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  ....իսկ դուք երբևէ սիրե՞լ եք.... սիրե՞լ եք ամբողջ հոգով.... սիրել ամեն ինչից ու ամենքից շատ.... 
զգացե՞լ եք այն, ինչ զգում են, երբ սիրում են.... երբ սիրում են անկեղծորեն..... երբ քեզ հետ 
հավասար և դեռ քեզանից էլ առավել նրան սիրում են քո բոլոր բջիջները.... երբ անկարող ես 
չսիրել, որովհետև հոգիդ կհրաժարվի քեզանից, կգնա քեզանից հեռու, միայն թե շարունակի 
սիրել.......... 
...........սիրե՞լ եք............. նա..... նա սիրել է......... 
    ....ինչպես ամեն առավոտ, այնպես էլ այսօր, բացեց դարակը, վերցրեց գրիչն ու արդեն քիչ թե 
շատ մաշված տետրը..... այդ տետրի մեջ պահում էր այն ամենը, ինչը, որ արժեք էր ներկայացնում 
իր համար…. տետրի մեջ էր նաև առաջին պատվոգիրը, որը ստացել էր դեռ յոթ տարեկանում` 
բալետի մրցույթին մասնակցելով..... վաղ հասակից նրան գերում էր այդ արվեստը.... ամբողջ 
կյանքը նվիրել էր դրան... պատվոգիրն աչքի անցկացրեց, խնամքով դրեց մի կողմ..... տետրի 
էջերն էր թերթում.... ուզում էր հասնել վերջին գրածին, որպեսզի շարունակեր գրելը.... ամեն 
առավոտ մի փոքր շուտ էր արթնանում, որ հասցնի գրել` նախքան իր չորսամյա տղան 
կարթնանա..... 
    ....այսօր սովորականից մի քանի ժամ շուտ էր արթնացել.... չէր կարողանում քնել.... որոշեց 
նախքան գրելը` աչքի անցկացնել տետրը... երկար թերթելուց հետո որոշեց բացել առաջին էջը ու 
սկսեց կարդալ......  
   «....երբեք չեմ հավատացել, որ գոյություն ունի այն մեծ սերը, որի մասին այդքան խոսում են..... 
միշտ մտածել եմ, որ եթե անգամ սիրահարվում ես, շատ շուտ կարող ես մոռանալ.... ընդամենը 
մի քանի օր, մի քանի շաբաթ կկարոտես ու վերջ..... բայց այսօր...... այսօր ու այսօրվանից 
հավատում եմ.... կա այդ սերը..... այն ինձ մոտ է..... այսօր հանդիպել եմ մեկին, ում մասին չեմ 
կարողանում դադարել մտածել.... աչքերը մտքիցս դուրս չեն գալիս..... իսկ ժպիտը...... աշխարհի 
ամենագեղեցիկ ժպիտն է...... մի՞թե սիրահարվել եմ..... ».......... 
    ....կարդաց ու անգույն դեմքի վրայով մի ժպիտ սահեց..... մանկական ձեռագիրը.... անվստահ 
քայլերը, որ տասնութամյա աղջիկը դնում էր մի աշխարհում, որի մասին այնքան քիչ բան 
գիտեր...... այն ժամանակ` վեց տարի առաջ, տարիները նրան դեռ չէին տվել այն հասուն 
պատկերացումները աշխարհի մասին, որ հատուկ էր այդ հասակին..... նրա ուղեղը դեռ կրում էր 
մանկական նուրբ քնքշություններ.... վեց տարի առաջ առաջին անգամ զգաց սերը, ու այլևս երբեք 
ուրիշի հանդեպ չզգաց նույնը...... ու երբ խաբվեց նրա կողմից, չկարողացավ համակերպվել այն 
մտքին, որ նա այլևս չկա..... հեռացավ ընտանիքից, ապրեց բոլորից հեռու..... երկու տարի բոլորից 
կտրված ապրելուց հետո հանդիպեց մեկին.... մտածեց, թե երջանիկ կլինի մեկի հետ, ով իրեն 
այդքա՜ն սիրում է..... ամուսնացավ…. երեք տարեկան էր իրենց փոքրիկը, երբ Դանիելը մեկնեց 
գործուղման և այլևս ոչ մեկ նրա մասին չլսեց..... Նանեն այդպես էլ չիմացավ, թե ինչ եղավ նրա 
հետ..... 
