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მოგეხსენებათ, როგორ უჭირთ ადამიანებს დღეს
კითხვა.
დაძაბული გრაფიკი, ცხოვრების ჩქარი რიტმი, ცოტა
დრო, ბევრი საფიქრალი, ინფორმაციის მიღების
მრავალი სხვა საშუალება...
არადა, ბევრს უყვარს კითხვა და ბევრს აქვს
მოთხოვნილება იკითხოს.
გამომცემლობა „არტანუჯის“ ახალი სერია –
თან საკითხავი ერთგვარი გამოსავალია ამ
საყოველთაო უდროობის დროს.
დიახ, თან-საკითხავი.
საკითხავი „სხვათა შორის“, საკითხავი
თანდათანობით, სვენება-სვენებით თუ ერთი
ამოსუნთქვით. საკითხავი კეთების პარალელურად.
ადვილი და საინტერესო საკითხავი. საკითხავი
დასვენებისას, მგზავრობისას, თუნდაც მუშაობისას.
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საკითხავი ავტობუსში, მანქანაში, თვითმფრინავში,
მატარებელში...
საკითხავი ჰამაკში, პლაჟზე, ჯდომისას თუ წოლისას,
საკითხავი ისე, ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ
ვითარებაში. საკითხავი მათთვის, ვისაც მოსწონს
წიგნებისთვის „თვალის გადავლება“, ვისაც უყვარს
კითხვა აქა-იქ თვალის ჩაკვრით და ვისაც არ
იზიდავს ვრცელი და გაბმული ტექსტები.
თითოეულ გამოცემაში ერთი საინტერესო თემისა
თუ პიროვნების შესახებ შეკრებილი, გასაგები
და უშუალო ენით დაწერილი, მცირე მოცულობის
ძალზე საინტერესო „ამბები“ მოიყრის თავს. ეს
ნაწილები არ იქნება ერთმანეთზე გადაბმული და
დამოკიდებული.
ასე, ნაკვეს-ნაკვეს კითხვა ხომ წიგნის ნებისმიერი
ნაწილიდან შეგვიძლია დავიწყოთ და ნებისმიერ
დროს შევწყვიტოთ, ნებისმიერ დროს განვაახლოთ
და შემდეგ ნელ-ნელა ჩავამთავროთ. ან არც
ჩავამთავროთ... 
ესეც სერიის მეცხრამეტე წიგნი!..
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1.
roca bavSvoba mTavrdeba
Cemo sayvarelo dukli!
...me sul mgonia, roca me Sens axlos ara var,
Sen Wkvianad iqnebi. me, erTis mxriT, guli mtki
va, roca Seni bavSvoba Tavdeba. meores mxriT,
mixaria, rom Sen sadacaa yvela Cems survilebs
gaigeb da male mxarSi amomidgebi. albaT SenT
vis damiweria (Tu miTargmnia) me homerosis
sityvebi: „zevess geficebi, agelai, zevess da
mamaCemis tkivilebs~. Cven vcxovrobT Zlier
seriozul droSi da awi droa, Sen seriozu
lad emzado, raTa SesZlo gaxde Cveni qveynis
Rirseuli Svili. gzaSi me gadavikiTxe Seni say
vareli musikosebis biografiebi, yvelani ukve
siyrmidanve emzadebodnen didi ambebisaTvis.
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konstantine gamsaxurdia SvilebTan –
TamarTan da zviadTan erTad

gaxsovdes, es cxovreba mosawyenze mosawyenia,
Tu adamiani ar iwvis raime maRali da zeaRm
taci ambebisaTvis. amis gareSe sxva yvelaferi
emsgavseba im sacodav da uSinaarso cxovrebas,
romelsac ewevian xolme mcenareebi da cxove
lebi. Tundac Cemi gamwarebuli cxovrebac rom
aiRo, me rom didi ideebisaTvis molaSqred ar
warmomedgina Cemi Tavi, veRar gavuZlebdi im
qariSxlebs, romelTa gadatanac ase Tu ise
SevZeli.
Seni mamiko.
konstantine gamsaxurdia
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