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- Միլիոնավոր
տարիներ ծաղիկների
վրա փշեր են աճում: Եվ
միլիոնավոր տարիներ
գառնուկները ծաղիկ
են ուտում: Մի՞թե լուրջ
գործ չէ հասկանալ, թե
ինչու են նրանք ամբողջ
ուժով փուշ աճեցնում,
եթե փշերից ոչ մի օգուտ
չկա: Մի՞թե կարևոր չէ, որ
գառներն ու ծաղիկները
կռվում են միմյանց ...
Հովհաննես Թումանյան

֏֏֏
Լեռնե՜ր, ներշընչված դարձյալ ձեզանով,
Թընդում է հոգիս աշխուժով լըցված,
Ու ջերմ ըղձերըս բախտից հալածված,
Ձեզ մոտ են թըռչում հախուռն երամով:
Ձե՜զ, ձեզ, վերըստին, ամպամած լեռներ,
Կյանքի տխրության ամպերի տակից
Ես ձայն եմ տալիս ու ծանրաթախիծ
Հոգուս ձայները ձեզ բերում նըվեր:
Քեզ մոտ եմ գալիս, իմ հի՜ն տրտմություն,
Վեհափառ դայակ մանուկ օրերիս,
Այնժամ էլ չէիր ինձ հանգիստ տալիս՝
Սըրտիս ականջին խոսելով թաքուն…
Ո՜վ, որ կանչում ես գիշեր ու ցերեկ
Հազար ցավերով, հազար ձևերով,Ոգևորության հըզոր թևերով
Քեզ մոտ եմ գալիս, հայրենի՜ք իմ հեգ:
Գալիս եմ, բայց ոչ ուրախ երգերով
Քո ծաղիկներին ծաղիկ ավելցնեմ,
Այլ դառն հեծության հառաչանքներով
Էդ անդընդախոր ձորերըդ լըցնեմ:
Ձորե՜ր, ա՜յ ձորեր, սև, լայնաբերան,
Սըրտիս էս խորունկ վերքերի նըման.
Աստծու հարվածի հետքերն եք դուք էլ,
Ձեզ մոտ եմ գալիս, ուզում եմ երգել:
Դուք էլ խոսեցե՜ք, դուք էլ պատմեցե՜ք,
Ձեր անդունդներով եկեք չափվեցե՜ք,
Դուք է՞լ եք, տեսնեմ, էնքան մեծ ու խոր,
Ինչքան իմ հոգու թախիծն ահավոր…

Regular, Size 12

Regular, Size 10

Regular, Size 9

- Միլիոնավոր տարիներ ծաղիկների վրա փշեր
են աճում: Եվ միլիոնավոր տարիներ գառնուկները
ծաղիկ են ուտում: Մի՞թե լուրջ գործ չէ հասկանալ,
թե ինչու են նրանք ամբողջ ուժով փուշ աճեցնում,
եթե փշերից ոչ մի օգուտ չկա: Մի՞թե կարևոր չէ,
որ գառներն ու ծաղիկները կռվում են միմյանց
դեմ: Իսկ մի՞թե դա ավելի լուրջ և կարևոր չէ,
քան կարմրադեմ ու հաստափոր պարոնի
թվաբանությունը: Եվ եթե ես աշխարհում միայն մի
ծաղիկ գիտեմ, որն աճում է իմ մոլորակի վրա, և
ուրիշ այդպիսի ծաղիկ ոչ մի տեղ չկա, իսկ փոքրիկ
գառնուկը մի գեղեցիկ առավոտ հանկարծ կուտի
այդ ծաղիկը և չի էլ հասկանա, թե ինչ է անում: Սա
քո կարծիքով կարևոր չէ՞:
ԱՆՏՈՒԱՆ ԴԸ ՍԵՆՏ–ԷՔԶՅՈՒՊԵՐԻ
«ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆԸ», հատված

