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I
Թիֆլիսի ժողովարանի ամառային բնակարանում ընտանեկան երեկույթ էր: Ուղիղ
տասը ժամին, երբ այգին կիսով չափ լցվել էր երկու սեռի հանդիսականներով,
ընդարձակ ճեմելիի ծայրում երևեցավ ամբողջ քաղաքին հայտնի Միքայել
Հալաբյանը:
Նախքան առաջ գալը, նա քանի մի վայրկյան կանգնեց գալար պատատուկով
վարագուրված վանդակապատի մոտ, կուրծքը դուրս ցցեց, նայեց զբոսնող
հասարակությանը: Հետո նա աջ ճեռով ուղղեց սպիտակ մետաքսյա փողկապը, որի
վրա պսպղում էր ադամանդյա խոշոր գնդասեղը, հարթեց ձյունի պես ճերմակ
ժիլետը, որի վրա փայլում էր ոսկե ժամացույցի բարակ ոսկե շղթան, շփեց a la
Բուլանժե խուզած միրուքը և, գլուխը բարձր պահած, ծանր, հանդարտ և, կարծես,
ակամա քայլերով առաջ ընթացավ:
Նա հասավ այգու միակ ավազանին, ուր ուղիղ գծով դեպի վեր խփող շատրվանից,
մանր անձրևի պես, թափվում էր հստակ ջուրը: Նա կանգնեց, մտիկ արավ
շատրվանին, մտիկ արավ ջրի շողափայլ շիղերին, ավազանի մեջ սև ստվերների
նման լող տվող ձկներին, գլուխը թախծությամբ շարժեց և երեսը հետ դարձրեց:
Երբեմն նա աջ կամ ձախ ուսի վրայով նայում էր անցուդարձողներին և
պատասխանում յուր ծանոթների բարևներին, հազիվ արժանի համարելով շարժել
յուր սևագույն, ամուր գլխարկի եզրը:
Նա նույն ակամա քայլերով անցավ և մտավ ժողովարանի ռոտոնդան:
Երեկույթը հետզհետե այստեղ էր կենտրոնանում: Շուտով պիտի սկսեին
եվրոպական պարերը, առ ժամանակ նվագում էին ասիական երաժիշտները: Մի սպա
դեսուդեն վազվզելով, պարողներ էր հավաքում: Օրիորդների մի մասր կավալերներ
գրավել էր, շատերը դեռ սպասում էին: Երեկույթը վերջինն էր ամառվա շրջանում,
շուտով ժողովարանը պիտի տեղափոխվեր ձմեռային բնակարան, պետք էր վերջին
անգամ եռանդով պարել, զվարճանալ: Մայրերը շարեշար նստած էին դահլիճի աջ ու
ձախ կողմերում և զգաստ աչքերով դիտում էին աղջկերանց, ստեպ-ստեպ ուղղելով
իրանց «թասակրավը», այսինքն գլխի ապարոշները: Ամեն մեկը հենված էր յուր փակ
հովանիի կոթի վրա, ինչպես սովորաբար հենվում է ցուպի վրա յար գառնուկներին
արթուն աչքով հսկող հովիվը:
Հալաբյանը կանգնած էր արևելյան երաժշտության սիրահարների շարքում:
Նվագվում էր այն եղանակը և երգվում էր այն երգը, որ հատուկ սիրում էր Հալաբյանը:
Այս առանձին պատիվը նա վազելում էր իր իբրև ժողովարանի ինը վերակացուներից
մեկը և, որ գլխավորն է, իբրև հարուստ, ամուրի, առատաձեռն Հալաբյանը:
Եվ որքան ոգևորված էր թուրք երգիչը: Նրա սաթի պես սև աչքերը կարմրել էին,
պսպղում էին, ինչպես վառված ածուխի կտորներ և կոկորդային ուժի ծայրահեղ
լարվելուց վզի երակներր կապտել էին, ուռել և դուրս ցցվել: Ավարտելով պարսիկ
բանաստեղծի խոսքը մերթ մեղմ, մերթ զիլ և առաձգական կլկլոցով, նա քանի մի
