
Անշունչ հոգիներին թթվածին տվե՛ք ( ծածկանուն՝ MemOxy) 

 

Զգաց... Հոգին ջերմության կարիք ուներ: Սակայն իր վաղեմի ընկերը՝ արևը, 

թաքնվելով ամպերի հետևում, կարծես մոռացության էր մատնել նրան, ով 

ամենաշատն էր զգում իր կարիքը: Նրա կնճիռները մատնում էին իր ապրած դժվար 

կյանքը. խորն էին ու սպիացած: Շատ բան տեսնելով իր կյանքում՝ այդ օրը չէր 

տեսնում, չէր տեսնում տարիներ շարունակ...Կույր էր... 

Գլուխը բարձրացնելով վերև՝ ուզեց հանգստություն տենչող մտքերին ազատություն 

տալ. նրանք  խեղդում էին հոգին:  Սկսեց ինքն իր մեջ մտածել. 

«Ի՞նչ է միտքը, ի՞նչ արագությամբ  է ծնվում ու զարգանում, ի՞նչ 

հարաբերակցությամբ  է  ամեն վայրկյան կյանք ու մահ  սրսկում մեջդ, չգիտեմ, բայց 

մի բան լավ  գիտեմ՝ միտքը շնչելու կարիք ունի:  

Ի՞նչ է սերը. անսպասելի ծնվող զգացմունք, որի առջև մահն անզոր է, սակայն սերն 

առանց ցավի զրոյացած միջավայր է, որտեղ սիրողն ու սիրվողը իրար զուգահեռ են 

քայլում: Մի՛ ատեք ցավը, չէ՞ որ ցավը յուրօրինակ թունել է, որի վերջում լույս է 

նշմարվում: Սերն է դա, որն ի ծնե  շնչելու կարիք ունի: 

Ի՞նչ է հիշողությունը: Ամենահաստատունը թերևս՝ մեջդ ծորող, անվերջ սրսկվող, 

ամենակայունն ուղեղում, մնայունը հոգում: Այն կարծես գերի է վերցնում մարդու 

մտքերը: Ա՜խր, այդ բռնապետը ևս շնչելու կարիք ունի: 

Ներել... Ներելու միակ պայմանը շնչելն է: Ներենք, քանի որ բոլորս ծնվում ենք 

հավասար, բոլորս՝ ցավ պատճառելով: Ներենք նախ մեզ, հետո մյուսներին: Կապ 

չունի մարդը կատարյալ զրո է, թե անկատար կատարելություն, պետք է ներել և մի 

կաթիլ շունչ հաղորդել ներվածին. նա շնչելու կարիք ունի: 

Ա՜խ, անշու՛նչ հոգիներ, սիրե՛ք մարդկանց: Շնչե՛ք ներկայում, արտաշնչե՛ք 

անցյալում. հանուն ինքերդ ձեզ մաքրվե՛ք վատ հիշողություններից, միայն այդ 

դեպքում կյանքը կթողնի, որ շնչեք»: 

Մտքերի անհուն ծովում խորասուզված՝ չնկատեց՝ ինչպես արևը, կարծես ոգևորված 

նրա մտքերից, ճեղքեց ամպի ծվենները և իր պայծառ շողերով ջերմացրեց նրա դեմքը: 

Ժամանակը, բեռնավորված օրվա իրադարձություններով, սլանում էր առաջ. շատերը 

չեն զգում և չեն գնահատում նրա կարևորությունը: Արևը մայր էր մտնում, հեռուն 

կարծես պատված էր մանուշակագույն թաղանթով: Արևի արդեն իսկ մարող շողերը 

շարունակում էին լուսավորել շենքերի կտուրները: Սառնաշունչ քամին, ասես 

զգալով ծերունուն տանջող ծարավը, նրա ականջին մեղմիկ ելևէջներ հասցրեց: Ինչ-

որ աներևույթ ուժ նրան առաջնորդում էր դեպի  արբեցնող հնչյունները:  

Ծերունին հայտնվեց սրճարանի առջև, որտեղ դաշնակահարը, իր նուրբ մատներով 

սահելով դաշնամուրի սև ու սպիտակ ստեղնաշարի վրայով, կերտում էր Շոպենի 

իններորդ նոկտյուրնը: Անկյունի սեղանի շուրջ նստած տղամարդկանց 

կազմակերպած գինարբուքը արթնացրեց հոգու ծածուկ ցանկությունը. խմել էր 

ուզում: Բայց չէր ուզում խմեր «բարով տեսանք» կամ «ծնողների կենացը»,  ուզում էր 

խմել հանուն այն ամենի, ինչն արդեն տեսանելի էր իրեն, բայց անտեսանելի էր շատ 

տեսնողների համար: 