- Միլիոնավոր տարիներ ծաղիկների վրա փշեր
են աճում: Եվ միլիոնավոր տարիներ գառնուկները
ծաղիկ են ուտում: Մի՞թե լուրջ գործ չէ հասկանալ,
թե ինչու են նրանք ամբողջ ուժով փուշ աճեցնում,
եթե փշերից ոչ մի օգուտ չկա: Մի՞թե կարևոր չէ, որ
գառներն ու ծաղիկները կռվում են միմյանց դեմ: Իսկ
մի՞թե դա ավելի լուրջ և կարևոր չէ, քան կարմրադեմ
ու հաստափոր պարոնի թվաբանությունը: Եվ եթե ես
աշխարհում միայն մի ծաղիկ գիտեմ, որն աճում է իմ
մոլորակի վրա, և ուրիշ այդպիսի ծաղիկ ոչ մի տեղ
չկա, իսկ փոքրիկ գառնուկը մի գեղեցիկ առավոտ
հանկարծ կուտի այդ ծաղիկը և չի էլ հասկանա, թե
ինչ է անում: Սա քո կարծիքով կարևոր չէ՞:
ԱՆՏՈՒԱՆ ԴԸ ՍԵՆՏ–ԷՔԶՅՈՒՊԵՐԻ
«ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆԸ», հատված

- Միլիոնավոր տարիներ ծաղիկների վրա փշեր են
աճում: Եվ միլիոնավոր տարիներ գառնուկները ծաղիկ
են ուտում: Մի՞թե լուրջ գործ չէ հասկանալ, թե ինչու են
նրանք ամբողջ ուժով փուշ աճեցնում, եթե փշերից ոչ մի
օգուտ չկա: Մի՞թե կարևոր չէ, որ գառներն ու ծաղիկները
կռվում են միմյանց դեմ: Իսկ մի՞թե դա ավելի լուրջ և
կարևոր չէ, քան կարմրադեմ ու հաստափոր պարոնի
թվաբանությունը: Եվ եթե ես աշխարհում միայն մի
ծաղիկ գիտեմ, որն աճում է իմ մոլորակի վրա, և ուրիշ
այդպիսի ծաղիկ ոչ մի տեղ չկա, իսկ փոքրիկ գառնուկը
մի գեղեցիկ առավոտ հանկարծ կուտի այդ ծաղիկը և չի
էլ հասկանա, թե ինչ է անում: Սա քո կարծիքով կարևոր
չէ՞:
ԱՆՏՈՒԱՆ ԴԸ ՍԵՆՏ–ԷՔԶՅՈՒՊԵՐԻ
«ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆԸ»,
հատված

գարնան շունչ կա օդում

անձրևած ամպեր
Italic, Size 12

Italic, Size 10

Italic, Size 9

- Միլիոնավոր տարիներ ծաղիկների վրա փշեր
են աճում: Եվ միլիոնավոր տարիներ գառնուկները
ծաղիկ են ուտում: Մի՞թե լուրջ գործ չէ հասկանալ,
թե ինչու են նրանք ամբողջ ուժով փուշ աճեցնում,
եթե փշերից ոչ մի օգուտ չկա: Մի՞թե կարևոր չէ,
որ գառներն ու ծաղիկները կռվում են միմյանց
դեմ: Իսկ մի՞թե դա ավելի լուրջ և կարևոր չէ,
քան կարմրադեմ ու հաստափոր պարոնի
թվաբանությունը: Եվ եթե ես աշխարհում միայն մի
ծաղիկ գիտեմ, որն աճում է իմ մոլորակի վրա, և
ուրիշ այդպիսի ծաղիկ ոչ մի տեղ չկա, իսկ փոքրիկ
գառնուկը մի գեղեցիկ առավոտ հանկարծ կուտի
այդ ծաղիկը և չի էլ հասկանա, թե ինչ է անում: Սա
քո կարծիքով կարևոր չէ՞:
ԱՆՏՈՒԱՆ ԴԸ ՍԵՆՏ–ԷՔԶՅՈՒՊԵՐԻ
«ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆԸ», հատված