ակնթարթ լռում էր, շունչը խանգարվում էր, կուրծքը ուժգին բարձրանում էր և նիհար
կոկորդի չոր ոսկորը դողդողում: Նա գլուխը ղահիրեի հետևից վեր էր ցցում, լայն թաց
արած թոքերը լցնում էր դահլիճի ծանր, սղմված օդով և ձայնը ավելի բարձրացնում:
Քեմանի և թառի լարերի հնչյունները ներդաշնակ հետևում էին նրա քմածին ձայնի
անկանոն ելևէջներին:

- Աֆերի՛մ, աֆերի՛մ, - սովորաբար ասում էր Հալաբյանը, խրախուսելով մերթ
երգչին, մերթ նվագողներին:
Բայց այս անգամ նա յուր գովասանքը չարտասանեց, մի քանի վայրկյան լսեց
երգչին, ապա քայլերը ուղղեց դահլիճի խորքը, մի փոքրիկ սանդուղքով բարձրացավ
վերև, դեպի աջ:
Այստեղ թղթասերները, չորս-չորս հոգի նստած կանաչ սեղանների շուրջը, խաղում
էին, խորասուզված իրանց զբաղմունքի մեջ, ինչպես օրվա առևտուրը երեկոյան
համարակալի վրա ղումարող վաճառականներ: Շատերը նրանցից լուռ էին, չէին
նայում իրարու երեսին: Երբեմն միայն հատ-հատ անհասկանալի բառեր էին
արտասանում և, քաղցած գայլերի նման, խոժոռ հայացքներ ձգում մեկզմեկու
ձեռների վրա: Կարծես, այդ մարդիկ անհաշտ թշնամիներ էին, չար ճակատագրի
կամքով ասպարեզ էին դուրս եկել իրարուց վրեժ առնելու: Գրեթե ամեն մի սեղանի
մոտ կանգնած կամ նստած էին հետաքրքիր չեզոքներ, մարդիկ, որ միշտ սիրում են
ուրիշների բախտի ընթացքին հետևել, գուցե սեփականը չունենալու պատճառով:
Հալաբյանը մոտեցավ այդ սեղաններից մեկին, աջ ձեռը դրեց չորս խաղացողներից
մեկի ուսին, ձախը դրեց մյուսի ուսին: Առաջինը հաստ ու սևամորթ պարանոցով,
ճարպալի աչքերով, կոշտ շրթունքով, սև աչքունքով, ցցված փորով երեսուն ու
հինգամյա զվարճասեր Ախշարումյանն էր: Երկրորդը իշխանատոհմ Սրափիոն
Սահարունին էր - ժողովարանի ուղն ու ծուծը կազմող վերակացուներից մեկը: Մի
մաքուր հագնված ջենտլմեն, կարճ միրուքով ու մազերով, կարմրադեմ, աչքերի տակի
կաշին կուչկուչված: Քինթը արծվանման, շրթունքը ջրալի, վարդագույն, ավելի գեր
քան նիհար, մոտ հիսուն տարեկան մի տղամարդ, որի դեմքի վրա վաղուց շռայլ,
անկանոն կյանքը դրոշմել էր յուր անջնջելի հետքը:
- Ուշացե՛լ ես, - ասաց իշխանատոհմ Սահարունին յուր խուլ, խզված ձայնով, - վեր
կենա՞մ:
- Այսօր խաղալու ցանկույուն չունիմ, - պատասխանեց Հալաբյանը և ձեռները
վերցրեց բարեկամների ուսերից:
- Մոսիո Վախվախյա՛ն, - դարձավ նա հանկարծ իշխանի կողքին կանգնած մի
մարդու, որ չէր մասնակցում թղթախաղին:
Մոսիո Վախվախյանը, որ քառասուն տարեկան մի տղամարդ էր, մաքուր սափրած
երեսով, լիք-լիք թշերով, արդեն գդակը վերցրած սպասում էր Հալաբյանի
ուշադրությանը, կես-բարեկամական և կես-շողոքորթ մի ժպիտ երեսին:
- Ի՞նչպես է պարոնիս ամենաթանկագին առողջությունը, - մեջքից խոնարհ
թեքվելով, կրկնեց նա միևնույն հարցը մի քանի տարբեր խոսքերով և, բավարար
