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«Դրախտում մենք կը տեսնենք, որ
երեցները ոսկեգույն պսակներ են
հագնում. Կը տեսնենք
մարդկանց, ովքեր տառապել
են երկրի վրա: Ոմանք ծեծի
են ենթարկվել, ոմանք
այրվել են, ոմանք` վայրի
գազանէ կերուած: 
գազաններ, քանի որ
նրանք սիրում էին
Երկնքի Տերը: 



Այժմ նրանք հագնված են
հավերժական կյանքով »: «Այս
ամենը լսելը սիրտս հուզում է», 
‐աղաղակեց Կենսունակը: 
«Բայց արդյո՞ք այս բաները
մեզ համար իսկապես
հաճույք են ստանում: 
Ինչպե՞ս պետք է որ
մենք կիսենք երկնքի
ուրախությունները»:
Ուխտավորը
շարունակեց իր
Աստվածաշունչը:



«Տերը ՝ երկնային
երկրի կառավարիչը, 
այս ամենը գրանցել
է այս Գրքում»: «Այն
ամենը, ինչ գրանցված
է այստեղ, եթե մենք
իսկապես պատրաստ
ենք ընդունել, Նա
ազատորեն մեզ կտա
մեզ»:



Ինչքան ավելի դյուրին է
լսել այն երկրի մասին, որի
ճանապարհորդության մեջ
նա և ուխտավորը,
այնքան արագություն, 
որ նա ցանկանում էր
կատարել: Վեր
բարձրանալով ՝
նա ձեռքը հասավ ՝
օգնելով ուխտավորին
ոտքերին: «Արի, իմ լավ
ուղեկից», ‐ասաց
նա: «Ուրախ եմ լսել այս
բաների մասին: Եկեք
շտապենք»:



Սրբելով փոշին և չոր խոտը իր մեղեդուց, նա
ուխտավորին հանձնեց իր Աստվածաշունչը:
«Եկեք գնանք», ‐ կրկնեց նա:
Ուխտագնացը խորը
հառաչեց: «Ես չեմ
կարող գնալ այնքան
արագ, որքան
կցանկանայի, քանի որ
այս բեռը իմ մեջքին է»:
Նրանք միասին սկսեցին
քայլել դաշտի հեռավոր
կողմը: Բայց նրանք
ուշադիր չէին նայում այդ
ճանապարհը:
Հանկարծ: . .



. . .այնտեղ, ուղու ուղիղ կեսին, 
կեղտոտ, խորը, վտանգավոր
ճահճի պառկիր, որը կոչվում էր
«Հուսահատության ծուլություն»: 
Մի պահ տղամարդիկ
ուրախությամբ քննարկում
էին իրենց երկրի
ղեկավարած նոր երկրի
ուրախությունը: Հաջորդ
պահին նրանք խրվեցին
ցեխի մեջ:



Շուտով, երկու
ճանապարհորդները ծածկված
էին ցեխով:Ուխտավորը սկսեց
ցեխի մեջ ընկղմվել մեջքի ծանր
բեռի պատճառով: ‐Ահ, 
հարևան, Ուխտավոր հիմա
ո՞ւր ես: հարցրեց
Կենսունակը. 
«ճշմարիտ, ես չգիտեմ», 
‐պատասխանեց
ուխտավորը:



Կենսունակը բարկացավ: 
«Արդյո՞ք սա այն երջանկությունն
է, որի մասին ես ինձ ասել ես: Եթե
ես իմ կյանքից դուրս գամ այս
ամենից, կարող ես երկնային
երկիրը ունենալ բոլորիդ
համար»:Մեծ ջանքերով
ինքն իրեն Կենսունակը
ձգվեց, մեջքը շրջվեց
դեպի ուխտավորը և
մեկնեց դեպի                  

‐տուն: Ուխտավորը
նրան այլևս երբեք չի
տեսել:



Այժմ ուխտավորին մնացին գայթակղելու մենակ
Դեպպոնի ծերության մեջ:Որքան սարսափելի է
լինել այդ ճահճացած, պղտոր ջրի մեջ: Ձեռք
բերելով և բարձրանալով ՝
ուխտավորը փորձեց
հասնել ամուր գետնի: Ինչ
պայքար է նաարել:
Բայց նա չկարողացավ
դուրս գալ:



Դեռևս ուխտավորը ջանում էր հասնել իր
սեփական տանից ամենահեռավոր լճակի :
լճակի այն կողմը, որը ամենամոտ
էր դարպասին: Եթե   նա
պատրաստվում էր կորչել, 
նա դեմքով կկործանվեր
ճիշտ ուղղությամբ:



Կրկին ու կրկին ուխտավորը
փորձեց: Բայց նրա հետևի ծանր
բեռը նրան կշռել էր ներքև ՝
քաշվելով նրա հուսահատ
ջանքերի դեմ: Կարծես
ուխտագնացությունն
ավարտվեց հենց
այնտեղ ՝ ցեխի մեջ:

Երբ ջրերը նրան ավելի խորը ծծում էին, կարծես
ամեն ինչ ավարտվեց ուխտավորի համար:



Հենց այդ ժամանակ ճանապարհին անցավ Օգնություն
անունով մի մարդ: Տեսնելով ուխտավորին ՝ նա կանգ
առավ: «Օ,, հո»: բացականչեց նա: "Ինչ ես անում
այդտեղ?" Դեռևս պայքարում էր Միրի
լճակում, բացատրեց ուխտավորը:



«Ինձ ասացին, որ եկել եմ այս ճանապարհով մի
մարդու կողմից, որը կոչվում է ավետարանական»: 
Ուխտավորը մատնանշեց հյուսած դարպասը: » Նա
ասաց ինձ, որ եթե ես անցնեմ դարպասի
դարպասը, ես կփախչեմ գալիք

բարկությունից:



Երբ ես գնում էի դեպի դարպասը, ես ընկաայստեղ: "
" Ինձ տվեք ձեր ձեռքը ", ‐ասաց Օգնությունը: ‐
Հենվելով ջրի ծայրին, Օգնեք բռնել ուխտավորի
ձգված ձեռքը և քաշեց նրան չոր գետնի վրա: 
‐ Հիմա ձեր ճանապարհին. «Օգնությունը 
խորհուրդ ասաց :



Քանի որ օգնությունը կարծես բարյացակամ և
իմաստուն եղավ, ուխտավորը հարցրեց նրան.« Ինչո՞ւ
չի վտանգվում այս վտանգավոր ճահիճը, որպեսզի իմ
պես ուխտավորները կարողանան անվտանգ քայլել:« 
Այս ճնշված խոռոչը չի կարելի հավասարեցնել »: 



Օգնությունը պատասխանեց. «Դաայն վայրն է, որտեղ
ներխուժում են մեղքի ողջ սարսափելի կեղտը: Վախը, 
կասկածը, անմաքրությունը, բոլորն այստեղ
հաստատվում են: Դա վախի տեղ է այն հոգիների
համար, ովքեր մաքուր կլինեն: »



«Թագավորի կամքը չէ, որ այս տեղը վատ լինի: Բայց
Թագավորի Խոսքը բացահայտում է քայլերը
նույնիսկ այս ճահճի մեջ»: Օգնեք ժպտալ ՝
ուխտագնացին քաջալերելու համար: «Դարպասի
մյուս կողմում հողը լավն է», - խոստացավ նա



Մինչ այս պահը 
ցրտաշող, ոտքով 
հագնված  
կենսունակը 
վերադառնում էր 
տուն: Որոշ 
հարևաններ նրան 
վերադարձան 
իմաստուն մարդ 
անվանեցին. 
ոմանք նրան 
հիմար էին 
անվանում ՝ 
հավիտյան 
թողնելու համար:



Ոմանք նրան 
անվանում էին 
վախկոտ ՝ 
ճանապարհը լքելու 
դժվարության 
առաջին նշանների 
համար:



կենսունակը 
փորձեց բացատրել, 
թե ինչու է նախ 
գնացել 
ուխտավորի հետ, 
ապա որոշել է 
վերադառնալ տուն: 
Շուտով 
հարևանները 
մենակ թողեցին 
Պլեյբին և սկսեցին 
ծաղրել 
ուխտավորին և 
փրկվելու նրա 
ցանկությունը:



Միևնույն ժամանակ, 
սպառված և միգուցե 
մի փոքր 
վախենալով, թե ինչ 
այլ ժվարությունների 
նա կարող է 
վերածվել, 
ուխտավորն իր 
միայնակ 
ճանապարհը 
քաշեց դեպի 
հյուսած դարպասը, 
որտեղ նա հույս 
ուներ օգնություն 
գտնելու:



Հենց այդ ժամանակ, մի մեծ ստվեր ընկավ 
ուխտավորների ճանապարհին: Հոգնած ուխտավորը 
նայեց: Այնտեղ, շրջելով ճանապարհը, կանգնած էր մի 
մարդ: «Ես պարոն Աշխարհիկ Վիսեմանն եմ», 
- ներկայացրեց տղամարդը: 
«Մարմնական 
քաղաքականություն 
քաղաքացի»: 



Մարմնական քաղաքականությունը քաղաք էր, րտեղ 
բոլորն անում էին իրենց ուզածը, ոչ թե Աստծու ւզածը:
Պարոն Աշխարհիկ Վիսեմանը ետաքրքրասիրությամբ
նայեց ուխտավորին: Նա գաղափար ուներ, թե ով է
ցեխոտ ճանապարհորդը, քանի որ
իր հայրենի ավերակ
քաղաքից
ուխտավորի
թռիչքի
պատմությունը
դարձել էր ամբողջ
երկրի
խոսակցությունը:



«Դե, բարի՛ ընկեր, ո՞ւր ես գնում այդպիսի
ծանրաբեռնված ճանապարհով»: Համաշխարհային
Վիսեմանը հարցրեց.Ուխտավորը հառաչեց: 
«Իսկապես բեռնվել է», ‐ համաձայնեց նա: «Ես գնում
եմ գարշահոտ դարպասի դարպաս, որտեղ ինձ կասեն, 
թե ինչպես կարելի է ազատվել իմ բեռից»: «Դուք կին և
երեխաներ ունե՞ք»:



հարցրեց մյուս տղամարդը: ‐Այո, ‐ասաց
ուխտավորը «Բայց ես այնքան ծանրաբեռնված
եմ, որ չեմ կարող հաճույք ստանալ նույնիսկ իմ
ընտանիքում»: «Կլսեք, եթե ես ձեզ խորհուրդ
տամ»: հարցրեց մարդը:



«Այո, եթե դա լավ խորհուրդ է: Ինձ պետք է
օգնություն», ‐պատասխանեց Ուխտավորը: «Իմ
խորհուրդն է ՝ հնարավորինս արագ ազատվեք ձեր
բեռից», ‐ասաց տղամարդը: «Դաայն է, ինչ ես
փորձում եմ անել», ‐ ընդգծեց ուխտավորը: «Ես ինքս
չեմ կարող դուրս հանել: Ես էլ չեմ ճանաչում որևէ
մարդու, ով կարող է»:



«Ո՞վ է ձեզ ասել, որ գնաք հյուսած դարպասը ձեր
ծանրությունից ազատվելու համար»: Հարցրեց պրն. 
Աշխարհիկ Իմաստուն մարդը: «Մի մարդ, որն ինձ
երևաց, շատ մեծ և պատվաբեր մարդ է», 
‐պատասխանեց ուխտավորը: «Նրա
անունը, ինչպես ես հիշում եմ, 

ավետարանական է»:



«Ես նրա խորհուրդը շատ չեմ կարծում», ‐ զայրացավ
մյուս տղամարդը: «Այնտեղ»Ամբողջ աշխարհում դա
ավելի անհանգիստ միջոց չէ, քան այն ուղին, որը նա
ասել է ձեզ ՝ հետևելու: Դուք կիմանաք, եթե
պարզապես հետևեք նրա խորհուրդներին:

Քեզ վրա կեղտը հիմա հենց
սկիզբն է! »



« Լսիր ինձ, ես քեզանից ավելի մեծ եմ », ‐ շարունակեց
տղամարդը: ‐Այս ճանապարհով դուք կհանդիպեք
հագնվածության, ցավի, սովի, վտանգների, թուրերի, 
առյուծների , վիշապներ, խավար, նույնիսկ մահ:
Ինչո՞ւ պետք է կյանքդ հեռացնեք ՝

անծանոթ լինելով օտարի
խորհուրդներին: »



« Ինչո՞ւ,պարոն , ‐ասաց
ուխտավորը, ‐այս բեռը
իմ մեջքին ավելի
սարսափելի է, քան
ձեր նշած բաները:
Ինձ չի
հետաքրքրում, 
թե ինչ է
պատահում ինձ
ճանապարհին, 
այնքան ժամանակ, 
քանի դեռ ժամանում եմ
այնտեղ, որտեղ ես գտնում
եմ, որ փրկություն եմ գտնում
իմ այս բեռից »:



« Ինչպե՞ս ես եկել առաջին
հերթին այդ բեռը
ծանրացնելու »: 
հարցրեց. «Այս
գիրքը իմ ձեռքով
կարդալով»:
Ուխտավորը
պատասխանեց.
«Ես այդպես էի
մտածում», 
‐ասաց տղամարդը:
«Այլ թույլ տղամարդկանց
նման դու էլ խառնիր քեզ
համար չափազանց բարձր
բաներ»:



«Ես պետք է թեթևություն
գտնեմ այս բեռից», 
‐պնդում էր
Ուխտավորը:
«Բայց ինչու 
որոնել այն այս
եղանակով»:
տղամարդը
պատասխանեց.
«Ես կարող եմ ձեզ
ուղղել դեպի օգնություն ՝
մի ճանապարհով, որը
խուսափում է վտանգներից և

առաջարկում է բարեկամություն և
անվտանգություն,   գոհունակություն»:



Պարոն Աշխարհիս Վիսեմանը մատնանշեց
մոտակայքում գտնվող գյուղը:

«Բարոյականության ներքո գտնվող
գյուղում, ‐ասաց նա, ‐« ապրում

է մի մարդ, որը կոչվում
է Իրավականություն և

նրա որդին ՝
Քաղաքացիություն:
Նա հմտություն
ունի հեռացնել

մարդկանց ուսերից
բեռը: Նա օգնել է

շատ ուրիշներին »:



«Եթե նատուն չէ», ‐խորհուրդ տվեց պրն. 
Աշխարհիկ Իմաստուն մարդը, ‐ նրա որդին

կարող է օգնել նույնքան, որքան
ծեր մարդը: Այնտեղ,
Բարոյականության մեջ, 

Օրինականության
և                Քաղաքացիության

օգնությամբ, դուք
կարող եք
թեթևացնել

ձ             եր բեռը »:



ուխտավորի նոր խորհրդականը ավելի 
շատ խորհուրդներ ուներ: «Եթե ուզում եք

ձեր քաղաքից տեղափոխվել
Բարոյականություն,
վարձակալության 
դատարկ տներ կան.

Ուղարկեք ձեր
կնոջն ու 

երեխաներին և
երջանիկ ապրեք 
լավ հարևանների 

մեջ»:



« Եթե դա ճիշտ է, ‐ մտածեց
ուխտագնացը. «Տե՛ր», ‐ հարցրեց
նա: ‐Ո՞րն է այս ազնիվ մարդու
տունը: ‐ «Խաչի միջից բարձր
բլուրը և առաջին տունը, 
որտեղ դուք կգաք, 
նրա ձեռքն է», 
‐այս
պատասխանն
էր:



Այսպիսով, ուխտավորը դուրս 
եկավ իր օգնության համար 
մեկնելու Պրն օրինականության 
տուն: Երբ նա մոտեցավ բլրի 
մոտ, սարսափելի բարձր էր 
թվում և կախված էր 
նրա վրա, կարծես 
պատրաստվում 
էր ընկնել նրա 
գլխին: Նա 
կանգնել էր, 
չգիտեր ինչ անել:



Նաև ՝ ուխտավոր:Այժմ նրա
բեռը ավելի ծանր էր թվում, 
քան այն ժամանակ, երբ նա
ճանապարհորդում էր նրան
Ավետարանչին: Երբ նա
կանգնած էր այնտեղ, 
կրակի մեծ բոցեր
դուրս եկան
բլուրից:
Վախենալով, որ
նաայրվելու է
կոճղի մեջ, 
ուխտավորը
դողում և վախից
քրքում էր:



Այժմ ուխտագնացը ափսոսանք է
հայտնել, որ ինքը տված է պրն. 
Աշխարհիկ Իմաստուն մարդի
խորհուրդը: Երբ նա կանգնած
էր այնտեղ, նա նկատեց, որ
ինչ‐որ մեկը գալիս է նրան
հանդիպելու: Երբ տեսավ, 
թե ով է դա, նաամաչեց
շողքից: Դաավետար-
անական էր: Երբ նա
հասավ ուխտավոր, 
Ավետարանիչը
խստորեն նայեց նրան:
նա "Ինչ ես անում 
այստեղ?" պահանջեց:



ուխտավորը նայեց այսպես և
այնպես: Նա չգիտեր ինչ ասել: 
Գլուխը ամոթով կախելով ՝
նա անխռով կանգնեց: «Մի՞թե
այն մարդը, որին ես գտա, լաց
էր ոչնչացման քաղաքի
պատերին»:
Ավետարանիչը
կասկածի տակ է
առել: Ուխտավորը
քթեց: «Այո, սիրելիս, 
ես մարդ եմ»: 
Ավետարանիչ դեմքը
ցույց տվեց իր
դժգոհությունը:



Ավետարանիչ. «Մի՞թե ես ձեզ չեմ մատնանշել փոքրիկ
հյուսված դարպասի ճանապարհը»: Ուխտավոր. «Այո, 
հարգելի պարոն»:Ավետարանիչ «Այդ դեպքում ինչո՞ւ

այդքան արագ մի կող քաշվել, հիմա դուրս
եք մնում ուղուց»:



ուխտավորին Հենց որ ես անցա «Դեսպոնդ» ‐ի
կոթողը, ես հանդիպեցի մի ջենթլմենի, որը համոզում
էր ինձ, որ գարուն գյուղում կգտնեմ մի մարդու, որը

կարող է վերցնել իմ բեռը:



ուխտագնացը Ավետարանչին պատմեց ամբողջ
պատմությունը այն մասին, թե ինչպես դուրս եկավ
ուղուց: Նա նայեց սարսափելի սարին: «Երբ ես եկա

այս տեղը, ‐ասաց նա, ‐ վախը դադարեց
ինձ հետագա գնալուց: Հիմա ես
չգիտեմ, թե ինչ պետք է անեմ»:



«Ես ձեզ ցույց կտամ Աստծո խոսքերը», ‐ասաց
ավետարանիչը դողացող ուխտավորին: 
Ավետարանիչը բացեց իր գիրքը: «Տեսեք, որ դուք չեք
մերժում Նրան, ով խոսում է», ‐ սկսեց նա: «Մենք չենք
փախչի, եթե մենք շեղվենք Նրանից, ով խոսում է
Երկնքից»:

«ԵԹԵՈՉՄԻ
ՔՆՆԱՐԿՎԵՔ
ԱՇԽԱՐՀԸ ...»



Եթե որևէ մեկը
հետ քաշվի ..

Ավետարանիչը նույնպես կարդաց այս խոսքերը. 
«Արդարը պիտի ապրի հավատքով, բայց եթե որևէ
մեկը հետ քաշվի, իմ հոգին հաճույք չի պատճառի
նրան»: Նա նայեց: «Դու այդ մարդն ես», ‐ մեղադրեց
նա: «Դուք մերժեցիք Բարձրյալի խորհուրդը»:



«Եթե որևէ մեկը 
հետ քաշվի .....» 

Ուխտագնացը ընկավ, կարծես մեռած լիներ: «Վա isյ
ես: Ես չքված եմ», ‐ գոչեց նա:Աւետարանիչը բռնեց
իր աջ ձեռքը և օգնեց նրան: «Մեղքի բոլոր ձևերը
ներվելու են մարդկանց», ‐ասաց նա: «Մի՛ եղիր
հավատարիմ, բայց հավատաս»:



«Մեծ ուշադրություն դարձրեք այն բաներին, որոնք ես
հիմա կասեմ ձեզ», ‐ նախազգուշացրեց
ավետարանականը: «Պրն. Աշխարհիկ Իմաստուն
մարդը խաբեց ձեզ: Նա
ցանկանում է ապրել այս
աշխարհի ուղիներով. նա
ատում է Աստծո ուղիները

(խաչը) և, 
հետևաբար, 
փորձում է խաբել

նրանց, 
ովքեր փնտրում են
Աստծո ուղիները: »



« Պրն. Օրինականություն ինքն է կրում Աստծո
օրենքը խախտելու բեռը: Նաասում է, որ ուրիշները
կորցնեն իրենց բեռը պահելով Աստծո օրենքը, բայց
նա ինքն իրեն պահելու միջոց չի
գտել: Նա չի կարող օգնել ձեզ, 
Ուխտագնաց: Նրա կեղծավոր
որդին նույնպես չի կարող

լինել
Քաղաքացիական »: 



