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Չեմ ցան կա ցել իմա նալ, սա կայն իմա ցել եմ, որ 
աղ ջիկ նե րից մե կը, որն ար դեն փոքր չէր և նոր էր վե րա-
դար ձել ամուս նա կան ճա նա պար հոր դու թյու նից, մտավ 
լոգա սեն յակ, կանգ նեց հայե լու առաջ, հա նեց բլու զը, 
ար ձա կեց կրծ կա լը և հարազատ հո րը պատ կա նող 
ատր ճա նա կի ծայրն ուղ ղեց սր տին. այդ պա հին հայ րը և 
ըն տա նի քի մնա ցած ան դամ նե րը երեք հյու րե րի հետ 
ճա շա սե նյա կում էին: Հինգ րո պե էր ան ցել, ինչ աղ ջի կը 
վեր էր կա ցել սե ղա նի մո տից, երբ լս վեց կրա կո ցի ձայ-
նը. հայրն ան մի ջա պես ոտ քի չկանգ նեց, այլ մի քա նի 
վայր կյան, ուտե լի քը՝ բե րա նում, մնաց ան շարժ կանգ-
նած. չէր հա մար ձակ վում ո՛չ ծա մել, ո՛չ կուլ տալ, ոչ էլ, 
առա վել ևս, կծա ծը ետ դնել ափ սե ի մեջ, իսկ երբ վեր ջա-
պես ոտ քի կանգ նեց ու վա զեց լո գա սեն յակ, ետևից 
վա զող նե րը տե սան, թե ինչ պես էր կծած մսի կտո րը 
բե րա նի մեջ այս ու այն կողմ տա նում՝ չի մա նա լով ինչ 
անել դրա հետ, մինչ սե փա կան գլուխն ափե րի մեջ 
առած՝ փոր ձում էր ճա նա չել դս տեր արյու նոտ մար մի նը: 
Ձեռ քում եր կար պա հած ան ձե ռո ցի կը գցեց միայն այն 
պա հին, երբ հա յացքն ըն կավ դս տեր՝ լվա ցա րա նի վրայի 
կրծ կա լին. այդ նույն ան ձե ռո ցի կով, որի վրա իր շուր-
թե րի հետ քերն էին, այն պես ծած կեց այն, ասես դստեր 
ներք նա շո րը տես նելն ավե լի ամոթ էր, քան նրա կի սա-
մերկ մար մի նը, որին այդ ներք նա շո րը քիչ առաջ դիպել 
էր. այն աղջ կա, որ քիչ առաջ նս տել էր սե ղա նի շուրջ, 
հե տո ան ցել մի ջանց քով և կանգ նել հայե լու առաջ: Մինչ 
այդ հայ րը մե քե նա բար փա կել էր սա ռը ջրի՝ մինչև վերջ 
բաց ված ծո րա կը: Աղ ջիկն ար տաս վե լիս էր եղել այն 
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փա կե լը, թափ վել էին նաև այ տե րին, սպի տակ կրծ քին և 
ճմրթված կի սաշր ջազ գես տին: Նաև ցան կա ցավ արա-
գո րեն չո րաց նել արյու նը, ասես այդ պես կա րող էր բու-
ժել վեր քը, սա կայն կա պույտ սրբիչն ան մի ջա պես կար-
միր գույն ստա ցավ, թրջ վեց, ծան րա ցավ: Արյու նը 
սր բի չով ներծ ծե լու և քրոջ կուրծ քը սր բի չով ծած կե լու 
փոխա րեն աղջի կը հեռաց րեց սր բի չը, երբ տե սավ, որ 
արյու նից լի ո վին կարմ րել էր (սրբիչն իրենն էր), կա խեց 
լո գա րա նի մի ան կյու նից, և արյու նը սկսեց կա թալ: 
Խո սում էր, սա կայն միակ բա նը, որ կա րո ղա նում էր 
ար տա բե րել, քրոջ անունն էր, որ շա րու նակ կրկ նում էր: 
Հյու րե րից մե կը չկա րո ղա ցավ խու սա փել հեռ վից նայել 
հայե լու մեջ, մի վայր կյան ձեռ քը սա հեց րեց մա զե րի 
վրայով. բա վա կան ժա մա նակ, որ պես զի նկա տեր, որ 
արյան և ջրի կա թիլ նե րը (բայց ոչ քր տին քի) կեղ տո տել 
էին հայե լու մա կերևույ թը, հետևա բար հայե լու մեջ 
ար տա ցոլ վող ցան կա ցած բան, նե րա ռյալ իր պատ կե րը, 
կեղ տոտ էր երևում: Նա կանգ նել էր լո գա սեն յակի 
շե մին, առանց ներս մտ նե լու, ինչ պես և մյուս եր կու հյու-
րե րը, սա կայն ոչ այն պատ ճա ռով, որ ներս մտ նել թույլ 
չէին տա լիս հա սա րա կա կան նոր մե րը, այլ որով հետև 
հա մա րում էին, որ միայն ըն տա նի քի ան դամ նե րը դրա 
իրա վունքն ունե ին: Երեք հո գի միայն մո տե ցել էին լո գա-
սեն յակի դռա նը՝ գլ խի կոր, ինչ պես մե ծա հա սակ ներն են 
գլուխ ներն իջեց նում, երբ փոք րե րի հետ են խո սում, 
առանց ոտ քը մի քայլ առաջ դնե լու. գու ցե պատ ճա ռը 
զզ վանքն էր կամ հար գան քը, հա վա նա բար զզ վան քը, 
չնա յած նրան ցից մե կը բժիշկ էր (նա, որ նա յում էր հայե-
լու մեջ). տրա մա բա նա կան կլի ներ, որ հենց նա վս տահ 
առաջ գնար և զն ներ աղջ կա մար մի նը կամ գո նե, մեկ 
ծն կի վրա հեն վե լով, ստու գեր զար կե րա կը: Սա կայն 
չա րեց նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ գնա լով գու նատ վող և 

ըն թաց քում, երբ կանգ նել էր հայե լու առաջ, հա նել բլու զը, 
կրծ կա լը և ատր ճա նակն ուղ ղել սր տին, քա նի որ հի մա, 
լո գա սեն յակի սա ռը հա տա կին պառ կած, կա րե լի էր 
