
Ռայլ դե Վիտո  (Ծածկանունը AL) 
 
Գարնանային պարզ և ջերմացնող օրերից մեկն էր: Ոչ մի ձայն չէր 

խախտում բնության անդորրը: Միայն գնացքն էր, որն աղմկելով սլանում 
էր:  

Ահա և գնացքը կանգ առավ: Կայարանում սկսվեց աշխուժությունը: 
Այն լեցուն էր ուրախության և հուզմունքի ճիչերով: Ամեն մեկն անհամբեր 
հայացքով փնտրում էր իր հարազատին, բարեկամին կամ էլ պարզապես 
ծանոթին, որին եկել էր դիմավորելու, և գտնելով միմյանց՝ ողջագուրվում 
էին և խոսելով դուրս գալիս կայարանից: Սաբինան, առանց շտապելու, 
վերցրեց ճամպրուկը և դուրս եկավ գնացքից: Նա եկել էր Լուբրիանո 
գյուղից: Սաբինան որբ էր, իրեն պահել և մեծացրել էր հորաքույրը, որն էլ 
նոր էր մահացել: Չունենալով գյուղում այլևս ոչ մի հարազատ, հորեղբոր 
որդու կանչով, եկել էր նրա մոտ: Ռայլը՝ Սաբինայի հորեղբոր որդին, 
բավականին հարուստ և հպարտ անձնավորությունն  էր: Նա չուներ 
ընկերներ և վարում էր մեկուսացված կյանք: Ռայլը շատ դաժան 
մանկություն էր ունեցել և չարացած էր մարդկանց հանդեպ: Այդ 
չարությունն էլ նրան ուժ էր տվել աշխատելու և հասնելու նման 
բարձունքների: Միայն տիկին Ռոսալիան էր կարողանում շփվել նրա 
հետ և հասկանալ:  Ռոսալիան Ռայլի տնային տնտեսուհին էր և հենց նա 
էլ մեծ դժվարությամբ կարողացել էր համոզել Ռայլին կանչել քրոջը իր 
մոտ:  

Աղջիկը նոր էր դուրս եկել գնացքից, երբ նրան մոտեցավ մի 
երիտասարդ, ով իր եղբոր սպասավորներից էր, և ներկայանալով` 
վերցրեց ճամպրուկը և ուղեկցեց աղջկան դեպի կառքը: Դուրս գալով 
կայարանից Սաբինան ապշահար կանգ առավ. Նրա առջև բացվել էր 
աննկարագրելի գեղեցկություն, մի հոյակապ քաղաք՝ մեկը մյուսից 
գեղեցիկ հուշարձաններով և տաճարներով: Այս քաղաքում ոչինչ 
ավելորդ չէր, ամեն ինչ համահունչ էր և լրացնում էր մյուսին: Կարծես 
ամեն ինչ նկարած լիներ: Սաբինան իրեն երազում էր զգում: Չէր 
հավատում աչքերին: 

Այո, այդ հեքիաթային քաղաքը Վենետիկն էր: Այս քաղաքը կարծես 
թանգարան լինի: Ամեն քայլափոխին նա այցելուներին զարմացնում է իր 
հուշարձաններով, կոթողներով, կամուրջներով… Իզուր չէ ասված, որ 
Վենետիկը սիրո, արվեստի և ջրահարսների քաղաք է: Սաբինան 
անշնչացած նայում էր շուրջը: Նա այնքան էր տպավորվել քաղաքով, որ 
մի քայլ անգամ չէր ուզում անել: Եվ այդպես էլ կանգնած կմնար, եթե 
երիտասարդի ձայնից չսթափվեր:  

- Օրիո՜րդ դե Վիտո, օրիո՜րդ դե Վիտո: 



- Այո, եկա, եկա: 
Ամբողջ ճանապարհին Սաբինան անհագ հայացքով հիանում էր 
քաղաքով: 
Կառքը կանգ առավ մի շքեղ դղյակի առջև: Դա Ռայլ դե Վիտոյի 

դղյակն էր: Չնայած շքեղությանը՝ այդ դղյակն իր մռայլությամբ վանում էր 
քաղաքի բնակիչներին: Եվ այդ մռայլությունը գալիս էր Ռայլից: Նայելով 
դղյակին՝ Սաբինայի մարմնով ակամայից սարսուռ անցավ:  Սակայն նրա 
տրամադրվածությունը անմիջապես փոխվեց, երբ լսեց Ռոսալիայի 
ուրախ և հյուրընկալ ձայնը: Նա մոտեցավ և ամուր գրկեց աղջկան: 