    ....թերթեց էջերը..... հասավ ամենակարևոր էջին..... մարտի տասը, 2006 թվական....... մի օր, որի 
բացակայության դեպքում գուցե ամբողջ կյանքն այլ կերպ ընթանար..... 
«....մարտի տասը..... չգիտեմ` կյանքիս ամենավատ, թե ամենալավ օրն եմ համարելու... բայց 
գիտեմ` ամենակարևորներից մեկն է լինելու... այսօր ես հիմարաբար սեր եմ խոստովանել մեկին, 
ում համար ես ուղղակի ընկեր եմ..... միշտ սխալ եմ համարել, երբ աղջիկը սեր է 
խոստովանում…. բայց հիմա…... շատ եմ ամաչում…. ուղղակի անիմաստ էր թաքցնելը.... նրա 



համար վաղուց էր պարզ, որ սիրում եմ.... բայց, միևնույն է, չպետք է ինքս խոստովանեի.... 
կամաչեմ աչքերի մեջ նայել..... »..... 
    ....երբեմն սերն այնքան մեծ է լինում, որ անտեսում ես ամեն ինչ.... չես կարողանում այլևս մեջդ 
պահել.... գիտես, որ ոչինչ չի փոխվի, բայց ուզում ես ասել, որ սիրում ես..... ու երբ ասում ես, 
կարծես, սերդ հազարապատկվում է…. ու այդ հազարապատկված սիրո մեջ ուզում ես մեկ 
անգամ ևս ասել, որ սիրում ես..... և այդպես ամեն վայրկյան…. հիշեց, թե ինչպես էր խաբվել 
Ալֆրեդի երևակայական սիրով.... հիշեց անքուն գիշերներն ու անվերջ արցունքները....... 
բարկացավ ինքն իր վրա ու բարկացած թերթեց էջերը.... տետրում գտավ մի նամակ.... նամակ, որ 
վեց տարի առաջ ուզում էր ուղարկել, բայց այդպես էլ  չուղարկեց...... սկսեց կարդալ............. 
«....այն անձրևի կաթիլները, որոնց հիմա լուռ ու արցունքոտ աչքերով նայում եմ բաց 
պատուհանից, գերազանցեցին իմ ապրած 18 գարունների անձրևներին...  
...հիշում եմ` կարոտել էի... խնդրեցի անցնես այն ճանապարհով, որով անցնում էի ես, որ տեսնեմ 
մի վայրկյան... հեռվից.... ուղղակի տեսնեմ.... հարցրեցիր. «ի՞նչ կտա քեզ մի վայրկյանը... վե՞րջ... 
բավակա՞ն էր արդյոք այդ մի վայրկյանը... ».... չպատասխանեցի, այնինչ ունեի պատասխան..... 
...երբ քաղցած ես լինում, երբ մեկ ամիս բերանդ ոչինչ չես դրել ու մեռնում ես արդեն, ու հենց այդ 
օրհասական պահին քեզ առաջարկում են հացի երկու սանտիմետր խորանարդ չափսեր ունեցող 
մի կտոր.... ամբողջ մարմնովդ մեկ զգում ես այն մաղձը, որ հուշում է քեզ. «ծաղրանքի առարկա 
են դարձրել քաղցդ... ծաղրում են դիմացդ շան պես նետած իրենց երկու սանտիմետրով... ».... 
հասկանում ես, որ մեկ ամսվա քաղցը չի հագեցնի այդ փոքր կտորը, որ պարզապես ոչինչ է այն 
նրա դիմաց, թե որքան ժամանակ է, ինչ ոչինչ չես կերել ու թե որքաաաան քաղցած ես դու.... բայց, 
միևնույն է, շատ ես ուզում այդ հացի աննշան չափսեր ունեցող կտորը.... շաաաատ... թեկուզ այն 
ուտելուց հետո քաղցդ ամենևին էլ չի նվազի հաստատ, թեկուզ շարունակելու ես մեռնել, բայց 
ուզում ես այն.... ամեն ինչից շատ.... գոնե այդ ոչինչ չպակասեցնող երկու սանտիմետր 
խորանարդ հացի կտորը.... գոնե այդ ծաղրանքի արգասիքը.... գոնե դա վայելես... գոնե մի 
վայրկյան քեզ հեռվից տեսնելը..... 
