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Բոլոր նրանց ովքեր սիրում են, բայց…ուշանում են…    

       
     - Եկա՞ր… Գիտեի, որ գալու ես, սպասում էի… 
     - Գնում եմ… 
     - Ի՞նչ…Դեռ չեկա՞ծ… 
     - Պիտի գնամ. ինձ սպասում են… 
     - Ովքե՞ր. դու ասում էիր, որ բացի ինձնից ուրիշ մեկը չունես… 
     - Ասել եմ…բայց…կինս, երեխաներս…սպասում են ինձ…պիտի գնամ: 
     - Բայց…ու՞ր…    
     - Փարիզ…Ես միայն մի քանի օրով էի այստեղ. ներկայացում պետք է տայի… 
     - Ներկայացու՞մ…ուրեմն… 
     - Հա~… Ես եմ…այդ «մնջախաղի վարպետը», ինչպես դուք էիք սիրում նրան անվանել, ես եմ… 
բեմում ես էի… 
     - Բա՞յց… 
     - Ա~խ ինչքան շատ են քո բայց-երը… Ուղղակի չէի ուզում իմանայիք, որ ես եմ այդ դերասանը. 
այդ պատճառով եկա ձեզ ընդառաջ, երբ ուզում էիք տեսնել նրան, և ասացի, որ արտիստն արդեն 
հեռացել է, այնինչ ես ինքս էի այդ արտիստը … Երբեք չեմ սիրել ներկայանալ հանդիսատեսիս…  
    - Ներկայանալ հանդիսատեսիդ առանց դիմակի, չէ՞… 
    - Առանց դիմակի … Ախր այնքան հեշտ է, երբ անում ես, ինչ ուզում ես, և ոչ ոք չի կարող 
ճանաչել քեզ: 
    - Բեմում  փորձում էիր ապացուցել, որ կա իրական սեր, և ցույց էիր տալիս, թե ինչպես պետք է 
սիրել և լինել սիրահարված, միայն թե…իրականում դու էլ չգիտես ինչպես սիրել: 
    - Գիտեմ…Չգիտեմ… 
    - Իսկ ե՞ս…ես ի՞նչ կապ ունեի, ինչու՞ ինձ խաբեցիր: 
    - Չեմ խաբել. սիրել եմ… 
    - Սիրե՞լ, Աստվա~ծ իմ, ու՞մ էր պետք: 
    - Ինձ…Սիրել եմ, ուղղակի … չպետք է սիրեի: 
    - Փաստորեն մի շաբաթ է քո սերը տևում, հա՞… 
    - Մի հավերժություն… Միշտ կհիշեմ քեզ, բայց հիմա պիտի գնամ… 
    - Սխալը ես էի. չպետք է սիրեի… 
    - Դու մեղավոր չես, մեղավորը ես եմ ու քո հմայքը, որի կողքով անտարբեր անցնել ես անզոր 
եղա…Պիտի չմոտենայի քեզ, չծանոթանայի… Չէի հասկանում, թե ինչ էի զգում այդ պահին, թե 
ինչ էի ուզում…Միայն ուզում էի անվերջ սիրել մեկին, սիրել հենց քեզ… 
    - Իսկ կի՞նդ, երեխանե՞րդ…Մի՞թե նրանք քո կյանքի մեծ սերը չեն… 
    - Երեխաներս իմ կյանքի միակ լուսավոր կետերն էին մինչ քեզ հանդիպելը, իսկ կինս… երբեք 
չեմ սիրել նրան…Նրա հայրը Փարիզի թատրոններից մեկի տնօրենն էր, ամուսնացա նրա դստեր 
հետ, որովհետև մեր օրերում շատ դժվար է առաջ գնալ, երբ ոչ ոք չկա քո թիկունքում… 
    - Ստո~ր… 
    - Նրա շնորհիվ ես արդեն մեծ դերասան եմ. կարողացա հասնել երազանքիս…Իսկ այսօր, 
հյուրախաղերով գալով Մարսել, հանդիպեցի քեզ` իմ կյանքի մեծ սիրուն… 



