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Բ... գյուղի մեջ ամենի ուշադրությունը գրավել էր մի փոքրիկ տղա, որ դեռ նոր էր
մտել իր տասներկու տարեկան հասակը: Ժամասեր գյուղացիները նրա ձայնովն էին
զմայլած, դաշտից անցնելիս, նա էր, որ այնպես քաղցր երգելով, վաղ առավոտյան
գառները արածացնելու էր տանում:
Նրա անունը Գալուստ էր, բայց գյուղացիները կրճատելով Կալո էին կոչում: Մի
հաստ ու պինդ տղա էր Կալոն, որի ամուր կազմվածքը խոստանում էր հարուստ
մարմնական զորություն: Կալոյի դեմքը նույնպես վատ չէր, արևից այրված և
համարյա սևացած երեսի վրա կարելի էր տեսնել մի քանի գեղեցիկ և կանոնավոր
գծեր, որոնց մեջ կրակոտ և վայրենի աչքերը արտահայտում էին խիստ զվարթ
բնավորություն:
Կալոն որբ էր: Ծնողքը մեռել էին վերջին խոլերայից, թողնելով միակ զավակը դառն
աղքատության մեջ: Նրա հորեղբայրը, բարեսիրտ Ավետը «հոգու համար» վեր առավ
իր մոտ որբին և սկսեց հայրական խնամք տանել: Ավետը, որին բոլոր գյուղացիները
«ապեր» (եղբայր) էին կոչում, վայելում էր առանձին հարգանք իր դրացիներից: Նա
հանդարտ և աշխատասեր մարդ էր և քիչ չէր պատահում, որ խաղաղացնում էր
զանազան վեճեր, որ ծագում էին իր դրացիների մեջ:
Ավետ ապոր ընտանիքը շատ մեծ չէր: Ինքը, իր կին Եղիսաբեթը և երկու փոքրիկ
երեխաները կազմում էին ամբողջ գերդաստանը, որի գլխին բարձրացած էր, որպես
ընտանիքի մայր, Շուշան տատը, յոթանասուն տարեկան մի պառավ, օր իր ծերության
հեղինակությամբ իշխում էր բոլորի վրա: Պառավները առհասարակ բարեսիրտ են
լինում, և մանավանդ Շուշան տատը, որ մի առանձին գութ ուներ դեպի իր թոռնիկը,
Կալոն, որի մեջ գտնում էր մեռած որդու սիրելի պատկերը:
Փոքրիկ Կալոն տարվա երեք եղանակներում օգնում էր իր հորեղբորը նրա
տնտեսական գործերի մեջ, իսկ ձմեռը գնում էր տերտերի մոտ և ժամագիրք էր
կարդում: Կարդալ ասելով՝ պետք է հասկանալ, որ նա անգիր սերտել էր այս գրքից մի
քանի «փոխեր», շարականներ, աղոթքներ, թեև տառերն անգամ չէր ճանաչում:
Կալոյի տնային ծառայությունները, նայելով, թե որքան շատ աշխատացնում են
գյուղացի երեխաներին, մեծ չէին: Վաղ առավոտյան նա վեր էր կենում, աղբյուրից
սափորով ջուր էր բերում, մարագից թոնիրի համար վառելիք էր բերում, գավիթը
մաքրում էր և Եղիսաբեթին օգնում էր կովերը կթելու: Թեև այս գործերը աղջիկներն են
կատարում, բայց Ավետ ապերը զուրկ էր աղջիկ զավակից, և նրա երկու որդիքը դեռ
շատ մանրիկներ էին: Երբ տանը նրա համար այլևս գործ չկար, նա հագնում էր
