Regular,
Size 43

Ա Բ Գ Դ Ե Զ ԷԸ ԹԺ ԻԼ ԽԾ Կ Հ Ձ ՂՃ Մ Յ Ն ՇՈՉ Պ Ջ Ռ Ս
ՎՏՐ ՑՒՓ Ք ՕՖաբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջ
ռսվտրցւփքևօֆ0123456789֍֎֏ՙ՚՛՜՝՞՟

Italic,
Size 43

Ա ԲԳ ԴԵ Զ ԷԸ ԹԺԻԼ ԽԾԿՀՁՂՃՄՅ ՆՇ Ո ՉՊ Ջ ՌՍ
ՎՏ Ր Ց ՒՓ Ք Օ Ֆ աբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպ
ջռսվտրցւփքևօֆ0123456789 ֍֎ ֏ՙ՚՛՜՝ ՞՟

BOld,
Size 43

Ա Բ Գ Դ Ե ԶԷ Ը ԹԺ ԻԼ ԽԾ Կ Հ Ձ Ղ Ճ ՄՅ Ն ՇՈՉ Պ Ջ Ռ Ս
ՎՏՐ ՑՒՓ Ք Օ Ֆաբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչ
պջռսվտրցւփքևօֆ0123456789֍֎֏ՙ՚՛՜՝՞՟

Bold Italic,
Size 43

ԱԲԳԴԵ ԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀ ՁՂՃՄՅ ՆՇՈ ՉՊ ՋՌՍ
ՎՏ ՐՑՒՓ Ք Օ Ֆաբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչ
պջռսվտրցւփքևօֆ0123456789  ֍֎֏ՙ՚ ՛՜՝՞՟

Other styles and Ligatures (Armenian)
Medium,
Size 24

SemiBold,
Size 24

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը ԹԺ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ ՂՃ Մ Յ Ն Շ
ՈՉ Պ Ջ Ռ Ս ՎՏՐ ՑՒ Փ Ք Օ Ֆաբգդեզէըթժ
իլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքևօֆ
Ա Բ Գ Դ Ե ԶԷ Ը ԹԺ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ ՂՃ Մ Յ Ն Շ
ՈՉ Պ Ջ Ռ Ս ՎՏՐ ՑՒՓ Ք Օ Ֆաբգդեզէըթժ
իլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքևօֆ

Ligatures,
Size 24

Ligatures,
Size 24

ՄԱՄԵՄԼՄԽՄԿՄՆՄՒՃՆԱՆՒՔա՛ա՜ա՞ե՛ե՜ե՞զյէ՛է՜է՞ը՛ը՜
ը՞ի՛ի՜ի՞լյղյճնմծմնմեմե՛մե՜մե՞միմի՛մի՜մի՞մխշյո՛ո՜ո՞չյ
վյվնօ՛օ՜օ՞և՛և՜և՞
ՄԱՄԵՄԼՄԽՄԿՄՆՄՒՃՆԱՆՒՔա՛ա՜ա՞ե՛ե՜ե՞զյէ՛է՜է՞ը՛
ը՜ը՞ի՛ի՜ի՞լյղյճնմծմնմեմե՛մե՜մե՞միմի՛մի՜մի՞մխշյո՛ո՜
ո՞չյվյվնօ՛օ՜օ՞և՛և՜և՞

DemiBold,
Size 24

Ա Բ Գ Դ Ե ԶԷ Ը ԹԺ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ ՂՃ Մ Յ Ն Շ
ՈՉ Պ Ջ Ռ Ս ՎՏՐ ՑՒՓ Ք Օ Ֆաբգդեզէըթժ
իլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքևօֆ

Ligatures,
Size 24

ՄԱՄԵՄԼՄԽՄԿՄՆՄՒՃՆԱՆՒՔա՛ա՜ա՞ե՛ե՜ե՞զյէ՛է՜է՞
ը՛ը՜ը՞ի՛ի՜ի՞լյղյճնմծմնմեմե՛մե՜մե՞միմի՛մի՜մի՞մխշյ
ո՛ո՜ո՞չյվյվնօ՛օ՜օ՞և՛և՜և՞

Medium Italic,
Size 24

Ա ԲԳ ԴԵ Զ ԷԸ ԹԺԻԼԽԾԿՀ ՁՂՃՄՅ ՆՇ
Ո ՉՊ Ջ ՌՍՎՏ ՐՑ ՒՓ Ք Օ Ֆ աբգդեզէըթժ
իլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքևօֆ

Ligatures,
Size 24

ՄԱՄԵՄԼՄԽՄԿՄՆՄՒՃՆԱՆՒՔա՛ա՜ա՞ե՛ե՜ե՞զյէ՛է՜է՞ը՛ը՜ը՞
ի՛ի՜ի՞լյղյճնմծմնմեմե՛մե՜մե՞միմի՛մի՜մի՞մխշյո՛ո՜ո՞չյվյ
վնօ՛օ՜օ՞և՛և՜և՞

SemiBold Italic,
Size 24

Ա ԲԳ ԴԵ ԶԷԸ ԹԺԻԼԽԾԿՀ ՁՂՃՄՅ ՆՇ
Ո ՉՊ Ջ ՌՍՎՏ ՐՑ ՒՓ Ք Օ Ֆաբգդեզէըթժ
իլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքևօֆ

Ligatures,
Size 24

ՄԱՄԵՄԼՄԽՄԿՄՆՄՒՃՆԱՆՒՔա՛ա՜ա՞ե՛ե՜ե՞զյէ՛է՜է՞ը՛
ը՜ը՞ի՛ի՜ի՞լյղյճնմծմնմեմե՛մե՜մե՞միմի՛մի՜մի՞մխշյ
ո՛ո՜ո՞չյվյվնօ՛օ՜օ՞և՛և՜և՞

DemiBold Italic,
Size 24

ԱԲԳ ԴԵ ԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀ ՁՂՃՄՅ ՆՇ
Ո ՉՊ Ջ ՌՍՎՏ ՐՑ ՒՓ Ք Օ Ֆաբգդեզէըթժ
իլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքևօֆ

Ligatures,
Size 24

ՄԱՄԵՄԼՄԽՄԿՄՆՄՒՃՆԱՆՒՔա՛ա՜ա՞ե՛ե՜ե՞զյէ՛է՜է՞ը՛
ը՜ը՞ի՛ի՜ի՞լյղյճնմծմնմեմե՛մե՜մե՞միմի՛մի՜մի՞մխշյ
ո՛ո՜ո՞չյվյվնօ՛օ՜օ՞և՛և՜և՞

Regular, Size 8
Գոմեշը ճանապարհվեց ուրթ: Կուրծը փաղաքշանքով հունցվում
էր զույգ ոտի արանքում և գոմեշը գնում էր կթվելու նանին:
Սարահարթի ուրթը ճոճվեց նրա հայացքի մեջ ու կորավ, ձորակում
գոմեշը մի երկու բերան խոտ պոկեց ու մոլորվեց: Հա, գնում էր ուրթ:
Իսկ ինչու է նախիրը դեռ արածում: Նախիրը կովեր են, ինքը մեկ
հատիկ գոմեշ է – ա՛յսպե՜ս:
Նա կանգնեց վրանի դռանը, կանչեց ու սպասեց նանի դուրս գալուն:
– Եկել ե՞ս,– ասաց նանը:
– Էս օրը ճաշին էս ինչո՞ւ ես եկել,– ասաց նանը:
– Նախիրը հանդում՝ դու վեր ես կացել եկել:
– Դե լավ, որ եկել ես՝ արի կթեմ:
– Կուրծդ կիսատ՝ էս ո՞ւր ես եկել:
Կթվորը լավ չէր կթում, կուրծը ցավեցնում էր: Գոմեշը ծռեց
պարանոցը, հոտ քաշեց՝ նանի հոտն էր, նանի ձայնն էր, բայց այս
անգամ իսկի լավ չէր կթում: Գոմեշը տեսավ որ չի ուզում կթվել:
Հեռու հեռաստաններից դենը, տաք մշուշների մեջ գոմեշների խմբեր
են կանգնած և նրանցից մեկը անտառների ու ճանապարհների
գլխով հղում է իր թախիծը սրան:
– Հը՜, Սաթիկ... նանիդ տրորում ես, էլ քեզ ո՞վ կկթի:
– Չէ, կաթ չես բերել, եղածն էլ չտվեցիր:
– Վույ, վույ, վույ, վույ, նանիդ տրորեցիր:
– Մինա՜ս... գոմեշն աչքիս մի տեսակ է երևում:
– Հա՜... գոմեշս ցուլ է ուզում:
– Գոմեշս ցուլ է ուզում: Հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր... մարտ... մարտ,
մայիս... լավ ժամանակ ես ծնելու: Ձագիդ բոխու տերև կտամ... կանաչ
արև կլինի, մայիս կլինի...
Գոմեշը բլրի գլխին կանգ առավ ու աստծու կանաչ աշխարհի վրայով
նայեց հեռվի շեկ հովիտներին:
Աղվեսը մեռել էր ծերպերի մեջ լերկ մի տեղ՝ որպեսզի խոտերը
չխանգարեն և երկնքի բազեն անպայման տեսնի նրա դին: Եվ
այնքան ճիշտ էր մեռել աղվեսը, որ հովը քշում տանում էր նրա
ագին:
Հեռուների շեկ հովիտներում մշուշների տակ գոմեշների շոգած խմբեր
էին օրորվում և նրանց մեջ տաք ու զորեղ մեկը, գլուխը բարձր
բռնած, իր կանչը հղում էր սրան: Գոմեշը մռլնգաց ու պոկվեց բլրի
գլխից դեպի ձորը...
Էն ի՞նչ է անում, էն ի՞նչ է անում, էն ի՞նչ է անում էն անասունը,– վրա
վազեց աղվեսը: Հազար ասի էդ անիծված տունն էդ փափուկ հողում
չփորենք...

