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Որ աչքերը բացեցիր, ի՞նչ են տեսնելու։ Իրենց
թշվառությունը։ Ուրեմն թող փակ աչքերով մնան ու
շարունակեներազել։

Միպահլռեց,գլուխըքորեց,մտածումէր։
-Միբացառությամբ,-ասացվերջապես,-եթե...
-Ի՞նչ,ասատեսնեմի՞նչ։
- Մի բացառությամբ, եթե միայն, երբ նրանցաչ-

քերը բացվեն, դու նրանցավելի լավաշխարհ ունես
ցույցտալու...Ունե՞ս։

ՆիկոսԿազանձակիս 

Իրիկնամուտէր:Ամպերը իջելէիներկնքիցուսահելովփարթամկանա-
չիվրայով՝լցվումէինանտակ թվացողձորը:

Պռնկին կանգնած մարդիկ չէին շտապում հեռանալ։ Չգիտես՝ հիանո՞ւմ
էինտեսարանով,թե՞վայելումէինբարձրությանվախիցառաջացողադրենա-
լինիհոսքը։ 

Հովոնավարտելէրաշխատանքը։Ինքնիրգլխիտերնէր.քաղաքումոչգոր-
ծարանկար,որաշխատելիսլիներ,ոչէլխանութիբանվորէր,որլույսերնիրհետ-
ևից անջատեր,պահեստիդռներըկողպերուհոգնածոտքերըքարշտարտուն։ 

Ամեն օրվա վերջում հաշվում էր փողերը, համեմատում նախորդ օրվա
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եկամտիհետուշարժվումառաջ։Պատահումէր՝փողչէրվաստակում,բայց
ձեռքերըթափտալովերբեքտունչէրմտնում.միտոպրակքաղցրավենիքգո-
նեպարտադիրհավաքվումէր: Տնեցիքսպասումէին.պատվիհարցէր։ 

Ձեռքերըտարավգրպաններն ու համոզվեց, որ դատարկ են։ Հայացքով
զննեցտոպրակիպարունակությունը.անփութորեն լցրած շոկոլադե կոնֆետ-
ների քանակից դեմքին սփոփիչ  ժպիտ եկավ։ §Գոնեաղջկերքը կուրախա-
նան¦,- մտքում ինքն իրեն գոտեպնդեց Հովոն ու սկսեց դհոլը տեղավորել
պատյանիմեջ։

-Ա՛Գոռիկ,եկէստեղ,էստոպրակըվերցրաձեռիցս,մատներսթույլեն։
-Եկա,եկա,սպասի,- ծառիհետևիցձայնտվեց Գոռիկնու վերքաշելով

շալվարը՝քայլերնարագուղղեցմեծեղբորկողմը։ 
Նորից պետք է ոտքով գնային տուն, այլ ելք չկար՝ քաղաքում տրանս-

պորտ չկար, միակ ավտոբուսը մարդկանց իրենց քաղաքից մոտակա քա-
ղաքէրտեղափոխում։Պատահումէր՝քաղաքիհյուրերինխնդրումէինիրենց
վերցնել ու ճանապարհին իջեցնել, եկող-գնացող մեքենաներում հիմնակա-
նումտեղչէրլինում։ 

-Հովո,էսօրարևչկա,արիշուտգնանք:
-Գնու՜մենք։Արիձորիպռնկովպտտվենք,տեսնենք՝ինչկա,նորգնանք:
- Լա՜վ,արի,-բայց,մեկա,դհոլդարդենտեղավորելես,հիասթափված

հոգոցհանեցԳոռիկը,-դեմիհատէդշակալադներիցտուրուտեմ...
-Չէ,սպասիտունհասնենք,-ձեռքըեղբորուսինգցելով՝ Հովոնշարժվեց

դեպիձորաբերան:
Միքանիրոպեիցտեղհասան ուկանգառան՝լուռհայացքներնուղղե-

լովդեպիարևելք,կարծեսմտովիհարգումէինարդենմիքանիօրերկնքում
չհայտնվածարևիհիշատակը: 

Բնության կամ Աստծո հետ ներքին խոսակցությունն ավարտելուց հետո
Հովոնշրջվեցձախուդիմեցիրենիցմիքանիքայլհեռուկանգնածանծանոթին.

