
Առլեն Շահվերդյան. Անտառի հավաքականը և մեծ ֆուտբոլը: © Հեղինակային բոլոր 
իրավունքները պաշտպանված են: 

1 

ԱՌԼԵՆ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ 
 

 

²Üî²èÆ 

Ð²ì²ø²Î²ÜÀ  
 

 

 

 

ºì  
 

 

 

 

ØºÌ  

üàôî´àÈÀ 



Առլեն Շահվերդյան. Անտառի հավաքականը և մեծ ֆուտբոլը: © Հեղինակային բոլոր 
իրավունքները պաշտպանված են: 

2 

 
 
 
 

ԱՌԼԵՆ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ   

 
ԱՆՏԱՌԻ ՀԱՎԱՔԱԿԱՆԸ 

ԵՎ ՄԵԾ ՖՈՒՏԲՈԼԸ  
 

Երգիծական հեքիաթ  
 

Էլեկտրոնային գիրք, 20 էջ 
Երևան, 2018 թ.  

 
 

© Սույն էլեկտրոնային գրքի բոլոր իրավունքները 
պատկանում են հեղինակին և պաշտպանված են օրենքով  

 
 
 

This e-Book is Copyright protected  
© All Rights Reserved, 2018, Yerevan, Armenia 

  
 
 
 
 
  



Առլեն Շահվերդյան. Անտառի հավաքականը և մեծ ֆուտբոլը: © Հեղինակային բոլոր 
իրավունքները պաշտպանված են: 

3 

 
 
 
 
 
 

 
 

Գիրքը պաշտոնապես ներկայացված է  
Առլեն Շահվերդյանի գրական բլոգ-կայքում 

 
The Book is officialy presented in  

Arlen Shahverdyan’s Literary Blog: 
 

http://arlenshah.wordpress.com 
 
 

© Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են, 2018 
© All Rights Reserved, 2018 

 
 
 
 
 
  



Առլեն Շահվերդյան. Անտառի հավաքականը և մեծ ֆուտբոլը: © Հեղինակային բոլոր 
իրավունքները պաշտպանված են: 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

²Üî²èÆ Ð²ì²ø²Î²ÜÀ  

ºì 

ØºÌ üàôî´àÈÀ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Առլեն Շահվերդյան. Անտառի հավաքականը և մեծ ֆուտբոլը: © Հեղինակային բոլոր 
իրավունքները պաշտպանված են: 

