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ՆԱԽԱԲԱՆ 

ԱՌԱՋԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԹԻՎ

Իմ « Փե թա կը» վե պը «Անո րոշ ճամ փա ներ» շար քի առա ջին գիրքն 
է, որը ոչ այլ ինչ է, քան դա ռը, վշտա լի և ցա վա լի իրա կա նու թյան գու
նատ ստվեր: Ս տում են նրանք, ով քեր փոր ձում են կյան քը շղար շել 
գրա կա նու թյան խե լա գար դի մա կով: Չա րի քը, որ կրծում է հո գի նե
րը, չա րի քը, որին կա րող ենք մեր ուզա ծի չափ անուն տալ, չի կա
րող մարտն չել կոն ֆոր միզ մի տաք բռունցք նե րի, ճար տա սա նու թյան 
և պոե տի կա յի թրջոց նե րի դեմ:

Իմ այս վե պը հա վակ նում է դառ նալ (վստա հա բար՝ ոչ ավել, ոչ 
պա կաս) առանց ավե լորդ ժուժ կա լու թյան, առանց ար տա սո վոր ող
բեր գու թյուն նե րի և առանց կա րեկ ցան քի կյան քը քայլ առ քայլ պատ
կե րող մի կտոր, կյան քի ան ցու մը, հի րա վի, անց նող կյան քը պատ կե
րող մի կտոր: Ու զենք թե չու զենք: Կ յանքն այն է, ինչն ապ րում է մեր 
մեջ և մեզ նից դուրս, մենք նրա շար ժիչ ուժն ենք կամ, ինչ պես դե ղա
գործ ներն են ասում, նրա սրվա կը:

Մ տա ծում եմ՝ այ սօր հնա րա վոր չէ ինձ նից ավելի լավ կամ վատ 
վեպ գրել: Եթե այլ կերպ մտա ծեի, հա վա նա բար ար հեստս փո խած 
կլի նեի:

Հար գե լի պատ ճառ նե րով՝ իմ այս վե պը լույս է տես նում Ար գեն տի
նա յի Հան րա պե տու թյու նում. ըստ իս՝ նոր շուն չը լավ է անդ րա դառ
նում գրա կա նու թյան վրա: Վե պի կա ռուց ված քը բա վա կան բարդ է. 
քրտնա ջան աշ խա տել եմ դրա վրա: Պարզ է, որ այդ դժվա րու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված էր ոչ միայն վե պի բար դու թյամբ, այլև սե փա կան 
ծու լու թյամբ: Վե պի գոր ծո ղու թյուն նե րը տե ղի են ունե նում Մադ րի դում 
(1942 թվա կան), մարդ կա յին խառ նամ բո խի կամ փե թա կի շուրջ, մար
դիկ, որոնք եր բեմն եր ջա նիկ են, եր բեմն՝ ոչ: Հար յուր վաթ սուն ան
ձինք, որոնք գա լիսգնում են (չեն վա զում) էջից էջ՝ ինձ ուղեկ ցե լով 
հինգ եր կար ու ձիգ տա րի նե րի դառ նու թյան ճա նա պար հով: Ճիշտ եմ 
ընտ րել նրանց, թե վրի պել եմ՝ ըն թեր ցո ղը կա սի:



6

Չեմ կա րող ասել՝ այս վե պը ռեա լիս տա կան է, իդեա լիս տա կան, 
նա տու րա լիս տա կա՞ն, թե՞ կոս տումբ րիս տա կան, չգի տեմ: Դա ինձ 
այն քան էլ չի հու զում: Թող ամեն մեկն իր հա մար որո շի, ես հար մար
վող մարդ եմ:

Կ.Խ.Ս.
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ՆԱԽԱԲԱՆ 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԹԻՎ

Ար դեն չորս տա րի նույն բանն եմ մտա ծում: Նույն ձևով և նույն 
բանն եմ զգում ու հաս տա տում: Աշ խար հում տա րօրի նակ բա ներ շատ 
են եղել (չա փա զանց տա րօրի նակ), սա կայն շփո թա հար տղա մար դը, 
ճա գա րի պես ապ րող մա նու կը, սեք սի դի մաց հա նա պա զօր յա չոր ու 
դա ռը հա ցը վաս տա կող կի նը (չա րա գու շակ խաղ), կար գա պահ ու 
զ գու շա վոր խա նութ պա նը, ան սեր աղ ջի կը, ան հույս ծե րու նին, ան
բու ժե լի հի վան դը՝ աղեր սա գին և զա վեշ տա լի ան բու ժե լի հի վան դը, 
նույնն են մնա ցել: Ն րանց ոչ ոք տե ղից չի շար ժել: Ն րանց ոչ ոք չի 
մաք րել: Գրե թե ոչ ոք նրանց վրա չի նա յել:

Ճիշտ կլի նի ասել, որ « Փե թա կը» ճիչ է՝ անա պա տի մեջ. գու ցե և 
ոչ այն քան սուր կամ սոս կա լի, բայց ճիչ է: Այդ առու մով եր բեք զուր 
պատ րանք ներ չեմ տա ծել: Բայց և այն պես, խիղճս հան գիստ է:

Այս չորս տա րի նե րի ըն թաց քում « Փե թա կի» մա սին թե լավն է աս
վել, թե վա տը, թեև ընդ հա նուր առ մամբ քիչ է խոս վել: Որ քան էլ ցա
վա լի է՝ մար դիկ դեռ մտա ծում են, որ գրա կա նու թյու նը, ինչ պես, օրի
նակ՝ ջու թա կը, զբաղ մուն քի պես մի բան է, քան զի առա ջին հա յաց քից 
անվ նաս է: Հենց դա էլ գրա կա նու թյան բա ցե րից մեկն է:

Ավա՜ղ, չար ժե տրվել տխրու թյա նը: Ոչինչ չես փո խի. ճշմար տու
թյու նը պետք է ըն դու նել և՛ զզվան քով, և՛ հնա զան դու թյամբ: Ինչ պես 
հռո մեա կան կրկե սի վա յել չա կազմ գլա դիա տոր նե րը՝ ժպի տը շուր թիդ:

Կ.Խ.Ս.
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ՆԱԽԱԲԱՆ 

ԵՐՐՈՐԴ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԹԻՎ

Կու զե նա յի զար գաց նել այն միտ քը, որ առողջ մար դը գա ղա փար
ներ չու նի: Եր բեմն մտա ծում եմ, որ կրո նա կան, բա րո յա գի տա կան, 
սո ցիա լա կան, քա ղա քա կան գա ղա փար նե րը սոսկ նյար դա յին հա
մա կար գի ան հա վա սա րակ շիռ դրսևո րում ներ են: Դեռևս հե ռու է ժա
մա նա կը, երբ կի մա նանք, որ առաք յալն ու լու սա վո րի չը խեն թու թյան 
մարմ նա վո րում են, թու լու թյան ան քուն և դո ղա ցող ծա ղիկ: Պատ մու
թյու նը՝ անժխ տե լի պատ մու թյու նը, շարժ վում է գա ղա փար նե րին հա
կա ռակ: Կամ դրանց եզ րագ ծով: Պատ մու թյուն սար քե լու հա մար գա
ղա փար ներ պետք չեն, ինչ պես որ փող սար քե լու հա մար պի տի խիղճ 
չու նե նաս: Գա ղա փար ներն ու խիղ ճը (ա մեն ին չից զզվածկշտա ցած 
մար դու հա մար, որը ժպտում է հաղ թո ղի դա ռը, ծու ռու մուռ ժպի տով) 
սոսկ հա պա ղում են: Պատ մու թյու նը նման է ար յան շրջա նա ռու թյան 
կամ ուտե լի քը մար սե լուն: Երակ ներն ու ստա մոք սը, որոն ցով հո սում 
և որոն ցում հա վաք վում է պատ մու թյան հիմ քը, սար քած են կոշտ ու 
սա ռը սի լի ցիտ նե րից: Գա ղա փար նե րը ատա վիզմ են (մի օր դա կըն
դու նեն), բայց ոչ եր բեք մշա կույթ, ոչ էլ առա վել ևս՝ ավան դույթ: 

Մար դու մշա կույթն ու ավան դույ թը, ինչ պես բո րե նու կամ մրջնի 
մշա կույթն ու ավան դույ թը, թերևս կա րող էին ուղ ղորդ վել քա մու լոկ 
երեք ուղ ղու թյուն նե րով. ուտել, վե րար տադր վել և քայ քայ վել: Մ շա
կույթն ու ավան դույ թը եր բեք չեն կա րող գա ղա փա րա կան լի նել, 
քան զի միշտ բնազ դա յին են: Ժա ռան գա կա նու թյան օրեն քը (որը կեն
սա բա նու թյան ամե նա զար մա նահ րաշ մասն է) զերծ չէ նրա նից, ին չի 
մա սին խո սում եմ: Այս իմաս տով թերևս ճիշտ կլի նի ըն դու նել, որ կա 
մշա կույթ և ար յան ավան դույթ: Խե լա միտ կեն սա բան նե րը դա բնազդ 
են ան վա նում: Ն րանք, ով քեր ժխտում կամ առն վազն քա մահրանքով 
են վե րա բեր վում բնազդ կոչ վա ծին (գա ղա փա րա խոս նե րը), «ներ քին 
մար դու» էք զիս տեն ցիա յի հիմ նախնդ րի վրա իրենց բուրգն են կա
ռու ցում՝ մո ռա նա լով Գյո թեի լու սա վոր չա կան բա ցա հայ տու մը՝ ներսը 
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երևում է դրսից: Մի օր կանդ րա դառ նամ այն մտքին, որ գա ղա փար
նե րը հի վան դու թյուն են: Նույն բանն եմ մտա ծում, ինչ եր կու տա րի 
առաջ: Իմ տնից երևում են ամե րիկ յան նա վա տոր մի՝ ծովա խոր շում 
խարսխ ված մոխ րա գույն, հզոր չա րա գույժ շո գե նա վե րը: 

Հա վաբ նում աքա ղա ղը ծուղ րու ղու է կան չում, և քաղց րահն չյուն 
ձայ նով աղջ նա կը եր գում է (օ՜, բնազդ) ման կան հե քիա թից եր գեր:

Չար ժե տրվել տխրու թյա նը: Գի տու թյու նը նույն պես ատա վիզմ է:

Կ.Խ.Ս.
Պալ մա դե Մալ յոր կա, 18 հու նի սի, 1957
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ՆԱԽԱԲԱՆ 

ՉՈՐՐՈՐԴ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԹԻՎ

Շա րու նա կում ենք ապ րել նույն անօգուտ հնա զան դու թյամբ. նույն 
քաղցր բնա պատ կեր նե րը, որոնք թե հոգ նա ծի, թե շա ղակ րա տի հա
մար են: Անզ գա յու թյու նը հույ սի հետ շփո թե լը վտան գա վոր է, դա 
նույնն է, ինչ հրա ժար վել ազն վա գույն համ բե րու թյու նից՝ տե ղի տա լով 
հրա ժա րու մի տա փակ, մաշ ված և դող ա ցող տերևնե րին:

Այս էջե րի վեր ջին լույ սըն ծա յու մից հե տո ան ցել է ևս հինգ տա րի. 
ար դեն հինգ տա րի ժա մա նա կը կանգ է առել մեր սրտե րում, ինչ պես 
մե ռած եր կա րոտն, դե պի վեր ձգված, բայց և կույր թռչու նը՝ ծո վե զեր
քի մե ռած ապա ռա ժի վրա: Ինչ պի սի՜ զա վեշտ… մար մի նը ծե րա նում է՝ 
չան սա լով ժա մա նա կի՝ այդ կա րի ճի զար կը կամ դան դաղ խռխռո ցը:

Իմ խա մա ճիկ նե րի զար դար ված կո տոշ նե րի վրա խո նարհ վել են 
ոչ միայն հինգ, այլև քսան դան դա ղըն թաց, բազ մա չար չար և ձանձ
րա լի տա րի ներ (ծնուն դով Աս տոր գա յից Խուան Լո րեն սոն կա սեր՝ 
անա ռակ ու պոր տա բույծ տա րի ներ): Իմ տա րի նե րին (որոնց ըն թաց
քում միշտ զգա ցել եմ ժա մա նա կի զար կը, և որից խույս չեն կա րող 
տալ նույ նիսկ մո րու քա վոր քա հա նա նե րը, ծաղ րա ծու ներն ու ցլա
մար տիկ նե րը) ավե լա ցան Սեղ բեստ րո սի ևս քսան դա ռը տա րի ներ 
(կամ ոչ այն քան):

Այո՛: Ան ցել են այն քան ցա վա լի տա րի նե րը, որոնք հա մար յա չես 
զգում, բայց, չնա յած ամեն ին չին, փե թա կը շա րու նա կում է եռալ մի 
ակ նա ծան քով ու ապ շան քով, որից պրծում չկա: Կրծ քան շան նե րը 
(նաև շանս վզկա պը, որը չի փոխ վում) ոչն չաց վել են այ լոց կող մից, 
և իմ խեղճ ճա գար նե րը (ո րոնք տնա յին խեղճ ճա գար ներ են, որոնք, 
ըստ երևույ թին, փոր ձում են մինչև վերջ ողջ մնալ) հնա զան դա բար, 
գրե թե աղեր սա լի ձևով միա վոր վե ցին վեր ջին զար կին, որը նրանց 
քշեց տա րավ (այդ ի՜նչ պատ րանք է ճա գար նե րի ականջ նե րից բռնած 
ամեն օր հրա պա րակ տա նել):
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Պա տա հում է նաև, որ պատ մու թյու նը (իսկ սա պատ մու թյան գիրք 
է, ոչ թե վեպ) մերթընդմերթ ան հաս կա նա լի է թվում: Սա կայն կյան քը 
շա րու նակ վում է, թեև շա րու նակ վե լով անց նում է, և պատ մու թյու նը, 
ինչ պես և կ յան քը, շա րու նակ եփ վում է խլու թյան ան գութ ապու րա
մա նում: Հա վա նա բար խլու թյու նը, ինչ պես և տխ րու թյու նը, որի մա սին 
խո սում էի հինգ տա րի շա րու նակ, նույն պես ատա վիզմ է:

Քա ղա քա կա նու թյու նը (ա սում էին) պատ մու թյան իներ ցիա յի հա
մար ճա նա պարհ բա ցելն է: Գրա կա նու թյու նը թերևս լոկ ար վեստ է 
(թերևս կամ առն վազն), այդ իներ ցիա յի ալիք ներն ուղ ղոր դո ղը: Այն 
ամե նը, ինչ թշվա ռու թյուն չէ, կամ ան սահ ման և անա մոթ թշվա ռու
թյուն է, ըն կած է գրո ղի ուսե րի վրա. հա ջո ղե լու դեպ քում այդ ըն տանի 
կեն դա նին մե կը մյու սի հետևից ոչն չաց նե լու է իրեն լա փող բո լոր 
ատա վիզմ նե րը: Թեև այդ դեպ քում գրա կա նու թյու նը գու ցե մեռ նի. մի 
բան, որը թերևս այն քան էլ չպետք է ան հանգս տաց նի մեզ:

Կ.Խ.Ս.
Պալ մա դե Մալ յոր կա, 7 մա յի սի, 1962
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ՎԵՐՋԻՆ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Դեմ քին ասել պետք է,
քան զի այն հո գու հա յե լին է:

ԿԵՎԵԴՈ

... դա ռը, վշտա լի և ցա վա լի իրա կա նու թյան... 
գու նատ ստվեր…  առանց ավե լորդ ժուժ կա լու թյան, 

առանց ար տա սո վոր ող բեր գու թյուն նե րի և 
առանց կա րեկ ցան քի…

Հ ղում 1-ին հրա տա րա կու թյա նը

... ճիչ՝ անա պա տի մեջ...
... չար ժե տրվել տխրու թյա նը…

Հ ղում 2-րդ հ րա տա րա կու թյա նը

... կրո նա կան, բա րո յա գի տա կան, սո ցիա լա կան, 
քա ղա քա կան գա ղա փար նե րը սոսկ նյար դա յին հա մա կար գի 

ան հա վա սա րակ շիռ դրսևո րում ներ են: 
Գա ղա փար ներն ու խիղ ճը սոսկ հա պա ղում են:

Հ ղում 3-րդ հ րա տա րա կու թյա նը

Շա րու նա կում ենք ապ րել նույն անօգուտ հնա զան դու թյամբ…
Անզ գա յու թյու նը հույ սի հետ շփո թե լը վտան գա վոր է…

Հ ղում 4-րդ հ րա տա րա կու թյա նը
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ՆԱԽԱԲԱՆ

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԹԻՎ

Կան ընդ հա նուր կա նոն ներ. ջրե րը միշտ վե րա դառ նում են իրենց 
հու նին, ջրե րը միշտ դուրս են գա լիս իրենց հու նից և այլն: Սա կայն 
իրա կա նու թյան ուր վա կա նը՝ նույ նիսկ ամե նա նուր բը, չի կա րող նշա
նա ռուի թի րա խի տակ հայտն վել, քան զի չի ծնվել մե կը, որը կա րող 
է ուղիղ նշան բռնել դրա վրա և մի կրա կո ցով մե կընդ միշտ վեր ջը 
տալ: Աշ խար հը պտտվում է, իսկ աշ խար հը կա ռա վա րող նե րի գա
ղա փար նե րը, հիս տե րիա նե րը, սնա պար ծու թյուն նե րը, աշ խար հը կա
ռա վա րող նե րի հի վան դա գին ատա վիզմ նե րը նո՞ւյն պես պտտվում են 
հա մըն թաց կամ ինչ պես ստաց վի: Ար ցուն քի այս հով տում եր կու բան 
է պա կա սում. ըմ բոս տա նա լու հա մար առող ջու թյուն և այդ ըմ բոս տու
թյու նը զսպե լու հա մար՝ պար կեշ տու թյուն. ազն վո րեն և առանց հե տին 
մտքի, բնա կա նու թյամբ և առանց ար տա սո վոր ող բեր գու թյուն խա
ղա լու, առանց կա րեկ ցան քի, առանց խղճի և անք նու թյան (այն պես, 
ինչ պես աստ ղերն են հե ռա նում, կամ թա լիս ման ներն են իրար սի
րում): Մ նա ցած ամեն բան դա շինք է, ֆլեյ տա յից հնչող մե ղե դի: 

Այդ պտույտ նե րից, հարևան աշ խար հի լուս նորդ պտույտ նե րից 
մեկում է մնա ցել « Փե թա կը»: Նույ նը կա րող էր տե ղի ունե նալ (նույն
պի սի ար ժա նիք նե րի և մ տադ րու թյան դեպ քում), կամ տե ղի ունե նալ 
լրիվ հա կա ռա կը: Նույն ձևով այն կա րող էր գրված չլի նել իր հե ղի նա
կի կող մից, մեկ ուրի շը կգրեր: Կամ ոչ ոք (ե թե մենք թշվառ կամ ան
սահ ման և անա մոթ թշվառ ներ լի նեինք): Իր գիրքն ավար տին հասց
նե լու հա մար գրո ղը պատ րաստ է նույ նիսկ սպա նու թյուն գոր ծել. 
նրա նից միայն պա հանջ վում է ճշմա րիտ լի նել (թե սպա նու թյան մեջ, 
թե գրքում) և ինքն իրեն թույլ չտալ կառ չել սի րա լիր և ոս կե զօծ ձևա
կա նու թյուն նե րից, որոն ցով հա սա րա կու թյու նը, այլևս անհ րա պույր և 
ծե րա ցած սի րու հու նման, փո խա րենն առա ջար կում է շուր ջը տե ղի 
ունե ցող ամեն բան կոծ կել կեղծ դի մա կի ներ քո:
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Գրո ղը կա րող է նաև խեղդ վել բուն կյան քի մեջ. բռնու թյան, արատ
նե րի և արարք նե րի մեջ: Միակ բա նը, որ թույլ չի տրվում գրո ղին, 
ժպտալն է, գրա կան մրցույթ նե րին մաս նակ ցե լը, հիմ նադ րամներից 
փող ուզելն ու Պին տո յի և Վալ դե մո րո յի՝ կես ճամ փին մնալը: Եթե 
գրողը պատ րաստ չէ սո վից մեռ նել, ապա պի տի ար հես տը փոխի: 
Գրո ղի ճշմար տու թյու նը չի հա մընկ նում ոս կու տի րոջ ճշմար տու թյան 
հետ: Դա չի նշա նա կում, թե ոս կին պա կաս ճշմա րիտ է, քան խոս քը, 
թեև ճշմա րիտ խոս քը ոս կով չի գրվում, այլ արյամբ (կամ մեռ նո ղի 
կեղ տով կամ կնոջ կա թով կամ ար ցունք նե րով):

Գրո ղի օրեն քը սոսկ եր կու հրա մա յա կան ունի՝ գրել և ս պա սել: 
Գրո ղի հան ցա կի ցը ժա մա նակն է: Իսկ ժա մա նակն ան խիղճ որդ է, 
որը կրծում և խոր տա կում է գրո ղին ճնշող հա սա րա կու թյա նը: Յու
րաքանչ յու րի ճշմար տու թյու նից ան դին ուրիշ ոչինչ չկա: Բայց ամեն 
ին չից զատ կարևոր է նաև ճշմար տու թյան դի մա կը (ընդ որում՝ յու րա
քանչ յու րի ճշմար տու թյան դի մա կը):