-Էսձորիցդեռոչոքիրանցածչիգցել,սաձերքաղաքիմոստերիցչէ,-
չսպասելովարձագանքի՝շարունակեց,- հեսաորճոպանուղիսարքեն,էնմի
կողմնէլկարաքգնալ:

ԱնծանոթըշրջվեցՀովոյիկողմըուժպտաց.
-Էստեղիցճամփակա՞դեպիներքև:
-Կա,բայցինչի՞դէպետք,էստեղիցավելիլավնատեսարանը:
-Լավ,ուրեմնկվստահեմքեզ:øեֆիեքեկե՞լ:
-Չէ,չէ,գործի,-մեջընկավԳոռիկը:
Մեծեղբայրըխիստհայացքնետեցդեպիաջ՝եղբորկողմը,ապաթեք-

վեցձախուգլխիլուռշարժումով հաստատեցԳոռիկիասածը:
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ԱնծանոթըմիքանիքայլարեցուձեռքըգցեցՀովոյիուսին.
-øանի՞տարեկանես:
-Տասներեք,անունսէլՀովոա,-կանխազգալովհաջորդողհարցը՝միան-

գամիցպատասխանեց:
-Դպրոցգնո՞ւմես,Հովոջան:
-Հիմաարձակուրդիմեջեմ,տուրիստներիհամարդհոլեմնվագում:
-Ճիշտա,մտքիցսթռելէր,որամռաներկրորդամիսնաարդեն:Մալադեց,

փաստորենպապայիդօգնումես:
Հովոնչպատասխանեց:Գոռիկըգլուխըվերբարձրացրեցուհարցական

հայացքովսպասեցեղբորխոսքին:Հովոնլուռէր:
-Պապադ որտե՞ղա, Հովո,-այդ կողմերի համարանսովոր հարցտվեց

անծանոթը:
  -Ռուսաստան... 
-Ի՞նչգործաանումէնտեղ:
 -Ամուսնացելա։
Հասկանալովգործածսխալը՝անծանոթըփորձեցշտկելիրավիճակը.
-Կարևորը,որմամանկողքներիդա,դուքէլերկուախպերովմամայինթև

ութիկունքեք:
-Չէ,մենքյոթնենք՝երեքախպերուչորսքուր,միքուրսիրավաբանա,-

հպարտութամբվրաբերեցՀովոն։ 
-Որտե՞ղաաշխատում։ 
-Չիաշխատում,սովորումահամալսարանում։ 
-Ես էլ Գոռն եմ, գերազանցիկ եմ,- չհամբերելով՝ իր հերթին մեջ ընկավ

փոքրեղբայրը։
-Փաստորենմամանձեզնովհպարտանալուիրավունքունի։ 
-Եսի՜մ,-եղբայրները վերձգեցինուսերը:
-Մամայիերեսնո՞վատեսնում,-հավելեցՀովոն։ 
-Ինչի՞,հիմաորգնաքտուն,հացկուտեք,կարոտներդկառնեք։ 
-Մամանհացիփռումաաշխատում, բայցեսմուզիկանտեմդառնալու,

Գոռիկնէլբիզնեսմեն,-եղբորուսինտմբտմբացրեցՀովոն։
 -Դե,Արցախընվագիր,տեսնեմ՝ոնցեսպարապել։ 
Հովոնշտապովպատյանիցհանեցդհոլնուգցեցուսին։Ափըբացեց,որ

կոշտացածումկանուտմատներովզարկտա,բայցհապաղեց. 
-Եսձախլիկեմ,ոչինչ,չէ՞... 
-Դունվագի՜ր,Հովոջան,կապչունի...
øիչանց միխումբերիտասարդներշրջապատելէինՀովոյինուպարէին