5 

 Բարև՛, սիրելի ֆուտբոլասեր բարեկամներ: Այսօր տո՛ն է, ֆուտբոլային 
տո՛ն, քանի որ կայանալու է առաջնության եզրափակիչ հանդիպումը: Այսօր 
որոշվելու է, թե ո՞վ է լավագույնը: Մենք հեռարձակում ենք այս իրադարձությունն 
ուղիղ եթերում: Համոզված եմ, որ ֆուտբոլասերները հիմա ուղղակի գամված են 
իրենց հեռուստացույցների առջև: Այստեղ՝ «Վիթխարիո» վիթխարի 
մարզադաշտում հավաքվել է շուրջ 50 հազար հանդիսատես, բոլորը եկել են 
բավականություն ստանալու ֆուտբոլից: 
 Եվ այսպես, սիրելի բարեկամնե՛ր, այսօր եզրափակիչն է, հանդիպելու են 
երկու ուժեղագույն թիմերը՝ ՙԻսպանական Գայլերը՚ ու մեր անտառի 
հավաքականը՝ ՙԱնտառամեջը՚:  
 Սիրելի հեռուստադիտողներ, մարզադաշտում հանդիսատեսը ուղղակի 
հրճվո՜ւմ է, ուրախանում, քանի որ րոպեներ անց, ընդամենը րոպենե՜ր անց տեղի 
է ունենալու ճակատագրակա՛ն հանդիպումը: 
 Տեղեկացնեմ, որ առաջին անգամ այս խաղի հեռարձակման հովանավորն 
է ոչ ավել ոչ պակաս՝ ՙԿոտոշ-սմբակ՚ բուքմեյքերական ընկերությունը: ՙԿոտոշ-
սմբակ՚՝ հաճելի ժամանց, շահավետ խաղադրույքներ: 
 Եվ այսպես, սիրելի ֆուտբոլասերներ, ուշադրությո՛ւն, ուշադրությո՛ւն, 
ահա՜ և թիմերը, նրանք մտնում են մարզադաշտ: Դուք տեսնում եք, թե ինչպես են 
մարզադաշտ մտնում ՙԻսպանական Գայլեր՚ թիմի ֆուտբոլիստները: Նրանք 
հպարտ-հպարտ հասնում են կանաչ խոտածածկին: Կենդանական աշխարհի 
ֆուտբոլային նախորդ առաջնությունում չեմպիոնի տիտղոսը նվաճելուց հետո 
այս թիմը ավելի ու ավելի է ուժեղացել և այսօր համարվում է առաջատարը 
կենդանական մարզաշխարհում:  
 ՙԻսպանական Գայլերի՚ հետ միասին մարզադաշտ են մտնում մեր 
անտառի հպարտությունն հանդիսացող ՙԱնտառամեջ՚ թիմի խաղացողները: 
 Այս պահին, հնչում են երկու թիմերի օրհներգները՝ Գայլերի ոռնոցն ու 
Անտառամեջի պետական դայլայլը: Լսենք օրհներգները, որից հետո 
կշարունակեն: 
 Այսօրվա խաղի մրցավարն է Բվեճը, շատ հայտնի մի մրցավար, նա մեծ 
հեղինակություն է վայելում: Նրան այսօր կօգնեն եզրային մրցավարները՝ բվերը: 
 Մրցավարը և թիմերի ավագները որոշում են, թե որ կիսադաշտերն են 
զբաղեցնելու թիմերը: 
 Եվ այսպես, ներկայացնեմ ՙԻսպանական Գայլեր՚ թիմը: Համար 1՝ 
դարպասապահ Գայլ, համար 2՝ գայլ, համար 3՝ գայլ… Մի խոսքով, սիրելի 
ֆուտբոլասերներ, դուք կռահեցիք, որ նրանք բոլորն էլ գայլեր են: Թիմի մարզիչն 
է Լուպուսը՝ Canis lupus գայլային տիտղոսակիր տեսակի տոհմից: 
 Այժմ ներկայացնեմ ՙԱնտառամեջ՚ թիմի խաղացողներին: Եվ այսպես, 
համար 1՝ դարպասապահ Դոբերման, համար 2՝ Խոզուկ, համար 3՝ Խոզուկի 
երկվորյակ եղբայրը, համար 4՝ Արջուկ, համար 5՝ Գորշուկ, համար 6՝ 
Նապաստակ, համար 7՝ Պոնի, համար 8՝ Հովազ, համար 9՝ Խոյ (թիմի ավագ), 
համար 10՝ Բադակտուց և համար 11՝ Գետաձի: Թիմի մարզիչն է փորձառու 
Արագիլը: Ցավոք, վերջին մի քանի խաղաշրջանների ընթացքում Արագիլի 
անհաջողություններն հաջորդում էին մեկը մյուսին, և այսօր ՙԱնտառամեջ՚ թիմը 
պիտի անպայման հաղթանակ տանի, որպեսզի Արագիլի հեղինակությունը 
վերականգնվի: Ֆուտբոլասերները հիշում են, որ ՙԼճակ՚ և ՙԿոճղ՚ թիմերի 
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պարտություններից հետո, որոնց մարզիչն էր Արագիլը, նրան մի կերպ 
վստահվեց ՙԱնտառամեջ՚ թիմը: Այսօր ՙԱնտառամեջը՚ եզրափակչում է ու 
հույս կա, որ Արագիլը կկարողանա վերականգնել իր բարի համբավը: Ինչևէ, 
չշտապենք, իրադարձություններից առաջ չընկնենք ու հետևենք խաղին:  
 Եվ այսպես, այսպիսի կազմով է այսօր ՙԱնտառամեջ՚ թիմը դուրս եկել 
խաղադաշտ: Ճիշտ է, դժվար է ասել, թե ինչո՞ւ հենց այսպիսի կազմով, ի՞նչ 
սկզբունքներից ելնելով է Արագիլը ընտրել հենց այս կազմը, քանի որ 
ՙԱնտառամեջն՚ էլի լավ խաղացողներ ուներ: Ամեն դեպքում, մարզիչը նա է ու 
նա էլ որոշում է, թե ով պիտի այս պահին լինի խաղադաշտում և պաշտպանի մեր 
անտառի պատիվը: 
 Հնչում է մրցավարի սուլիչն ու ահա՜, խաղը սկսվա՜ծ է: Գնդակին առաջինը 
դիպչում են ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստներն ու սկսում են խաղը: Սակայն 
սպասե՛ք, հազիվ էին նրանք մեկ-երկու փոխանցում արել, երբ տեսե՛ք 
ՙԻսպանական Գայլերը՚, կայծակնային արագությամբ խլում են գնդակն ու 
նետվում առաջ, նետվում ամբողջ թիմով: ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստների 
համար դեպքերի այսօրինակ շրջադարձը անսպասելի էր, քանի որ նրանք հույս 
ունեին, որ գոնե մի քանի րոպե կխաղան գնդակով, այդ կլոր ու գլորվող իրով: 
Բայց ո՜չ, ՙԳայլերը՚ առաջ են ընթանում, փոխանցո՛ւմ, նորի՛ց փոխանցում, 
նրանք արդեն Դոբերմանի դարպասի մոտ են: Դեպի գնդակն են նետվում 
պաշտպաններ Արջուկն ու Գետաձին: Կպնում են իրար ու երկուսով վայր 
ընկնում: Ինչպիսի՜ անհաջողություն, երկու պաշտպան երկուսն էլ՝ խոտածածկին 
փռված: Իսկ ՙԳայլերը՚ օգտվում են դրանից, և՜ս մեկ փոխանցում, հարվա՜ծ, 
գնդակը մի՛ փոքր բարձր է թռչում դարպասի վրայից:  
 Այո՜, առաջին լո՜ւրջ վտանգը հակառակորդի կողմից, առաջին լուրջ 
իրավիճակը, որը ՙԳայլերը՚ ստեղծեցին խաղի առաջին իսկ րոպեների 
ընթացքում: ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստները պետք է ավելի՛ զգոն լինեն, 
ավելի՜ ուշադիր:  
 Դոբերմանը զայրացել է, նա հաչում է Գետաձիու ու Արջուկի վրա: Նրան 
հասկանալ կարելի է: Դարպասապահը տեղին է դժգոհում, քանի որ երկու 
պաշտպանները իրար խանգարեցին ու հնարավոր է, այո՜, այո՜, հնարավոր է, որ 
ամեն ինչ ավարտվեր տխուր ելքով, շաաատ տխուր ելքով, ես կասեի՝ 
տխրագույն: Ինչո՞ւ, որովհետև հոգեբանորեն դժվար կլիներ ՙԱնտառամեջի՚ 
ֆուտբոլիստներին խաղի նախաձեռնությունը վերցնել իրենց ձեռքը, եթե առաջին 
իսկ րոպեներից ՙԳայլերը՚ բացեին խաղի հաշիվը: 
 Դոբերմանը ուժե՜ղ հարվածով գնդակն ուղարկում է դաշտի կենտրոն: 
Համար 2՝ Խոզուկ, փոխանցում համար 3-ին՝ եղբորը: Վերջինս փորձում է խաբս 
տալ, ևս մի քանի մետր առաջ է ընթանում, սակայն ո՜չ, նա կորցնո՜ւմ է գնդակը: 
Ասեմ, որ Արագիլը հազիվ էր Խոզուկ եղբայրներին մտցրել հավաքական: Նա չէր 
ուզում, սակայն Կենդանիների Ֆուտբոլի ֆեդերացիան պնդեց, որ Խոզուկները 
պիտի անպայման խաղան, իսկ քանի որ Կենդանիների Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի 
նախագահը սարսափազդու Կոկորդիլոսն է, ապա եղբայրներին վերցրեցին 
հավաքականի հիմնական կազմ: Ճիշտ է, նրանք առանձնապես չեն փայլում 
ֆուտբոլային իրենց վարպետությամբ: Ամեն դեպքում, չշտապենք, դեռ անցել է 
խաղի առաջին խաղակեսի 10-րդ րոպեն: 
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 ՙԳայլերը՚ նոր գրոհ են սկսում: Ինչպիսի՜ վարպետություն, նրանք խաղում 
են բարձրակարգ ֆուտբոլ: Այո՛, պետք է արժանին մատուցել մրցակցին, քանի 
որ ՙԳայլերն՚ այսօր իսկապես հրաշալի մարզավիճակում են: Կենդանիների 
ֆուտբոլային հավաքականները մարդկանց ֆուտբոլային հավաքականների պես 
չեն, որ երբեմն կրում են խայտառակ պարտություններ ու դուրս մնում հետագա 
պայքարից, դուրս մնում առաջնությունից: Կենդանիների գավաքականներն 
ամուր են ու զորեղ: Ասվածի ապացույցը՝ գործող չեմպիոնն է, որն այսօր էլ 
փայլում է, ինչի հետևանքով ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստներին իսկապես շատ 
դժվար կլինի:  
 Ի՞նչ ասեմ, առա՛ջ, ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստներ, առա՛ջ դեպի 
հաղթանակ: 
 Սակայն Գայլերը նորից հայտնվել են մրցակցի կիսադաշտում: Լո՛ւրջ գրոհ 
է: Դեպի գնդակն են նետվում կիսապաշտպաններ Պոնին, Բադակտուցը ու էլի 
Խոզուկ եղբայրները: Մեկը չկա ասի էդ Խոզուկ եղբայրներին այդքան ակտիվ 
չլինեն, ավելի են խանգարում: Պայքա՛ր գնդակի համա՜ր: ՙԳայլերին՚ հաջողվում 
է անցնել հակառակորդի պատնեշն ու դեռ ավելին՝ փոխանցում անել: 
ՙԳայլերից՚ մեկն առա՜ջ է նետվում, նրա դիմաց ազատ տարածություն է, ո՜չ 
