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Ապրիլ աﬕսն է... աﬔնէն շատ հայ0ն Ապրիլը, այո՛ վճռեցինք ԱՊՐԻԼ... Ամէն Ապրիլի նոր
Գար0ն կ0 գայ... Ամէն Գար0նի հետ նոր Գար0ն կ՚ապրինք... Ամէն Ապրիլի ﬔր Տիրոջ Յիս0ս
Քրիստոսի Յար0թիւնը կը տօնենք եւ... Յար0թիւնը ﬔր ժողով0րդին։ Գերեզման չ0նեցան ﬔր
նահատակները, որ ծաղիկ դնէինք, անմահներ0ն ինչ գերեզման, անմահները չեն ﬔռնիր։
Սփռ0եցանք աշխարհով մէկ եւ ամէն տեղ տարինք ﬔր տաղանդն 0 շնորհը, լոյսն 0
հ0րը... Ծաղիկներ ծլան 0 ծաղկեցան օտար այգեստաններ0 մէջ բայց պահեցին հայրենի բոյրն 0
երանգը։ Ամէն Ապրիլի հետ ապրեցանք եւ բերինք Մայիսներ... Գարնան բոյրով տարածեցինք
Աստ0ծմէ պարգեւ0ածը ﬔզի, Աստ0ծոյ Լոյսը պահեցինք ﬔր հոգիներ0ն, գործեր0ն,
խօսքեր0ն եւ տ0ներ0ն մէջ...։
Այդպէս ալ Կոﬕտասի աշակերտ Ակսայրացի դպիր Մկրտիչը, ծնած 1894ին,
համաշխարհային առաջին
պատերազﬕն թրքական բանակին
մէջ ծառայ0թեան կը տար0ի, որը
պատճառ կ՚ ը լլայ ﬔծ Եղեռնէն
ազատ0ել0ն եւ կը հասնի
Դամասկոս։
1925ին կ՚ ա մ0սնանայ իր
երկրացի հեռաւոր ազգական0հի
որբ Քնարիկին, որն իրմէ 13 տարի
պզտիկ էր։ Ութ տարեկանին գաղթի
ճամբէն անցած, Տէր Զօրի
անապատները համտեսած 0
կենդան0թիւնը պահած՝ բարեխիղճ
«պէտէւի»ներ0 ﬔրթ ընդ ﬔրթ
տ0ած հացոﬖ 0 ջ0րովը, ﬔծ մօրը
հետ կը հասնի Դամասկոս եւ ﬔծ
մայրը ﬔրժելով որբանոցի
գաղափարը իր վրայ կ՚առնէ անոր հոգատար0թիւնը։ Նոր կազմ0ած ընտանիքը 1925ին
Նանսէնեան Անձնաթ0ղթով կ՚անցնին Լիբանան, տարի մը ետք կը ստանան լիբանանեան
հպատակ0թիւն եւ 1927ի Փետր0ար 13ին, Տեառնընդառաջի նախօրեակին կը ծնի իրենց
առջինեկը՝ Ատրինէն։
Ջարդ, տեղահան0թիւն, գաղթական0թիւն... վերապրիլ, ընտանիք կազﬔլ, 0նենալ
զաւակներ... բայց դժգոհ էր նորածին Ատրինէին ﬔծ մայրը։ Թրքական լ0ծին խաւարաﬕտ

ազդեց0թեանը տակ տակաւին, երբ հայ գեղեցիկ աղջիկներ ստիպ0ած էին մ0ր քսել իրենց
երեսներ0ն խ0սափել0 համար թ0րք սարսափազդ0ներէն, ինչպէս ընդ0նէր, դեռ հազիւ
տասնաﬔակ մը անցած Մեծ Եղեռնէն, աղջիկ զաւակի մը ծն0նդը։ Քառաս0ն օր կը ﬔրժէ նոյնիսկ
նայիլ նորածինին երեսը, իսկ երեխային համար իր ձեռքի գործ վերմակը ետ սն0կին մէջ կը
տեղաւորէ. ﬕայն գիշերները անկողին չմտած կը մօտենայ նորածինին օրօրոցին 0 կ՚ըսէ. «Դեռ հոս
ես դ0ն, հօրեղբայր, մօրեղբայր 0նիս հոն վերը, ինչ կեցեր ես հոս, գնա՛»։
Քառաս0ն օր յետոյ յ0սահատած կ՚ըսէ. «Ասի շատ զօրաւոր է, ﬔռնել0 երես չ0նի»։
Անոր վստահ էր նորածինին մայրը, որ զաւկին լոյս աշխարհ գալէն ետք երբ կը նայէր
պատ0հանէն դ0րս, կը տեսնէ խ0մբ մը հայ կիներ Տեառնընդառաջի նախօրեակէն վառած
մոﬔրով եկեղեցիէն տ0ն կ՚երթային. «Այս պզտիկը լոյսեր0 մէջ ծնաւ, լոյսեր0 մէջ ծնած մանկան
ճամբան ալ լ0սաւոր կ՚ըլլայ»։
Ինչ իմանար թրքական եաթաղանէն վերապրած Հայ Մեծ Մայրը, թէ իր թոռնիկը պիտի
դառնար լոյս աշխարհ եկող փոքրիկներ0 բժշկ0հի եւ երեք 0 կէս ﬕլիոնէն աւելի փոքրիկներ
պիտի անցնէին իր բժշկական բծախնդիր քնն0թիւններէն եւ հոգատար0թենէն։
Լոյսեր0 մէջ ծնած փոքրիկը լոյս աշխարհ եկողներ0 Հրեշտակը պիտի ըլլար...