տես նել ար ցունք նե րով լի այն մեծ աչ քե րը, որոնք 
ամենևին էլ ար ցուն քոտ չէին ճա շի ժա մա նակ, ընդ որում՝ 
այդ ար ցունք նե րը չէին թափ վել նույ նիսկ մեռ նե լուց 
հե տո: Ի դեմս իր և ըն դուն ված սո վո րու թյան՝ աղ ջի կը չէր 
կող պել լո գա սեն յակի դու ռը, ինչն էլ ստի պեց հո րը մտա-
ծել (սա կայն շատ արագ, պար զա պես մտ քով ան ցավ, 
հենց որ կուլ տվեց մսի կտո րը), որ հա վա նա բար, մինչ 
աղ ջիկն ար տաս վե լիս էր եղել, թերևս սպա սել էր կամ 
ցան կա ցել, թե որևէ մե կը կբա ցեր դու ռը և կխան գա րեր 
իրեն անել այն, ինչ արեց. ոչ թե ուժով, այլ զուտ իր ներ-
կա յու թյամբ, կնայեր իր՝ կյան քով լի մերկ մարմ նին կամ 
պար զա պես ձեռքն ուսին կդ ներ: Սա կայն ոչ ոք (բա ցի 
իրե նից՝ այն աղջ կա նից, որ այլևս փոքր չէր), ճա շի 
ըն թաց քում չէր պատ րաստ վում գնալ լո գա սեն յակ: Առա-
ջին հեր թին բո լո րի հա յացք նե րը բնազ դա բար ուղղ վե-
ցին դե պի մյուս՝ լի ո վին ճեր մակ, մայ րա կան և դեռևս 
պիրկ կրծ քին, որ չէր վնաս վել, մի պարզ պատ ճա ռով, 
որ պես զի խու սա փե ին նայել այն մյուս կրծ քին, որն 
ար դեն գո յու թյուն չու ներ, կամ որ տեղ միայն արյուն կար: 
Ար դեն եր կար տա րի ներ էին ան ցել, ինչ հայ րը չէր տե սել 
այդ կուրծ քը. այն պա հից ի վեր, երբ այդ կուրծ քը սկսել 
էր ձևա վոր վել, հա սու նա նալ, և այդ էր պատ ճա ռը, որ նա 
ոչ միայն վա խե ցած էր, այլև շփոթ ված: Մյուս դուստ րը՝ 
աղջ կա քույ րը, որ տե սել էր քրո ջը հա սու նա նա լիս և 
դրա նից հե տո, առա ջինն էր, որ դի պավ նրան և սր բի չով 
(իր բաց կա պույտ սր բի չով, որ առա ջի նը ձեռքն ըն կավ) 
սկսեց չո րաց նել քրոջ դեմ քին մնա ցած՝ քր տին քի և 
ծո րա կի ջրից ցայ տած կա թիլ նե րի հետ միա խառն ված 
ար ցունք նե րը, որոն ցից մի քա նի սը, մինչև ծո րա կը 
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շշե րը, թե ոչ, սու լե լով կրկին վե րա դար ձավ խո հա նոց 
(սա կայն այս ան գամ սու լում էր՝ վա խը հաղ թա հա րե լու 
կամ տպա վո րու թյու նը ցրե լու հա մար)՝ են թադ րե լով, որ ի 
վեր ջո հայտն վե լու էր այն աղ ջի կը, որ սո վո րա բար իրեն 
ցու ցում ներ էր տա լիս, ով հի մա իր մշ տա կան տե ղում չէր՝ 
ոչ իր սե նյա կում, ոչ էլ մի ջանց քում, ի տար բե րու թյուն 
սպա սու հու, որ ըն տա նի քի ան դա մի պես մի ոտ քով 
լո գա սեն յակի դռան մոտ էր, մյուս ոտ քով՝ մի ջանց քում՝ 
գոգ նո ցը կա պած, որով կամ ձեռ քերն էր սր բում, կամ 
գու ցե խա չակնք վում: Սպա սու հին հենց կրա կո ցի պա հին 
ճա շա սե նյա կի մար մա րե սե ղա նին աղ մու կով դրել էր 
դա տարկ սպաս քը, և այդ էր պատ ճա ռը, որ դա տարկ 
սպաս քի աղ մու կը շփո թել էր միա ժա մա նակ հնչած կրա-
կո ցի հետ, հե տո ոչ այն քան զգու շո րեն և նրբան կատ, 
սպաս քը տե ղա վո րել էր սկու տե ղի մեջ, մինչև ման չու կը 
նույն պի սի աղ մու կով դա տար կե լիս էր եղել տու փե րը՝ 
պաղ պա ղա կով տոր թը, որ պատ վի րել էին գնել այդ 
առա վոտ վա հյու րե րի հա մար, իսկ երբ տոր թը պատ-
րաստ էր եղել, և, սպա սու հու հաշ վար կով, հյու րերն 
ար դեն պետք է որ ավար տած լի նե ին երկ րորդ ճա շը, 
տոր թը տա րել էր ճա շա սե նյակ և դրել այն սե ղա նի կին, 
որի վրա մսի կտոր ներ, չօգ տա գործ ված սպասք և ան ձե-
ռո ցիկ ներ կային, սա կայն սե ղա նի շուրջ ոչ ոք չկար 
(միայն մեկ լի ո վին մա քուր ափ սե, հա վա նա բար աղ ջիկ-
նե րից մե կը՝ ավա գը, ավե լի արագ էր կե րել կամ ամ բողջն 
էր կե րել, կամ ընդ հան րա պես չէր օգտ վել մսից): Այդ 
ժա մա նակ սպա սու հին գլ խի ըն կավ, որ կրկին սխալ է 
թույլ տվել՝ աղան դե րի հա մար բե րե լով ափ սե ներ, երբ 
դեռ չէր հա վա քել ճա շի ափ սե նե րը, սա կայն չհա մար-
ձակ վեց հա վա քել օգ տա գործ ված սպաս քը. գու ցե 
բա ցա կա հյու րե րը դեռ չէի՞ն ավար տել ճա շը և կցան կա-
նային շա րու նա կել (գու ցե հարկ լի ներ նաև միրգ 

ինք նա տի րա պե տու մը կորց նող հայ րը շրջ վեց նրա կող-
մը և աղջ կա մար մի նը ցույց տա լով՝ թա խան ձա գին ձայ-