    - Գնա´. չեմ ուզում մի ընտանիքի դժբախտության առիթ դառնալ:    
    - Սիրում եմ քեզ…  
    - Վերջացրու~…Ու~մ է պետք սերն այս հնարովի… 
    - Ի~նձ…Ք~եզ…Մենք ունեինք դրա կարիքը… 
    - Բնա~վ…կշարունակեի ապրել…ապրել առանց քեզ, ինչպես մինչև քեզ հանդիպելն էի 
ապրում: 
    - Իսկ հիմա՞…Ինձ հանդիպելը ոչինչ չփոխե՞ց քո կյանքում: 
    - Շատ եմ ցավում. փոխեց: Սկսեցի ատել մարդկանց, չհավատալ ոչ ոքի, ոչնչի… 
    - Ատել մարդկա՞նց…Ի՞նձ էլ… 
    - Իսկ դու ինչ ես կարծում…Մի՞թե պիտի ծնկի գամ քո առաջ ու ծնկաչոք աղաչեմ, որ մնաս... 
Ինձ պետք չես…Ատում եմ նաև քեզ, բայց և նաև պաշտում եմ…Դու իմ կյանքի միակ սերն ես ու 
այդպես էլ կմնաս, միայն թե հիմա գնա´. ներկայացումն ավարտված է, և մենք արդեն դիմակ-
ներով չենք, չնայած ես երբեք դիմակ չեմ կրում. չունեմ թաքցնելու ոչինչ: 
    - Արի´ ինձ հետ Փարիզ գնանք. այդպես ավելի մոտ կլինենք: Ես կբաժանվեմ իմ կնոջից, և մենք 
էլի միասին կլինենք: 
    - Իսկ երեխանե՞րը, գնա´… 
    - Իսկ այն օրե՞րը, որ իրար հետ ենք անցկացրել, մի՞թե ոչինչ չարժեն քեզ համար: 
    - Այն անձրևը, որի տակ անհոգ պարում էինք, այն երաժշտությունը, որի հնչյունների ներքո 
առաջին անգամ ասացիր, որ սիրում ես ինձ, այն ծաղիկները, որ նվիրեցիր ինձ, այն շղթան ու 
մեդալիոնը, որ մեր հավերժ սերն էին խորհրդանշում, մոռանալ չեմ կարող. այն ամենը, ինչ 
կապված է քեզ հետ, ինձ համար մի ամբողջ կյանք արժի, եթե դու դա էիր ուզում լսել ինձնից… 
    - Ների´ր… 
    - Ներելու ոչինչ չկա, միակ բանը, որ հիմա կարող ես անել ինձ համար, քո գնալն է…  
    - Գիտես, որ գնալու եմ. չեմ կարող մնալ, բայց…սիրում եմ քեզ… 
    - Ինչու՞ ես շարունակում ցավ պատճառել, քո ամեն մի բառը կեղեքում է հոգիս, ստիպում հիշել, 
որ խաբված եմ, որ մեկն եմ այն թույլ կանանցից, ովքեր ծնկի են գալիս սիրո առաջ, անարժանի 
առաջ… Ոչնչություն եմ զգում ինձ, …ոչնչացած… 
    - Ամենաուժեղն ես, որին երբևէ հանդիպել եմ իմ կյանքում…Կդիմանաս նաև առանց ինձ, 
կարո~ղ ես…իսկ հիմա պիտի գնամ… 
   - Գնա~…Խնդրում եմ…Թու´յլ տուր ինձ լինել այն, ինչ կամ…Ապրել ազատ, ինքնուրույն… 
   - Սիրում եմ քեզ,Մա´րթա… 
   - Սիրել եմ քեզ, Ռի´չարդ… 
   …«Գնաց. ու էլ ետ չի գա»,-մտքում անընդհատ կրկնում էր` պատուհանից նայելով հեռացող 
սիրուն: Չէր զգում ոչինչ, չէր գիտակցում, չէր ապրում: Զգում էր մի բան միայն. խեղդվում էր… 
խեղդվում էր կարոտից: Մի՞թե սիրել էր, տրվել, խաբվել: Մեռնում էր արդեն երկրորդ անգամ. 
առաջին անգամ մեռավ, երբ կորցրեց ծնողներին... Կամկար մոտեցավ գրասեղանին, դարակից 
հանեց օրագիրը. զգում էր, որ ուզում է գրել, թղթին հանձնել հույզերը, ապրումները, կարոտը, 
սերը…Բացեց հենց այն օրը, երբ ծանոթացել էր Ռիչարդի հետ: «Բարև, Ե´ս…գիտե՞ս` ես այսօր 
սիրում եմ…Չես հավատում չէ՞. ես էլ, բայց…»: Այտից արցունքի մի կաթիլ սահեց ու ընկավ 
օրագրի էջին. թերթեց, սկսեց գրել… 
 