12 տարեկանին Ատրինէն կը կորսնցնէ ﬔծ մօրը, որ0ն համար ամէն օր Աւետարանը կը կարդար
0 կը թարգմանէր թրքերէնի։ Սակայն այդ անգամ չի կակ0ղցներ ﬔծ մօր սիրտը 0 կը ﬓայ
աղջնակը ﬔրժել0 դիրքին մէջ։
Երեք տարեկան փոքրիկ Ատրինէն կը
յաճախէ Ս0րբ Նշան Ազգային Վարժարանին
մանկապարտէզը։ Այնտեղ է, որ կը սորվի 0
կ՚արտասանէ.
Ինչ կը նայիք դ0ք ինծի,
Հասա՞կս չափել կ՚0զէք,
Ես հասակս չափեցի.
1 կանգ0ն հասակ 0նիմ,
2 կանգ0ն խելք 0նիմ,
3 կանգ0ն ալ լեզ0 0նիմ...։
Համարձակ եւ 0շիմ փոքրիկը իր մէկ կանգ0ն հասակով, երկ0 կանգ0ն խելքով եւ երեք
կանգ0ն լեզ0ով արդէն 0նէր իր կարծիքը, խօսքը, կողﬓորոշ0մը, վճռական0թիւնը։
Երբ կ՚աւարտէ առաջին դասարանը, 0ս0ցչ0հին երկ0 տոմսակ յանձնելով Ատրինէին
հարց կ0տայ եթէ ծնողքը մանկապարտէզի հանդէսին ներկայ պիտի ըլլան։ «Ինչո՛ւ պիտի գան» կը
պատասխանէ համարձակ եւ վիրաւոր0ած Ատրինէն, «Ես դեր չ0նիմ հանդէսին մէջ, իրենք ինչ0
պիտի գան»։ Ուս0ցչ0հին կը յանձնառարէ Յովհաննէս Թ0մանեանի «Կաթիլ մը Մեղր» երկար
բանաստեղծ0թիւնը։ Ատրինէն այդ տասը կանգ0ն բանաստեղծ0թիւնը իր մէկ կանգ0ն
հասակով շ0նչը կտրած 0 հեւալով սակայն յաջող0թեամբ կ՚արտասանէ հանդէսին։
Վերոյիշեալ բանաստեղծ0թիւնը այնքան տպաւորած է Տօքթ. Ատրինէին, որ
մօտիկ
անցեալին հրատարակել տ0աւ հայ ման0կներ0ն համար Զարեհ Խրախ0նիի
արեւմտահայերէնի վերած0թեամբ եւ Ընծայ նկարիչին պատկերազարդ0ﬓերով։
Սակայն դառնալով կանգ0ններով չափ0ած իր առաջին արտասանած ոտանաւորին եւ քիչ
թէ շատ տեղեակ ըլլալով ոչ թէ փոքրիկ Ատրինէին այլ Տօքթորա Ատրինէ Գարագաշեանին
իմաստալից կեանքին ես կ՚0զեմ աւելցնել ﬕլիոն կանգ0ն հայ0թիւն եւ եկեղեցասիր0թիւն,
ինչպէս նաեւ անչափելի կանգ0ններով ՍԷՐ ՀԱՆԴԷՊ ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶjԻՆ...