մեկը չկա: Դոբերմանը գոռո՛ւմ է, որ պաշտպանները փակեն մրցակցի 
ճանապարհը, Գետաձին ու Արջուկը նորի՜ց նետվում են դեպի գնդակը, 
Դոբերմանը հիմա էլ նրա՜նց վրա է գոռում, որ իրար հանկարծ չդիպչեն, սակայն 
ո՜չ, նորից բախվում են իրար, երկուսով փռվում են գետնին, և ՙԳայլերի՚ 
հարձակվողը հեշտությամբ կարողանում է առաջ ընթանալ: Հարվա՜ծ և գոոոոո՛լ: 
Այո՜, առաջի՜ն գո՛լն այս խաղում, «1:0»:  
 Դոբերմանը բռնել է գլուխը, թիմը հուսահատված է: ՙԳայլերը՚ 
գրկախառնվել են, նրանք քմծիծաղ են տալիս ՙԱնտառամեջի՚ թիմի վրա: 
ՙԻսպանական Գայլերի՚ երկրպագուները հրճվում են ու տոնում իրենց սիրելի 
թիմի հաջողությունը, իսկ ՙԱնտառամեջի՚ երկրպագուները սուլում են, նրանք 
դժգոհում են:  
 Արագիլը լրջացել է: Այսպիսի թիմով ակնկալել հաղթանակ՝ շատ 
համարձակ ու հավակնոտ քայլ էր նրա կողմից: ՙԱնտառամեջի՚ 
ֆուտբոլիստներն այնպես են խաղում, այնպես անկազմակերպ են դաշտում, որ 
մինչև հիմա թիմի հարձակվողներին՝ Հովազին ու Խոյին անգամ մի փոխանցում 
չեն արել: 
 Արագիլը գոռալով մի քանի ցուցումներ է տալիս իր խաղացողներին, 
ասում, որ փոխանցում անեն հարձակվողների ուղղությամբ. միայն 
պաշտպանողական ֆուտբոլ խաղալը ճիշտ չէ, պետք է հակագրոհների 
օգնությամբ հակառակորդին անակնկալի բերել: ՙԱնտառամեջ՚ թիմը, կարծես 
թե, սթափվում է իր մարզչի խիստ ցուցումներից ու ավելի ոգևորվում: 
 Դոբերմանը գնդակը նետում է Արջուկին: Վերջինս մի քանի մետր վազում 
է ու գնդակը փոխանցում առաջ՝ Նապաստակին: Զարգանում է նոր գրոհ, 
զարգանում դանդաղ: Դիրքային գրոհ է, սակայն պետք չէ այսպես դանդաղ սկսել 
այն: Գայլերը աչալուրջ կերպով հետևում են ու ամեն վայրկյան կարող են խլել 
գնդակը: ՙԳայլերից՚ մեկը նետվում է դեպի Նապաստակը: Պատկերացնո՞ւմ եք, 
Նապաստակը վախից բաց է թողնում գնդակը: Ամո՛թ է, ամո՛թ է Նապաստա՛կ, 
մի կողմ դրեք բնազդային վախերը, սա ֆուտբո՜լ է, այստեղ զոհ ու գիշատիչ չկա, 
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պետք է խաղալ, խաղալ անձնուրաց կերպով: Արագիլը նյարդայնացած է, 
առանց այդ էլ Նապաստակին ծանոթով էր մտցրել մեկնարկային կազմ, հիմա էլ 
նա իրեն խայտառակ է անում ամբողջ կենդանական աշխարհով մեկ:  
 ՙԳայլերը՚ նորից խլում են գնդակը: Փորձելով ուղղել իրավիճակը՝ 
Նապաստակը նետվում է դեպի գնդակը, սակայն խլել այն չի կարողանում: 
Պայքարին միանում է Բադակտուցը: ՙԳայլերից՚ մեկը հրում է նրան, և 
Բադակտուցը իր լայն կտուցով խրվում է կանաչ խոտածածկի մեջ: Հնչում է 
մրցավարի սուլիչն ու խաղն ընդատվում է. կանոնների խախտում ՙԻսպանական 
Գայլերի՚ կողմից: Արդարության համար պետք է ասել, որ Բադակտուցը մի քիչ 
ձև թափեց, քանի որ իրականում նրան այդպես ուժեղ չհրեցին, սակայն 
Բադակտուցին հաջողվեց դեղին քարտ վաստակել, ՙԳայլերի՚ 8-րդ համար 
Գայլը ստանում է դեղին քարտ ու լուրջ զգուշացում: Առաջին կանոնների 
խախտումը այս խաղում: Հավանաբար ՙԳայլերի՚ նյարդերն արդեն տեղի են 
տալիս: Դե իսկ ո՞ւմ նյարդերը տեղի չէին տա, եթե քո մրցակիցը անկազմակերպ 
Խոզուկներ են, խառնված Շլդիկ կամ էլ անճոռնի Բադակտուց: 
 Ինչևէ, տուգանային հարվածն իրացնում է Նապաստակը, սակայն հայտնի 
չէ, թե ուր էր նայում նա, քանի որ հարվածից հետո գնդակը դուրս է գալիս 
դաշտի սահմաններից: «Անտառամեջի» դարպասապահ Դոբերմանի դեմքին 
լիքը խոսքեր են նշմարվում Նապաստակի հասցեին… 
 Խաղը շարունակվում է: ՙԳայլերն՚ առաջ են ընթանում, կորցնում են 
գնդակը, և ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստները լավ հնարավորություն են 
ստանում: Հակագրոհը սկսում է Պոնին: Նա արագ փոխանցում է անում 
Նապաստակին: Վերջինս նետվում է առաջ, սակայն առջևում ՙԳայլերի՚ 
հենակետային պաշտպաններն են, կարծում եմ, որ կռահում եք՝ 
կիսապաշտպաններ Գայլը և Գայլը: Փոխանցում աջ եզր, այնտեղ նույն Պոնին է, 
նորից փոխանցում, համար 2՝ Խոզուկ, համար 10՝ Բադակտուց, փոխանցում 
ավելի առաջ՝ 8-րդ համարին: Վերջապես գնդակը թիմի հարձակվողներից մեկի 
մոտ է: Հովազը բարձրակա՛րգ ֆուտբոլիստ է ու կարող է, այո՜, կարո՜ղ է լուրջ 
վտանգ ստեղծել հակառակորդի կիսադաշտում: Բայց այս պահին Հովազը 
զարմացած է, որ իրեն վերջապե՜ս գնդակ հասավ: Ինչևէ, նա սրընթաց կերպով 
ներխուժում է մրցակցի տուգանային հրապարակը: ՙԳայլերի՚ դարպասապահը 
ալաչուրջ հետևում է Հովազին: Պաշտպանները նետվում են դեպի հարձակվողը: 
Այստեղ Հովազը փոխանցում է անում Խոյին, որը իր թիմակցին օգնության է 
նետվել: Խոյն հրաշալի խաբկանքով կարողանում է գնդակն իր մոտ պահել: 
Նորի՜ց փոխանցում Հովազին, հրաշալի՜ գրոհ է, հրաշալի խաղարկո՜ւմ, կարելի է 
հարվածե՜լ, հարվա՜ծ… Ո՛չ, ՙԳայլերի՚ դարպասապահը հետևում էր գնդակի 
ընթացքին, նա ճիշտ տեղում էր, կռահեց գնդակի ուղին ու անմիջապես բռնեց 
գնդակը:  
 Այո՜, առաջին լուրջ վտանգը, որը ստեղծեցին ՙԱնտառամեջի՚ 
ֆուտբոլիստները: Սակայն, ՙԻսպանական Գայլերը՚ դրանից խուճապի 
չմատնվեցին, և մինչև Խոզուկը, մյուս Խուզուկը, Նապաստակն ու Պոնին իրար 
մեջ արագ քննարկում էին, թե ինչ անեն, ՙԳայլերը՚ նոր գրոհ ձեռնարկեցին, 
շա՜տ արագ գրոհ: Մի տեսեք, թե ի՛նչ արագությամբ են նրանք նետվում առաջ: 
Այո՜, սա բարձրակա՛րգ թիմ է: ՙԻսպանական Գայլերը՚ վաղուց են հայտնի իրենց 
բնորոշ խաղային ոճով, և ահա ապացոյցը:  
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 ՙԱնտառամեջ՚ թիմի կիսապաշտպանները փորձում են խլել գնդակը, 
որպեսզի այն չհայտնվի իրենց տուգանային հրապարկում, քանի որ այնտեղ 
պաշտպանները նորից կբախվեն իրար ու նորից անհաջողություն կլինի: Պայքա՜ր 
գնդակի համար, պայքարում են Նապաստա՜կը, Պոնի՜ն, Բադակտո՜ւցը: 
ՙԳայլերից՚ մեկը կարողանում է շրջանցել երեք կիսապաշտպաններին: 
Պայքարին ճարահատյալ միանում են Հովազն ու Խոյը: Նրանց հաջողվում է խլել 
գնդակը ու փոխանցում անել առաջ: Համար 3՝ Խոզուկի եղբայրը, համար 2՝ 
Խոզուկ, փոխանցում ձախ եզր, այնտեղ համար 5-ն է՝ Գորշուկը: Վերջինս այն 
բանից, որ իրեն վերջապես փոխանցում արեցին, խառնվել է ու չգիտի, թե ինչ 
անի: Նա հիմա պիտի փոխանցում անի: Փոխանցո՛ւմ արա, Գորշո՛ւկ: Բայց, ո՜չ, 
Գորշուկը տարվել է անհատական խաղով: Նա ինքնամոռաց կերպով ընթանում 
է առաջ: Գորշո՛ւկ, փոխանցո՜ւմ արա: Ո՛չ, նա կարծես չի լսում, նա վազո՜ւմ է 
առաջ: Ահա ևս մի քանի մետր, օ՜, ո՛չ, Գորշուկը սայթակե՜ց ու ընկա՜վ: Այո՜, ահա 
թե ինչ է լինում, երբ ֆուտբոլիստը տարվում է անհատական խաղով: Գորշուկը 
փորձեց ցույց տալտեխնիկական հնարքներ, ինքն էլ խճճվեց իր այդ հնարքների 
մեջ և հետո էլ սայթաքեց: 
 ՙԻսպանական Գայլերի՚ դարպասապահը գնդակը նորից ուժեղ 
հարվածով ուղարկում է դաշտի կենտրոն: Պայքար գնդակի համար, պայքար 
գխո՛վ, դնչո՛վ, ոտքո՛վ, կոտոշո՛վ, ժանիքո՛վ, և գնդակը խլում են 
Անտառամեջցիները, այն նորից ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստների 
կիսադաշտում է: 
 Նոր գրոհ է կազմակերպվում: Ֆուտբոլիստները խաղն այս անգամ սկսում 
են աջ կողմից: Երկար օդային փոխանցում համար 9-ին: Խոյը իր կոտոշներով 
հրաշալի կերպով պահում է գնդակը, խաբս է տալիս մեկ, հետո՝ մյուս Գայլերին, 
կիսապաշտպան Գայլերը չկարողացան պահել Խոյին, նա փոխանցում է անում, 
Նապաստակին, որը հայտնվել է դաշտի կենտրոնական հատվածում: Ինչո՞ւ է 
Նապաստակը հայտնվել այնտե՜ղ: Սակայն նա կարողանում է փոխանցում անել 
Հովազին, հարվա՜ծ, բա՜րձր էր, ափսո՜ս, ափսո՜ս, որ մի փոքր բարձր էր: 
 ՙԻսպանական Գայլերը՚, կարծես՝ զայրացած մրցակցի վերջին երկու 
գրոհներից, նետվում են առաջ, իրար փախանցումներով նրանք արագ 
հայտնվում են ՙԱնտառամեջի՚ կիսադաշտում: Պոնին պայքարում է գնդակի 
համար, նրան շրջանցում են, նորից փոխանցում, այս անգամ՝ մրցակցի 
ճանապարհը փորձում է փակել նույն Բադակտուցը, նրան նորից հրում են, 
սակայն մրցավարը դա չի նկատում, ու ՙԳայլերը՚ առաջ են նետվում: Այո՜, խաղը 
