա ծեմ, շուր թերս կայր վեն․․․

***

  Մերժ ված լույ սը շրջում է հե քիա թե-հե քիաթ։ Ոչ 
լի նե լիութ յան հաս ցեն են տա լիս, ոչ չլի նե լիութ յու նից 
փրկութ յուն կա․․․

***

Ար յունս ե ռա ցող դավ է։ Լա վան մայր հու շի պես չո-
րա ցավ, դար ձավ ծա կոտ կեն լա բի րինթ, ո րի մի ջով ներս 
ու դուրս են ա նում կա րոտ նե րը․․․

***

Դ ժոխքում բաց ված ծա ղի կը գա րուն է բու րում, որ 
դրախ տը չմո ռաց վի...
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***

Դ ժոխքը ար ցունք նե րիս հաշ վին է ու զում զո վա-
նալ․․․

***

Աստ ղե րի օ րո րո ցը հո գուս մեջ էր, բայց ո՞վ աչ քերս 
փա կեց, ես դեռ ողջ էի․․․

***

Եր գի փշուր եմ օ դում։ Ո՞ւմ հետ միա նամ, որ դառ-
նամ հնչյուն․․․

***

Ամ պը երկն քի վրա գրված Երգ-եր գոց է․․․

***

Ար ցունք նե րովս եմ աշ խա տաց նում լի նե լիութ յան 
ջա ղաց քա րե րը:  Դարձ յալ օ րե րիցս հարկ են առ նում...
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***

 Բախ տի հնո ցում ե րա զանք ներս քայ լել են սո վո-
րում…

***

Աչ քերս փա կեմ` ե րա զը բա նաս տեղ ծութ յուն կգրի 
կո պե րիս: Աչ քերս բա ցեմ` ես եմ բա նաս տեղ ծա նում...

***

 Մահ վա նը սպա սող նե րը ժա մա նակ չեն գտնում 
ապ րե լու...

***

Ե րա զանք նե րը ե րա զի սահ մա նը չանց նեն` օ րե րը 
խուլուհամր դա հի ճի կվե րած վեն...

***

 Մեռ նե լու հա մար նախ ծնվել է պետք, իսկ ո՞վ է 
հասց րել․․․
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***

 Ա պա գան ե կավ` ոչ ես էի տե ղում, ոչ՝ ներ կան․․․

***

 Մար դիկ ա ռանց ապ րե լու կյան քից էին խո սում...

***

Ար ցունքս ճեր մակ վարդ է, ո րի վրա հո գիս է քայ-
լում` թե բույ րից հար բած, թե ա րունլ վա...

***

 Լույ սը ե րե րաց: Թ ված՝ ըն կա:  Բայց հրեշ տակն ինձ 
խղճաց ու բա ռե րի մեջ աստ վա ծա ցա...

***

Երբ կրակ նե րի վրա քայ լես, ճախ րե լը կդառ նա անհ-
րա ժեշ տութ յուն...
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***

Աստ ված նա յեց անց յա լին, նա յեց ա պա գա ու ար-
ցուն քը թափ վեց հո ղին` ա նու նը  Պահ...

***

Ար ցունքս թափ վեր դժոխքում, այր վո ղի շուր թին ու 
խո սեր մոխ րա ցած զղջու մը: Ժ պիտս տա ռապ յա լին նվի-
րեի ու դառ նա յի թռչուն...

***

Ոչ կա րո ղա ցա ան մեղ մնալ, ոչ բա րե կա մա նալ սե ւի 
հետ... 

***

Թռ չու նը սա վառ նող ա ղոթք է երկն քում...

***

 Մե կին դժոխք ու ղար կե լու հա մար դրախ տից մի 
զրկվի...
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***

Ոչ ձեր ա ղոթք նե րում տեղ ու նեի, ոչ իմ ե րազ նե րի 
տե ղը գի տեիք...

***

Ե թե կի նն ա սում է «ե րե ւի», ու րեմն սրտի ճոճ քին 
եր կիր-եր կինք օ րոր վում են արդեն...

***

 Բախ տը շուր թե րս կրակի էր տվել: Դ րա հա մար էին 
խոս քերս ած խա համ...

***

 Սի րո լե զուն չի մա նաս, մո նո լո գը կիշ խի կյան քիդ... 
Դ րա հա մար է մար դը Աստ ծուց այդ քան հե ռու... մո ռա-
նա լով, որ ին քը քայ լող տիե զերք է...

***

Անձ րեւն անց յա լի ու շա ցած ար ցունքն է...
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***

Ի՜նչ  եր կինք ներ են խո նարհ վել, երբ ա ղոթքս որ բա-
ցել է:  Հող եմ փնտրել, թե սի րո ու ղե ծի րից շեղ վել է օ րը: 
Կ յան քը երդ վել է ինձ հե տե ւել, իսկ ես ցա վի խե ցու մեջ 
ան շար ժա ցած մար գա րիտ եմ դար ձել... Է ջե րի վրա մե-
նա պա րել եմ ու դար ձել հար ճը բա ռի...
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