1936ի քրիստոնեայ-տաճիկ խնդիրներ0ն պատճառով կը մտածեն փոխադր0իլ աւելի
ապահով քրիստոնէական թաղ մը։ Հօր փափաքն էր, որ զաւակները յաճախեն ազգային
վարժարան, սակայն բնակ0թեան նոր վայրը հեռ0 էր Ս. Նշան Վարժարանէն։ Ստիպ0ած

կ՚ընտրեն իրենց տան շատ մօտիկ, մայրապետներ0 հսկող0թեան տակ՝ St. Famille ֆրանսական
դպրոցը։
Տասը տարեկան Ատրինէն, առաջին օրէն կ՚ապրի ﬔծ յ0սախաբ0թիւն։ Հայկական
վարժարանին մէջ առաջն0թիւններ խլող պզտիկը, իր ֆրանսերէնի խեղճ0կ բառապաշարով
առաջին օրն իսկ կը ստանայ մաք0ր զէրօ մը։ Կը համոզէ հօրը Ս. Նշան վերադառնալ. «Ասոնք
մանկավարժ չեն, թեւերս կոտրեցին»։ Հօրը
հեռ0 ճամբայ երթալ0 մտահոգ0թեան դիմաց
պատրաստաբան փոքրիկը կը պատասխանէ. «Քալելով կ՚երթամ, Ամառ, Ձﬔռ կը քալեմ,
ճաշամանն ալ ես կը շալկեմ, ﬕայն ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆս կ՚0զեմ։
Փոքրիկ ՀԱՅjՀԻն կը յաղթէ, կը դառնայ իր հայկական վարժարանը 0 դասարան
չբարձրացած կը համբ0րէ անոր ծ0ռ 0 մ0ռ աղիւսէ աստիճանները։
Այսօր երախտագիտ0թեամբ կը յիշէ. «Այդ իմ վճռական ըլլալս չէր ﬕայն, այլ հոգիին
խորքին մէջ հօրս փափաքը, որ հակառակ իր մտահոգ0թեան դիւր0թեամբ համոզ0եցաւ», 0 կը
շար0նակէ «Եթէ ֆրանսական դպրոց յաճախէի ոչ բժիշկ կ՚ըլլայի, ոչ ալ 0րիշ բան, առաջին օրէն
թեւերս կոտրեցին. ծնողներ պէտք է մտիկ ընեն նաեւ իրենց զաւակներ0ն, հասկնան անոնց
0զածը, հոգեբան0թիւնը, որովհետեւ պզտիկը Աստ0ծոյ բերանովը կը խօսի»։
Առաջն0թիւններով կ՚աւարտէ Ս. Նշան Վարժարանը, հայրը դարձեալ կը կանգնի նոյն
կաց0թեան դիմաց։ Աղջիկը պէտք է լաւ կրթ0թիւն ստանայ, լեզ0 սորվի՝ ֆրանսերէն։ College
Protestantի մէջ Ատրինէն դարձեալ առաջին օրէն յ0սախաբ0թիւն կ՚ապրի այս անգամ հար0ստ 0
ազն0ական կարծ0ած ձեռքերնին ծխախոտ, «քլօշ» փէշերով դասընկեր0հիներէն։
«Այս դպրոցը չեմ երթար մթնոլորտը չսիրեցի, ես Ճեմարան կ՚0զեմ երթալ, լսած եմ ﬔր
ազգականին գեղեցիկ հայերէնը, որ Ճեմարանի մէջ սորված է» կը բողոքէ պատանի հայ0հին։
Դարձեալ կը յաղթէ... Արձանագր0թիւնները աւարտած էին, տարեշրջանը սկսած,
դասարանները՝ լեց0ն, սակայն վերաքննելիով աշակերտի մը ձախող0թիւնը եւ իր բարձր
գնահատականները կը դառնան իր յաջող0թիւնը նոյնիսկ աւելի բարձր դասարան նստել0.