Գրո ղը ան կա սե լի սպա սում նե րի կա տա ղի գա զան է, ան վեր
ջա նա լի դի մադ րու թյուն նե րի կեն դա նի՝ ունակ հրա ժար վե լու իր 
կյան քից և հե ղի նա կու թյու նից, ըն կեր նե րից, ըն տա նի քից և մ նա
ցած հար մա րա վե տու թյուն նե րից, մանրմունր բա նե րից՝ հա նուն մի 
կա պուկ թղթի, որում կա րող է բա ցա հայ տել նույ նիսկ ամե նա փոքր 
ճշմար տու թյու նը (ո րը եր բեմն հա մընկ նում է փոք րա մաս նու թյան, 
մար դու հա մար անհ րա ժեշտ բա ցար ձակ ազա տու թյան հետ): Գրո
ղին ոչինչ չի հու զում, մինչևիսկ գրա կա նու թյու նը: Հ նա զանդ գրո ղը, 
քա ղա քա կան որևէ լծա կից, պաշ տոն յա յից կամ չեմ պիո նից կառ
չած գրո ղը, ամեն բան և բո լո րին տես նում է հեռ վից (մարդ կանց, 
որոնք դա սա կարգ ված են ըստ կաս տա նե րի, դա սե րի կամ դպրոց
նե րի). չա փա զանց տխուր տե սա րան: Չ կա ավե լի նշա վակ ված 
գրող, քան նա, ով հա վա տար մու թյան եր դում է տվել ինքն իրեն, 
որն իրեն պա տաս խա նա տու է զգում ինքն իր առաջ: Այ լոց հան դեպ 
հա վա տար մու թյու նը, ինչ պես եր կու տար բեր մե տա ղադ րամ ներ, չի 
հա մընկ նում մեր գի տակ ցու թյան թելադ րան քի բռնի և սե փա կա
նա տենչ հա վա տար մու թյան հետ և ավե լի մեծ հար գանք չէ, եթե 
չա սենք՝ զուտ կար գա պա հու թյուն կամ կրկե սի ձիու վար ժեց րած 
ար ձա գանք ներ:
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Գրո ղը ոչինչ չի խնդրում (նույ նիսկ իր գրչով), որով հետև իր հի
շողու թյունն ար դեն իրեն հե րիք է: Ձայ նա զուրկ և ձեռ նա կապ, միևնույն 
է, գրո ղը շա րու նա կում է գրող լի նել. վախ ճան ված գրո ղը նույն պես, 
որի ձայնն ար ձա գան քում է անա պա տի մյուս ծայ րից, և ն րա ստեղ
ծա գոր ծու թյուն նե րի մա սին հու շը նույն պես մնում է: Վա՜յ խեղճ խա
մա ճիկ նե րին, որոնք ուզում են աշ խար հը վար չա կան իրա վուն քով 
խել քի բե րել: Անզ գա յու թյան մեջ եր ջա նիկ ապ րե լու հա մար (հույ սի 
փշուր ներ) միայն գրող նե րը կա րող են հա սա րա կու թյա նը հաղ թել: 
Հա սա րա կու թյան վատն այն է, որ նա չի գտել գրող նե րից ազատ
վելու կամ դրանց լռեց նե լու բա նաձևը: Նույ նիսկ դրան հաս նե լու ճա
նա պար հին չէ:

Ար դի ժա մա նակ նե րում մար դուն ար հես տա կան ճա նա պարհ
նե րով տա նող նպա տա կաս լաց քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի հան դեպ 
գրո ղը որ դեգ րել է իրար հա ջոր դող չորս մո տե ցում ներ (բո լոր այն 
ճա նա պարհ նե րը, որոն ցով քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը ցան կա ցել են 
տանել մար դուն, ար հես տա կան են, և բո լոր քա ղա քա կան գոր ծիչ
նե րը նպա տակ են ունե ցել թույլ չտա լու մար դուն գնալ իր ներ քին 
ազա տու թյան բնա կան ճա նա պար հով: Եթե գրո ղը որո շի տե ղե րով 
փոխ վել քա ղա քա կան գործ չի հետ, կնշա նա կի՝ հա մա ձայն է անց նել 
նրա քարա վա նով: Քա ղա քա կան գործ չին ուղեկ ցող գրո ղը (ինչ պիսի՜ 
անմեղ գո ռո զու թյուն) կխոր շի նրա նից: Պատ մու թյան մեջ բա զում էջեր 
մեզ սո վո րեց րել են եր կու բան. այն, որ ուժեղ նե րը եր բեք լա վա գույնը 
չեն լի նում, և որ քա ղա քա կա նու թյու նը եր բեք (ի հե ճուկս թվացյալ 
կար ծի քի) քա ղա քա կան գործ չի ձեռ քի գոր ծը չէ (ո րոնք պատ մա
կան իներ ցիա յի սոսկ ուղ ղոր դող ներ են): Այդ իներ ցիա յի և զուր տե ղը 
կո պիտ հար ված ներ կրող նե րին այս ու այն կողմ շար ժո ղը գրողն է: 
Արդ յուն քը նրան բա ցար ձակ չի հու զում: Գրա կա նու թյու նը առեղծ ված 
չէ, այլ վե րա բեր մունք:

Կ.Խ.Ս.
Պալ մա դե Մալ յոր կա, 2 հու նի սի, 1963
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1

– Մինչև կո կորդս կուշտ եմ կրկնե լուց, որ ամե նա կարևո րը չմո-
ռա նալն է, թե ում հետ գործ ունես:

Դոն յա Ռո սան պտտվում է սրճա րա նի աթոռ-սե ղան նե րի շուրջ՝ 
ահ ռե լի քա մակն այ ցե լու նե րի առաջ խաղացնե լով: Դոն յա Ռո սան 
հա ճախ ասում է. «Գրո ղի ծո ցը գնա» և « Վատ չի, վատ չի»: Դոն յա 
Ռո սա յի հա մար աշ խար հը սկսվում և ավարտ վում է իր սրճա րա նով, 
ամեն ինչ պտտվում է նրա շուրջ: Ասում են՝ դոն յա Ռո սա յի աչուկ նե րը 
փայլփ լում են, երբ գար նան գա լու հետ աղ ջիկ նե րը սկսում են կար-
ճաթև հագ նել: Մ տա ծում եմ՝ երևի բամ բա սանք ներ են, որով հետև 
դոն յա Ռո սան մի գրոշ էլ քա մուն չի տա ինչ-որ աշ խար հիկ հա ճույք-
նե րի նա յե լու հա մար. ոչ գար նա նը, ոչ էլ մեկ այլ եղա նա կի: Միակ 
բա նը, որ դոն յա Ռո սա յին ամե նա շատն է դուր գա լիս, առանց եր-
կար-բա րակ մտա ծե լու հսկա քա մա կը սե ղա նից սեղան քարշ տալն 
է: Երբ մե նակ է մնում, ինն սու նա կան նե րի սի գար է ծխում և առա վո-
տից երե կո բա ժա կը բա ժա կի հետևից անի սո նի օղի խմում, հե տո 
հա զում է և ժպ տում: Երբ լավ տրա մադ րու թյուն ունի, նստում է խո-
հա նո ցի ցած րիկ աթո ռին և վե պեր ու վի պակ ներ կար դում, որ քան 
ար յու նար բու՝ այն քան լավ, որով հետև դրանք ավե լի հե տաքրքիր 
են: Այդ ժա մա նակ կա տա կում է մարդ կանց հետ, պատ մում Բոր-
դա դո րես փո ղո ցում կա տար ված սպա նու թյան կամ Ան դա լու սիա յի 
ճեպընթացի մա սին:

– Նա վա ռե տեի հայ րը, որը գե նե րալ դոն Մի գել Պ րի մո դե Ռի վե-
րա յի ըն կերն էր, գնաց նրա մոտ, ծնկի իջավ և ասաց. « Մե ծար գո 
գե նե րալ, ի սեր Աստ ծու, գթա ցեք որ դուս»,– իսկ դոն Մի գե լը, չնա-
յած ոս կի սիրտ ուներ, պա տաս խա նեց. « Նա վա ռե տե, ըն կերս, ան-
հնար է, ձեր որ դին խեղ դա մա հու թյամբ պի տի քա վի իր մեղ քը»:

«Այ քեզ տղա մար դիկ,– մտա ծում է դոն յա Ռո սան,– այ քեզ 
տղամարդ կու թյուն»: Դոն յա Ռո սա յի ամ բողջ դեմ քը պատ ված է լա-
քաներով, ասես կա շին անընդ հատ փո խող մո ղես լի նի: Երբ մտա-
հոգ է, ցրված հա յաց քով պոկռ տում է դեմ քի մաշ կը. եր բեմն պլոկ-
ված մաշկը, օձի կաշ վի պես եր կար պոկ վե լով, թափ վում է դեմ քից: 
Հե տո, երբ ար դեն վե րա դառ նում է իրա կա նու թյուն, նո րից վեր ու 
վար է անում սե ղան նե րի արանք նե րով և, ի ցույց դնե լով սևա ցած 
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կեղ տոտ ատամ նե րը ժպտում է այ ցե լու նե րին, որոնց հո գու խոր քում 
ատում է:

Դոն Լեո նար դո Մե լեն դե սը պարտ քով վեց հա զար դու րո է վերց-
րել Սե գուն դո Սե գու րա յից՝ կո շիկ մաք րո ղից, որը հի մա րի մեկն է, 
ավե լի ճիշտ՝ էշի մե կը. մա՞րդ էլ տա րի ներ շա րու նակ փող հա վա քի, 
հե տո էլ մինչև վեր ջին կո պե կը տա դոն Լեո նար դո յին: Տեղն է դրան: 
Դոն Լեո նար դոն շար քա յին ավա զակ է, որն ապ րում է ուրիշ նե րից 
փող «գցե լով»՝ պատ ճա ռա բա նե լով, թե իբր նոր գործ է սկսում, բայց 
որն այդ պես էլ գլուխ չի գա լիս: Այ սինքն՝ ոչ թե գոր ծը գլուխ չի գա-
լիս, այլ պար զա պես ոչ լա վին է գնում, ոչ վա տին: Դոն Լեո նար դոն 
գե ղե ցիկ փող կապ ներ է կա պում, մեկ էլ՝ մա զերն ուժեղ ֆիք սա ցիա-
յով հար դա րում, իսկ օծա նե լի քի բույ րը դեռ հեռ վից ես զգում: Բարձ-
րաս տի ճան սեն յո րի և ան սահ ման ինք նավս տահ մար դու տեսք 
ունի. կյանք տե սած մար դու ինք նավս տա հու թյուն: Չեմ կար ծում՝ 
«լավ կյանք արած լի նի», այ նու հան դերձ, ճշմա րիտ է նաև այն, որ 
շար ժուձևից կմտա ծես, թե դրա մա պա նա կում հինգ դու րո յից պա-
կաս փող չի լի նի: Պար տա պան նե րի հետ խո սում է քա ցի նե րի լեզ-
վով, և ս րանք նրան պա տաս խա նում են ժպի տով և նա յում գնա հա-
տան քով՝ գո նե ար տա քուստ: Եղել են նաև մի քա նի սը, որ ցան կա ցել 
են դա տի տալ նրան, պա տին դեմ տալ, բայց, չգի տես ին չու, մինչև 
հի մա ոչ ոք չի արել: Դոն Լեո նար դոն ահա վոր շատ է սի րում եր կու 
բան՝ օգ տա գոր ծել ֆրան սե րեն ծեծ ված բա ռեր, ինչ պես, օրի նակ՝ 
«madame», «rué» և «cravate»1, և «Մենք՝ Մե լեն դես ներս»: Դոն Լեո-
նար դոն կիրթ մարդ է, ամեն ին չից գա ղա փար ունի: Միշտ մի քա-
նի պար տիա շաշ կի է խա ղում, խմածն էլ՝ միայն կա թով սուրճ: Երբ 
տես նում է, որ մո տա կա սե ղան նե րի այ ցե լու նե րը ծխում են, նրբո րեն 
ասում է. « Մի գլա նակ էլ ինձ կտա՞ք: Ու զում էի թու թու նը փա թա թել, 
մեկ էլ տես նեմ՝ թուղթ չու նեմ»: Այդ պա հին մյուսը պա տաս խա նում 
է. «Ո՛չ, թուղթ չու նեմ, բայց եթե ուզում եք, կա րող եմ պատ րաս տի 
գլա նակ տալ...»: Դոն Լեո նար դոն եր կի մաստ շար ժում է անում և մի 
քանի վայրկ յան անց պա տաս խա նում. « Դե լավ, զա նա զա նու թյան 
հա մար կա րե լի է փոր ձել: Հա վա տա ցեք, պատ րաս տի գլա նակ այն-
քան էլ չեմ սի րում»: Եր բեմն սե ղա նա կի ցը կա րող է ուղ ղա կի ասել. 
1  Տիկին, ճանապարհ, փողկապ (ֆր.):
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«Ո՛չ, շատ եմ ցա վում, բայց թուղթ չու նեմ»,– այդ դեպ քում դոն Լեո-
նար դոն մնում է առանց ծխա խոտի:

Ար մունկ նե րը հե նած հին և մաշ ված մար մա րե սե ղան նե րին՝ 
այցե լու նե րը հա մար յա չեն նկա տում ան ցու դարձ անող տի րու-
հուն՝ տար տա մո րեն մտա ծե լով այս աշ խար հի մա սին, որն այն պի-
սին չէ, ինչ պի սին կա րող էր լի նել. այս աշ խար հի, որ տեղ ամեն 
ինչ ժա մա նա կի հետ ան կում է ապ րում, բայց ոչ ոք չի կա րող 
բացատրել կամ մեկ նա բա նել, թե ին չու: Մար մա րե սե ղա նիկ ներից 
շա տերը նախ կի նում գե րեզ մա նա քա րեր են եղել, մի քա նի սի վրա 
դեռ պահպան վել են նախ կին գրու թյուն նե րը, նույ նիսկ կույ րը, 
ներքևի մա սը մատ նե րով շո շա փե լով, կա րող է կար դալ. «Այս տեղ 
հանգ չում են սեն յո րի տա Էս պե րան սա Ռե դոն դո յի մա սունք նե րը, 
որը մե ռավ ծա ղիկ հա սա կում» կամ « Հանգ չիր խա ղա ղու թյամբ, 
մեծար գո սենյոր Ռա մի րո Լո պես Պուեն տե՝ Էկո նո մի կա յի նա խա-
րա րի տե ղա կալ»:

Սր ճա րա նի այ ցե լու նե րը մար դիկ են, որոնք կար ծում են, որ ամեն 
ինչ ըն թա նում է իր բնա կա նոն հու նով և շտկ ման կա րիք չու նի: Դոն-
յա Ռո սա յի սրճա րա նում բո լո րը ծխում են և մե նու թյան մեջ մտո րում 
ճղճիմ, հա ճե լի, խոր քա յին բա նե րի մա սին, որոնք լցնում կամ դա-
տար կում են նրանց կյան քը: Ոմանք երազ կոտ դեմ քով տրվում են 
լռու թյանն ու աղոտ հի շո ղու թյուն նե րին, մյուս նե րը՝ ոչինչ չա սող հա-
յաց քով և վի րա վոր գա զա նի սի րա տո չոր և աղեր սող ժպի տը դեմք-
նե րին նկա րե լով, իրենք են հուշ դառ նում՝ լուռ տխրու թյամբ, ձեռք-
նե րը հե նած ճա կատ նե րին, ինչ պես անվր դով ծո վը:

Լի նում են երե կո ներ, երբ սե ղան նե րից լսվող զրույց նե րը գնա լով 
մա րում են. զրույց՝ զու գա վոր ված կա տու նե րի կամ դրանց պա հե լու 
կամ մե ռած տղա յի մա սին, որին ինչ-որ մե կը չի կա րո ղա նում մտա-
բե րել, այն տղա յի, որը մա հա ցավ՝ «չե՞ք հի շում», որ խարտ յաշ մա զեր 
ուներ, շատ «չա միչ-մա միչ», ավե լի ճիշտ՝ նրբիկ տղա էր, որ միշտ 
բեժ գույ նի սվի տեր էր հագ նում, հա զիվ հինգ տա րե կան լի ներ: 
Այդ պի սի երե կո նե րին սրճա րա նի «սիր տը» հա մա չափ չի զար կում, 
ինչ պես հի վան դի նը, և օդն էլ ավե լի է խտա նում՝ դառ նա լով ավե-
լի մոխ րա գույն, չնա յած որ ժա մա նակ առ ժա մա նակ ներս ու դուրս 
է թա փան ցում, ինչ պես կայ ծա կը կամ գոլ քա մին, որը չգի տես, թե 
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որ տե ղից է գա լիս. հույ սի քա մի, որը մի քա նի վայրկ յան հանգրվա-
նում է յու րա քանչ յու րի հո գու մեջ:

Դոն Խայ մե Ար սեն, չնա յած ծայ րա հեղ չքա վո րու թյա նը, բա վա-
կան հպարտ կեց վածք ունի: Ան հա վա տա լի է, բայց սրճա րա նում 
նրան բո լո րը գի տեն: Դոն Խայ մեն բան կից վարկ էր վերց րել, տվել 
էին, որի դի մաց էլ որոշ փաս տաթղ թեր էր ստո րագ րել: Հե տո եղել 
էր այն, ինչ եղել էր: Մ տել էր ինչ-որ գոր ծի մեջ, նրան խա բել էին՝ 
թող նե լով առանց գրո շի, հե տո բան կը հետ էր պա հան ջել գու մա րը, 
սա կայն դոն Խայ մեն պա տաս խա նել էր, որ չի կա րող վճա րել: Դոն 
Խայ մե Ար սեն ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ պատ վար ժան մարդ 
է, բայց ան հա ջո ղակ՝ հատ կա պես փո ղի հար ցում: Շի տակն ասած՝ 
շատ աշ խա տա սեր չէ, բայց և բախ տը չի բե րում: Մ յուս նե րը, որոնք 
պա կաս ծույլ չեն, եթե չա սենք՝ ավե լի, մի քա նի հա ջող գոր ծարք 
կնքե ցին և հա զա րա վոր դու րո նե րի տեր դար ձան, փա կե ցին իրենց 
վար կերն ու հի մա ամ բողջ օրը թանկ սի գար ներ ծխե լով երթևե կում 
են տաք սիով: Դոն Խայ մե Ար սեին բախ տը չժպտաց, ճիշտ հա կա-
ռա կը: Հի մա էլ փոր ձում է ելք գտնել, բայց չի գտնում: Հա վա նա բար 
ցան կա ցած գործ կա ներ, ինչ էլ պա տա հեր, բայց ոչինչ չի ստաց վում, 
ահա թե ին չու է ամ բողջ օրը թրև գա լիս սրճա րա նում՝ գլու խը հե-
նած աթո ռի թիկ նա կին, նա յում է փայ տե առաս տա ղի գերան նե րին: 
Եր բեմն քթի տակ իս պա նա կան ինչ-որ պա րե ղա նակ է մռմռում և 
ռիթ մին հա մա պա տաս խան՝ ոտ քով դո փում է գետ նին: Դոն Խայ մեն 
սո վո րու թյուն չու նի մտա ծե լու իր ան բախ տու թյան մա սին, իրա կա-
նում ոչ մի բա նի մա սին էլ չի մտա ծում: Նա յում է հա յե լու մեջ և ինքն 
իրեն ասում. « Տես նես ո՞վ է հո րի նել հա յե լի նե րը»: Հե տո ակնդետ, 
հա մար յա անա մո թա բար զննում է բո լո րին. « Տես նես էս կի նը երե-
խա ներ ունի՞: Դժ վար թե, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, պա ռա-
ված օրիորդ է: Տես նես հի մա էս սրճա րա նում թո քախ տով քա նի՞ 
հի վանդ կա»: Դոն Խայ մեն ընձ յու ղի պես բա րա լիկ գլա նակ է սար-
քում, հե տո մա տիտ սրող վար պետ նե րի պես վա ռում, որոնք մա-
տիտի ծայ րը սրում են ասե ղի բա րա կու թյամբ, բայց ոչ մի դեպ քում 
չի կոտր վում: Երբ ոտ քը թմրում է, նստած դիրքն է փո խում. « Սիրտն 
իս կա կան առեղծ ված է: Թը՛խկ, թը՛խկ, թը՛խկ, թը՛խկ և էդ պես մի 
ամ բողջ կյանք՝ օր ու գի շեր, ամառ ու ձմեռ»:
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Լ ռակ յաց մի կին, որը միշտ նստում է սրճա րա նի խոր քում՝ բի-
լիար դի սեն յակ տա նող աս տի ճան նե րի մոտ, մի ամիս առաջ կորց-
րեց որ դուն: Տ ղա յի անու նը Պա կո էր, և պատ րաստ վում էր աշ խա-
տան քի անց նել փոս տա տա նը: Սկզ բում ասա ցին՝ կաթ ված է ստա ցել, 
հե տո պարզ վեց՝ մե նին գիտ ուներ: Հի վան դու թյու նը եր կար չձգվեց. 
տղան լավ գի տեր Լեո նի, Կաս տիլ յա լա Վիե խա յի, Կաս տիլ յա լա 
Նուե վա յի և Վա լեն սիա յի մի մա սի բո լոր բնա կեց ված տե ղանք ները 
( Կաս տել յո նի կե սը և հատ կա պես Ալի կան տեի որոշ մա սը). նրա 
մահը մեծ վիշտ էր: Պա կոն միշտ հի վան դա նում էր, հատ կա պես այն 
ձմեռ վա նից հե տո, երբ երե խա ժա մա նակ ոտ քե րը ցրտա հար վե ցին: 
Մայ րը մե նակ մնաց, քան զի մյուս ավագ որ դին, արար աշ խարհ ըն-
կած, թա փա ռում էր չգի տես ուր: Ճա շից հե տո մայ րը գա լիս է դոն յա 
Ռո սա յի սրճա րան, նստում է աս տի ճան նե րի մոտ և ժա մե րով մնում 
ան շարժ նստած: Որ դու մահ վան օրից դոն յա Ռո սան չա փա զանց 
մեղմ է նրա նկատ մամբ: Ոմանք հա ճույք են ստա նում սգա վոր ների 
նկատ մամբ ուշա դիր լի նե լուց. կա րե լի է խոր հուրդ ներ տալ, օրի նակ՝ 
պետք է հա մա կերպ վել պա տա հա ծի հետ, չկոտր վել. դա իս կա կան 
հա ճույք է նրանց հա մար: Պա կո յի մո րը մխի թա րե լիս դոն յա Ռո սան 
սո վո րա բար ասում է, որ ավե լի լավ է Աստ ծու մոտ գնալ, քան ամ-
բողջ կյան քը գիժ մնալ: Կի նը հնա զանդ ժպտում է նրան և ասում, 
որ, իհար կե, եթե խո ր մտա ծենք, ապա ճիշտ է ասում: Պա կո յի մոր 
անու նը Իզա բել է, դոն յա Իզա բել Մոն տես՝ Սան սի այ րի: Նա դեռ չի 
կորց րել իր հմայ քը և շր ջում է փոքր-ինչ մաշ ված անձրևա նո ցով. 
տես քից «լավ ապ րած» ըն տա նի քից է երևում: Սր ճա րա նում նրա 
վշտին հար գան քով են վե րա բեր վում, միայն հազ վա դեպ դեպ քե-
րում ծա նոթ նե րից որևէ մե կը՝ որ պես կա նոն ինչ-որ կին, կա րող է 
մո տե նալ ու ասել. «Ի՞նչ կա: Ար դեն կազ դուր վո՞ւմ ես»: Դոն յա Իզա-
բե լը ժպտում է, բայց հա մար յա եր բեք չի պա տաս խա նում, իսկ եթե 
փոքր-ինչ ոգևոր ված է լի նում, ապա գլու խը վեր է բարձ րաց նում, 
նա յում է հարց նո ղին ու ասում. «Ըն կե րու հիս, էսօր ի՜նչ լա վիկն ես»: 
Բայց առա վել հա ճախ ոչինչ չի ասում, պար զա պես ձեռ քի շար ժու-
մով հաս կաց նում է, որ հե ռու մնա իրե նից: Դոն յա Իզա բե լը գի տի, 
որ ին քը ուրիշ դա սի է պատ կա նում, մի տե սակ ուրիշ է, առն վազն 
տար բեր է բո լո րից:
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Գրե թե պա ռա ված մի օրիորդ մո տե նում է վա ճա ռո ղին:
– Պա դիլ յա:
– Գա լիս եմ, սեն յո րի տա Էլ վի րա:
– Մի հատ «Տ րի տոն»:
Կի նը շու ռու մուռ է տա լիս սի րա յին հին ու անա ռակ նա մակ նե րով 