 
 
      « … Որովհետև սիրել եմ … հասկանու՞մ ես` սիրել եմ … այլ ոչ թե քեզ նման … չնայած չէ~ … 
ի՞նչ  եմ խոսում … դու էլ ես սիրում … ուղղակի  ոչ ինձ …  
       Գիտեմ, հասկացել եմ… 



       Իմ ամբողջ կյանքում խորհել եմ, մտածել, թե կգա արդյոք այն օրը, երբ ես էլ բոլորի նման 
կկարողանամ սիրել, սիրել ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով … 
      …Եկա~վ… 
     Դու եղար այն միակը, ով ստիպեց ինձ զգալ այդ սերը, լինել սիրահարված` ամբողջությամբ 
կտրվելով այս աշխարհից…Սովորեցրիր լինել ավելի ուժեղ, վստահ, հպարտ… 
     Դու եղար այն միակը, հանուն որի ես պատրաստ էի ամեն ինչի… պատրաստ էի սիրել, 
խենթանալ, գժվել…գժվել հենց իմ սիրուց…ապրել ու մեռնել քեզ համար…լինել միշտ քո կողքին, 
բայց դու… դու չուզեցիր…կամ գուցե ուզում էիր, սակայն… ուշ էր, շա~տ ուշ… 
     Դու եղար այն միակը, ով ինձ տվեց թևեր…Քո շնորհիվ կարողացա ճախրել, սավառնել… 
սավառնել այնքան անհոգ ու ազատ, ինչպես թռչուններն են սավառնում երկնքում,երբ սիրում են, 
չգիտես էլ, թե ում են սիրում… Կարողացա հորինել երազ և գնալ իմ երազի ետևից, հասնել նրան, 
բռնել ամուր-ամու~ր, հասկանալ, որ իմն է, որ նրան եմ սպասել ու փնտրել իմ ամբողջ 
կյանքում…Սովորեցրիր ինձ սիրել … սիրել այսպես… 
     Դու եղար այն միակը, որին թողեցի լինել ինձ այդքան մոտ, դիպչել սրտիս, խոսել հոգուս հետ, 
իսկ դու… դու դարձրիր ինձ խաղալիք քո ձեռքում, խաբեցիր ինձ` համարելով ամենավերջին 
կինն աշխարհում…ամենավատը… 
     Չէ~… 
     Իզուր էր, շատ իզուր էր որոնումն այդ ամենի, եթե պիտի խաբվեի, ստորանայի… 
     Չգիտեմ էլ, թե ինչ է սա…Չգիտեմ, թե ինչ եմ զգում հիմա… 
     Միայն մի բան գիտեմ. սիրել եմ ու չեմ փոշմանում իմ սիրո համար: 
     Թող քո հոգում մնամ իբրև մի լուռ կարոտ, որ կբռնկվի քո մեջ ամեն անգամ, երբ կհիշես կամ 
կփորձես հիշել ինձ… և բնավ չարտասվես, խնդրում եմ, ես կամ…   
Քեզ եմ կտակում իմ սերը, թող քեզ հետ մնա այն, թող քեզ հետ մնան հրաշք պահերս` 
անցկացրած քեզ հետ, թող քեզ հետ մնա ժպիտս, ախր, հենց դու ես ինձ այն պարգևել… 
    Մեր սերը հյուսեցինք երկուսով` ես ու դու…երկու խենթ անծանոթ` միմյանցից հեռու, 