մանաւանդ Տնօրէնը՝ Լեւոն Շանթ նայելով անոր աչքեր0ն կ՚ըսէ. «Մենք այսպիսի աշակերտներ0
պէտք 0նինք»։
Քանիցս լսած եմ 0 դեռ քանիցս ﬔծ հաճոյքով կ՚0զեմ
0նկնդրել Տօքթորային պատմած յիշող0թիւնները կապ0ած ﬔր
գրական0թեան, լեզ0ի անդաստանը ծաղկեցնողներէն Լեւոն
Շանթի եւ Նիկոլ Աղբալեանի մասին, որոնք իրենց ﬔծ ներդր0մը
0նեցան ոչ ﬕայն Ատրինէին, այլեւ այդ շրջանի բոլոր
ճեմարանականցիներ0ն հայեցի դաստիարակ0թեան։
Հայոց Լեզ0ն եղաւ 0 ﬕշտ ﬓաց իր ﬔծ սէրը, որ երթալով
ﬔծցաւ, աճեցաւ, շատցաւ, ինչպէս պիտի ըսէր Վահան Թէքէեան.
«Այս գիշեր նորէն կը ﬔծնայ, կ՚աճի, կը շատնայ հոգիս
կռ0ի գացող բանակի մը պէս»։ Տօքթ. Գարագաշեանը կը
հաւատայ, որ ամէն մէկ հայ ԶԻՆjՈՐ է այսօր նահանջ ապրող
ﬔր լեզ0ին պայքարին մէջ։
Սակայն Ճեմարանին մէջ ստացաւ նաեւ կեանքի կարեւոր
դասեր։ Երբ առաջին վիճակացոյցը յանձնել0 համար տնօրէնը
կը կանչէ Ատրինէին՝ գոհ աշակերտ0հիին նիշերէն, ան
համարձակ0թեամբ կը հարցընէ թէ դասարանին քանիերրորդն
է։ Լեւոն Շանթ կ՚ըսէ. «Աղջիկս ﬔնք տարին երկ0 անգամ
վիճակացոյց կ0 տանք, կիսաﬔայ եւ ամավերջի,
բաղդատ0թեան կը դնես 0 կը գիտնաս ք0 յառաջդիմ0թեանդ
մասին, քեզի ինչ Թադէոսը կամ Բարթողիմէոսը ինչ ստացած են»։ Եւ այս սկզբ0նք դարձաւ
Ատրինէին համար իր ամբողջ կեանքին ընթացքին՝ չնայիլ 0րիշին, այլ ձգտիլ լաւագոյնին եւ
բաւարար0իլ իր գործին արդիւնքովը։

1940ի Փետր0արն է արդէն, քաղաքական անկայ0ն վիճակ, դարձեալ խ0ճապ. Ֆրանսան
գրաւ0ած է, Ճեմարանին բարերարները Աﬔրիկայէն չեն կրնար օգնել, դպրոցը փակ0ել0
վտանգին մէջ է։ Ոչ Ատրինէն, սակայն դասարանին երեք քառորդը բարերարներով կը սորվէին։
Ատրինէն, արդարանալ0 0րիշ տեղ ալ 0նէր հօր առջեւ, հայկական վարժարան գալով
հայրը ﬕայն 100լ.ո. պիտի վճարէր տարեկան, փոխան 600ի օտար դպրոցին։
Դպրոցականները ս0գի մէջ էին, 0րկէ գտնել այսպիսի լաւ դպրոց, բարձր 0ս0մով եւ
հայկական մթնոլորտով։ Լեւոն Շանթ անﬕջապէս ժողով կը գ0մարէ 0ս0ցչական կազﬕն հետ
կը բացատրէ վիճակը եւ ցաւով կը յայտնէ ստիպ0ած դպրոցը փակել0 գաղափարը։ Ամբողջ
0ս0ցչական կազմը մէկ ձայն մէկ հոգի կը յայտարարէ թէ պատրաստ են ձրի աշխատել0 ﬕայն
չփակ0ի դպրոցը, ապր0ստի համար կրնան կողﬓակի գործեր ընել։ Այդ ﬔծ ն0իրեալներ0ն
ան0նները դեռ կը պահ0ին Ճեմարանի արխիւներ0ն մէջ։
2008ին երախտապարտ ճեմարանականցիին՝ Տօքթորա Ատրինէ Գարագաշեանին