- Միլիոնավոր տարիներ ծաղիկների վրա փշեր
են աճում: Եվ միլիոնավոր տարիներ գառնուկները
ծաղիկ են ուտում: Մի՞թե լուրջ գործ չէ հասկանալ,
թե ինչու են նրանք ամբողջ ուժով փուշ աճեցնում,
եթե փշերից ոչ մի օգուտ չկա: Մի՞թե կարևոր չէ, որ
գառներն ու ծաղիկները կռվում են միմյանց դեմ: Իսկ
մի՞թե դա ավելի լուրջ և կարևոր չէ, քան կարմրադեմ
ու հաստափոր պարոնի թվաբանությունը: Եվ եթե ես
աշխարհում միայն մի ծաղիկ գիտեմ, որն աճում է իմ
մոլորակի վրա, և ուրիշ այդպիսի ծաղիկ ոչ մի տեղ
չկա, իսկ փոքրիկ գառնուկը մի գեղեցիկ առավոտ
հանկարծ կուտի այդ ծաղիկը և չի էլ հասկանա, թե
ինչ է անում: Սա քո կարծիքով կարևոր չէ՞:
ԱՆՏՈՒԱՆ ԴԸ ՍԵՆՏ–ԷՔԶՅՈՒՊԵՐԻ
«ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆԸ», հատված

- Միլիոնավոր տարիներ ծաղիկների վրա փշեր են
աճում: Եվ միլիոնավոր տարիներ գառնուկները ծաղիկ
են ուտում: Մի՞թե լուրջ գործ չէ հասկանալ, թե ինչու են
նրանք ամբողջ ուժով փուշ աճեցնում, եթե փշերից ոչ մի
օգուտ չկա: Մի՞թե կարևոր չէ, որ գառներն ու ծաղիկները
կռվում են միմյանց դեմ: Իսկ մի՞թե դա ավելի լուրջ և
կարևոր չէ, քան կարմրադեմ ու հաստափոր պարոնի
թվաբանությունը: Եվ եթե ես աշխարհում միայն մի
ծաղիկ գիտեմ, որն աճում է իմ մոլորակի վրա, և ուրիշ
այդպիսի ծաղիկ ոչ մի տեղ չկա, իսկ փոքրիկ գառնուկը
մի գեղեցիկ առավոտ հանկարծ կուտի այդ ծաղիկը և չի
էլ հասկանա, թե ինչ է անում: Սա քո կարծիքով կարևոր
չէ՞:
ԱՆՏՈՒԱՆ ԴԸ ՍԵՆՏ–ԷՔԶՅՈՒՊԵՐԻ
«ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆԸ»,
հատված

անկրկնելի պատկերներ

տառատեսակների միջազգային մրցույթ

գրանշան գրանշան

Light, Size 20

Light Italic, Size 20

ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏ
ՐՑՒՓՔՕՖաբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվ
տրցւփքևօֆմնմեմիմխմկվնզյլյղյվյՙ՚՛՜՝՞՟«»֊֍֎()
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ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏ
ՐՑՒՓՔՕՖաբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվ
տրցւփքևօֆմնմեմիմխմկվնզյլյղյվյՙ՚՛՜՝՞՟«»֊֍֎()
[\]{|}.:!?*^+-×÷,./:;<=>…•–—0123456789@©®%‰

Regular, Size 20

Italic, Size 20

ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌ
ՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖաբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյն
շոչպջռսվտրցւփքևօֆմ նմեմիմխմկվնզյլյղյ
վյՙ՚՛՜՝՞՟«»֊֍֎()[\]{|}.:!?*^+-×÷,./:;<=>…•–—
0123456789@©®%‰

ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌ
ՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖաբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյն
շոչպջռսվտրցւփքևօֆմ նմեմիմխմկվնզյլյղյ
վյՙ՚՛՜՝՞՟«»֊֍֎()[\]{|}.:!?*^+-×÷,./:;<=>…•–—
0123456789@©®%‰

Medium, Size 20

Medium Italic, Size 20

ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺ ԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋ
ՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖաբգդեզէըթժիլխծկհձղճմ
յնշոչպջռսվտրցւփքևօֆմ նմեմիմխմկվնզ յլ յ
ղ յվ յՙ՚՛՜՝՞՟«»֊֍֎()[\]{|}.:!?*^+-×÷,./:;<=>…•–—
0123456789@©®%‰

ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏ
ՐՑՒՓՔՕՖաբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվ
տրցւփքևօֆմնմեմիմխմկվնզյլյղյվյՙ՚՛՜՝՞՟«»֊֍֎()
[\]{|}.:!?*^+-×÷,./:;<=>…•–—0123456789@©®%‰

