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Î²Ê²ð¸²Î²Ü ¸¸àôØÀ 

Äամանակին երկու եղբայրներ կային: Նրանք բարեկեցիկ 
կյանքով էին ապրում, քանի որ ծնողներն իրենց զավակներին լավ 
տնտեսություն էին թողել: 

Ավա∙ եղբայրը շատ ծույլ էր. սիրում էր համեղ կերակուրներ ու‐ 
տել, ∙եղեցիկ հա∙ուստներ հա∙նել, բայց աշխատել չէր սիրում: Եվ 
ամուսնացել էր իր նման ծույլ մի կնոջ հետ: Իսկ կրտսեր եղբայրն 
աշխատասեր էր՝ ∙արնանը, ամռանն ու աշնանը օրերով աշխա‐ 
տում էր դաշտում, ցանում էր, մշակում և բերքը հավաքում: Ձմռանն 
էլ, երբ դաշտում անելիք չէր մնում, լեռներն էր ∙նում՝ ցախ բերելու: 

Եվ որքան էլ աշխատում էր, չէր կարողանում ∙ոհացնել ավա∙ 
եղբորն ու նրա կնոջը: Նրանք շատ էին վախենում, որ երբ կրտսեր 
եղբայրը մեծանա, ժառան∙ության իր բաժինն ուզենա ստանալ: Մի 
օր էլ մտածեցին՝ քանի դեռ պատանի է, պարզապես տնից վռնդեն: 
Եվ այդպես էլ արեցին: 

Կրտսեր եղբայրը արցունքն աչքերին հեռացավ իր հայրական 
տնից և ∙նաց ուր աչքը կտրի: 

Տնից բավական հեռու՝ լեռներում, մի մեծ մար∙ա∙ետին տե‐ 
սավ և մտածեց. §Չէ՞ որ ես կարող եմ հող մշակել. չհաստատվե՞մ 
այստեղ և այս մար∙ա∙ետինը մշակեմ¦: 

Սակայն նա ոչ մի ∙ործիք չուներ, որ հողը փորեր: 
Տղան անտառ ∙նաց, մի մատղաշ ծառ կոտրեց և նրանից ցից 

սարքեց: Մի ամբողջ օր այդ ցցով հողը եռանդա∙ին փորեց: Նրա 
ձեռքերին արդեն արյունոտ կոշտուկներ առաջացան, և շատ հո∙‐ 
նեց, բայց աշխատանքը դանդաղ էր առաջ ∙նում: 

Հանկարծ ցիցը ինչ‐որ կոշտ բանի դեմ առավ: Տղան մտածեց, 
որ քար է, և ուզեց դաշտից դեն նետել: Բայց երբ դուրս հանեց, տե‐ 
սավ, որ ոչ թե քար է, այլ դդում: Սովորական դդում: 
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Հանկարծ դդումը բացվեց, և նրանից դուրս ցատկեց ամբողջո‐ 

վին ճերմակ հա∙ած փոքրիկ‐փոքրիկ մի ծերունի: Տղան խիստ վա‐ 

խեցավ, իսկ ծերունին սիրալիր ասաց նրան. 

‐ Մի՛ վախեցիր ինձնից, երիտասա՛րդ: Դու կախարդական դդում 

ես հանել: Եթե ինչ‐որ բանի խիստ կարիք զ∙աս, այս դդումը երեք 

ան∙ամ շարժիր, ասա՝ ինչ է քեզ պետք, և ես կկատարեմ քո ցան‐ 

կությունը: Միայն մի բան հիշիր՝ այն, ինչն այնքան էլ պետք չէ քեզ, 

մի՛ խնդրիր: 

Այս ասելով՝ ծերունին թաքնվեց դդմի մեջ, իսկ շփոթված տղան 

քարացավ տեղում: Ուշքի ∙ալով՝ նա որոշեց ստու∙ել ճերմակազ‐ 

∙եստ ծերունու ասածը: 

§Ամենից շատ հիմա ի՞նչ է ինձ պետք,‐ մտածեց նա:‐ Ես ոչինչ 

չունեմ, որ հողը փորեմ, նշանակում է՝ ամենից շատ բահ է պետք¦: 

Եվ նա վերցրեց դդումը, երեք ան∙ամ թափահարեց ու ասաց. 