....չէ, բավական չի, սիրելիս.... բավական չի ամենևին էլ...... բայց առանց դրա չեմ կարող....... »........ 
    ....կարդաց ու սկսեց դողալ..... այն ժամանակ` վեց տարի առաջ, զգում էր նույն ցավը..... դեռ 
ոչինչ չի փոխվել..... սիրտը դեռ ցավում է նույն ցավով...... դեռ սիրում է նույն սիրով..... 
    ....փակեց տետրը..... գնաց որդու մոտ.... նախաճաշելուց հետո դուրս եկան զբոսնելու..... այգում 
նստած էր.... փոքրիկը խաղում էր ընկերների հետ, իսկ Նանեն դեռ կարդում էր....  բացեց Ալֆրեդի 
վերջին նամակը...... վերջին հուշը, որ Նանեն այնքան ջերմությամբ պահել էր..... կարդացել էր 
հազար անգամ..... կարդացել էր` զգալով ամեն մի տողը, ամեն մի տառը..... բացեց նորից..... 
կարդաց այն նույն ջերմությամբ, որ կարդացել էր մնացած հազար անգամները....... 
«....քո ձեռքերն իմ ափերի մեջ` դուրս եկանք մեր այգուց ու երբ ետ նայեցի, ծառերն անգամ 
շշնջացին` մնաք բարով... ես փորձեցի չլսելու տալ և աչքերիդ մեջ նայելով ժպտացի…. իսկ հիմա 
հասկանում եմ, որ դա իրոք վերջին անգամն էր... իսկ հիշու՞մ ես, թե ինչպես էին արցունքներդ 
քեզ մատնում…. այտերիդ խոնավությունը մինչև հիմա զգում եմ շուրթերիս.... ես էլ էի տխուր, իմ 
լացն էլ էր գալիս.... 
....մի բառը, մի խոսքը ինչ էր իրենից ներկայացնում, որ չկարողացա արտաբերել, չկարողացա 
անգամ շշնջալ.... իսկ հիմա, երբ արդեն ուշ է ու անտեղի... հիմա կարող եմ նույնիսկ գոռալով 
ասել` ՄՆԱ.... որքան իմաստազուկ դարձավ ամեն ինչն առանց այս մեկ հատիկ բառի.... չէ, սև 
կատու չէր... մեր միջև ոչինչ էլ չանցավ.... պարզապես ես այդպես էլ սիրելու ճիշտ ձևը չիմացա... 
»…. 



    ....որքան գեղեցիկ էր գրված..... Նանեն ինքն էլ հասկանում էր, որ սրանք ուղղակի սփոփանքի 
խոսքեր են..... որ ուղղակի ուզեցել է իր ետևից գեղեցիկ հուշեր թողնել..... Ալֆրեդը թողել էր նրան 
սրտի ցավով ու կարոտով` հուսալով, որ Նանեն կմոռանա իրեն մի օր ու կապրի այլ կյանքով..... 
ցանկացած մարդու կյանքում էլ կա այն միակը, ով առավե՜լ շատ է մեզ սիրել... որ միշտ 
տարբերվել է մնացած սիրողներից..... մնացածն անցել-գնացել են..... իսկ նա դեռ կա..... ու երբ մի 
օր թողնում ենք նրան, որ ապրի առանց մեզ, որ ապրի իրական կյանքով..... նա լուռ հեռանում է, 
որովհետև այդպես է որոշել իր սիրած էակը.... հեռանում է, բայց շարունակում է սիրել մեզ.... իսկ 
մենք, միևնույն է, նրան հիշում ենք ամեն-ամեն օր.... ու շատ կարոտում նրա բոլորից տարբերվող 
սերը.... միևնույն է, դեռ չենք սիրում նրան..... ուղղակի կարոտում ենք ու միշտ կկարոտենք...... 