նով, սա կայն առանց որևէ շեշ տադր ման ասաց՝ բժի՜շկ, 
որ պես զի հե տո շրջ վեր, առանց սպա սե լու, թե արդյոք 
բժիշ կը կար ձա գան քեր իր կո չին: Եվ մեջ քով շրջ վեց ոչ 
միայն բժշ կին, այլև սե փա կան դուստ րե րին՝ ար դեն 
մա հա ցած դս տե րը և այն մյու սին, որին դեռ չէր կա րող 
մա հա ցած կո չել, և արմունկ նե րը դնե լով լվա ցա րա նի 
վրա ու ձեռ քե րով բռ նե լով ճա կա տը՝ սկսեց փս խել 
ամ բողջ կե րա ծը՝ նե րառ յալ այն մսի կտո րը, որն առանց 
ծա մե լու հենց նոր կուլ էր տվել: Նրա որ դին, որ քույ րե րից 
շատ ավե լի փոքր էր, մո տե ցավ հո րը, որ պես զի ինչ-որ 
կերպ օգ նի նրան, սա կայն հա զիվ կա րո ղա ցավ բռն վել 
հոր պի ջա կի փե շե րից, ասես դրա նով ուզում էր օգ նել, 
երբ վեր ջինս դո ղում էր սրտ խառ նու քի անընդ հատ 
նո պա նե րից, մինչ դեռ ակա նա տես նե րի հա մար դա 
ըն դա մե նը մի ժեստ էր, որով երե խան փոր ձում էր 
պաշտ պա նու թյուն գտ նել այն հոր մոտ, որն ի զո րու չէր 
պաշտ պա նել իրեն: Ցածր սու լո ցի ձայն լս վեց: Կր պա կում 
աշ խա տող ման չու կը, որ եր բեմն ուշաց նում էր ճա շի 
պատ վե րը, տու փերն էր դա տար կում, երբ լս վեց կրա-
կո ցի ձայ նը, հե տո սու լե լով գլու խը մո տեց րեց լո գա սեն-
յակի դռա նը, ինչ պես որ տղա նե րը քայ լե լիս սո վո րա բար 
սու լում են, սա կայն ան մի ջա պես ետ քաշ վեց (նա և փոքր 
տղայի հետ նույն տա րի քին էին), երբ տե սավ փոքր-ինչ 
վեր բարձ րա ցած, կեղ տոտ կի սաշր ջազ գես տով և նույն-
պի սի կեղ տոտ ազդ րե րով աղջ կան, որի բարձ րակ րունկ-
նե րը կի սով չափ դուրս էին եկել ոտ քե րից, հա վա նա բար 
միայն կրունկ նե րից. իր կանգ նած տե ղից միայն այդ 
տե սա րանն էր երևում: Քա նի որ չէր կա րող ո՛չ հարց 
տալ, ո՛չ ան ցնել, քա նի որ ոչ ոք ուշադ րու թյուն չէր դարձ-
նում իրեն, չգի տեր՝ պե՞տք էր արդյոք հա վա քել դա տարկ 
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ժա մա նակ ունե ցավ նկա տե լու, թե ինչ պես նրանց դեմ քի 
ար տա հայ տու թյունն ան մի ջա պես փոխ վեց, և թե ինչ պես 
մի ջանց քից շտա պե ցին դե պի լո գա սեն յակի մոտ 
հա վաք ված նե րի կող մը: Աղջ կա ամու սի նը՝ փե սան, 
սփրթ նած ետ վա զեց, ձեռ քը դրեց եղ բոր ուսին. դրա նով 
ասես ուզում էր ետ պա հել նրան, որ պես զի վեր ջինս 
չտես ներ այն, ինչ կա րող էր տես նել, ավե լի ճիշտ, 
որ պես զի ան ձամբ կառ չեր նրա նից: Սպա սու հին այլևս 
չվե րա դար ձավ ճա շա սե նյակ, միա ժա մա նակ քայ լե լով 
հետևեց նրանց և, երբ հա սավ լո գա սեն յակի դռան մոտ, 
է՛լ ավե լի ուժ գին զգաց տղա մար դու օծա նե լի քի անու շա-
հոտ բույ րը, ասես օծա նե լի քի մի ամ բողջ սր վակ թափ-
վել էր կամ խառն վել թեթև քր տին քի հո տի հետ: Սպա-
սու հին մնաց դռան մոտ կանգ նած՝ խո հա րա րու հու և 
հյու րե րի հետ, աչ քի պո չով նկա տեց կրպա կի ման չու կին, 
որ սու լե լով խո հա նո ցից գնաց ճա շա սե նյակ. վստահ էր՝ 
իրեն էր փնտ րում, սա կայն ինքն այն քան վա խե ցած էր, 
որ չէր կա րող ոչ կան չել նրան, ոչ կռ վել, ոչ էլ ուշադ րու-
թյուն դարձ նել։ Ման չու կը, որ ար դեն շատ բան էր հասց-
րել տես նել, բա վա կան եր կար ժա մա նակ մնաց ճա շա սե-
նյա կում, իսկ հե տո գնաց. ոչ հրա ժեշտ տվեց, ոչ էլ 
դա տարկ շշե րը տա րավ հե տը: Մի քա նի ժամ հե տո 
թղ թով փա թա թած հալ ված տոր թը, որից ըն դա մե նը մեկ 
կտոր էր պա կա սում, և բժշ կի կնոջ լի քը գա վա թը խո սում 
էին այն մա սին, որ հյու րե րից և ոչ մեկն այլևս ոչինչ չէր 
կե րել: Բո լորն ասում էին, որ Ռան սի՝ նո րա փե սայի՝ աղջ-
կա ամուս նու՝ իմ հոր բախտն ընդ հան րա պես չի բե րել, 
քա նի որ ար դեն երկ րորդ ան գամ էր այ րիա նում:

մա տու ցել): Իրեն կար գադ րել էին ճա շի ժա մա նակ չշր ջել 
տան մեջ, այլ սահ մա նա փակ վել միայն խո հա նո ցով և 
մի ջանց քով, որ պես զի ոչ խան գա րեր, ոչ էլ ուշադ րու-
թյուն գրա վեր, հետևա բար սպա սու հին չհա մար ձակ վեց 
խառն վել լո գա սեն յակի մոտ հա վաք ված նե րի շշուկ նե-
րին, քա նի որ չգի տեր, թե ին չու էին հա վաք վել, այլ մնաց 
