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Դու ռը փա կե լով վեր ջին այ ցե լուի հետևից՝ Կար մե նը 
ծոծ րա կը թեթևա կի հե նում է պա տին, զգում է մա կերևույ-
թի սառ նու թյու նը և լավ չտես նող մար դու նման հա ճա-
խակի թար թում աչ քե րը: Աջ ձեռ քում ցավ է զգում, իսկ 
շուր թերն ուռած են ան դա դար համ բույր նե րից: Եվ քա նի 
որ չգի տի ինչ ասել, կրկնում է այն, ինչ ասում է առա-
վո տից. «Վա լեն, հա վատս չի գա լիս, անհ նար է հա մա-
կերպ վել էդ մտքի հետ»: Վա լե նը նրբո րեն բռնում է նրա 
ձեռ քը և չհան դի պե լով որևէ դի մադ րու թյան՝ մի ջանց քով 
տա նում իր սեն յակ.

– Պիտի մի քիչ քնես, Մենչու: Ես հիանում եմ քո արիու-
թյամբ, բայց ինքդ քեզ մի խա բիր, ահա վոր ար հես տա-
կան է նայ վում: Դրա նից ավե լի ես սպառ վում: Նյար դերն 
իրեն ցը կա նեն: Վա ղը կտես նես:

Կար մե նը նստում է մեծ մահ ճա կա լի եզ րին և հ նա-
զան դորեն հա նում կո շիկ նե րը՝ ձախ ոտ քի ծայ րով հա նե-
լով աջ ոտ քի կո շի կը, հե տո՝ հա կա ռա կը: Վա լեն տի նան 
նրան օգ նում է պառ կել, իսկ հե տո վեր մա կը եռանկ յու-
նաձև ծա լում է, որ պես զի ծած կի մարմ նի կե սը՝ գոտ կա-
տե ղից մինչև ոտ քերը: Մինչև աչ քե րը փա կե լը Կար մե նը 
հան կարծ վա րա նում է.

– Քնել, ոչ, Վա լեն, քնել չեմ ուզում, ես պի տի նրա հետ 
լի նեմ: Այ սօր վեր ջին գի շերն է: Դու լավ գի տես:

Վա լեն տի նան զգոն է երևում: Ինչ պես նրա ձայ նը 
(ձայ նի տո նայ նու թյունն ու բարձ րու թյու նը), այն պես էլ 
շար ժում նե րը անս պառ էներ գիա են փո խան ցում.
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– Չես ուզում, մի քնիր, բայց հանգս տա ցիր: Պի տի 
հանգս տա նաս: Համենայնդեպս, գո նե փոր ձիր:– Նա յում 
է ժա մա ցույ ցին:– Վի սեն տեն չի ուշա նա:

Կար մե նը ձգվում է սպի տակ վեր մա կի տակ, փա կում 
է աչ քե րը, բայց կար ծես դա էլ նրան քիչ է թվում, և լույ-
սից պաշտ պան վե լու հա մար դրանք փա կում է աջ մերկ 
թևով, որը սև ս վի տե րի՝ մինչև դաս տա կը ծած կող մա սի 
հա մե մատ ահա վոր գու նատ է երևում: Ասում է.

– Կար ծես մի դար ան ցած լի նի այն պա հից, երբ այս 
առա վոտ զան գե ցի քեզ: Աստ ված իմ, ի՜նչ ասես, որ 
չե ղավ: Բայց դեռ հա վատս չի գա լիս, անհ նար է հա մա-
կերպ վել էդ մտքի հետ:

Կար մե նը պառ կած է՝ փա կող-պաշտ պա նող թևը 
աչ քե րին դրած. մտո վի տես նում է անար տա հայ տիչ և 
փայ տա մած դեմ քեր, որոնք ան հա ղորդ, բայց իբրև թե 
վշտա լից ասում են. «Այդ պի սի բա ներ», « Պի տի հա մա-
կերպ վես», « Կար մեն, հոգ տար քո մա սին, դու պետք ես 
երե խա նե րին», « Վա ղը քա նի սի՞ն են վերց նում»: Ինքն էլ 
թե. «Շնոր հա կալ եմ, ոմն մեկ» կամ «Շնոր հա կա լու թյուն, 
ոմն մե կու հի», իսկ պատ վար ժան այ ցե լու նե րին. «Ի՜նչ 
ուրախ կլի ներ խեղճ Մա րիոն, եթե տես ներ ձեզ այս տեղ»: 
Այ ցե լու նե րը փո խա րի նում էին մե կը մյու սին, բայց նրանց 
թի վը չէր պա կա սում: Նման գե տի հու նի: Սկզ բում ամեն 
ինչ պարզ էր ու սո վո րա կան: Եր կա րա վուն դեմ քեր, լար-
ված լռու թյուն: Լար վա ծու թյու նը մեղ մե լու հա մար հենց 
Ար ման դոն էր, որ անեկ դոտ պատ մեց միանձ նու հի նե րի 
մա սին: Մտա ծել էր՝ Կար մե նը չի լսի, բայց լսեց, թեպետ 
ան կախ նրա լսել-չլսե լուց, Մո յա նոն՝ իր կաթ նա գույն գու-
նատ դեմ քով և վար դա պե տի սև, մե տաք սան ման մո րու-
քով, նա խա տին քով լուռ հա յացք գցեց նրա վրա: Այ նու-
հան դերձ, լար վա ծու թյու նը առաջ վա նը չէր: Մո յանո յի 
մո րուքն ու մա հա ցու գու նա տու թյու նը հա մընկ նում էին 
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հո գե հանգստ յան տրա մադ րու թյան հետ: Փո խա րե նը 
Վա լե նի շեկ գանգ րա փուն ջը դրա հետ հեչ չէր խո սում: 
«Երբ ինձ ասա ցին, չհա վա տա ցի: Ախր երեկ էի տե սել 
նրան»: Կար մե նը կռա նում էր և համ բու րում այ տե րը: 
Իրա կա նում չէին համ բուր վում, միմ յանց զննե լով՝ հպում 
էին այ տե րը՝ սկզբից՝ ձա խով, հե տո՝ աջով, համ բու րում 
էին օդը կամ գու ցե ինչ-որ մե կի ար ձակ մա զե րը, եր կուսն 
էլ լսում էին համ բույ րի ձայ նը, բայց չէին զգում ջեր մու-
թյու նը: «Ես՝ նույն պես: Երե կո յան ճա շեց, կար ծես ոչինչ էլ 
չէր եղել, հե տո կար դաց մինչև ուշ գի շեր: Իսկ առա վոտ-
յան՝ խնդրեմ: Մտ քովս էլ չէր անց նի»: Մո յա նո յի մո րու-
քը հրա շա լիորեն ներ դաշ նակ վում էր մի ջա վայ րի հետ: 
Նաև գիտ նա կա նի դեմ քի պես ճեփ-ճեր մակ երե սը: Նա 
միակ մարդն էր, որին Կար մե նը կա րող էր երախ տա-
պարտ լի նել: « Չե՞ս նեղ վի, եթե քո ղը բա ցեմ»: «Ամենևին, 
ըն կե րու հիս»: «Այդպի սի բա ներ, Կար մեն»: Եր կու կա նայք 
այ տե րը սեղմե ցին միմ յանց, նախ՝ ձա խով, հե տո՝ աջով, և 
համ բու րե ցին օդը, դա տար կու թյու նը, երևի ինչ-որ մե կի 
ար ձակ մա զե րը, այն պես որ, եր կուսն էլ զգա ցին համ-
բույր նե րի ձայ նը, բայց ոչ ջեր մու թյու նը: «Երդ վում եմ՝ էս 
տես քով հան գուց յալ տե սած չկամ: Նույ նիսկ գույ նը չի 
գցել»: Եվ Կար մե նն ան սահ ման հպար տու թյուն զգաց 
հան գուց յա լի նկատ մամբ, կար ծես նրա վաս տակն էր: 
Ոչ ոք չէր կա րող հա մե մատ վել Մա րիո յի հետ. նա իր 
հան գուց յալն էր, ինքն էր նրան հար դա րել: Բայց Վա լե-
նը պնդում էր. «Ես նա խընտ րում եմ նրան ողջ հի շել»: 
«Տես, է, բա ցար ձակ չի փոխ վել»: « Նույ նիսկ այս վի ճա-
կում»: Նույ նը եղավ նաև Մեն չուի հետ, բայց Մեն չուն 
նրա դուստրն էր և ուրիշ ճար չու ներ: Երբ վե րա դար ձավ 
դպրո ցից, Կար մե նը Դո րո յի օգ նու թյամբ ստի պեց նրան 
ներս մտնել և բա ցել աչ քե րը, որոնք աղ ջի կը հա մա ռո-
րեն փա կում էր: «Ըն կե րու հիս, հան գիստ թող նրան, նա 
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դեռ երե խա է»:– «Նա նրա դուստրն է և կա նի այն, ինչ ես 
կհրա մա յեմ»:– Հիս տե րի կի մե կը: Մեն չուն իրեն հիս տե-
րիկ կնոջ պես էր պա հում:

– Մենք օձ ենք տա քաց նում մեր կրծքին:
– Վերջ տուր, Մեն չու, հանգս տա ցիր, ինչ ուզում ես 

արա, միայն թե հանգս տա ցիր: Հի մա ոչ մի բա նի մա սին 
մի մտա ծիր:

Գրե թե բո լո րը մռայլ կեր պար ներ էին՝ մթա մած, ան -
թա փանց աչ քե րով: Նրանց միա վո րում էր պա տաս խա-
նա տ վու թյան աղոտ զգա ցու մը, կա ղա պա րող սեն տի-
մեն տա լիզմն ու հո շո տող կրքի մեջ նրան՝ Կար մե նին, 
խեղ դե լու ցան կու թյու նը՝ լի նի մատ նե րով, թե շուր թե րով: 
Նրանք գա լիս էին շփո թա հար դեմ քե րով՝ տեն չա  լով 
հնարա վո րինս շուտ դուրս գալ: «Երբ ինձ ասա ցին, չհա-
վա տա ցի: Ախր երեկ էի տե սել նրան»: « Խե՜ղճ Մա րիո, 
ախր այն քա՜ն ջա հել էր»: Վա լեն տի նա յի շեկ գանգ րա-
փունջն աչք էր ծա կում: Ինչ պես նաև դա գաղի հետևի 
գրքե րը՝ իրենց փայլփ լուն, կար միր, կա նաչ, դե ղին շա -
պիկ նե րով: Երբ « Քա րո նի» տղա նե րը գնա ցին, Կար մենը 
համ բե րա տար հեր թով զննում էր փայլփ լուն շա պիկ-
նե րը, որոնք շե ղում էին մարդ կանց ուշադ րու թյու նը սև 
կ տո րից: Վեր ջում, ձեռ քե րը փո շու մեջ կո րած, տա րօ րի-
նակ գո հու թյուն զգաց: 

«Այդ պի սի բա ներ»: «Նն ջիր խա ղա ղու թյամբ»: Վեր-
ջում շատ լավ արեց, որ Բերտ րա նին խո հա նոց ուղար-
կեց: Կա տա րա ծուն եր բեք չպետք է նույն տե ղում գտնվի 
ուսու ցիչ նե րի հետ: Իսկ հե տո՝ ևս մեկ տե սա րան: Նրա 
մեղ քով Ան տո նիոն ան հար մար դրու թյան մեջ էր ըն կել: 
Նման դեպ քե րում խու լերն անե լիք չու նեն: Ան տո-
նիոն միայն ասաց. « Լավ մար դիկ մեռ նում են, վա տերս 
մնում ենք». իրա կա նում նման բան չա սաց, քթի տակ 
փնթփնթաց, բայց Բերտ րանն ասաց. «Ի՞նչ եք ասում»,– և 
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Ան տո նիոն շշու կով կրկնեց՝ նախ կաս կա ծան քով նա յե-
լով շուր ջը, ապա Բերտ րա նը, թոթ վե լով ուսերն ու վկա-
յա կո չե լով հան դի սա տե սին, բարձ րա ձայն ասաց. «Ես 
ոչինչ չեմ լսում», ապա Ան տո նիոն նա յեց հան գուց յա լին, 
այ նու հետ՝ ներ կա նե րին, ապա նո րից ու նո րից կրկնեց, 
էլ ավե լի ուժեղ. «Ա սում եմ՝ լավ մար դիկ մեռ նում են, 
վա տերս մնում ենք», և Բերտ րա նը պա տաս խա նեց. «Ախ, 
կնե րեք, չէի լսել»,– և բո լո րը հաս կա ցան աս վա ծը:

Ոմանք գա լիս էին, ոմանք՝ հե ռա նում: Բո լո րին միա-
վո րում էին պա տաս խա նատ վու թյան անո րոշ զգա ցումը 
և քծնան քով ու հե տաքրք րա սի րու թյամբ փո թորկ ված 
դեմ քե րը: Ան տո նիո յի կի նը՝ Բե նեն, օգտ վե լով լար ված 
լռու թյու նից, խո րա գույն հո գո ցից հե տո, երբ թվաց՝ ուր 
որ է կպայ թի, ասաց. « Սիր տը դա վա ճան է, հայտ նի բան 
է»: Դ րա նից բո լո րը թեթևա ցած շունչ քա շե ցին: Աչ քե րը 
կորց րին իրենց ցա վոտ ար տա հայ տու թյու նը, դեմ քե-
րը հետզ հե տե կլո րա ցան: Մե ղա վո րը գտնվել էր: Բայց 
Կար մե նը միայն մի բան ասաց Բերտ րա նին. « Բերտ րան, 
գնա ցեք խո հա նոց, էս տեղ շարժ վե լու տեղ չկա»: 

– Չես պատ կե րաց նի՝ ինչ էր կա տար վում խո հա նո-
ցում, Վա լեն: Իս կա կան խառ նաշ փոթ: Ի վեր ջո, Մա րիոն 
այն քան սիր ված էր հա սա րակ մարդ կանց շրջա նում: 

– Այո, սի րե լիս, բայց հի մա լռիր: Ոչ մի բա նի մա սին մի 
մտա ծիր: Փոր ձիր հանգս տա նալ, աղա չում եմ: 

– Կար ծես մի դար ան ցած լի նի այն պա հից, երբ այս 
առա վոտ զան գե ցի քեզ, Վա լեն: 

Զան գեց նրան, երբ պարզ վեց ինչ է պա տա հել: Եվ 
Վա լենն իս կույն վա զեց: Նա առա ջինն էր: Կար մե նը 
մե կու կես ժամ հո գին բա ցեց նրա առաջ: «Սո վո րա բար 
նա ավե լի շուտ էր վեր կե նում, բայց երբ բա ցում էի շեր
տա վա րա գույր նե րը, մտա ծում էի՝ գու ցե քնած է: Ան կեղծ 
ասած՝ ինձ զար մաց րեց նրա կեց ված քը, որով հետև 
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Մա րիոն սո վո րա բար կող քի վրա էր քնում, ոտ քե րը՝ 
ծա լած, ուս տի մահ ճա կա լի կե սը չա փա զանց շատ էր 
նրա հա մար, իհար կե եր կա րու թյամբ, ոչ լայ նու թյամբ, 
պատ կե րաց րու՝ դա ինձ ինչոր առու մով կաշ կան դում էր, 
բայց նա բա նի տեղ չէր դնում, ասում էր, որ միշտ է այդ
պես եղել, որ դա նրա մոտ ման կուց է, ինչ իրեն հի շում 
է, բայց այս առա վոտ բե րանք սի վայր էր պառ կած, հան
գիստ, խա ղաղ դեմ քով, որ Լուիսն ասում է, որ մահ վան 
ժա մին մար դիկ բնազ դա բար զգում են, որ խեղդ վում են 
և շրջ վում են, որ պես զի ավե լի հեշտ շնչեն, բայց, ըստ իս, 
նրանք նման են ջրից դուրս հա նած խեղ դա մահ լի նող 
ձկնե րի, հաս կա նո՞ւմ ես, բայց դեմ քի գույ նը և այլն, կար
ծես ոչինչ էլ չէր եղել, լրիվ նոր մալ էր, ոչ էլ կծկվել էր, 
կար ծես քնած լի ներ»... Բայց երբ դի պել էր նրա ուսին՝ 
ասե լով. « Վեր կաց, Մա րիո, ար դեն ուշ է»,– նույն պա հին 
այր վա ծի պես ձեռ քը հետ էր քա շել: «Սիր տը դա վա-
ճան է, հայտ նի բան է»: « Վա ղը քա նի սի՞ն են վերց նում»: 
«Ես՝ նույն պես: Երե կո յան ճա շեց, կար ծես ոչինչ էլ չէր 
եղել, հե տո կար դաց մինչև ուշ գի շեր: Իսկ առա վոտ յան՝ 
խնդրեմ: Մտ քովս էլ չէր անց նի»: Նա հարց րեց Վա լե նին 
(վստա հում էր նրան).– Վա լեն, չգի տե՞ս արդ յոք՝ Մա րիոն 
ձերդ գե րա զան ցու թյուն կոչ մանն ար ժա նա ցել է, թե ոչ: 
Խոս քը սին մե ծամ տու թյան մա սին չէ, ինձ ճիշտ հաս-
կա ցիր, բայց մտա ծիր ծա նու ցագ րի մա սին, հաս կա նո՞ւմ 
ես, առանց դի մե լաձևի, չոր-չոր ծա նու ցա գի րը կա րող է 
ան պատ կա ռու թյուն թվալ: Վա լեն տի նան չէր պա տաս-
խա նում:

– Լսո՞ւմ ես:
Նրան թվաց՝ Վա լե նը լաց է լի նում:
– Դե, չգի տեմ,– անս պա սե լի ար ձա գան քեց Վա լե նը:– 

Ինձ շփո թեց րիր: Մի վայրկ յան սպա սեք, ես կխնդրեմ 
Վի սեն տեին: 
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Կար մե նը լսեց լսա փո ղից եկող աղ մու կը, նաև մի ջ-
անց քով անց նող Վա լե նի ռիթ միկ ոտ նա ձայ նե րը, որոնք 
գնա լով ավե լի ան հաս տատ ու հապշ տապ էին դառ նում: 
Քիչ անց. «Վի սեն տեն ասում է, որ ոչ, որ ձերդ գե րա զան-
ցու թյու նը միայն դի րեկ տոր նե րի հա մար է: Ցա վում եմ, 
սի րե լիս»: 