‐ Ես բահի կարիք շատ եմ զ∙ում: 

Այս բառերն արտասանելուց անմիջապես հետո իր ոտքերի 

մոտ՝ հողի վրա, մի լավ նոր բահ տեսավ: Ձեռքին այդպիսի բահ ու‐ 

նենալու ուրախությունից պատանու ուժերն ավելացան, և նա միան‐ 

∙ամից ∙ործի անցավ: Շուտով մի ամբողջ հողակտոր փորեց և, 

շատ աշխատելով, խիստ քաղցածություն զ∙աց: Այդ ժամանակ նա 

որոշեց կրկին դիմել կախարդական դդմին: Ինչպես առաջին ան‐ 

∙ամ՝ երեք ան∙ամ թափահարեց և ասաց. 

‐ Ես շատ եմ քաղցած: Տվեք ինձ, խնդրում եմ, ե∙իպտացորենի 

երկու բլիթ և մի բաժակ ջուր: 

Այս բառերն ասելուն պես նրա առջև՝ ափսեի մեջ, ե∙իպտացո‐ 

րենի երկու տաք բլիթ և մի բաժակ աղբյուրի ջուր հայտնվեցին: Մեծ 

ախորժակով նա կերավ բլիթները, խմեց սառնորակ ջուրը և նորից 

աշխատանքին անցավ: Տղան երկար աշխատեց: Իսկ երբ մթնեց, 

հիշեց, որ քնելու տեղ էլ չունի: Այդժամ նա դդմից տնակ խնդրեց՝ 

∙իշերելու համար: Եվ նրա այդ ցանկությունն էլ կատարվեց: 
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Եվ այդպես կրտսեր եղբայրը մնաց սարերում: Նա ջանասիրա‐ 

բար աշխատեց և շուտով տնտեսությանն անհրաժեշտ ամեն ինչի 

տեր դարձավ: 

Իսկ ավա∙ եղբայրը, դուրս անելով կրտսերին, շարունակեց ան‐ 

բանություն անել և քամուն տալ ծնողական ժառան∙ությունը: Երկու 

տարի էլ չանցած՝ հարստությունից ոչինչ չմնաց: Նրա և իր կնոջ հա‐ 

մար սև օրեր եկան: Նա իբր փորձեց աշխատել, բայց ոչինչ չկարո‐ 

ղացավ անել և ոչ էլ ուզում էր անել: Ստիպված եղավ ողորմություն 

խնդրել: 

Թափառելով ∙յուղերով ու քաղաքներով՝ նա լսեց, որ ինչ‐որ 

տեղ լեռներում իր կրտսեր եղբայրը շատ հարուստ ապրում է, և 

որոշեց նրա մոտ ∙նալ: Եվ ահա նա տեսավ եղբոր փոքրիկ, հարմա‐ 

րավետ տնակը, իսկ շուրջը՝ ցորենի, ե∙իպտացորենի ընդարձակ 

արտերն ու բազմազան բանջարեղենի մար∙աշարքերը: 

Կրտսեր եղբայրն աշխատում էր դաշտում: Տեսավ ավա∙ եղբո‐ 

րը աղքատ, սոված ու կիսամերկ և աչքերին չհավատաց: Նա խղ‐ 

ճաց եղբորը, իր տուն տարավ, կերակրեց և հա∙ուստներ հա∙ցրեց: 

Ավա∙ եղբայրը հարցրեց կրտսերին, և նա պատմեց կախար‐ 

դական դդմի մասին: 

‐ Մի քանի օրով ինձ տուր այդ կախարդական դդումը,‐ խնդրեց 

ավա∙ եղբայրը: 

‐ Լավ: Հիմա ես ոչնչի կարիք չունեմ և կարող եմ քեզ տալ,‐ 

ասաց կրտսեր եղբայրը:‐ Բայց հիշիր, որ խնդրել կարելի է այն, ին‐ 

չի կարիքը շատ ես զ∙ում: 

Ավա∙ եղբայրը խլեց կախարդական դդումը և տուն շտապեց, 

որ ուրախացնի կնոջը: Տանը կնոջը պատմեց դդմի մասին, և նրանք 

ուզեցին փորձել կախարդական ուժը: 

‐ Մենք շատ ենք սոված: Արի՛ նախ խնդրենք ամենալավ ու‐ 

տեստները,‐ առաջարկեց ամուսինը: 
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‐ Ավելի լավ է՝ արի՛արծաթ խնդրենք, իսկ արծաթով կարող ենք 

∙նել այն ամենը, ինչ ուզենանք,‐ առարկեց կինը: 

‐ Դու ճի՛շտ ես,‐ համաձայնեց ամուսինը: 

Նրանք երեք ան∙ամ թափահարեցին կախարդական դդումը և 

ասացին. 

