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Հարևանուհիներից մեկը Շողիկին ասաց այդ մասին երկարուբարակ
մտորումներից, հանգամանորեն քաղցր սուտն ու դառը ճշմարտությունը
խաչաձև կշռելուց հետո ձևավորված անզիջում վստահությամբ, որ այդօ
րինակ բաների մասին, վերջը, լռել չի կարելի, ասաց խորհրդավորությամբ,
ծայրահեղ լրջմտությամբ ու պայմանական ձևակերպումներով, որոնց շնոր
հիվշղարշապատևխորհրդավորնյութնավելիդյուրինէտեղհասնում,քան
կհասներասենք,եթեայնմատուցվերուղղակիորեն:

Չի° կարող պատահել՝ հուզմունքից շաշացած Շողիկի առաջին ինքնա
բուխարձագանքնէր՝շպրտվածհարևանուհուչեչոտդեմքին,բայցորովհետև
կասկածնարդենյաթաղանիպեսխորըխորըսիրտնէինխրել,ուստիինչպես
մահիցակնթարթառաջմեռնողիաչքինհառնողդրվագաշարը,մեկէլՇողիկի
միտը շարվեշարանեկանհարսիհաճախակիմեկուսացումներըբջջայինով,
սատանին խարդախողի ինտրիգաշղարշ նրա աչքերն այդ մեկուսացումնե
րի ընթացքում, փսփսուքից հարայհրոցի վերածվող զրույցները խորհրդա
վորզրուցակցիհետուվերջապեսնրաանբացատրելիանհետացումներըև
հայտնություններնայնօրերին,երբորդինշուրջօրյահերթապահությունների
էր:ԹեևՇողիկնիրտանպատերիամրությունըկասկածիտակդնողաներկմ
տելիփաստերչուներ,բայցմատնաշունչիցավովտրփացողսրտովհասկա
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ցավ՝ իրտունըամուր կարծել, գոլ բերնով ուրիշներիգլխին եկած սև ցավն
էրքննելուահաեկելէրուրիշիբերանիջուրդառնալուիրհերթը:Այսմտքից
Շողիկիսիրտըճմլվեց,բայցնամինչևիսկհոնքըչշարժեցուշրջվեց,որհե
ռանա,բայցնույնպահինկանգառավուէդպեսհերթապահշշպռոցովկրկին
անդրադարձավհարևանուհուն՝քաֆթառպառվաբոզ,հարսներով լիմիամ
բողջտունունես,իմինիցվազնանցի՝գնահարսներիդմիսըծամի:

ԵրկրորդանգամայդմասինՇողիկինասացհարևանուհիներիցմյուսը,
ասաց առաջինից կարճ ժամանակ անց՝ առանց երկարուբարակ մտածե
լու, ստիքաղցրություննու ճշտիդառնությունըհամտեսելու,ասացայնպիսի
ուղղակիձևակերպումներով,որիցմարդուկափարիչըզատվումէգլխից,եր
կուերեքդյույմվերբարձրանումուներսիսպիտակգոլորշիներնարձակելով,
կրկինվերադառնումիրտեղը:Երկրորդհարևանուհուխոսքումո°չառաջինի
կարեկցանքըկար,ո°չնրբանկատությունը,դրամեջամոթանքիպեսկոչ էր՝
աղջիՇողիկ, էդ հարսիդտիրությունարեք, երկու երեխուտեր կնիկ՝ մեռավ
հարևանիազաբտղիհետսիլիբիլիանելովուավտոյիքեչեքըմաշացնելով:

Շողիկըգուցեբանիտեղչդներէդանտերշանը՝դե¯,հարևանուհուն,բայց
նախազգուշացումըերկրորդնէր,իսկ,երբմածունիսևգույնիմասիներկուսն
ենխոսում,դաարդենմտահոգիչ է,դանյարդայնացնող է,գրո°ղըտանի,ու
նյարդայնացնող,որովհետև,եթեմեկիցբացի,նույնիմասինմեկելնէլ էխո
սում,ակամայիցմիտքդհակվումէդեպիդրանկատմամբհավատը:Շողիկի
նյարդայնությունըդրանիցէր,որստիպվածէրհավատալ,հավատալայնպի
սիմիապուշության, որինոչ միդեպքում չէրցանկանահավատալ, որպիսի
հավատնիրողջէությունըջղաձգորենժխտումէր՝չնայածնրան,որհավատն
առհասարակ կամակոր մտքին հավատարիմ ուղեկից դարձրած կին էր Շո
ղիկն ու հավատում էր Աստծուն էլ, մարդուն էլ,տո°, թե բանը հասավ դրան,
ապանույնիսկֆունդամենտալվերափոխումներխոստացողնորսահմանադ
րությանառասպելականհրաշքինէլ:

Հազիվ էր հարևանուհինավարտել, երբփոշմանեցայդ մասին խոսելու
համար,որովհետևՇողիկնայնպեսէրազդվելիրհավատիայսօրինակձևա
խեղումից, որ պարզ նախատինքն, ինչպես առաջին հարևանուհու դեպքում
էր,նրանսիրտըհովացնելուհամարժեքմիջոցչթվաց,ունահարսիվարքա
գծիևիրլսածիհամադրումիցայլևսնորիրողություննընդունելուպարտադր
ված, այդ կծու պարտադրանքից մղկտալով, ոստնեց դեպի հարևանուհին:
Նախգործիդրվեցինբառերը,որոնցովՇողիկըհարևանուհունհիշեցրեց,որ
նախոսելուտեղչունի,որովհետև,երբնա°էրհարս,ինչորոչոքնրաառա
ջին գիշերվա սավանը, ինչպես կարգն է, առավոտյանպարանից կախված
չէրտեսել: Այս դիտարկմանը նա ստացավպատասխանը, թե Շողիկնավե
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լի լավ կլինի իր հարսի սավանին մտիկանի՝ եղած օրվանից մեկանգամ է
լվացվելուո°չգույնունի,ո°չտեսք,իսկի°րսավանըցայսօրսնդուկումէ,ու,թե
Շողիկիհամարէդքանհետաքրքիրէ,ապահնարավորէկազմակերպելսա
վանընրաաչքըկոխելուգործը:

Չիբացառվում,որՇողիկըցուցադրելովիրոգուողջվեհությունը,խաթր
անելով,երախտիքիանմեկինխոսքերշռայլելով,ինքնաբացառկհայտարա
րեր,եթե չլիներհարևանուհուայդկեղտոտանդրադարձնիրհարսիսավա
նինուայստեղէր,որբառերինփոխարինեցինձեռքերը:Ստեղծմա°նօրվանից
Շողիկնիրձեռքերիօգնությանը չէրդիմել,որովհետևմիշտհաջողել էրջա
նուղուրբանովհասնելիրենհուզողնույնիսկամենաբարդխնդիրներիլուծմա
նը ու հիմա մտքի ծերով հարևանուհունառավելագույն ցավիպատճառումը
թիրախավորած,Շողիկը,թափահարելովնրան,նույնայդպահին,ասեսինքը
չէր,զարմանում էր,որհրենձեռքբարձրացրեցհարևանուհուվրա,ուայտի
վրա երևացին զուգահեռվող կարմրաբոսոր ակոսները, ձեռք բարձրացրեց
նրավրա,ուկապտեցաչքիտակը,բռիմեջմնացինսևուսպիտակմազերը:
Շողիկըձաղկումէրհարևանուհունուզարմանում,որդաանողնինքնէ`Շո
ղիկը,ձաղկումու,ամենակարևորը,զարմանումէր,որիրարածնախրզար
մացնելուցզատիրենհաճույքէլէպատճառում:

Ծեծկռտուքիցհետոհնամենիբարդուտակնստածուտերևներիաներես
խշշոցն ականջներում ամփոփած Շողիկն ուզում էր գտնել այն պահը, երբ
կորցրեցինքնակառավարումը, բայցի±¯նչգտնել, մարդուխելքըորթռավ, էլ
ի¯նչպահ,էլի¯նչակնթարթ:Շողիկըմիայնկարողացավորսալմիտքը,որլավ
էարել`աչքնէլհանելէ,տեղնէրէդերեսիմեռոնըգնացածին:Աշխարհիամե
նավերջինպոռնիկնէլլիներիրհարսը՝նրա±նինչ:§Հա¯րսը¦`կեսօրվաարևի
գույնիմազերով,լիքնուընդգծվածազդրերով,§դեմիրճյան¦սորտիխնձորի
պեսկրծքերովայդհրաշքը,ախրորտունէինբերում,սիրտըդրանազանքից
հալումաշ էր լինում, էս ինչպեսպատահեց, որ հարևանների բերնի ծամոնը
դարձավ®§Հարևա¯նը¦՝§Հարևա±նը,տ°ոհարևաննի±¯նչ,հարևաննու±մշուննէ,
որիրենպետքէիրավունքվերապահիծամծմելիրօջախիպատիվը¦,�ինքն
իրհամարարդարացում էրփնտրումՇողիկնայնդեպքում, եթեհարևանու
հումտքովհանկարծանցներդիմելդատարան,երբասեսհեռավորությունից
խլացած,լսեցհարսիձայնը.

�Մա±մ,անհանգիստեսերևում,հոբանչի±պատահել,լա±վես:
�Ե±ս®ե±ս,� կմկմաց հանկարծակիի եկած Շողիկը,� ես լա®,� §Լա°վ եմ¦

պիտի ասեր նա, բայց միտքը հանկարծակի չարախնդությամբ համեմված,
ծռվեց,�իմլավլինելնի±¯նչ,դուասահարևանիտղենլավլինի:

ԼսածպատասխանովՇողիկիհարսիմիտքըպղտորվեց,ու նատեղնու
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տեղըհասկացավ,որկեսուրիասածըանմիջականորենկապվածէնրահո
գեվիճակի, ընդհատ շնչառության, գզգզված տեսքի ու թևի վրա երևացող
ճանկռվածքների հետ, որոնց տեսքից պետք էր կարծել, թե Նեռը Աստծուն
հասնելու ու նրա հետ ունեցած հազարամյա հաշիվները պարզելու համար
Շողիկին է որպես ցատկահարթակ ընտրել: Հարսը գերադասեց սուսուփուս
տունուղղվելուչպատասխանել,որովհետև§հարևանիտղա¦արտահայտու
թյունը սկսեսրոջարձագանքիտրամաբանական շղթայում նրան սոսկալիո
րեն չարագույժ թվաց: Միայնայդ բառակապակցությունից նրա որովայնում
միբանառանձնացավ,վերսահեցուդեմառավկոկորդին:Ենթադրաբարդա
նրաերկյուղածսիրտնէր:

Վերջին իրադարձությունից կարճ ժամանակ անց որդին հարսի ձեռքը
բռնածմտավտուն:Նրանքխաղաղէին,ինչպեսօվկիանոսըփոթորկիցհետո
ուինչպեսկարգնէուվայելերկուերեխատերընտանիքին,նստեցինսեղա
նիշուրջ:Ընթրիքը՝տապակածխոզիականջ,սոյայիծիլերովսալաթ,խնձո
րիալյուրովպատրաստվածբրինձ,նրանքկերան լուռխաղաղությանմեջու
նույնիսկգինումեջպատրաստվածտանձկերանդեսերտին:Ընթրիքըթևա
կոխեցդրանցպարտադիրհետևողսրճախմությանփուլ,ուսուրճխմողների
շրջանակըպարզելուհամարէր,որՇողիկըդիմեցհարսին.