Դրանք հա մառ, կպչուն ուր վա կան ներ էին, որ 
տզրուկ նե րի պես կպչում էին նրա ձեռ քից կամ ստի-
պում կռա նալ նախ՝ ձախ, ապա՝ աջ: Չես պատ կե րաց նի՝ 
ի՜նչ տպա վո րու թյուն թո ղեց այդ ամենն ինձ վրա, ուտել 
նույ նիսկ չէի կա րո ղա նում: Ան խելն ասում էր. « Կեր, կեր, 
այլևս ոչինչ չես փո խի»: Իսկ երե խա ներն իրենց ծնուն
դով վշտից բա ցի ուրիշ ոչինչ չեն բե րում, քեզ ար նա քամ 
են անում, փորդ կա խում, որ մեջն ապ րեն: Ինչ պես տես
նում ես, Մա րիո, ոչ մի ար ցունք: Ավե լին՝ նրանք նույ նիսկ 
իրենց հոր մա հը չեն սգում:– «Ինձ հան գիստ թո ղեք, 
մայ րիկ, խնդրում եմ, ինձ հա մար դա մխի թա րանք չէ: 
Դրանք հի մար ձևա կա նու թյուն ներ են, ինձ վրա հույս 
չդնեք: Կես ժամ լաց է լի նում զու գա րա նում: Սա զզվե լի 
սվի տեր է, Վա լեն, մի վի ճիր, խեղճ մորս սգից մնա ցած 
սվի տեր, Աստ ված հո գին լու սա վո րի: Իսկ ես դրա նով 
խրտվի լա կի տեսք ունեմ, վրաս փոք րա ցել է, և ամե նա-
վատն այն է, որ ուրի շը չու նեմ: Կար մե նը սև ս վի տերը 
ձգում է կրծքի հատ վա ծում: Ճիշտն ասած՝ Կար մե նի 
կրծքերը նույ նիսկ սև ս վի տե րով չա փից դուրս ռազ մա-
տենչ են սգի հա մար: Կար մե նը են թա գի տակ ցա բար 
զգում է, որ ճչա ցող, աչ քի զար նող կամ սադ րիչ որևէ 
բան չի կա րող հա մա պա տաս խա նել տվյալ հան գա-
մանք նե րին: Ես, ան շուշտ, ար հես տա կան շնչա ռու թյուն 
կտա յի նրան, ամեն ինչ կա նեի, միայն թե նա ողջ մնար, 
թեև շա տերն ասում են, որ դա զզվե լի բան է, բայց ոչ 
ես, ճշմա րիտն ասած, միայն մեկ ան գամ եմ տե սել, թե 
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դա ինչ պես են անում՝ ֆիլ մում. չէի հա մար ձակ վի, հաս
կա նում ես, որով հետև նման բա նե րի նույ նիսկ ուշա դրու
թյուն չես դարձ նում, ինչ պես հրշեջ նե րի դեպ քում, քեզ չի 
հե տաքրք րում, չես էլ նկա տում, դե, չգի տեմ ոնց ասել, 
դա ամե նա վեր ջին բանն է, որ կա րող է մտքովդ անց նել: 
«Սիր տը դա վա ճան է, հայտ նի բան է»: «Ուզում եք հա վա-
տա ցեք, ուզում եք՝ ոչ, բայց նա եր բեք չի հի վան դա ցել»: 
«Մա րիո կրտսերի պահ վածքն ինձ բո լո րո վին չի զար-
մաց նում, Մեն չու, նրանք շատ մտե րիմ էին»: Վա լեն տի-
նան սկսեց ծի ծա ղել. «Փոր ձե՞լ ես ներք նազ գեստ ու սև 
կրծկալ հագ նել»: Լրիվ ուրիշ կլի ներ: Սվի տե րը փոքր էր, 
կրծքե րը՝ մեծ, բայց կտո րը չէր թա փան ցում: «Կրծ քերս 
միշտ էլ իմ թե րու թյունն են եղել: Իմ ուզա ծից մեծ են եղել»: 
Վա լեն տի նան ու Ես թե րը չէին հե ռա նում նրա կող քից: 
Ես թե րը շուր թերը չէր շար ժում, բայց թու լու թյան ժա մը 
մո տե նում էր: Ժա մա նակ առ ժա մա նակ Վա լեն տի նան 
համ բու րում էր նրա ձախ այ տը. «Մեն չու, սի րե լիս, չես 
պատ կե րաց նում, թե որ քան ուրախ եմ, որ այդ քան քաջ 
ես»: Ի լրումն դրա՝ Բոր խան վե րա դար ձավ դպրո ցից՝ 
բղա վե լով. «Ես ուզում եմ՝ հայ րիկն ամեն օր մեռ նի, որ էլ 
դպրոց չգնամ»: Նրան անխ նա ծե ծել էր այն քան, մինչև 
ձեռ քը սկսել էր ցա վել: « Հան գիստ թո ղեք նրան, սեն յո-
րի տա, նա դեռ երե խա է, չի հաս կա նում, հե տո կզղջաք»: 
Բայց նա անխ նա, կու րո րեն ծե ծել էր նրան: Հե տո կլո-
րա ցած, զար մա ցած աչ քե րով ուր վա կան նե րը սեղ մում 
էին նրա ուռած ու ցա վող ձեռ քը կամ դեմք նե րը սեղ մում 
էին նրա դեմ քին, նախ՝ ձա խից, հե տո՝ աջից, և ասում. 
«Երբ իմա ցա, շո կի մեջ էի»: «Երբ ինձ ասա ցին, չհա վա-
տա ցի»: «Ան խելն ասում էր. «Կեր, սո ված մնա լով ոչինչ 
չես փո խի»: Բայց Մա րիո յին ոչ համ բու րում էին, ոչ ձեռ-
քը սեղ մում: Ըն կեր նե րը երես նե րը թաքց նում էին նրա 
ուսի հետևում և աջ ձեռ քով կա տա ղի թմփթմփաց նում 



15

Հինգ ժամ Մարիոյի հետ

թի կուն քին, կար ծես կա պույտ սվի տե րի վրա յից փո շի 
էին թափ տա լիս: «Ինձ ոչինչ չի զար մաց նում, նրանք 
շատ մտե րիմ ըն կեր ներ էին: Խե՜ղճ Մա րիո»: «Հա՞յ րը, 
թե՞ որ դին»: Այլևս չէր հաս կա նում, թե ինչ էր խո սում: 
«Եր կուսն էլ: Ճիշտն ասած՝ եր կուսն էլ»: Նա իր հան-
գուց յալն էր, ինքն էլ կզբաղ վեր արա րո ղա կար գով: 
Նրան սափ րեց էլեկտ րա կան ածելիով և սան րեց մա զե-
րը մինչև « Քա րո նի» տղա նե րը կծած կեին պա տան քով: 
« Բա ցար ձակ չգու նատ վեց: Հան գուց յա լի նման չէ: Կյան-
քումս էս պի սի բան չեմ տե սել, դու ի՞նչ կա սես: Չէ՞ որ 
մենք ավան դույ թի ժո ղո վուրդ ենք»: «Այսպի սի բա ներ»: 
Նա կա խում էր գլու խը նախ՝ ձախ, հե տո՝ աջ, ապա կլա-
նում էր օդը, դա տար կու թյու նը, այն պես որ, համ բույրի 
ձայ նը լսում էր, բայց չէր զգում: «Միայն թե չա սեք, 
որ մեր տի րո ջը հագց նե լու եք այն պես, ինչ պես միշտ 
էր հագն վում դուրս գա լիս»:– «Ին չո՞ւ, Դո րո»: Դո րոն 
խա չակնք վեց. « Միայն թե չա սեք, որ գու նա վոր կո շիկ-
ներ եք հագց նե լու: Այդ պես նու յնիսկ վեր ջին աղ քա տի 
հետ չեն վար վում»: Կար մե նը նրան ուղար կեց խո հա նոց: 
Հարկ չէր հա մա րում բա ցատ րու թյուն ներ տալ ծա ռա նե-
րին: Բերտ րա նին ասաց. « Բերտ րան, գնա ցեք խո հա-
նոց, էս տեղ շարժ վե լու տեղ չկա»: Գնա լիս Բերտ րանն 
իր կար ճա տես, ջրա լի, ան հե տաքր քիր աչ քե րով ասաց. 
« Լա վ մարդ չէր, է, ան թե րի էր: Ան թե րի մարդ կանց մո մի 
լույ սով էլ չես գտնի: Դուք ինձ հաս կա նո՞ւմ եք, սեն յո-
րա»: Կար մե նը կտրուկ հրեց նրան, որով հետև վեր ջինս 
ուզում էր համ բու րել իրեն կամ նման մի բան: Կար մե նը 
սափ րեց Մա րիո յին էլեկտ րա կան սափ րի չով, լողացրեց, 
սան րեց մա զե րը և մուգ մոխ րա գույն կոստ յում հագց-
րեց՝ նույն կոստ յու մը, որով նա դա սա խո սում էր Բա րու-
թյան օրը, կող քե րից պատ ռեց կոստ յու մը, որով հետև, 
չնա յած դիա կը հլու-հնա զանդ էր, միևնույն է, միայն իր 
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հա մար չա փա զանց ծանր էր: Հե տո գու նա վոր փող կապ 
կա պեց՝ մուգ շա գա նա կա գույն կար միր գծե րով, բայց 
դժգոհ մնաց, քան զի հան գույ ցը չա փա զանց թույլ էր: 
Վեր ջում « Քա րո նի» տղա նե րը նրան դրե ցին դա գա ղի 
մեջ և տե ղա փո խե ցին գրա սեն յակ, որն այլևս Մա րիո-
յի աշ խա տա սեն յա կը չէր, այլ դամ բա րա նը: Եվ Մա րիոն 
ասաց. «Ին չո՞ւ հի մա»: Բայց երբ հապշ տապ եկավ 
հա մալ սա րա նից, ար դեն պատ կե րաց նում էր ամեն ինչ: 
Երևի Բերտ րանն էր պատ մել: Հոն քե րը հա մար յա ծած-
կում էին աչ քե րը՝ խո հուն ու մ ռայլ ար տա հայ տու թյուն 
հա ղոր դե լով դեմ քին, կար ծես ուղե ղի ծան րու թյունն էլ 
ավե լի ան տա նե լի էր դար ձել, ապա հար թեց րեց, ուղ ղեց 
հոն քե րի կա մար նե րը: « Պատ կե րաց րեք՝ նա երևի ար դեն 
ինչոր բան զգա ցել էր, մենք եր բեք նրան ոչ մի բա նի 
հա մար չենք դի մել, ես նրան միայն ասա ցի՝ հայ րիկ, 
բայց նա այն քան մտա խոհ էր, լռակ յաց, Մա րիոն եր բեմն 
վա խեց նում է ինձ, Վա լեն, այդ տղան չա փա զանց զուսպ 
է իր տա րի քի հա մար, դա չի նշա նա կում, որ ես չեմ հիա
նում նրա հո գու կո րո վով, բայց պետք է ազա տու թյուն 
տալ զգաց մունք նե րին, ի վեր ջո մի օր դուրս են հոր դե լու, 
բայց ար դեն ավե լի վատ ձևով, բայց նա իրեն այն պես է 
պա հում, կար ծես ոչինչ էլ չի եղել, կար ծես ար ձան լի նի, 
իսկ ես նրան ամեն ինչ անս պա սե լի ասա ցի: Նա նույ նիսկ 
չի արթ նա ցել: Լուիսն ասում է՝ կաթ ված է եղել, և ես չկա
րո ղա ցա զսպել ինձ ու սկ սե ցի լաց լի նել, գրկե ցի նրան, 
Վա լեն, չես պատ կե րաց նի, թե դա ինչ ցավ էր, որով հետև 
մի քա նի րո պե ինձ թվում էր՝ ծառ եմ գրկել կամ ժայռ, 
լա թի կտոր, բայց նա միայն հարց րեց՝ ին չո՞ւ հի մա, բայց 
նույ նիսկ մի կա թիլ ար ցունք չթա փեց, թեև բնա կան կլի
ներ, հա վա տա ինձ, չէ՞ որ նա նրա հայրն էր»:

– Մենք օձ ենք տա քաց նում մեր կրծքին:
– Լ ռիր և հանգս տա ցիր:
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Պիո Տել յոն հուզ ված էր: Մա րիոն, ան շուշտ, շատ 
սիր ված էր հա սա րակ մարդ կանց շրջա նում: Խն դիրը 
կապ ված էր « ձերդ գե րա զան ցու թյան» հետ: Թ վում է՝ 
ման րուք է, բայց այդ մի հա տիկ բա ռը ծա նու ցագ րին 
հա մա պա տաս խան ձև կ հա ղոր դի, ինքդ գի տես, թե ինչ-
պի սին են այդ ծա նու ցագ րե րը, Վա լեն, մի վի ճիր: «Այդ-
պի սի բա ներ»: « Կար մեն, հոգ տար քո մա սին, դու պետք 
ես երե խա նե րին»: «Երբ ինձ ասա ցին, երդ վում եմ, չհա-
վա տա ցի»: «Ես՝ նույն պես...»: Բայց Էն կար նան բե րանը 
փա կեց: Էն կար նա յի մի ջամ տու թյու նը բար բա րոս ու 
անի մաստ արարք էր: «Այդ պի սի բա ներ»: «Շնոր հա-
կա լու թյուն, սի րե լիս»: Կար մե նը կռա նում էր, և եր կուսն 
էլ հպվում էին միմ յանց այ տե րին, նախ՝ ձա խով, ապա՝ 
աջով, եր կուսն էլ զգում էին, այս պես կոչ ված, համ բույ րի 
հա զիվ լսե լի ձայ նը, բայց ջեր մու թյուն չէին զգում: «Բ նազ
դա բար ատում էի մահ վան ծա նու ցագ րե րը, ես նույ նիսկ 
մտա դիր չէի մուտ քում ծա նու ցա գիր փակց նել, հաս կա
ցիր ինձ, ես սար սա փում եմ դրան ցից, ահա վոր բան են, 
բայց ինքդ էլ գի տես՝ որ ժա մին է մա հա ցել, ստիպ ված 
ես հաշ վի նստել հան գա մանք նե րի հետ, մար դիկ պի տի 
իմա նան, որով հետև գի տեմ՝ որ քան էլ ասես, որ շնից էլ 
վատն էր կամ լավն էր, մեկ է, ձևա կա նու թյուն նե րը պի տի 
պա հենք, Վա լեն, որով հետև «Էլ Կո ռեո»ի վաղ վա հա մա
րում կգրեն, որ թա ղու մը տա սին է, բայց դա ոչինչ չի տա, 
որով հետև առա վոտ կա նուխ մար դիկ վա զում են աշ խա
տան քի և ոչինչ չեն իմա նա, վստահ եղիր, այն պես որ, 
կես տասն յակ պատ վի րել եմ՝ մե կը՝ տան հա մար, մե կը՝ 
ինս տի տու տի, եր րոր դը՝ «Էլ Կո ռեո»ի, ևս մե կը՝ մի ուրիշ 
տե ղի, նաև ռա դիո յով հայ տա րա րե լու հա մար՝ « Բա նա վոր 
օրագրից» հե տո»: 