‐ Մեզ արծա՛թ տուր: 

Հենց արտասանեցին այդ բառերը, անմիջապես նրանց առջև 

մի կտոր արծաթ հայտնվեց: Նրանք ուրախացան՝ ահա թե որքան 

հեշտությամբ կարելի է արծա՛թ ձեռք բերել: Մի ան∙ամ էլ խնդրե‐ 

ցին, հետո՝ էլի մի ան∙ամ և շատ‐շատ ան∙ամներ: 

Եվ ահա նրանց տանը այնքան շատ արծաթ հայտնվեց, որ 

շարժվել հնարավոր չէր: Այդ ժամանակ էլ նրանք որոշեցին ոսկի 

խնդրել, քանի որ ոսկին արծաթից թանկ է: Շուտով ողջ տունը ոսկով 

լցվեց, ծածկվեցին պատուհաններն ու դռները: Իսկ ավա∙ եղբայրն 

ու իր կինը խնդրում ու խնդրում էին. §Մեզ ոսկի՛ տուր: Մեզ ոսկի՛ 

տուր¦: 

Վերջապես ամուսինը բղավեց. 

‐ Ա՛յ կնիկ, մենք ինչպե՞ս պետք է լավ թաքցնենք մեր հարստու‐ 

թյունը, որ մարդիկ չտեսնեն ու չ∙ողանան: 

Բայց հենց արտասանեց այդ բառերը, ոսկին ու արծաթը հան‐ 

կարծ սովորական քարերի կույտերի վերածվեցին: 

Սաստիկ զայրացած ավա∙ եղբայրը վերցրեց կախարդական 

դդումը և ամբողջ ուժով ∙ետնին նետեց: Դդումը ջարդվեց և նրա մի‐ 

ջից մի ահռելի վա∙ր դուրս ցատկեց: 

Ավա∙ եղբայրն ու իր կինը սարսափահար փախչել ուզեցին, 

բայց փախչելու տեղ չկար. չէ՞ որ դռներն ու լուսամուտները քարե‐ 

րով էին պատված: 

Եվ վա∙րը բզկտեց այդ ծույլ և ա∙ահ մարդկանց: 
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Þատ հին ժամանակ ծովի ափին մի բարի կին էր ապրում: 
Նա հին∙ որդի ուներ, որոնք հին∙ Լյու եղբայրն էին՝ Լյու առաջին, 
Լյու երկրորդ, Լյու երրորդ, Լյու չորրորդ, Լյու հին∙երորդ: Նրանք 
այնքան նման էին, որ ոչ ոք չէր կարող նրանց տարբերել միմյան‐ 
ցից: Նույնիսկ մայրն էր երբեմն շփոթում: Բայց եղբայրներից յուրա‐ 
քանչյուրն իր առանձնահատկությունն ուներ: Ավա∙ եղբայր Լյու 
առաջինը կարող էր խմել ամբողջ ծովը, ապա նորից բաց թողնել, 
Լյու երկրորդը չէր վախենում կրակից, Լյու երրորդը կարող էր իր 
ոտքերը ձ∙ել ցանկացած երկարությամբ, Լյու չորրորդի մարմինը 
ամենաամուր երկաթից ամուր էր, իսկ ամենակրտսերը՝ Լյու հին∙ե‐ 
րորդը հասկանում էր թռչունների ու կենդանիների լեզուն: 

Նրանք երջանիկ և բարեկեցիկ էին ապրում: Լյու առաջինը ձուկ 
էր որսում, Լյու երկրորդը տան կրակը միշտ վառ էր պահում, Լյու 
երրորդն ու Լյու չորրորդը դաշտում էին աշխատում, իսկ Լյու հին∙ե‐ 
րորդը սա∙եր ու ոչխարներ էր արածեցնում: 