ն0իրատ00թեամբ կառ0ց0եցաւ Ճեմարանի «Տօքթ. Ատրինէ Գարագաշեան
Մարզամշակ0թային Սրահ»ը։ Մեծ 0ս0ցիչներ0ն երախտապարտ աշակերտ0հին ﬓաց ﬕ՛շտ
երախտապարտ իր սիրելի, հայաշ0նչ վարժարանին։ Իր անմոռաց 0ս0ցիչներ0ն կարգին են
բժիշկ Վահրամ Փափազեանը, Վահիկ Տէր Մինասեանը եւ Տիկին Աճէﬔանը, որոնք առանց
վարձատր0թեան սիրայօժար պատրաստեցին առաջին աշակերտները կառավարական
քնն0թիւններ0ն դասերէն ետք։ Անոնց մէջն էր Տօքթորան, որ ﬕշտ բարձր պահեց իր սիրելի
Ճեմարանին ան0նը։ Ճեմարանի տնօրէն0թիւնը երեք անգամ ﬔծարած է իր ԱՐԺԱՆԱՒՈՐ
ԱՇԱԿԵՐՏjՀԻՆ։
300 դիմողներէն 35 հոգի կ՚ընդ0ն0ին բժշկական համալսարան, Ատրինէն անոնց մէջ էր,
դարձեալ հակառակ հօր փափաքին եւ դարձեա՛լ յանձն0ելով Աստ0ծոյ կամքին։
1951ին բժշկ0թիւն սորվել0 չորրորդ տարին Պաղեստինցի 0սանողներ0ն,որոնք շատ
դժ0ար կեանք կ՚ապրէին կտր0ած իրենց ընտանիքներէն, հրաման կը տր0ի Յորդանանի ճամբով
գալ Եր0սաղէմ։ Ինչպէս նաեւ կարելի0թիւն աշխատել0 United Nationsի նոր բացած
հիւանդանոցին մէջ, 0ր պէտք 0նէին բժիշկներ0, 0սանող բժիշկներ0 եւայլն։ Ատրինէն կը
մտածէ ﬕանալ իր ընկերներ0ն եւ պարապ չանցընել ամառ0ան արձակ0րդը։ Միշտ յարգելով

հօր կարծիքը
կը յաջողի համոզել, որ ﬕանայ
ընկերներ0ն, սակայն
ﬔկն0մէն օր մը առաջ կը
սպանն0ի Յորդանանի Ապտալլա թագաւորը։
Գալանտիայի օդակայանը կը փակ0ի։ Հայրը ձեւով մը
կ՚0րախանայ կարծես, սակայն Ատրինէն չի
յ0սահատիր։ Յաջորդ օրը Յ0նիս 21ին նշ0ած թռիչքէն
կէս ժամ առաջ օդակայանը կը բաց0ի... Այո, Աստ0ծոյ
կամքն էր...
Ուշադր0թիւն կը գրաւէ իր բացառիկ
0շիմ0թեամբ, պարտաճանաչ0թեամբ,
բծախնդր0թեամբ։ Յաջորդ տարին տակաւին 0սանող
իրեն կը վստահ0ի ամբողջ բաժին մը հիւանդանոցին
մէջ... եւ արմատները Ակսարայի մէջ ծլած
Գարագաշեան ընտանիքին շառաւիղը՝ Տիրոջ կամքով
կը հաստատ0ի Պաղեստինի մէջ։ 12 տարի աշխատելէ
ետք երբ կ՚0զէ վերադառնալ Լիբանան, առաջարկ
կ0գայ UNRWA-էն, 0ր կ՚աշխատի 25 տարի, ապա կը
բանայ իր անձնական դարմանատ0նը, եւ կը գործէ
ﬕնչեւ 80 տարեկան։
Տօքթորա Գարագաշեանը համոզ0ած է, որ այս
բոլորը ծրագր0ած էին ի վեր0ստ։ Ան բժշկ0թեան մէջ իր տ0ած երդ0մով պիտի ծառայէր Տէր
Զօրի անապատներէն վերապրած հայ0 բեկորներ0ն սրտաբաց ընդ0նած ժողով0րդի մը
կարօտեալ խաւին, կարծես շնորհակալ0թիւն յայտնել0 անոնց ց0ցաբերած մարդկային
վերաբերմ0նքին։
