
Կարոտախտի կրպակը  (ծածկանունը՝  piu che puoi) 

Այն գտնվում էր Փարիզի հեռավոր արվարձաններց մեկում: Մի փողոց, որտեղ 
անց էին կացել իմ մանկության անմոռանալի օրերը: Մի փողոց, որը վաղուց 
լքվել էր, բայց նոր շունչ ստացել իր նոր բնակիչներով, որոնք այնպես քնքշորեն 
էին խնամում այն: Մի փողոց, որը երկար տարիներ անց առաջին անգամ նորից 
պատվել էր ծաղիկների անուշահոտ բույրով, որոնք, ասես անցորդների քթից 
բռնած, բերում էին դեպի իր կողմը, որը նոր շունչ էր ստացել իր սաղարթախիտ 
ծառերի շղարշի տակ: Այն իր ողջ պատմության ընթացքում ստանձնել էր 
սիրահար սրտերի միավորման բարդ և պատասխանատու գործը և դեռ երկար 
պետք է շարունակեր կապել անցյալում իրար անծանոթ, բայց ապագայում 
միմյանց երջանկացնելու պատրաստ սրտերին: 

Այդպես եղավ հենց ինձ հետ: Տասնութ տարի է անցել այն օրվանից, ինչ չէի 
քայլել այս յուրօրինակ սիրո խաչմերուկով, այս անսահման կրքի 
հորձանուտով, և անբացատրելի զգացում էր պատել հոգիս, որը, հիրավի, 
հայտնի էր սրտիս: Ու երբ քայլում էի լուռ ու երազկոտ խավարում այս մութ, ու 
այնքան թախծոտ մի երգ էր կարծես շոյում ականջս, ինձ էր ցուցադրում նա իր 
կարկաչը: Ու հնչյունները ուղղորդում էին ինձ, տանում էին կամաց դեպի 
դուռը ինձ, դուռն այն կրպակի, որն ինձ ծանոթ չէր: Դա մի կրպակ էր, որին 
տրվել էի, բայց չէի էլ մտել, ու այն աշխատում էր սրտիս հույսերով, հոգուս 
հույզերով, իմ խենթ մտքերով ու կասկածներով: Հնաոճ կրպակ, փողոցի 
ծայրում` պատված թրաշուշաններով և դեպի ջերմացնող արևին գլուխները 
ձգող մանուշակներով, իսկ վերևում կիսակոտրված տախտակի վրա գրված էր` 
«Կարոտախտի կրպակ»: Մի վայր, որտեղ պահվում էին այստեղի բնակիչների 
մտքերն ու երազանքները, այն նպատակները, որոնք դեռ չեն իրականացել, այն 
հույսերը, որոնք ապարդյուն են անցել և ի վերջո` այն հուշերը, որոնցով 
ուղղակի ապրել ենք: 

Սկզբից մի վախ պատեց հոգիս, և ոտքերս կարծես` հրաժարվեցին մարմնիս 
տանել առաջ, բայց անցյալս հիշեցնող հնչյունները այնպես էին ինձ ձգում, որ, 
այնուամենայնիվ, չկարողացա երկար դիմադրել: Երկու քայլ գնացի առաջ, 
ձեռքս տարա բռնակին, և հանկարծակի դադարեցին ինձ պարուրող 
հնչյունները: Բացեցի դուռը, որը, հպվելով վերևի զանգակներին, կարծես մի 
նոր մեղեդու սկիզբ դրեց: Կարծես` դուռը բացելով` այս զանգակներից գլխիս 
թափվեց իմ պատմությունը, իմ սերը, վերջինս, որին մեկնելուցս հետո այդպես 
էլ չտեսա: Մենք բաժանվեցինք փողոցի հենց այս նույն մասում: Այն ժամանակ 
դեռ չկար կարոտախտի իմ կրպակը, երևի նրա համար, որ չունեի բավարար 
մթերքներ` նրան բնականոն աշխատանքով ապահովելու համար: Դրա 
փոխարեն այդտեղ միշտ կանգնած էր լինում մի պատանի, ում ձեռքին միշտ 
կար մի փոքրիկ զամբյուղ, լի ալ կարմիր վարդերով, որոնք նա նվիրում էր 



բոլոր զույգերին, կարծես դրանով իր օրհնությունն էր տալիս նրանց և մաղթում 
երջանկություն: Ա՜խ, հիշում եմ առաջին անգամ իրար հետ զբոսնելիս, երբ նա 
քեզ նվիրեց իր զամբյուղի վերջին վարդը, որի փշերը մինչև այսօր էլ մնացել են 
իմ սրտում: Ասում են, եթե ցանկանում ես գտնել իրական մեղավորներին, 
ապա սկսիր հենց քեզնից: Բնավ, ես չեմ էլ խուսափում դատապարտել և 
հաշվեհարդար տեսնել ինքս ինձ հետ, որովհետև քաջ գիտակցում եմ, որ իմ 
սեփական ձեռքերով քանդեցի այն խրճիթը, որը միասին էինք կառուցել, բայց 
որը հիմա էլ չկա: Պատճառները շատ էին, բայց կարծում եմ ամենի հիմքում 
ընկած էր քո անտարբերությունը: Բայց եղածը եղած է, անցյալն էլ ետ չես բերի: 
Գիտե՞ս, երևի թե այդպես էլ պետք է լիներ, չէ՞ որ լավագույն սերը կիսատ 
թողածն է: Ճիշտ է` այն կիսատ մնաց, բայց չմոռացվեց: Ես բաց թողեցի իմ 
սերը՝ հուսալով, որ այն անպայման ետ կգա: Այն դեռ ետ չի վերադարձել, բայց 
վերադարձել եմ ես:Վերադառնալով` վերգտել եմ մեզ: Կարոտախտի այս 
կրպակում, որտեղ ոչինչ չի վաճառվում, բայց այժմ ես գնում եմ քեզ: Քեզ ու մեր 
հուշերը: Որովհետև գիտեմ, գիտեմ, որ մի օր նորից ետ ես գալու: Գալու ես 
դրանց ետևից: Քո սիրո ետևից: 

 
 
 
 