Demi Bold, Size 20

ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋ
ՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖաբգդեզէըթժիլխծկհձղճմ
յնշոչպջռսվտրցւփքևօֆմնմեմիմխմկվնզ յլյ
ղյվյՙ՚՛՜՝՞՟«»֊֍֎§()[\]{|}.:!?*^+-×÷,./:;<=>…•–—
0123456789@©®%‰
Bold, Size 20

ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋ
ՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖաբգդեզէըթժիլխծկհձղճ
մյնշոչպջռսվտրցւփքևօֆմնմեմիմխմկվնզյ
լյղյվյՙ՚՛՜՝՞՟«»֊֍֎§()[\]{|}.:!?*^+-×÷,./:;<=>…•–
—0123456789@©®%‰

Demi Bold Italic, Size 20

ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌ
ՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖաբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյ
նշոչպջռսվտրցւփքևօֆմնմեմիմխմկվնզյլյ
ղյվյՙ՚՛՜՝՞՟«»֊֍֎§()[\]{|}.:!?*^+-×÷,./:;<=>…•–—
0123456789@©®%‰
Bold Italic, Size 20

ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌ
ՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖաբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյ
նշոչպջռսվտրցւփքևօֆմնմեմիմխմկվնզյլյ
ղյվյՙ՚՛՜՝՞՟«»֊֍֎§()[\]{|}.:!?*^+-×÷,./:;<=>…•–—
0123456789@©®%‰

Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում։
Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում։

- Միլիոնավոր
տարիներ ծաղիկների
վրա փշեր են աճում: Եվ
միլիոնավոր տարիներ
գառնուկները ծաղիկ
են ուտում: Մի՞թե լուրջ
գործ չէ հասկանալ,
թե ինչու են նրանք
ամբողջ ուժով փուշ
աճեցնում, եթե փշերից
ոչ մի օգուտ չկա: Մի՞թե
կարևոր չէ, որ գառներն
ու ծաղիկները կռվում են
միմյանց ...
Հովհաննես Թումանյան

֏֏֏
Լեռնե՜ր, ներշընչված դարձյալ ձեզանով,
Թընդում է հոգիս աշխուժով լըցված,
Ու ջերմ ըղձերըս բախտից հալածված,
Ձեզ մոտ են թըռչում հախուռն երամով:
Ձե՜զ, ձեզ, վերըստին, ամպամած լեռներ,
Կյանքի տխրության ամպերի տակից
Ես ձայն եմ տալիս ու ծանրաթախիծ
Հոգուս ձայները ձեզ բերում նըվեր:
Քեզ մոտ եմ գալիս, իմ հի՜ն տրտմություն,
Վեհափառ դայակ մանուկ օրերիս,
Այնժամ էլ չէիր ինձ հանգիստ տալիս՝
Սըրտիս ականջին խոսելով թաքուն…
Ո՜վ, որ կանչում ես գիշեր ու ցերեկ
Հազար ցավերով, հազար ձևերով,Ոգևորության հըզոր թևերով
Քեզ մոտ եմ գալիս, հայրենի՜ք իմ հեգ:
Գալիս եմ, բայց ոչ ուրախ երգերով
Քո ծաղիկներին ծաղիկ ավելցնեմ,
Այլ դառն հեծության հառաչանքներով
Էդ անդընդախոր ձորերըդ լըցնեմ:
Ձորե՜ր, ա՜յ ձորեր, սև, լայնաբերան,
Սըրտիս էս խորունկ վերքերի նըման.
Աստծու հարվածի հետքերն եք դուք էլ,
Ձեզ մոտ եմ գալիս, ուզում եմ երգել:
Դուք էլ խոսեցե՜ք, դուք էլ պատմեցե՜ք,
Ձեր անդունդներով եկեք չափվեցե՜ք,
Դուք է՞լ եք, տեսնեմ, էնքան մեծ ու խոր,
Ինչքան իմ հոգու թախիծն ահավոր…