� Կոֆեխմու±մ ես,� հարցն ուղղեց հարսին, բայցպատասխանը որդուց
եղավ:

�Մա°մ,Գոհարըկոֆեչիխմում:
� Զավի±¯կ, էդ ինչի±,� ունքերն իրար վրա կիտելով` Շողիկը դարձավ որ

դուն:
� Որովհետև հիմա Գոհարը իրերը հավաքում ա, որ գնա հոր տուն, չէ±

Գոգ,�պատասխաննուղղված էրմորը, բայցորդինանհողդողդաչքերըմե
խելէրկնոջաչքերիմեջութվումէ՝այնտեղառարկությունէրփնտրում,�կամ
չէ,էսի±¯նչեմասում,Գոհարըգնումահարևանիտղուտուն,մամ,էսօրվանից
ինքնէնտեղկապրի:

Ապուշ կտրած Շողիկը սրտում զգաց սուր գայթակղությունը՝պարզելու,
թե ինչու է որդինխոսում հարսի և ոչ հարսն իրտեղը, ինչպես սովորաբար
լինումէրմինչայս,ուամենակարևորը՝ինչուհարսըհանկարծպետքէբնա
կեցնի հարևանիտունը, նույնիսկ կիսաբացբերանում զգացդուրս հորդելու
միտվածհարցիառաջինբառերիտտիպհամը,բայցոչինչէլչհարցրեց,չա
փիցդուրսթարմէիներկուհարևաններիհետունեցածզրույցները,որոնցում
հստակ երևակվում էր պատճառների ողջ համակարգը: Էլ խոսելու տեղ չէր
թողելհարսը:Սաէրպատասխանը,ուստիՇողիկըփակեցկիսաբացբերա
նըևլուռումունջուղղվեցդեպիգազօջախը՝առանցայդպեսէլհստակեցնելու
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սուրճխմողներիգոնեմոտավորթիվը,իսկվերադարձավ,այնուամենայնիվ,
սուրճովլիբաժակըձեռքին:

�Խմի,Գոհար,�ասացնահարսին՝դիմացըդնելովսուրճը:
Ոչոքառավոտյան,Շողիկիցբացի,ճամպրուկներովբեռնավորվածհար

սինճանապարհելուդուրսչեկավ:Նանստելովիրենսպասողտաքսին՝կիսա
բացպատուհանիցներմանաղերսանքովլիհայացքնետեցսկեսրոջնուափ
սոսանքովլինրաաչքերումներմանխոստումչգտնելով,ճանապարհընկավ®
բնականաբար,ոչհարևանիտղիտուն,այլօդանավակայան,դեպիՄոսկվա,
ինչիցհետոկեսօրվաարևիգույնիշեկմազերով,ընդգծվածազդրերով,§դե
միրճյան¦սորտիխնձորիպեսկրծքերովայսհրաշքինայստեղայլևսոչ ոք
չտեսավ,ունրամասինոչոքայլևսոչինչչլսեց:

Երիտասարդկինըլսելովմանկասայլակիցեկողբնորոշաղմուկը՝կիսատ
թողեցսլավոնականարտաքինովզրուցակցուհուհետդեռևսփողոցիվերջում
սկիզբառածզրույցն ու մանկասայլակի հետևից նետվեցդեպիդրադիմա
ցը: Նա մի կողմտարավ մոծակների դեմնառնելու համար մանկասայլակի
շքոցիկիցկախվածթանզիֆեքողարկիչնուընդգծվածքնքշությամբհակվեց
դեպիայն:

�Ջա¯ն,ջա¯ն,բալես,�դիմեցնաթնկթնկացողերեխայինուտեսնելովնրա
շուրթերիմոտկողքիընկածթափանցիկսիլիկոնեծծակը,այնմտցրեցերե
խայիբերանը,�դեսու¯ս,դեսու¯ս,ձագս,�ասացնա՝մեղմորենթփթփացնելով
երեխայի խաղաղված կրծքավանդակը, ապա քողարկիչով հիմնավորապես
փակելովնենգմժեղներիհասանելիություննապահովողբոլործակուծուկերը,
վերադարձավ դեպի զրուցակցուհին: Նրանք ընդհատվածտեղից շարունա
կեցինփողոցիվերջիցսկսվածիրենցզբոսանքնուուղվեցինդեպիփողոցի
պռունկը՝նրանցամենօրյազբոսանքներիվերջնագիծը,որընրանց՝արվար
ձանային էդպես լուրջ կշիռ ունեցող տղերքի կանանց, հատել խոհեմաբար
խորհուրդէրտրվածմիայնբացառիկդեպքերում,ասենք,երբպոմիդորիսա
լաթինպակասում էր կանաչին, կարտոֆիլիտապակային՝ ձեթը, երեխային՝
տակդիրը, ու դրանք,ամուսնուանհետաձգելիզբաղվածությամբպայմանա
վորված,անհրաժեշտէրգնելանհապաղևանձամբ՝սահմանիմյուսկողմում
տեղակայվածխանութից:

Կանայք, որոնք նույն հարկիտակապրող երկու եղբայրների կողակից
ներ էին,սահմանագծիմոտզիջելովփողոցմտնողփութընթացմեքենային,
հետադարձ կիսաշրջան գործեցին, որտեղ, ցից պոչն օդում խաղացնելով,
նրանցմիացավկարճահասակբրդոտշունը, ու նրանքերեքովկրկինճամ
փաբռնեցինդեպիփողոցի վերջը:Բրդոտ շանըհետևներիցգցած՝ նրանք
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փողոցիվերջիցերկրորդանգամուղղվեցինդեպիփողոցիպռունկնու,չհաս
նելովայնտեղ,վերադարձանդեպիզբոսանքիմեկնակետը,որտեղսլավոնա
կան արտաքինով կինը զատվեց ու ուղղվեց դեպի կապտերանգ դարպաս
ներովտունը:Շանհետմենակմնացածկինըմիքանիքայլառաջացավու,
ինչպեսծովայինալիքըժայռին,բախվեցՇողիկիպրպտողհայացքին,ապա
կանգառավ ուտատամսոտ շարժումներով,ասես իր զբոսանքի մեջ գործ
նականորևէարդյունավետությունփնտրելով, նույնպեսմիտվեցդեպիտուն,
բայցինչորբաննրամեջփոխվեց,որովհետևնաշրջեցմանկասայլակըդե
պիվարուավտոարհեստանոցիցեկող շխկութխկին, շրջակայքումվտվտա
ցող ճիժուպիժի աղմուկին, մանրումեծ կանանց խմբերի գոյությանն անհա
ղորդսահեցդեպիվար:

Շատչանցած՝նրադիմագծերիբերկրալիցվերափոխումներիպատճառ
դարձածսևորակմի§Ֆոլցվագեն¦,կնոջդիմացիցաստիճանականորենխո
շորանալով,առաջացավուկանգառավանմիջապեսկնոջկողքին:

�Գուգո¯ջան,եկա±ր,�քնքշաթրթիռելևէջներովդիմեցնամեքենայիվա
րորդին:

�Եկա°,Լուսջան,�ժպիտովարձագանքեցվարորդը,�կարոտե±լէիր:
�Շա¯տ,արևս,հենցհիմաէլարդենկարոտումեմ,իսկդու±:
�Եսէլ,կյանքս,եսէլ,ձագսո±նցա,�կզակիկտրուկշարժումովմանկա

սայլակըցույցտալովհարցրեցտղամարդը:
�Ոնցորարդենգազերչունի,քնածա,�ժպտալովպատասխանեցկինը:
�Լա¯վա,շա°տ լավ,�ասացտղամարդնուձեռքըվճռականորենուղղեց

դեպի փոխանցումատուփի ձողը,� դե արի, արի գնանք մարդուդ առաջ մի
կտորհացդիր:

�Գնա°նք,�պատրաստակամորենասացկիննուդանդաղ,որմանկասայ
լակի ճոճքը երեխայի արթնանալու պատճառ չդառնա, բայցև հաստատուն
քայլերովհրեցսայլակնամուսնումեքենայիհետևից:

Գուգոն այս կնոջ հետ ամուսնացավ, երբ նրան տեսնողը մտածում էր՝
վերջ, սա էլ տանը մնաց ու, երբ նրատարեկիցները վաղուց արդեն երկու,
մինչևիսկերեքերեխեքիտերէին:Ամուսնացավմասամբ,որովհետևսիրում
էր,մասամբ,որովհետևչամուսնանար՝բաի±նչաներումասամբ,որովհետև
մեծ եղբայրը Սևանում սաղր միտեղ ցատկել էր, կոտրել ողնաշարը և, հա
վերժնստելովհաշմասայլակին,ծնողներինթոռպարգևելուհաճույքըբարդել
էրԳուգոյիվրա:Գուգոյիապագակինըճամփորդականգործակալությունում
էր աշխատում, որտեղ էլ Գուգոն հանդիպեց նրան, երբ որոշել էր Տաշքենդ
թռչող ինքնաթիռիտոմս ձեռք բերել: Տաշքենդումառանձնակի բանԳուգոն
չէր կորցրել, բայց դեպիայլ ուղիներփնտրելով՝ նագտավիրայն միակին,
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ում, թվում է, երեսնամյա մարդացուի բծախնդրությունը այլևս հնարավորու
թյունչէրտագտնել:

Ինչքան էլ Գուգոն պատճառ մտածեց Զավիկին իր հարսանիքին չհրա
վիրելու՝չկարողացավգտնելայդպիսին:Առերևույթլեգիտիմոչմիպատճառ
չկար, հա¯, տուրք էր տվել կեսօրվաարևի գույնով մազերի թովչանքին, չէր
ընդդիմացելգործիդրվածսեքսուալությանգողտրիկազդակներինու,որպես
հետևանք,մասնակիորենխախտելէրտասներորդպատվիրանիդրույթները՝
ցանկացել էր մերձավորի կնոջը, և այլևսանժխտելի է՝ մի քայլ էլ առաջ էր
գնացելայդպարզցանկությունից®լա¯վ,առաջմիքանիքայլէրգնացել,մի
քանիանգամ էր գնացել, հիմնականում §ԷսՎէ¦ հյուրանոցային համալիր ու
նաևթաղից,աչքիցշատշատհեռու էլիայլտեղեր էրգնացել:Այո°,արել էր
այդ բանը մերձավորի հանդեպ, ով իր հետ մանկությունն էր ոստայնանկել,
հարևան թաղիտղերքի վրա կռիվ գնալիս հետն էր եկել, ծիրանի բաղերից
ցոգոլգողանալիսպահակիաղբիբարովհամազարկինսեփականհետույքն
էրդեմտվել,իրբացահայտանբավարարթերզինբլոտռեբլոտովէրսատա
րել,միտուփպապիրոսիչհերիքողփողիվերջինքսանդրամնէրտվել,բայց
այդ տեղի ունեցածի մասին արդեն խոսել էին: Սկզբում բորբոք քննարկել,
նույնիսկ հարցը ձեռնամարտիվերածվելու սպառնալիքի էին հասցրել, բայց
աշխարհիտակիամենալավկնկահետհամեմատությանմեջընդգծելովիրա
կանընկերությանարժեքը,իվերջոհանդարտվել,վարկածներէինառաջքա
շել,որ,եթեկիննառիթըչտա,համապատասխանաբարնրանովմեղսագոր
ծելուառիթիցոչ միտղամարդ չի օգտվի, եթեկիննիր կամքովաչքըդուրս
չտնկի,ապանրակամքինհակառակնրաաչքըհանողչիլինի:Իվերջո,կնոջ
մեղսավորությանխնդիրներըքննելիսնրանքայնքանէինառաջգնացել,որ
հասելէինտղամարդուցանկացածտեսակիմեղավորությանբացարձակբա
ցասմանըևպատճառահետևանքայինկապերիզրնգունշղթայումչէինգտել
գոնեմեկպատճառ,որկնոջօգտինլիներ,գոնե¯մեկը,ասենքայն,որիվե
րուստտղամարդունարգելվածպտուղնուտելուայլընտրանքէլէտրված՝դի
մանա°լգայթակղությանը,չուտե°լուրիշիկնկան:

Եզրահանգումըմեկնէր՝խեղճԳուգոնդումիասա,ոչմիհարցումբացար
ձակմեղավորչէր:Վերջը,քննարկումներիընթացքումեվայիցեղնայնքանգեշ
ու մեղավոր էր ստացվել, որ քննարկումից հետո Զավիկն ու Գուգոն, ի հար
գանսնախկինումունեցածընկերության,մեղքիողջծանրությունըվերապահե
լովայդցեղին,փաթաթվելէինիրարևհամբուրվել:Իդեպ,նրանքդրանիցհե
տոէլփաթաթվումուհամբուրվումէինամենանգամ,երբհանդիպումէինիրար:

Միխոսքով՝հարցըպարզվածէրվերջնականապես,բացերառկաչէին,
ուձեռքէինբերվելգոնեԳուգոյիհամարհեշտիրագործելի՝ամենըհետևում
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թողնելու բոլորպայմանավորվածությունները: Այդպիսով, հակառակԳուգոյի
իրականցանկություններին,վերացել էինպատրվակները,որոնքկարող էին
Զավիկինհարսանիքի չհրավիրելուհիմքհանդիսանալուհամապատասխա
նաբարվերացելէինպատրվակները,որոնքհրավերքըմերժելուհիմքկհան
դիսանային:Զավիկըներկագտնվեցհարսանիքին:

Գուգոյի պես մարդու հետ կյանքը պաշտոնապես կապելը բացառել է
աշխատանքի և դրանից բխող հանրային շփումների միջոցով կյանքը հե
տաքրքիր դարձնելու բոլոր մանրումեծ հնարավորությունները: Գուգոն կա,
տունըպահումէ,պըրծ,նրակնոջնաշխատելպետքչէ,ևհիմնականումդա
էպատճառը,որզբոսանքըդարձելէԳուգոյիկնոջառօրյայիծիսականամե
նակարևորհատվածը,ունաերբեքբացչիթողնումհնարավորությունըդուրս
գալուզբոսանքի:Ինչպեսայնօրը, երեկոներին, երբկիզիչարևըթեքվում է
դեպիհորիզոնը,նադուրսէգալիսմանկասայլակիմեջքունմտածերեխայի
հետփողոցըվերիցվար,վարիցվերչափչփելու,երբեմնռուստալիհետ,եր
բեմնթաղիմեկերկուջահելկանանցհետ,որոնցընտրությանընամոտենում
է բծախնդրորենու, ինչպեսայնօրը,նաերբեմնբարձրանում էդեպիտուն,
տատամսելովմիտվումդեպիտանդարպասները,ապավճռականորենհետ
քաշվումդեպիիրսովորականզբոսանքներիուղին՝իբր,որտունգնացդրա
նիցի±նչօգուտ,ավելիլավէմիանգամէլսովորականճամփովվարիջնիու
կրկինվերբարձրանա:

Զբոսանքկատարելիսմշտապեսնրակնոջհագինէկողմնայինեռաշերտ
երիզներով սպորտային սև տաբատը: Նրա վերնազգեստը պարբերաբար
փոփոխվում է՝այն մեկ ճչան վարդագույն է, մեկ՝անզգամոխրագույն, նրա
ուսերըմեկբացեն,մեկ՝փակ,նրակերպարումամենինչորոշակիինտեն
սիվությամբփոփոխվում է, բայցտաբատնանձեռնմխելի է պատգամավորի
պես: Նրա այդ տաբատը նրա կերպարի անփոխարինելի շտրիխն է, այն
պեսորտպավորություն էստեղծվում,թենաայդտաբատիցմիքանիսնու
նի՝հագնումէփոխնիփոխկամդրանիցմեկնունի՝հագնումէամենառավոտ
ամենիրիկունլվանալուցհետո:Այնժամանակ,երբփողոցըլիքնէշորտկամ
մինի զգեստ հագած երեխատեր մայրերով՝ Գուգոյի կնկա ոտքերը տեսնել
ոչոքի չիհաջողվել:Հիմադժվարէասել,թեինչու,կարելի է ենթադրել,որ
Գուգոյի մտքում Զավիկի կնկաօրինակով թարմ էայն գայթակղությունը, որ
կարող է իր մեջպարունակել գեղեցիկ կնոջ կիսամերկ ոտքն, ուակներևա
բարհենցայդօրինակովէ,որնաչիկարողիրօրինավորկնոջնկատմամբ
վստահությունն ինքն իրեն մատուցել որպես վեհ ոգու առտնին ենթադրելի
օրինաչափություն:Նաչիկարողթույլտալկնոջըդնելոտքըհասարակական
դիտարկմաններքո,ուդապատահականչէ,որովհետևմինչիպահԶավիկի
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կիննէլօրինավորկինէր,ուիրհետտեղիունեցածիցհետոԳուգոնչիկարող
ամբողջությամբհույսըդնելկնոջօրինավորությանվրա:Նաայլևսչիկարող
բացառել,որօրինավորկինըկարողէմիօրէլսայթաքել,նամիայնկարողէ
սահմանափակելայնվճռորոշգործոններիշրջանակը,որոնքկարողենդրա
վտանգըպարունակել,ևնրակնոջկերպարինբնորոշտաբատըոչայլինչէ,
եթեոչվտանգավորգործոններիշրջանակիորոշակինեղացում:

Այսմասին,սակայն,Գուգոյիկինըոչինչչգիտի:Նամտածումէ,որտա
բատըԳուգոյիսիրոկարևորագույննախապայմաններիցմեկնէ,ուինքըկու
րորենընդունելէայդպայմանը՝սիրվածուպահանջվածլինելուհամար:Կինը
ոչինչչգիտինաևԶավիկիուամուսնուպայմանավորվածություններիմասին,
շրջապատումբոլորը՝սկսածամենափսլնքոտտղեկիցմինչևհարևանիդռա
նըկապածՋուլբասը,գիտենտեղիունեցածիմասին,բայցնա՝ոչ:Երևիոր
իմանա, վայթեաչքերը ճակատը թռնեն, որովհետև էդ ինչպեսամբողջ թա
ղըպետքէմիմարմնիպեսհամերաշխլինի,որբնազդայինորևէշարժմամբ
չմատնիիրիմացություննայսպիսինրբանկատհանգամանքիմասինուհնա
րավորությունընձեռինրանխաղաղորենկատարելիրզբոսանքներըևման
կասայլակնամուսնու մեքենայի հետնամասինդեմարած շտապելամուսնու
դեմըսեղանփռելու:

Գուգոյի կինը նրա հետևից տուն հասավ այն պահին, երբ նա արդեն
հագել էր հողաթափերը սպորտային ռետուզը ու սրբիչը վիզը փաթաթած,
լվանում էր դեմքը ևանթև մայկայիպատսպարումից դուրս մնացած մարմ
նիայնհատվածները,որոնքտեխնիկապեսհնարավորէլվանալձեռքիիրար
միացվածերկուափերով:Մինչամուսինըմարմնիցկհեռացներքրտնքիհետ
ցեխդարձածքաղաքայինփոշին՝կինըերեխայինդուրսբերելովմանկասայ
լակից,զգուշորենտեղավորեցօրորոցում,ապաշտապեցգցելուսեղանը:

� Գուգո, մի բան կարա±մ հարցնեմ,� ասաց կինը, երբ արդեն ընթրիքն
ավարտելէինուհեռուստացույցիառաջտեղավորվածսուրճնէինխմում:

�Հարցրա,Լուս,�գորովանքովպատասխանեցԳուգոն:
�Գուգ,էնմերհարևանՇողիկըմիշտմիտեսակավրասնայում,ինչի±:
Գուգոյիդեմքը,մինչայդանտարբեր,հանկարծակիլարվեց,սրվեց,սուր

ճիբաժակըբռնածձեռքըդողաց,իսկնույնպահինպատահմամբհյուրասե
նյակմտածմորնուղղվածնրահայացքըմիբանէրմիայնհարցնում՝ չլինի±
կիննիմացելէկամգլխիընկել:

�Եսիմ,Լուսջան,�ինքնիրենհավաքելովպատասխանեցԳուգոն,�կնիկ
աէլի,թողնայի,նայելուցվնասչկա:
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