Մի ան∙ամ այնտեղ, որտեղ ապրում էին Լյու եղբայրները, որսի 
եկավ նահան∙ի հարուստ և չար կառավարիչը: Անտառի բացա‐ 
տում նա տեսավ հոտն արածեցնող հովիվ տղային: Նա Լյու հին∙ե‐ 
րորդն էր: Նրա կողքին մի ∙եղեցիկ քարայծ էր քնած: Կառավարիչը 
ձեռքն առավ իր աղեղը և նշան բռնեց նրա վրա: Վախեցած Լյուն 
ճչաց, իսկ այծիկը մի ցատկով թաքնվեց անտառում: Թավուտից 
շուրջը նայեց եղջերուն: Լյուն կանչեց նրան եղեջերուի լեզվով. §Փրկ‐ 
վի՛ր¦,‐ և եղջերուն չքացավ: Բացատում հայտնվեցին ուրախ նա‐ 
պաստակները: Լյուն նրանց ձայն տվեց նապաստակային լեզվով, և 
նրանք հեռու սլացան: Բոլոր ∙ազանները թաքնվեցին, անտառը 
դատարկվեց: Իզուր էր կառավարիչը նետերն արձակում և ապարդ‐ 
յուն կորցնում: Նա սաստիկ զայրացած էր: Իսկ բարի Լյուն ուրախա‐ 
նում էր, որ հասցրեց օ∙նել իր անտառային բարեկամներին: 
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Չար կառավարիչը հրամայեց ձերբակալել Լյու հին∙երորդին: 
Նրան քաղաք տարան և սոված վա∙րի մոտ՝ վանդակի մեջ նետե‐ 
ցին: Կառավարիչը կարծում էր, թե վա∙րը կբզկտի համարձակ աղ‐ 
քատին, բայց Լյու հին∙երորդը վա∙րային լեզվով խոսեց վա∙րի 
հետ, և ամեհի ∙ազանը նրան չդիպավ: 

Այդ մասին իմացավ կառավարիչը և ավելի չարացավ: Նա հրա‐ 
մայեց ∙լխատել Լյու հին∙երորդին: Բայց երբ իր եղբոր մոտ՝ բանտ 
եկավ Լյու չորրորդը, որի մարմինն ավելի ամուր էր ամենաամուր 
երկաթից, եղբոր փոխարեն նա բանտում մնաց, իսկ Լյու հին∙երոր‐ 
դը հան∙իստ դուրս եկավ և տուն ∙նաց: Նրանք այնքան նման էին 
միմյանց, որ ոչ ոք ոչինչ չնկատեց: 

Հաջորդ առավոտյան Լյու չորրորդին քաղաքի հրապարակ 
տարան: Դահիճն ուզեց ∙լխատել նրան, բայց ամենածանր և ամե‐ 
նաամուր սուրը, հարվածելով Լյու չորրորդի երկաթյա վզին, փշրվեց 
և ցաքուցրիվ եղավ: Այդ ժամանակ կատաղած կառավարիչը հրա‐ 
մայեց նրան բանտ տանել, իսկ առավոտյան հանդու∙ն աղքատին 
բարձր ժայռից ցած նետել: 

Գիշերը բանտ թափանցեց Լյու երրորդը, որը կարող էր իր ոտ‐ 
քերը ձ∙ել ցանկացած երկարությամբ, և այնտեղ մնաց եղբոր փո‐ 
խարեն: Եվ կրկին ոչ ոք ոչինչ չկռահեց: 

Արշալույսին Լյու երրորդին բարձր ժայռի վրա բարձրացրին: 
Եթե որևէ մարդու ցած նետեին այդ ժայռից, կջախջախվեր ու կմեռ‐ 
ներ: 

Եվ ահա դահիճները հրեցին Լյու երրորդին, իսկ նա հան∙իստ 
ձ∙եց իր հրաշալի ոտքերը և կան∙նեց այնպես, կարծես ոչինչ էլ չէր 
եղել: Կատաղած կառավարիչը հեռացավ իր պալատ: Այդ նույն օրը 
նա հրամայեց խարույկի վրա այրել անհնազանդ Լյուին: 

Դահիճները հրապարակում՝ կառավարչի պալատի առջև, մի 
վիթխարի խարույկ սարքեցին: Պահակազորը աղեղներով և նիզակ‐ 
ներով շրջապատեց հրապարակը: Մարդկանց բազմություններ էին 
∙ալիս բոլոր կողմերից: 
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Այդ ժամանակ Լյու երկրորդը, որը չէր վախենում կրակից, 
բանտ մտավ և աննկատ փոխարինեց Լյու երրորդին: Դեռ նոր էր 
հասցրել դա անել, երբ կառավարիչը մահապատիժը սկսելու նշան 
տվեց: 

Դահիճները բռնեցին Լյու երկրորդին և վիթխարի խարույկի մեջ 
նետեցին: Բոցը տներից էլ վերև բարձրացավ: Լյու երկրորդը անհե‐ 
տացավ կրակի և սև ծխի մեջ: Ամբոխը արտասվում էր խղճահարու‐ 
թյունից, իսկ դաժան կառավարիչը չարանեն∙ ծիծաղում էր: 

Սակայն շուտով ծուխը ցրվեց, և բոլորը տեսան, որ կրակի մեջ‐ 
տեղում կան∙նած է Լյու երկրորդը և ժպտում է այնպես, կարծես 
ոչինչ էլ չի եղել: Կառավարիչը քիչ մնաց կատաղությունից շնչահեղձ 
լիներ: 

‐ Ի՞նչ մարդ է սա,‐ ճչաց նա:‐ Կրակի մեջ չի այրվում, ժայռից ընկ‐ 
նելիս չի ջախջախվում, թուրը նրան չի կտրում, և նույնիսկ ամեհի 
վա∙րը չի հոշոտում նրան: Այսպիսի բան հնարավոր չէ, որ ես՝ հզոր 
կառավարիչս, չկարողանամ հասարակ ∙յուղացու հախից ∙ալ: 

Եվ դաժան կառավարիչը որոշեց Լյուին տանել հեռավոր ծովը, 
վզին ծանր քար կապել և ջրահեղձ անել: §Գուցե նա ջրի՞ց էլ չի վա‐ 
խենում¦,‐ մտածեց կառավարիչը:‐ Միևնույն է, քարը նրան չի թող‐ 
նի լողալով ջրի երես դուրս ∙ալ: Թող ծովի հատակին էլ մնա¦: Եվ 
նույն օրվա երեկոյան նա հրամայեց մահապատիժն ի կատար 
ածել: 

Մեծ դժվարությամբ բանտ մտավ Լյու առաջինը, որը կարող էր 
խմել ողջ ծովը: Նա զբաղեցրեց իր եղբոր տեղը և սկսեց սպասել: 

Երեկոյան նրան նավ նստեցրին: Կառավարիչն իր շքախմբով 
տեղավորվեց մի ուրիշ նավում: Նավերը լողացին ծովի խորքը: Ամե‐ 
նախոր տեղում Լյու առաջինի վզին հսկայական քար կախեցին, և 
դաժան կառավարչի ազդանշանով ծովի ալիքների մեջ նետեցին: 

Հենց Լյու առաջինը ջրով ծածկվեց, իսկույն սկսեց ծովի ջուրը 
խմել: Կառավարիչը տեսավ, որ ծովը անհետանում է ինչ‐որ տեղ և 
սարսափից ∙ունատվեց: Շուտով ծովի հատակը մերկացավ: Նավե‐ 
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րը շրջվեցին, կառավարիչն ու իր շքախումբը խրվեցին ծովային 
տիղմի մեջ: 

Այդ ժամանակ Լյու առաջինը քարի կապը քանդեց, հան∙իստ 
ափ դուրս եկավ, ապա ծովը կրկին բաց թողեց: 

Կառավարիչն իր շքախմբի հետ այդպես էլ ծովի հատակում 
մնաց, իսկ ժողովուրդը ուրախացավ և փառաբանեց անհաղթ Լյու 
եղբայրներին: 
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Î²ðØÆð ÞàôÞ²ÜÀ 

Øի ժամանակ լեռներում Տուլին անունով մի միայնակ պա‐ 
տանի էր ապրում: Լեռան լանջին նա մշակում էր իր հողը և բրինձ 
ցանում: Արևն անխնա այրում էր, և քրտինքի՝ բակլայի պես խոշոր 
կաթիլները, ∙լորվելով պատանու դեմքի և կրծքի վրայով, հոսում 
էին դեպի քարաժայռերի միջև ընկած կիրճը: 