Կար մե նը շատ լավ գի տեր, որ երկ րի վրա Մա րիո յի 
վեր ջին ժա մե րը կախ ված են իրե նից: Գիրքն այն տեղ էր՝ 
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զար դա սե ղա նին, իսկ նրա էջե րում թաղ ված էին Մա րիոյի 
վեր ջին մտքե րը: Երբ Կար մե նին հա ջող վի ազատ վել 
այդ կպչուն ուր վա կան նե րից, կմիա նա նրան: Հիմ նա-
կան խո չըն դո տը Էն կար նան էր, բայց Չա րոն տա րավ 
նրան: Չա րոն այս տեղ չէր գա լիս, քա նի դեռ երե խա նե րը 
չէին վե րա դար ձել դպրո ցից: Գնա ցել էր նրանց հետևից: 
Բոր խան բղա վե լով ներս մտավ. «Ես ուզում եմ՝ հայ րիկն 
ամեն օր մեռ նի, որ էլ դպրոց չգնամ»: Նրա ձեռ քը ցա վում 
էր: Կար մե նը չգի տեր՝ նրան ծե ծելն էր պատ ճա ռը, թե 
ան խիղճ ուր վա կան նե րի հա մառ ձեռք սեղ մում նե րը: 
Շուր թերն ուռել էին ան վերջ համ բույր նե րից: «Այդ պի սի 
բա ներ»:– «Ո՞ւմ մտքով կանց ներ»: « Քա նի սի՞ն են վերց-
նում»: Բայց Էն կար նան այլ պատ մու թյուն է: Էն կար նան 
չէր փոխ վել: Ներ կա նե րին հրե լով՝ փո թոր կի պես ներ-
խու ժեց: Եվ աղա ղա կում էր. «Աստ ված իմ, սա էլ լքեց 
ինձ: Էս մեկն էլ»: Եվ մարդ կա յին մռայլ խմբերն իրար 
խառն վեցին, նա յում էին նրան ու քչփչում, իսկ Էն կար-
նան վկա յա կո չում էր բո լո րին՝ կի սե լու իր մե նու թյու նը: 
Կար ծես խենթ լի ներ: « Կար ծես դի վա հար լի նի»,–  ասաց 
Ան տո նիոն: Իսկ հե տո, երբ ծնկի իջավ, բա ցա կան չեց. 
« Տե՛ր, ի՞նչ եմ արել, ին չո՞ւ ես պատ ժում ինձ»: Իսկ խմբե րը 
միա նում-բա ժան վում էին, բաց վում-փակ վում: Քչփ չում 
էին. « Սա ո՞վ է»: Եվ նրանց հա յաց քում փրկող սեն տի-
մեն տա լիզմն այժմ վե րա ճել էր այ րող հե տաքրքրա սի-
րու թյան, նրանք կանգ նում էին ոտ քի ծայ րե րին, որ պես-
զի ավե լի լավ տես նեն, հմայ վեն այդ տե սա րա նով: 
Բայց շատ բան չտե սան: « Դոն Մա րիո յի հա մար՝ հարց 
չկա»: Կար մե նը պնդում էր. «Ինչ պե՞ս կա րող եմ չվճա-
րել ծա նու ցագ րի հա մար»: « Մի հա մա ռեք, սեն յո րա, դոն 
Մա րիոն ան շա հախնդ րո րեն պաշտ պա նում էր աղ քատ-
նե րին, իսկ դա, ուզեք թե ոչ, ար ժեք ունի»: Կի նը զի ջեց, 
թեև գի տեր, որ Պիո Տել յոն նման բա ներ չի սի րում, որ 
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խո նավ նկու ղում նստած, «Էլ Կո ռեո »-ի՝ հին բամ բա-
սանք նե րով թեր թը ձեռ քին՝ ձեռ քով ծա նու ցագ րեր ու 
մա հա խո սա կան ներ է գրում: «Աշ խար հում մեր տի րոջ 
պես բա րի մարդ չկար, բայց տե սեք, թե ինչ եղավ...»: 
Կար մե նը կտրուկ ընդ հա տեց նրան. «Ես տե սա րան-
ներ չեմ սի րում, Դո րո, ար ցունք ներդ ավե լի լավ առիթի 
հա մար պա հիր»: Ան բա րո էր, որ ծա ռա ներն ու հաշ-
վա պահ նե րը լաց էին լի նում, բայց երե խա նե րը՝ ոչ: «Ես 
տե սա րան ներ չեմ սի րում, Դո րո: Ինչ է, ինձ չեք լսո՞ւմ»: Եվ 
Դո րոն, քիթն ուժեղ քա շե լով և աչ քե րը սրբե լով, մտավ 
խո հա նոց: Աղ մու կը մե ծա նում էր փրփրած ծո վի նման: 
Խո սակ ցու թյուն նե րը ցրվում էին՝ տար րա լուծ վե լով խեղ-
դուկ օդում սի գա րի ծխի մեջ: « Շոգ է»: «Գու ցե պա տու-
հա նը բա ցե՞նք»: «Այս տեղ մթնո լոր տը շատ լար ված է»: 
«Նրա նից լավ մար դու չես գտնի»: « Բա ցեք»: « Միայն թե 
մի ջան ցիկ քա մի չլի նի»: « Մի ջան ցիկ քա մին լավ բան 
չէ»: « Սիր տը դա վա ճան է, հայտ նի բան է»: «Ես վա խե-
նում եմ մի ջան ցիկ քա մուց»: «Իսկ հայրս, ինչ պես գի տեք, 
մի ջան ցիկ քա մուց չէր վա խե նում, ոչ թե որով հետև ես 
եմ այդ պես ասում, պար զա պես նա եր բեք չի հի վան դա-
ցել»: «Իրոք որ»: «Երկն քի ար քա յու թյան մեջ մնա, դոն-
յա Կար մեն»: Կար մե նը կռա նում էր նախ՝ ձախ, ապա՝ 
աջ, ծա մած ռում էր շուր թե րը, իսկ այ տին տրված համ-
բույրի ձայ նը հնչում և անց նում էր հպու մի պես: « Կար ծեմ՝ 
ես նրան տա ռա պանք եմ պատ ճա ռել, բայց չեմ զղջում 
դրա հա մար, Վա լեն, ան կեղծ ասա, դուստ րը կա րո՞ղ է 
հոր հետ այդ պես վար վել, նույ նիսկ հրա ժեշտ չտալ նրան: 
Որովհետև մտածչմտած հիս տե րի կի պես գոռ գո ռում էր՝ 
«Ինձ հան գիստ թո ղեք, խնդրում եմ, ես վա խե նում եմ», 
բայց ես ու Դո րոն ամ բողջ ուժով ստի պե ցինք նրան բա ցել 
աչ քե րը, լավ կա նի, եթե մի օր շնոր հա կա լու թյուն հայտ նի 
դրա հա մար»:
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Կար մե նը չգի տեր՝ աղո թե՞ր, թե՞ ինչ: Ամ բողջ ժա մա-
նակ դա գա ղի առաջ ան շարժ կանգ նած՝ աղա չան քի ու 
խղճմ տան քի անո ղոք ար տա հայ տու թյամբ նա յում էր 
հո րը: Հենց Արոս տե գին էր, որ ասաց. « Նա լավ մարդ 
էր», և այդ ժա մա նակ դոն Նի կո լասն անս պա սե լի դի մեց 
նրան. «Ո՞ւմ հա մար էր լա վը»: Իսկ Մո յա նոն իր կեղ տոտ 
մո րու քի մի ջից մրմնջաց. « Նա չի մա հա ցել, նրան խեղ դել 
են»: Դոն Նի կո լա սը կառ չեց դրա նից. « Նե րե ցեք, Կար մեն, 
դուք այն տե՞ղ եք եղել»: Բայց նա ոչինչ չա սաց, որով-
հետև տղա մար դիկ միշտ հա նե լուկ նե րով էին խո սում, 
իսկ ին քը չէր հաս կա նում. կեն դա նու թյան օրոք Մա րիոն 
ոչ մի օր նե ղու թյուն չքա շեց՝ բա ցատ րե լու դրանք: «Գուցե 
մի քիչ փա կե՞ք պա տու հա նը»: « Լավ, շնոր հա կա լու-
թյուն»: «Գի շեր վա ցուրտն ար դեն զգաց վում է»: «Երեկ 
ցուրտ էր»: «Մտա ծիր քո մա սին, Կար մեն, երե խա ները 
քո կա րիքն ունեն»: «Այս տեղ մթնո լոր տը շատ լար ված 
է»: «Երբ ինձ ասա ցին, չհա վա տա ցի, երեկ տե սա նրան»: 
«Ես՝ նույն պես...»: Պիո Տել յո յին ասաց. «Նշո՞ւմ եք: Հա՞: 
Աղո թեք Աստ ծուն նրա հո գու հանգս տու թյան...»: Մի 
պահ Կար մենն իրեն գլխա վոր հե րո սու հի զգաց և մ տա-
ծեց. «...դոն յա Կար մեն Սո տիլ յո», բայց ժա մա նա կին 
ուշքի եկավ. « Կա րո՞ղ եմ շա րու նա կել»: Պիոն հարց րեց. 
« Դոն Մա րիոն կո չում չու նե՞ր»: «Ոչ, ինչ պես տես նում եք: 
Դա միայն դի րեկ տոր նե րի հա մար է»: Լ սա փո ղից լսվող 
ձայ նը զայ րա ցած էր երևում. «Ուրիշ նե րը պա կաս վաս-
տա կով ար ժա նա ցել են այդ կոչ մա նը»:– «Ինք ներդ եք 
տես նում, ես ի՞նչ կա րող եմ անել»: Պիո Տել յոն դան դա-
ղո րեն նշում ներ էր անում: Վեր ջում Կար մե նը շեշ տեց. 
«Ամ բող ջո վին սև շր ջա նակ, Պիո, խնդրում եմ»: «Ան հոգ 
եղեք»: Միայն սգո մո լե ռանդ զգա ցումն ու զար դա սե-
ղա նին դրված գիրքն էին հի մա նրան կա պում Մա րիո-
յի հետ: Այո: Նաև նրա դին: « Նա չգու նատ վեց: Եթե   ինձ 
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չա սեիք, չէի հա վա տա, որ մա հա ցած է, երդ վում եմ մորս 
անու նով»: «Ոչի՞նչ, եթե պա տու հա նը մի քիչ էլ փա կենք»: 
«Ձմ ռան ցուրտ է փչում»: «Լավ, շնոր հա կա լու թյուն»:

– Գիրքն այս տե՞ղ է, Վա լեն:
– Շըըըշ՜: Ահա այս տեղ է: Մի ան հանգս տա ցիր, սի րե-

լիս: Իսկ հի մա հանգս տա ցիր, խնդրում եմ, հա նուն բո լոր 
սրբե րի: Ոչ ոք այն քեզ նից չի խլի:

Վա լեն տի նան վեր է կե նում տե ղից, ձեռ քը դնում 
ծո ծ  րա կին և օգ նում նրան նո րից ձգվել, ապա զգու շո-
րեն ծած կում է նրան սպի տակ սա վա նով: Վա լեն տինան 
կանգ   նած զննում է չորս կող մը, նա յում ծաղ կա զարդ 
տպա գ րու թյուն նե րին, մահ ճա կա լի վերևի խա չին և 
ոտ քե րի տակ՝ ժա մա նա կի կե րած-մա շած գոր գին, որը 
ծած կել է ման րա հա տա կի ուղ ղանկ յու նը: Շարժ վում է 
դան դաղ, լուռ, ինքն իրեն զննում սեն յակի կի սա մ թի մեջ 
երևա ցող պա հա րա նի հա յե լում, նախ՝ առջևից, ապա՝ 
կի սա դե մից՝ երեք ան գամ շո յե լով կլո րիկ փո րը: Նրա 
շուր թե րը դժկա մո րեն ծա մածռվում են: Շրջվե լուն պես 
աչ քե րը նո րից հա ռում է գրքին, ցա վազրկող դե ղահա-
բերին, հե ղու կով շշին, բա նա լի նե րի փոք րիկ խրձին, 
դրա  մա պա նա կին և հին զար թու ցի չին: Բ նազ դա բար 
հա  ռա չում է: Կար մե նը կրկին ծած կում է աչ քե րը ճեփ-
ճեր  մակ ձեռ քով: Նո րից նստում է.

– Այս տե՞ղ ես, Վա լեն:
– Այո, սի րե լիս, հան գիստ եղիր, կող քիցդ մի քայլ չեմ 

գնա, երդ վում եմ, բայց հի մա հանգս տա ցիր: Փոր ձիր 
հանգս տա նալ, խնդրում եմ:

Դո րոն՝ կարմ րած կո պե րով ու ք թով, հա մա ռորեն 
ժխտում էր. «Մեր տի րոջ հետ պլաս տիկ կամ մի ուրիշ 
բան չեք դնե լու, չէ՞: Մա մա ջան, էդ տես քով ին չի ասես, որ 
նման չի լի նի: Իմ գյու ղում նույ նիսկ ամե նաչ քա վոր մե կին 
էդ պես չեն թա ղի: Գի տե՞ք, մեր տի րո ջը՝ դոն Պոր ֆի րիո յին 
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ֆրան ցիս կյանի պես հա գած թա ղե ցին»: Կար մե նը բար-
կա ցավ նրա վրա: Նրա սկզբուն քին դեմ էր ծա ռա նե-
րից քա րոզ լսե լը: « Դեռ հա վատս չի գա լիս, ան հնար է 
հա մա կերպ վել էդ մտքի հետ»: « Մեն չու, ես հիա նում եմ 
քո արիու թյամբ, բայց Մա րիոն ան ցավ բո լոր սահ ման-
նե րը»: Ինչ պե՞ս հար մա րեց նեմ Պիո Տել յո յի երե սուն 
մի լի մետ րա նոց սև շր ջա նա կը Մա րիո յի կա պույտ սվի-
տերի հետ: Ըն կեր նե րը թաքն վում էին նրա թիկունքում և 
ուժեղ հար վա ծում մեջ քին, կար ծես ուզում էին կա պույտ 
սվի տե րի վրա յի փո շին թափ տալ: « Պինդ փա կիր: Լավ 
կլինի՝ պինդ փա կես»: « Ցուրտ է»: « Մի ջան ցիկ քա մին 
շատ վատ բան է»: « Լավ, շնոր հա կա լու թյուն»: « Սիր տը 
դա վա ճան է, հայտ նի բան է»: « Ճիշտ այդ պես»: «Ամ բող-
ջո վին սև շր ջա նակ, Պիո, խնդրում եմ»: Նա ծա նու ցա-
գրեր չի սի րում, բայց ինչ արած: «Եվ ես մնա ցի կանգ նած՝ 
ուղիղ, ան շարժ, դեմ առ դեմ, թվաց՝ զայ րա ցած էր, երդ
վում եմ՝ նա վա խեց րեց ինձ. «Ո՞վ է խառ նել գրքե րը», «Դե, 
ես»,–  ասա ցի, նա էլ թե՝ «Գրքե րը հենց ինքն են», «էս ի՞նչ 
չա րաճ ճիու թյուն ներ են, էս փայ լուն փա թե թա վորում նե րը 
ամենևին էլ սգի հա մար չեն, ոչ այս պի սի առի թի հա մար, 
ինքդ էլ գի տես, Վա լեն, ինչ են անում հի մա գրքե րի հետ, 
ին չի նման ասես, որ չեն սար քում, շո կո լա դե տու փի կամ 
նման մի բան, այն պես որ, ավե լի շատ ուզում ես ուտել, 
քան կար դալ, ճշմարիտ է, որ ապ րում ենք փա թե թա վոր
ման դա րաշր ջա նում, չվի ճես, սի րե լիս, այժմ ամեն ինչ 
գնա հատ վում է այն բա նով, ինչ երևում է դրսից, քան ներ
սից, դա, ան շուշտ, ամոթ է ու խայ տա ռա կու թյուն, միայն 
մտա ծիր, մեր դեպ քում տա նը հան գուց յալ կա, բայց 
ամեն ինչ գու նա գեղ է, միայն սա տա նա յի մտքով կա րող 
էր նման բան անց նել, բայց ինձ էլ հո գի տես, հրեշ տա
կի համ բե րու թյուն է պետք գիր ք առ գիրք տե ղա փո խե լու 
հա մար, այ նինչ պետք է, որ բո լոր կող մե րում սև լի նի, եթե 
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ոչ, ինքդ էլ լսե ցիր, ինչոր ծա ռա վաղ առա վո տից ինձ օր 
ու արև չի տա լիս, չտես նեիր, չէիր հա վա տա: Միայն ձեռ
քե րիս կեղ տը տես նեիր, ինչ պես ասում եմ՝ գրքե րը միայն 
կեղտ ու փո շի են անում, ափ սո սում եմ, որ ժա մա նա կին 
չեմ հաս կա ցել, դե հա, սգո տան տղա ներն օգ նում են ինձ, 
բայց ինքդ մտա ծիր՝ ի՞նչ կա րող ես սպա սել այդ մարդ
կան ցից, իրենց գոր ծը կա նեն և ց տե սու թյուն, նրանք ոչինչ 
չեն հաս կա նում, ոչինչ չեն հարց նում, ավե լին չեն ուզում 
իմա նալ»: «Կ յան քումս էս պի սի բան տե սած չկամ, հա վա-
տա ինձ: Հան գուց յա լը նույ նիսկ գույ նը չի գցել»: « Չե՞ս 
ուզում նրան տես նել, Վա լեն: Ուզում եմ զգու շաց նել, որ 
բո լո րո վին չի փոխ վել»: « Ճիշտն ասած՝ չեմ ուզում, սի րե-
լիս: Ես նա խընտ րում եմ Մա րիո յին ողջ հի շել»:

Ուր վա կան նե րը գա լիս-գնում էին: Մշ տա կան հոսք էր, 
մթնո լոր տը՝ հա կա հի գիե նիկ: «Այլևս անհ նար է դի մա նալ 
էս ծխին»: «Կա րե լի էր փոքր-ինչ ավե լի հար գա լից լի նել»: 
«Այդ պի սի բա ներ»: Կար մե նը կռա նում էր նախ՝ ձախ, 
ապա՝ աջ, և մի քա նի ան գամ անընդ մեջ, սոսկ մե խա-
նի կո րեն, բա ցար ձա կա պես ոչինչ չզգա լով, համ բու րում 
էր որևէ մե կին. « Հո գա չափ շնոր հա կալ եմ, սի րե լիս»: 
Տե սիլք ներն աղոտ ու խե լա գար աչ քեր ունեն, բայց երբ 
նրան ցից մե կը նստած աղմ կոտ հա ռա չում է ու շշն ջում. 
« Սիր տը դա վա ճան է, հայտ նի բան է»,– նոր եկած ուր-
վա կան ներն ու նրանց աչ քե րը խա ղաղ վում էին և ն ման-
վում դիա կին մոտ նստած ուր վա կան նե րին ու նրանց 
աչ քերին: Բայց չնա յած դեմ քի լավ գույ նին ( Մա րիոն 
մարդ կա յին ձեռ քե րի կող մից զգես տա վո րած ամե նա-
ա ռողջ տես քով հան գուց յալն էր), Մա րիոն Մա րիոն չէր: 
Կար մե նը հաս կա ցավ, երբ լո ղաց նում էր նրան: Նա ինքն 
իրեն նման չէր: Կար մե նը վա րա նում էր: Հան գուց յա լը 
մե ռած էր, պար կեշտ, հնա զանդ, նույ նիսկ ավե լի գեր, 
բայց դա Մա րիոն չէր: Հան կարծ կար ծես ինչ-որ մե կը 
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խղճա հա րու թյու նից շշնջաց նրա ական ջին, և Կար մե նի 
մտքով մի բան ան ցավ՝ ակ նո՜ց: Կար մե նը գնաց ակ նո ցի 
հետևից և դ րեց Մա րիո յի աչ քե րին: Այդ պա հին նկա տեց 
ականջ նե րի գու նա տու թյու նը: Գոհ մտքի փայ լա տա-
կումից՝ մի քա նի քայլ հետ գնաց, որ հեռ վից նա յի: Բայց 
ոչ: Դո րոն շան պես կրնկա կոխ հետևում էր նրան. « Կամ 
բա ցիր մեր տի րոջ աչ քե րը, կամ ակ նո ցը հա նիր: Ասա, 
խնդրեմ, ակ նոցն ին չի հա մար է, եթե աչ քե րը փակ են»: 
Ուր վա կան նե րը, վզնե րը ձգե լով, կանգ նում էին ոտ քի 
ծայ րե րին. « Նա յիր ինձ, Մա րիո: Ես մե նակ եմ: Նո րից 
մե նակ: Ամ բողջ կյանքս մե նակ: Հասկա նո՞ւմ ես: Ի՞նչ եմ 
արել, Տե՛ր Աստ ված, ին չո՞ւ ես պատ ժում ինձ»: Իսկ մարդ-
կա յին խմբե րը քչփչում էին. « Սա ո՞վ է»: « Լա վիկն է»: 
«Երևի հարս նա ցուն է»: « Հար սը կլի նի»: «Չ գի տեմ, չգի-
տեմ»: Ծն կի իջած Էն կար նան ամեն խոս քի հետ թո քե-
րով խոր շնչում է: « Պինդ փա կեք, էդ պես ավե լի լավ 
կլի նի»: « Մա մա ջան, էս ի՞նչ ճղճղոց ներ են»: Կար մե նը 
չգի տեր ինչ անել: « Լավ, շնոր հա կա լու թյուն»: Վա րա-
նում էր. «Ի՜նչ ծուխ են կա պել»: Հա նեց Մա րիո յի ակ նո ցը: 
«Երևի ճիշտ ես, սի րե լիս: Ակ նո ցով ինքն իրեն նման չէ»: 
Մա րիոն այլևս այն տեղ չէր: Կար մե նը մտա ծում էր գրքի 
և սև սվիտերի մա սին, որն ի ցույց էր դնում ռազ մա տենչ 
կրծքե րը. «Մի վի ճիր, Վա լեն, իմ կրծքե րը իս կա կան ամոթ 
են, այ րի կնոջը ոչ սա զա կան, այն պես չէ՞», նաև Պիո 
Տել յո յի ծա նու ցագ րի սև շր ջա նա կի մա սին, գու ցե նաև՝ 
եկե ղե ցու. «Նա նույ նիսկ չհասց րեց խոս տո վա նել, միայն 
մտա ծիր, սար սա փե լի է: Դի րեկ տոր Ան տոնիոն առաջ 
ըն կավ խմբից և գր կեց Էն կար նա յին թևա տա կե րից: Նա 
ընդ դի մա նում էր: Եր կուսն էլ մարտն չում էին: «Օգ նեք: 
Պետք է հե ռաց նել նրան այս տե ղից: Այս կի նը չա փից 
դուրս տպա վոր վող է»: Պատ կե րաց րեք՝ ի՜նչ ամոթ է: 
Կարծես ինքն է Մա րիոյի այ րին: Մտ քիցս դուրս չի գա լիս, 
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որ Էլ վի րո յի մա հից հե տո Էն կար նան վազ էր տա լիս նրա 
հետևից: Վեր ջա պես նրան տա րան: Լուի սը գնաց նրա 
հետ, իսկ Ես թերն օգ նեց սրսկել նրան: Հե տո հե ռա խո-
սով տաք սի կան չե ցին և գ նա ցին Չա րո յի տուն: Վի սեն-
տեն գնաց նրանց հետ: Կա մաց-կա մաց Կար մե նը կրկին 
սկսեց իրեն այ րի զգալ: «Այդ պի սի բա ներ»: «Մտա ծիր քո 
մա սին, Կար մեն, երե խա նե րը քո կա րիքն ունեն»: « Գո նե 
մի ճեղք բա ցեք, շնչե լու օդ չկա»: Ուր վա կան նե րը գա լիս-
գնում էին: Կար մե նը սեղ մում էր մեկ փափ լիկ, մեկ նյար-
դա յին ձեռ քերը: Կ ռա նում էր նախ՝ ձախ, հե տո՝ աջ, և 
համ բու րում օդը, դա տար կու թյու նը, ինչ լի ներ: «Շ նոր հա-
կալ եմ, սի րե լիս, չես պատ կե րաց նի՝ որ քան շնոր հա կալ 
եմ քեզ»:

– Չե՞ն զան գել:
Վա լեն տի նան ձեռ քը դնում է Կար մե նի սա ռը և ն յար-

դա յին դո ղով բռնկված ձեռ քե րին, որոնք խաչ ված են 
գո գին:

– Մի ան հանգս տա ցիր, սի րե լիս: Ես քեզ տեղ յակ 
կպա   հեմ: Հի մա հանգս տա ցիր: Փոր ձիր հանգս տա նալ: 
Հանգս տա ցիր: Վի սեն տեն դեռ չի վե րա դար ձել:

Լու իսը մոտ մեկ քա ռորդ ժամ փակ ված մնաց նրա 
հետ: Երևի խոս տո վա նում էր, բայց, ըստ իս, շնչում էր նրա 
բե րա նի մեջ. պատ կե րաց րու՝ այն քան եր կար տևեց, որ 
նույնիսկ աղոտ հույս տա ծե ցի՝ ինքս ինձ ասե լով. « Միևնույն 
է, նա ողջ է»: Միայն մտա ծիր, թե ի՜նչ հի մար եմ: « Նա նման 
չէ մե ռած մար դու: Հաս տատ քնած է: Նույ նիսկ գույ նը չի 
գցել»: Ի վեր ջո Լուի սը դուրս եկավ և ասաց. «Կաթ ված 
է: Պետք է որ առա վոտ յան հին գից հե տո եղած լի նի: 
Դա հազ վա դեպ է պա տա հում աս տե նիկ խառն ված քով 
մարդ կանց հետ, ինչ պի սին Մա րիոն է». ինձ թվաց՝ աս տե
նիկ ասաց, չէ՞, ինձ վրա շատ ուշադրու թյուն մի դարձ րու, 
էդ պի սի բա ռե րից գլուխ չեմ հա նում, բայց, սի րե լիս, Լուի սի 
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աչ քե րը կարմ րել էին, կար ծես լաց էր եղել, և դա ինձ 
հու զեց, դա ար ժա նի է շնոր հա կա լու թյան. չէ՞ որ բժիշկ
ները՝ որ պես կա նոն, ան տար բեր ու անզ գա յուն են լի նում, 
նման դեպ քե րում, ինչ պես ասում են, սո վոր են էդ պի սի 
բա ների: «Ոչի՞նչ, եթե պա տու հանը փոքր-ինչ փա կեմ»: 
« Թող խա ղա ղու թյան մեջ ննջի, դոն յա Կար մեն»: «Ար դեն 
ցրտում է»: « Լավ, շնոր հա կա լու թյուն», «Այդ պի սի բա ներ», 
« Սեն յո րա, հե ռա գիր ունեք»: Կար մե նը Դո րո յի քթին 
կա թիլ տե սավ: Նյար դայ նա ցած պատ ռեց հե ռա գրի ծրա -
րը և կար դա լուց հե տո ար տաս վեց: Վա լեն տի նան ուժեղ 
ու հուզ ված համ բու րեց նրա այ տը, հենց այ տը՝ այն  պես, 
որ Կար մե նը ոչ միայն լսեց համ բույ րի ձայնը, այլև զգաց 
դրա ջեր մու թյու նը. «Քաջ եղիր: Չ պետք է ընկր կես»: 
Կար մե նը նրան տվեց կա պույտ թուղ թը. « Սա հայ րի կից 
է: Խեղ ճը ին չե րի՞ մի ջով է ան ցել: Մտա ծել ան գամ չեմ 
ուզում»: Ար դեն խա ղաղ ված աչ քե րով ուր վական նե րը 
հե ռա նում էին, բայց նրանցից ոմանք կպչուն ճան ճե րի 
պես կպած մնա ցին դա գա ղին: «Այդ պի սի բա ներ»: « Վա-
ղը քա նի սի՞ն են վերց նում»: «Նն ջիր խա ղա ղու թյամբ»: 
«Ոչի՞նչ, եթե պա տու հա նը փոքր-ինչ բա ցեմ, շնչե լու օդ 
չկա»: Ծուխ ու փսփսոց ներ: « Նո րից մե նակ: Ամ բողջ 
կյանքս մե նակ: Ի՞նչ եմ արել, Տե՛ր Աստ ված, ին չո՞ւ ես 
պատ ժում ինձ»: «Ս րանք ձևա կա նու թյուն ներ են, մայ-
րիկ, հան գիստ թող ինձ»: «Գրեք. «Աղո թեք նրա հո գու 
հանգս տու թյան...»: Կար մեն Սո տիլ յո յի կող մի՞ց: « Դեռ 
հա վատս չի գա լիս, Վա լեն, անհ նար է հա մա կերպ վել էդ 
մտքի հետ»: «Այդ պիսի բա ներ»: Կար մե նը կռա նում էր 
նախ՝ ձախ, հե տո՝ աջ: Շուր թերն ու այ տե րը ցա վում էին 
ան վերջ համ բույր նե րից: Նաև աջ ձեռ քը՝ համ բույր նե րից: 
Ամեն ան գամ հուզ մուն քը հա զիվ էր զսպում: Թեև միշտ 
զազ րում էր փափ լիկ ձեռ քե րից, բայց հի մա շնոր հա կալ 
էր դրանց, դրանց տրվե լիս ստո րա գույն ուրա խու թյուն 
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էր զգում, քան զի կար ծես խա բում էր ամուս նուն: «Ոչի՞նչ, 
եթե պա տու հա նը փոքր-ինչ փա կեմ»: Իմ կար ծի քով՝ նա 
շնչում էր նրա բե րա նի մեջ, գի տե՞ս: « Լավ, շնոր հա կա-
լու թյուն: Էս ո՜նց եմ մրսել»: « Լավ մար դիկ մեռ նում են, 
վա տերս մնում ենք»: « Լավ, ո՞ւմ հա մար»: « Նա չի մա հա-
ցել, նրան խեղ դել են»: Նրա աչ քե րը կարմ րել էին, կար
ծես լաց էր եղել, և դա ինձ հու զեց, ար ժա նի է շնոր հա
կա լու թյան: « Գի տե՞ք, մեր տի րո ջը՝ դոն Պոր ֆի րիո յին, 
ֆրան ցիս կյանի պես հա գած թա ղե ցին»: Նրանք բնազ-
դա բար զգում են, որ խեղդ վում են և շրջ վում են... «Այդ-
պի սի բա ներ»: « Մեն չու, սի րե լիս, չես պատ կե րաց նում, 
թե որ քան ուրախ եմ, որ այդ քան քաջ ես»: « Հա վա տա, 
նա բա ցար ձակ չի փոխ վել, նույ նիսկ հա նուն իրենց հոր 
չեն ուզում սգա վոր վել»: «Նն ջիր խա ղա ղու թյամբ»: Վեր-
ջի վեր ջո գրքե րը միայն կեղտ ու փո շի են անում... «Այս-
տեղ մթնո լոր տը շատ լար ված է»: «Ոչի՞նչ եթե...»: Բժիշկ-
նե րը՝ որ պես կա նոն, ան տար բեր ու անզ գա յուն են, նման 
դեպ քե րում ասում են... «Այդ պիսի բա ներ»... բայց, ըստ 
իս, նրանք նման են ջրից դուրս հա նած խեղ դա մահ 
լի նող ձկնե րի... « Թող երկն քի ար քայու թյու նը...»:

Կար մենն այն քան կտրուկ է վեր թռչում տե ղից, որ 
Վա լեն տի նան վա խե նում է.

– Հի մա ար դեն իս կա պես զան գե ցին, և չա սեք՝ ոչ, 
Վա լեն, ես շատ լավ լսե ցի:

– Լավ, սի րե լիս,   հանգս տա ցիր: Երևի Վի սեն տեն 
է: Մենք հենց հի մա քեզ մե նակ կթող նենք: Մի ան -
հանգստա ցիր:

Կար մե նը ոտ քե րը կա խում է մահ ճա կա լից, փե շը 
վեր է բարձ րա նում՝ ի ցույց դնե լով չա փա զանց կլոր ու 
պիրկ սրունք նե րը: Առանց կռա նա լու ոտ քե րը խցկում է 
կո շիկ նե րի մեջ ու հագ նում: Հե տո հար դա րում է մա զե րը, 
եր կու ձեռ քի մատ նե րը ազա տո րեն սա հեց նում է մա զերի 
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մի ջով: Վեր ջում սվի տե րը ձգում է թևա տա կե րի տակ, 
նախ՝ ձախ, ապա՝ աջ: Գլու խը հա ու չէ անե լով՝ թա փա-
հա րում է:

– Կուրծքս այ րու չէ, այն պես չէ՞, Վա լեն,–  ասում է հու-
սահատ:– Մի վի ճիր ինձ հետ:

Հ յու րա սեն յա կից լսվում են տղա մարդ կանց խեղդ վող 
ձայ ներ: Վա լեն տի նան ոտ քի է կանգ նում:

– Սի րե լիս, մի   ան հանգս տա ցիր,– վե րա դառ նում է 
զար դա սե ղա նի՝ գրքի, ցա վազր կող դե ղա հա բե րի ու 
հե ղու կով շշի մոտ, ապա ավե լաց նում,– կա րո՞ղ ես ասել՝ 
սա ի՞նչ դե ղա տուն է:

Կար մե նը խու սա փուկ ժպտում է:
– Դու ճա նա չում էիր Մա րիո յին,–  ասում է:– Լավ մարդ 

