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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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Կար-չկար՝ ժամանակին մեկ գեղեցիկ, քարից սարքած տուն կար՝ գյուղի 
ծայրին: Ով դրա կողքով անցնում էր՝ կանգնում էր ու հպարտանում այդ 
տան համար: Շինարարը, այգեպանը և հավաքարարը ամեն օր չարչարվում 
էին, որպեսզի տունը այսպես փայլուն և զարմանահրաշ մնա:
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Սակայն մի օր այդ երեքը գժտվեցին միմյանց հետ այն բանի համար, թե ով 
է իրենցից այդ տան համար ամենանշանավոր անձը՝
- Առանց ինձ այս տունը գոյություն չէր ունենա: Իմ աշխատանքն 
ամենակարևորն է, - ասում է շինարարը:
- Առանց ինձ էլ այս տունը, որը դու կառուցեցիր, կլիներ մնացած տների 
պես: Ի՛մ աշխատանքն է ավելի կարևոր, 
- ասում է այգեպանը:
- Առանց ինձ այս տունը լինելու էր կեղտոտ և կարեկցության արժանի: Ի՛մ 
աշխատանքն է ավելի կարևոր, 
- ասում է հավաքարարը:
Եվ նրանք գնում են տանտիրոջ մոտ, որպեսզի նա իրենց ասի, թե ու՞մ 
աշխատանքն է ավելի օգտակար տան համար:
Տանտերը լսեց իրենց և ասաց.
- Եկե՛ք պայմանավորվենք. մեկ ամիս բոլորդ շինարար եք լինելու, երկրորդ 
ամիսը՝ այգեպաններ և երրորդ ամիսը՝ հավաքարարներ: Վերջում էլ ինքներդ 
ձեր հարցի պատասխանը կտաք:
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Այդպես էլ եղավ: Առաջին ամիսը նրանք վերանորոգում էին վնասված 
տեղերը, պատերը և տանիքը, սարքում էին ծաղկաթմբերը բակում: Սակայն 
այգին չէր ջրվում և չէր խնամվում, իսկ տունը փոշի էր լցվել: Ոչ մի անցորդ 
այլևս չէր հպարտանում, սակայն շատերն ասում էին. «Ափսո՛ս, որ նման 
տունը մնում է առանց խնամքի և բարձիթողի վիճակում է գտնվում»:
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Երկրորդ ամսում նրանք խնամում էին այգին և ծաղիկները, ջրում էին դրանք, 
էտում էին և մաքրում այգու բույսերը: Սակայն տունը մնում էր կեղտոտ 
վիճակում, պատերի գույները խամրում էին, տանիքը և ծաղկաթմբերը 
վերանորոգման կարիք ունեին: Եվ ով անցնում էր դրա կողքով, ասում էր. « 
Ափսո՛ս, որ նման մի տուն մնում է առանց խնամքի և բարձիթողի վիճակում 
է»:
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Երրորդ ամսում բոլորը մաքրում էին տունը, փոշին, լվանում և ավլում էին 
սենյակները և այգին: Սակայն ոչ մի վերանորոգում չէր արվում, պատերը 
գունաթափ եղան, թանկ մարմարները ճաքեցին, ցանկապատի մի մասը 
փլվել էր, իսկ այգում ամեն ինչ չորացել և լերկ էր դարձել: Եվ ամեն մեկ 
անցորդ ասում էր. «Ափսո՛ս, որ նման մի տուն մնում է առանց խնամքի և 
բարձիթողի վիճակում է».
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Շինարարը, այգեպանը և հավաքարարը տեսան այդ ամենը և շատ սրտնեղեցին:
Երբ լրացավ երեք ամիսը, տանտերը կանչեց նրանց.
- Ուրեմն, պատասխան ունե՞ք, թե որ աշխատանքն է ամենաօգտակարը: 
Շինարարն ասաց.
- Շատ ենք չարչարվել: Ու, թեև ավելի շատ էինք հոգնում, քան ավելի վաղ, 
սակայն, քանի որ ոչ ոք իր գործը լավ չգիտեր, արդյունք չկար:
Այգեպանը շարունակեց.
- Ոչ ոք էլ չէր հպարտանում տան համար: Եվ մենք էլ մեզ հպարտ չէինք զգում, 
քանի որ տեսնում էինք, որ մեր աշխատանքն ապարդյուն է:
Հավաքարարը լրացրեց.
- Մեկ բան միայն, որ կարողացել ենք անել՝ մեկս մյուսի ոտքի տակ էինք 
ընկնում:
Տանտերը ժպտաց իր բեղերի մեջ և հարցրեց իրենց.
- Հիմա ես վստահ եմ, որ դուք համաձայն եք, թե ո՞ր աշխատանքն է տան 
համար ամենակարևորը:
Դրանից հետո ամեն մեկն աշխատում էր ավելի մեծ հաճույքով, քանի որ գիտեր, 
թե իր աշխատանքը թե՛ օգտակար է, թե՛՝ անհրաժեշտ, ինչպես նաև ուրիշների 
աշխատանքը: Եվ այս մեր պատմությունը պատճառ է դարձել, որպեսզի նման 
գզվռտուկները՝ թե ով ավելի կարևոր աշխատանք է կատարում, դադարեն 
ամբողջ երկրում: Իսկ ինչ վերաբերվում է տանը, ապա այն դարձել է երկրի 
ամենահայտնի տունը: Եվ գալիս էին այցելուներ երկրագնդի բոլոր ծայրերից, 
որպեսզի տեսնեն, թե երբ մարդիկ համագործակցում են որպես մեկ խումբ, 
միայն ուրախություն և առաջընթաց է լինում:16
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