սպա սե լով՝ ձեռ քե րը մեջ քին դրած, իսկ մեջ քը հե նած 
ս պաս քա պա հա րա նին՝ եր կյու ղով նայե լով տոր թին, որ 
հենց նոր էր դրել լք ված սե ղա նի կենտ րո նում, ինքն իրեն 
հարց տա լով, թե պետք չէ՞ր արդյոք կրկին սառ նա րա նի 
մեւ դնել, որ պես զի տա քու թյու նից չհալ չեր: Փոքր-ինչ 
եր գեց քթի տակ, բարձ րաց րեց գետ նին ըն կած աղա-
մա նը, գի նով լց րեց դա տարկ գա վաթ նե րից մե կը. բժշ կի 
կնոջ գա վաթն էր, ով արագ էր խմում: Մի քա նի րո պե 
նա յում էր, թե պաղ պա ղա կով տորթն ինչ պես էր հալ չում, 
և ի զո րու չէր որո շում կա յաց նել, երբ լսեց մուտ քի դռան 
զան գի ձայ նը, իսկ քա նի որ իր պար տա կա նու թյուն նե-
րից մե կը նաև դու ռը բա ցելն էր, ուղ ղեց գոգ նո ցը, ստու-
գեց, որ գուլ պա նե րը նույն պես ուղիղ լի նեն, և դուրս 
եկավ մի ջանցք: Հպան ցիկ հա յացք նե տեց ձախ կող մում 
հա վաք վա ծնե րի վրա, որոնց փսփ սոց նե րը և բա ցա կան-
չու թյուն նե րը հե տաքրք րե ցին իրեն, սա կայն ոչ տար վեց 
դրան ցով, ոչ էլ մո տե ցավ, գնաց աջ կող մով. իր պար-
տա կա նու թյունն էր: Բա ցեց դու ռը. ըն տա նի քի ավագ 
որ դին և հար սա նե կան ճա նա պար հոր դու թյու նից նոր 
վե րա դար ձած նո րա փե սան էին. հենց նոր ավարտ ված 
ծի ծաղ և տղա մար դու օծա նե լի քի ուժեղ բույր. միա սին 
էին եկել, երևի պա տա հա բար հան դի պել էին փո ղո ցում 
կամ շքա մուտ քում (ան կաս կած, եկել էին սուրճ խմե լու, 
միայն թե ոչ ոք դեռևս սուրճ չէր պատ րաս տել): Սպա սու-
հին նույն պես ծի ծա ղեց. վա րա կիչ ծի ծաղ էր, հե տո մի 
կողմ քաշ վեց, թույլ տվեց նրանց ներս ան ցնել և 
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հետ ազ գակ ցա կան ոչ մի կապ չու նեմ: Ճիշտն ասած՝ 
հենց իմ ամուս նու թյունն էր պատ ճա ռը, որ վեր ջերս 
մեջս ցան կու թյուն առա ջա ցավ իմա նա լու այն ամե նը, 
ինչ տե ղի էր ունե ցել շատ վա ղուց (ա վե լի ճիշտ՝ ես չեմ 
ցան կա ցել իմա նալ, բայց իմա ցել եմ): Այն պա հից ի վեր, 
երբ ամուս նացա Լուի սայի հետ (իս պա նե րե նում contraje 
բառն ար դեն դուրս է եկել գոր ծա ծու թյու նից, սա կայն 
շատ գրա կան է և օգ տա կար), դժբախ տու թյուն գու ժող 
մտքե րը հան գիստ չեն տա լիս ինձ, ինչ պես վա րա կիչ 
հի վան դու թյու նը. եր բեք չես կա րող վս տահ ասել, թե երբ 
կա պա քին վես: 

«Կար գա վի ճա կի փո փո խու թյուն» կոչ վող ծեծ ված 
ար տա հայ տու թյու նը, որին լուրջ չեն վե րա բեր վում, և, 
հետևա բար, քիչ կարևո րու թյուն ունի, իմ դեպ քում շատ 
հա մա պա տաս խան և ճշգ րիտ կա րե լի է հա մա րել, և 
ես դրան լր ջու թյուն եմ հա ղոր դում՝ ի դեմս ըն դուն ված 
սո վո րու թյան: Նույն ձևով, ինչ պես հի վան դու թյունն է 
փո խում մեր վի ճա կը այն աս տի ճան, որ մեզ ստի պում է 
մի կողմ թող նել մեր գոր ծե րը, ան հա մար օրեր ան ցկաց-
նել ան կող նում և աշ խար հին նայել միայն մեր բար ձի 
մի ջով, այդ պես էլ իմ ամուս նու թյու նը փո շիաց րեց սո վո-
րու թյուն ներս և մինչևիսկ հա մոզ մունք ներս, և որ ամե-
նա կարևորն է՝ կյան քի հան դեպ իմ ունե ցած պատ կե րա-
ցու մը: Մի գու ցե այդ էր պատ ճա ռը, որ ուշ ամուս նա ցա՝ 
երե սուն չորս տա րե կա նում: 

Տ րա մա բա նո րեն պայ մա նա կան ամուս նու թյան սկզ բի 
ամե նա մեծ և հա մընդ հա նուր խնդիրն այն է, որ չնա յած 
մեր ժա մա նակ նե րում ամու սին նե րը, որ քան էլ ամուս նա-
նա լու պա հին «քն քուշ» և եր ջա նիկ են լի նում, ըստ էու-
թյան, ան հնար է խու սա փել տհաճ զգա ցում նե րից, օրի-
նակ՝ այն, որ կանգ նե լու եք փա կու ղու առջև, կամ շու տով 
գա լու է վեր ջը (սա կայն ան ցնում են օրե րը, բայց վեր ջը 

***
Այս ամե նը տե ղի է ունե ցել շատ վա ղուց, երբ դեռ 

չէի ծն վել, ոչ էլ ծն վե լու չն չին իսկ հնա րա վո րու թյուն 
կար, ավե լին՝ միայն այդ պա հից սկսած՝ ես հնա րա վո-
րու թյուն ունե ցա ծն վե լու: Այժմ ինքս ամուս նա ցած եմ, և 
մեկ տա րի էլ չի ան ցել, ինչ Լուի սայի՝ կնոջս հետ վե րա-
դար ձել ենք մեր ամուս նա կան ճա նա պար հոր դու թյու նից. 
ըն դա մե նը քսա ներ կու շա բաթ է, ինչ ճա նա չում եմ նրան. 