Այսօր 85 տարեկան է Տօքթորան, դեռ չէ դադրած աշխատելէ աւելի ճիշդը օգնելէ։ Մի՛շտ
պատրաստ է հեռախօսով խրատել0, օգնել0 անխտիր բոլոր մայրեր0ն, որոնք իր կարծիքը կը
հարցնեն։ Անհրաժեշտ կը զգամ յիշել թէ հայ փոքրիկները ﬕշտ ձրի դարման0ած են իր քով։
Խրախ0սողն 0 քաջալերողը եղած է հայ ﬔծ բազմազաւակ ընտանիք կազﬔլ0։ Իր գրադարանը
բաց է իր ծանօթներ0ն դիմաց, իսկ ար0եստը ﬔծ տեղ 0նի իր կեանքին մէջ։ Հայկական
ձեռնարկներ0ն ﬕշտ ներկայ 0 ﬔծ գնահատող։ Սակայն ին ﬔծ սէրերը կը ﬓան Մայրենի լեզ0ն
0 Ման0կները։ «Եթէ նորէն ծնիմ, կ՚0զեմ դարձեալ բժիշկ ըլլալ, ման0կներ0 բժիշկ» կ՚ըսէ
Տօքթորան։
Հար0ստ է Հայ Եր0սաղէմը ոչ ﬕայն իր անշարժ գանձերով, ձեռագիրներով, գիրքերով,
կալ0ածներով, այլ մարդոցմով, որոնք մարդկ0թեանը,
հայ0թեանը, Հայ Եր0սաղէﬕն տալիք 0նին, ժառանգ 0նին
ձգելիք։ Այդ գոհարներէն մէկն է Տօքթորա Ատրինէ
Գարագաշեանը, որ0ն կեանքն ամբողջ ն0իր0մ է 0 սէր. Սէր
հանդէպ Աստ0ծոյ, «Երկրային Հրեշտակներ»0ն ինչպէս ինք
կ՚ըսէ ման0կներ0ն համար, սէր հանդէպ մայրենի լեզ0ին,
գրական0թեան, ար0եստին, արհեստին, աշխատանքին,
կեանքին...։ Արդեօք սէրը կարելի՞ է կանգ0ններով չափել...։
Հայ0հիի տիպար մը, որ0ն մէջ կ՚ամփոփ0ին ﬔր պատմ0թեան
տիկիններ0ն արժանիքները։
Սիրելի Սաղիմահայ աճող Սեր0նդ, որքա՜ն սորվելիք 0նիս ք0
ﬔծերէդ, ԲԾԱԽՆԴՐjԹԻՒՆ հանդէպ լեզ0իդ 0 դպրոցիդ, ՍԷՐ
հանդէպ ազգիդ 0 հայրենիքիդ, ՀՈԳԱՏԱՐjԹԻՒՆ հանդէպ
անշարժ թէ մարդկային գանձեր0դ,
ՀԱՒԱՏԱՐՄjԹԻՒՆ՝
կոչ0ﬕդ եւ անշո՛ւշտ ՀԱՒԱՏՔ առ ԱՍՏjԱԾ...

ԻՆՁ ՊԷՏՔ ՉԷ ՈՉԻՆՉ
Ես չտենչացի
Փառք 0 պատիւի,
Աստ0ած տ0ած էր
Անոնց հասնել0
Ճամբան բարձ0նքի...
Ոչ ալ տենչացի
Սին հարստ0թին...
Ինձ հետ են ծնած
Գանձերն բն0թեան:
Ինձ պէտք չէ ոչինչ...
Ով իր հետ տարաւ
Թագն արքայական,
Գօտին ծիրանի...
Զմր0խտ ադամանդ
Կամ դղեակ ոսկի...
Ինձ պէտք չէ ոչինչ...
Ինձ պէտք է ﬕայն
Պահել անարատ
Հոգիս մարդկային,
Որ մահէս յետոյ
Հանգիստ պտըտի...
Ինձ պէտք է ﬕայն՝
Պահել Աստ0ծոյ
Գանձերը բաշխած,
Եւ 0րիշ ոչինչ...
Ով իր հետ տարաւ
Խաբ0սիկ կեանքի
Գանձերըն այս սին...
Անոնք լոկ դարձան
Գերին վայելքի,
Շլացող փառքի
Ծաղրանքն ստորին,
Եւ 0րիշ ոչինչ...
Ինձ պէտք չէ ոչինչ...
Լոկ փառք տալ Անոր,
Որ ց0ց0ց ճամբան
Ճշմարիտ Լոյսին...

Հեղինակութեամբ և Պատրաստութեամբ՝
Անուշ Նագգաշեանի
Հեռ։ 054 464 29 09
Email: anakashian61@hotmail.com