Եվ շուտով այդ կիրճում, հենց քարերի վրա մի շուշան աճեց՝ 
ճկուն ցողունով և վառ կանաչ տերևներով: Սպիտակ հասպիսի պես 
∙եղեցիկ բացված ծաղիկը պայծառ շողշողում էր արևի տակ և, 
թեթև զեփյուռից տատանվելով, քնքշորեն եր∙ում. §Օ‐օ՜, ա‐ա՜¦: 
Տուլինը կան∙նում էր՝ բահին հենված, և զարմանում. 

‐ Ա՛յ քեզ հրաշք: Քարի վրա ծաղիկ է աճել ու նաև եր∙ո՛ւմ է: 
Ամբողջ օրը պատանին աշխատում էր իր դաշտում, և զարմա‐ 

նալի ծաղիկը կիրճից նրա համար քնքշալի եր∙ում էր: Եվ որքան 
ավելի շատ էր հո∙նում Տուլինը, այնքան ավելի ∙որովալից էր եր‐ 
∙ում շուշանը: 

Մի օր առավոտյան Տուլինը դաշտ եկավ և տեսավ, որ ծաղկը 
պառկած է ∙ետնին. նրան վայրի ∙ազանները տրորել էին: Պատա‐ 
նին օ∙նեց նրան բարձրանալու և ասաց. 

‐ Խե՛ղճ շուշան, այստեղ թափառում են վայրի վարազները, և ու‐ 
ժեղ քամի է փչում: Արի՛ քեզ իմ խրճիթը տանեմ: 

Նա ծաղիկը հանեց կիրճից, տուն տարավ և տնկեց բրնձի սան‐ 
դի մեջ: Առավոտյան պատանին ∙նում էր լեռները՝ աշխատելու, իսկ 
երեկոյան՝ լամպի լույսի տակ զամբյուղներ էր հյուսում: Նա շնչում էր 
հիասքանչ շուշանի բույրը, լսում նրա մեղմանուշ եր∙ը, և նրա դեմ‐ 
քից ժպիտը չէր հեռանում: 

Եկավ Աշնանամիջի տոնը: Այդ երեկո լուսամուտից այն կողմ լու‐ 
սինը պայծառ շողում էր, իսկ սենյակը լուսավորվում էր լամպի կար‐ 
միր լույսով: Տուլինը, ինչպես միշտ, զամբյուղ էր հյուսում: Հանկարծ 
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լամպը պայծառ առկայծեց, և նրա մեջ մի խոշոր, կարմիր շուշան 
բացվեց: Ծաղկից մի ∙եղեցիկ ճերմակազ∙եստ աղջիկ դուրս ցատ‐ 
կեց և զրն∙ուն եր∙եց. 

Կրակ է բոցկլտում շուշանը կարմիր, 
Խավար ∙իշերը դարձնում է ցերեկ: 
Օրնիբուն դատող ազնի՛վ պատանի, 
Ծաղկանց փերին է քեզ ուզում օ∙նել: 

Աղջիկը ծիծաղեց, իսկ շուշանի ճերմակ ծաղիկը կարծես չէր էլ 
եղել: 

Տուլինը և Ծաղկանց փերին ամուսիններ դարձան: Ցերեկը 
նրանք ուրախ‐զվարթ աշխատում էին դաշտում, երեկոյան նստում 
լամպի մոտ. մեկը զամբյուղ էր ∙ործում, մյուսը՝ ասեղնա∙ործում: Եվ 
նրանց կյանքը մեղրի նման քաղցր էր: 