էր՝ լի քը բար դույթ նե րով: Եթե դեղ չխմեր կամ քթի մեջ 
քսուք չկա թեց ներ, ինչ պես ես եմ ասում, չէր քնի: Մո լուցք-
ներ: Ասեմ՝ չես հա վա տա, մի գի շեր վեր կա ցավ ժա մը 
երե քին ու վազ քով ուղիղ դե պի հեր թա պահ դե ղա տուն:

Վա լեն տի նան այն պես կտրուկ է բարձ րաց նում գլու-
խը, որ շի կա հեր գան գու րը մի պահ փայ լա տա կում է 
փայլփ լուն աստ ղի պես: Նա նույն պես ժպտում է:

– Խե՜ղճ,–  ասում է նա:– Մա րիոն չա փա զանց ինք նա-
տիպ մարդ էր:

Կար մե նը վեր է կե նում և զն նում իրեն հա յե լու մեջ: 
Մեկ-եր կու ան գամ զայ րա ցած քաշք շում է սվի տե րի 
թևա տա կե րից, նախ՝ ձախ, ապա՝ աջ:

– Կար ծես խրտվի լակ լի նեմ,– շշն ջում է:– Ոչ սև 
կրծկալով, ոչ էլ սպի տա կով կրծքերս սգի բան չեն, ոչ էլ 
նման մի բան: 

Վա լեն տի նան նրան չի լսում: Զար դա սե ղա նից գիրք է 
վերց նում ու թեր թում.

– Աստ վա ծա շունչ,–  ասում է,– միայն չա սես, որ Մա րիոն 
նույն պես Աստ վա ծա շունչ էր կար դում,–  ապա նո րից  



29

Հինգ ժամ Մարիոյի հետ

ժպտում է և բարձ րա ձայն կար դում.– «Իսկ դու գնա քո 
վախ ճա նին։ Դու կհանգս տա նաս, սա կայն օրե րի վեր ջում 
վեր կկե նաս, որ ստա նաս քո բա ժի նը» ( Դա նիել 12:13):

Կար մե նը հոն քե րի տա կից խո նար հա բար նա յում է 
նրան, կար ծես ներ կա է մի նվաս տա ցու ցիչ քննու թյան: 
Ժա մա նակ առ ժա մա նակ կրծքե րի տա կից մատ նե րով 
ինք նա բե րա բար այս ու այն կողմ է ձգում սև ս վի տե րը: 
Երբ խո սում է, կար ծես ար դա րա նա լիս լի նի.

– Նա ասում էր, որ Աստ վա ծա շուն չը բեղմ նա վո րում և 
հանգս տաց նում էր իրեն:

Վա լեն տի նան քրքջում է.
– Այդ պի սի բա՞ն էր ասում: Ի՜նչ զվար ճա լի է: Բեղմ-

նա վո րել, կյան քումս ավե լի ակ նա ծա լի բան չեմ լսել, 
Մեն չու, երդ վում եմ: Բայց ին չի՞ վրա էր շեշ տը դնում:

Կար մե նը հա զում է, գնա լով ավե լի դժվար է խո սում:
– Մո լուցք էր: Մա րիոն անընդ հատ վե րըն թեր ցում էր 

Աստ վա ծա շուն չը, հաս կա նո՞ւմ ես: Իսկ հի մա,– ն րա հա -
յաց քը մեղ մա նում է, բայց ձայ նը տա րօ րի նակ ձևով ավե-
լի է կոշ տա նում,–  ես կվերց նեմ այս գիր քը և նո րից նրա 
հետ կլի նեմ: Ս րանք նրա վեր ջին ժա մերն են, հաս կա-
նո՞ւմ ես:

Վա լեն տի նան հան կարծ փա կում է գիր քը և տա լիս 
Կար մե նին: Ձայ նե րի աղ մու կը մի ջանց քում մե ծա նում է: 
Անս պա սե լի լռում են ձայ նե րը, մի քա նի վայրկ յան լռու-
թյու նից հե տո սեն յա կի դռան վրա նուրբ թա կոց ներ են 
լսվում:

– Այո, այո,–  ասում է Կար մե նը: Եվ բնազ դա բար թևա-
տա կե րից քա շում է սվի տե րը:

Լս վում է Մա րիո յի ձայ նը.
– Վի սեն տեն է:
– Գա լիս եմ,–  ասում է Վա լեն տի նան:– Գա լիս եմ:– 

Մո տե նում է Կար մե նին և բռ նում գոտ կա տե ղից. 
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- Ան կեղծ ասա, սի րե լիս, չե՞ս ուզում մնամ քեզ մոտ:
– Վա լեն, ես իս կա պես ուզում եմ մե նակ մնալ: Ինչ-

պե՞ս բա ցատ րեմ քեզ: Դու ինձ լավ գի տես:
Վա լեն տի նան կռա նում է, և եր կու կա նայք այ տերը 

սեղ մում են միմ յանց, նախ՝ ձա խով, ապա՝ աջով, և ան -
տար բե րու թյամբ համ բու րում են օդը, դա տար կու թյու նը, 
այն պես, որ եր կուսն էլ լսում են համ բույ րի ձայ նը, բայց 
չեն զգում ջեր մու թյու նը:

Փոք րիկ մի ջանց քում Վի սեն տեն սպա սում է՝ վե րար-
կուն հա գին: Նրա կող քին Մա րիոն է՝ կա պույտ սվի-
տե րով: Կար մենն օգ նում է Վա լեն տի նա յին հագ նել 
վե   րար կուն, իսկ հե տո եր կու սով ձեռ քի վե րար կուին հա -
մա  պա տաս խան պա յու սակ են փնտրում: Նո րից միմ-
յանց են սեղ մում այ տե րը՝ համ բու րե լով օդն ու դա տար-
կու թյու նը: 

– Ց տե սու թյուն, սի րե լիս, առա վոտ կա նուխ այս տեղ 
կլի նեմ: Իս կա պե՞ս չես ուզում, որ քեզ հետ մնամ:

– Իս կա պես, Վա լեն, շնոր հա կա լու թյուն ամեն ին չի 
հա  մար,– շրջ վում է Վի սեն տեի կող մը,–  ինչ պե՞ս է Էն կար-
նան:

Վի սեն տեն հա զում է: Վե ճե րը նրա հա մար չեն: Իրեն 
իր ափ սեում չի զգում:

– Ք նեց,–  ասում է նա:– Ի վեր ջո քնեց: Լուիսն ասում է, 
որ չի արթ նա նա մինչև առա վոտ: Ան տա նե լի էր: Կ յան-
քումս այդ պի սի բան չեմ տե սել:

Մա րիոն այդ եր կու սին այն պես է նա յում, կար ծես 
նրանք խո սում են օտար լեզ վով, և ն րանց հաս կա նա լը 
ծանր բեռ է իր հա մար: Ձեռ քը նրան մեկ նե լով՝ Վա լեն-
տի նան ասում է.

– Հոգ նած դեմք ունես, Մա րիո: Պի տի պառ կես: 
Մա րիոն չի պա տաս խա նում: Կար մե նը դա անում է 

նրա փո խա րեն.
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– Հի մա կպառ կի,–  ասում է նա:– Բո լորն ար դեն պառ-
կած են:

– Իսկ հայ րի՞ կը:
– Ես կմնամ նրա հետ:
Վա լեն տի նան ու Վի սեն տեն ի վեր ջո հե ռա նում են. 

եր կար ժա մա նակ կա րե լի է լսել Վա լեն տի նա յի կրունկ-
նե րի զգու շա վոր հար ված նե րը աս տի ճան նե րին, նաև 
Վի սեն տեի քնկոտ ձայ նի շշուն ջը: Կար մե նը կանգ նում է 
որ դու առջև և ցույց տա լիս գիր քը:

– Մա րիո,–  ասում է նա,– պառ կիր, աղա չում եմ: Ուզում 
եմ հորդ հետ մե նակ մնալ: Սա վեր ջին ան գամ է:

Մա րիոն տա տան վում է.
– Ինչ պես կու զես,–  ասում է,– բայց եթե ինչ-որ բա նի 

կա րիք զգաս, զգու շաց րու, ես քնած չեմ: 
Ինք նա բե րա բար կռա նում է և ան կեղ ծո րեն համ-

բուրում Կար մե նի աջ այ տը: Կար մե նը հա նկար ծա հաս, 
գոլ խո   նա վու թյուն է զգում աչ քե րի շուրջը: Բարձ րաց -
նում է ձեռ  քե րը և մի քա նի վայրկ յան գրկում նրան: Հե տո 
ասում է.

– Մինչ վա ղը, Մա րիո:
Մա րիոն անց նում է մի ջանց քով: Տա րօ րի նակ քայլ-

վածք ունի՝ ծանր, ատ լե տիկ, կար ծես դժվա րու թյամբ 
է վե րահս կում սե փա կան ուժը: Կար մե նը շրջվում է և 
մտ նում աշ խա տա սեն յակ: Մոխ րա ման նե րը դա տար կում 
է աղ բա մա նի մեջ և դուրս հա նում մի ջանցք: Այ նուա-
մե նայ նիվ, գրա սեն յա կում ծխա խո տի մնա ցոր դի հոտ է 
գա լիս, բայց դա նրան չի ան հանգս տաց նում: Կող պում 
է դու ռը և նս տում կո շիկ նե րի արկ ղի վրա: Ան ջա տում է 
բո լոր լույ սե րը, բա ցի մի լամ պից, որի լույ սը ցայ տում է իր 
գո գին հենց նոր բա ցած գրքի վրա. լույ սի շի թը հաս նում 
է նաև հան գուց յա լի ոտ քե րին: 
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