բա վա կան հապ ճեպ ամուս նու թյուն, ամեն ինչ բա վա կան 
արագ ստաց վեց, մինչ դեռ ասում են, թե նման հար ցե րի 
մա սին պետք է մի լավ կշ ռա դա տել, նույ նիսկ մեր այս 
ան կան խա տե սե լի ժա մա նակ նե րում, որոնք ոչ մի կապ 
չու նեն այն ժա մա նակ նե րի հետ, չնա յած եր կու ժա մա նա-
կաշր ջան ներն այն քան էլ հե ռու չեն (ն րանց բա ժա նում 
է, օրի նակ, դեռ մինչև վերջ չապ րած կամ գու ցե կի սով 
չափ ապր ված իմ կյան քը կամ Լուի սայի կյան քը), երբ 
ամեն ին չի մա սին եր կար մտա ծում էին, ամեն ինչ կշիռ 
ուներ, նույ նիսկ հի մա րու թյուն նե րը, դեռ չեմ խո սում մահ-
վան կամ ինք նաս պա նու թյան մա սին, որ տե ղի ունեցավ 
Թե րե զայի հետ, որը կա րող էր իմ մո րա քույ րը լի նել 
կամ եր բեք էլ չլի նել, որը պար զա պես այդ պես էլ մնաց՝ 
Թե րե զա Ագի լե րա. նրա մա սին ման րա մաս ներ իմա ցա 
ավե լի ուշ, բայց ոչ եր բեք նրա քրոջ՝ մորս մի ջո ցով, ով իմ 
ման կու թյան և պա տա նե կու թյան տա րի նե րին հա մա րյա 
եր բեք չէր հի շա տա կում քրոջ մա սին, իսկ հե տո մա հա-
ցավ և հա վերժ լռեց, ինչ-որ բա ներ իմա նում էի լի ո վին 
պա տա հա կան, տար բեր մարդ կան ցից և վեր ջա պես 
Ռան սից՝ հո րիցս, որ սկզբում ամուս նա ցած էր եղել եր կու 
քույ րե րի, ինչ պես նաև մի օտա րերկ րա ցի կնոջ հետ, որի 
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թույլ չի տա լիս ապ րել գո նե առաջ վա պես, օրի նակ՝ թույլ 
չի տա լիս, որ միա սին ընթ րե լուց կամ կի նո թատ րո նից 
դուրս գա լուց հե տո մեզ նից յու րա քան չյու րը գնա իր 
տուն, որ պես զի բա ժան վենք, որ պես զի ավ տո մե քե նայով 
կամ տաք սի ով Լուի սային ուղեկ ցեմ մինչև իր շքա-
մուտ քը, իսկ հե տո կի սա դա տարկ և հա մա րյա միշտ 
ջրած փո ղոց նե րով միայ նակ գնամ իմ տուն՝ իհար կե, 
մտա ծե լով նրա և մեր ապա գայի մա սին: Հի մա, երբ մենք 
ամուս նա ցած ենք, կի նո թատ րո նից դուրս գա լիս մեր 
քայ լե րը գնում են միև նույն ուղ ղու թյամբ (սա կայն մեր 
ոտ նա ձայ ներն այլևս միա լար չեն հնչում, որով հետև 
դրանք ար դեն չորսն են), բայց ոչ այն պատ ճա ռով, որ 
որո շել եմ ուղեկ ցել Լուի սային, կամ որով հետև այդ պի սի 
սո վո րու թյուն կա, և ինձ ար դա րա միտ և բա րո յա կան է 
թվում նրան մինչև տուն ուղեկ ցե լը, այլ որով հետև հի մա 
մեր քայ լերն այլևս չեն վա րա նում թաց աս ֆալ տի վրայով 
քայ լե լիս, չեն տա տան վում, չեն մտա փոխ վում, ո՛չ կա րող 
են նա հան ջել, ո՛չ այլ ճա նա պարհ ընտ րել. հի մա կաս կած 
չկա, որ այս գի շեր գնա լու ենք միև նույն տե ղը՝ ուզենք, թե 
չու զենք, իսկ գու ցե երեկ գի շե՞ր էր, որ չէի ուզում գնալ 
այն տեղ: Ամուս նա կան ճա նա պար հոր դու թյան ըն թաց-
քում, երբ այդ «կար գա վի ճա կի փո փո խու թյուն»-ը սկսեց 
աշ խա տել (նույ նիսկ չի կա րե լի ասել՝ սկսեց, որով հետև 
այդ փո փո խու թյու նը շատ կտրուկ է, նույ նիսկ չես հասց-
նում շունչ քա շել, և սկսում է), հան կարծ գլ խի ըն կա, որ 
ինձ հա մար շատ դժվար էր մտա ծել նրա մա սին և 
բա ցար ձա կա պես ան հնար՝ մտա ծել ապա գայի մա սին, 
ին չը ցան կա ցած մար դու հա մար գի տակ ցա կան ամե-
նամեծ հա ճույք նե րից մեկն է, եթե ոչ փր կու թյու նը. 
տարտա մո րեն մտա ծել ամեն ինչ մա սին, մտ քի մեջ 
պատ կե րել այն ամե նը, ինչ կա րող է կամ պետք է պա տ-
ա հի, առանց որևէ ան հրա ժեշ տու թյան և մինչևիսկ 

չի գա լիս, և հու սա հատ մար դը միայն մեկ ելք է տես նում 
դրա նից ազատ վե լու հա մար՝ իրեն նվի րել այլ բա նի): 
Ես լավ գի տեմ, թե որ քան կոր ծա նա րար և սխա լա կան է 
այս զգա ցո ղու թյու նը, և որ դրա մեջ խորա սուզ վե լու 
պատ ճա ռով է, որ այդ քան խոս տում նա լից շատ ամուս-
նու թյուն ներ փլուզ վում են ամուս նա կան կյան քի հենց 
սկզ բում: Լավ գի տեմ նաև, որ պետք է խու սա փել այդ 
գա լիք զգա ցո ղու թյու նից և կյան քը նվի րել այլ բա նի, 
օրի նակ՝ ամուս նու թյա նը՝ այն ըն դու նե լով որ պես իրենց 
առջև դր ված ամե նա կարևոր խնդիր կամ առա ջա -
դրանք, նույնիսկ այն դեպ քում, երբ որևէ մե կին կա րող է 
թվալ, թե առա ջադ րանքն ար դեն կա տար ված է: Այս 
ամե նը շատ լավ գի տեմ, և, այ նուա մե նայ նիվ, երբ ամուս-
նա ցա, ամուս նա կան ճա նա պար հոր դու թյան ըն թաց քում 
(մենք մեկ նե ցինք Մա յա մի, Նյու Օռ լե ան, Մեխի կո, հե տո 
Լա Հա վա նա) ներ սումս եր կու տհաճ զգա ցո ղու թյուն  
կար. մինչև հի մա հարց եմ տա լիս ինքս ինձ՝ արդյոք այն 
երկ րոր դը զուտ երևա կա յու թյո՞ւն չէր, որ հո րի նել էի 
առա ջի նն ար դա րաց նե լու կամ նրա դեմ պայ քա րե լու 
հա մար: Առա ջին տհա ճու թյու նը, որի մա սին ար դեն 
հի շա տա կե ցի, հա տուկ է բո լոր նո րապ սակ նե րին (հատ-
կա պես տղա մարդ կանց), երբ նրանց կյան քում սկս վում է 
մի նոր էտապ, որում ան հաս կա նա լի ձևով, սա կայն, 
երևում և ապր վում է դրա վեր ջը՝ իհար կե, հա մա ձայն 
ուրիշ նե րի պատ մած նե րի և ապա գա ամու սին նե րի հաս-
ցե ին ուղղ ված անեկ դոտ նե րի, բազ մա թիվ բա ցա սա կան 
ասաց վածք նե րի, որոնք այն քան շատ են մեր լեզ վում: 
Այս տհա ճու թյունն ամ փոփ վում է սար սա փեց նող մեկ 
նա խա դա սու թյան մեջ, և ես չգի տեմ՝ արդյոք կա րիք կա՞ 
ար ձա գան քե լու այդ հար ցին. «Իսկ հի մա ի՞նչ»: «Կար գա-
վի ճա կի փո փո խու թյու նը», ինչ պես և հի վան դու թյու նը, 
հնա րա վոր չէ հաշ վար կել. այն լի ո վին կլա նում է քեզ, 
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ար հես տա կա նո րեն պի տի քնեն միա սին և արթ նա նան 
միա սին, միև նույն ուղ ղու թյամբ քայ լեն կի սա դա տարկ 
փո ղոց նե րով կամ միա սին վե րե լակ նս տեն, բայց ոչ այն 
պատ ճա ռով, որ նրան ցից մե կը հյուր է, իսկ մյու սը՝ հյու ր-
ըն կա լո ղը, ոչ էլ այն պատ ճա ռով, որ մե կը գնում է մյու-
սին դի մա վո րե լու, կամ իջ նում է, որ պես զի հան դի պի 
նրան, քա նի որ վեր ջինս սպա սում է ավ տո մե քե նայի մեջ 
կամ տաք սու մոտ, այլ որով հետև հի մա նրանք ընտ րու-
թյան այլ տար բե րակ չու նեն, նրանց սե նյակ ներն ընդ հա-
նուր են, ընդ հա նուր է նաև վե րե լա կը, մուտ քը, որ նախ-
կի նում չէր պատ կա նում նրան ցից և ոչ մե կին, իսկ հի մա 
պատ կա նում է եր կու սին, ընդ հա նուր բարձ, որի վրա 
ստիպ ված են լի նե լու կռիվ տալ քնի մեջ, կամ այ սու հետ 
հի վանդ նե րի պես պի տի այդ բար ձի մի ջով նայեն 
աշ խար հին: Ինչ պես ար դեն ասա ցի, առա ջին տհա ճու-
թյունն այ ցե լեց ինձ հար սա նե կան ճա նա պար հոր դու-
թյան առա ջին փուլում՝ Մա յա մի ում՝ զզ վե լի, սա կայն 
նո րապ սակ նե րի հա մար ծո վափ նյա քա ղա քում. այդ 
տհա ճու թյունն առա վել սաստ կա ցավ Նյու Օռ լե ա նում, է՛լ 
ավե լի՝ Լա Հա վա նա յում: Հա մա րյա մեկ տա րի է, ինչ 
վե րա դար ձել ենք այդ ճա նա պար հոր դու թյու նից, իսկ մեր 
տան նո րա մուտն այն քան ար հես տա կա նո րեն նշե ցինք, 
որ այդ տհա ճու թյու նը դեռ ապ րում է ներ սումս, գու ցե 
եր կու սիս մեջ: Երկ րորդ տհա ճու թյունն իր ամ բողջ ուժով 
երևան եկավ ճա նա պար հոր դու թյան վեր ջում, ճիշտ այդ-
պես՝ Լա Հա վա նա յում, ծնուն դով ինչ-որ չա փով այն տե-
ղից եմ, ավե լի ճիշտ՝ իմ չոր րորդ մա սը, քա նի որ այն տեղ 
է ծն վել և հենց այն տե ղից է Մադ րիդ եկել մո րա կան 
տա տիկս՝ Թե րե զա և Խուա նա Ագի լե րա նե րի մայ րը, երբ 
դեռ աղջ նակ էր: Դա տե ղի ունե ցավ հյու րա նո ցում, որ -
տեղ մենք ան ցկաց րինք երեք գի շեր (շատ փող չունեինք 
և յու րա քան չյուր քա ղա քում կարճ ժա մա նա կով էինք 

հե տաքրք րու թյան, ինքդ քեզ հարց տալ, թե ինչ է լի նե լու 
մեզ հետ հենց վա ղը կամ հինգ տա րի հե տո, որը չենք 
կա րող կան խա տե սել: Եվ հենց ամուս նա կան ճա նա-
պար հոր դու թյան ժա մա նակ էր, որ թվում էր, թե ինքս 
ինձ կորց րել էի, քա նի որ վե րա ցա կան ապա գան այլևս 
գո յու թյուն չու ներ. մի բան, որ ամե նա կարևորն էր ինձ 
հա մար, որով հետև ներ կան չի կա րող ոչ ներ կել, ոչ էլ 
մո տե նալ ապա գային: Այս պի սով՝ «կար գա վի ճա կի փո -
փո խու թյու նը» կար գադ րում է, որ ոչինչ այլևս առաջ վա 
պես չլի նի, ավե լին, որ պես կա նոն, այդ փո փո խու թյունը 
են թա դրում է ըն տա նե կան հոգ սեր և առա ջին հեր թին՝ 
ըն տա նիք կա ռու ցե լու հոգ սը, որը նախ կի նում եր կու սի 
կյան քում էլ գո յու թյուն չի ունե ցել, և որը պի տի սկսի 
գո յու թյուն ունե նալ, իսկ հի մա ար հես տա կա նո րեն պի տի 
կա ռուց վի եր կու սի կող մից: Հենց այս շատ տա րած ված 
սո վո րույ թի կամ գոր ծա ռու թյան մեջ է ապա ցուց վում 
այն միտ քը, որ իրա կա նում ամուս նական երդում 
տալիս ամուս նա ցող ներն իրա րից պա հան ջում են 
փո խա դարձ հրա ժա րում այն ամե նից, ինչ եղել է նախ-
կի նում, ինչ սի րել են նախ կի նում, և այն բա նե րից, որոնց 
հա մար նրան ցից յու րա քան չյու րը սի րել է մյու սին, կամ 
պար զա պես բո լո րի մի ջից ընտ րել է նրան՝ գնա հա տե լով 
նրա առա վե լու թյուն նե րը. չէ՞ որ միշտ չէ, որ սե րը նա խոր-
դում է ամուս նու թյա նը, եր բեմն հա ջոր դում է նրան, իսկ 
եր բեմն ոչ նա խոր դում է, ոչ էլ հա ջոր դում. սա չի կա րող 
ան ցնել՝ առանց հետք թող նե լու: Նախ կին կյան քից հրա-
ժար վելը են թադ րում է հրա ժա րում այն ամե նից, ինչ 
նախ կի նում ճա նա չել ես, սի րել. վեր ջինս կա րող է հա -
մար վել առա ջի նի սիմ վո լը: Այս  կերպ՝ եր կու մարդ, 
որոն  ցից յու րա քան չ յու րը նախ կի նում ապ րում էր իր 
ձևով, իր տա նը, որ պես կա նոն, արթ նա նում էր մե նակ, 
եր  բեմն էլ նաև մե նակ քնում, հի մա հան կարծ 
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Լուի սան, այդ պա հին իս կա պես ուրիշ ոչինչ չէր կա րող 
գրա վել ուշադ րու թյունս: Ես նա յում էի շուրջս ճիշտ այն 
մար դու նման, որ գնում է ինչ-որ երե կույ թի՝ իմա նա լով, 
որ իրեն հե տաքրք րող միակ մար դը չի գա լու, քա նի որ 
մնա ցել է ամուս նու հետ, իսկ այդ միակ մար դը Լուի սան 
էր, որ մեջ քիս ետևում իր ամուս նու հսկո ղու թյան ներ քո 
պառ կած էր ան կող նում: Այ նուա մե նայ նիվ, մի քա նի 
րոպե ան ց իմ տար տամ հա յացքն ամ բո խի մի ջից 
առանձ նաց րեց մե կին. առանձ նաց րեց, որով հետև, ի 
տար բե րու թյուն մյուս նե րի, այդ ամ բողջ րո պե նե րի 
ըն թաց քում ոչ շարժ վել էր, ոչ էլ ան հե տա ցել տե սա դաշ-
տիցս, այլ մնա ցել էր հան գիստ կանգ նած նույն տե ղում. 