միմյանցից անտեղյակ… Մեր սիրո հիմքը եղավ այն, ինչ որոնել էինք մեր ամբողջ կյանքում, երբ 
դեռ չէինք սկսել գիտակցել, հասկանալ … երբ դեռ չէինք էլ սկսել ապրել… Դու ուզեցիր գտնել 
մեկին, ով կսիրեր քեզ, սակայն… ոչի~նչ…որ դու չէիր սիրելու, որովհետև քեզ սիրելու համար 
ընդամենը մեկ շաբաթ էր տրված … իսկ ե~ս … փնտրել եմ քեզ իմ ամբողջ կյանքում, սիրել եմ, 
հասկացել, պաշտել…միայն թե նոր եմ գտել քեզ ու դեռ չգտած` պիտի կորցնեմ… չէ~… չեմ թողնի 
… չեմ ուզում … 
    Ավելի լավ է` մեռնեմ…ի~նչ հոգ…թող մեր սերը…չէ~…իմ սերը…թող միշտ ապրի ինձ հետ, իմ 
սրտում` քեզ պինդ-պինդ գրկած… 
    Գուցե այդպես գնամ հավերժություն, հասնեմ իմ հավերժ սիրուն, որին այդքան սպասել եմ, 
փնտրել ու վերջապես գտել…քո շնորհիվ… 
    Սիրեցի…Եվ ու՞ր ես դու հիմա, հիշու՞մ ես ինձ, այն օրերը, այն սերը…. 
    Լուռ եմ հիմա…և թվում է, թե խոսեր լռությունս, կասեր` զուր մի´ սիրիր… 
    Չպետք է լինեի այսքան սիրող, դու իմ սիրուն մի բանով միայն կարողացար փոխհատուցել` քո 
շփոթությամբ միայն, որ անարժեք էր ինձ համար…Ինձ տվեցիր քո թախիծը, ինչն արդեն այնքա~ն 
շատ էր իմ կյանքում… Ուզում եմ նորից ապրել առանց քեզ, կոտրել այն զսպանակները, որ ամեն 
անգամ ինձ քո գիրկն են բերում իմ երազում: Չեմ ուզում լինել կրկին կապված ու շաղկապված 
քեզ…Ու հոգնում եմ կրկին, հոգնում իմ կյանքից, քոնից, խաբվելուց… 
   Էլ չեմ ուզում ապրել… 
   Գուցե էլ  չտեսնես ինձ, տեսնես էլ` չհասկանաս… 
   Պարզապես սիրել եմ քեզ…» 
 



 
 
      Ճանապարհին Ռիչարդն զգում էր, որ ինչ-որ բան է մոռացել, իսկ թե ինչ, ինքն էլ չգիտեր… 
Շրջվեց ու ետ դարձավ. երևի մոռացել էր վերջին անգամ ամուր գրկել իր սիրուն, իր անհաս 
սիրուն… 
     Դուռը բաց էր…Եվ լսվում էր երգը…նրանց սիրո երգը… 
     Մտնելով սենյակ` տեսավ  օդում ճոճվող մի մարմին ու գրասեղանին կնոջ օրագիրը` բացված 
վիճակում. երևի հենց նոր էր ավարտել գրելը… 
    Չգիտեր ինչ անել, ուր գնալ… 
    Հուսահատ մոտեցավ օրագրին, սկսեց կարդալ բացված էջերը…«Իմ կյանքի վերջին օրը կամ 
նամակ մի անծանոթի». այսպես էր վերնագրված: 
    Կարդաց…Մի պահ ժպտաց, ու հուսահատ մի ճիչ դուրս թռավ միջից. 
    - Աստվա~ծ իմ…ի~նչ արեցի… 
 
 
 
 
 
 