կամաց-կամաց կոշտանում է, մրցակիցները իրենց արդեն թույլ են տալիս 
որոշակի կոպտություններ, արդեն երկրորդ կանոնների խախտումն է, ինը 
սակայն չի նկատում մրցավարը:   
 ՙԻսպանական Գայլերն՚ արդեն մրցակցի տուգանային հրապարակում են: 
Արջուկը փորձում է փրկել իրավիճակը, նա ուժով փորձում է խլել գնդակը: 
ՙԳայլերից՚ մեկը հրում է նրան, և հնչում է մրցավարի սուլիչը՝ դարձյալ 
կանոնների խախտում: Ավելին, դեղին քարտ՝ Արջուկին: Այո, այսօր խիստ է 
մրցավարը: Բվեճի ոճն է դա, նա համարյա ամեն մի խախտումին կարող է դեղին 
քարտ ցույց տալ: Եվ այսպես, դեղին քարտ ՙԱնտառամեջի՚ 4-րդ համարի տակ 
հանդես եկող խաղացողին: Ի դեպ, մի բանավոր զգուշացում էլ Գետաձիուն: 
Մրցավարը նրան զգուշացրեց, որ ուղղի մարզաշապիկը, թե չէ մեծ, կլոր փորը 
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բացվել է ու գեղեցիկ չէ: Գետաձին արագ ուղղում է մարզաշապիկը, քանի որ 
դեղին քարտ ստանալու ցանկություն չունի: 
 ՙԳայլերը՚ շարունակում են խաղը, և ինչպես տեսնում եք, բավական 
լարված խաղ է: Առաջին խաղակեսում թիմերն անընդհատ հարձակվում են, 
անընդհատ գրոհ կազմակերպում: 
 Իսկ ես հիշեցնեմ, որ խաղի հեռարձակման հովարավորն է ՙԿոտոշ-
սմբակ՚ բուքմեյքերական ընկերությունը: ՙԿոտոշ-սմբակ՚՝ հաճելի ժամանց, 
շահավետ խաղադրույքներ: 
 Այո՜, թվում էր, թե այսօրվա հանդիպումը կընթանա ավելի հանդարտ 
տեմպով, սակայն այսպիսի անզիջում պայքար պատկերացնել հնարավոր չէր: 
Այնպես որ, ուղիղ եթերում մենք այս պահին դիտում ենք իսկակա՜ն ֆուտբոլ, 
եզրափակչի՜ն հարիր ֆուտբո՛լ: 
 «Գայլերը՚ շարունակում են գրոհը և հերթական փոխանցումն են անում: 
Նրանք գնդակը դաշտի մի եզրից տեղափոխում են մյուսը: Գետաձին, Պոնին ու 
Բադակտուցը շշմած նայում են օդում այս ու այն կողմ թռչող գնդակին: 
ՙԳայլերը՚ մեծ վարպետությամբ շրջանցում են մե՜կ, հետո մյո՜ւս 
կիսապաշտպանին, իսկ պաշտպանները նորից գետնին են, ՙԳայլերն՚ արդեն 
դարպասին մո՛տ են: Սակայն, Նապաստակը, որը հայտնվել է դարպասի մոտ, 
ուղիղ նետվում է ՙԳայլերի՚ հարձակվողի ոտքերի տակ ու վայր գցում նրան: 
Հնչում է սուլիչի ձայնը: Սա ի՞նչ է, օ՜, ո՜չ, 11 մետրանոց հարված: Այո, կանոնները 
խախտել, այն էլ տուգանային հրապարակում, այն էլ դարպասից մի քանի մետր 
հեռավորության վրա, կարող էր միայն Նապաստակը: Այս 11 մետրանոցը կարող 
է լրջորեն վնասել թիմին և որոշել խաղի ելքը:  
 Հանդիսատեսը սուլում է, նրանք դժգոհ են մրցավարի կայացրած 
որոշումից, սակայն պետք է ասել, որ դա իսկապես լուրջ խախտում էր, քանի որ 
չի կարելի վայր գցել մրցակցին ու դեռ մի բան էլ կծել նրա ականջը: Ահա, մեզ 
ցույց են տալիս կրկնապատկերը, դուք տեսնում եք, թե ինչպես ՙԳայլերի՚ 
հարձակվողը, համար 9-ը, մտնում է մրցակցի տուգանային հրապարակ, 
պատրաստվում հարվածի, և ահա, ինչպես է Նապաստակը ուղիղ նետվում 
ՙԳայլերի՚ ոտքերի տակ և հետո էլ հրում նրան ու կծում գայլի ականջը: 
Հարձակվող գայլը սայթաքում է, ընկնում ուղիղ Դոբերմանի առջև ու ցավից 
ոռնում: Այո՜, կրկնապատկերից համոզվեցինք, որ Բվեճը ճիշտ որոշում է 
կայացրել: Ճիշտ է, նրա կողմից նկատվում է որոշակի կողմնապահություն, քանի 
որ չի կարելի միանշանակ ասել, որ ՙԳայլերի՚ այն խախտումը նա իսկապես 
չնկատեց, հնարավոր է, որ չնկատելու տվեց: Մենք բոլորս նկատեցինք, թե այդ 
պահին ինչպես էր եզրային մրցավարը բարձրացրել իր դրոշակը և արձանագրել 
կանոնների խախտում, սակայն գլխավոր մրցավարը դրան ուշադրություն 
չդարձրեց: Տեղեկացնեմ, որ խաղի վրցավարը Կենդանիների Ֆուտբոլի 
ֆեդերացիայի նախագահ Կոկորդիլոսի զարմիկն է: 
 Եվ այսպե՜ս, 11-մետրանոց հարված ՙԱնտառամեջի՚ դարպասին: 
Դոբերմանը պատրաստվում է, նա շատ լարված է: Գնդակին է մոտենում 
ՙԳայլերի՚ 4-րդ համարի ֆուտբոլիստը՝ Գայլը: Նա այնպիսի դեմքով է 
մոտենում, որ Դոբերմանն ավելի է լարվում: Հարվա՜ծ, գոոոոո՛լ: Գնդակն ուժե՛ղ 
հարվածով մխրճվում է դարպասի մեջ: Դիտենք կրկնապատկերը: Այո՜, 4-րդ 
համարի հարձակվողն այնպես հարվածեց, որ Դոբերմանն ուղղակի չէր 
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կարողանա բռնել այդ գնդակը: Դուք տեսնում եք, թե ինչպիսի հարված էր դա: 
Այո՜, հաշիվը դառնում է «2:0»: Լավ չէ՜, լավ չէ՜, ՙԱնտառամեջի՚ 
ֆուտբոլիստները առաջին իսկ խաղակեսում լուրջ անհաջողության մատնվեցին: 
 Դոբերմանը զայրագին հարվածով գնդակն ուղարկում է դաշտի կենտրոն: 
 ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստները փորձում են նոր գրոհ կազմակերպել: 
 Մինչև ֆուտբոլիստները փոխանցում են անում, ես ասեմ, որ այս 
առաջնության ընթացքում ՙԱնտառամեջի՚ համար լուրջ փորձություններ կային, 
որոնք թիմը հաղթահարեց, սակայն հաղթահարեց մի կերպ, այնպես որ թե՜ թիմին, 
թե՜ Արագիլին այս խաղում հաղթելը շատ անհրաժեշտ է, պատվի հարց է: Մյուս 
կողմից էլ գործող չեմպիոնն է, որը իր կազմակերպվածությամբ, իր 
կարգապահությամբ համար 1 թիմն է կենդանական աշխարհում: Այնպես որ, այս 
խաղին պետք էր ավելի լուրջ պատրաստվել: Ավելին, նախքան եզրափակիչ 
խաղը, մամուլում արդեն կային քննադատական հոդվածներ այն մասին, որ 
Արագիլը թույլ կազմ է ընտրել: Դե, ինքներդ համաձայնեք, ՙԱնտառամեջի՚ 
թիմում կան, այո՜, իսկապես կան աչքի ընկնող ֆուտբոլիստներ, մինչդեռ այսօր 
Արագիլը այդպիսի բարձրակարգ ֆուտբոլիստներից խաղադաշտ է մտցրել 
միայն Հովազին ու Խոյին, մյուսներից շատերն ուղղակի պետք չէր, որ տեղ 
զբաղեցնեին թիմի հիմնական կազմում: Նրանք ավելի շատ խանգարում են 
իրենց թիմակիցներին: Ես էլ չեմ խոսում Արջուկի, Գետաձիու և վերջապես՝ 
Գորշուկի մասին, որին փոխանցում անելու պարագայում թիմն ուղղակի 
հայտնվում է անհարմար իրավիճակում: 
 Ինչևէ, խաղը շարունակվում է, ընթանում է 1-ին խաղակեսի 35-րդ րոպեն: 
ՙԳայլերն՚ ավելի հանգիստ են խաղում, հասկանալի է, շտապելու տեղ չունեն, 
նրանք սկսել են ժամանակ ձգել և սպասում են խաղի առաջին կեսի ավարտն 
ազդարարող սուլիչի ձայնին: Նրանք այս պահին հաղթում են և ակնհայտորեն 
անցել են պաշտպանության:  
 ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստները, դանդաղ շարժվում են առաջ: 
Փոխանցում առա՛ջ, սակայն Խոյին չի հաջողվում գնդակն իր մոտ պահել, նա մի 
կերպ փոխանցում է անում հետ՝ դեպի Նապաստակը, վերջինս գնդակն 
ուղարկում է դաշտի մյուս եզրը՝ Գորշուկին: Ահա՜, սիրելի ֆուտբոլասեր 
բարեկամներ, ահա՜ վառ ապացույցը նրա, որ Գորշուկին փոխանցում անել 
պետք չէ՜: Գորշուկը նորից իր տարերքի մեջ է, իրեն պատկերացնում է աշխարհի 
չեմպիոն, սկսում է ինքնատիպ շարժումներ անել: Գորշուկը այնպես է տարվել 
հիմա անհատական խաղով, որ տեսե՛ք, անգամ իր թիմակիցներին չի նկատում, 
որպեսզի փոխանցում անի: Գորշո՛ւկ, Գորշո՛ւկ՝ գոռում է հանդիսատեսը, 
սակայն գոռում ո՛չ թե երկրպագելու համար, այլ նրա համար, որ Գորշուկը 
վերջապես նետի գնդակը իր թիմակիցներից որևէ մեկին: Եվ ահա, վերջապե՛ս 
Գորշուկը գնդակը հետ է փոխանցում Պոնիին: Դարձյալ հետ փոխանցում, այո՛, 
ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստները չեն կարողանում գրոհ կազմակերպել: 
Դժվար է իսկապես, քանի որ ՙԳայլերը՚ փակել են հնարավոր բոլոր ուղիները, 
նրանք մեկ Գայլի պես պաշտպանվում են:   
 Փոխանցում հետ դեպի Դոբերմանը: Ամբողջ մարզադաշտը սուլում է, 
նրանք սպասում են գրավիչ ֆուտբոլ, տեսարժան խաղ: ՙՎիթխարիո՚ 
մարզադաշտը, ինչպես տեսնում եք, իսկապես լեփ-լեցուն է, ասեղ գցելու տեղ 
չկա, և բոլորը ցանկանում են դիտել իսկապես լավ ֆուտբոլ: Կենդանիները եկել 
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են բավականություն ստանալու եզրափակիչ խաղից, որը սկզբում շատ կրակոտ 
սկսվեց, սակայն աստիճանաբար խաղի տեմպը նվազեց: Իսկ այս պահին 
ՙԳայլերը՚ նոր գրոհ կազմակերպելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում, իսկ 
ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստներն էլ չգիտեն, թե ինչպես սկսեն նոր գրոհը:  
 Այո՜, Արագիլն անհանգիստ է: Առաջին խաղակեսը մոտենում է ավարտին, 
մնացել է ընդամենը 5 րոպե:  
 ՙԳայլերը՚, տեսնելով, որ ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստները խճճվել են 
իրենց իսկ խաղում, արագ խլեցին գնդակն ու նետվեցին առաջ: Ո՜չ, պետք է 
ամեն գնով պահել այս գրոհը, քանի որ երրորդ գոլը հիմնովին կկոտրի 
ՙԱնտառամեջի՚ խաղացողների ոգին: 
 ՙԳայլերը՚ շարունակում են գրոհը: Փոխանցում առա՛ջ: Համար 8, համար 
10, համար 3 և ահա՝ ՙԳայլերը՚ նորից տուգանային հրապարակում են: 
Գետաձին ու Արջուկը փորձում են խլել գնդակը: Դոբերմանը բռնել է գլուխը ու 
սպասում է, թե երբ Արջուկն ու Գետաձին կընկնեն, Նապաստակը նետվել է 
ՙԳայլերի՚ ոտքերի տակ, փորձում է ստեղծել կանոնների խախտման 
տեսարան, սակայն դա նրան չի հաջողվում: ՙԳայլերը՚ ավելի առաջ են 
շարժվում, նրանք ընդամենը մի 20 մետր են հեռու դարպասից: Արջուկն ու 
Գետաձին տեսնելով, որ հնարավոր չէ կանգնեցնել սրընթաց ՙԳայլերին՚, իրենք 
են առաջ շարժվում՝ փորձելով ստեղծել խաղից դուրս վիճակ: Ահա, դուք 
տեսնում եք, որ ՙԳայլերի՚ հարձակվողը իսկապես հայտնվեց խաղից դուրս 
վիճակում, սակայն չի՜ հնչում, չի՛ հնչում մրցավարի սուլիչը: Սա արդեն ակնհայտ 
կողմնապահություն է Բվեճի կողմից: «Բըըըըըվե՛ճ հեռացի՛ր, Բըըըըըվե՛ճ 
հեռացի՛ր», - վանկարկում են հանդիսատեսները: Նրանք ուրիշ բաներ էլ են 
վանկարկում, սակայն, հասկանալ պատճառներով, ես դրանք չեմ արտաբերի: 
 «Գայլերի» հարձակվողն արդեն դարպասի մոտ է: Եզրային մրցավարը 
նույնպես չի արձանագրում խաղից դուրս վիճակ: Բվեճն ու բվերը ակնհայտ 
կողմնապահություն են անում: Արագիլը վրդովված է, մե՜կ կտուցն է 
կտկտացնում, մե՜կ թևերն է թափահարում: Այս ի՞նչ է կատարվում, սա ի՞նչ 
կողմնապահություն է:  
 ՙԳայլերի՚ հարձակվողը մոտենում է Դոբերմանին, ուժգի՜ն հարված, և 
գնդակը, Դոբերմանի հետ միասին, հայտնվում է դարպասում: Գո՛լ, 3-0:  
 Սա արդեն վե՜րջն է: Առաջին խաղակեսի ավարտին մնում է 2 րոպեից էլ 
քիչ ժամանակ, և, ամենայն հավանականությամբ, այն կավարտվի այս հաշվով: 
 ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստները հուսահատվել են, նրանք կարծես թե էլ 
չեն ուզում պայքարել գնդակի համար:  
 Դոբերմանը տխուր վերցնում է գնդակը, ուժեղ հարվածով այն ուղարկում 
առաջ: Պայքար գնդակի համա՜ր և՜… վե՜րջ, հնչո՜ւմ է մրցավարի սուլիչը, առաջին 
խաղակեսն ավարտված է:  
 3-0, այսպիսի հաշվով թիմերը գնում են ընդմիջման: 
 Մարզադաշտում իրարամերժ, հակասական տրամադրություններ են, 
ՙԻսպանական Գայլերի՚ երկրպագուները տոնում են իրենց թիմի հաջողությունը, 
սա հաղթանակի լուրջ հայտ է: ՙԱնտառամեջի՚ երկրպագուները լուռ են, տխուր 
նստել են, և չկա՜ն, չկա՜ն այն կրա՛կը, այն ուրախությո՛ւնը, այն բա՛րձր 
տրամադրությո՛ւնը, որ ուղեկցում էին իրենց խաղի սկզբում: 
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 Այո՜, 3-0: ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստները դանդաղ ու տխուր լքում են 
խաղադաշտը, գնում են հանդերձարան: 
 Ավարտվեց հանդիպման առաջին խաղակեսն, իսկ ես ևս մեկ անգամ 
հիշեցնեմ, որ այսօրվա հանդիպման հեռարձակման հովանավորն է ՙԿոտոշ-
սմբակ՚ բուքմեյքերական ընկերությունը: ՙԿոտոշ-սմբակ՚՝ հաճելի ժամանց, 
շահավետ խաղադրույքներ: 
 Կհանդիպենք կարճատև գովազդային ընդմիջումից հետո…  
 Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր ուղիղ հեռարձակումը 
ՙՎիթխարիո՚ մարզադաշտից, որտեղ այսօր հանդիպել են ՙԻսպանական 
Գայլեր՚ ու ՙԱնտառամեջ՚ թիմերը: Մինչ թիմերը հանգստանում են, ստանում 
ցուցումներ իրենց մարզիչների կողմից, ես այս պահին կզրուցեմ լեգենդար 
ֆուտբոլիստ, Մեծն Վագրակատվի հետ: 
 – Բարև՜ Ձեզ, պարոն Վագրակատու: 
 – Բարև Ձեզ: 
 – Պարոն Վագրակատու, Դուք այսօր մեզ հետ միասին հետևում եք այս 
լարված խաղին: Կխնդրեի Ձեր մեկնաբանությունները: 
 – Խաղն իսկապես դիտարժան է: Ճիշտ է, ես չէի պատկերացնում, որ 
ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստներն այսօր այսպես թույլ կխաղան: Կարծում եմ, որ 
Արագիլը պիտի թիմի ավելի ուժեղ կազմ ընտրեր: 
 – Պարոն Վագրակատու, ըստ Ձեզ, որո՞նք են այն թույլ կողմերը, որոնք 
այսօր նկատվում են ՙԱնտառամեջ՚ թիմում: 
 – Դե, նախ կազմը… Սա ի՞նչ կազմ է, ժամանակին մենք ունեինք 
ֆուտբոլային ավանդույթներ… 
 – Ճի՜շտ է, Պարոն Վագրակատու, Ձեր ժամանակներում գնահատվում էր 
արագությունը: Ֆուտաբոլասերները լավ են հիշում, թե ինչպես էիք սրընթաց 
կերպով սլանում դաշտի միջով և մեկը մեկից հրաշալի գոլեր խփում: Այսօր, 
ցավոք, կենդանական աշխարհի ֆուտբոլը փոխվել է, դաշտում խաղում են 
Խոզեր, Գորշուկներ, Նապաստակներ: Մի՞թե սա է մեր ֆուտբոլի ապագան, 
մի՞թե կարելի էր եզրափակիչ գալ այսպիսի կազմով: 
 – Ո՜չ իհարկե, ես հենց դա էի ասում, թիմի կազմն այսօր անհասկանալի է: 
Դաշտում ծանոթով խաղացողներ կան, որոնք չպիտի մասնակցեին 
եզրափակչին: Ֆուտբոլը ազգային խաղ է, վայելում է մեծ ժողովրդականություն, 
ֆուտբոլի հաջողությունը ազգային ձեռքբերում է: Այդ պատճառով ֆուտբոլ 
պիտի խաղան իսկական ֆուտբոլիստները, ոչ թե ծանոթով դաշտում հայտնված 
արկածախնդիրներն ու մեծամիտները: Օգտվելով առիթից կցանկանայի իմ 
դժգոհությունը հայտնել նաև Կենդանիների Ֆուտբոլի ֆեդերացիայից: 
Կոկորդիլոսի վատ նախագահության հետևանքով Ֆեդերացիան այսօր 
կաթվածահար վիճակում է: Ճիշտ է, իմ քննադատության համար վերջերս 
Կոկորդիլոսը կծեց իմ պոչը, սակայն ես չե՜մ նահանջելու և մշտապե՜ս 
քննադատելու եմ Ֆեդերացիայի գործունեությունը: 
 – Իսկ ինչպե՞ս կգնահատեք ՙԻսպանական Գայլերի՚ խաղը:  
 – Դե, ՙԻսպանական Գայլերը՚, ինչպես միշտ, բարձունքի վրա են, 
փայլում են իրենց վարպետությամբ: Ես շատ եմ ուզում, որ ՙԱնտառամեջի՚ 
ֆուտբոլիստներն այսօր հաղթեն, սակայն հույսս գնալով մարում է:  
 – Այո՛, ցավալի է, սակայն, ինչպես ասում են, հույսը մեռնում է վերջինը:  
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 – Այո՜, ես էլ կարծում եմ, որ ամեն ինչ դեռ վերջացած չէ՜, ուղղակի 
Արագիլը հիմա պետք է հեռատեսություն դրսևորի ու խաղադաշտ մտցնի 
իսկապես լավ խաղացողների, որոնք գոնե նորմալ փոխանցում կատարեն: Ես, 
իհարկե, ուզում եմ ինչ-որ տեղ արժանին մատուցել մեր հակառակորդներին՝ 
ՙԻսպանական Գայլերին՚: 
 – Այո՜, Դուք ճի՜շտ եք, այսօր ՙԱնտառամեջի՚ մրցակիցը գրեթե 
անհաղթելի է:  
 – Դե, ինչպես ասում են, տեսնենք, թե ինչպես կծավալվեն դեպքերը 
երկրորդ խաղակեսում:  
 – Շնորհակալությո՜ւն, հարգելի պարոն Վագրակատու, մեզ հետ զրուցելու 
համար: Իսկ ես հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ինձ հետ զրուցում էր 
լեգենդար ֆուտբոլիստ, կենդանական աշխարհի ամենաարագավազ 
հարձակվող, բազմաթիվ տիտղոսների կրող, կենդանական աշխարհի 
առաջնության բազմակի չեմպիոն և պարզապես մեր հպարտությո՛ւն՝ 
Վագրակատուն: 
 Սիրելի՜ հեռուստադիտողներ, այս պահին հրավիրում եմ ձեզ դարձյալ 
ՙՎիթխարիո՚ մարզադաշտ, որտեղ վայրկյաններ անց կսկսվի հանդիպման 
երկրորդ խաղակեսը: 
 Դուք տեսնում եք, որ թիմերը մտնում են մարզադաշտ:  
 Հիշեցնեմ թիմերի կազմերը՝ ՙԻսպանական Գայլեր՚, համար 1՝ Գայլ, 
համար 2՝ Գայլ… Դե, Դուք արդեն գիտեք ՙԳայլերի՚ կազմը, կարիք չկա 
թվարկելու նույն Գայլերի այդքան քանակը: Թիմի մարզիչն է Լուպուսը, 
փորձառու Գայլ, փորձառու մարզիչ, որի ղեկավարությամբ թիմը մեկ անգամ չէ, 
որ հասել է հաղոջությունների: 
 ՙԱնտառամեջ՚. համար 1՝ դրպասապահ Դոբերման, համար 2՝ Խոզուկ, 
համար 3՝ Խոզուկի երկվորյակ եղբայրը, համար 4՝ Արջուկ, համար 5՝ Գորշուկ, 
համար 6՝ Նապաստակ, համար 7՝ Պոնի, համար 8՝ Հովազ, համար 9՝ Խոյ, համար 