բռնել։
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Գիշերվա անձրևից խոնավացած հողն աստիճանաբար պնդանում էր
պարողների ոտքերիտակ, իսկ Հովոյի հուժկու հարվածներիցմերթընդմերթ
միանումէրկողքինկայանածմեքենայիանվտանգությանազդանշանը։

Գոռիկըհրճվումէրեղբորով։Ձեռքերըվերպարզած՝ցատկոտելովանց-
նումէրպարողներիարանքներովուաչքիտակովնայումՀովոյին:

Ապագա §մուզիկանտը¦ ուշադրություն չէր դարձնում  իր գրպանները
սահող§շաբաշ¦-թղթադրամներին՝դհոլէրզարկում:

Պարնավարտվեց:  Բոլորըժպտում էին,բացի Հովոյից,որըհայացքով
եղբորնէրփնտրում.

-Գոռիկ, եկ գնանք, արդեն ուշ է,- չգիտես՝ մատների ցավի՞ց, թե՞ օրվա
անակնկալավարտից գոհ՝ափերնիրարշփելովձայնեցՀովոն:

Նրանց ծանոթ անծանոթը պարողների խմբից առաջ եկավ, գրկեց 
Հովոյինուշունչըտեղըգցելով՝վրաբերեց.

-Ճի՛շտենէ՛լիասում,արցախցիներիցլավէլո՞վպիտի §Արցախը¦նվագի:
-Մենք ղարաբաղցիչենք,-եղբորըհերթչտալով՝պատասխանեցնրանց

մոտեցածԳոռիկը,-Հայաստանիցենքեկելէստեղապրում:
Հավաքվածներըզարմանքովիրարնայեցին:
-Եկե՛ք,երեխեք,շարժվենք,արդենուշէ,ձեզէլտունկհասցնենք։ Ճամփին

կշարունակենքզրույցը,-շտապեցրեցանծանոթը,-որտե՞ղեքապրում։
-Երկուսենյականոցկվարտիրաանախկինհանրակացարանում,-նորից

խոսեցԳոռիկը,-բայցտեղավորվումենք։
-Նկատիունեմ՝քաղաքիո՞րմասում։
-Վարչաշենքի մոտ,- կարճ ուղղում մտցրեց Հովոն,- դուք էլ երևի էն մեծ

հյուրանոցում,չէ՞,-ուձեռքըպարզեցդեպիհեռվումնշմարվողիննհարկանի
կառույցը։

-Հա,Հովոջան...
Եղբայրներըհետևեցինխմբինուտեղավորվեցինմեքենայիմեջ։
Ճանապարհըոտքիհամարերկարէր,մեքենայիհամար՝կարճ։Ոչինչէլ

չհասցրինխոսել։Երեխաներըլուռուզգաստէիննստել:
Րոպեներ անց արդեն տեղում էին։ Հրաժեշտը ճանապարհից երկար

տևեց։Երբարդենբոլորըհասցրելէինգրկախառնվելերեխաներիհետուգո-
վեստիվերջինխոսքերնասելնրանց,անծանոթըերկուձեռքովամուրբռնեց
Հովոյիուսերըևուղիղնայեցնրաաչքերիմեջ.

-Հովո,չասիր,մյուսախպերդփո՞քրաձեզնից,թե՞մեծ, ի՞նչաանում,ին-
չո՞վազբաղվում։

Գոռիկըհպարտկեցվածքընդունեց,բայցայսանգամչմիջամտեց.
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- Մեծախպերսծառայումա,պոստապահում։ Միքանիօրառաջկրա-
կոցներ եղել են, բայցդուք հանգիստմանեկեք, էստեղ լիքը սիրունտեղեր
կան։

-Բարձրացեքտուն,Հովոջան,մենքէլիկգանք։
-Կգաք,կգաք,մինչևկռվիսկսելըկգաք։Բայց,ավելիլավա,շուտպսակ-

վի ու ինձ կանչի, որ  հարսանիքիդ նվագեմ, էդ ժամանակարդեն հայտնի
մուզիկանտկլինեմ,համէլքոքաղաքըկտեսնեմ։

-Անպայման,Հովոջան,անպայման...
...գիշերվա մութն ու անթափանց մառախուղն ամբողջովին ծածկել էին

ձորնուկիսավերքաղաքը։Շենքիհատուկենտբնակեցվածբնակարաններից
մեկումարտասովորեռուզեռէր.թարմունորթխածհացիբույրըտարածվել
էրտան բոլորանկյուններում։ Հովոն նստել էր սեղանի շուրջն ու լոբով ճաշ
էրուտում,իսկաղջիկերեխաներըկողքիսենյակումտաքհացիմեջբրդուճ
արածշոկոլադէինվայելում։

-Հովիկ,շուտարա,վերջացրու,որամանները լվանամուքնեմ,հոգնած
եմ,-խոհանոցիցլսվեցմորձայնը։

-Հեսա,մամ,քիչմնաց,-ալարկոտձայնովվերջապեսխոսեցՀովոն։
-Երեխեքին շուտ կպառկեցնես, դու էլ շուտ կքնես,ախպերդ էր զանգել,

վաղնառավոտյանգալիսա, մի շաբաթովօտպուսկենտվել։ Գայանենցե-
րեկվակողմերընորկհասնիտուն,երեկխաբարեմարել։ Վաղվահամարէլ
ամենինչպատրաստա,մնումաշուկագնասումիքանիբանառնես:

-Գոռի՜կ,ո՞ւրես,եկէստեղ,տեսնենքինչքանփողկա,ինչենքանում:
-Եկա,եկա,չենթողնումմարդհանգիստփողհաշվի,-շալվարըվերքա-

շելովփնթփնթաց Գոռիկնուհետևիցանջատեցզուգարանի լույսը,-առանց
ինձչեքկարողանումէլի՛...


* * *

Հյուրանոցիսենյակներիցմեկումերկուհոգինստածզրույցիէինբռնվել.
ժամնարդենուշէր,բայցխոսակցությունըչէրդադարում:

-Չեսուզո՞ւմքնել:
-Չէ,ինչի՞...
-Հեչ,ուզումեմմիքիչմենակմնամուերազեմ:Գիտե՞սինչեմմիշտերա-

զում:
 -Հիմաի՞նչ,երազանքներովդսկսելուեսկիսվե՞լ։Մ նա՞մ,թե՞գնամ,կողմ-

նորոշվիր:
-Սպասիր,սպասիր,միշեղիր,հիմաաչքերսփակեմուսկսեմ:
-Փաստորենէստեղիարաղնիրգործնարելա...
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-Չէ՜,քիչխոսիր:Հիշո՞ւմեսՀովոյին։
 -Հա, բա ոնց չեմ հիշում, կարգին տղա էր, երազում էր լավ երաժիշտ

դառնալ:
-Իրտարիքումես էլերազանքներունեի: Մեծացա,բայցերազանքս չի

փոխվել:
-Միօրկիրականանա,ոչինչ:
-Երազումեմիմքաղաքիվրայովթռչելումասին:
-Է՜,ինքնաթիռնստիրկամուղղաթիռ,վատագույնդեպքում՝օդապարիկ:
-Չէ՜,եսհենցինքսպիտիթռչեմ: Պիտիմիմոտոցիկլետգնեմուդրանով

սավառնեմ,վերևիցհիանամքաղաքովս:
 -Ցնդե՞լ ես: Մոտոցիկլետով շատ-շատ մի քանի մետր կանցնես, տասը

վայրկյանէլչեսկարողանաօդումմնալ,էլուրմնացհիանաս:
 -Մի քանի մե՜տր: Պիտիամենաերկարպողոտայի վրաթափհավաքեմ

ութռնեմ-անցնեմքաղաքիամենահայտնիշենքիվրայով.մոտավորապեսմի
երեքհարյուրմետր:

-Ցնդելես,լուրջեմասում...
-Հա,հնարավորա...
-Լսի՜,անհույսբաներեսասում:Հեչչեսփոխվել:
-Փոխվե՞մ,հանունինչի՞,ի՞նչպատճառով:
-Հանունավելիարժեքավոր,անանձնականնպատակներիուգաղափար-