լի պա յու սակն ու երե սուն հինգ սեն տա վոն դնում է սե ղա նին:
– Շ նոր հա կա լու թյուն:
– Ձեզ նույն պես:
Հե տո վա ռում է սի գարն ու տար տամ հա յաց քով ծխի մի մեծ քուլա 

ար ձա կում օդում: Քիչ հե տո սեն յո րի տան կրկին ձայն է տա լիս:
– Պա դիլ յա:
– Գա լիս եմ, սեն յո րի տա Էլ վի րա:
– Նա մա կը էն մի հո գա վո րին տվե ցի՞ր:
– Այո՛, սեն յո րի տա:
– Ի՞նչ ասաց:
– Ոչինչ, տա նը չէր: Ս պա սու հին ասաց, որ չան հանգս տա նամ, 

ընթ րի քի ժա մին նա մակն ան պայ ման կփո խան ցի:
Սեն յո րի տա Էլ վի րան լռում է և շա րու նա կում ծխել: Այ սօր մի տե-

սակ կոտր ված է, ժա մա նակ առ ժա մա նակ դո ղում է, նկա տում է, 
որ պա հի տակ աչ քե րի առաջ մթնում է: Սեն յո րի տա Էլ վի րան շան 
կյան քով է ապ րում, եթե խո ր մտա ծենք, նրա կյան քը իմաստ չունի: 
Ճիշտն ասած՝ ամ բողջ օրը պա րապ-սա րապ վե ր ըն կած է, այն աս-
տի ճան պա րապ, որ նույ նիսկ հաց չի ուտում: Ինչ-որ վե պեր է կար-
դում, գա լիս է սրճա րան, ծխում է՝ ինչ պա տա հի, և ապ րում է՝ ինչ-
պես պա տա հի: Ամե նա վատն այն է, որ միշտ չէ, որ պա տա հում է, 
պա տա հածն էլ կամ վատն է լի նում, կամ դեն գցե լու բան:

Դոն Խո սե Ռոդ րի գես դե Մադ րի դը շա հում է վի ճա կա հա նու թյան 
վեր ջին փու լում: Ըն կեր ներն ասում են.

– Այ թե բախտդ բե րեց:
Դոն Խո սեն միշտ նույն ձևով է պա տաս խա նում, կար ծես ան գիր 

արած լի նի:
– Պահ: Եղած-չե ղա ծը ութ դու րո է, գրոշ չար ժի:
– Դե լավ, այ մարդ, ավե լորդ բա ցատ րե լու կա րիք չկա, միտք 

չունենք քեզ նից բան ուզել:
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Դոն Խո սեն դա տա րա նի կա տա րա ծու է և, ըստ երևույ թին, հա-
վա քած փող ունի: Ասում են նաև, որ ժա մա նա կին ամուս նա ցել է 
լաման չե ցի մի աղջ կա հետ, որը շատ չան ցած մա հա ցել է, և ամ-
բողջ հարս տու թյու նը մնա ցել է դոն Խո սեին, որը հապ ճեպ վա ճա ռել 
է խա ղո ղի չորս և ձի թե նու եր կու այ գի նե րը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, թե 
իբր դրանք բա ցա սա բար են անդ րա դառ նում իր շնչու ղի նե րի վրա, 
այն դեպ քում, երբ առող ջու թյունն առա ջին տե ղում է իր հա մար:

Դոն յա Ռո սա յի սրճա րա նում դոն Խո սեն միշտ ալ կո հոլ է պատ-
վի րում. ձևա մոլ կամ ան կապ մե կը չէ, որ կա թով սուրճ խմի: Տի րու-
հին գրե թե հա մակ րան քով է նա յում նրան այն պարզ պատ ճա ռով, 
որ եր կուսն էլ սեր ունեն անի սո նի օղու հան դեպ. «Աշ խար հիս երե-
սին անի սո նի օղուց լավ բան չկա, թե ստա մոք սի հա մար է լավ, 
թե մար սո ղու թյան, նաև կազ դու րիչ է, ար յունդ մաք րում է, իմ պո-
տեն ցիա յի հա մար էլ է լավ»: Դոն Խո սեն միշտ կիրթ է խո սում: Մի 
ան գամ՝ մի քա նի տա րի առաջ, քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մից 
շատ չան ցած, վե ճի էր բռնվել ինչ-որ ջու թա կա հա րի հետ: Մար-
դիկ՝ գրե թե բո լո րը, վստա հեց նում էին, որ ջու թա կա հարն էր ճիշտ, 
սա կայն դոն Խո սեն կան չել էր սրճա րա նի տի րու հուն և ասել. «Կամ 
դուք քա ցի նե րով դուրս կշպրտեք էս անա մոթ դեղ նակ տու ցին, կամ 
ես այլևս այս սրճա րան ոտք չեմ դնի»: Այդ ժա մա նակ դոն յա Ռո-
սան դուրս էր շպրտել ջու թա կա հա րին, և այդ օրից նրան այլևս ոչ 
ոք չէր տե սել:

Այ ցե լու նե րը, որոնք նախ կի նում վստահ էին ջու թա կա հա րի 
իրա վա ցիու թյան մեջ, ժա մա նա կի հետ փո խե ցին իրենց կար ծի քը, 
վեր ջում նույ նիսկ ասում էին, որ դոն յա Ռո սան շատ էլ լավ էր արել, 
որ այդ պա հին պետք էր ձեռքն ուժեղ խփել սե ղա նին ու մի լավ 
դաս տալ էդ ոմն ջու թա կա հա րին: « Փոր ձիր երես տալ սրա պես 
անա մոթ նե րին, ու միայն Աստ ված գի տի, թե ինչ կբե րեն գլխիդ»: 
Այդ խոս քե րը լսե լիս այ ցե լու նե րը լուրջ, նույ նիսկ խիստ և դա տա-
պար տող դեմք էին ըն դու նում. «Երբ կար գա պա հու թյուն չկա, ան-
հնար է լա վով խո սել, էլ ոչ մի ար ժեք չի մնա ցել»,– լսվում էր տար-
բեր սե ղան նե րից: 

Տա րի քով մի տղա մարդ գոռ գո ռա լով ինչ-որ ան կե դոտ է պատ-
մում կես դար ապ րած ոմն մա դամ Պի մեն տո նի մա սին: 
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– Մ տա ծում էր՝ հա խիցս կգա... Հա՜, հա՜: Մի լավ պատ րաստ վել 
էր: Ես էլ հրա վի րե ցի մի բան խմե լու, էն քան էր խմել, որ դուրս գա-
լիս երե սը խփեց դռա նը: Հա՜, հա՜, հա՜: Դեմ քից ար յու նը չռռում էր: 
Ասում էր. «օ-լյա՜-լյա՜, օ-լյա՜-լյա՜...»,– հե տո փո րը բռնած՝ վա զեց 
տուն: Էդ խեղճ թշվա ռա կա նը միշտ հար բած էր: Այ թե պատ մու թյուն 
էր, այ թե վա զում էր: 

Մո տա կա սե ղան նե րից մի քա նի դեմ քեր գրե թե նա խան ձով 
նա յում են նրան: Դ րանք այն մարդ կանց դեմ քերն են, որոնք խա-
ղաղ և բա րե կիրթ ժպտում են միայն այն ժա մա նակ, երբ իրենք 
էլ չգիտակ ցե լով՝ ոչն չի մա սին չեն մտա ծում: Հա նուն քծնանքի 
մար դիկ պատ րաստ են իրենց հի մա րի տեղ դնել, եր բեմն, թեև 
ժպտում են, հո գու խոր քում ան սահ ման զզվանք են զգում. 
զզվանք, որը հա զիվ են թաքց նում: Շող ոքոր թու թյու նից կա րե լի է 
նույ նիսկ սպա նու թյան հաս նել. շո ղո քոր թե լը պա կաս հան ցա գոր-
ծու թյուն չէ:

– Ս րա պես թշվա ռա կան նե րի հետ պի տի էս պես վար վես, մենք՝ 
կրթված մար դիկս, չպի տի թույլ տանք, որ սրանց նման նե րը գլխնե-
րիս նստեն: Հայրս դեռ էն ժա մա նակ էր ասում՝ խա ղո՞ղ ես ուզում, 
բա րի եղիր աշ խա տել խա ղո ղի այ գում: Հա՜, հա՜, հա՜: Ինչ պես ասում 
են՝ ով աշ խա տի, նա կու տի:

Սե ղան նե րի արան քով վա զում է մի թմբլիկ, լու սա շող, առողջ և 
«բա րե կե ցիկ» կյան քով ապ րող, փքված ու մե ծա միտ կա տու: Փա-
թաթ վում է մի տիկ նոջ ոտ քե րին, որը սար սա փա հար վեր է թռչում 
նստած տե ղից:

– Գրո ղի տա րած կա տու: Դո՛ւրս էս տե ղից:
Զ վար ճա լի պատ մու թյուն պատ մո ղը քաղցր ժպտում է:
– Բայց ախր, սեն յո րա, էդ խեղճ կա տուն ձեզ ի՞նչ վա տու թյուն էր 

արել:
Թա վա մազ մի պա տա նի, այդ աղ մու կի և ծի ծա ղի մեջ նստած, 

բա նաս տեղ ծու թյուն ներ է գրում: Ներշն չան քի ազ դե ցու թյան տակ 
ուրիշ ոչինչ չի նկա տում. միայն այդ պես կա րե լի է գե ղե ցիկ բա նա-
ս տեղ ծու թյուն ներ գրել: Եթե սկսես կող քերդ նա յել, մու սան կգնա: 
Այո՛, մու սան նման է կույր և համր, բայց շատ լու սա վոր թի թեռ նի կի. 
ուրիշ կերպ չես բացատրի, թե ինչ է:
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Պա տա նի բա նաս տեղ ծը գրում է եր կար բա նաս տեղ ծու թյուն, որը 
վեր նագ րում է՝ « Ճա կա տա գիր»: Մինչև վեր նագ րե լը դեռ կաս կա ծում 
է՝ գու ցե ճիշտ կլի նի վեր նագ րել՝ « Ճա կա տա գի րը», բայց վեր ջում, 
ինչ պես նաև մի քա նի կա յա ցած բա նաս տեղծ նե րի հետ խորհրդակ-
ցելուց հե տո, մտա ծում է վեր նագ րել ոչ թե « Ճա կա տա գի րը», այլ 
պար զա պես « Ճա կա տա գիր»: Այդ պես ավե լի պարզ է, ավե լի խո-
րի մաստ, ավե լի առեղծ վա ծա յին: Բա ցի այդ, « Ճա կա տա գիր» վեր-
նագ րով բա նաս տեղ ծու թյունն է՛լ ավե լի խորհր դա վոր է դառ նում, 
է՛լ ավե լի… դե ինչ պե՞ս ասել՝ ավե լի անո րոշ, ավե լի բա նաս տեղ ծա-
կան է դառ նում: Այդ պես ավե լի դժվար է իսկույն գլխի ընկ նել, թե 
« Ճա կա տա գիր» ասե լով բա նաս տեղ ծը հատ կա պես ինչ է ակ նար-
կում, այ սինքն՝ «կոնկ րետ ճա կա տա գիր», թե «ինչ-որ ճա կա տա-
գիր», թե «ա նո րոշ ճա կա տա գիր», թե «դժբախտ ճա կա տա գիր», 
թե «երջանիկ ճա կա տա գիր», թե «լավ ճա կա տա գիր», թե «դա ժան 
ճա կա տա գիր»: Այո՛, « Ճա կա տա գիր» վեր նա գիրն ավե լի շատ է կաշ-
կան դում, թույլ չի տա լիս երևա կա յու թյա նը ազատ ճախ րել, բայց 
որը պի տի ազատ, առանց կա պանք նե րի ճախ րի օդում:

Պա տա նի բա նաս տեղծն ամիս ներ ծախ սեց՝ աշ խա տե լով բա-
նաս տեղ ծու թյան վրա: Երեք հար յու րից ավել տող ար դեն թղթին 
էր հանձ նել, խնամ քով մշա կել էր ապա գա հրա տա րա կու թյան 
շա պիկը, կազ մել էր բա նաս տեղ ծու թյունն ըն թեր ցող նե րի ցան կը, 
որոնք պիտի պատ րաստ լի նեին վճա րել հրա տա րա կու թյան հա-
մար: Նաև ընտ րել էր տպագ րական շրիֆ տը, որը հար մար էր հան-
գիստ ընթեր ցե լու հա մար, նույ նիսկ որո շել էր, թե ինչ տպա քա նա կով 
պիտի տպվեր: Այ նու հան դերձ, պա տա նի բա նաս տեղ ծը դեռ տանջ-
վում էր եր կու կաս կա ծից. առա ջին՝ արդ յոք գրքի վրա ար ժե՞ր նշել 
իր կեն սագ րա կան տվյալ նե րը, երկ րորդ՝ արդ յոք ան ձա՞մբ պիտի 
գրեր այդ տվյալ նե րը, ինչ պես սո վո րա բար նշում են գրքի գլխա վոր 
շա պի կին, թե՞ մեկ ուրի շը:

Ինչ պես տես նում եք, դժվար էր դոն յա Ռո սա յին զգա յուն կին 
անվա նել:

– Քա նի՞ ան գամ կա րե լի է նույն բա նը ասել: Ինձ իմ պոր տա-
բույծ ներն էլ են հե րիք, պա կաս տեղ չկա: Զզ վե լիի մե կը: Դուք դեռ 
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խակ եք, հաս կա ցա՞ք, ահա վոր խակ: Չէ մի չէ: Ո՞վ է տե սել՝ ան-
կիրթ, անսկզ բուն քա յին մե կը հե րիք չի թրև գա աչ քիս առաջ, մի 
բան էլ հա զա, հետն էլ իրեն մեծ սեն յո րի տեղ դրած՝ ոտ քով ուժեղ 
գետ նին դո փի: Ես դոն յա Ռո սան չլի նեմ, եթե նո րից էս պի սի բան 
թույլ տամ:

Դոն յա Ռո սա յի բե ղերն ու ճա կա տը պատ վում են քրտին քով:
– Իսկ դու, շշմա ծի մե կը, թռի թեր թի հետևից: Սա ի՞նչ բան է, ոչ 

հար գանք կա, ոչ շնորհք, էս ի՞նչ է կա տար վում: Մի օր որ կա տա-
ղեցի, չէ՞, վերջ ներդ տա լու եմ: Այ կտես նեք:

Դոն յա Ռո սան իր՝ առ նե տի աչ քե րը հա ռում է ծեր մա տու ցող 
Պեպեի վրա, որը քա ռա սուն թե քա ռա սուն հինգ տա րի առաջ է եկել 
Մոն տե վի դեո յից: Հաստ ապա կի նե րի հետևից դոն յա Ռո սա յի աչուկ-
նե րը նման են չո րա ցած թռչնի չռված աչ քե րի:

– Ի՞նչ ես աչ քերդ չռել վրաս, հա պա՞: Հի մա րի մե կը: Գա լուդ 
օրը հի մար էիր, հի մար էլ մնա ցիր: Ձեր նման նե րին գե րեզ մանն էլ 
չի փոխի: Դե, խելքդ գլուխդ հա վա քի, ու էլ ոչ մի կռիվ: Մի կա թիլ 
տղամարդ կու թյուն լի ներ մեջդ, հի մա քեզ քա ցի նե րով էի փո ղոց 
շպրտել: Հաս կա ցար, չէ՞: Դե, դե, գլուխս մի ար դու կի:

Դոն յա Ռո սան շո յում է փորն ու նո րից դու ք-ով դի մում Պե պեին:
– Դե, դե, առաջ ըն կեք, դե: Ամեն մեկս մեր գոր ծին: Ար դեն հաս-

կա ցաք, չէ՞, որ աչ քիցս բան չի վրի պի, գրո ղը տա նի, ոչ հար գանք 
կա, հաս կա ցաք, չէ՞, հար գանք էլ չկա:

Դոն յա Ռո սան գլու խը վեր բարձ րաց րեց և խոր շունչ քա շեց: 
Վերին շրթուն քի աղ վա մա զե րը, սի րա հար ված և հ պարտ խա-
վա րասե րի սև բե ղիկ նե րի նման միան գա մից հան դի սա վոր վեր 
տնկվե ցին:

Տխ րու թյու նը կար ծես թռչում է օդում և բ նա վոր վում սրտե րում: 
Այդ տխրու թյու նը չի տար րա լուծ վում, և սիր տը կա րող է շա րու նակ 
տա ռա պել՝ ամեն ժամ, մի ամ բողջ կյանք, և ոչ ոք երբևէ չի իմա նա, 
թե ինչ է կա տար վում մեզ նից յու րա քանչ յու րի սրտում:

Ճեր մա կա մո րուս ծե րու նին կա թի մեջ թա թա խած բուլ կու կտոր-
նե րով կե րակ րում է իր ծնկնե րին նստած թխա հեր ման չու կին: 
Սեն յո րի անու նը Տ րի նի դադ Գար սիա Սոբ րի նո է, նա վար կա տու է: 
Դոն Տ րի նի դադը բա վա կան բուռն երի տա սար դու թյուն է ունե ցել՝ 
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լի դժվա րու թյուն նե րով և վայ րի վե րում նե րով, իսկ երբ հայ րը մա-
հա ցավ, ինքն իրեն ասաց. «Այ սու հետ պի տի զգույշ լի նեմ, եթե չեմ 
ուզում ոտ քով-գլխով կո րել»,– և ն վիր վեց իր գոր ծին, հա ջո ղեց ու 
մի լավ հարս տա ցավ: Դոն Տ րի նի դա դի կյան քի երա զան քը պատ-
գա մա վոր դառ նալն էր, մտա ծում էր՝ հինգ կամ քսան հինգ մի լիոն 
մարդ կանց մեջ առանձ նա նալն էն քան էլ վատ բան չի: Տա րի ներ 
շա րու նակ «սեթևե թում» էր Խիլ Ռոբ լե սի կու սակ ցու թյան այն ան-
ձանց հետ, որոնք կա րող էին օգ նել իրեն պատ գա մա վոր դառ նալ, 
և կարևոր չէ՝ որ տա րած քում, քան զի, որ պես այդ պի սին, նա խընտ-
րե լի տա րածք չու ներ: Քիչ փող չծախ սեց պաշ տո նա կան ընթ րիք-
նե րի և քա րոզ չու թյան վրա, նաև իր հաս ցեին լավ խոս քեր լսեց, 
միայն թե վեր ջում ոչ ոք նրա թեկ նա ծու թյու նը չա ռա ջադրեց, նույ-
նիսկ «շե ֆի» հետ հան դի պե լու հա վա քա տե ղի չտա րան: Դոն Տ րի-
նի դա դը դժվար պա հեր շատ էր ապ րել, ծանր ճգնա ժա մա յին հո-
գե վի ճակ ներ, որոնց պատ ճա ռով ան ցավ հան րա պե տա կան նե րի 
կող մը, գոր ծե րը բա վական լավ էին, մինչև որ վրա հա սավ քա ղա-
քա ցիա կան պա տե րազ մը և վերջ դրեց նրա ոչ այն քան փայ լուն և 
ոչ եր կա րամ յա քա ղա քա կան կա րիե րա յին: Այժմ դոն Տ րի նի դադն 
իրեն հե ռու էր պա հում հան րային կյան քից, ինչ պես դոն Ալե խանդ-
րոն ասաց այն հի շար ժան օրը՝ ծե րու կը գոհ է, որ իրեն այլևս չեն 
«կպնում», չեն հի շեց նում ան ցած ժա մա նակ նե րի մա սին, և որ կա-
րող է հան գիստ զբաղ վել իր սի րած գոր ծով՝ վար կե րից ստաց ված 
շա հույ թը հաշ վար կե լով: 

Ցե րեկ նե րը դոն Տ րի նի դա դը թո ռան հետ գնում էր դոն յա Ռո սա-
յի սրճա րան, նա խա ճաշ էր պատ վի րում ման չու կի հա մար, ապա 
նստում էր՝ ականջ դնե լով երաժշ տու թյա նը, կամ թերթ էր կար դում՝ 
առանց որևէ մե կի հետ լե զու թրջե լու:

Դոն յա Ռո սան հեն վում է սե ղա նին և ժպ տում:
– Դե, Էլ վի րի տա, ի՞նչ կա սեք:
– Ի՞նչ ասեմ, սեն յո րա, ասե լու շատ բան չկա:
Սեն յո րի տա Էլ վի րան ծխում է սի գարն ու փոքր-ինչ տա րու բե րում 

գլու խը: Այ տե րը ճմռթված են, կո պե րը՝ կարմ րած, կար ծես բոր բոք-
ված լի նեն:

– Էն գործն եղա՞վ:
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– Ո՞ր մե կը:
– Էն, որ…
– Չէ, բան դուրս չե կավ: Երեք օր հետևիցս քարշ եկավ, վեր ջում 