հասկանում ենք, որ այդպիսին այլևս չի լինի..... կլինեն շատ սիրողներ....... բայց այն մեկի նման 
սիրողը այլևս չի՜ լինի..... ու դա հասկանում ենք միայն այն ժամանակ, երբ նա այլևս չկա.... երբ նա 
մեզ շարունակում է սիրել, բայց արդեն մեզանից շա՜տ հեռու...... 
    ....հանկարծ հայացքն ընկավ շատ հեռուն..... մի տղամարդ էր անցնում` երկար բաճկոնը հագին 
այս ու այն կողմ նայելով ու ժպտալով անցորդներին..... ապա մոտեցավ ցայտաղբյուրին, սահուն 
կերպով հանեց գլխարկն ու ջուր խմեց..... գուցե ծարավ էլ չէր.... ուղղակի ուզում էր այդտեղ մի 
փոքր ավելի երկար մնալ, ավելի շատ մարդկանց գերել..... այնուհետև զգաց, որ մի տիկին է 
սպասում մի քանի քայլ հեռու..... դրեց գլխարկը, ձեռքի շարժումով դեպի ցայտաղբյուրը 
ճանապարհ ցույց տվեց.... և իհարկե հեռանալուց առաջ չմոռացավ ժպտալ նրան և շարունակեց 
նույնքան ինքնավստահ քայլել....... որքան ծանոթ ինքնավստահություն.... որքան ծանոթ 
փառասիրություն.... որքան ծանոթ էր այս տեսարանը Նանեին....... գրեթե մոտենում էր Նանեի 
նստարանին.... Նանեն ակամայից փակեց տետրը ու թեքեց հայացքը...... տղամարդն անցավ 
նստարանի մոտով..... ապա ետ եկավ.....  
- Նանե՞...... 
    ....Նանեն նայեց նրան...... նա էր...... ՆԱ....... գրեթե չէր փոխվել.... նույն գեղեցիկ աչքերը..... նույն 
գերող հայացքը.... ժպիտն էլ էր երևի նույնը..... միայն թե չժպտաց նա..... նա, որ քիչ առաջ ժպտում 
էր յուրաքանչյուր անցորդին..... պարզապես չժպտաց.... ուղղակի սառած հայացքով նայում էր 
Նանեին..... Նանեն լուռ էր..... չէր կարողանում խոսել..... եթե անգամ կարողանար էլ, չգիտեր, թե 
ինչ պիտի խոսի..... պարզապես հայացքով փնտրեց որդուն, որպեսզի ցույց տա, թե ունի 
ընտանիք.... իսկ արցունքները մատնում էին ամեն ինչ..... մատնում, որ նա դեռ հիշում է, դեռ 
կարոտում է...  
- Նանե, ինձ հիշու՞մ ես...... ես եմ..... Ալֆրեդը..... 
- ներիր.... պետք է գնամ..... իսկ քեզ..... վաղուց եմ մոռացել, - շփոթված ասաց Նանեն` հայացք 
անգամ չգցելով վրան..... այնինչ, իրականում որքա՜ն կցանկանար նայել Ալֆրեդին.... անվերջ 
նայել, վայելել ներկայությունը ու ասել «սիրում եմ»......... իսկ այս ամենի փոխարեն ուղղակի 
սառը հնչեց «վաղուց եմ մոռացել»-ը..... երբ կոկորդդ խանձում են չհնչելուն դատապարտված 
խոսքեր, իսկ բերանիցդ ակամայից դուրս են պրծնում ինքդ քեզ հակասող բառեր.... պետք չէ, 
հավատա...... պետք չէ այդ անմարդկային ծամածռությունը.... ավելի լավ է լռել.... ուղղակի լռել..... 
ու դու, Աստված..... այն բառերը, որոնց պիտի պարուրեիր քո լինելիության ներշնչանքով...... դեռ 
չծնված մանկան նման սպանում ես հե՜նց մարդու մեջ..... բայց չէ՞ որ այդ բառերի մեջ այն նույն 
մանկան անմեղությունն ու քնքշությունը կար..... 