10՝ Բադակտուց և համար 11՝ Գետաձի: Թիմի մարզիչն է Արագիլը: Ի դեպ, 
ինչպես նկատեցիք, նա երկրորդ խաղակեսում իր թիմում որևէ փոփոխություն չի 
արել: 
 Հիշեցնեմ, որ այսօրվա խաղի մրցավարն է Բվեճը, եզրային մրցավարներն 
են բվերը: 
 Հիշեցնեմ նաև, որ այս խաղի հեռարձակման հովանավորն է ՙԿոտոշ-
սմբակ՚ բուքմեյքերական ընկերությունը: ՙԿոտոշ-սմբակ՚՝ հաճելի ժամանց, 
շահավետ խաղա-դրույքներ: 
 Կարծես թե ամեն բան հիշեցրեցի ու չչարաշահելով Ձեր համբերությունը՝ 
անմիջապես տեղափոխվենք խաղադաշտ: 
 Եվ այսպե՜ս, թիմերը դասավորվում են դաշտում: Սուլիչի ձա՛յն, և ահա՛ 
խաղը սկսվա՜ծ է: 
 Դուք տեսնում եք, թե ինչպես ՙԻսպանական Գայլերը՚ միանգամից 
անցնում են հարձակման: Այո՜, երկրորդ խաղակեսը հենց սկզբից սկսվում է 
կայծակնային գրոհով: ՙԱնտառամեջի՚ խաղացողները փորձում են 
պաշտպանվել՝ Խոզո՛ւկ, Արջո՛ւկ, Գետաձի՛, նորի՜ց Արջուկ: Նրանք հերթով 
վազում են դեպի գնդակը՝ փորձելով փակել հարձակվող Գայլերից մեկի 
ճանապարհը: Սակայն նա սրընթաց ճեղքում է պաշտպանությունը, հարվա՜ծ, 
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բա՛րձր էր: Այո՜, ահա խաղի այսպիսի սկիզբ: Ընդմիջմանը հավանաբար 
ՙԳայլերի՚ մարզիչը ոգևորել է իր տղաներին: Ինչևէ, երկրորդ խաղակեսի 
առաջին րոպեներն են ընդամենը անցել, այնպես որ հուսանք, որ գրոհ կստացվի 
նաև ՙԱնտառամեջ՚ թիմի մոտ: 
 Ահա՜, նոր գրոհ է զարգանում: Այս անգամ ՙԱնտառամեջի՚ 
ֆուտբոլիստներն են փորձում ինչ-որ բան անել: Խոզուկ եղբայրները մեկը 
մյուսին գնդակը փոխանցելով հասնում են դաշտի կենտրոն, փոխանցո՛ւմ: 
Դժվարությամբ կարողացավ այդ փոխանցումն ընդունել Գորշուկը: Գորշո՛ւկ, 
քե՛զ տեսնենք: Սակայն ո՜չ, Գորշուկը չի կարողանում փոխանցում անել, և ահա 
գնդակը նորից ՙԳայլերի՚ մոտ է: 
 Արագիլը պետք է մի բան մտածի խաղը փրկելու համար: Ի՞նչ անել: 
 ՙԻսպանական Գայլերի՚ մարզիչը խաղադաշտ է մտցնում նոր ուժեր: 
Փոխանակում, կիսապաշտպանին փոխարինելու է գալիս նոր հարձակվող: Այո՜, 
ՙԳայլերի՚ մարզիչը շատ մարտական է տրամադրված:  
 Ե՞րբ է ինչ որ քայլ ձեռնարկելու Արագիլը: Քնա՞ծ է, ի՞նչ է: Սակայն, ահա, 
նա խաղադաշտ է մտցնո՛ւմ, խաղադաշտ է մտցնո՛ւմ, խաղադա՛շտ… Աստվա՛ծ 
իմ, այս ո՞ւմ է խաղադաշտ մտցնում Արագիլը, ի՞նչ, Ճուտիկի՞ն: Ինչո՞ւ 
Ճուտիկին: Ո՞վ է այդ ճստիկը: Ի՞նչ կարող է նա անել այս կատաղի Գայլերի դեմ: 
Աստվա՛ծ իմ, Արագիլն ուղղակի խելագարվել է, նա մոռանում է, թե ինչպիսի 
կարևորության խաղ է ընթանում, իսկ ինքը խաղադաշտ է մտցնում մի ինչ-որ 
Ճուտիկի, որը կրում է 23 համարի մարզաշապիկը: 
 Սիրելի՜ հեռուստադիտողներ, Դուք էլ հավանաբար լարվել եք ու 
զայրացել: Այո՛, այսօրվա խաղը ուղղակի զարմացնում է իր անսպասելիությամբ: 
 ՙԳայլերը՚ նո՜ր գրոհ են ձեռնարկում՝ շարժվելով առաջ: Փոխանցում 4-րդ 
համարին, համար 9, երկար փոխանցում 10-րդ համարին: ՙԳայլերն՚ արդեն 
տուգանային հրապարակում են: ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստները խուճապի 
մեջ են: 
 Սակայն, սպասե՜ք, այս ի՞նչ է, խաղադաշտ մտած Ճուտիկը խլե՜ց գնդակը, 
մի տեսե՜ք, թե ի՛նչ վարպետությամբ նա շրջանցեց մե՛կ, հետո մյո՛ւս գայլին: 
 ՙԳայլերը՚ չէին սպասում, նրանք հանկարծակիի եկան: ՙԱնտառամեջի՚ 
թիմի մյուս խաղացողները նույնպես պակաս չեն զարմացել: Մի տեսե՜ք, թե ի՛նչ 
արագությամբ է այդ դեղին, պստիկ Ճուտիկն առաջ ընթանում: Նրա դեմ են 
նետվում միանգամից երկու Գայլեր, նա շրջանցում է նրանց, խաբս է տալիս ու 
շարունակում գրոհը: Դեռ ո՜չ մի փոխանցում չի անում Ճուտիկը՝ կարծես 
հասկանալով, որ փոխանցումը, օրինակ, Գորշուկին կամ մեկ ուրիշին 
նշանակում է գրոհի ձախողում:  
 Ճուտիկն արդեն ՙԳայլերի՚ տուգանային հրապարակում է: Հարվա՜ծ, 
գոոոոոո՛լ, գոոոոոո՛լ: Այո՜, գո՛լ, ՙԱնտառամեջ՚ թիմը ցնծո՛ւմ է, հանդիսատեսը 
նույնպես: Գո՛լ: Այս ի՞նչ Ճուտիկ է, այս ո՞ւմ Ճուտիկն է, որտեղի՞ց նա հայտնվեց, 
նա մեծ հույս ներշնչեց իր թիմի խաղացողների մեջ: 
 ՙԳայլերի՚ դարպասապահը զայրացա՜ծ է, թե այդ ինչպե՞ս փորձառու 
պաշտպանները չկորաղացան վնասազերծել մի ինչ-որ ճստիկ ու պստիկ 
Ճուտիկի գրոհը: Ապրե՜ս, Ճուտիկ, ապրե՛ս, ճստիկ:  
 ՙԳայլերը՚ խաղը սկսում են դաշտի կենտրոնից: Փոխանցո՛ւմ, էլի՜ 
փոխանցում: ՙԳայլերը՚ փորձում են արագ հակագրոհի միջոցով 
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ՙԱնտառամեջի՚ խաղացողներին ուղղակի խուճապի մատնել: Սակայն տեսե՜ք, 
թե ի՜նչ է կատարվում, Ճուտիկի խիզախությունից ոգևորված, իր թիմի 
խաղացողները սկսեցին ավելի աշխույժ ու հաջող խաղալ: Պաշտպաններ 
Արջուկն ու Գետաձին հրաշալի կերպով խլում են գնդակը ՙԳայլերից՚, Խոզուկն 
ու իր եղբայր մյուս Խոզուկը նետվում են առաջ, փոխանցո՛ւմ Նապաստակին, 
որը հրաշալի մի հնարքով խաբս է տալս ու ազատվում ՙԳայլերի՚ միանգամից 
երկու կիսապաշտպաններից: Նապաստակը վազում է առաջ և փոխանցում 
անում Հովազին: Վերջինս արա՜գորեն գրոհում է դաշտի կենտրոնից, 
փոխանցում անում Խոյին: Եվ այսպես՝ համար 9՝ Խո՜յ, նա առա՛ջ է նետվում ու 
փոխանցում անում Ճուտիկի՜ն: Առա՛ջ Ճուտի՜կ, մենք հավատո՛ւմ ենք քեզ: Մի 
տեսե՜ք, թե ինչպես անձնուրա՛ց կերպով է խաղում Ճուտիկը: Սա Ճուտիկ չէ, սա 
նորահայտ աստղ է, կենդանական աշխարհի Պելեն: Այո, սիրելի 
հեռուստադիտողներ, այա այսպիսի խաղերում են բացահայտվում ֆուտբոլային 
երկնակամարի նոր աստղերը: Սակայն, չշտապենք, խաղը դեռ լարված 
շարունակվում է: 
 ՙԳայլերն՚ ամբողջ թիմով տեղափոխվել են իրենց կիսադաշտ: Նրանք 
լարված են, դեռ երբեք իրենց թիմին չէր կարողացել խուճապի մատնել ճստիկ մի 
Ճուտիկ: Իսկ նա չի՛ հապաղում, նա առա՛ջ է նետվում: Մե՛կ գայլ, երկրո՛րդը, 
Ճուտիկը ուղղակի վարպետորեն է խաղում: Նա պատրաստվում է հարվածել՝ 
հարվա՛ծ, գոոոոոոո՛լ: Այո՛, «3:2»: Հաշվի տարբերությունը կրճատվում է: 
Դիտենք կրկնապատկերը: Դուք տեսնում եք, թե ինչպես են ՙԱնտառամեջի՚ 
ֆուտբոլիստներն ուղղակի քաջաբար նետվում առաջ: Մի տեսեք, թե ի՛նչ 
հարված էր, ՙԻսպանական Գայլերի՚ դարպասապահն չկռահեց, թե ո՞ր 
ուղղությամբ էր սուրում գնդակը: 
 ՙԳայլերը՚ ստիպված են խաղը սկսել դաշտի կենտրոնից: Փոխանցում 
դաշտի աջ եզր: Մի տեսեք՝ ՙԳայլերը՚ դիմում են կոպտության, կոպի՜տ են 
խաղում, այո՜, կոպի՜տ են խաղում ՙԳայլերը՚: Նրանք խախտում են կանոնները: 
Հնչում է մրցավարի սուլիչը, և ՙԳայլերի՚ 10 համարը ստանում է դեղին քարտ: 
 Գրոհի ժամանակ տուգանային հրապարակ ներխուժումը կանխելու 
համար ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստները ստիպված հանեցին գնդակը դաշտի 
սահմաններից: Եվ այսպես՝ անկյունայի՜ն: ՙԳայլերը՚ խաղարկում են գնդակը, 
փոխանցո՛ւմ, հարվա՜ծ: Ո՜չ, չի ստացվում, գնդակը խլում է մեր այսօրվա հերո՛սը՝ 
Ճուտիկը և անմիջապես երկար փոխանցում անում առաջ՝ Խոյին: ՙԳայլերի՚ 
կիսադաշտում միայն երկու պաշտպան է, և Խոյը սլանում է առաջ: Նրան է 
միանում Հովազը: Փոխանցո՜ւմ Հովազին: Հրաշալի՛ գրոհ է: ՙԳայլերի՚ 
դարպասապահը գոռում է պաշտպանների վրա, որ ուշադիր լինեն, կռահեն 
գրոհի ուղղությունը և հասնեն հարձակվողներին: Սակայն Հովազն 
անսպասելիորեն փոխում է ուղղությունը և նորի՜ց փոխանցում անում Խոյի՜ն: 
ՙԻսպանական Գայլերը՚ շփոթվել են, մի տեսե՜ք, թե ի՛նչ է կատարվում նրանց 
կիսադաշտում, իսկական իրարանցում է: Նրանք պարզապես իրար են 
խանգարում: Փոխանցո՜ւմ Հովազի՜ն: Երկու հարձակվողով ուղղակի փոթորի՛կ 
են առաջացրել ՙԳայլերի՚ տուգանային հրապարակում: Հարվա՜ծ, գոոոոոոո՛լ: 
Այոոոոոո՛, այսպիսի գրոհի կրկնապատկերը չի կարելի չդիտել հիացմունքով, 
դիտենք այն: Մի տեսեք, թե ի՛նչ գրոհ է: Սիրելի հեռուստադիտողներ, խնդրում 
եմ ուշադրություն դարձրեք, որ այս գրոհի մեկնարկը տվեց էլի մեր Ճուտի՛կը, նա 
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ճշգրիտ փոխանցում արեց Խոյին, և գրոհն ավարտվեց ՙԱնտառամեջի՚ 