էլ մա զի լաք նվի րեց:
Սեն յո րի տա Էլ վի րան ժպտում է: Դոն յա Ռո սա յի դեմ քը խո ժոռ-

վում է, պատ վում ցա վով:
– Աղ ջիկս, էն քա՜ն ան խիղճ մար դիկ կան:
– Ո՜ւֆ, ինչ արած:
Դոն յա Ռո սան մո տե նում է նրան և հա մար յա փսփսում ական ջին.
– Ին չո՞ւ դոն Պաբ լո յի հետ չես հաշտ վում:
– Որով հետև չեմ ուզում: Ես էլ հպար տու թյուն ունեմ, դոն յա Ռո սա:
– Նո րու թյուն չա սա ցիր: Ամեն մեկս էլ մեր բզիկ ներն ունենք: Բայց 

իմ ասածն էն է, Էլ վի րի տա, որ դոն Պաբ լոն հար մար է ձեզ, իսկ դուք 
գի տեք, որ ես միշտ ձեր լավն եմ ուզել:

– Չէի ասի: Շատ պա հանջ կոտն է: Ու բա ցի այդ՝ նաև հի մար: 
Վերջում ար դեն մի կերպ էի դրան հան դուր ժում, իսկ դուք ուզում 
եք... ար դեն զզվում եմ դրա նից:

Դոն յա Ռո սա յի ձայ նը քաղց րա նում է, խորհր դա տուի հա մո զիչ 
երանգ ձեռք բե րում:

– Էլ վի րի տա, պի տի ավե լի համ բե րա տար լի նեք: Դուք դեռ երե-
խա եք:

– Էդ պե՞ս եք կար ծում:
Սեն յո րի տա Էլ վի րան թքում է սե ղա նի տակ, ապա ձեռ նո ցի ծայ-

րով սրբում բե րա նը:
Վե գա անու նով հա րուստ տպագ րի չը՝ դոն Մա րիո դե լա Վե գան, 

չտեսն ված գլա նակ է ծխում, կար ծես գո վազ դի մի ջից լի նի: Հարևան 
սե ղա նի այ ցե լուն փոր ձում է հա ճո յա նալ նրան:

– Լավ ծխա խոտ եք ծխում, ըն կերս։– Վե գան նրան պա տաս խա-
նում է հան դի սա վոր ոճով, բայց առանց վրան նա յե լու:

– Հա՛, վա տը չի, վրաս մի դու րո նստեց։– Հարևան սե ղա նի այ-
ցե լուն, որը ռա խի տիկ և ժպ տա դեմ տղա մարդ է, կու զեր էս պի սի մի 
բան ասել՝ «Էլ ուրիշ ո՞վ դրան էդ քան փող կտար, եթե ոչ դուք», բայց 
չհա մար ձակ վեց, բա րե բախ տա բար ժա մա նա կին ամա չեց: Նա յեց 
տպագ րի չի կող մը, ապա թշվառ ժպի տով ասաց.
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– Ըն դա մե՞ նը մի դու րո: Առն վազն յոթ պե սե տա նո ցի տեսք ունի:
– Չէ, մի դու րո, երե սուն ման րադ րամ: Իմ գրպա նին հար մար:
– Դե իհար կե:
– Այ մարդ, էդ պի սի ծխա խոտ ծխե լու հա մար պար տա դիր չի 

Ռոմա նոս կայս րը լի նել:
– Ռո մա նոս կայս րը չէ, բայց ինչ պես տես նում եք, ես չէի կա րող 

ինձ էդ պի սի ճո խու թյուն թույլ տալ, ինչ պես էս տեղ շատ-շա տե րը:
– Կու զե՞ք մի հատ ծխել:
– Վա՜յ, ի՞նչ եք ասում…
Վե գան ժպտաց և նույն պա հին զղջաց ասա ծի հա մար:
– Էդ դեպ քում իմ չափ աշ խա տեք:
Տ պագ րի չը բուռն ու ան սո վոր քրքիջ ար ձա կեց: Հարևան սե ղա-

նին նստած ռա խի տիկ և ժպ տա դեմ տղա մար դու ժպիտն ան հե-
տա ցավ: Շիկ նեց, զգաց, թե ինչ պես ականջ նե րը սկսե ցին վառ վել, 
աչ քե րը՝ ծակծկ վել: Աչ քե րը խո նար հեց, որ չտես նի, թե ինչ պես է ամ-
բողջ սրճա րանն իրեն նա յում. դե գո նե այդ պես էր պատ կե րաց նում:

Մինչ դոն Պաբ լոն՝ այդ թշվա ռա կա նը, որն ամեն ինչ թարս ու 
շիտակ է հաս կա նում, ժպտում է՝ պատ մե լով մա դամ Պի մեն տո նի 
մա սին, սեն յո րի տա Էլ վի րան ծխա խո տի մնա ցու կը գցում է հա տա-
կին և ոտ քով տրո րում: Սեն յո րի տա Էլ վի րան ժա մա նակ առ ժա մա-
նակ իս կա կան ար քա յադս տեր ժես տեր ունի:

– Էդ փի սոն ի՞նչ վա տու թյուն էր արել ձեզ: Փի՛ս, փի՛ս, արի, արի... 
Դոն Պաբ լոն նա յում է կնո ջը:
– Չեք պատ կե րաց նի, թե որ քա՜ն խե լա ցի են կա տու նե րը: Որոշ 

մարդ կան ցից ավե լի լավ են դա տում: Էդ փոք րիկ կեն դա նի ներն 
ամեն ինչ հաս կա նում են: Փի՛ս, փի՛ս, արի, արի...

Կա տուն հե ռա նում է և առանց հետ նա յե լու՝ խցկվում խո հա նոց:
– Ես մի փո ղա տեր և շատ ազ դե ցիկ ըն կեր ունեմ, չկար ծեք թե 

ցնցո տիա վո րի մեկն է, Սուլ թան անու նով պարս կա կան կա տու ունի, 
աստ վա ծա տուր մի հրաշք:

– Հա՞ որ:
– Ես էդ պես եմ կար ծում: Ըն կերս կատ վին ասում է. « Սուլ թան, 

արի»,– և կա տուն, գե ղե ցիկ պո չը փե տու րի նման շար ժե լով, գա լիս 
է: Ասում է. « Սուլ թան, գնա»,– և Սուլ թա նը, իս կա կան աս պե տին վա յել 
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կեց ված քով, գնում է: Հան գիստ քայլ վածք ունի, մոր թին էլ կար ծես 
մե տաք սից լի նի: Չեմ կար ծում, որ դրա պես կա տու ներ էլի լի նեն. 
մյուս կա տու նե րի մեջ իրեն զգում է ճիշտ այն պես, ինչ պես դուքս 
Ալբան՝ մարդ կանց մեջ: Ըն կերս նրան երե խու պես է սի րում: Ճիշտն 
ասած՝ կա տուն էլ իրեն սի րել է տա լիս:

Դոն Պաբ լոն մի հա յաց քով զննում է սրճա րա նը: Մի պահ նրա և 
սեն յո րի տա Էլ վի րա յի հա յացք նե րը խաչ վում են: Դոն Պաբ լոն թար-
թում է աչ քերն ու շրջում գլու խը:

– Ի՜նչ քնքուշ են կա տու նե րը: Ն կա տե՞լ եք՝ ի՜նչ քնքուշ են: Եթե 
մեկին սի րե ցին, ամ բողջ կյան քում կապ ված կմնան:

Դոն Պաբ լոն թեթև հա զում է, ապա լուրջ և վճ ռա կան ձայ նով 
ասում.

– Շատ մար դիկ պի տի օրի նակ վերց նեն նրան ցից:
– Իրոք որ:
Դոն Պաբ լոն խոր շնչում է: Գոհ է: Ճիշտն ասած՝ այդ «պի տի օրի-

նակ վերց նե նը», ըստ նրա, հրա շա լի հնչեց:
Պե պեն՝ մա տու ցո ղը, առանց որևէ բառ ասե լու, վե րա դառ նում է 

իր անկ յու նը, որ տեղ իրեն իր տանն է զգում, ձեռ քը հե նում է աթոռի 
թիկ նա կին և նա յում սե փա կան ար տա ցո լան քին, թվում է՝ հա յե լու 
մի ջից նա յում է ինչ-որ շատ տա րօրի նակ բա նի: Նա յում է դի մա ցից, 
շատ մո տի կից, թի կուն քից, խոր քից, կիսադեմից:

– Երա նի էդ պա ռա վին մի օր առ վում խեղդ ված գտնեն: Խո զի 
մե կը: Պա ռավ պոռ նիկ:

Պե պեն այն մարդ կան ցից է, որոնք ամեն ին չին թեթև են նա յում. 
քթի տակ մի եր կու բան կա սի, ու վերջ, բայց բարձ րա ձայն՝ եր բեք:

– Կե ղե քիչ: Խո զի մե կը: Երա նի սո վից սատ կես:
Երբ Պե պեն վատ տրա մադ րու թյուն ունի, սի րում է ծեծ ված 

ֆրազ ներ ասել: Հե տո կա մաց-կա մաց ցրվում է, իսկ հե տո մո ռա նում 
ամեն ինչ:

Սե ղան նե րի արան քում չորս թե հինգ տա րե կան եր կու երե խա՝ 
ձանձ րա ցած, ան խինդ խա ղում են: Երբ մտնում են սրա հի խոր քը, 
մե կը շո գե քար շի դեր է տա նում, մյու սը՝ վա գո նի: Երբ վե րա դառ-
նում են դռան մոտ, դե րե րով փոխ վում են: Ն րանց ոչ ոք չի նկա-
տում, հետևա բար շա րու նա կում են խա ղալ հան գիստ, անու րախ և 
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ահա վոր լուրջ դեմ քով վեր ու վար են անում: Եր կուսն էլ կար գա-
պահ, զուսպ երե խեք են, ձանձ րա նում են, որով հետև մտա ծում էին, 
թե իբր ամ բողջ օրը գնացք խա ղա լով կզվար ճա նա ն: Բայց եթե չի 
ստաց վում, ո՞րն է նրանց մեղ քը: Անում են հնա րա վոր ամեն ինչ: 
Պեպեն նա յում է նրանց ու ասում.

– Զ գույշ, հան կարծ չընկ նեք…
Պե պեն խո սում է կաս տի լե րեն, և չ նա յած ար դեն գրե թե կես դար 

ապ րում է Կաս տի լիա յում, թարգ մա նու թյուն ներ է անում գա լի սիե-
րենից: Երե խա նե րը նրան պա տաս խա նում են՝ «ոչ, սեն յոր», ապա 
շա րու նա կում են խա ղալ գնաց քով՝ առանց հույս ու հա վա տի, նույ-
նիսկ առանց կա րեկ ցան քի, կար ծես իրենց պարտքն են կա տա րում:

Դոն յա Ռո սան խցկվում է խո հա նոց:
– Գաբ րիել, քա նի՞ ուն ցիա ես լցրել:
– Եր կու, սեն յո րի տա:
– Տես նո՞ւմ ես, չէ՞: Ս րան անհ նար է դի մա նալ: Հե տո էլ Աստ ված 

գի տի՝ էս տեղ-էն տեղ ինչ քան գոր ծից կբո ղո քեն: Քեզ պարզ չա-
սացի՞, որ մեկ ու կես լցնես: Ձեր հետ իս պա նե րեն էլ խո սել չի լի նում, 
դուք չեք ուզում մար դու հաս կա նալ:

Դոն յա Ռո սան խոր շնչում է և վե րա դառ նում եր գե հո նի մոտ: 
Շն չում է շո գե քար շի պես՝ հևա լով և հապշ տապ. ամ բողջ մար մի նը 
ցնցվում է, կրծքա վան դա կից սու լոց է դուրս գա լիս:

– Իսկ եթե դոն Պաբ լո յին սուր ճը թունդ է թվում, ապա թող կնոջը 
վերց նի ու ռադ լի նի էն տեղ, որ տեղ ավե լի լավ սուրճ են տա լիս: Չէ 
մի չէ: Դ րան նա յեք: Էդ ան հա ջո ղա կը շատ լավ գի տի, որ էս տեղ մենք 
այ ցե լու նե րի կա րիք չու նենք: Հաս կա ցա՞ր: Դու րը չի՞ գա լիս, թող ռադ 
լի նի, առանց դրա էլ յո լա կգնանք: Գլ խիս թա գա վոր է իրեն կար գել: 
Էդ սեն յո րան էլ օձի մեկն է, կուշտ եմ դրա նից: Զզ վում եմ, սիրտս 
խառ նում է էդ դոն յա Պու րա յից:

Գաբ րիե լը հանգս տաց նում է նրան, ինչ պես ամեն օր:
– Ձեզ կլսեն, սեն յո րի տա:
– Ու զում են՝ թող լսեն, դրա հա մար էլ ասում եմ: Ես լեզ վիս տակ 

փուշ չու նեմ: Ես միայն մի բան չեմ հաս կա նում, էդ ապու շը ո՞նց 
է համար ձակ վել թող նել Էլ վի րա յին՝ էդ հրեշ տա կին, որն ամեն 
ինչ անում էր նրան դուր գա լու հա մար, և հ նա զանդ գա ռան պես 
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հան դուր ժում էր էդ կռվա րար դոն յա Պու րա յին, որն օձի պես ամեն 
ինչ տա կից է անում ու ծի ծա ղում բո լո րի վրա: Եվ վեր ջա պես, ինչ-
պես մայրս էր ասում, հո ղը վրան թեթև լի նի, կապ րենք, կտես նենք:

Գաբ րիե լը փոր ձում է հար թել խնդի րը:
– Կու զե՞ք մի քիչ վրա յից վերց նեմ:
– Դու գի տես, թե ինչ պի տի անի ար ժա նա վոր տղա մար դը, խել-

քը գլխին մար դը, ոչ թե ավա զա կը: Երբ ուզում ես՝ լավ էլ գի տես 
անե լիքդ:

Պա դիլ յան՝ ծխա խո տա վա ճա ռը, զրու ցում է նոր այ ցե լուի հետ, 
որը նրա նից մի ամ բողջ տուփ ծխա խոտ գնեց:

– Ինչ պես մի՞շտ:
– Ահա, բայց վա տը չի: Տա քար յուն է, բայց ընդ հա նուր առ մամբ 

վա տի կը չի:
– Բայց էն մա տու ցո ղին հի մար ան վա նեց:
– Դե լավ, կարևոր չէ: Մեկ-մեկ մեզ էլ ար վա մոլ ու կար միր1 է 

անվա նում։– Նոր այ ցե լուն աչ քի տե սա ծին չի հա վա տում:
– Եվ դուք հան գիստ լսո՞ւմ եք:
– Այո՛, սեն յոր, մենք շատ հան գիստ ենք։– Նոր այ ցե լուն թոթ վում 

է ուսե րը:
– Դե լավ…
Ծ խա խո տա վա ճա ռը պտույտ է տա լիս սրա հով:
Այ ցե լուն մտքե րի մեջ է ընկ նում:
– Ես չգի տեմ՝ ով է ավե լի թշվառ՝ էս սգա վոր ճար պոտ խո զը, թե՞ 

էս ոչ խար նե րի հո տը: Եթե մի օր վզից բռնեն ու մի լավ թափ տան, 
երևի խել քը գլու խը կհա վա քի: Բայց դե ո՞ւմ ռիս կը կհե րի քի: Իրար 
մեջ ինչ ասես կա սեն, բայց տես նե լիս՝ ոչ մի խոսք՝ « Հի մար, դուրս 
կո րի էս տե ղից: Գող, ան բա նի մե կը»: Ն րանք հիա նում են էդ տե սա-
րա նով: «Այո՛, սեն յոր, մենք շատ հան գիստ ենք»: Ար դեն հա վա տում 
եմ: Գրո ղը տա նի էդ մարդ կանց, գրո ղը տա նի:

Այ ցե լուն շա րու նա կում է ծխել: Ն րա անու նը Մաու րի սիո Սե գո-
վիա է, հե ռա խո սա կա պի սպա սարկ ման աշ խա տա կից է: Այս ամենը 
ասում եմ, որով հետև հնա րա վոր է՝ շու տով գոր ծից դուրս գա: Երե-
սու նութ կամ քա ռա սուն տա րե կան կլի նի, կարմ րա մազ է, դեմ քը 
1 Նկատի ունի կոմունիստներին։
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պե պե նոտ: Ապ րում է հե ռու՝ Ատո չա յի կող մե րը, այս թա ղա մա սում 
պա տա հա կան է հայտն վել, եկել էր մի աղջ կա հետևից, բայց մինչև 
Մաու րի սիոն կո րո շեր ինչ-որ բան ասել, աղ ջի կը թեք վել էր անկ յու-
նով և մ տել առա ջին մուտ քը:

Սե գուն դոն՝ կո շիկ մաք րո ղը, բղա վում է.
– Սեն յոր Սուա րես: Սեն յոր Սուա րես:
Սեն յոր Սուա րե սը, որը նույն պես պա տա հա կան այ ցե լու չէ, 

վեր է կե նում նստած տե ղից և մո տե նում հե ռա խո սին: Կաղում է, 
բայց վերևից, ոչ թե ոտ քից: Հա գին բաց գույ նի մո դա յիկ պիջակ է, 
քթակ նոց է կրում: Հի սուն տա րե կա նի տեսք ունի, կամ ատամ նա-
բույժ է, կամ վար սա վիր: Եթե ուշա դիր նա յես՝ քի միական նյու թերի 
շրջիկ վա ճա ռո ղի տեսք ունի: Սեն յոր Սուա րե սը շատ ծան րա-
բեռն ված մարդու շար ժուձև ունի, նրան ցից, ով քեր միաժա մա-
նակ ասում են. « Մի գավաթ սուրճ բե րեք», կո շիկ մաք րո ղին՝ 
« Տաք սի կան չի»: Երբ այդքան զբաղ ված տղա մար դիկ գնում են 
վար սա վի րա նոց, սափր վում են, կտրում են մա զե րը, խնա մում են 
ձեռ քե րը, մաք րում են կոշիկ ներն ու միա ժա մա նակ թերթ կար-
դում: Երբեմն, ըն կե րո ջը հրա ժեշտ տա լիս զգու շաց նում են. «Այս 
կամ այն ժա մին սրճա րա նում կլի նեմ, հե տո կշրջեմ աշ խա տա-
սեն յա կով և մութն ընկ նե լուն պես կանց նեմ աներ ձա գիս տնով, 
զան գե լու հա մար հե ռա խո սա գիրք կա, իսկ հիմա գնում եմ, լի քը 
մանր-մունր հար ցեր կան»: Այդ պի սի տղա մարդ կանց մեջ հա ճե լի 
է տես նել հաղ թող նե րի և ընտրյալ նե րի, որոնք սո վոր են հրա-
ման ներ ար ձա կել:

Սեն յոր Սուա րե սը հե ռա խո սով խո սում է ցած րա ձայն, ծի ծաղ կոտ, 
փա փուկ և փոքր-ինչ փա ղա քուշ ձայ նով: Պի ջա կը մի քիչ կարճ է 
վրան, տա բա տը՝ ցլա մար տի կի տա բա տի պես նեղ ու ան ձուկ:

– Դո՞ւ ես:
– Անա մոթ, ահա վոր անա մո թի մեկն ես: Լկ տի:
– Լավ, լավ… Ոնց կու զես:
– Հաս կա ցա: Լավ, ան հոգ եղի, հի մա կգամ:
– Ցը՛, ջա նիկս:
– Հա՛, հա՛: Դու՝ քո մշտա կան հու մոր նե րով: Ցը՛, ծիտս, հի մա կգամ 

հետևիցդ:
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Սեն յոր Սուա րե սը վե րա դառ նում է սե ղա նի մոտ: Ժպ տում է, 
հիմա դողդ ղա լով է քայ լում, կար ծես ցնցվե լով, հի մա նրա կա ղու-
թյունն ավե լի կրա կոտ է, սեթևե թող, թեթևսո լիկ: Վ ճա րում է սուր ճի 
հա մար, տաք սի է պատ վի րում, բայց երբ սուր ճը բե րում են, վեր է 
կե նում նստած տե ղից ու դուրս գա լիս: Քայ լում է բարձր ճա կա-
տով, հռո մեա ցի գլա դիա տո րի պես, քայ լում է գո ռոզ ինք նավս տա-
հու թյամբ, շո ղար ձա կում է հա ճույ քից: Մինչև պտտվող դռան մյուս 
կող մում ան հե տա նա լը ինչ-որ մե կը հա յաց քով հետևում է նրան: 
Ան շուշտ, կան մար դիկ, որոնք մյուս նե րից ավե լի շատ են ուշադրու-
թյուն գրա վում: Ն րանց կա րե լի է ճա նա չել՝ ճա կա տին դրոշ մած 
աստ ղի կից:

Տի րու հին կես պտույտ է տա լիս կրնկի վրա և մո տե նում կանգ նա-
կին: Նի կե լա պատ սրճեփն ան վերջ բլբլթում է՝ գա վաթ նե րով սուրճ 
հասց նե լով այ ցե լու նե րին, մինչ դեռ հնու թյու նից պղնձի պես փայ լա-
տա կող դրա մարկ ղի մշտնջե նա կան աղ մու կը լսվում է ամե նուր:

Իրենց ճմռթած ֆրանկ նե րի մեջ խցկված և ս կու տե ղի ծայ րը 
մար մա րե կանգ նա կին հե նած հոգ նա տանջ, տխրա մած և դեղնա-
վուն դեմ քով մա տու ցող նե րը սպա սում են, մինչև խո հա րա րը կփո-
խան ցի պատ վիր ված ուտեստ ներն ու պղնձե և ար ծա թե մե  տա ղա-
դ րամ նե րը:

Մա տու ցո ղը կա խում է լ սա փո ղը և մա տու ցում պատ վե րը:
– Էն կող մի վրա էլի խոս քի եք բռնվել, հա՞, կար ծես ուրիշ անե լիք 

չկա:
– Բանն այն է, որ էլի կաթ էի պատ վի րում, սեն յո րի տա: 
– Էլի՞ կաթ: Ինչ քա՞ն են բե րել առա վո տյան:
– Ինչ պես միշտ, սեն յո րի տա, վաթ սու նի: 
– Ու էդ քա նը հե րիք չէ՞ր:
– Չէ՛, ոն ց որ՝ չէ:
– Լ սի, տղա, մենք հո ծննդա տա նը չենք: Ինչ քա՞ն ես պատ վի րել:
– Եվս քսա նը:
– Շա՞տ չի:
– Չեմ կար ծում:
– Ո՞նց թե՝ չեմ կար ծում: Մեզ լրիվ ձեռ եք առ նում: Բա՞ որ շատ 