Medium, Size 12

DemiBold, Size 10

Bold, Size 9

- Միլիոնավոր տարիներ ծաղիկների վրա փշեր
են աճում: Եվ միլիոնավոր տարիներ գառնուկները
ծաղիկ են ուտում: Մի՞թե լուրջ գործ չէ հասկանալ,
թե ինչու են նրանք ամբողջ ուժով փուշ աճեցնում,
եթե փշերից ոչ մի օգուտ չկա: Մի՞թե կարևոր չէ,
որ գառներն ու ծաղիկները կռվում են միմյանց
դեմ: Իսկ մի՞թե դա ավելի լուրջ և կարևոր չէ,
քան կարմրադեմ ու հաստափոր պարոնի
թվաբանությունը: Եվ եթե ես աշխարհում միայն մի
ծաղիկ գիտեմ, որն աճում է իմ մոլորակի վրա, և
ուրիշ այդպիսի ծաղիկ ոչ մի տեղ չկա, իսկ փոքրիկ
գառնուկը մի գեղեցիկ առավոտ հանկարծ կուտի
այդ ծաղիկը և չի էլ հասկանա, թե ինչ է անում: Սա
քո կարծիքով կարևոր չէ՞:
ԱՆՏՈՒԱՆ ԴԸ ՍԵՆՏ–ԷՔԶՅՈՒՊԵՐԻ
«ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆԸ», հատված

- Միլիոնավոր տարիներ ծաղիկների վրա
փշեր են աճում: Եվ միլիոնավոր տարիներ
գառնուկները ծաղիկ են ուտում: Մի՞թե լուրջ
գործ չէ հասկանալ, թե ինչու են նրանք ամբողջ
ուժով փուշ աճեցնում, եթե փշերից ոչ մի օգուտ
չկա: Մի՞թե կարևոր չէ, որ գառներն ու ծաղիկները
կռվում են միմյանց դեմ: Իսկ մի՞թե դա ավելի լուրջ
և կարևոր չէ, քան կարմրադեմ ու հաստափոր
պարոնի թվաբանությունը: Եվ եթե ես աշխարհում
միայն մի ծաղիկ գիտեմ, որն աճում է իմ մոլորակի
վրա, և ուրիշ այդպիսի ծաղիկ ոչ մի տեղ չկա, իսկ
փոքրիկ գառնուկը մի գեղեցիկ առավոտ հանկարծ
կուտի այդ ծաղիկը և չի էլ հասկանա, թե ինչ է
անում: Սա քո կարծիքով կարևոր չէ՞:
ԱՆՏՈՒԱՆ ԴԸ ՍԵՆՏ–ԷՔԶՅՈՒՊԵՐԻ
«ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆԸ», հատված

- Միլիոնավոր տարիներ ծաղիկների վրա փշեր
են աճում: Եվ միլիոնավոր տարիներ գառնուկները
ծաղիկ են ուտում: Մի՞թե լուրջ գործ չէ հասկանալ,
թե ինչու են նրանք ամբողջ ուժով փուշ աճեցնում,
եթե փշերից ոչ մի օգուտ չկա: Մի՞թե կարևոր չէ,
որ գառներն ու ծաղիկները կռվում են միմյանց
դեմ: Իսկ մի՞թե դա ավելի լուրջ և կարևոր
չէ, քան կարմրադեմ ու հաստափոր պարոնի
թվաբանությունը: Եվ եթե ես աշխարհում միայն մի
ծաղիկ գիտեմ, որն աճում է իմ մոլորակի վրա, և
ուրիշ այդպիսի ծաղիկ ոչ մի տեղ չկա, իսկ փոքրիկ
գառնուկը մի գեղեցիկ առավոտ հանկարծ կուտի
այդ ծաղիկը և չի էլ հասկանա, թե ինչ է անում: Սա
քո կարծիքով կարևոր չէ՞:
ԱՆՏՈՒԱՆ ԴԸ ՍԵՆՏ–ԷՔԶՅՈՒՊԵՐԻ
«ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆԸ»,
հատված