տրեխները և մի կտոր ցամաք հաց գրպանը դնելով, ձեռքն էր առնում հովվական
ծանր ցուպը, որ իր հասակի կրկին երկարությունն ուներ, և գառները քշում էր դաշտը
արածացնելու համար: Տանեցիք հազիվ էր պատահում, որ ծեծեին նրան, որովհետև
չափազանց կամակատար տղա էր Կալոն:
Փոքրիկ հովիվը սիրելի էր և իր ընկերներին, որոնց հետ միանալով, գառները
խառնում էին միասին և տանում էին Արաքսի ափերի մոտ արածացնելու: Այս գետից
հեռու չէր նրանց գյուղը: Նա իր ընկերների ուրախությունն էր. ի՞նչ խաղեր ասես չէր
սարքում նա, ի՞նչ հանաքներ ասես չէր անում նա: Շատ անգամ զվարճացնում էր
նրանց իր քաղցր երգերով և շատ անգամ ուրախացնում էր նրանց իր եղեգնյա սրնգի
ձայնով, որ բավական վարպետությամբ ածում էր: Կալոն իր ընկերների մեջ ստացավ

հերոսական փառք, սկսյալ այն օրից, երբ մի անգամ, Արաքսի ծանծաղուտներում
լողանալու միջոցին, խեղդվելուց ազատեց իր ընկերներից մեկին: Այնուհետև նա
պաշտելի դարձավ:
- Կալո, ե՛կ մեր հացիցը կեր, դու մայր չունես... մեր մայրը կարագ է դրել, սեր է դրել,
ե՛կ միասին ուտենք, - ասում էին երեխաները և նրան հրավիրում իրանց համեստ
սեղանին բաժանորդ լինել, երբ կեսօրին նստոտում էին կանաչ խոտերի վրա ճաշելու:
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Մեծ պասի վերջին շաբաթվա օրերից մեկն էր: Այս շաբաթում գյուղացիները իրանց
բոլոր լավ բաները կրում են քաղաքը, որ հարուստները լավ զատիկ անեին: Ավետ
ապերն էլ, աքաղաղը կանչելուն պես, կես գիշերին վեր կացավ, ճրագը վառեց,
լվացվեցավ, երեսը խաչակնքեց և սկսեց իր էշերը համետել: Ամբողջ ընտանիքը դեռ
քնած էր, միայն Եղիսաբեթը օգնում էր ամուսնին: Նա դեռ մի օր առաջ պատրաստել
էր երկու տիկ յուղ, մի բեռ նոր պանիր, երկու կթոց ձվաներ և մի քանի հատ հավեր, որ
պետք էր տանել քաղաք ծախելու համար:
Մի այսպիսի նշանավոր խորհուրդը չէր կարող ծածուկ մնալ Կալոյի հետաքրքիր
ուշադրությունից, որ իր հորեղբոր առաջին ոտնաձայնը լսելով՝ գլուխը վեր
բարձրացրեց վերմակի տակից և ճրագի պես վառվող աչքերը լայն բաց անելով ասաց.
- Ինձ էլ պիտի տանես: Ես էլ կգամ:
- Ո՞ւր, - հարցրուց հորեղբայրը մի փոքր վրդովված ձայնով:
- Քաղաք, - ասաց Կալոն:
Ավետ ապերը, չնայելով իրան հատուկ սառնասրտությանը, այն գիշեր ինչ-որ բանի
վրա բարկացած էր և շատ տխուր էր երևում: Այսպիսի մարդիկ երբեմն իրանց
բարկությունը թափում են մի բոլորովին անմեղ առարկայի վրա, և այդ առարկան
եղավ ողորմելի Կալոն:
- Ձենդ կտրի՛, լակո՛տ, - գոռաց նա կատաղի կերպով. - քաղաք գնալդ էր պակաս...