եղավ:
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– Չէ՛, շատ չի լի նի: Ես եմ ասում:
– «Ես եմ ասում», ինչ պես միշտ՝ «ես եմ ասում», էդ պես հար մա՞ր է, 

չէ՞, ասել: Բա որ շատ եղա՞վ:
– Չէ՛, կտես նեք, որ շատ չի լի նի: Տե սեք՝ սրա հում ինչ քան մարդ 

կա:
– Դե իհար կե, սրա հում ինչ քան մարդ կա, սրա հում ինչ քան մարդ 

կա: Ասե լը հեշտ է: Ես պատ վի մե ռած կին եմ ու լավ եմ վճա րում, 
բայց դե կու զեի տես նել, թե ուրիշ ուր էիք աշ խա տե լու: Պոր տա-
բույծներ: 

Մա տու ցող նե րը, նա յե լով գետ նին, փոր ձում են ծլկել:
– Իսկ դուք… հա պա ասեք՝ տես նեմ ոնց եք: Էս սկու տեղ նե րին 

միայն դա՞ ռը սուրճ է: Ի՞նչ է, մար դիկ չգի տե՞ն, որ էս տեղ բլիթ էլ կա, 
քաղց րա վե նիք էլ, կեքս էլ: Դե իհար կե չգի տեն: Չէ՞ որ բե րան ներդ 
հա զիվ եք բա ցում: Ձեր ուզածն էլ հենց էդ է, որ մու րաց կա նի պես 
փո ղոցն ըն կած շա գա նակ վա ճա ռեմ: Բայց չե րա զեք: Ես հո ձեզ լավ 
գի տեմ: Աչք նե րիդ է երևում: Դե, առաջ ըն կեք և սր բե րին աղո թեք, 
որ ար յու նը գլխիս չտա: 

Ն րա խոս քե րն անձրևի պես թափ վում են մա տու ցող նե րի գլխին, 
որոնք հե տո քայ լում են կանգ նա կի ուղ ղու թյամբ՝ մա տու ցա նե լու: 
Ն րան ցից և ոչ մե կը դոն յա Ռո սա յին չի նա յում: Ոչ մե կը դոն յա Ռո-
սա յի մա սին չի մտա ծում:

Տ ղա մարդ կան ցից մե կը, ար մուն կը հե նած սե ղա նին, ձեռ քը՝ գու-
նատ ճա կա տին, տխուր, դա ռը, ան հան գիստ և վա խե ցած հա յաց-
քով զրու ցում է մա տու ցո ղի հետ: Փոր ձում է քնքուշ ժպտալ, կար ծես 
ճամ փեզ րի տնից ջուր խնդրող լքված երե խա լի նի:

Մա տու ցո ղը գլխով ինչ-որ շար ժում է անում և կան չում է դռնա-
պա նին: Լուի սը՝ դռնա պա նը, մո տե նում է տի րու հուն:

– Սեն յո րի տա, Պե պեն ասում է, որ այն մար դը չի ուզում 
վճարել:

– Դե, դուք էլ էն պես արեք, որ վճա րի, էդ ար դեն Պե պեի գործն 
է. նրա նից փո ղը չի պո կի, իր աշ խա տա վար ձից կհա նեմ: Այ քեզ 
բան, էս ո՞ւր ենք հա սել։– Տի րու հին ուղ ղում է ակ նոցն ու նա յում:

– Ո՞ր մե կը:
– Էն տե ղի նստա ծը, մե տաղ յա շրջա նակ նե րով ակ նո ցո վը:
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– Վա տի կը չի, ինչ էլ շքեղ տեսք ունի: Բա երե սը: Լ սի, էդ ո՞ր իրա-
վուն քով չի ուզում վճա րի:

– Դե… Ասում է, որ ան փող է եկել:
– Դե հա, երևի գրպա նում մի դու րո էլ չկա, չէ՞: Էս երկ րում ի՞նչն է 

շատ՝ խա չա գող նե րը: 
Դռ նա պա նը, առանց դոն յա Ռո սա յի աչ քե րին նա յե լու, հա զիվ 

լսե լի ձայ նով ասում է.
– Ասում է՝ երբ փող ունե նա, կվճա րի։– Դոն յա Ռո սա յի կո կոր դից 

դուրս թռած բա ռե րը զրնգում են ար ծա թի նման:
– Բո լորն էլ էդ պես են ասում, բայց հե տո եթե մե կը գա լիս, վճա-

րում է, ապա հար յու րը թռնում են, եթե դու ուրիշ բան ես տե սել, 
ասա՝ ես էլ իմա նամ: Չ կա էդ պի սի բան: Օ ձը տա քաց նո ղին է կծում: 
Պե պեին ասա՝ ար դեն գի տի՝ ինչ պի տի անի. սի րուն ձևով փո ղո ցը 
շպրտի, հե տո էլ մայ թի վրա մի եր կու լավ քա ցի տա, ուր պա տա հի: 
Վատ չէ, վատ չէ:

Դռ նա պանն ար դեն գնում էր, երբ դոն յա Ռո սան նո րից խո սեց.
– Լ սի: Պե պեին ասա՝ թող դրա երե սը լավ հի շի:
– Լավ, սեն յո րի տա:
Դոն յա Ռո սան մնաց՝ տե սա րա նը դի տե լու: Լուի սը միշտ գա-

լիս է կա թի շշե րը ձեռ քին, մինչև որ Պե պեն հասց նում է ական ջին 
շշնջալ.

– Բառ առ բառ կրկնում եմ նրա խոս քե րը: Աստ ված վկա:
Պե պեն մո տե նում է այ ցե լուին, որը դան դաղ վեր է կե նում տեղից: 

Լ ղար, սփրթնած, թու լու լիկ մարդ է՝ էժա նա գին մե տաղ յա շրջա-
նակնե րով ակ նո ցով: Հա գին մաշ ված բաճ կոն է ու քրքրված տա-
բատ: Մուգ մոխ րա գույն թիկ նո ցով փա թաթ ված, յու ղոտ գո տին 
վրան կա պած, թևի տակ էլ՝ թեր թով փա թա թած գիրք:

– Եթե կու զեք, գիր քը ձեզ մոտ կթող նեմ:
– Ո՛չ: Դուրս եկեք փո ղոց, ինձ մի զայ րաց րեք:
Տ ղա մար դը Պե պեի հետևից գնում է դե պի դու ռը: Եր կու սով 

դուրս են գա լիս: Ցուրտ է, ան ցորդ նե րը հապշ տապ անց նում են: 
Վա ճա ռական նե րը գո ռում-գոչ յուն նե րով ազ դա րա րում են թեր թերի 
անուն նե րը: Մի տրամ վայ տխրա մած, ող բեր գա կան, գրե թե սգո 
մռնչյու նով իջ նում է Ֆուեն կա ռալ փո ղո ցից:
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Այդ մար դը սո վո րա կան մե կը չէ, շար քա յին մե կը չէ, վուլ գար չէ, 
հա զա րա վոր նե րի մի ջից մե կը չէ, տգետ ու գորշ չէ, ձախ թևի վրա 
դաջ վածք կա, իսկ աճու կի վրա՝ սպի: Հա մալ սա րանն է ավար տել 
և ինչ-որ բա ներ է թարգ մա նում ֆրան սե րե նից: Ու շիու շով հետևել 
է ին տե լեկ տուալ և գ րա կան մի ջա վայ րի ան ցու դար ձին, «Էլ Սո լի» 
հոդ ված նե րից մի քա նի սը հի մա էլ ան գիր գի տի: Տա կա վին պա-
տանի՝ շվեյ ցա րա ցի հարս նա ցու ուներ, որին ուլտ րաիս տա կան բա-
նա ստեղ ծու թյուն ներ էր ձո նում:

Կո շիկ մաք րո ղը խո սում է Լեո նար դո յի հետ: Դոն Լեո նար դոն 
նրան ասում է.

– Մենք՝ Մե լեն դես ներս, զտար յուն կաս տի լա կան ըն տա նիք ների 
հետ կա պեր հաս տա տած հա զա րամ յա կոճղ ենք, մի ժա մա նակ 
կայ քի ու կալ վածք նե րի տեր էինք: Այ սօր, ինչ պես տես նում եք, քրջո-
տի մեկն եմ: 

Սե գուն դո Սե գու րան հիաց մունք է տա ծում դոն Լեո նար դո յի 
հան դեպ: Այն, որ դոն Լեո նար դոն նրա նից խլել է իր խնա յո ղու-
թյուն նե րը, նրա հան դեպ ակ նա ծան քի և հա վա տար մու թյան զգա-
ցում է արթ նաց նում: Այ սօր դոն Լեո նար դոն պեր ճա խոս է նրա հետ, 
և նա օգտ վում է դրա նից ու սո ված շան պես պտտվում նրա շուր ջը: 
Այ նու հան դերձ, կան օրեր, երբ դոն Լեո նար դոն նույ նիսկ չի նա-
յում նրա վրա և քա ցի նե րով խփում է: Այդ դժգույն օրե րին կոշիկ 
մաքրո ղը լուռ ու խո նարհ մո տե նում է նրան և ն վա ղած ձայ նով 
հարց նում.

– Ի՞նչ եք ասում:
Դոն Լեո նար դոն նրան նույ նիսկ չի պա տաս խա նում: Կո շիկ մաք-

րո ղը չի տրտմում և պն դում է.
– Ի՛նչ ցուրտ է այ սօր:
– Այո:
Այդ պա հին կո շիկ մաք րո ղը ժպտում է: Եր ջա նիկ է և հա ճույ քով 

ևս վեց հա զար դու րո կբաշ խեր նրան:
– Թույլ կտա՞ք մի քիչ փայ լեց նեմ:
Կո շիկ մաք րո ղը ծնկի է իջ նում, իսկ դոն Լեո նար դոն, որը սո վո-

րա բար հա մար յա եր բեք նրան չի նա յում, ոտ քը դնում է նրա արկ-
ղի կի եր կա թե մա սին: Բայց ոչ այ սօր: Այ սօր դոն Լեո նար դոն գոհ 
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է: Վս տա հա բար մտմտում է խո շոր բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան 
նա խա գծի շուրջ:

– O՜ mon Dieu, ժա մա նա կին մինչև մեզ նից մե կը բոր սա յում չէր 
երևում, ոչ առ նում էին, ոչ ծա խում, մինչև չտես նեին, թե մենք ինչ 
ենք անում:

– Իրոք որ: Է՜հ:
Դոն Լեո նար դոն ծռմռում է բե րա նը, մինչ օդի մեջ ձեռ քով հիե-

րոգ լիֆ ներ է պատ կե րում:
– Գլա նա կի հա մար թուղթ ունե՞ք,– հարց նում է հարևան սե ղա-

նակ ցին,– ու զում եմ ծխեմ, բայց էս պա հին մոտս փա թա թե լու թուղթ 
չկա:

Կո շիկ մաք րո ղը լռում է, ան տեղ յակ է ձևա նում. գի տի, որ այդ պես 
է պետք:

Դոն յա Ռո սան մո տե նում է Էլ վի րի տա յի սե ղա նին, որը հետևում 
էր մա տու ցո ղի և սուր ճի հա մար չվճա րած տղա մար դու կռվի տե -
սա րա նին:

– Տե սա՞ք, Էլ վի րի տա:
Սեն յո րի տա Էլ վի րի տան մի քա նի վայրկ յան հա պա ղում է պա-

տաս խա նե լիս:
– Խե՜ղճ տղա: Դոն յա Ռո սա, նա երևի ամ բողջ օրը բան չի կե րել:
– Դուք էլ ե՞ք ռո ման տիկ նե րի շար քից: Ի՞նչ ասեմ՝ բա րի գա լուստ: 

Երդ վում եմ՝ ինձ նից մեղ մա սիրտ չեք գտնի, բայց պոր տա բույծ նե րին 
տա նել չեմ կա րո ղա նում:

Էլ վի րի տան չգի տի՝ ինչ ասի: Խեղճ աղ ջի կը լավ սիրտ ունի, բայց 
ստիպ ված անա ռա կի կյանք է վա րում, որ սո վից չմեռ նի, գո նե վաղ 
տա րի քում չմեռ նի: Եր բեք ոչինչ անել չի իմա ցել և, բա ցի այդ, ոչ սի-
րու նիկ է, ոչ էլ նուրբ շար ժուձև ունի: Իր տանն էլ միայն ատե լու թյուն 
ու փոր ձանք ներ է տե սել:

Էլ վի րի տան ծնուն դով Բուր գո սից էր, Ֆի դել Հեռ նան դես անու-
նով ցոփ ու շվայտ մար դու աղ ջի կը: Ֆի դել Հեռ նան դե սին մա հա-
պատժի դա տա պար տե ցին 1909 թվա կա նին կնո ջը՝ Էու դո սիա-
յին, կո շի կի կա ղա պա րով սպա նե լու հա մար: Հայ րը միշտ ասում 
էր՝ « Ճա շի մեջ պի տի թույն լցնեի, նույ նիսկ Աստ ված չէր իմա նա»: 
Երբ Էլ վի րի տան որ բա ցավ, տասն մեկ կամ տաս ներ կու տա րե կան 
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էր, գնաց Վիլ յա լոն՝ ապ րե լու տա տի կի հետ, որը տնե տուն ըն կած 
հաց էր մու րում: Խեղճ պա ռա վը մի կերպ էր ծե րը ծե րին հասց նում, 
իսկ երբ որ դուն կա խա ղան հա նե ցին, լրիվ հա լու մաշ եղավ և շու-
տով անշն չա ցավ: Գյու ղի մյուս աղ ջիկ նե րը ծաղ րում էին աղջ կան, 
մատ նա ցույց էին անում հան դի պա կաց սյունն ու ասում. «Այ զզվե-
լի, հորդ սրա պես ցցի վրա կա խե ցին»: Մի օր Էլ վի րի տան այլևս 
չդիմա ցավ և մի աս տու րիա ցու հետ փա խավ, որը գյուղ էր եկել՝ 
շա քա րա պատ նուշ վա ճա ռե լու: Եր կու եր կար տա րի իրար հետ ման 
եկան, բայց քա նի որ աղջ կան ծե ծում-ջար դում էր, նրան գրողի 
ծոցն ուղար կեց ու մի օր էլ Օ րեն սեի Վիլ յար փո ղո ցում գտնվող 
«Պե լո նա» պոռն կա տա նը բուն դրեց, որ տեղ էլ ծա նո թա ցավ Մա-
ռա կա յից եկած մի աղջ կա՝ Ռի բա դա վիա յի՝ Ֆ րան սե լոս արոտա-
վայ րի փայ տա հա տու հու հետ, որը եր կու աղ ջիկ ուներ, եր կուսն 
էլ՝ անա ռակ: Այդ ժա մա նա կից ի վեր Էլ վի րի տա յի հա մար կյանքն 
ուրախ էր, ապ րուս տը՝ ձրի:

Խեղ ճը մի քիչ դառ նա ցած էր, բայց ոչ շատ: Բա ցի այդ, լավ 
մտադ րու թյուն ներ ուներ, ու թեև փոքր-ինչ երկ չոտ էր, բայց նաև 
փոքր-ինչ գո ռոզ էր:

Դոն Խայ մե Ար սեն, ոչինչ չա նե լուց ձանձ րա ցած, նա յում է առաս-
տա ղին և մ տա ծում դա տարկ բա նե րի մա սին, ապա գլու խը բարձ-
րաց նում է աթո ռի թիկ նա կից և որ դե կո րույս, լռակ յաց մո րը՝ այն 
կնոջը, որն ամ բողջ օրն անց է կաց նում դե պի բի լիար դի սեն յակ 
տա նող աս տի ճան նե րի տակ, բա ցատ րում է.

– Խայ տա ռա կու թյուն...  Վատ կազ մա կեր պում...  Նաև սխալ ներ 
կան, չեմ ժխտում: Հա վա տա ցեք, դրա նից վատ չի կա րող լի նել: 
Բան կե րը խայ տա ռակ վատ են աշ խա տում, իսկ նո տար ներն իրենց 
թե րու թյուն նե րով ժա մա նա կից շուտ են ոտք նե րը տնկե լու. ինչ խա ռը 
պատ մու թյուն ասես, որ չեն սար քում, հե տո էլ ոչ ոք գլուխ չի հա նում:

Դոն Խայ մեն հլու-հնա զանդ մար դու դեմք է ըն դու նում:
– Հե տո լի նում է այն, ինչ լի նում է՝ բո ղոք ներ, կռիվ ներ, փուչ խո-

սակ ցու թյուն ներ:
Դոն Խայ մե Ար սեն խո սում է դան դաղ, զուսպ, նույ նիսկ փոքր-ինչ 

հան դի սա վոր: Հետևում է իր շար ժուձևին և ջա նում է խո սել դա-
դար նե րով, դան դաղ, կար ծես ծան րու թեթև է անում յու րա քանչ յուր 
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բառն ու դրա թո ղած ազ դե ցու թյու նը: Ըստ էու թյան, նրա խոս քում 
նաև որո շա կի ան կեղ ծու թյուն կա: Փո խա րե նը, որ դե կո րույս մայ րը 
հի մա րի մեկն է, ոչինչ չի ասում, լսում է և տա րօրի նակ ձևով աչ քե րը 
բացուխուփ անում. մի ձև, որով կար ծես ուզում է ննջել, ոչ թե լսել:

– Այս քա նը, սեն յո րա, իսկ մնա ցա ծը, գի տե՞ք՝ ձեզ ինչ կա սեմ. 
մնա ցա ծը աղբ են:

Դոն Խայ մեն շատ սա հուն խոսք ունի, թեև իր խոս քը կա ռու ցում 
է կի սատ-պռատ նա խա դա սու թյուն նե րով, եր բեմն օգ տա գոր ծում է 
կո պիտ բա ռեր կամ ան հե թե թու թյուն ներ և ն ման բա ներ:

Տի կի նը նա յում է նրան և ոչինչ չի ասում: Սահ մա նա փակ վում է 
գլու խը հետ ու առաջ տա րու բե րե լով. մի ժեստ, որը նույն պես ոչինչ 
չի նշա նա կում:

– Իսկ հի մա, ինչ պես տես նում եք, մարդ կանց բե րա նով են ասում. 
«Ա՜խ, եթե մե ռած մայրս գե րեզ մա նից գլու խը հա ներ»:

Տի կի նը՝ Սան սի այ րին՝ դոն յա Իզա բել Մոն տե սը, երբ լսեց դոն 
Խայ մեի՝ « Գի տե՞ք՝ ձեզ ինչ կա սեմ» ֆրա զը, սկսեց մտա ծել զո հի 
մասին. երբ ծա նո թա ցան, քսա նե րեք տա րե կան, նպա տա կաս լաց, 
վա յել չա կազմ, խիստ ուղիղ կեց ված քով և ոլո րած բե ղե րով պա-
տա նի էր: Ու րա խու թյան մի ալիք ջեր մո րեն խառ նեց կնոջ միտ քը, 
և դոն յա Իզա բե լը ժպտաց՝ շատ ուրիշ ժպի տով, բայց միայն կես 
վայրկ յան: Հե տո հի շեց խեղճ Պա կի տո յին, նրա հի մա րիկ դեմ քը, թե 
ինչ պես մենին գի տով հի վան դա ցավ, ապա իս կույն տխրեց, շատ, 
շատ տխրեց:

Երբ Դոն Խայ մե Ար սեն բա ցեց աչ քե րը, որոնք փա կել էր «Եթե 
մեռած մայրս գե րեզ մա նից գլու խը հա ներ» ֆրա զին առա վել 
ուժգնու թյուն հա ղոր դե լու հա մար, ուշա դիր նա յեց Իզա բե լին և կա-
րեկ ցան քով ասաց.