Հրանտ Մաթևոսյան

Regular, Size 11
Գոմեշը ճանապարհվեց ուրթ: Կուրծը
փաղաքշանքով հունցվում էր զույգ ոտի արանքում
և գոմեշը գնում էր կթվելու նանին: Սարահարթի
ուրթը ճոճվեց նրա հայացքի մեջ ու կորավ,
ձորակում գոմեշը մի երկու բերան խոտ պոկեց ու
մոլորվեց: Հա, գնում էր ուրթ: Իսկ ինչու է նախիրը
դեռ արածում: Նախիրը կովեր են, ինքը մեկ հատիկ
գոմեշ է – ա՛յսպե՜ս:
Նա կանգնեց վրանի դռանը, կանչեց ու սպասեց
նանի դուրս գալուն:
– Եկել ե՞ս,– ասաց նանը:
– Էս օրը ճաշին էս ինչո՞ւ ես եկել,– ասաց նանը:
– Նախիրը հանդում՝ դու վեր ես կացել եկել:
– Դե լավ, որ եկել ես՝ արի կթեմ:
– Կուրծդ կիսատ՝ էս ո՞ւր ես եկել:
Կթվորը լավ չէր կթում, կուրծը ցավեցնում էր:
Գոմեշը ծռեց պարանոցը, հոտ քաշեց՝ նանի հոտն
էր, նանի ձայնն էր, բայց այս անգամ իսկի լավ
չէր կթում: Գոմեշը տեսավ որ չի ուզում կթվել:
Հեռու հեռաստաններից դենը, տաք մշուշների մեջ
գոմեշների խմբեր են կանգնած և նրանցից մեկը
անտառների ու ճանապարհների գլխով հղում է իր
թախիծը սրան:
– Հը՜, Սաթիկ... նանիդ տրորում ես, էլ քեզ ո՞վ կկթի:
– Չէ, կաթ չես բերել, եղածն էլ չտվեցիր:
– Վույ, վույ, վույ, վույ, նանիդ տրորեցիր:
– Մինա՜ս... գոմեշն աչքիս մի տեսակ է երևում:
– Հա՜... գոմեշս ցուլ է ուզում:
– Գոմեշս ցուլ է ուզում: Հուլիս, օգոստոս,
սեպտեմբեր... մարտ... մարտ, մայիս... լավ ժամանակ
ես ծնելու: Ձագիդ բոխու տերև կտամ... կանաչ արև
կլինի, մայիս կլինի...
Գոմեշը բլրի գլխին կանգ առավ ու աստծու կանաչ
աշխարհի վրայով նայեց հեռվի շեկ հովիտներին:
Աղվեսը մեռել էր ծերպերի մեջ լերկ մի տեղ՝
որպեսզի խոտերը չխանգարեն և երկնքի բազեն
անպայման տեսնի նրա դին: Եվ այնքան ճիշտ էր
մեռել աղվեսը, որ հովը քշում տանում էր նրա
ագին:

Գոմեշը

Regular, Size 16

Գոմեշը ճանապարհվեց ուրթ:
Կուրծը փաղաքշանքով հունցվում
էր զույգ ոտի արանքում և
գոմեշը գնում էր կթվելու նանին:
Սարահարթի ուրթը ճոճվեց նրա
հայացքի մեջ ու կորավ, ձորակում
գոմեշը մի երկու բերան խոտ
պոկեց ու մոլորվեց: Հա, գնում էր
ուրթ: Իսկ ինչու է նախիրը դեռ
արածում: Նախիրը կովեր են, ինքը
մեկ հատիկ գոմեշ է – ա՛յսպե՜ս:
Նա կանգնեց վրանի դռանը,
կանչեց ու սպասեց նանի դուրս
գալուն:
– Եկել ե՞ս,– ասաց նանը:
– Էս օրը ճաշին էս ինչո՞ւ ես եկել,–
ասաց նանը:
– Նախիրը հանդում՝ դու վեր ես
կացել եկել:
– Դե լավ, որ եկել ես՝ արի կթեմ:
– Կուրծդ կիսատ՝ էս ո՞ւր ես եկել:
Կթվորը լավ չէր կթում, կուրծը
ցավեցնում էր: Գոմեշը ծռեց
պարանոցը, հոտ քաշեց՝ նանի
հոտն էր, նանի ձայնն էր, բայց
այս անգամ իսկի լավ չէր կթում:
Գոմեշը տեսավ որ չի ուզում կթվել:
Հեռու հեռաստաններից դենը, տաք
մշուշների մեջ գոմեշների խմբեր
են կանգնած և նրանցից մեկը
անտառների ու ճանապարհների
գլխով հղում է իր թախիծը սրան:
– Հը՜, Սաթիկ... նանիդ տրորում ես,
էլ քեզ ո՞վ կկթի:

Regular, Size 11

Գոմեշը ճանապարհվեց
ուրթ: Կուրծը
փաղաքշանքով
հունցվում էր զույգ ոտի
արանքում և գոմեշը
գնում էր կթվելու
նանին: Սարահարթի
ուրթը ճոճվեց նրա
հայացքի մեջ ու կորավ,
ձորակում գոմեշը մի
երկու բերան խոտ
պոկեց ու մոլորվեց:
Հա, գնում էր ուրթ:
Իսկ ինչու է նախիրը
դեռ արածում: Նախիրը
կովեր են, ինքը մեկ
հատիկ գոմեշ է –
ա՛յսպե՜ս:
Նա կանգնեց վրանի
դռանը, կանչեց ու
սպասեց նանի դուրս
գալուն:
– Եկել ե՞ս,– ասաց
նանը:
– Էս օրը ճաշին էս...

Ճ
�

Հովհաննես Թումանյան

ՔԱՌՅԱԿՆԵՐ
Արևելքի եդեմներին իջավ պայծառ իրիկուն,
Հեքիաթական պալատներում սպասում են իմ հոգուն.
Ինչ եմ շինում էս ցեխերում, աղմուկի մեջ վայրենի…
Ա՜խ, թե նորից գտնեմ ճամփան դեպի էնտե՜ղ, դեպի տո՜ւն…
֏֏֏

Դու մի անհայտ Բանաստեղծ ես` չտեսնված մինչ էսօր,
Առանց խոսքի երգ ես թափում հայացքներով լուսավոր:
Ես էլ, ասենք, զարմանալի Ընթերցող եմ բախտավոր,
Որ կարդում եմ էդ երգերը էսքան հեշտ ու էսքան խոր:
֏֏֏

Հե՜յ ագահ մարդ, հե՜յ անգոհ մարդ, միտքդ երկար, կյանքդ կարճ,
Քանի՜ քանիսն անցան քեզ պես, քեզնից առաջ, քո առաջ.
Ինչ են տարել նրանք կյանքից, թե ինչ տանես դու քեզ հետ,
Խաղաղ անցի՛ր, ուրախ անցի՛ր երկու օրվան էս ճամփեդ:
֏֏֏

Ազատ օրը, ազատ սերը, ամեն բարիք իր ձեռքին,
Տանջում, տանջվում, որոնում է ու դժբախտ է նա կրկին,
Էյ անխելք մարդ, ե՞րբ տի թողնես ապրողն ապրի սրտալի,
Երբ տի ապրես ու վայելես էս աշխարհքը շեն ու լի:

