
67…(հեղինակ` ծածկանունը`  Canary) 

 

… Բարևեցի ու նստեցի առաջին իսկ ազատ նստատեղին… 

…Երբ կրկին վերադարձա, արդեն ընկերակից ունեի: Ինձ չնկատեց. ինչ-որ բան էր 
ընթերցում: 

…Ճանապարհ ընկանք ուշ երեկոյան: Արդեն շուրջը գորշ մթություն էր: Իսկ 
մթությունը լուռ է ու անշունչ: Այն մռայլ է, լուռ է, տխուր է…Ուր կա ամեն ինչ, բայց և 
կա ոչինչ: 

Իսկ Նա մթությունից առավել լուռ է: 

Հայացք եմ նետում Նրա գրքին. 67-րդ էջն է: 

Զիջում են իրենց նախկին դիրքերը ժամացույցիս սլաքները, ու ենթադրում եմ. 
անցնում է ժամանակը: 

Կցկտուր մտքերս ցնդում են խավարում ու տեղի տալիս նորերի գոյին: Հավաքելով 
օդում ցրված մտքերս՝ փորձում եմ դուրս փախչել լռության գորշությունից: Ու խոսել, 
խոսել բարձրաձայն: 

…Բայց էլի այդ 67-րդ էջը: Իսկ Նա և կա, և չկա… 

Արդեն լռությունն էլ ձանձրանալով իր իսկ լռությունից բարկանում, բղավում, 
աղմկում, հետո էլի հանդարտվում, դանդաղում, լռում է… 

Ու էլի լռություն… 

Ու էլի փարվում ենք ես ու լռությունը… 

Ու լսում եմ լռության լուռ հեծկլտոցը: 

Երանի թե թերթեր Էջը, դրանից գոննե լռությունը մի փոքր կդողար: 

Բայց ոչ: Էլի այդ 67-րդ էջը… 

…Շուտով տեղ հասանք: 

Դեպքերի հաջորդական ընթացքը հանգեցրեց նրան, որ մենք դարձանք ընկերներ: Ու 
ես առիթ ունեցա էլի շատ ու շատ անգամներ ստիպված հանդուրժել այդ 67-ը: 

Անցավ ժամանակ: Նա վերադարձավ. մեկնել էր արտերկիր մասնագիտական 
որակավորում ստանալու: Զանգահարեց: Հանդիպեցինք: …Փորփրում էինք փոշոտ 
անցյալը՝ տալով ներկայի շունչ… 

Տուն վերադարձա կեսգիշերին: 



Լուսադեմին լսում եմ հեռախոսիս զանգը: Մի կերպ մտաբերում եմ տարիների 
խորքից ինձ ժպտացող ծանոթ հեռախոսահամարը. 

- .…, ինչ է քունդ չի՞ տանում երեկվանից հետո: 

- Բարև Ձեզ: …. Դե գիտեք, պարզապես Նրա վերջին զանգը Ձեզ է եղել… 

- Ահա, երեկ զանգել էր ինձ: 

- Շտապ օգնություն ենք զանգահարել… 

-… 

…Երբ տեղ հասա Նրան արդեն հիվանդանոց էին տեղափոխել: 

Բարձրացա երրորդ հարկ: Դուռը բաց էր: Մտա: Բաց էր և Նրա սենյակի դուռը: Մտա: 
Ամեն ինչ թվացյալ հանդարտ էր… Ահա միայն մի գիրք է ընկած հատակին… 
Մոտեցա: Բարձրացրի: 

Վիլյամ Ֆոլկներ «Շառաչ և ցասում»… 

1, 2, 3, 4 …..66, 68 ….. 

Չկար 67-ը… 

Բայց… 

Մի պահ երերացի: Հետո…Իսկ հետո… 

…Վերադարձա տուն ուշ երեկոյան: Հարբած: Բայց ոչ ալկոհոլից… 

Մտա սենյակս, դուռը կողպեցի, մոտեցա գրապահարանիս: Հանեցի երբևէ ունեցածս 
բոլոր տետրերը, գրքերը, թղթերը… 

…Փնտրում էի: Փնտրում անհանգիստ: Եվ ահա: Ամենից մութ անկյունում… Ահա… 
Գտա… 

Ուղղանկյունաձև ծալված… Գտա... Այտիս վրայով հոսացող արցունք զգացի… 
Գտա… Ահա այդ 67-րդ  էջը… Ֆոլկներյան ցասումով լի այդ չարաբաստիկ 67-րդ 
էջը… 

 
 