պատասխան ստանալով, շարունակեց: - Շատ ուրախ եմ, հիմա նորին
պայծառափայլությունը ձեր մասին էր հարցնում, ասացի, երևի, կգա:
- Ինչո՞ւ տխուր ես, - հարցրեց Ախշարումյանը, նայելով Հալաբյանի երեսին:
- Ես… տխուր չեմ… - պատասխանեց Հալաբյանը , տատանվելով, - մոսիո
Վախվախյան, գնանք այգի:
Մոսիո Վախվախյանը, ուրախ-ուրախ հետևեց նրան և դուրս եկավ ճեմելիի վրա:
Նա, անդադար պտույտ անելով Հալաբյանի շուրջը, մերթ անցնում էր աջ, մերթ ձախ
կողմ, ինչպես հարմար էր վերջինին:
- Այն էլ լսած կլինեք, որ Ամբակումովը մեռել է ու ազգին երկու քսան թուման, երկու
շահի ու վեց կոպեկ է թողել, - խոսեց մոսիո Վախվախյանը, Հալաբյանին
զվարճացնելու նպատակով, - կտակել է, որ այդ փողով երեք ուսումնարան բաց անեն
ու տասներկու ստիպենդիանտ պահեն ազգի պայծառության համար:

Եվ նա մի քայլ առաջ գնալով, երեսը մի կողմ դարձրեց, քնթի տակ ծաղրեց ու
հայհոյեց հանգուցյալին:
- Հին հեքիաթ ես ասում, մոսիո Վախվախյան, - ասաց Հալաբյանը, - ես քեզ ասել
եմ, որ միշտ նոր-նոր լուրեր պատմես ինձ:
- Այ նոր լուր, ըհը՛մ, ա՛յն կողմ մտիկ արեք:
Եվ այս ասելով, մոսիո Վախվախյանը ցույց տվեց մի գեղեցկադեմ շիկահեր կնոջ,
որ մի տգեղ կնոջ թևից բռնած գալիս էր դեմուդեմ:
- Այդ էլ թող, - նկատեց Հալաբյանը, ուշադրություն դարձնելով գեղեցկադեմ կնոջ
վրա: - Եթե կարող ես, զվարճացրու ինձ, մոսիո Վախվախյան, ես տխուր եմ:
- Տխո՞ւր, - կրկնեց մոսիո Վախվախյանը զարմացած, - դուք որ տխուր եք, ե՞ս պիտի
ուրախ լինեմ: Այ, այսպես է աշխարհիս բանը: Ձեր ի՞նչն է պակաս, ասեք տեսնեմ,
փող, խելք, առողջություն, ազատ ապրուստ, դո՞ւք էլ եք տխրում: Բաս վա՛ յ ինձ
նմաններին, - ավելացրեց նա, խորին հառաչելով:
- Դու ամենաբախտավոր մարդն ես:
- Ե՞ս...
- Բախտավոր ես, որ հոգս ու ցավ չունես: Ետ գնանք. այս մարդկանց երեսը հազար
անգամ տեսել եմ և ձանձրացել:
Նրանք մտան դահլիճ: Եվրոպական պարերը առ ժամանակ ընդհատվել էին: Խուռն
բազմությունը կազմել էր մի փոքրիկ շրջան, ուր ցանկացողները պիտի ասիական
պարեր պարեին:
Երաժիշտները նվագում էին, թմբկահարը բարակ ձողերով ուժգին զարկում էր
թմբուկի չորացած կաշվին, երգիչը - դահիրեին, հանդիսականները ծափահարում էին,
ասպարեզում պարող չկար:
Հանկարծ խրոխտ քայլերով մեջ մտավ մի բարձրահասակ, գեղեցիկ կերպարանքով
վրացի երիտասարդ իշխանազն յուր ազգային մետաքսյա բազմերանգ հագուստով:
Դա հայտնի էր Թիֆլիսում իբրև ամենալավ պարիչ: Ծափերը ավելի սաստկացան:
Իշխանազնը յուր նուրբ, մետաքսից կարած, ծայրերը սուր և կրունկները բարձր
մաշիկները դահլիճի ողորկ հատակին քսելով, սահեց առաջ: Ամբոխը ետ ու ետ
քաշվեց, ասպարեզը լայնացավ: Իշխանազնը մի պտույտ գործեց, մոտեցավ, մեջքից
թեքվեց և մորթե կարճլիկ գդակը ձեռին բռնած, գլուխ տվեց մի հայ օրիորդի:
- Բրա՛վո, բրա՛վո, - գոչեցին միաբերան այս ու այն կողմից, որոնց թվում ամենից
բարձր մոսիո Վախվախյանը:
Օրիորդը գլխով բացասական նշան արավ: Ցանկանում էր նա պարել, պետք է
խնդրեին, և խնդրեցին, այսինքն մի քանի չափահաս տեղացի կանայք բոթեցին նրան և
ուժով ներս մղեցին:
Քանի մի վայրկյան իշխանազնը և օրիորդը հուշիկ քայլերով պտտեցին այս կողմ,
այն կողմ, առաջ եկան, ետ քաշվեցին, շուռ եկան դեպի հետ, սկսվեց Դաղստանի
պարերից մեկը: Մի պար, որ այնքան վայրենի է թվում եվրոպացուն և այնքան
շարժում, դղրդում է ասիական մարդու սրտի զգայուն թելերը:
Մի պար, ուր զգացվում է կրակոտ լեռնականի արյան ուժգնությունը, սրտի
կատաղի զարկը, հոգու անվեհերությունը, զգացումների սաստկությունը:
- Տա՛շ, տա՛շ, տա՛շ, - գոչում էին հանդիսականները:
- Տա՛շ, տա՛շ, տա՛շ, - գոռում էր մոսիո Վախվախյանը, ոգևորված ծափահարելով:
Շնորհալի թևերը մեղմիկ և քնքշաբար շարժելով, երբեմն աջ, երբեմն ձախ ճեռը
կողքին դնելով: Գլուխը հեզաբար ուսին թեքած, օրիորդը լողում էր շեղաձև, ինչպես
մի թեթև մակույկ անդորր ծովի մակերևույթի վրա: Նրա հետևից, մեջքը սակավ ինչ

կորացրած, աչքերը վառ, սլանում էր իշխանազնը, որպես մի թևատարած բազե, որ
ձգտում էր յուր մագիլներով որսալ անմեղ թռչնիկին:
Դահլիճը թնդում էր, դեմքերը ուրախ-ուրախ փայլում էին, ամբոխը խռնվում էր
առաջ ու առաջ, շրջանը հետզհետե սղմվում էր, թմբուկի ձայնը ավելի ու ավելի
սաստկանում էր: Հանկարծ օրիորդը կանգնեց, ձեռները ցած գցեց, իշխանազնը սկսեց
նրա դեմ կատաղի պտույտներ գործել: Մի կետի վրա, նա կրունկները ուժգին թափով
զարկում էր հատակին, ցցվում էր ոտների մատների վրա, քաշանում էր, բարձրանում,
ժպտում էր օրիորդի երեսին և մի կրակոտ շարժում գործելով, կրկին սկսում էր
շրջաններ անել, որպես մի մանկական պտուտակ:
- Դուք հավանո՞ւմ եք այդ աղջկա պարելը, - լսեց Հալաբյանը, որ ամբոխից քիչ
հեռու մոսիո Վախվախյանի հետ կանգնած, անորոշ հայացքով նայում էր
պարողներին:
Նա ետ մտիկ արավ, և երես առ երես հանդիպեց յուր ծանոթ տիկին Սոփիո և
օրիորդ Նատալիա Սադափյաններին:
Նա գդակը վերցնելով, սեղմեց տիկնոջ և նրա աղջկա ձեռը:
- Ատելով ատում եմ հավլաբարցիներին, - նկատեց օրիորդը, արհամարհանքով
ժպտալով, - մեջ են ընկնում պարելու, այն էլ ո՛ւմ, իշխան Մարգուլաձեի հետ: Ա՛խ, ինչ
գեղեցիկ տղամարդ է, ես սիրահարվեցի բոլորովին: Այստեղ սաթ է, մամա, գնանք
այգի, - դարձավ նա յուր մորը և, բռնելով վերջինի թևից, շարունակեց խոսել
Հալաբյանի հետ: Մոսիո Վախվախյանը, հեռվից բարևելով, չհամարձակվեց մոտենալ
և ակամա հեռացավ Հալաբյանից: Ամուրին խուռն բազմության միջով հետևեց յուր
ծանոթ դամերին և կրկին դուրս եկավ նրանց հետ այգի:
Տիկին Սոփիոն նիհար, դեմքի մանր գծերով, միջահասակ, եռանդուն բերանով,
ալեխառն մազերով հիսուն տարեկան մի կին էր տեղական հագուստով: Նրա
քայլվածքը, ծանր շարժվածքը, արհամարհական հայացքը արտահայտում Էին մի
անընկճելի գոռոզություն: Նույն գոռոզությունն երևում էր և նրա դստեր, Նատալիայի,
դեմքի վրա, միայն ավելի մեղմ, շնորհիվ երիտասարդ տարիներին: Այդ միջին
հասակով, բարակ կազմվածքով, մոտ քսան և ութ տարեկան աղջիկը յուր մոր
համապատկերն էր ներկայացնում: Աչքերը փոքրիկ, կապուտակ, շրթունքը սեղմված,
քինթը ուղղագիծ, սրածայր, ճակատը տափարակ, սև-սև խիտ հոնքերը քնթի արմատի
մոտ միախառնված, կարմրախայտ այտերը նիհար, ծնոտը փոքր-ինչ դուրս ցցված,
մազերը ագռավի փետուրի պես սիփ-սև - ահա Նատալիայի կերպարանքը: Կորսեի
մեջ ամուր սեղմված մեջքը այնչափ բարակ էր, որ, կարծես, կարելի էր երկու ձեռի
մատների ծայրերով գոտևորել նրան: Մուգ-կարմրագույն հագուստը ծայրե ի ծայր
սքողված էր նուրբ ծաղկանկար մետաքսյա հյուսվածքով: Մորենագույն թավշյա
ուսնոցակը, թևավորելով կռները մինչև արմունկները, ծածկում էր նրա թիկունքը և
կրծքի մի մասը: Ահագին սպիտակ փետուրով զարդարված բաց-ղեղնագույն գլխարկի
լայն եզրը, աջ կողմից դեպի վեր ծռված, տեսանելի էր կացուցանում նրա գլխի մի
մասը, նեղ ճակատը և հարթ ու տափարակ քոնքը:
- Շատերը ինձ նախատում են, թե ինչու շատ քիչ եմ գալիս ժողովարան, - խոսում
էր նա Հալաբյանի հետ, - ասացեք խնդրեմ, ի՞նչ կա այստեղ: Նայեցեք այս մեկի
հագուստին, նայեցեք այն մյուսի գնացքին և, վերջապես, այդ դեմքերը.., ֆի՛... ափսոս
չէ «Կրուժոկի» հասարակությունը:
- Դիփ քարվանսարի բազազների աղջկերքն են ու կնիկները, - հարեց տիկին
Սոփիոն, շրթունքը արհամարհանքով ծռելով:

- Ափսոս Մարոն այստեղ չի, - շարունակեց Նատալիան, - որ այդ անհայտ
երիտասարդներից մեկի հետ երկար ու բարակ խոսեր:
Նա ցույց տվեց մի խումբ համալսարանական ուսանողների, որ նստած էին
ճեմելիի նստարաններից մեկի վրա:
Մարո անունը, կարծես, սթափեցրեց Հալաբյանին, որ մինչև այդ վայրկյան լուռ
լսում էր մոր և դստեր պարսավանքը հանդիսականներին:
- Օրիորդ Մարիա՞մը, - ասաց նա հետաքրքրված, - ե՞րբ կգա:
- Ով գիտե, նա Դիլիջանը խիստ է հավանել, կգա շուտով, թե՞ չէ, - պատասխանեց
Նատալիան, ըստ երևույթին ակամա:
- Ինչո՞ւ համար էիք հարցնում, - հարցրեց տիկին Սոփիոն Հալաբյանին:
- Հենց այնպես, - պատասխանեց Հալաբյանը, տեսնելով, որ յուր հարցը դուր չեկավ
ոչ օրիորդին, ոչ տիկնոջը:
Նրանք կրկին վերադարձան ռոտոնդա, և այստեղ Հալաբյանը, ներում խնդրելով
տիկնոջից և օրիորդից, հեռացավ: Նա մոտեցավ մի վաճառականի, մի քանի վայրկյան
խոսեց, հետո մոտեցավ մի իրավաբանի, հետո մի բժշկի: Ոչ ոքի հետ նա երկար չէր
խոսում: Առհասարակ նրա տրամադրությունը սովորականը չէր:
- Ի՛նչ տխուր է այս երեկո, - ասաց նա, թախծությամբ լի հայացքով նայելով զբոսնող
բազմությանը:
Տասն ու վեց տարի էր, որ Հալաբյանը այցելում էր այդ ժողովարանը, և այդ երկար
տարիների ընթացքում հասարակական զվարճարանը քառասուն ու երեքամյա
ամուրիի համար դարձել էր մի տեսակ ընտանիք: Այստեղ էր նա, ցերեկվա
աշխատանքից հետո, երեկոները հանգստություն վայելում: Գալիս էր միևնույն
ժամին, գնում էր միևնույն ժամին: Ձմեռը ժողովարանի տան պայծառ լուսավորված
ընդարձակ սենյակները, ամառը նրա այգու միակ ճեմելին, միևնույն
հասարակությունը, կանաչ սեղանների մոտ նստած միևնույն քնահարբ դեմքերը,
ուռած աչքերը, այս ու այն կողմ պտտող ծույլ և համառ սպաստվորները, բոլորը,
բոլորր նրան այնքան ծանոթ էին, որքան յուր բնակարանի կահ-կարասին, յուր վրայի
հագուստը: Տարբերությունն այն էր, որ կահ-կարասին և հագուստը հնանալիս նա
փոխում էր, այնինչ ժողովարանը նրա աչքում մնում էր անփոփոխ: Եվ եթե որևէ
նորմուծություն լինում էր, եթե երևում էին նոր դեմքեր, շուտով ձուլվում ու միանում
էին հների հետ, և նա դարձյալ տեսնում էր մի տաղտկալի ամբողջություն: Տաղտկալի
և միևնույն ժամանակ այնքան ընտանի մի շրջան, որից բաժանվելը նրա համար
կնշանակեր բաժանվել յուր կյանքի մի բնական մասից, զրկվել գոյության մի
անհրաժեշտ տարրից:
Բայց երբեք նա այնքան ձանձրացած չէր, որքան այդ երեկո: Ի՞նչ էր պատճառը ինքն էլ տակավին չէր կարողանում որոշել: Մի բան պարզ էր, որ նրա տխրությունը
սկսվեց ժողովարան գալուց մի քանի ժամ առաջ: Իրիկնադեմ էր. նա կանգնած էր յուր
տան առաջ, փողոցի անկյունում և խորհում էր, թե ուր և ինչպես անցկացնի երեկոն,
որ ավելի զվարճալի լինի: Այդ րոպեին հանկարծ նրա առաջով անցավ այն
հասարակական կառքերից մինը, որ բանում են քաղաքի և մոտակա ամառանոցների
միջև: Կառքի մեջ նստած էր մի մարդ յուր կնոջ և բազմաթիվ երեխաների հետ, որ
ամառանոցից վերադառնում էին քաղաք: Հալաբյանը նայեց սլացող կառքին, լսեց
երկու մանուկների և մի փոքրիկ աղջկա ուրախ քրքիջը, և հանկարծ մի անորոշ
զգացում համակեց նրա սիրտը: Նրան տիրեց մի թախծություն: Օրը մթնեց, այս
թախծությունն ավելի սաստկացավ, իսկ ականջում դեռ հնչում էր ուրախ ընտանիքի
քրքիջը:

Եվ այս տրամադրությամբ նա եկավ ժողովարան: Նա ախորժակ չուներ ոչ թուղթ
խաղալու, ոչ ընթերցարանում երգիծաբանական թերթերով յուր միտքը զբաղեցնելու և
ոչ երաժշտությամբ զվարճանալու: Նա այնքան տխուր էր, որ կամեցավ դուրս գալ
ժողովարանից սովորական պահից երեք ժամ առաջ: Նա արդեն քայլերը ուղղել էր
դեպի դուրս, երբ նրա առաջը կտրեցին իշխան Սահարունին, Ախշարումյանը և մոսիո
Վախվախյանը:
Նրան գրեթե ուժով նստեցրին ընթրելու այգու ծառերից մեկի տակ: Ճեմելին
հետզհետե դատարկվում էր, ընտանետեր հանդիսականները ցրվում էին, մնում էին
