
 

Կիսավերադարձ (ծածկանունը՝ Դոռ) 
 

 

 

Դո՞ւ էիր վախկոտ, թե՞ ես վարվեցի ուրվականի պես… 

Մարդաշատ փողոց ու շեղված մտքեր: Իր հորը, մորը, իր անցյալն այրած 

կատաղած մի սեր, որ ոչ քայլում է, ոչ էլ կանգնած է: Շնչում է հանգիստ, ու 

տառապանքի և ոչ մի նշույլ: Հայացքում նրա հրդեհված մի կյանք, բայց զույգ աչքերը 

փայլում են կարծես: Դեմքին ժպիտներ՝ մերթ այնպես անհոգ, մերթ էլ դիվական 

տենդով վարակված: Իսկ հոգում նրա դեռ լուսաբաց է՝ մի ինչ-որ մաքուր մեղքով 

այլայլված... Նրան նայելով ոչ ոք չի ասի, որ մի ժամ առաջ թաղել են իրեն, նրան 

նայելով երբեք չես ասի, որ ամեն բան կյանքում ճաշակել է նա: 

 

Իսկ ես ամբոխի միջից մի ստվեր՝ այդքան մոտ կանգնած և այնպես օտար, 

ասես ես երբեք նրան չեմ ստել, ու նա չի կարել իմ ծակված գուլպան… Սիրունիկ է նա 

և այնքան ջահել, որ դժվարանում եմ նրան կին կոչել (թեպետ ջահելությունը հենց 

ինքը կինն է): Սիրու՞մ եմ նրան, թե՞ զղջումիս ցավն է մեկ անգամ ևս ինձ այստեղ 

բերել, կամ էլ եկել եմ, որ էլի մի դեր խաղալ սովորեմ: Չէ, անկեղծ ասած, եկել եմ 

ասեմ, որ ներել եմ իրեն... Այս վերջին միտքն անելիս ամբողջ մարմնով դարձա 

հիստերիկ ծիծաղ... ու ողջ ամբոխը նայեց ինձ մի պահ, բացի իրենից. մեջքով էր 

շրջված (իր այն մարմարե մեջքով, որ մինչև հիմա սուրբ եմ համարում): Կեղտոտ 

ասֆալտին թափվեց մի կաթիլ արցունք, բայց այնքան ուժգին, որ ինձ թվաց, թե 

օվկիանոսներն են հարձակվել վրաս, իսկ ես այդ խեղճ, կեղտոտ ասֆալտն եմ... Նա 

նստեց տաքսի, ու պայթեց մի բան, որ ժամանակին զարկում էր գուցե... 

 

Նրա հետևից բարկացած ձայներ. 

-Տես է՜ պոռնիկին, գին է բարձրացնում... 

 

Ու իզուր դարձած թշվառ հեկեկանք, որ անգամ ինձ է զզվանք պատճառում... 

 

Ես, որ տարա քեզ դեպի կործանում, ես որ անպատճառ քեզնից հեռացա, ես, որ 

իմ սերը ծախեցի փառքով ու «բարոյական» մարդկանց քծնանքով, ես, որ տանջանքդ 

շատ շուտ ուրացա: Քո երկար, բարակ, քնքուշ մատներին ինքս դաջեցի գարշելի 

արհեստ... Ու ամենից շատ հենց ես զարմացա, երբ քեզ տեսա անդունդի եզրին, և 

ամենից շատ հենց ես բարկացա, հենց ես ծաղրեցի ներկան քո ճղճիմ, հենց ես 

դատեցի, հայհոյեցի քեզ: Եվ այդ օրվանից թաղեցի ես քեզ ու դեռ ամեն ժամ 

վերաթաղեցի... Ա յո,մաքու՛րս, հենց ինքս, հենց ես... 

 

Այսօր եկել եմ ասեմ, որ ներել եմ քեզ, մինչդեռ ներումդ պիտի հայցեի, չէ՛, ինչ 

եմ ասում, ոչ թե հայցեի, այլ աղաչեի: Այսօր եկել եմ, որ մնամ կողքիդ, այսօր եկել եմ, 

որ էլ չգնամ: Այսօր եկել եմ սիրեմ մեղքերդ, այսօր եկել եմ, որ չհագենամ... 

.... 

Կիսախավար է. միշտ նույն երազը, ու միշտ նույն պահին արթնանում եմ ես, ու 

նույն ստվերը իմ պատուհանին: Նույն դեկտեմբերն է. ամառ ու ձմեռ, գարուն ու աշուն 



նույն դեկտեմբերն է... Շուրջ քսանմեկ տարի կամ էլ քսանհինգ, կամ էլ... (ծերությունը 

լավ բան չէ բնավ)...սպասում եմ ես իմ վերադարձին... 

 

Ե՞ս էի վախկոտ, թե՞ դու վարվեցիր ուրվականի պես...Չիմացա երբեք... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