Medium Italic, Size 12

DemiBold Italic, Size 10

BoldItalic, Size 9

- Միլիոնավոր տարիներ ծաղիկների վրա փշեր
են աճում: Եվ միլիոնավոր տարիներ գառնուկները
ծաղիկ են ուտում: Մի՞թե լուրջ գործ չէ հասկանալ,
թե ինչու են նրանք ամբողջ ուժով փուշ աճեցնում,
եթե փշերից ոչ մի օգուտ չկա: Մի՞թե կարևոր չէ,
որ գառներն ու ծաղիկները կռվում են միմյանց
դեմ: Իսկ մի՞թե դա ավելի լուրջ և կարևոր չէ,
քան կարմրադեմ ու հաստափոր պարոնի
թվաբանությունը: Եվ եթե ես աշխարհում միայն մի
ծաղիկ գիտեմ, որն աճում է իմ մոլորակի վրա, և
ուրիշ այդպիսի ծաղիկ ոչ մի տեղ չկա, իսկ փոքրիկ
գառնուկը մի գեղեցիկ առավոտ հանկարծ կուտի
այդ ծաղիկը և չի էլ հասկանա, թե ինչ է անում: Սա
քո կարծիքով կարևոր չէ՞:
ԱՆՏՈՒԱՆ ԴԸ ՍԵՆՏ–ԷՔԶՅՈՒՊԵՐԻ
«ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆԸ», հատված

- Միլիոնավոր տարիներ ծաղիկների վրա փշեր
են աճում: Եվ միլիոնավոր տարիներ գառնուկները
ծաղիկ են ուտում: Մի՞թե լուրջ գործ չէ հասկանալ,
թե ինչու են նրանք ամբողջ ուժով փուշ աճեցնում,
եթե փշերից ոչ մի օգուտ չկա: Մի՞թե կարևոր չէ,
որ գառներն ու ծաղիկները կռվում են միմյանց
դեմ: Իսկ մի՞թե դա ավելի լուրջ և կարևոր չէ,
քան կարմրադեմ ու հաստափոր պարոնի
թվաբանությունը: Եվ եթե ես աշխարհում միայն մի
ծաղիկ գիտեմ, որն աճում է իմ մոլորակի վրա, և
ուրիշ այդպիսի ծաղիկ ոչ մի տեղ չկա, իսկ փոքրիկ
գառնուկը մի գեղեցիկ առավոտ հանկարծ կուտի
այդ ծաղիկը և չի էլ հասկանա, թե ինչ է անում: Սա
քո կարծիքով կարևոր չէ՞:
ԱՆՏՈՒԱՆ ԴԸ ՍԵՆՏ–ԷՔԶՅՈՒՊԵՐԻ
«ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆԸ», հատված

- Միլիոնավոր տարիներ ծաղիկների վրա փշեր
են աճում: Եվ միլիոնավոր տարիներ գառնուկները
ծաղիկ են ուտում: Մի՞թե լուրջ գործ չէ հասկանալ,
թե ինչու են նրանք ամբողջ ուժով փուշ աճեցնում,
եթե փշերից ոչ մի օգուտ չկա: Մի՞թե կարևոր չէ,
որ գառներն ու ծաղիկները կռվում են միմյանց
դեմ: Իսկ մի՞թե դա ավելի լուրջ և կարևոր
չէ, քան կարմրադեմ ու հաստափոր պարոնի
թվաբանությունը: Եվ եթե ես աշխարհում միայն մի
ծաղիկ գիտեմ, որն աճում է իմ մոլորակի վրա, և
ուրիշ այդպիսի ծաղիկ ոչ մի տեղ չկա, իսկ փոքրիկ
գառնուկը մի գեղեցիկ առավոտ հանկարծ կուտի
այդ ծաղիկը և չի էլ հասկանա, թե ինչ է անում: Սա
քո կարծիքով կարևոր չէ՞:
ԱՆՏՈՒԱՆ ԴԸ ՍԵՆՏ–ԷՔԶՅՈՒՊԵՐԻ
«ՓՈՔՐԻԿ ԻՇԽԱՆԸ»,

արևահամ բառն եմ սիրում

ճարտարապետ

արևադարձային մրգեր

միլիոնավոր տարիներ

ծաղիկների վրա

փշեր են աճում

և միլիոնավոր տարիներ

գառնուկները

֍
ծաղիկ են ուտում