-  Բարի գալուստ սիրելիս, ես Ռոսալիան եմ՝ պարոն դե Վիտոյի 
տնային տնտեսուհին: Մենք անհամբեր սպասում էինք քո գալուստին: Ես 
քեզ հենց այսպիսին էլ պատկերացնում էի, անուշիկս: Արի ներս գնանք, 
ճանապարհից ես գալիս և հաստատ քաղցած կլինես: Ես քեզ համար շատ 
համեղ բաներ եմ պատրաստել,- և բռնելով Սաբինայի ձեռքից տիկին 
Ռոսալիան նրան տուն տարավ:   

Այգու միջով անցնելիս  Սաբինան նկատեց պատուհանից նայող 
եղբորը: Ռայլը, տեսնելով, որ իրեն նկատեցին, անմիջապես հեռացավ 
պատուհանից: Երբ աղջիկը ճաշում էր, տիկին Ռոսալիան պատրաստեց 
նրա անկողինը և ուղեկցեց աղջկան սենյակ:  

- Պառկիր հանգստացիր, անուշիկս, հոգնած կլինես: Երեկոյան 
պարոն դե Վիտոն հյուրասենյակում քեզ է սպասելու:  

-  Եղավ տիկին Ռոսալիա, անչափ շնորհակալ եմ: Դուք շատ 
հոգատար եք:  

 
xxx 

 
Ռայլը շարունակ քայլում էր հյուրասենյակում: Նա այնքան վաղուց 

հյուրեր չէր ընդունել, որ չէր էլ պատկերացնում, թե դա ինչպես պետք է 
լինի:  

Լսվեց քայլերի ձայնը: «Եկավ», - մտածեց Ռայլը և մռայլ դեմքով 
նստեց բազկաթոռին:  

Աղջիկը ժպիտով ներս մտավ. 
- Բարև ձեզ, պարոն դե Վիտո: 
- Բարև, Սաբինա:  
Ռայլը ձեռքով ցույց տվեց մյուս բազկաթոռը, որպեսզի նա նստի: 

Սենյակում տիրում էր կատարյալ լռություն: Ամեն մեկն իր մտքերով էր 
տարվել: Աղջիկը մտքերով մանկություն էր վերադարձել: Նա հիշում էր՝ 
ինչպես էին ինքն ու Ռայլը ամբողջ օրը միասին խաղում: Ծնողների 
մահից հետո Ռայլին որդեգրել էին և տարել գյուղից: Սակայն այդ 



ընտանիքում Ռայլը ջերմություն չէր ստացել և այդ պատճառով էլ դարձել 
էր դաժան և սառնասիրտ: Երկուսն էլ չէին համաձայնվում խախտել 
լռությունը: Առաջինը համարձակվեց խոսել Սաբինան. 

- Ինչպե՞ս ես Ռայլ: Քեզ շատ էի կարոտել: Ասես, մի ամբողջ 
հավերժություն հանդիպած չլինենք: 

-  Շնորհակալություն, ես լավ եմ,- և մեծ դժվարությամբ հարցրեց,- 
իսկ դու՞, լա՞վ ես:  

-  Լավ եմ: Շատ գեղեցիկ քաղաքում ես ապրում: Ես չգիտեի, որ 
Վենետիկն այսքան գեղեցիկ է: 

-  Ուրախ եմ, որ քեզ դուր եկավ: 
Եվ նորից տիրեց լռություն: Սակայն Սաբինան այլևս չէր 

կաշկանդվում Ռայլի ներկայությունից: Նա նրա հայացքում բարություն 
էր տեսնում, որը Ռայլը ամեն գնով փորձել էր խեղդել իր մեջ: Նա չէր 
փոխվել, մանկության նույն բարի Ռայլն էր:  Սաբինան այս անգամ ավելի 
համարձակորեն խախտեց լռությունը. 