պարողները, ընթրողները, ազատ ու ագափները ու մի քանի կանայք, որոնց
ամուսինները դեռ չէին վերջացրել թղթախաղը կամ «նարդին»: Այս կանանց թվումն էր
և մի առողջ կազմվածքով, կարմիր այտերով, գեղեցիկ և երիտասարդ կին, որ մի
երիտասարդ պարոնի հետ նստած էր Հալաբյանի խմբից ոչ այնքան հեռու:
Իշխան Սահարունին յուր կրքոտ աչքերը հառեց առողջադեմ կնոջ վրա:
- Շարմա՛՛նտ, ձերդ պայծառափայլություն, - դարձավ մոսիո Վախվախյանը
իշխանին, - ճանաչո՞ւմ եք:
- Ո՞վ է, ո՞վ է, - հարցրեց հետաքրքրված հաստապարանոց Ախշարումյանը:
- Երեք քսան ու վեց տաթեկան քավթառի մի անտիկա, - պատասխանեց մոսիո
Վախվախյանը: - Ո՞նց եք, պարոն Ախշարումյան:
- Ես... վը՛վվվ, - մռնչաց Ախշարումյանը, աչքերը պսպղացնելով և յուր խոշոր ու
սպիտակ ատամների վերին շարքով սեղմելով ներքին սև շուրթը:
Այդ վայրկյանին նրա ամբողջ կերպարանքը ներկայացնում էր մի մարմնացած
վավաշոտություն:
- Կեցցե՛ն տխմար ծերերը, կեցցեն երիտասարդ կանայք, - գոչից իշխան
Սահարունին, գինու բաժակը դատարկելով: - Չեե՛կ, - դարձավ նա սպասավորին, որ
որսային շան պես պտույտ-պտույտ էր անում ամուրիների սեղանի շուրջը, - գինին
սեղանից պակաս չլինի:
Այս երկդիմի ակնարկների ժամանակ Հալաբյանը, երեսը հետ դարձրած, նայում էր
մի ուրիշ կողմ: Հարևան սեղանի մոտ նստած ընթրում էր երեսուն ու հինգ տարեկան
մի տղամարդ յուր երիտասարդ կնոջ հետ: Հալաբյանը ճանաչում էր այս
ամուսիններին: Մարդը քաղաքային վարչության մեջ մի հասարակ պաշտոնյա էր,
երեք տարի առաջ պսակվել էր և յուր չափավոր ռոճիկով կառավարում էր ընտանիքը:
Ամեն երեքշաբթի երեկո մարդ ու կին գալիս էին ընտանեկան երեկույթ, զբոսնում էին
իրանց փոքրաթիվ ծանոթների հետ, առանձին ընթրում և թև թևի գցած գնում:
Արմունկները սեղանին հենած, մարդը ծխելով զվարճախոսում էր, կինը
պաղպաղակ էր ուտում: Ոչ ոքի վրա ուշադրություն չէին դարձնում, նրանց նայվածքը
արտահայտում էր փոխադարձ սեր, հավատարմություն և փաղաքշանք: Համակրելի
էր թվում Հալաբյանին մանավանդ երիտասարդ կնոջ ժպիտը: Այդ տեսակ քաղցր,
գրավիչ երանություն արտահայտող մի ժպիտ նա յուր կյանքում չէր տեսել:
Բազմազգի, բազմալեզու ամբոխի մեջ այդ զույգը նրան թվում էր ամենից երջանիկը և
անհոգը:
«Ինչ է նրանց խոսակցության առարկան», մտածեց նա, հառաչելով:
Հանկարծ կինը քահ-քահ ծիծաղեց, ոտքի կանգնեց: Մարդը վճարեց ընթրիքի
համար, երկու անգամ համարեց սպասավորի հետ բերած փողը, խնամքով դրեց
գրպանը, առավ կնոջ թևը և ուրախ –զվարթ խոսակցելով, դիմեցին դեպի դուրս:
«Կզարթնի կտեսնի ես մոտը չեմ, լաց կլինի... ա՛խ, հոգյակս Լևոն»:

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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