- իսկ ես..... կարոտել էի, գիտե՞ս..... կարոտել եմ սերդ.... շատերն են սիրում ինձ.... բայց դու.... քո 
սերն ուրիշ էր.... կարծես միշտ կողքիս էր սերդ.... գիտեի, որ ինչ էլ լինի, այն ինձ կջերմացնի.... 
այնքան ապահով էր սերդ.... այնքան նուրբ.... այնքան ուրիշ..... ասա, որ դեռ սիրում ես.... 
- դա ոչինչ չի փոխի.... 



- գիտեմ` չի փոխի.... բայց սիրու՞մ ես.... 
- իսկ ի՞նչ ես կարծում.... 
- ես..... 
- լավ, պիտի գնամ,- արագ ավելացրեց Նանեն.... 
- քո՞ տղան է.... 
- այո, - մի ժպիտ սահեց Նանեի դեմքով.... 
- լավն է.... ե՞րբ ես ամուսնացել... 
- քո հեռանալուց երկու տարի անց.... 
- տեսնում եմ երջանիկ ես... ընտանիք ունես.... անիմաստ էր հարցս... վաղուց ես մոռացել.... 
- գուցե.... 
    ....կարծես թե, խոսելու այլևս ոչինչ չկար.... բայց իրականում որքան բան կար խոսելու....  
- Ալֆրեդ.... 
- ասա Նանե, - Ալֆրեդը նայեց Նանեին... միայն թե Նանեի հայացքն այլ կողմ էր ուղղված.... 
- Ալֆրեդ, տուն ենք գնում, արդեն ցրտում է..... արի ինձ մոտ.... 
    ....երկար լռությունից հետո վերջապես խոսեց Ալֆրեդը. 
- ինչու՞ հենց Ալֆրեդ.... 
- հենց այնպես.... պարզապես Ալֆրեդ... առանց որևիցե պատճառի.... ուղղակի Ալֆրեդ....    
....փոքրիկը մոտեցավ..... Նանեն համբուրեց որդուն...  
- մենք դեռ կհանդիպե՞նք,- հարցրեց Ալֆրեդը.... 
- չեմ կարծում,- հպարտ պատասխանեց Նանեն, այնինչ աչքերը այլ բան էին ասում..... նրանք 
այնքան հույսով լի էին նայում Ալֆրեդին.... կարծես, ևս մեկ հանդիպում էին աղերսում.... և՜ս 
մեկը.... գոնե՜ մեկը.... 
- սա իմ հեռախոսահամարն է... զանգիր ինձ, լա՞վ.... 
- ցտեսություն Ալֆրեդ,- ու, այնուամենայնիվ, վերցրեց այն թղթի կտորը, որի վրա գրված էր 
հեռախոսահամարը ու հեռացավ..... 
    ....Ալֆրեդը դեռ երկար մնաց կանգնած.... այնքան մինչև Նանեն ու որդին այլևս չէին երևում..... 
Ալֆրեդ.... իր անունով է կոչել որդուն.... ուրեմն դեռ չի մոռացել..... ժպտաց...... գլխարկը դրեց ու 
գնաց.... 
    ....իսկ Նանեն ամբողջ ճանապարհը քայլեց արցունքները մաքրելով..... երեկոյան բարձրացավ 
սենյակ.... բացեց թուղթն ու կարդաց հեռախոսահամարը..... այն նույն ձեռագիրը.... նույն սիրելի, 
պաշտելի ձեռագիրը..... սարսափելի է, երբ սիրում ես անմնացորդ... սիրում ես ավելի, քան ինքդ 
քեզ... չունես ինքնասիրություն, որովհետև սիրելու ողջ կարողությունդ նվիրել ես նրան սիրելուն, 
ու ինքդ քեզ սիրելու համար չես թողել մի փշուր անգամ այդ սիրուց...... 
    ....վերցրեց հեռախոսը...... նորից նույն սխալը, ինչ վեց տարի առաջ.... զանգերը գնացին.... այլևս 
ուշ էր որոշումը փոխելու.... լսվեց բաղձալի ձայնը. 