Կալոն լռեց և գլուխը կրկին դրեց բարձի վրա, երեսը թաքցրուց վերմակի տակ և
սկսեց խուլ ձայնով լաց լինել: Նրա ձայնը զարթեցրուց պառավ Շուշանին, որ միևնույն
անկողնի մեջ իր թոռնիկի հետ միասին էր պառկած:
- Այ տղա՛, ի՞նչ կա, ինչո՞ւ ես լաց լինում, - հարցրուց նա:
Կալոն հայտնեց պատճառը:
Նույն միջոցին խրճիթը ներս մտավ Ավետ ապերը, մնացած վերջին բեռը դուրս
տանելու համար:
- Ավետ, որդի, ինչո՞ւ ես լացացնում խեղճ տղային, - հարցրուց պառավը: - Ուզում է
քեզ հետ գալ, դու էլ տար. էլ ինչո՞ւ ես սիրտը կոտրում:
- Ախար նրա ի՞նչ քաղաք գնալու ժամանակն է, - պատասխանեց Ավետը մի փոքր
մեղմացած կերպով:
- Հրեն Պետրոսենց Գյուքին էլ է գնում... նա ինձանից խո մեծ չէ՞... - վերմակի տակից
լսելի եղավ Կալոյի լալագին ձայնը:
- Տա՛ր քեզ հետ, որդի, - կրկնեց պառավը համոզական եղանակով: - Տա՛ր, թող
աշխարհ տեսնի. խո աղջիկ չէ, որ միշտ առիքի տակը մնա, տնից դուրս չգա. տղա է,
սիրտը ուզում է, բան կսովորի, աչքը կբացվի:
Պառավի խոսքերը առանց հետևանքի չմնացին, մանավանդ երբ Ավետի կինը՝
Եղիսաբեթը մյուս կողմից սկսեց իր ամուսնին համոզել, որ Կալոյին իր հետ տանե,
ավելացնելով թե ճանապարհին պետք կգա, էշերը կքշե:
- Դե՛, վեր կաց գնանք, մի ուշացիր, - վերջապես ասաց Ավետ ապերը:
Զատկին մոտ օրերում քաղաք գնալը գյուղացի երեխաների համար մի մեծ
զվարճություն է. այնտեղ նրանց համար գնում են արխալուղ, գդակ, տրեխներ և
վերջապես մի բան, որ նրանց ուրախացնում է: Այս առաջին անգամն էր, որ Կալոն

քաղաք պիտի տեսներ, և այս պատճառով նրա ուրախությանը չափ չկար, երբ
ստացավ իր հորեղբոր համաձայնությունը: Նա ծտի պես դուրս թռավ իր քնաշորերի
միջից, մի քանի րոպե այս կողմ և այն կողմ վազեց, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչ բանի
համար, և հետո սկսեց իր երկայն ցուպը պտռել:
Կալոյի համար երկար պատրաստություն պետք չէր, նա շատ չուշացավ, որովհետև
իր սովորության համեմատ առանց հանվելու էր քնել. հարկավոր էր միայն տրեխները
կապել, այնուհետև ամեն ինչ վերջացած էր: Րոպեական արագությամբ կատարվեցավ
բոլորը, հետո նա վեր առավ իր հովվական ցուպը, մոտեցավ պառավ տատին և
փաթաթվելով նրա վզին՝ հարցրուց.
- Քեզ համար ի՞նչ բերեմ քաղաքից:
Պառավը ոչինչ չպատասխանեց, միայն համբուրեց նրան, և խորշոմած աչքերը
լցվեցան արտասուքով:
Ավանակները արդեն բեռնած, պատրաստ էին բակում. Եղիսաբեթը ճրագը ձեռին
կանգնած էր այնտեղ, իսկ Ավետը մտել էր ոչխարների գոմը: Նա դուրս բերեց մի չաղ
երկու ամսական գառն և կապելով բեռան վրա իր մտքումը ասաց. - էդ կտանենք
«աղայի» համար...
Դեռ բավական ժամանակ կար մինչև լուսանալը, երբ փոքրիկ քարավանը
ճանապարհ ընկավ:

Այս գիրքն անվճար է և նրա ամբողջական տարբերակը կարդալու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել այն
և ներբեռնել Իմ գրքեր բաժնից:
Անցնել գրքի էջ
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