հեռ վից երե սուն տա րե կան կին էր երևում՝ դե ղին կլոր 
բաց ված քով բլու զով, սպի տակ կի սաշր ջազ գես տով, 
նույն պի սի սպի տակ բարձ րակ րունկ նե րով, թևից կա խած 
սև մեծ պա յու սա կով, որից կրում էին իմ ման կու թյան 
տա րի նե րի Մադ րի դի կա նայք. մեծ պա յու սակ ներ՝ 
կա խած ոչ թե ուսից, այլ թևից, ինչ պես հի մա են անում: 
Սպա սում էր ինչ-որ մե կին. ան շուշտ, այդ մա սին էր վկա-
յում նրա պահ ված քը, քա նի որ ժա մա նակ առ ժա մա նակ 
եր կու կամ երեք քայլ ետուառաջ անե լուց հե տո կրուն կով 
արա գո րեն պտույտ էր տա լիս գետ նին՝ ի նշան զսպ ված 
ան համ բե րու թյան: Չէր հեն վում պա տին, ինչ պես սո վո-
րա բար անում են սպա սող նե րը՝ խան գա րե լով ան ցորդ-
նե րին, որոնք չեն սպա սում, այլ կանգ նում էր մայ թի մեջ-
տե ղում՝ ավե լի հե ռու չգ նա լով, երեք քայ լից ավել չէր 
հե ռա նում, հետևա բար վե րա դառ նում էր նույն տե ղը. 
այդ էր պատ ճա ռը, որ անընդ հատ բախ վում էր իրեն 
հրմշ տող ան ցորդ նե րին. նրան ցից մեկն ինչ-որ բան 
ասաց, որին զայ րույ թով ինչ-որ բան պա տաս խա նեց և 
իր «հայտ նի» պա յու սա կով հար վա ծե լու նշան արեց: 
Ժա մա նակ առ ժա մա նակ ետ էր նա յում, մեկ ոտ քը ծռում 

մնում), զբո սանք նե րից մե կի ժա մա նակ Լուի սան հան-
կարծ վատ զգաց իրեն, այն քան վատ, որ ընդ հա տե ցինք 
մեր զբո սան քը և ան մի ջա պես վե րա դար ձանք հյու րա-
նոց, որ պես զի պառ կի. Լուի սան դո ղէրոց քի մեջ էր, 
փս խում էր, տա ռա ցի ո րեն չէր կա րո ղա նում ոտ քի վրա 
կանգ նել: Ան կաս կած, ինչ-որ բան այն չէր կե րել, բայց 
այդ ժա մա նակ դեռ հաս տատ չգի տե ինք. մի պահ մտա-
ծե ցի՝ չլի նի՞ թե Մե խի կո յում վա րակ վել էր այն պի սի 
հի վան դու թյամբ, որով այդ քան հեշտ վա րակ վում են 
եվ րո պա ցի նե րը, այն պի սի լուրջ բա նով, ինչ պի սին ամե-
ո բայի վա րակն է: Դժբախ տու թյան կան խազ գա ցում-
նե րը, որ թա քուն ուղեկ ցում էին ինձ, սկսած հար սա նե-
կան արա րո ղու թյու նից, գնա լով այլ ձևեր էին ստա նում, 
և դրա նցից մե կը (ա մե նա լուռ, բայց ոչ թա քու նը) Լուի-
սայի հի վան դու թյան կամ հան կար ծա հաս մահ վան 
սպառ նա լիքն էր մի մար դու, որ պատ րաստ վում էր կի սել 
ինձ հետ իր կյան քը, շո շա փե լի և վե րա ցա կան ապա գան, 
չնա յած այն պի սի զգա ցո ւմ ունե ի, ասես վեր ջինս ար դեն 
ավարտ վել էր, իմ կյան քը հա մա րյա կի սով չափ ապր-
ված էր, գու ցե նաև եր կու սինս։ Չցան կա ցանք ան մի ջա-
պես բժիշկ կան չել, գու ցե ամեն ինչ կար գա վոր վեր: Լուի-
սային պառ կեց րի ան կող նում (հյու րա նո ցի և մեր 
ամուս նա կան ան կող նում), թո ղե ցի, որ քնի, ասես քու նը 
պի տի բու ժեր նրան: Թվում էր՝ Լուի սան քնած էր, ես լուռ 
էի, որ պես զի չարթ նաց նեմ, իսկ լուռ մնա լու, չձանձ րա-
նա լու, չաղմ կե լու և Լուի սայի հետ խո սե լու գայ թակ ղու-
թյու նից խու սա փե լու լա վա գույն ձևը պատշ գամ բին 
մո տե նալն ու դուրս նայելն էր, նայել ան ցու դարձ անող 
հա վա նա ցի նե րին, ուսում նա սի րել նրանց շար ժուձևը, 
հագն վե լու ձևը, հեռ վից լսել նրանց ձայ նե րը, շշուկ նե րը: 
Նա յում էի դուրս, սա կայն մտ քերս ներ սում էին, մեջ քիս 
այն կող մում՝ ան կող նու մոտ, որ տեղ պառ կած էր 
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հոգ տա նե ի նրան: Սա կայն չշրջ վե ցի նրա կող մը, քա նի 
որ քնած մար դու ձայն էր. մար դը սո վո րում է ան մի ջա-
պես տար բե րել այն մար դու քնի ձայ նը, որի հետ քնում է: 
Այդ պա հին փո ղո ցում կանգ նած կի նը հա յաց քը բարձ-
րաց րեց դե պի եր րորդ հարկ, որ տեղ ես էի գտն վում. 