ֆուտբոլիստների հաջողությամբ: Արագիլը՝ թիմի արդեն երջանիկ մարզիչը, 
ուղղակի հրճվո՛ւմ է, նա ցնծությա՛ն մեջ է, ցնծո՛ւմ են նաև տրիբունաները: Թիմի 
ֆուտբոլիստները փաթաթվել են, գրկախառնվել: Այո՛, ուրախանում է ամբ՛ողջ 
մարզադաշտը: «3:3», ահա՛ այսպիսին է հաշիվը: 
 ՙԳայլերը՚ հոգեբանորեն շատ դժվար կացության մեջ են: Թվում էր, թե 
հաղթանակը մոտ է, էլի մի քայլ ու վե՛րջ: Սակայն հանկարծ հայտնվում է այդ 
Ճուտիկը և փոխում խաղի ընթացքը:  
 ՙԳայլերը՚ զայրացած են: Նրանք ավելի կոպիտ են խաղում: Մի տեսե՜ք, 
թե ինչպիսի՜ կոպիտ խախտում արեցին նրանք այժմ: Նորի՜ց դեղին քարտ: Այո՜, 
մրցավարը չի հապաղում: 
 Խաղի 85-րդ րոպեն է ընթանում՝ «3:3»: Ինչպե՞ս կավարտվի այս 
հետաքրքրաշարժ խաղը: Սիրելի հեռուստադիտողներ, կարծում եմ, որ շատերը 
կհամաձայնվեն ինձ հետ, որ անկախ խաղի ելքից, մենք այսօր ականատես 
եղանք իսկական ֆուտբոլի: Ֆուտբոլային մի շքե՛ղ հանդես էր այսօր, 
ֆուտբոլային տո՛ն: Անտառի հավաքականը և մեծ ֆուտբոլը… Կարծում եմ, որ 
նրանք արժանիորեն տարան խաղը: 
 Ահա՜, ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստները նորից գրոհում են: Ամբողջ 
մարզադաշտը ոտքի է ելել, նրանք ծափերով են ուղեկցում իրենց սիրելի թիմի 
խաղացողներին: Երկա՛ր փոխանցում դեպի ՙԳայլերի՚ կիսադաշտը, պայքա՜ր 
գնդակի համար, ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստներին հաջողվում է խլե՜լ գնդակը: 
Նրանք նետվում են առա՜ջ: ՙԳայլերը՚ ամբողջ թիմով այժմ պաշտպանվում են: 
Հաշիվը հավասա՜ր է, և նրանք ամեն գնով պետք է գոնե ոչ ոքի հաշիվը 
պահպանեն: Սակայն, ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստներին, կարծես, այլևս 
հնարավոր չէ՜ կանգնեցնել: Նրանք վճռակա՜ն են և տրամադրված են արդեն 
միայն հաղթանակի: Փոխանցո՜ւմ աջ եզր, հետո՝ ձա՜խ: ՙԳայլերը՚ շփոթվել են ու 
կանգ առել: Տեսե՜ք, նրանք ուղղակի հայացքով հետևում են, թե ինչպես է գնդակը 
օդում տեղափոխվում խաղադաշտի մի եզրից մյուսը, ՙԱնտառամեջի՚ մի 
ֆուտբոլիստից մյուսին: Այո՜, ՙԻսպանական Գայլերն՚ իսկապես շփոթվել են ու 
շվարել: Փոխանցո՜ւմ Խոյի՛ն: Նա կարողանո՜ւմ է հետևում թողնել երկո՛ւ 
պաշտպանների, հաջողացնում է փոխանցում անել Ճուտիկի՜ն: Վերջինս երկար 
չպահելով իր մոտ գնդակը վարպետորեն փոխանցում է այն Հովազի՜ն: Այս երեքի 
գրոհը վնասազերծելու համար ՙԳայլերն՚ արդեն նետվում են մե՜կ մի, մե՜կ մյուս 
խաղացողի ուղղակի ոտքերի տակ՝ փորձելով խանգարել նրանց: Դա 
անթույլատրելի՜ է, սակայն մեր հարձակվողներին հաջողվում է շրջանցել նրանց 
բոլորին:  
 Խո՜յը, Հովա՜զն ու, իհարկե, Ճուտիկը մոտենում են հակառակորդի 
դարպասին: Գայլերի դարպասապահը շփոթվել է, չգիտի, թե ո՞վ կհարվածի: 
Հովազը փոխանցում է անում Ճուտիկին, վերջինս պատրաստվում է հարվածել: 
Սակայն, այս ի՞նչ է կատարվում… ՙԳայլերի՚ պաշտպաններից մեկն 
հարձակվեց ուղիղ Ճուտիկի վրա: Նա կատաղա՛ծ է, նա ֆուտբո՜լ չի՜ խաղում, այլ 
ուղղակի՛… ուղղակի՛… ուզում է բռնե՜լ ու խժռե՛լ խե՛ղճ Ճուտիկին: Փրկե՜ք 
Ճուտիկին: ՙԳայլերի՚ պաշտպանը լրիվ կատաղե՛լ է, նրա մեջ արթնացել է 
կենդանական բնազդը: Հավանաբար որոշել է, որ եղածը մի փոքրիկ ճուտիկ է, 
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հիմա կուլ կտա նրան ու վե՜րջ իր թիմի բոլոր անհաջողություններին, կուլ կտա ու 
կկանխի վերահաս պարտությունը:  
 Այս ի՞նչ է կատարվում դաշտում, Գայլը ընկել է Ճուտիկի հետևից: Խոյն ու 
Հովազը շտապում են օգնության, սակայն օ՜, ո՜չ, Գայլը կո՛ւլ տվեց խե՛ղճ 
Ճուտկին: Ամբողջ մարզադաշտը ճչա՛ց: Այս ի՞նչ է: Հասե՛ք, օգնե՛ք, փրկե՛ք 
Ճուտիկին, նրան կուլ տվեցին: ՙԱնտառամեջի՚ ֆուտբոլիստները շտապում են 
դեպի կատաղի Գայլը: Սա իրենից գոհ վազում է նրանցից հեռու: Նայե՜ք, դեպի 
Գայլը նետվեցին ՙԱնտառամեջի՚ բոլոր ֆուտբոլիստները: Մի տեսե՜ք, թե 
ինչպե՛ս են նրանք փորձում փրկել իրենց խաղընկերոջը: Այս ի՛նչ իրարանցում է 
դաշտում: Թիմերը կռվի՜ բռնվեցին իրար հետ: Տեսե՜ք, Արջուկն ու Խոզերը, 
Գորշուկն ու Նապաստակը, բոլորը կռվում են ՙԳայլերի՚ դեմ: Ահա, թե ինչի 
վերածվեց այսօրվա խաղը՝ ձեռնամարտի, ավելի ճիշտ՝ թաթամարտի՛ ու 
ժանիքակռվի՛:  
 Տեսե՜ք, թե ի՛նչ է կատարվում դաշտում: Ծեծո՛ւմ են իրար, իրար կծո՛ւմ, 
խփո՛ւմ: Այս ի՛նչ է կատարվում: Դաշտ ներխուժեցին անվտանգության 
աշխատակիցները, սակայն նրանք չեն կարողանում զսպել կատաղած 
մարզասերներին, որոնք սկսեցին իջնել խաղադաշտ: Մի տեսե՜ք, նրանք միացան 
կռվին, ուզում են փրկել Ճուտիկին: Խաղը վերածվեց մի իսկական 
տուրուդմփոցի: Այդ ամենի մեղավորը նենգ Գայլն էր, որը կուլ տվեց Ճուտիկին: 
Պայքա՛ր, կռի՛վ: Մի Գայլ խփում է Գորշուկին, նա լաց է լինում: Խոյն իր կոտոշով 
է հարվածում, Հովազը ժանիքով ու ճանկով, Գետաձին իր մեծ հետույքով է 
խփում ու մի կողմ նետում Գայլերից մեկին, Արջն՝ իր զորեղ թաթերով, 
Նապաստակն՝ իր ատամներով, Բադակտուցն՝ իր լայն կտուցով, Պոնին՝ 
սմբակներով, Դոբերմանը՝ ատամներով: Բոլորը կռվում են, ով ինչպես կարող է: 
 Լսո՞ւմ եք, սիրելի հեռուստադիտողներ, հանդիսատեսը գոռում է ՙԲա՜ց 
թող, բա՜ց թող՚: Նրանք ուզում են, որ Գայլն իր երախից բաց թողնի Ճուտիկին: 
ՙԳայլերը՚ սկսում են նահանջել, նրանք լավ ջարդ կերան ՙԱնտառամեջի՚ 
խառը, սակայն՝ քաջ թիմի կողմից: Ա՜յ քեզ ֆուտբոլ, ա՜յ քեզ հանդիպում:  
 Նահանջի պահին Ճուտիկին կուլ տված Գայլի վրա են հարձակվում 
Արջուկն ու Գետաձին: Նրանք բռնեցին Գայլին ու սկսեցին թափահարել նրան: 
Գայլը ստիպված բացեց երախը, ու Ճուտիկը դուրս պրծավ: Ուռա՛, Ճուտիկը 
ո՛ղջ է, նա դո՜ւրս թռավ Գայլի երախից, իսկ Գայլը փախավ:  
 Արջուկն ու Գետաձին գրկեցին Ճուտիկին, բարձրացրին նրան վե՛ր՝ 
ինչպես իսկական հերոսի: Ամբողջ մարզադաշտը հրճվանքի՛ մեջ է: Մի տեսե՜ք, 
թե ինչպե՜ս են ծափահարում և ուրախ բացականչում բոլորը: Ճուտիկը փրկվա՜ծ 
է: Կեցցե՛ Ճուտիկը, կեցցե՛ ՙԱնտառամեջ՚ թիմը, կեցցե՛ արդարությունը, կեցցե՛ 
ընկերությունը:  
 Ահա այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք բոլորս այսօր 
ականատես եղանք, թե ինչպես է ֆուտբոլում հաղթում ընկերությունը, հաղթում 
արդարությունը: Այդքան էլ հեշտ չէ կուլ տալ Ճուտիկի, որը հաղթանակ, այո՛, 
այո՛, հաղթանակ բերեց իր թիմին: Ինչո՞ւ եմ ասում հաղթանակ, որովհետև թիմը 
հոգեպես ասես վերածնվեց, հավատաց իր ուժերին ու նետվեց գրոհի, նետվեց ու 
հաղթեց: Դե իսկ ֆուտբոլը հավաքական, ընկերական խաղ է ու այս խաղում 
թանկ ու կարևոր են թիմի բոլոր խաղացողները, իսկ նրանց միասնականությունն 
ու համախմբվածությունը միշտ էլ հաղթանակի երաշխիք է: Ավելին, պետք է 
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հաղթանակի արդարությունը նաև ֆուտբոլի կազմակերպման ու զարգացման 
հարցերում, Կոկորդիլոսի պես Ֆեդերացիայի նախագահները պետք է տեղ 
չունենան անտառում ու մեծ ֆուտբոլում, ոլորտում պետք է գործեն իսկական 
նվիրյալներն ու ազնիվ կենդանիները: Կարծում եմ, որ Ֆեդերացիան պետք է 
գլխավորի լեգենդար Վագրակատուն, որը մեծ հաջողությունների կհասցնի մեր 
հավաքականին: 
 Վեչջում նշեմ, որ թեպետ այս խաղն ավարտվեց տուրուդմփոցով, սակայն 
ասեմ, որ մրցավարը որոշեց հաղթանակը շնորհել ՙԱնտառամեջի՚ թիմին, քանի 
որ նենգության դիմած ՙԻսպանական Գայլերի՚ թիմը ֆուտբոլ խաղալու 
իրավունք չունի՜: 
 Սիրելի հեռուստադիտողներ, ավարտվում է մեր ուղիղ հեռարձակումը 
ՙՎիթխարիո՚ վիթխարի մարզադաշտից, որտեղ այսօր ուղղակի ցնցող բաներ 
տեղի ունեցան: Խաղ ու դրան հաջորդած իրադարձություններ, որոնք դեռ 
երկա՛ր են խոսելու, սիակ ավելի ճիշտ՝ մռնչալու, ոռնալու, մկկալու, դայլայլելու 
նյութ լինելու ֆուտբոլասեր կենդանիների շրջանում: 
 Ինձ մնում է հիշեցնել, որ խաղը մեկնաբանում էր Ձեր խոնարհ ծառան: 
Կհանդիպենք հաջորդ կիրակի… 
  