ների:
-Թողերազեմ,միշեղիր,եսարդեներկնքումեմ:øաղաքիմառախուղից

վերեմբարձրացել:
 -Բարձրացիր, բարձրացիր, գուցե էնտեղ մի բան փոխվի ներսումդ:

Փոխվելուհամարվեհերազանքներունենալէպետք,իսկդուանգամկարգին
երազել չգիտես:Էսկյանքումերազում էոտքըկամձեռքըկորցրածմարդը՝
վազելու,ամուր,երկուձեռքովգրկելումասին։Կույրըկարողէերազելհարա-
զատներին,սիրածմարդուն,աշխարհըտեսնելումասին։Զավակինկորցրած
ծնողնուծնողներկորցրածներըկարողեներազելևս մեկհանդիպմանմա-
սին, վերջին պահին զղջում ունեցող սրիկան կարող է երազել Աստծո կամ
մարդկանց բարեհոգության ու ողորմածության մասին. ողորմության մասին
երազումեննրանք,ովքերուժչունեն,հնարչունեներկնքիցանձրևբերելու,
ործարավհագեցնեն։

-Վերջացրի՞ր...
-øոնըֆանտաստիկցանկություններեն՝անլուրջկամժամանակավրեպ,

որոնցով լցնում ես ներսիդ դատարկությունը: Ո՞ւր հասար, հանճարե՜ղ երա-
զող։
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-Պոստեր:
 Լռություն տիրեց։ øաղաքի փողոցներում ուրվականի պես թափառող

խաղաղությունըբացպատուհաններովթափանցեցսենյակուձուլվեցընկեր-
ներիշնչառությանը։Մեկըշարունակումէրերազել,մյուսը,բազմոցինփռված,
հիշողություններիգիրկնէրընկել։

Սենյակիլույսերնանսպասելիհանգեցին։Դրսումորոտիձայնհիշեցնող
դղրդյունլսվեց։

-Էսի՞նչէր,-տեղիցվերթռավհիշողություններիգիրկնընկածընկերը։
-Երևիկայծակէր,արդենքանիօրաամպամածաէսկողմերը։
-Աչքերդբաց,սենյակումարդենմութէ,կարողեսբացաչքերովերազել:

Լույսերըտարելեն։
-Ավելի լավ էդուրսարիբալկոն,տեսմենակմեր լույսերնենտարել,թե՞

կողքիշենքերիննէլ:
-Մառախուղ է, բան չի երևում,- պատշգամբից հնչեց փոքր-ինչ վախվո-

րածձայնը:
Ակնթարթ հետո տարբեր կողմերից ավելի սաստիկ պայթյուններ որո-

տացին։ Պատշգամբում կանգնած ընկերը, բազրիքիցամուր բռնած,աչքե-
րը կկոցեց ու ուշադրությունը լարեց. հեռվումառկայծող կարմիր կետեր էին
նշմարվում։Մառախուղինաստիճանաբարփոխարինելուէինգալիսծխիամ-
պերը։

-Ներսարի,չեսհասկանո՞ւմ,սկսվե՜ց...
-Հովոյիդշենքըո՞րկողմումէր՝ա՞ջ,թե՞ձախ:
øաղաքիշչակներիցսուր,ականջծակողօդայինտագնապիազդանշա-

նըտարածվեցամենուր:
Բոսորագույներկնքիցլուսավորվածփողոցովերկուհոգիշնչակտուրվա-

զում էինդեպինախկինհանրակացարանայինշենքիկողմը:Արկերըշարու-
նակումէինիրարհետևիցպայթելքաղաքիտարբերկողմերում:Վայրկյաններ
տևող դադարների ընթացքումանծանոթը, հուսահատությանը կուլ չգնալով,
կիսաձայնկրկնումէր.

-Հովո՜,դուդեռպիտիհայտնիմուզիկանտդառնաս...
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