– Սեն յո րա, դուք ձեզ վա՞տ եք զգում: Մի քիչ գու նատ եք:
– Ո՛չ, ամենևին, շնոր հա կա լու թյուն: Պար զա պես հի շո ղու թյուն նե-

րի գիրկն էի ըն կել:
Դոն Պաբ լոն, ինքն էլ չու զե նա լով, միշտ աչ քի պո չով նա յում է 

սեն յո րի տա Էլ վի րա յին: Թեև ամեն ինչ վեր ջա ցած է, միևնույն է, չի 
կա րո ղա նում մո ռա նալ միա սին անց կաց րած ժա մա նա կը: Ճիշտն 
ասած՝ աղ ջի կը նրա հան դեպ սի րա լիր էր, հնա զանդ, գո հաց նող: 
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Մարդ կանց մոտ Պաբ լոն ձևաց նում էր, թե ատում էր նրան, նրան 
անա ռակ ու պոռ նիկ էր ան վա նում, բայց հո գու խոր քում լրիվ այլ 
բան էր մտա ծում: Երբ ինքն իր հետ մե նակ էր մնում, քնքշան քի 
պահին մտա ծում էր. « Հար ցը սեք սը չէ, այլ սիր տը»: Հե տո նրան մո-
ռա նում էր և հան գիստ կա րող էր թույլ տալ, որ աղ ջի կը մեռ ներ սո-
վից ու բո րո տու թյու նից. այդ պի սին էր Պաբ լոն:

– Լ սի, Լուիս, ի՞նչ եղավ էն ջա հե լը:
– Բան չկա, դոն Պաբ լո, պար զա պես չէր ուզում խմած սուր ճի 

համար վճա րել:
– Այ մարդ, տես քից հեչ չես ասի. լավ տղա էր երևում:
– Տես քից մի դա տեք, հի մա ի՞նչն է շատ՝ գողն ու ավա զա կը: 
Դոն յա Պու րան՝ դոն Պաբ լո յի կի նը, ասում է.
– Իհար կե, լի քը գող ու ավա զակ կա, և դա է ճշմար տու թյու նը: 

Եթե միայն հնար լի ներ տար բե րել դրանց: Մինչ դեռ էս կյան քում 
կարևո րը Աստ ծու կա մոք աշ խա տելն է, ճիշտ չէ՞, Լուիս:

– Երևի, սեն յո րա:
– Ճիշտ այդ պես: Դ րա նում ոչ մի կաս կած: Աշ խա տող մար դը, եթե 

ուզի, իր սուրճն էլ կխմի, իր բլիթն էլ կու տի, բայց չաշ խա տո ղը... լսի: 
Չաշ խա տող մար դուն խղճալ չկա, աշ խա տո ղին՝ ուրիշ բան:

Դոն յա Պու րան շատ գոհ է իր ելույ թից, իս կա պես շատ լավ 
ստաց վեց: Դոն Պաբ լոն կրկին գլու խը շրջում է կատ վից վա խե ցած 
կնոջ կող մը:

– Սուր ճի հա մար չվճա րող նե րի վրա պի տի աչքդ պա հես, շատ 
ուշա դիր լի նես: Եր բեք չես իմա նա՝ դեմդ ով դուրս կգա: Էն մե կին, որ 
քիչ առաջ փո ղո ցը գցե ցին, կա րող էր և հան ճար լի ներ, նույն բա նը 
նաև Սեր վան տե սի և Իսա հակ Պե րա լի մա սին են ասում, հան ճար 
էին, բայց անա մոթ սրի կա: Էդ դեպ քում սուր ճի փո ղը ես կտա յի: Մի 
բա ժակ էս կողմ-էն կողմ, ինձ դրա նից վնաս չկա:

– Իհար կե:
Դոն Պաբ լոն ժպտում է այն մար դու նման, ով հան կարծ գլխի է 

ընկ նում, որ դի մա ցինն իրա վա ցի է:
– Բայց ան մեղ սու նակ նե րի մեջ նման մար դու չես հան դիպի: 

Ան մեղ սու նակ նե րը խո րա մանկ չեն, եր բեք չեն խա բում: Ս րա 
պես ազնվա զարմ կա տուն՝ հա՜, հա՜, էն կա տուն, որ ձեզ էդ պես 
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վա խեց րեց, աստ վա ծա յին էակ է, նրա ուզա ծը միայն խա ղալն է, ուղ-
ղա կի խա ղա լը:

Դոն Պաբ լո յի դեմ քին խա ղա ղա վետ ժպիտ է հայտն վում: Բայց 
եթե կուրծ քը բա ցեին, կտես նեին սև, ձկան պես լպրծուն սիր տը:

Շատ չան ցած Պե պեն վե րա դառ նում է: Ձեռ քը գոգ նո ցի գրպան-
նե րը դրած, ուսե րը հետ գցած, ոտ քերն իրա րից հե ռու դիր քով 
կանգ նած տի րու հին չոր, խռպոտ և ճա քած զան գից հնչող թրթռուն 
ձայ նով կան չում է նրան:

– Էս տեղ արի:
Պե պեն գրե թե քա ջու թյուն չու նի նա յե լու նրան:
– Ի՞նչ եք ուզում:
– Բա ժա կը լցրե՞լ ես:
– Այո՛, սեն յո րի տա:
– Ինչ քա՞ն:
– Եր կու:
Տի րու հին ակ նո ցի ապա կի նե րի հետևում փա կում է աչ քե րը, 

ձեռ քե րը հա նում է գրպան նե րից և շ փում դեմ քը, ին չի պատ ճա ռով 
դեմքին քսած բրնձի փո շին թափ վում է, և տա կից երևում են բիզ -
բիզ տնկված բե ղիկ նե րը:

– Ո՞ւր ես լցրել:
– Ուր պա տա հեց՝ ոտ քե րի արան քը:
– Լավ ես արել: Թող խել քը գլու խը հա վա քի: Որ մյուս ան գամ 

մտքով չանց նի ար դար մարդ կանց փո ղը գո ղա նալ:
Դոն յա Ռո սան իր մսոտ ձեռ քը դնում է դա ղած շա գա նա կի նման 

փքված փո րի վրա, որը կուշ տի և սո վա ծի միջև թշնա մու թյան իս կա-
կան մարմ նա վո րում է: 

– Անա մոթ ներ: Շ ներ։– Նր բեր շի կի նման վող նրա մատ նե րի վրա 
երևում է լամ պե րի՝ գե ղե ցիկ, փոքր-ինչ վա վա շոտ կայ ծե րի ար  տա-
ցո լան քը:

Պե պեն՝ խեղ ճա ցած հա յաց քով, հե ռա նում է տի րու հու մո տից: 
Հոգու խոր քում, ամեն դեպ քում, հա մոզ ված է, որ իր խիղ ճը մա-
քուր է:

Մադ րիդ ցի դոն Խո սե Ռոդ րի գե սը զրու ցում է թղթա խա ղի սե-
ղա նի շուրջ նստած եր կու ըն կեր նե րի հետ:
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– Ինչ պես տես նում եք, ութ դու րո, ութ գար շե լի դու րո: Հե տո էլ 
մար դիկ ասում են։– Խա ղա ցող նե րից մե կը ժպտում է:

– Անե լու բան չկա, դոն Խո սե:
– Ո՜ւֆ: Իրոք որ: Ո՞ւր գնաս ութ դու րո յով:
– Այ մարդ, ճիշտ որ, ութ դու րո յով շատ բան չես անի, բայց ինչ 

ուզում ես ասա, դրա հա մար տա նը գո նե մի ապ տակ կստա նաս:
– Հա՛, էդ էլ է ճիշտ, բայց, ի վեր ջո, առանց դժվա րու թյան եմ 

փողը ձեռք գցել...
Ջու թա կա հա րը, որին դուրս շպրտե ցին դոն Խո սեին պա տաս-

խա նե լու հա մար, ութ դու րո յով նույ նիսկ ութ օր յո լա կգնար: Ճիշտն 
ասած՝ կե րա ծը մի բան չէր, ծխում էր միայն, երբ առա ջար կում էին, 
էն պես որ ութ դու րո յով մի ամ բողջ շա բաթ կապ րեր. շա տե րը երևի 
էդ քան չէին ձգի:

Սեն յո րի տա Էլ վի րան կան չում է ծխա խո տա վա ճա ռին:
– Պա դիլ յա:
– Գա լիս եմ, սեն յո րի տա Էլ վի րա:
– Ինձ եր կու «Տ րի տոն» բեր, վա ղը փո ղը կտամ:
– Լավ:
Պա դիլ յան հա նում է եր կու տուփ «Տ րի տոնն» ու դնում սեն յո րի տա 

Էլ վի րա յի սե ղա նին:
– Մե կը հե տո յի հա մար է, գի տես, չէ՞, ընթ րի քից հե տո:
– Այո, գի տեք, նաև ապա ռիկ եմ տա լիս։– Ծ խա խո տա վա ճա ռը 

սի րա լիր ժպտաց: Սեն յո րի տա Էլ վի րան նույն պես:
– Լ սի, կա րո՞ղ ես Մա կա րի տո յին մի բան փո խան ցել:
– Այո՛:
– Ասա թող « Լուի սա Ֆեռ նան դան» նվա գի, խնդրում եմ:
Ծ խա խո տա վա ճա ռը, ոտ քե րը քարշ տա լով, գնաց երաժշ տի ուղ-

ղու թյամբ: Սեն յո րը, որն ար դեն եր կար ժա մա նակ աչք ու ուն քով 
ուտում էր Էլ վի րի տա յին, որո շեց փշրել լռու թյան սա ռույ ցը:

– Սար սուե լա նե րը լավն են, չէ՞, սեն յո րի տա:
Սեն յո րի տա Էլ վի րան մռայլ հա յաց քով գլխով արեց: Սեն յո րը 

չվհատ վեց. աղջ կա այդ ժեստն ըն կա լեց իբրև հա մակ րան քի նշան:
– Նաև շատ զգաց մուն քա յին, չէ՞։– Սեն յո րի տա Էլ վի րան փա կեց 

աչ քե րը: Սեն յո րը նո րից ոգևոր վեց:
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– Դուք թատ րոն սի րո՞ւմ եք:
– Այո՛, լավն է...
Սեն յո րը ծի ծա ղեց, կար ծես տո նում էր քիչ առաջ վա իր սրա-

մտությու նը: Թեթև հա զաց, ապա առա ջար կեց վա ռել Էլ վի րա յի 
ծխա խոտը և շա րու նա կեց.

– Իհար կե, իհար կե: Իսկ կի նո՞: Կի նո էլ ե՞ք սի րում:
– Եր բեմն... 
Սեն յո րը ահա վոր շատ էր ջա նում, այն աս տի ճան, որ մինչև 

ականջ նե րի ծայ րը շիկ նել էր:
– Այդ կի սա մութ կի նո թատ րոն նե րը... ա՜խ, ի՞նչ կա սեք:
Սեն յո րի տա Էլ վի րան իրեն ար ժա նա վոր և զ գու շա վոր պա հեց:
– Ես միշտ կի նո թատ րոն եմ գնում ֆիլմ դի տե լու հա մար։– Սեն-

յորն ար ձա գան քեց:
– Իհար կե, բնա կա նա բար, ես նույն պես... Ես ջա հել նե րին նկա տի 

ունեի, դե իհար կե, սի րա հար զույ գե րին. բո լորս էլ ջա հել ենք եղել... 
Լ սեք, սեն յո րի տա, ես նկա տե ցի, որ դուք ծխում եք, իհար կե, ես շատ 
լավ եմ նա յում ծխող կա նանց, ի վեր ջո, դրա մեջ ի՞նչ վատ բան կա: 
Ճիշտ կլի նի, որ ամեն մարդ իր կյան քով ապ րի, այն պես չէ՞: Ես դա 
ասում եմ, որով հետև, եթե թույլ տաք (ես հի մա պի տի գնամ, ահա վոր 
շտա պում եմ, մեր զրույ ցը շա րու նա կե լու հա մար մի ուրիշ օր կհան դի-
պենք), եթե թույլ տաք, ես շատ կու զե նա յի… դե… ձեզ մի տուփ «Տ րի-
տոն» նվի րել:

Սեն յո րը խո սում է հապշ տապ ու շփո թա հար: Սեն յո րի տա Էլ վի-
րան նրան պա տաս խա նում է որո շա կի քա մահ րան քով, այն պի սի 
ոճով, կար ծես ինքն է իրա վի ճա կի տե րը:

– Դե, ին չո՞ւ ոչ: Եթե պնդում եք:
Սեն յո րը կան չեց ծխա խո տա վա ճա ռին, նրա նից մի տուփ ծխա-

խոտ գնեց և իր լա վա գույն ժպի տով նվի րեց սեն յո րի տա Էլ վի րա յին, 
ապա հա գավ վե րար կուն, վերց րեց սոմբ րե րոն ու գնաց: Բայց գնա-
լուց առաջ սեն յո րի տա Էլ վի րա յին ասաց.

– Լավ, սեն յո րի տա, շատ հա ճե լի էր: Լեոն սիո Մաեստ րե՝ ձեր խո-
նարհ ծա ռան: Ինչ պես ար դեն ասա ցի՝ մի ուրիշ օր կհան դի պենք: 
Վս տա հա բար՝ լավ ըն կեր ներ կդառ նանք:
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Տի րու հին կան չում է հանձ նա կա տա րին: Ն րա անու նը Լո պես է՝ 
Կոն սոր սիո Լո պես, ծնուն դով Տո մել յո սո յից է, Սիու դադ Ռեա լից՝ մեծ, 
գե ղե ցիկ և շատ հա րուստ քա ղա քից: Լո պե սը երի տա սարդ տղա-
մարդ է, հմա յիչ, բա վա կան լավ հա գու կա պով, մեծ ձեռ քե րով և 
նեղ ճա կա տով: Մի քիչ ծույլ է և ուշք չի դարձ նում դոն յա Ռո սա յի 
փնթփնթոց նե րին: Սո վո րա բար ասում է. «Էս կնգան պի տի թո ղես 
էն քան խո սա, մինչև բե րա նը փա կի»: Կոն սոր սիո Լո պե սը պրակ-
տիկ փի լի սո փա է, ճիշտն ասած՝ սե փա կան փի լի սո փա յու թյունն 
օգ տա կար է նրա հա մար: Մի ան գամ՝ Մադ րիդ գա լուց դեռ տասը 
կամ տասն մեկ տա րի առաջ, Տո մել յո սո յում, երբ հարս նա ցուին երկ-
վորյակ նե րով բեղմ նա վո րե լուց հե տո այլևս չցան կա ցավ նրա հետ 
ամուս նա նալ, աղջ կա եղ բայ րը նրան ասաց. « Կամ ամուս նա նում ես 
Մա րու խի տա յի հետ, կամ վրա յիցդ մի բան կտրում եմ»: 

Քա նի որ Կոն սոր սիոն ոչ ուզում էր ամուս նա նալ, ոչ էլ ան դա մա-
հատ վել, նստեց գնացքն ու սլա ցավ Մադ րիդ. երևի էդ ամեն ինչը 
մո ռաց վեց, որով հետև, ճիշտն ասած, այլևս եր բեք նրա հետևից 
չեկան: Կոն սոր սիոն դրա մա պա նա կի մեջ միշտ պա հում էր երկ վոր-
յակ նե րի եր կու լու սան կար նե րը. մե կը, երբ դեռ մի քա նի ամ սա կան 
են՝ տկլոր պառ կած բար ձի վրա, մյու սը՝ առա ջին հա ղոր դու թյան 
ժամա նակ. ուղար կո ղը նախ կին հարս նա ցուն էր՝ Մա րու խա Ռա նե-
րոն, որն ար դեն սեն յո րա Գու տիե րես էր դար ձել: 

Ինչ պես ասա ցինք, դոն յա Ռո սան կան չեց հանձ նա կա տա րին:
– Լո պես:
– Այո՛, սեն յո րի տա:
– Ո՞նց եք վեր մու տի հետ:
– Լավ, հի մա ար դեն լավ:
– Իսկ անի սո նի՞:
– Ոչինչ: Մի քիչ պա կաս-պռատ բա ներ կան:
– Դե թող ուրիշ բան խմեն: Հի մա ծախ սի տակ ընկ նե լու հա վես 

չու նեմ: Պահ, մի բան էլ պա հան ջում են: Լ սի, դրա նից առե՞լ ես:
– Շա քա՞ր:
– Հա՛:
– Հա՛, վա ղը կբե րեն:
– Վեր ջը 14,50 պե սե տա յով բա րի շե ցի՞ք:
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– Հա՛, տասն հին գով էին ուզում, բայց պայ մա նա վոր վե ցինք, որ 
մի քա նի ռեալ կիջ նեն:

– Լավ, դու գի տես, թան կից էժան չկա, չէ՞:
– Հա՛, սեն յո րի տա:
Պա տա նի բա նաս տեղ ծը, մա տի տը շուր թե րի արան քը դրած, 

նայում է առաս տա ղին: Բա նաս տեղծ, որ «գա ղա փա րով» բա նա-
ս տեղ ծու թյուն ներ է գրում: Այս երե կո ար դեն մի գա ղա փար ունի: 
Հիմա մի քա նի բա ղա ձայն է պետք: Թղ թի վրա ար դեն մի քա նի սը 
նշել է: Հի մա փնտրում է մի բառ, որ río1 բա ռի հետ հան գա վո րի, բայց 
որ ոչ tío2, ոչ էլ tronío չլի նի3, albedrío4 թող լի նի: Estío5-ն  էլ կլի նի:

– Ինձ սպա սում է տխմար խե ցի, վուլ գար մար դու խե ցի:
Կա պու տաչ յա աղ ջիկ…  Բայց և այն պես, կու զեի լի նել ուժեղ, շա՜տ 

ուժեղ: Կա պու տաչ յա, չքնաղ աղ ջիկ…  Կամ գործն է սպա նում մար-
դուն, կամ մար դը՝ գոր ծը: Կա պու տաչ յա, շեկ լիկ աղ ջիկ… Մեռ նե՜լ: 
Մեռ նե՜լ հա վետ: Եվ մա հից հե տո բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի գիրք 
թող նել: Որ քա՜ն գե ղե ցիկ, գե ղե ցիկ է նա…

Պա տա նի բա նաս տեղ ծը գու նատ է, շատ գու նատ, և այ տոսկ րե-
րին եր կու կար միր բծեր կան, եր կու փոք րիկ բծեր: 

– Կա պու տաչ յա աղ ջիկ… Río, río, río: Կա պու տաչ յա, չքնաղ աղ-
ջիկ... Tronío, tío, tronío, tío: Շեկ լիկ աղ ջիկ…  Կա՜մք: Թող վե րագտնեմ 
կամքն իմ վերս տին: Կա պու տաչ յա աղ ջիկ… Սա սա նել կամ քը հա-
նուն հա ճույ քի: Կա պու տաչ յա, չքնաղ աղ ջիկ…  Կոտ րել կամ քը նրա 
հան կար ծա կի: Կա պու տաչ յա աղ ջիկ… Եվ այս ժամ ազատ է կամքն 
իմ ու անա ռիկ: Կա պու տաչ յա աղ ջիկ... Օ՜, շրջել դեմ քը՝ խա ղաղ 
ամա ռին: Կա պու տաչ յա աղ ջիկ… ... աչ քե րով աղ ջիկ: Ի՞նչ աչ քեր 
ունի նա… Հա վա քե լով բեր քերն ամառ վա: Աղ ջի կը… Աղ ջիկն աչ քեր 
ունի՞… Լա՛, լա՛, լա՛, լա՛ ամառ… 

Ջա հել տղան հան կարծ նկա տում է, որ սրճա րա նը սևանում է 
աչքի առա ջ:

1  Գետ (իսպ.):
2  Մորեղբայր, հորեղբայր (իսպ.):
3  Փողոտ, հարուստ, շքեղ (իսպ.):
4  Կամք (իսպ.):
5  Ամառ (իսպ.):
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Համ բու րե լով տիե զերքն ամառ վա մեջ: Փա ռա հեղ է…  Փոքր-ինչ 
ցնցվում է ջեր մող մա նու կի նման, ապա զգում է, թե ինչ պես է սաս-
տիկ ջեր մու թյու նը հաս նում մինչև քուն քե րը:

– Ինձ մի քիչ… Գու ցե մայրս… Այո՛, ամա՜ռ, ամա՜ռ… Մի տղա-
մարդ նետ վում է մերկ կնոջ վրա… Ի՜նչ տղա մարդ… Ո՛չ, տղա մարդ 
չէ: Եվ ուրեմն նրան կա սեմ՝ եր բեք: Աշ խար հը… աշ խար հը… Այո՛, վե-
հաս քանչ է, վսե մա փայլ…

Ներ սի սե ղան նե րից մե կի շուրջ նստած կա պի կի պես քսված 
երկու թո շա կա ռու կա նայք զրու ցում են երա ժիշտ նե րի մա սին:

– Նա իս կա կան ար տիստ է, ինձ հա մար հա ճույք է նրան լսելը: 
Հան գուց յալ ամու սինս ասում էր, Աստ ված հո գին լու սա վո րի. 
«Մատիլ դե, ուշա դիր լսի, այ էս պես են ջու թակ նվա գում»: Կ յանքն է 
էդ պի սին, եթե էս տղան տեր ունե նար, շատ բա նե րի կհաս ներ:

Դոն յա Մա տիլ դեն նա յում է անո րոշ կե տի: Գի րուկ է, փնթի և պա-
հանջ կոտ: Վ րա յից շան հոտ է գա լիս, ու լի քը ջրով լցված ահա վոր 
մեծ փոր ունի:

– Նա իս կա կան ար տիստ է, մեծ ար տիստ:
– Այո՛, ճիշտ որ, ամ բողջ օրը էս մի ժա մի մա սին եմ մտա ծում: Ես 

էլ եմ մտա ծում, որ նա իս կա կան ար տիստ է: Երբ «Ու րախ այ րին» 
վալ սը նվա գում է այն պես, ինչ պես միայն ին քը կա րող է նվա գել, ես 
ինձ ուրիշ կին եմ զգում: 

Դոն յա Ասուն սիո նը հնա զանդ գա ռան պես հա մա ձայ նում է բո-
լո րի հետ:

– Ճիշտ է, չէ՞, որ առաջ երաժշ տու թյու նը մի տե սակ ուրիշ էր: 
Ավելի նուրբ էր, չէ՞, ավե լի զգաց մուն քա յին:

Դոն յա Մա տիլ դեն որ դի ունի, որը երա զում է հայտ նի մարդ դառ-
նալ և ապ րում է Վա լեն սիա յում: Դոն յա Ասուն սիո նը եր կու դուստր 
ունի. մեկն ամուս նա ցած է տա րած քա յին կա ռա վար ման և են թա-
կա ռուց վածք նե րի նա խա րա րու թյան աշ խա տակ ցի՝ Մի գել Կոնտ-
րե րա սի հետ, որը մի քիչ հար բե ցող է, իսկ մյուսն ամուս նա ցած չէ, 
տղա յա կան բնա վո րու թյուն ունի և ոմն դա սա խո սի հետ ապ րում է 
Բիլ բաո յում:

Վար կա տուն թաշ կի նա կով սրբում է երե խա յի բե րա նը։ Փայ լուն, 
սի րու նիկ աչ քեր ունի ու թեև ճոխ հա գու կապ չու նի, փո խա րե նը 
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տեսքը բա վա կան կո կիկ է: Երե խան եր կու գա վաթ կա թով սուրճ է 
խմում, եր կու թխված քաբ լիթ ուտում և իրեն շատ առույգ է զգում:

Դոն Տ րի նի դադ Գար սիա Սոբ րի նոն ոչ մտա ծում է, ոչ տե ղից 
շարժ վում: Խա ղա ղա սեր մարդ է, կար գա պահ. մարդ, որն ուզում է 
խա ղաղ ապ րել: Ն րա թոռ նի կը նման է թու լու լիկ, ցմփոր գնչուի: Տ րի-
կո տա ժից գլխարկ է դնում և ռե տուզ հագ նում. էդ երե խուն, առ հա-
սա րակ, շատ տաք են հագց նում:

– Երի տա սարդ, ձեզ հետ ի՞նչ է կա տար վում: Վա՞տ եք զգում:
Պա տա նի բա նաս տեղ ծը չի պա տաս խա նում: Աչ քե րը չռված են, 

ասես համ րա ցած լի նի: Ճա կա տին մա զա փունջ է ըն կած:
– Դուք հի վա՞նդ եք:
Ոմանք շրջվում են նրա կող մը: Բա նաս տեղ ծը հի մար, ծա մա-