 Հենց այս խոսքի վրա էլ ես արթնացա քնից: Ի՛նչ ափսոս, որ ավարտվեց 
ֆուտբոլային այդ հրաշալի երազը:  
 Լվացվեցի, մտա հյուրասենյակ ու տեսա, որ իմ խաղալիքները թափված են 
հատակին: Դրանց մեջ էին և՜ Ճուտիկը, և՜ գայլերը, և՜ Խոզուկ եղբայրները, և՜ Խոյն 
ու Հովազը, և՜ Գետաձին ու Արջուկը: Տեսա, որ նրանց մեջտեղում նաև ֆուտբոլի 
փոքրիկ գնդակն էր: Հիշեցի, որ երեկ հյուրասենյակի հատակի գորգին իմ 
խաղալիքներով հափշտակված ֆուտբոլ էի խաղում և հասկացա, որ քնելուց 
հետո այդ ամենը ես տեսել էի նաև իմ երազում: Հասկացա նաև, որ շատ եմ 
սիրում ֆուտբոլ մեկնաբանելը, և ինձնից էլ շատ լավ մեկնաբան կստացվի: Իսկ 
դրա համար պետք է շուտ մեծանալ, չէ՞ որ ես դեռ ընդամենը 9 տարեկան եմ, 
փոքրիկ տղա, որը անսահման սիրում է ֆուտբոլը և կենդանիներին, սիրում 
այնքա՛ն, որ նույնիսկ երազում է տեսնում, թե ինչպես են կենդանիները ֆուտբոլ 
խաղում… 
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