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ԱՌԱԾՆԵ Ր
Հոսկէ-Հոնկէ

- Աստուածները բուքը լերան համաձայն կու տան, որքան որ
մեծ ու բարձր անձնաւորութիւն ես, հոսանքները այդքան աւելի
զօրաւոր կ’ըլլան:
- Առանց վտանգի յաղթողը՝ առանց փառքի յաղթանակած
կ'ըլլայ:
- Երբ խելքդ հասնի ու ձեռքդ չհասնի, մեծ տառապանք է:
- Երբ կ’ուզես հոր իջնել, բնաւ մի՛ կործաներ օտարին
պարանը:
- Երկար լեզուն կը կրճատէ կեանքը:
- Լեզուն կակուղ միս է, բայց ի՜նչ ոսկորներ կը փշրէ:
- Խօսիլը՝ ցանել է, իսկ մտիկ ընելը՝ քաղել:
- Մեծին հետ միշտ մեղմ խօսէ:
- Ոտքդ կրնայ սահիլ, բայց լեզուդ երբեք պէտք չէ սահի:
- Վրէժխնդրութեան պատճառած գոհունակութիւնը
կարճատեւ է, մինչդեռ ներողամտութեան առթած հաճոյքը՝
մշտատեւ:
- Տառապանքն ալ իր հաճոյքն ունի:
- Խօսք մը կրնայ կռիւի եւ նոյնիսկ պատերազմի դուռ բանալ,
իսկ խաղաղութեան դառնալու համար հազար խօսք քիչ է:
- Պատիւը նման է թանկարժէք քարին, որուն վրայ ամենափոքր
բիծն անգամ կը նուազեցնէ արժէքը քարին:
- Լեզուին մէջ թոյն ունեցողը չի կրնար մեղր թքնել:
- Միտքը միշտ զոհն է սրտին, բոլոր անոնք որոնք իրենց միտքը
լաւ գիտեն, չեն ճանչնար իրենց սիրտը:

2017

2017

ՍՍՍՍ ՍՍՍՍ.-ՍՍՍՍ. ՍՍՍՍՍ.:Layout 1 12/9/17 12:39 AM Page 23

2017

2017

#OVLIS 6 TYGDYMPYR
ՅՈՒԼԻՍ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

SION
ՍԻՈՆ

- Մարդոց հիացման արժանանալէ աւելի նախընտրելի է
արժանանալ անոնց համարումին:
- Կնոջ ոյժը կը կայանայ իր գեղեցկութեան մէջ, իսկ մարդուն
գեղեցկութիւնը իր ոյժին մէջ:
- Սէրը նման է լուսնին, երբ չ’աճիր կը պզտիկնայ:
- Կեանքը վարդ մըն է, որուն իւրաքանչիւր թերթը պատրանք է,
իսկ իւրաքանչիւր փունջ՝ իրականութիւն:
- Թերութիւններ չունեցող մարդ չկայ, լաւ է այն մարդը՝ որ քիչ
թերութիւն ունի:
- Յիմարին խրատ տալը կը նմանի հայելի տալ կոյրին:
- Հզօրագոյն միտքը ա՛յն է, որ գիտէ իր տկարութիւնը:
- Եթէ կ’ուզես գաղտնիքդ թշնամիներէդ պահել, նախ պահէ
քու բարեկամներէդ:
- Սուրը չէ որ կը յաղթէ, այլ՝ ոգին:
- Ունենալը չէ կարեւորը, վայելել գիտնալն է, որ իրապէս մարդը
կ'ընէ բախտաւոր:
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