Սրանից հետո Ավետարանիչը կանչեց դեպի երկինք: 
Ուխտավորի մազերը վախից ոտքի կանգնեցին, 
ինչպես օդում որոտացած բառերը:« Օրենքի ործերից
շատերն անիծված են:Անիծյալ է
բոլորը, ովքեր չեն անում այն   
ամենը, ինչ գրված է օրենքի
Գրքում »: 



Այժմ ուխտավորը մահվան էր
սպասում անհնազանդության
համար: Նա սկսեց լաց լինել և
զղջալ, որ հանդիպել է
պարոն Աշխարհիկ
Իմաստուն մարդը:
Նա իրեն անվանել է
հազար հիմար ՝ նման
խորհուրդներ լսելու
համար: Նաամաչում էր, որ
այդքան հեշտ էր անջատել
ճանապարհը:



«Ի՞նչ ես կարծում, 
պարոն»: Ուխտավոր
ը դիմել է
ավետարանականնե
րին: «Հույս կա՞: 
Կարո՞ղ եմ
վերադառնալ այն
ճանապարհին, որը
տանում է դեպի
հյուսած դարպասը 
կներես եմ, որ լսել
եմ այդ մարդուն: 
Կարո՞ղ է իմ
մեղքը ներվել:



«Դուք երկու մեղք եք գործել», 
պատասխանեց
ավետարանիչը: «Դու
հեռացար բարի
ճանապարհից և
գնացիր արգելված
ուղի: Դուռի մարդը քեզ
պիտի ընդունի: Միայն
թե, մի շեղվիր նորից»: 
Երախտագիտությամբ, 
ուխտավորը շտապեց
ամբողջ ճանապարհը
դեպի հյուսված
դարպասը:



էներգետիկորեն թեքվելով դարպասի մոտ ՝
ուխտագնացը երգեց. «Կարո՞ղ եմ հիմա մուտք գործել
այստեղ: Արդյո՞ք նա կարող է բացել ներողություն
խնդրելու ինձ համար, չնայած ես եղել եմ անսպառ
ապստամբ: Այդ դեպքում ես չեմ կարողանա
բարձրաձայն երգել նրա տևական գովքը»:

«Թակոց, և այն կբացվի քեզ համար »:



«Թակոց, և այն կբացվի քեզ համար »: 

Ուխտագնացը նորից ու նորից թակեց: Որոշ
ժամանակ անցԲարի կամք անունով գերեզմանի մի
մարդ պատասխանեց իր թակոցին: ‐Ո՞վ է այնտեղ, ‐
կանչեց նա դարպասի ներսից: ‐Որտեղ եք եկել: Ի՞նչ
եք ուզում: "



«Թակոց, և այն կբացվի քեզ համար »: 

" Ես աղքատ ծանրաբեռնված մեղավոր եմ ոչնչացման
քաղաքից, բայց ես գնում եմ Սիոն լեռ, որպեսզի
կարողանամ ազատվել գալիք բարկությունից: Ես
պետք է անցնեմ այս դարպասով ՝ այնտեղ հասնելու
համար: Դուք պատրաստ եք թույլ տալ ինձ ներս
մտնել »: 



« Ես պատրաստ եմ
ամբողջ սրտով », 
‐պատասխանեց
Բարի կամքը, երբ նա
բացեց դարպասը: 
Մինչ ուխտագնացը
ոտքով անցավ, իսկ
Բարի կամքը ձեռքը
բռնեց և քաշեց.« 
Ինչո՞ւ եք դա անում »: 
Հարցրեց
ուխտավորը:



«Այս դարպասից մի փոքր հեռավորության վրա 
կանգնած է ուժեղ ամրոց», - ասաց Բարի կամքը 
ուխտավորին: «Մեր թշնամու կապիտան Բելզեբուբը 
և նրա զինվորները 
նետեր են արձակում 
նրանց վրա, ովքեր գալիս 
են այս դարպասը: Նրանք 
ավելի շուտ 
ուխտավորներ 
կմեռնեին, քան ներս 
մտնել»



ներսից ապահով, 
ուխտավորը շունչ
քաշեց: ‐Ո՞վ է քեզ
ուղղորդել այստեղ, 
‐ հարցրեց նրան
բարի կամքը: 
‐Ավետարանիչն
արեց, ‐ասաց
ուխտավորը: ‐ Նա
ասաց ինձ. ինձ
կասեր, թե ինչ պետք
է անեմ » :



Շարունակելու…