 Լցնելով իր աներևույթ խորը բաժակը՝ սկսեց խորհել: 

«Կխմեմ հազարի միջի այն տասնհինգի կենացը, ովքեր գիտեն իրենց երջանկության 

համար պայքարել, ու կապ չունի այդ պայքարը կտևի մի ակնթարթ, թե մի 

հավերժություն: Շատ մարդիկ չեն համարձակվում մարտահրավեր նետել 

ճակատագրին: Կխմեմ այս տասնհինգի մեջի հինգ պայքարողների կենացը, ովքեր 

պայքարում են մինչև վերջ՝ թողնելով իրենց հետագիծը կյանքում, լինի այն հարթ, թե 

կտրատված: ... 5 պայքարողը 995ին հաղթելու է տասով զրո հաշվով: 

     Խմում եմ անկեղծության կենացը, պայքարում անկեղծ մարտնչողների կենացը, 

ովքեր անկեղծ են իրենց հետ, անկեղծ պայքարի ուղու հետ: Անկեղծությունը երբեմն 

գրավում է ամբոխին, բայց շատ հաճախ ամբոխը հոսում է սխալ ուղիով  և 

մասնատվում: Մի՛ խաբեք ինքներդ ձեզ, մի՛ սնեք ձեր մաքուր հոգու անկեղծությանը 

հեշտ մարսվող ստով: Ի վերջո, սուտը դառնում է «ճշմարտություն», որի հետ դուք 

ձուլվում եք և դառնում այդ բեմադրության գլխավոր դերակատարը: 

    Խմում եմ ամեն առավոտ աչքերը բացող մարդկանց կենացը, ովքեր, նայելով 

հայելու մեջ, հիասթափվում են իրենցից` առանց գիտակցելու, որ շատերը չեն էլ 

տեսնում... ոմանք չեն էլ արթնանում: Խմեմ այդ մարդկանց ինքնագնահատականի 

բարձրացման կենացը:  

   Խմում եմ այն մարդկանց ազատության կենացը, ովքեր մտածում են, որ իրենք 

վանդակի մեջ են, առանց հասկանալու, որ իրենք են ծնում, սնում ու մեծացնում այդ 

ճաղերն իրենց շուրջ: Խմեմ այդ մարդկանց թափանցիկ լուսավորության կենացը: 

  Խմում եմ այն մարդկանց կենացը, ովքեր սիրում են վատը իրենց միջով 

անցկացնելով՝ դրանից լավը ծնել, ու այդ լավը շարունակական ու հարաբերական 

կապերով փոխանցել մյուսներին: Կապ չունի կենդանի, թե մարդ, լի հոգի, թե սին...: 

 Խմում եմ անգույն մարդկանց գունավորվելու կենացը, ովքեր անտարբեր են ամենքի 

ու ամեն ինչի նկատմամբ: Կգա ժամանակ, և այդ անտարբերությունը կսիրի  ուրիշի 

անտարբերությանը: Հենց այդ ժամանակ անգույնը կդառնա գունավոր, 

անտարբերությունը` ինքնամոռաց սեր»: 

Ծերունու դեմքին իմաստուն ժպիտ հայտնվեց: Հանկարծակի զգաց քամու 

ուժգնությունը, որը, արյան հետ ձուլվելով, հոսում էր երակներով՝ մեղմիկ դող 

հաղորդելով մարմնին: Մութն ընկել էր,  շուրջն ամայություն էր տիրում: Արդեն 

հոգնած, վերջին մտքերը հավաքելով` կուզեր, որ մարդիկ լսեին իրեն և  գոնե մեկ 

անգամ խորը շունչ քաշեին և զգային թթվածնի համը... 

    

 

Հ.Գ. ստեղծագործությունը նվիրվում է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ինչ-ինչ 
պատճառներով կորցրել են կյանքի նկատմամբ հույսն ու հավատը: Հիշե՛ք, մենք 

բոլորս հյուր ենք կյանքում, մեկ անգամ հյուրընկալվելով պետք է մինչև վերջին շունչը 
պայքարենք երազանքների կատարման համար և պատվով գծենք մեր կյանքի ուղին:  