կար ծում եմ՝ առա ջին ան գամ էր, որ նկա տեց ինձ: 
Հա յաց քը հա ռե լով վրաս՝ կար ճա տե սի կամ կեղ տոտ 
տե սա պա կի ներ կրո ղի պես կկո ցեց աչ քե րը, իսկ հե տո 
հա յացքն անընդ հատ հե ռաց նում և հա ռում էր վրաս: Այդ 
պա հին ձեռ քը վեր բարձ րաց րեց, պա յու սա կը մյուս ձեռ-
քին էր, և մի ժես տով, որ ո՛չ ող ջույ նի էր, ո՛չ ծա նո թու-
թյան, նկա տի ունեմ այն ժես տը չէր, որով մո տե նում են 
ան ծա նո թին, այլ ինք նա ճա նաչ ման և ինք նա հաս տատ-
ման ժեստ էր, մատ նե րը հա վա քեց մի բռունց քի մեջ՝ 
ցույց տա լով, որ ուզում էր ճան կել, ոչ թե գրա վել ինձ: 

Ինչ-որ բան գո ռաց, որը չլ սե ցի հե ռա վո րու թյան 
վրա, սա կայն վս տահ էի, որ ինձ էր ուղղ ված: Շուր թե րի 
շար ժում նե րից կա րե լի էր հաս կա նալ առա ջին բա ռը 
և այդ առա ջին բա ռը հետևյալն էր՝ հե՜յ, որն ար տա բե-
րեց վր դով մուն քով, ինչ պես նա խա դա սու թյան մնա ցած 
մա սը, որ չհա սավ ինձ: Խո սե լու ըն թաց քում սկսեց քայ-
լել: Մոտ գա լու հա մար պետք է հատեր փո ղո ցը, կտրեր-
անց ներ հրա պա րա կը, որը հյու րա նո ցից բա ժան վում 
էր երթևե կու թյան հա մար նա խա տես ված փո ղո ցով: 
Այժմ ար դեն կա րե լի էր նկա տել, որ դժվա րու թյամբ և 
դանդաղ էր քայ լում հա վա նա բար բարձ րա կ րունկ նե րը 
հար մա րա վետ չէին, կամ ամուր ոտ քե րը ստեղծ ված չէին 
այդ պի սի կո շիկ նե րի հա մար, կամ պա յու սա կը խախ-
տում էր մարմ նի հա վա սա րակշ ռու թյու նը, կամ գլու խը 
պտտ վում էր: Քայլ ված քը փոքր-ինչ նման էր Լուի սայի 
քայլ ված քին, երբ իրեն ան սպա սե լի վատ զգաց, և վե րա-
դար ձանք հյու րա նոց, որ պես զի փռ վեր մահ ճա կա լին, 

և ձեռ քով ուղ ղում նեղ կի սաշր ջազ գես տը, ասես վա խե-
նում էր, թե կի սաշր ջա զգես տի ծալ քե րից մե կը կա րող էր 
վեր բարձ րա նալ՝ ի ցույց դնե լով ներք նազ գես տը կամ 
պար զա պես ուղ ղում էր ներք նազ գես տը: Ժամ չէր նա յում, 
քա նի որ ժա մա ցույց չու ներ. հա վա նա բար փոր ձում էր 
կողմ նո րոշ վել՝ հպան ցիկ հա յացք նե տե լով հյու րա նո ցի 
ճա կա տա մա սին գտն վող ժա մա ցույ ցին, որ հա վա նա-
բար գտն վում էր իմ գլ խա վերևում, որը, սա կայն, ես չէի 
տես նում: Գու ցե հյու րա նո ցի վրա նույն պես ժա մա ցույց 
չկար, իսկ նա ամենևին էլ չգի տեր, թե ժա մը քա նիսն էր: 
Ինձ թվաց՝ մուլատու հի էր, սա կայն չէի կա րող վս տահ 
լի նել, քա նի որ հեռ վից լավ չէր երևում: Շու տով ան սպա-
սե լի մութն ըն կավ. արևա դար ձային գո տու հա մար 
սո վո րա կան բան, չնա յած ան ցորդ նե րի թիվն ան մի ջա-
պես չպա կա սեց, հա վա նա բար հենց լույ սի բա ցա կա յու-
թյունն էր պատ ճա ռը, որ նա ինձ թվաց առա վել միայ նակ 
և զուր սպաս մա նը դա տա պարտ ված. նրա ժա մադ րու-
թյունն այդ պես էլ չէր կա յա նա լու: Թևե րը խա չել էր 
կրծքին, իսկ ար մունկ նե րը մո տեց րել ձեռ քե րին, թվում 
էր, թե յու րա քան չյուր ան ցնող վայր կյա նի հետ այդ 
թևերն է՛լ ավե լի էին ծան րա նում, իսկ գու ցե պա յու սա՞կն 
էր ծանր: Ամուր ոտ քեր ուներ. սպաս մա նը հա մա պա-
տաս խան ոտ քեր, չա փա զանց բա րակ բարձ րակ րունկ-
նե րն ասե ղի նման խր վել էին աս ֆալ տի մեջ. բարձ րակ-
րունկ ներ, որոնք դիտ վում էին որ պես ուժեղ և աչք 
զար նող ոտ քե րի շա րու նա կու թյուն. հենց նրանք էին 
խր վել աս ֆալ տի մեջ, ինչ պես դա նա կը՝ թաց փայ տի, երբ 
ամեն ան գամ աջ ու ձախ քայ լե լուց հե տո կանգ էին 
առ նում միև նույն կե տում. ոտքե րը մեծ էին կո շիկ նե րից: 
Թի կուն քիցս՝ ան կող նու մո տից, թույլ փսփսոց կամ գան-
գատ լս վեց. հի վանդ Լուի սայի՝ նո րապ սակ կնոջս ձայնն 
էր, որի հա մար այդ քան ան հանգս տա նում էի. պետք է 