- այո.... 
- Ալֆրե՞դ.... 
- ես եմ, ո՞վ է խոսում.... 
- Նանեն է.... արդեն մոռացա՞ր..... 
- ա, Նանե, - մի փոքր փոխվեց ձայնի տոնայնությունը,- ինչպե՞ս կարող էի մոռանալ... ամեն ինչ 
լա՞վ է..... 
- ամեն ինչ լավ է,- ու չկարողացավ այլևս մի բառ անգամ ավելացնել.....  
- Նանե.... կարո՞ղ ենք հանդիպել վաղը.... 
- գուցե... վաղն ազատ եմ,- մի կերպ զսպելով լացը պատասխանեց Նանեն.... 



- բարի, ուրեմն մինչ վաղը.... 
- մինչ վաղը...... 
    ....վերջապես լույսը բացվեց.... հանդիպման վայրում Ալֆրեդը դիմավորեց նրան.... 
հիշողությունների գիրկն ընկնելով` քայլեցին բոլոր այն ճանապարհներով, որոնցով քայլել էին 
տարիներ առաջ....... պատմեցին իրար ամեն ինչ..... կարծես նորից այն երիտասարդ ընկերները 
լինեին, որ քայլում էին անհոգ..... կանգ առան այն նույն վայրում, որտեղ բաժանվել էին տարիներ 
առաջ..... այնքան գեղեցիկ էր ամեն ինչը..... շրջակայքում ոչ մեկը չկար.... հազիվ լուսավորված 
այգում միայն երկուսով էին..... միայն ջրի ձայնն էր լսվում, քամուց շարժվող տերևների ձայնը ու 
ուրիշ ոչինչ..... մի քանի րոպե լռություն տիրեց.... ամեն մեկն առանձին հիշեց այստեղ երբևէ 
անցկացրած իրեն հարազատ պահերը..... Ալֆրեդը մոտեցավ.... փորձեց համբուրել.... բայց 
կանացի հպարտությունը թույլ չտվեց շարունակել մի բան, որը լավ ավարտ չէր ունենալու...... մի 
քանի րոպե անց նորից նույնը.......... այս անգամ արդեն տարիների կուտակված կարոտն ու 
անսահման սերը գերազանցեցին երևակայական հպարտությունը...... այդ վայրկյանին ամեն ինչ 
փոխվեց ու ամեն ինչ մոռացվեց.... ամեն վիրավորանք.... թափված ամեն մի արցունք..... մնաց 
միայն սերը.... սերը, որը շարունակվեց ամբողջ երեկո.....երեկոն ավարտվեց Ալֆրեդի տանը..... 
    ....բաժանվեցին լուռ, առանց մի խոսքի..... մեղավոր հայացքներ փոխանակելով....... 
   
 ....ավելի քան մի շաբաթ անց զանգեց Ալֆրեդին…. կարևոր բան պիտի ասեր.......  
- բարև Ալֆրեդ.... 
- բարև Նանե.... ո՞նց ես.... մեր հանդիպման մասին չես մոռացել չէ՞.... 
- իհարկե չեմ մոռացել.... երկար եմ սպասել վաղվան.... ի դեպ քեզ մի բան ունեմ ասելու.... 
- ի՞նչ է պատահել, հիմա ասա... արդեն անհանգստանում եմ..... 
- Ալֆրեդ, ես երեխա եմ ունենալու...... 
- ե՞ս եմ,- շփոթված հարցրեց Ալֆրեդը ու անգամ չկարողացավ ավարտել հարցը.... 
- դու ես հայրը...... 
    ....մի քանի րոպե լռություն տիրեց...... հետո անհեթեթ պատճառաբանությամբ Ալֆրեդը 
հեռախոսն անջատեց` խոստանալով քիչ հետո զանգել..... բայց այդպես էլ չզանգեց......     
    ....առավոտյան, երբ ամեն ինչ պատմեց ընկերուհուն, ընկերուհին բարկացավ.... 
- չես պատրաստվում նրան լույս աշխարհ բերել չէ՞..... ամբողջ ապագադ կախված է դրանից... 
հինգ ամսից ելույթդ է......  
- վերջացրու Եվա..... 
- գոնե պատկերացնո՞ւմ ես, թե ինչ է նշանակում աշխարհի ամենահայտնի միջոցառմանը 
ներկայանալը... պատկերացնո՞ւմ ես, թե քանի-քանի դռներ են բացվելու քո առաջ.... ամբողջ 
կյանքդ նվիրել ես սրան..... 
 - հասկացիր..... այս երեխան այն միակ բանն է, որ նա թողեց..... այն ինձ համար ամեն ինչից 
թանկ է.... ցանկացած բացվող դռնից, ցանկացած իրականացող երազանքից...... որովհետև 
ՆՐԱՆՆ է այս երեխան...... 
    ....ասաց ու դուրս եկավ տանից…. գնաց հանդիպման վայրը..... այսօր պիտի հանդիպեին..... 
երկար սպասեց..... հույս ուներ, թե կգա... բայց նա այդպես էլ չեկավ...... գնաց տուն...... բացեց 
տետրը...... մի թուղթ հանեց..... ու փակեց այն.... փակեց վերջին անգամ, որովհետև այլևս չէր 
բացելու.... ու սկսեց գրել մի նամակ..... միայն թե այս նամակը տարբերվում էր մնացած բոլոր 
նամակներից.... այս մեկն ուղարկվելու էր..... այս մեկը վերջինն էր....... 
«....այդ օրը հանդիպում պիտի կայանար..... աշխարհին անսովոր ու անհայտ մի հանդիպում.... 
դու երջանկությունից ամենուր ծաղիկներ պիտի որոնեիր, չգտնելու դեպքում էլ թղթից պիտի 



պատրաստեիր.... ու դրանք ծարավից չէին թոշնի.... բայց եկա ես.... ու չեկար դու..... զուգահեռ 
ափերով անցնող զուգահեռ ուղիղների վրա մենք կորցրեցինք իրար.... ծովի կատաղի ալիքները 
մեզ նետեցին նույն վայրը.... բայց դու նորից գնացիր ինձ զուգահեռ մի ուղղով քայլելու, որ 
չհանդիպենք այլևս..... որ չհատվեն մեր ուղիները երբեք..... ու քանի-քանի անգամ էիր ուրիշի 
աչքերի մեջ նայելով բարի գիշեր մաղթել ինձ.... իսկ վերջին անգամ, երբ ինձ բարի գիշեր 
մաղթեցիր, աչքերումդ սուրացող օտար քամի տեսա.... դու նայում էիր ինձ` այս անգամ արդեն 
բարի գիշեր մաղթելով ուրիշին...... սարսափում եմ մտել այն սենյակը, որտեղ երբևէ մարդ է 
մահացել.............. վերջին խոսակցությունից հետո չեմ մտել մեր տան իմ ամենասիրելի 
անկյունը..... անկեղծ, մինչև հիմա դեռ ոտք չեմ դրել անգամ....... վախենում եմ...... այնտեղ 
մահացել եմ ես...... այնտեղ դու սպանել ես ինձ.... արդեն 1 օր 3 ժամ 41 րոպե........... »...... 
    ....չքացող կյանքի վերջին զորավոր ցնցումն էր այդ.... սպառված անձրևի վերջին կաթիլները, որ 
մի առանձին թափով ընկան ցամաքած ավազանի մեջ......... փակեց ծրարը.... ամեն ինչ լողում էր 
աչքերի առաջ... արցունքները գնում էին.... վիրավորանքը խեղդում էր..... բայց դա վերջին քայլն 
էր.... վերջին նամակը, որի պատասխանն անգամ չէր հուզում այլևս..... ուղղակի ամեն ինչ 
վերջացավ.... այլևս ոչինչ չկա.... նա փախավ վախկոտ տղայի պես..... փախավ, ինչպես կփախչեր 
երեխան, եթե մի թանկարժեք բան կոտրած լիներ...... միայն թե այդ թանկարժեք իրը կարելի էր 
փոխարինել նորով…….. իսկ սի՞րտը......  
 
 
 