- Հորաքույրը քեզ շատ էր կարոտել: Միշտ քեզնից էր հարցնում: Նա 
ամեն օր քո գալստյանն էր սպասում: Հիշու՞մ ես` որքան լավ և ուրախ 
օրեր ենք ապրել միասին: Եվ Սաբինան սկսեց պատմել իրենց 
մանկությունից: Աստիճանաբար Ռայլը, ինքն էլ չնկատելով, թե ինչպես, 
սկսեց տարբեր բաներ հիշել իրենց մանկությունից և նրա դեմքից 
հեռացավ մռայլությունը: Սակայն, խոսելով մանկությունից, նա հանկարծ 
նորից հիշեց այն տխուր օրը, երբ որդեգրեցին և հեռացրեցին իրեն 
գյուղից: Հիշեց իր ապրած դաժան օրերը և նորից մռայլվեց: Նա վեր 
կացավ և, բարի գիշեր մաղթելով Սաբինային` դուրս եկավ սենյակից:  
 

Xxx 
 

Սաբինան իր գալստով աշխուժություն էր բերել այդ դատարկ տուն: 
Ռայլը գնալով համակերպվում էր նրա ներկայությանը և սկսել էր ավելի 
հաճախ խոսել քրոջ հետ:  

Աղջիկը կամաց-կամաց ձևափոխություններ էր անում տանը, 
սակայն, Ռայլը այնքան քիչ էր իր սենյակից դուրս գալիս, որ չէր էլ 
նկատել այդ փոփոխությունները: Եվ, երբ մի օր գործերով պետք է դուրս 
գար տանից, ապշահար կանգնեց: Նրան թվաց, թե գտնվում է մեկ ուրիշի 
տան մեջ: Ռայլն արդեն պատրաստվում էր նախատել քրոջը և բղավել 
նրա վրա, երբ վերջինս ժպիտով մոտեցավ և համբուրեց Ռայլի այտը: 
Վաղուց Ռայլին ոչ ոք չէր համբուրել: Այդ զգացումը խորթ, սակայն 
միաժամանակ նաև ծանոթ էր նրան: Նման ջերմությունից հետո Ռայլն 
այլևս անկարող էր զայրանալ նրա վրա:  



- Ես մի խնդրանք ունեմ քեզ, Ռայլ: Ուզում եմ այսօր 
հյուրասիրություն կազմակերպենք և հրավիրենք քո բոլոր հարևաններին: 
Առանց ընկերների` մարդը ոչինչ է: Այ կտեսնես՝ ինչքան հաճելի երեկո 
կլինի:  

Ռայլի համար դժվար էր համաձայնվել: Այդ ամենը խորթ էր նրա 
համար: Բայց տեսնելով քրոջ աղերսող հայացքը՝ համաձայնվեց: 

Երեկոյան, երբ հյուրերն արդեն եկել էին, Ռայլը դեռ չէր վերադարձել: 
Սաբինան կարողանում էր զբաղեցնել բոլորին և հյուրերն իրենց քիչ-քիչ 
ավելի ազատ էին զգում: Սակայն, երբ Ռայլը մտավ հյուրասենյակ, բոլորը 
քարացան: Նրանք սպասում էին, որ Ռայլը կսկսի բղավել և վիրավորել 
նրանց: Բայց վերջինս ժպտալով ողջունեց բոլորին: 

Ողջ երեկոյի ընթացքում Ռայլը հայացքով հետևում էր մի աղջկա և 
դա անում էր բավականին զգույշ, որպեսզի ոչ ոք չնկատեր: Ռայլը ինքն էլ 
էր զարմացել իր վրա, և ամեն գնով փորձում էր ցրել մտքերը, չնկատել 
աղջկան, բայց աղջիկն այնքան գեղեցիկ էր, նուրբ և հմայիչ, որ չնկատելն 
ուղղակի անհնար էր: Սաբինայի աչքից ոչինչ չէր վրիպում: Ռայլը 
սիրահարվել էր. դա երևում էր նրա աչքերից: Աղջիկը նույնպես 
հետաքրքրություն էր ցուցաբերում նրա նկատմամբ: Եվ Սաբինան որոշեց 
ամեն գնով օգնել եղբորը՝ մտերմանալու այդ աղջկա հետ: 

 
xxx 

 
Անցել էր 10 տարի: Ռայլ դե Վիտոյի դղյակը վաղուց էր կորցրել իր 

մռայլ տեսքը, դարձել էր հյուրընկալ և դրսից անգամ նկատելի էր, որ այն 
լեցուն է երջանկությամբ և սիրով: Այդ երջանկությունը լրացնում էր 
Ռայլի հնգամյա որդին, որը վազվզում էր այս ու այն կողմ՝ ուրախ ճիչեր 
արձակելով:  

Սերը զորեղ ուժ է, ունակ կատարելու անհնարինը, իրականացնելու 
անիրականը և փոփոխելու անփոփոխը: 

Սերը, լինի դա մայրական, եղբայրական թե առհասարակ, սերը 
մարդու հանդեպ 
և հոգատարությունը նրա նկատմամբ կարող են հրաշքներ գործել:   

 
 
 
 
 