ծռված ժես տով ժպտում է:
– Լ սեք, օգ նեք նրան ոտ քի կանգ նեց նել: Երևում է՝ մարդն իրեն 

լավ չի զգում:
Բա նաս տեղ ծի ոտ քե րը տա կից փախ չում են, և ընկ նում է սե ղա նի 

տակ:
– Օգ նեք ինձ, ես մե նակ չեմ կա րող։– Մար դիկ ոտ քի են կանգ-

նում: Դոն յա Ռո սան նա յում է կանգ նա կի մո տից:
– Էս ի՜նչ աղ մուկ է… Տ ղան ճա կատն ուժեղ խփեց հա տա կին:
– Եկեք նրան զու գա րան տա նենք, երևի սրտխառ նոց ունի:
Մինչ դոն Տ րի նի դադն ու երեք կամ չորս այ ցե լու նե րը բա նա-

ստեղծին թող նում են զու գա րա նում, որ մի քիչ խել քի գա, թոռ նիկն 
ագա հա  բար խժռում է սե ղա նին մնա ցած թխված քաբ լի թի փշուր նե րը:

– Ախ տա հա նի չի հո տը նրան ուշ քի կբե րի, երևի սիրտն է խառ-
նում:

Բա նաս տեղ ծը, նստած զու գա րա նա կոն քի կա փա րի չին և գլու-
խը հե նած պա տին, աստ վա ծա հա ճո ժպի տով ժպտում է: Չգի տես 
ինչու, հո գու խոր քում եր ջա նիկ է:

Դոն Տ րի նի դա դը վե րա դար ձավ սե ղա նի մոտ:
– Ար դեն լա՞վ է:
– Հա, բան չկար, սրտխառ նոց էր:
Սեն յո րի տա Էլ վի րան եր կու տուփ «Տ րի տո նը» վե րա դարձ րեց 

ծխա խո տա վա ճա ռին:
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– Էս էլ քեզ:
– Շ նոր հա կա լու թյուն: Բախ տի բան էր, չէ՞:
– Ո՜ւֆ: Էլ մի ասա…
Մի օր Պա դիլ յան սեն յո րի տա Էլ վի րա յի երկր պա գու նե րից մե կին 

ավա նակ ան վա նեց, ին չից սեն յո րի տա Էլ վի րան նե ղա ցավ: Այդ ժա-
մա նա կից սկսած՝ ծխա խո տա վա ճառն ավե լի հար գա լից է:

Դոն Լեոն սիո Մաեստ րեն քիչ էր մնում տրամ վա յի տակ ընկ ներ:
– Ավա նակ:
– Ավա նա կը դու ես, հի մար: Մտ քե րով ո՞ւր էիր:
Դոն Լեոն սիո Մաեստ րեն մտա ծում էր Էլ վի րի տա յի մա սին:
Սի րու նիկ է, հա՛, շատ սի րու նիկն է: Իրոք: Նր բիկ աղ ջիկ է… Չէ՛, 

պոռ նիկ չէ: Բո լո րը գի տեն: Ամեն մե կիս կյան քը չգրված վեպ է: Լավ 
ըն տա նի քի աղ ջիկ է երևում, բայց տնե ցի քի հետ կռված է: Հի մա 
ինչ-որ գրա սեն յա կում կամ արհ միու թյու նում է աշ խա տում: Տ խուր, 
նրբին դի մագ ծեր ունի, հա վա նա բար միայն սի րո և քնքշանքի 
կարիք ունի, որ իրեն շատ երես տան, որ ամ բողջ օրն իրե նով 
հիանան:

Դոն Լեոն սիո Մաեստ րեի սիր տը դուրս էր գա լիս վեր նա շա պի կի 
տա կից:

– Վա ղը կվե րա դառ նամ: Այո՛, ան շուշտ: Եթե սա լավ նշան է: Իսկ 
եթե ոչ… Եթե ո՛չ…  Պի տի փնտրեմ նրան։– Դոն Լեոն սիո Մաեստ րեն 
բարձ րաց րեց վե րար կուի օձի քը և եր կու ան գամ ցատ կեց։– Էլ վի րա, 
սեն յո րի տա Էլ վի րա: Գե ղե ցիկ անուն է: Կար ծում եմ՝ «Տ րի տոն ների» 
տու փը նրան դուր կգա: Ամեն ծխե լուց կհի շի ինձ… Վա ղը նրան 
կհի շեց նեմ անունս՝ Լեոն սիո, Լեոն սիո, Լեոն սիո: Հա վա նա բար նա 
ինձ ավե լի քնքուշ անու նով է դի մում, Լեոն սիո յից բխող անուն: Լեո: 
Օնսիո: Օն սե տե… Մի բա ժակ գցեմ, ուզում եմ խմեմ:

Դոն Լեոն սիո Մաեստ րեն խցկվեց բարն ու կանգ նա կի մոտ մի 
գա վաթ գա րե ջուր խմեց: Ն րա կող քին նստած աղ ջի կը ժպտում էր: 
Դոն Լեոն սիոն նրան մեջ քով շրջվեց: Այդ ժպի տին նա յելն ան գամ 
նրան դա վա ճա նու թյուն էր թվում. առա ջին դա վա ճա նու թյու նը Էլ վի-
րա յի հան դեպ:

– Ո՛չ, Էլ վի րի տա, ո՛չ: Էլ վի րա: Սո վո րա կան, բայց շա՜տ գե ղե ցիկ 
անուն։– Աթո ռին նստած աղ ջի կը նրա թի կուն քի հետևից խո սեց.
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– Ինձ կրակ կտա՞ք, լուրջ տղա մարդ։– Դոն Լեոն սիոն հա մար յա 
դո ղա լով կրա կայ րի չը տվեց նրան: Վ ճա րեց գա րեջ րի հա մար, ապա 
հապշ տապ դուրս եկավ փո ղոց:

– Էլ վի րա… Էլ վի րա:
Մինչև հանձ նա կա տա րից բա ժան վե լը դոն յա Ռո սան նրան 

հարց նում է.
– Երա ժիշտ նե րին սուրճ տվե՞լ ես:
– Ո՛չ:
– Դե առաջ ըն կի, յա, հի մա ուր որ է կու շա թափ վեն: Պոր տա բույծ 

ոչն չու թյուն եք:
Բե մա հար թա կին երա ժիշտ ներն ավար տում են « Լու իսա Ֆեռ-

նան դա յի» վեր ջին ակորդ նե րը, որոն ցից մե կը սկսվում է այս պես.
«Իմ Էքստ րե մա դու րա յի կաղ նու տում խա ղաղ, անվորդով մի տնակ 

ունեմ»:
Դ րա նից առաջ «Երաժշ տա կան պահն» էին նվա գում, դրա նից 

առաջ՝ « Վար դե րի փուն ջը», չհաշ ված մադ րիդ յան « Մադ րի դի գե-
ղեցիկ աղ ջի կը, աղավ նի ճի ծա ղի կը»: 

Դոն յա Ռո սան մո տե ցավ նրանց:
– Կար գադ րել եմ, որ պես զի ձեզ սուրճ բե րեն, Մա կա րիո:
– Շ նոր հա կա լու թյուն, դոն յա Ռո սա:
– Չար ժի: Գի տեք, որ ես մի բա նը մի ան գամ եմ ասում:
– Շատ լավ գի տեմ, դոն յա Ռո սա:
– Դ րա հա մար էլ ասում եմ:
Ջու թա կա հա րը, որը ձանձ րա ցած եզի պես դուրս պրծած ու 

մեծ աչ քեր ունի, գլա նակ փա թա թե լիս աչ քի պո չով նրան է նայում: 
Համարյա ար հա մա րհան քով ծռմռում է բե րա նը, և զար կե րա կը 
թրթռում է:

– Ձեզ նույն պես սուրճ կբե րեն, Սեոա նե:
– Լավ:
– Առաջ ըն կի, այ տղա, դու էլ պա կաս կո պի տը չես։– Մա կա րիոն 

մի ջամ տում է, որ պես զի լից քա թա փի մթնո լոր տը:
– Բանն այն է, որ ստա մոքսն է խան գար վել, դոն յա Ռո սա:
– Բայց դա պատ ճառ չէ, որ թթված դեմ քով ման գաք: Գրո ղի 

ծոցը էս պի սի դաս տիա րա կու թյու նը: Մի բան ես ասում, քա ցիով են 
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պա տաս խա նում, սի րա լիր ես՝ կա սեն՝ լավ ու վերջ, կսկսեն իրենց 
մար քի զի տեղ դնել: Բա իհար կե:

Սեոա նեն լռում է, մինչ նրա ըն կե րը բար յա ցա կա մո րեն նա յում է 
դոն յա Ռո սա յին: Հե տո հարևան սե ղա նի սեն յո րին հարց նում է.

– Իսկ էն ջա հե՞ լը:
– Լուրջ բան չկա, զու գա րա նում ուշ քի է գա լիս:
Տ պագ րիչ Վե գան տոպ րա կը մո տեց նում է հարևան սե ղա նին։
– Վերց րեք և ծ խա խո տը մե ջը հանգց րեք, ոչ թե տրո րեք: Ես 

ձեզնից ավե լի վատ վի ճա կում եմ եղել, բայց գի տե՞ք՝ ինչ եմ արել, 
սկսել եմ աշ խա տել:

Հարևան սե ղա նի սեն յո րը ժպտում է ուսուց չի առջև կանգ նած 
աշա կեր տի պես. խիղ ճը մա քուր չէ, բայց ամե նա վատն այն է, որ 
ինքը չգի տի էդ մա սին:

– Դե դա ար դեն խո սում է մեծ ար ժա նի քի մա սին:
– Իհար կե, այ մարդ, իհար կե, աշ խա տել և չմ տա ծել ուրիշ բա նի 

մա սին: Հի մա, ինչ պես տես նում եք, իմ ամեն օր վա սի գարն ու գա-
վա թը եր բեք չեն պա կա սում:

Զ րու ցա կի ցը գլխով ինչ-որ շար ժում է անում. շար ժում, որը ոչինչ 
չի նշա նա կում:

– Իսկ եթե ես ասեմ, որ ուզում եմ աշ խա տել, բայց չգի տեմ՝ ինչ:
– Դե լավ: Աշ խա տե լու հա մար միայն ցան կու թյուն է պետք։ Հա-

մոզ վա՞ծ եք, որ ուզում եք աշ խա տել:
– Իհար կե:
– Էդ դեպ քում ին չո՞ւ ճամպ րուկ ներ չեք տե ղա փո խում կա յա րանից:
– Ես էդ տե սակ գործ չեմ անի, երեք օրից ուժերս կհատ նեն: Ես 

բա կա լավր եմ...
– Իսկ դրա նից ի՞նչ օգուտ:
– Դե, ճիշտն ասած, ոչ մի:
– Ըն կերս, ձեր հետ տե ղի ունե ցա ծը շա տե րին է վե րա բե րում. 

ձեռք ներդ ծա լած ձեր քե ֆին նստում եք սրճա րա նում: Վեր ջում էլ 
մի գե ղե ցիկ օր ուշա թափ վում եք, ինչ պես էն գու նատ տղան, որին 
զուգա րան տա րան:

Բա կա լավ րը վե րա դարձ նում է տոպ րակն ու լեզ վին չի տա լիս:
– Շ նոր հա կա լու թյուն:
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– Չար ժի: Դուք իս կա պե՞ս բա կա լավր եք:
– Այո՛, սեն յոր, 3-րդ կար գի դիպ լոմ ունեմ:
– Դե ուրեմն ես ձեզ հնա րա վո րու թյուն կտամ չմեռ նել ծե րա նո ցում 

կամ ապաս տա րա նի հա մար կանգ նած հեր թում: Ու զո՞ւմ եք աշ խա տել:
– Այո՛, սեն յոր: Ար դեն ասա ցի:
– Վա ղը եկեք ինձ մոտ: Ահա այ ցե քարտս: Եկեք առա վոտ յան 

մինչև տաս ներ կու սը, տասն մեկ անց կե սի կող մե րը: Եթե ուզում եք և 
ձեր անե լի քը գի տեք, ապա ինձ մոտ սրբագ րիչ կաշ խա տեք, առա-
վոտ յան ստիպ ված էի դուրս շպրտել սրբագ րի չիս, ան բա նի մեկն էր: 
Հետն էլ՝ պնդա ճա կատ:

Սեն յո րի տա Էլ վի րան աչ քի պո չով նա յում է դոն Պաբ լո յին: Դոն 
Պաբ լոն կող քի սե ղա նին նստած ոմն դեղ նակ տու ցի ինչ-որ բան է 
բա ցատ րում.

– Սո դան լավ բան է, ոչ մի վնաս չի տա լիս: Բ ժիշկ նե րը պար զա-
պես չեն կա րող դրա հա մար դե ղա տոմս գրել, որով հետև սո դա յի 
հա մար ոչ ոք բժշկի չի գնում:

Նս տած ջա հելն ական ջի պո չով լսում է նրան, բայց աչ քը սեն յո րի-
տա Էլ վի րա յի ծնկնե րին է, որոնք մի քիչ երևում են սե ղա նի տակից:

– Էն կողմ մի նա յեք, հի մա րու թյուն մի արեք. ես ձեզ մի բան 
կպատ մեմ, որից հե տո էլ չեք նա յի:

Դոն յա Պու րան՝ դոն Պաբ լո յի տի կի նը, զրու ցում է մի հաստ լիկ, 
բի ժու տե րիա յով ողող ված ըն կե րու հու հետ, որն ատամ նա փայ տի-
կով քչփո րում է ոս կե ատամ նե րը:

– Ես ար դեն հոգ նել եմ նույն բա նը կրկնե լուց: Քա նի դեռ կան 
տղա մար դիկ ու կա նայք, սի րա յին պատ մու թյուն նե րին վերջ չկա. 
տղա մար դը կրակ է, կի նը՝ ծղոտ, որից հե տո... լավ գի տեք՝ ինչ է 
լի նում: Էն, ինչ ձեզ պատ մե ցի 49-րդ պ լատ ֆոր մի մա սին, զուտ 
ճշմար տու թյուն է: Չ գի տեմ նույ նիսկ, թե էդ ամե նը մինչև ուր է հաս-
նե լու:

Հաստ լիկ տի կի նը, մտքե րի մեջ ըն կած, մատ նե րով կոտ րում է 
ատամ նա փայ տի կը:

– Հա՛, ես էլ եմ կար ծում, որ պար կեշ տու թյուն չի մնա ցել: Եվ դա 
գա լիս է լո ղա վա զան նե րից. չկաս կա ծեք, առաջ էդ պես չէր... Հի մա 
քեզ մի աղջ կա հետ են ծա նո թաց նում, ձեռքդ պար զում ես նրան ու 
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ոտ քով-գլխով կրակն ընկ նում: Ինչ ուզում ես արա, վեր ջում մի ան-
համ բան դուրս կգա:

– Ճիշտ որ:
– Կի նո թատ րոն ներն էլ իրենց մեծ մեղ քի բա ժին ունեն: Բո լորն իրար 

գլխի լցված, դե լիա կա տար մթու թյու նից էլ ի՞նչ լավ բան սպա սես:
– Ես էլ եմ էդ պես մտա ծում, դոն յա Մա րիա: Մեզ մի քիչ ավել 

բարո յա կա նու թյուն է պետք, հա կա ռակ դեպ քում ոտ քով-գլխով կո-
րած ենք։– Դոն յա Ռո սան վե րա դառ նում է իրենց զրույ ցին: 

– Ի դեպ, եթե ձեր ստա մոք սը ցա վում է, ին չո՞ւ ինձ նից մի քիչ 
սոդա չեք ուզում: Ե՞րբ ձեզ սո դա չեմ տվել: Մեկն էլ կա սի՝ լե զու չու-
նեք, որ ասեք:

Դոն յա Ռո սան մտնում է իր կեր պա րի մեջ և ճղճ ղան ու տհաճ 
ձայ նով մտա բե րում սրճա րա նի հին ու բա րի ելույթ նե րը:

– Լո պես: Լո պես: Ջու թա կա հա րին սո դա բեր:
Դռ նա պա նը կեղ տոտ ամա նե ղենն ու կես բա ժակ ջրով, թեյի 

գդա լով և սո դա յով լցված ապակ յա տա րա յով ափ սեն դնում է սե-
ղա նին:

– Ս կու տեղ նե րի հար ցը լու ծե ցի՞ք:
– Արե ցի, ինչ սեն յոր Լո պեսն ասաց։
– Գնա, գնա, ձեռ քինդ դիր էս տեղ ու ռադդ քա շի: 
Դռ նա պանն ամեն ինչ դնում է դաշ նա մու րի վրա և հե ռա նում: 

Սեոա նեն սո դան լցնում է գդա լի մեջ, գլու խը հետ է տա նում, բա ցում 
բե րա նը… ու խմում: Պն դու կի պես ծամծ մում է, հե տո մի կում ջուր 
խմում:

– Շ նոր հա կա լու թյուն, դոն յա Ռո սա:
– Տես նում ես, չէ՞, թե ինչ է նշա նա կում կիրթ լի նել: Ձեր ստա մոք սը 

ցա վում է, ես նրան ուղար կում եմ սո դա յի հետևից, և բո լորս իրար 
բա րե կամ ենք: Մենք էս տեղ իրար օգ նե լու հա մար ենք, իսկ եթե 
չենք օգ նում, ապա միայն այն պատ ճա ռով, որ չենք ուզում: Այդ պի-
սին է կյան քը:

Գնաց քով խա ղա ցող երե խա նե րը մի պահ դա դար են առ նում: 
Ինչ-որ սեն յոր ասում է, որ պետք է ավե լի դաս տիա րակ ված և լավ 
պա հեն իրենց, և ն րանք, չի մա նա լով ինչ անել, հե տաքր քրա սի րու-
թյամբ նա յում են նրան: Մե ծը, որի անու նը Բեռ նա բե է, մտա ծում է իր 
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հա սա կա կից հարևա նի մա սին, որի անու նը Չուս է: Մ յու սը՝ փոք րը, 
որի անու նը Պա կի տո է, մտա ծում է, որ այդ սեն յո րի բե րա նից շան 
հոտ է գա լիս:

– Բե րա նից նե խած սոսն ձի հոտ է գա լիս։– Բեռ նա բեի ծի ծա ղը 
գա լիս է, երբ մտա ծում է, թե ինչ զվար ճա լի բան ստաց վեց Չու սի ու 
էն տիկ նոջ հետ:

– Չուս, խո զի մեկն ես, չե՞ս ամա չում, մինչև աղավ նյակդ չշարժ վի 
տե ղից, վար տիքդ չես փո խում: 

Բեռ նա բեն զսպում է ծի ծա ղը. սեն յորն ար դեն կա տա ղած է: 
– Չէ՛, սեն յո րա, չեմ ամա չում, հերս էլ է էդ պես անում: 
Ծի ծա ղից մեռ նե լու բան էր: Պա կի տոն մի պահ մնում է շվա րած:
– Չէ՛, էս մար դու բե րա նից հո տած սոսն ձի հոտ չի գա լիս: Կեղ-

տոտ ոտ քե րի նե խած հոտ է գա լիս: Եթե էն մի սեն յո րի տե ղը լինեի, 
քթիս ծա կե րը բամ բակ կխո թեի: Բայց էդ դեպ քում էլ զար մուհի 
Էմիլիտա յի պես կխո սեի՝ գուա-գուա, դրա կո կոր դը պի տի վի-
րա  հա տեն: Մայ րիկս ասում է, որ երբ նրա կո կոր դը վի րա հա տեն, 
դեմքի հի մար ար տա հայ տու թյու նը կկո րի, և այլևս բե րա նը բաց չի 
քնի: Բայց մինչև վի րա հա տեն, երևի կմեռ նի: Էդ ժա մա նակ նրան 
կդնեն սպի տակ արկ ղի մեջ, որով հետև դեռ ոչ ծի ծիկ ունի, ոչ բարձ-
րակ րունկ է հագ նում: 

Բազ մո ցին թիկն տված եր կու թո շա կա ռու կա նայք նա յում են 
դոն յա Պու րա յին: 

Ջու թա կա հա րի մա սին մտքե րը օճա ռի պղպջակ նե րի պես պայ-
թում են օդում:

– Չ գի տեմ էլ, սրա պես կա նայք էլի կա՞ն, թե չէ, ոն ց որ դո դոշ 
լինի: Ամ բողջ օրն անց է կաց նում մարդ կանց ոս կոր նե րը հաշ վե լով 
և գլ խի չի, որ ամու սի նը նրան դի մա նում է հանուն եր կու կո պե կի: Էդ 
դոն Պաբ լոն վտան գա վոր տիպ է, ահա վոր տիպ է: Նա յե լիս կար ծես 
հա յաց քով մեր կաց նի քեզ:

– Հա՛, հա՛:
– Էն Էլ վի րան էլ պա կա սը չի, էն էլ իր ձևերն ունի:
– Ին չի եմ էդ պի սի բան ասում, որով հետև աղ ջի կը՝ Պա կի տան, 

ան կախ ամեն ին չից, պար կեշտ կյան քով է ապ րում, նեգ րի պես ամ-
բողջ օրը բա նում է, մե նակ թե սո վից չմեռ նի:
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– Ի դեպ, դոն յա Մա տիլ դե, էդ ճա ղատ դոն Պաբ լո յին չհա մե-
մատեք աղջ կաս փե սա յի հետ. նա հո գե բա նու թյան, տրա մա բա նու-
թյան և էթի կա յի դա սա խոս է, իս կա կան աս պետ:

– Բ նա կա նա բար ո՛չ: Պա կի տա յի փե սա ցուն հար գում է նրան, եր-
ջան կաց նում, բա րե տես է, հա մակ րե լի, իրեն սի րել է տա լիս, և դա 
շատ նոր մալ է: Բայց այ էս ան բան նե րը ոչ խիղճ ունեն, ոչ էլ բե րա նը 
բա ցե լուց ու մի բան խնդրե լուց ուրիշ բան գի տեն: Ամոթ էլ չու նեն:

Դոն յա Ռո սան շա րու նա կում է զրու ցել երա ժիշտ նե րի հետ: Ելույթ 
ունե նա լիս նրա գի րուկ, փար թամ, ուռած-փքված մար մի նը դո ղում է 
հա ճույ քից, կար ծես նա հան գա պետ լի նի:

– Փո ղի խնդիր ունե՞ք: Եթե հա՛, ասեք ինձ, թե կա րո ղա նամ, էդ 
հար ցը կլու ծեմ: Դուք լավ եք աշ խա տում, ջու թա կը ձեռ քից ցած չեք 
դնում, Աստ ծու առաջ ար դար քրտին քով եք վաս տա կում: Հիմա 
գնում եմ, սրճա րա նը փա կե լուն պես ձեզ փող կտամ: Խա ղաղու-
թյունից լավ բան չկա: Ի՞նչ եք կար ծում, ին չո՞ւ եմ պատ րաստ փե-
սա յիս տեղ նու տե ղը սատ կաց նել: Որով հետև ան բա նի մեկն է, 
որով հետև ամ բողջ օրը՝ քսան չորս ժամ թրև է գա լիս դրսում և 
տուն է գա լիս միայն ջրիկ-վռիկ ճա շը փո րը լցնե լու հա մար: Քույրս 
հի մարի մեկն է, դրա հա մար էլ հան դուր ժում է դրան. էդ խեղ ճը 
միշտ է էդ պի սին եղել: Ու հլը փորձ վեին ինձ հետ էդ պես վար վեին: 
Սի րուն դեմ քին որ նա յեք, կմտա ծեք, թե իմ մարդն է պա րապ-սա-
րապ թրև գա լիս: Դե իհար կե: Եթե փե սաս իմ չափ աշ խա տեր, իրեն 
չխնա յեր, հետն էլ մի բան տուն բե րեր, ուրիշ բան, բայց մար դը 
նա խընտ րում է վիս կիի կող քե րը պտտվել ու մա տը մա տին չտալ:

– Իհար կե, իհար կե:
– Դե հա: Լկ տի անա մո թի մեկն է, իս կա կան ալ ֆոնս: Ու հան կարծ 

չկար ծեք, թե նրա մեջ քի հետևից եմ խո սում, էն օրը նույն բա նը դեմ-
քին եմ ասել:

– Շատ էլ լավ եք արել:
– Բա ոնց: Էդ պոր տա բույ ծը մեզ ո՞ւմ տեղն է դրել:
– Պա դիլ յա, էս ժա մա ցույ ցը լա՞վ է աշ խա տում:
– Այո, սեն յո րի տա Էլ վի րա:
– Ինձ կրակ կտա՞ք: Դեռ շուտ է։– Ծ խա խո տա վա ճա ռը վա ռում է 

սեն յո րի տա Էլ վի րա յի ծխա խո տը:
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– Գո՞հ եք, սեն յո րի տա:
– Էդ պե՞ս եք կար ծում:
– Ինձ էդ պես թվաց: Մ յուս օրե րի հա մե մատ էսօր ավե լի ոգևոր-

ված տեսք ունեք:
– Ո՜ւֆ: Եր բեմն վատ խա ղողն էլ է ուզում լավը երևալ:
Սեն յո րի տա Էլ վի րան թույլ, գու նատ, հա մար յա հի վան դո տի տեսք 

ունի: Էդ խեղճն էն քան չի ուտում, որ սփրթնած ու հի վան դ չերևա:
Փոս տա տուն շտա պող որ դե կո րույս մայրն ասում է.
– Լավ, ես գնա ցի:
Դոն Խայ մե Ար սեն ժպտա դեմ ու հար գա լից վեր է կե նում տե ղից:
– Ձեր խո նարհ ծա ռան, սեն յո րա, Աստ ծու կա մոք, վա ղը կհան դի-

պենք։– Տի կի նը մի կողմ է հրում աթո ռը:
– Ց տե սու թյուն, լավ մնա ցեք:
– Դուք նույն պես, սեն յո րա, ձեր տրա մադ րու թյան տակ եմ:
Դոն յա Իզա բել Մոն տե սը՝ Սան սի այ րին, թա գու հուն վա յել քայլ-

վածք ունի: Իր բո լոր ժա մա նակ նե րի գծա վոր թիկ նո ցով՝ դոն յա 
Իզա բելն ասես շքեղ անա ռակ լի նի, որը ճպու ռի նման ամ բողջ 
կյան քը թռի-վռի է արել և ոչինչ ծե րու թյան հա մար չի հա վա քել: 
Լռել  յայն շրջում է սրա հով մեկ, ապա դռան կող մը նա յե լով՝ ժպտում: 
Մար դիկ ինչ հա յաց քով ասես, որ նրան չեն նա յում, բա ցի ան տար-
բե րու թյու նից. հիաց մուն քով կամ նա խան ձով կամ հա մակ րան քով 
կամ անվս տա հու թյամբ կամ քնքշան քով, մտքովդ ինչ անց նի:

Դոն Խայ մե Ար սեն այլևս չի մտա ծում ոչ հա յե լի նե րի, ոչ պա-
ռաված օրիոր դի, ոչ սրճա րա նում բնա վոր ված թո քախտ նե րի (մոտ 
10%-ը), ոչ մա տիտ սրող նե րի, ոչ էլ ար յան շրջա նա ռու թյան մա սին: 
Դոն Խայ մե Ար սեն օր վա վեր ջին ժա մին ընկ նում է բութ քնկո տու-
թյան գիր կը:

– Որ քա՞ն կլի նի յոթ ան գամ չոր սը: Ք սա նութ: Իսկ վեց ան գամ 
ինը: Հի սուն չորս: Իսկ իննի քա ռա կու սի՞ն: Ութ սուն մեկ: Որ տե ղի՞ց է 
սկիզբ առ նում Էբ րոն: Ռեյ նո սա յում՝ Սան տան դե րի մար զում: Լավ:

Դոն Խայ մե Ար սեն ժպտում է. գոհ է անց կաց րած ժա մա նա կից ու 
մինչ ձեռ քի հետ մի քա նի գլա նակ է փչաց նում, քթի տակ կրկնում է.

– Ատաուլ ֆո, Սի խե րի կո, Վա լիա, Թեո դո րե դո, Տու րիս մուն դո… 
Գրազ կգամ, որ էս հի մա րը սրանց մա սին չգի տի։– Այդ հի մա րը 
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պա տա նի բա նաս տեղծն է, որը կա վի պես սպի տակ դուրս է գա լիս 
զու գա րա նից:

– Ձն հա՜լ, ջրե րո՜ւմ, ամա՜ռ…
Ոչ ոք չգի տի, թե ին չու է դոն յա Ռո սան դեռ մա նուկ տա րի քից 

արդեն եր կար ու ձիգ տա րի ներ սգի մեջ, բայց գի տեն, որ փնթի և 
ադա մանդ նե րը վրան լցրած դոն յա Ռո սան ամեն տա րի քիչ-քիչ 
գիրա նում է նույն  արա գու թյամբ, որով աճում են եկա մուտ նե րը:

Շատ հա րուստ կին է, տու նը, որ տեղ գտնվում է սրճա րա նը, 
նրանն է, իսկ Ապո դա կա, Չու ռու կա, Կամ պոա Մոր և Ֆուեն կա ռալ 
փո ղոց նե րի տասն յակ հարևան ներն ամեն ամս վա սկզբին դպրո-
ցա կա նի պես դո ղում են նրա առաջ կանգ նած:

– Հենց մե կին վստա հում ես, իս կույն ուզում է շա հա գոր ծել քեզ,– 
սո վո րա բար ասում է նա։– Անա ռակ ներ են, իս կա կան անա ռակներ: 
Ազ նիվ դա տա վոր ներն էլ չլի նեին, չգի տեմ՝ ինչ էր լի նե լու:

Ազն վու թյան մա սին դոն յա Ռո սան իր պատ կե րա ցում ներն ունի:
– Մա քուր խիղճ, որ դիս, ամե նա կարևո րը՝ խիղճդ պի տի մա քուր 

լի նի:
Նա եր բեք և ոչ ոքի և ոչ մի ռեալ չի բաշ խել, եր բեք թույլ չի տվել 

ապա ռիկ վճա րեն:
– Էդ ի՞նչ ֆո կուս ներ են,– ա սում էր,– ին չի՞ օրեն քը չեն հար գում: 

Ինչ քան հաս կա նում եմ, եթե օրեն քը կա, ապա բո լո րը պի տի դրան 
են թարկ վեն, առա ջին հեր թին՝ ես: Մ նա ցա ծը ուրիշ թե մա ներ են:

Դոն յա Ռո սան բան կում բաժ նե տեր է, այն տեղ ղե կա վա րում է 
նաև ամ բողջ խոր հուր դը և, ինչ պես թա ղա մա սում են ասում, մե շոկ-
նե րով փող ունի պա հած, բայց որոնք նույ նիսկ քա ղա քա ցիա կան 
պա տե րազ մի ժա մա նակ չեն գտել:

Կո շիկ մաք րողն ավար տում է դոն Լեո նար դո յի կո շիկ նե րը մաք րե լը:
– Խնդ րեմ:
Դոն Լեո նար դոն նա յում է կո շիկ նե րին և ն րան բարձ րո րակ ծխա-

խոտ տա լիս:
– Շատ շնոր հա կա լու թյուն:
Դոն Լեո նար դոն նրան իր ծա ռա յու թյան դի մաց չի վճա րում. եր-

բեք չի վճա րում: Թույլ է տա լիս մաք րել կո շիկ նե րը մի այլ բա նի փո-
խա րեն: Դոն Լեո նար դոն ստոր սրի կա է, և դա հիաց մուն քի ալիք է 
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բարձ րաց նում հի մար նե րի մոտ: Ամեն ան գամ, դոն Լեո նար դոյի կո-
շիկ նե րը փայ լեց նե լուց հե տո, կո շիկ մաք րո ղը հի շում է իր վեց հազար 
դու րոն: Հո գու խոր քում գոհ է, որ կա րո ղա ցել է դոն Լեո նար դո յին հա-
նել նե ղու թյու նից, մեկ-մեկ քթի տակ փնթփնթում է, բայց դե ոչինչ:

– Իս կա կան պա րո նը պա րոն է մնում, դա ջրի պես պարզ է: 
Հիմա թացն ու չո րը խառն վել են իրար, բայց իս կա կան պա րո նը դեռ 
օրորոցից է երևում։– Եթե Սե գուն դո Սե գու րան՝ կո շիկ մաք րո ղը, կիրթ 
լի ներ, ան տա րա կույս, Վաս կես Մել յա յի ըն թեր ցո ղը կլի ներ: Ալ ֆոն սի-
տոն՝ թեր թա վա ճառ տղան, վե րա դառ նում է փո ղոց՝ թեր թը ձեռ քին:

– Լ սի, տղա, թեր թի հետևից մինչև ո՞ւր էիր հա սել:
Ալ ֆոն սի տոն տաս ներ կու կամ տաս նե րեք տա րե կան, շեկ լիկ, 

տեղ-տեղ ճեր մակ մա զե րով տղա է, որը միշտ հա զում է: Ն րա հայ րը, 
որը լրագ րող էր, եր կու տա րի առաջ մա հա ցավ « Հոս պի տալ Ռե յում»: 
Ն րա մայ րը, որը դեռ աղ ջիկ ժա մա նա կից բա վա կան սեթևե թող էր, 
Գրան Վիա յի փո ղոց ներն էր ավ լում և ճա շում Սո ցօգ նու թյան բաժ նի 
խո հա նո ցում:

– Բանն այն է, որ հերթ էր, սեն յո րի տա:
– Հա, հերթ էր, հի մա մար դիկ թեր թի հա մար էն պես են հերթ կանգ-

նում, կար ծես ուրիշ կարևոր անե լիք չկա։ Դե, մոտ արի, ինձ տուր:
– « Տե ղե կու թյուն ներ» թեր թը քիչ առաջ սպառ վեց, սեն յո րի տա, 

ձեզ հա մար « Մադ րիդն» եմ բե րել:
– Տար բե րու թյուն չկա: Ամեն ինչ էլ մի օր ջրի երես է դուրս գալիս: 

Սեոա նե, գո նե մի բան հաս կա նո՞ւմ եք էս կա ռա վա րու թյու նից, 
սրանք ո՞նց են շփվում աշ խար հի հետ:

– Ո՜ւֆ:
– Չէ, այ մարդ, չէ, ձևաց նե լու կա րիք չկա, չեք ուզում՝ մի խո սեք: 

Գրո ղը տա նի ձեր էդ գաղտ նիք նե րը:
Սեոա նեն ժպտում է՝ ստա մոք սից հի վան դի իր դա ռը ժպի տով և 

լ ռում է: Խո սի՞, ին չի՞ հա մար:
– Էդ ձեր լռու թյունն ու ժպիտ նե րը ես շատ լավ եմ հաս կա նում, բայց 

դե… Չե՞ք հա վա տում: Ահա, խնդրեմ: Բայց ուզում եմ ասել, որ փաս-
տերն առա վել քան խո սուն են։– Ալ ֆոն սոն « Մադ րի դի» մի քանի օրի-
նակ բա ժա նում է սե ղա նա կից նե րին: Դոն Պաբ լոն բա ցում է թերթը:

– Մի բան կա՞:
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– Չ գի տեմ, պի տի նա յեմ:
Դոն Պաբ լոն թեր թը փռում է սե ղա նին ու կար դում խո րագ րե րը: 

Իր թի կուն քից՝ Պե պեն փոր ձում է հաս կա նալ՝ ինչն ին չոց է:
Սեն յո րի տա Էլ վի րան ձեռ քով ինչ-որ բան է հաս կաց նում տղային:
– Երբ դոն յա Ռո սան ավար տի, իմ թեր թը տա նը կթող նես:
Դոն յա Մա տիլ դեն, որը զրու ցում է ծխա խո տա վա ճա ռի հետ, 

քանի դեռ իր ըն կե րու հի դոն յա Ասուն սիո նը զու գա րա նում է, քա մա-
հ րան քով ասում է.

– Չ գի տեմ, թե ին չու են ուզում ամեն ինչ իմա նալ: Մեզ հա մար 
հան գիստ նստած ենք էլի: Ճիշտ չէ՞: 

– Ես էլ եմ նույն բանն ասում:
Դոն յա Ռո սան կար դում է պա տե րազ մի մա սին լու րեր:
– Ինձ թվում է՝ շատ են ձգձգում էդ... Գո նե վեր ջում «հար ցը լուծ-

վի»: Ի՞նչ եք կար ծում, Մա կա րիո, ի վեր ջո էդ հար ցը կլուծ վի՞:
Դաշ նա կա հա րի դեմ քը կաս կած է ար տա հայ տում:
– Չ գի տեմ, գու ցե: Գո նե մի բան անեն, որ վեր ջում լավ լի նի:
Դոն յա Ռո սան ուշա դիր նա յում է դաշ նա մու րի ստեղ նե րին: Տխուր 

և ցր ված տեսք ունի, կար ծես խո սում է ինքն իր հետ կամ բարձ-
րաձայն մտա ծում է:

– Բանն այն է, որ գեր մա նա ցի նե րը, որոնք, Աստ ծու կա մոք, իս-
կա կան աս պետ ներ են, չա փից շատ վստա հե ցին իտա լա ցի նե րին, 
որոնք ոչ խա րից էլ վախ կոտ են: Էդ քան բան:

Ն րա ձայ նը հնչում է խուլ տե ղից, իսկ աչ քե րը ակ նո ցի ապա կի-
նե րի հետևից աղոտ ու երազ կոտ են երևում:

– Եթե Հիտ լե րին տես նեի, կա սեի. « Մի վստա հեք, հի մար մի եղեք, 
սրանք էն քան վախ կոտ են, որ ցե րեկ վա լույ սի տակ էլ չեն տես նում»:

Դոն յա Ռո սան թեթևա ցած շունչ քա շեց:
– Ի՜նչ հի մարն եմ ես: Հիտ լե րի առաջ ռիսկ չէի անի նույ նիսկ 

ձայնս բարձ րաց նել...
Դոն յա Ռո սա յին ան հանգս տաց նում է գեր մա նա կան զեն քե րի 

ճա կա տա գի րը: Ամեն օր հա մակ ուշադ րու թյամբ կար դում է Ֆ յու-
րե րի գլխա վոր շտա բի մա սին և անո րոշ կան խազ գա ցում նե րի մեջ 
չի հանդգ նում պարզ տես նել Վեր մախ տի ճա կա տա գի րը: Վե գան 
թերթ է գնում: Ն րա հարևա նը հարց նում է.
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– Լավ լու րեր կա ՞ն: 
Վե գան լայն մտա հո րի զո նով մարդ է:
– Նա յած ում հա մար:
Դռ նա պա նը շա րու նա կում է. «Գնում եմ»,– և ոտ քե րը քարշ է տա-

լիս սրճա րա նի հա տա կի վրա յով:
– Հիտ լե րի առաջ կանգ նեի, վա խից կչո րա նա յի, երևի վա խե նա-

լու մարդ է եղել, վագ րի հա յացք ունի:
Դոն յա Ռո սան կրկին հա ռա չում է: Մի քա նի վայրկ յան կրծքա-

վան դա կում սիրտն ուժ գին զար կում է:
– Դա ու Հ ռո մի պա պը, կար ծում եմ, ամե նա շատն են մարդ կանց 

վախ ներշն չել:
Դոն յա Ռո սան թեթև հար վա ծում է դաշ նա մու րի կա փա րի չին: 
– Ան կախ ամեն ին չից, նա շատ լավ գի տի իր անե լի քը, էլ ին չի՞ 

հա մար են նրա գե նե րալ նե րը: 
Մի պահ դոն յա Ռո սան լռում է, ապա փոխ ված ձայ նով ասում.
– Լավ:
Հա յաց քը վեր է պար զում և նա յում Սեոա նեին:
– Ո՞նց է ձեր տի կի նը, լա վա նո՞ւմ է:
– Նոր մալ, էսօր հա մե մա տա բար ավե լի լավ է:
– Խեղճ Սոն սո լես, ախր էն քան լավն է: Ճիշտն ասած՝ վեր ջերս 

բախ տը չի բե րում: Դոն Ֆ րան ցիս կո յի ասած էն կա թիլ նե րից տվեցի՞ք:
– Հա՛, ար դեն խմել է: Վատն էն է, որ օր գա նիզ մում ոչինչ չի մնում, 

բե րա նից գա լիս թափ վում է:
– Տեր Աստ ված:
Մա կա րիոն մեղ մո րեն դիպ չում է ստեղ նե րին, իսկ Սեոա նեն 

ձեռքն է վերց նում ջու թա կը:
– Ի՞նչ եք նվա գե լու:
– « Վեր բե նան», ի՞նչ կա սեք:
– Լավ:
Դոն յա Ռո սան բա ժան վում է երաժշ տախմ բից, իսկ ջու թա-

կահարն ու դաշ նա կա հա րը ըն կեր նե րին հա տուկ հնա զանդ ժես-
տով խախ տում են սրճա րա նի լռու թյու նը երաժշ տա կան հին ռիթ-
մե րով, որոնք բա զում ան գամ ներ, ախ, Աստ ված իմ, ան դա դար 
կրկնում են. 
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Ո՞ւր ես գնում Մա նի լա յի թիկ նո ցով,
Ո՞ւր ես գնում չի նա կան զգես տով:

Ն վա գում են՝ առանց նո տա նե րի: Կա րի քը չու նեն: 
Մա կա րիոն ակա մա մտա ծում է. «Այդ ժամ ես նրան կա սեմ. – Լսի, 

սի րունս, ուրիշ ճար չու նես. մի դու րո՝ կե սօրին, ևս մե կը՝ գի շե րը, ևս  
եր կու սը՝ սուր ճի հետ։– Վս տա հա բար նա կպա տաս խա նի. – Հի մար 
մի՛ եղիր, կտես նես՝ քո էդ եր կու դու րո յով գլխիս օյին կբե րես…– Մա-
տիլ դեն, ան շուշտ, հրեշ տակ է, իս կա կան հրեշ տակ»:

Հո գու խոր քում Մա կա րիոն ժպտում է, դրսի հա մար գրե թե 
աննկատ: Մա կա րիոն զգաց մուն քա յին է, միշտ թերսն ված, մի քա նի 
օր առաջ քա ռա սու նե րեք տա րե կան դար ձավ: Սեոա նեն տար տա մո-
րեն նա յում է սրճա րա նի այ ցե լու նե րին և ոչն չի մա սին չի մտա ծում: 
Սեոա նեն այն մարդ կան ցից է, որոնք նա խընտ րում են չմտա ծել. 
միակ բա նը, որ ուզում է, այն է, որ օրը շուտ անց նի, հնա րա վո րինս 
շուտ անց նի, և նո րը սկսվի: Հ նաոճ ժա մա ցույ ցի սլաք նե րը կանգ-
նում են ինն անց կե սի վրա. այն պես է փայ լում, ասես ոս կուց լի նի: 
Այդ ժա մա ցույ ցը կա րե լի է պեր ճան քի առար կա հա մա րել, որով-
հետև ոմն դա տար կա միտ ջա հել մար քիզ, առանց դրա դի մաց մի 
կո պեկ ուզե լու, 1905 թվա կա նին բե րել է Փա րի զի ցու ցա հան դե սից, 
այն ժա մա նակ, երբ սի րա հե տում էր դոն յա Ռո սա յին: Ջա հել մար-
քի զը, որի անու նը Սանտ յա գո էր, ծնուն դով Իս պա նիա յից էր, տա-
կա վին երիտա սարդ՝ Էլ Էս կո րիա լում վախ ճան վեց թո քախ տից, իսկ 
ժա մա ցույ ցը թո ղեց սրճա րա նի կանգ նա կին՝ ի հի շա տակ ան ցած 
ժա մա նա կի, որն այդ պես էլ իրեն չվե րա դարձ րեց դոն յա Ռո սա յին, 
իսկ մե ռած մար քիզն այդ պես էլ ոչ մի օր կուշտ փո րով հաց չկե րավ: 
Կ յանքն է այդ պի սին:

Ս րա հի մյուս ծայ րում դոն յա Ռո սան ձե ռով-ո տով վի ճում է մա-
տու ցող նե րից մե կի հետ: Դա վա ճան հա յե լի նե րի մի ջից մյուս մա տու-
ցող ներն ան հոգ հետևում են այդ տե սա րա նին:

Կես ժա մից սրճա րա նը կդա տարկ վի, ճիշտ և ճիշտ անս պա սե լի 
հի շո ղու թյու նը կորց րած մար դու նման, այն պես, կար ծես ոչինչ էլ չէր 
եղել:
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