Շուկայի օրերին Տուլինը բրինձ, զամբյուղներ և իր կնոջ ասեղ‐ 
նա∙ործություններն էր վաճառում: Երկու տարի անց հնդկեղե∙նից 
հյուսած խրճիթի փոխարեն նրանք աղյուսաշեն մեծ տուն ունեին, 
շտեմարանները լի էին բրնձով, իսկ ∙ոմերը՝ կովերով ու ոչխարնե‐ 
րով: Տուլինը սկսեց հարուստ ապրել և այլևս չուզեց դաշտում աշ‐ 
խատել ու զամբյուղ ∙ործել: Այժմ նա փքված՝ ծխամորճը բերանին, 
թռչնակով վանդակը ձեռքն առած, զբոսնում էր շրջակայքում: Կինը 
խնդրում էր նրան բահ, ման∙աղ կամ ասեղնա∙ործության համար 
մետաքսաթել առնել, իսկ նա ∙ինի էր առնում և հարբեցողությամբ 
զբաղվում ողջ ∙իշեր: Երբ կինը նրան լեռան լանջին աշխատելու էր 
կանչում, Տուլինը տրտնջում էր, թե իր ձեռքերն ու ոտքերը ցավում 
են: Իսկ երբ նրան առաջարկում էր լամպի տակ աշխատել, հան‐ 
կարծ աչքերն էին շաղվում: Հաճախ կինն ասում էր Տուլինին. 

‐ Մենք այնքան էլ լավ չենք ապրում: Պետք է շատ աշխատել, 
բայց ինձ համար մենակ դժվար է: Օ∙նի՛ր ինձ, Տուլի՛ն: 

Իսկ Տուլինը միայն քիթն էր վեր քաշում և հայացքը մի կողմ 
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փախցնում, հետո ծխում էր և զբոսանքի կամ հարևան ∙յուղ՝ վե∙ 
խաղալու ∙նում: 

Մի երեկո Տուլինի կինը միայնակ նստել էր լամպի մոտ և ասեղ‐ 
նա∙ործում էր: Աշնանամիջի տոնն էր, և Տուլինը ∙յուղ էր ∙նացել՝ ու‐ 
րախանալու: Հանկարծ լամպը պայծառ առկայծեց, և նրա մեջ մի 
խոշոր, կարմիր շուշան բացվեց: Ծաղկից մի սքանչելի ∙ունա∙եղ 
սիրամար∙ դուրս ցատկեց և, պոչը տարածելով, եր∙եց. 

Կրակ է բոցկլտում շուշանը կարմիր, 
Խավար ∙իշերը դարձնում է ցերեկ: 
Աշխատանքն ատող ա՛յ ծույլ ամուսին, 
Ծաղկանց փերին քեզ շուտով կլքի: 
Սիրամար∙ը Տուլինի կնոջը նստեցրեց իր մեջքին և պատուհա‐ 

նից դուրս թռավ: Այդ ժամանակ Տուլինը վազելով սենյակ հասավ: 
Ուզեց բռնել սիրամար∙ի պոչից, բայց չհասցրեց: Միայն մի փետուր 
մնաց նրա ձեռքին: Տուլինը նայեց երկնքին և տեսավ, որ սիրա‐ 
մար∙ն իր կնոջը տանում է ուղիղ դեպի լուսին: 

Տուլինը մենակ մնաց և քանի որ իր մասին հո∙ացող չուներ, բո‐ 
լորովին ծուլացավ: Միայն խմում էր, ուտում, ծխում և զբոսնում: Կե‐ 
րավ ուտելիքների ողջ պաշարը, վաճառեց անասունները, մաշվե‐ 
ցին շորերը: 

Եվ ահա եկավ այն օրը, երբ ոչինչ չուներ ոչ ուտելու, ոչ ծախելու 
և ոչինչ՝ որով մի բան կարողանար առնել: Նա սկսեց քրքրել հին շո‐ 
րերը և դրանց մեջ հանկարծ ∙տավ կնոջ ∙ործած փոքրիկ ∙որ∙ը: 
Նրա վրա պատկերված էին ինքն ու իր կինը՝ դաշտում աշխատելիս, 
բրնձի ընձյուղներով ծածկված սարալանջը, ոսկու պես շողշողացող 
արտը: Գոր∙ի մյուս երեսին պատկերված էր, թե ինչպես էին իրենք 
աշխատում լամպի լույսի տակ. ինքը զամբյուղ էր ∙ործում, կինը՝ 
ասեղնա∙ործում: 

Նայեց Տուլինը փոքրիկ ∙որ∙ին և մտքերի մեջ ընկավ: Այդտեղ 
նրա աչքերից, ինչպես լեռնային աղբյուրներից, արցունքներ ցայ‐ 
տեցին, և նա ∙լուխը բռնեց. 
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