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ÖN SÖZ ƏVƏZİ 
 

Sonanın şeirlərini oxuyarkən hiss edirsən ki, müəllif onları 
hissin, həyəcanın odunda yazmışdır. Hər misra, hər şeir ürəyi 
narahat edən, ona sevinc və ya əzab verən münasibətin, hadisə-
nin bəhrəsidir. Bunu yaxşı duyan Sona cəmiyyətin inkişafına 
qüvvət verən xeyirxah əməlləri alqışlayır, geriliyi, insan adına 
ləkə gətirən yalanı, ikiüzlülüyü tənqid atəşinə tutur. 

                       1987 
                                             Novruz Gəncəli 

şair 
***       

Qəzəldən göründüyü kimi, Sona Xəyalın sevgi aləmi xəyal 
deyil, real həyatdır, onun gözəllikləridir, həqiqi insanlardır. Elə 
buna görə də onun həssas şair qəlbi romantik qəzəllərlə məh-
dudlaşa bilməzdi. O, yaşadığı anların tələb etdiyi poeziyasını 
(bu istər şən, istər kədərli olsun) qələmə almalı idi. Şair belə də 
etmişdir, onun qəzəllər “Divan”ında həyatın reallığı poeziya 
güzgüsündə aydın-aşkar görünür.... Sona Xəyal şairdir. O, tək-
cə qəzəl yazmamış, poeziyanın müxtəlif forma və vəznlərində 
də gözəl şeirlər yazmışdır. Onun heca vəznində yazdığı qoşma-
lar, uşaqlar üçün yazdığı kiçik tərbiyəvi şeirlər də Sonanın şair 
ilhamından xəbər verir. Biz buraya Sonanın elmi əsərlərini də 
əlavə etsək, deyə bilərik ki, o bu dünyaya elm və ədəbiyyat 
üçün gəlmişdir.  

2004 
Balaş Azəroğlu 
f.e.n. xalq şairi 
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*** 

Sona Xəyal Maştağa ədəbi mühitində ulduz kimi parladı. 
Biz bu qızın müasirləriyik. Böyük Ukrayna şairi İvan Franko 
vaxtilə ədəbi-siyasi-ictimai mühitdə vətəndaş yazıçının vəzifə-
lərini müəyyənləşdirərkən deyirdi ki, aramızda bir “kişi” şair 
var, o da Lesya Ukrainkadır. Bu qəhrəman qadın şairin yaradı-
cılığı, ədəbi-ictimai mühitdəki mövqeyi İ.Frankonun ürəyindən 
idi. Mən Sona Xəyalda Lesya Ukrainkanın döyüşkən, dönməz 
təbiətini, torpağa bağlılığını, təəssübkeşliyini müşahidə edirəm. 
Və bu mənim üçün olduqca xoşdur. Lakin o, Sona Xəyaldır. 
Azərbaycanlı qızıdır. 

2003 
Nəriman Həsənzədə 

f.e.n. xalq şairi 
 

*** 
Sona Xəyalın şeirlərində biz həyatın özünü görürük. Nə 

yaxşı ki, heç bir müstəsnalıq, heç bir yalançı pafos, dəbdəbə, 
lap yaradıcılığının ilk şeirlərindən belə onun diqqətini cəlb et-
məmişdir. O, mümkün qədər adi, sıravi, özünün bilavasitə gör-
düyü, duyduğu, təsirləndiyi hadisə və insanlardan yazmağı xoş-
layır. Şair sevgi-məhəbbət şeirlərində də bu yolla gedir; heç bir 
ideal eşqdən  söz-söhbət açmır, həyati, real, təbii hisslərini qə-
ləmə alır. O çalışır ki, insanlar arasındakı adi ünsiyyətdə, bir-
birilə təmasda, yaxınlıqda belə, səmimi bir istək, insani bir 
məhrəmlik olsun və onlardakı şeiriyyəti, poeziyanı göstərə bil-
sin: onun qələmindən çıxan bütün şeirlərdə biz Belinskinin 
«hər şey poeziyanın predmeti ola bilər, hər şeydə poeziya var, 
onu yalnız tapmaq gərəkdir» kəlamının imkan daxilində tətbi-
qinə rast gəlirik.  

2008 
Cəlal Abdullayev 

f.e.d. professor 
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*** 
Çoxsahəli, çoxcəhətli yaradıcılıq fəaliyyətinə malik olan So-

na Xəyal şair kimi lirikdir. Dərin, psixoloji lirizm onun şairlik 
dünyasının, şeir-sənət aləminin ən ümdə xassəsi, ən mühüm 
xüsusiyyətidir. Onun lirikası lirik «məni»ni, demək olar ki, bü-
tün cəhətlərdən açıqlayır, arzu, xəyal və istəklərini, fikir, dü-
şüncə və duyğularını, hiss və həyəcanlarını, bütövlükdə əhval-
ruhiyyəsini ən münasib formalarda əks etdirir. Bu lirik «mən»-
qəhrəman isə şairin, yəni Sona Xəyalın özüdür. Onun zahirən 
sakit bir ovqatla yazıldığını söyləməyə daha çox haq verən şe-
irlərində fikir, düşüncə və duyğuların daxili və dəruni bir gər-
ginlikdən yarandığını söyləmək lazım gəlir. Bu baxımdan Sona 
Xəyalın şeirləri onun özünə çox bənzəyir.  

2008 
Tofiq Hüseynoğlu 

f.e.d. professor 
*** 

Sona Xəyal poeziyasında insan–zaman–məkan, daha çox 
bəxt–tale–ömür materialı ilə zənginləşir. İnsan zamanı, zaman 
insanı daima dialoqa çəkir. Ona görə də Sona Xəyal şeirində 
«Dünya» çox zaman əsas–baş obraz kimi çıxış edir. Şair bütün 
poetik materialını sinkretik xarakterdə olan dünyada axtarır. 
Daima dünya ilə sözləşir, hətta vuruşan vaxtları da olur. 

2008 
Abdulla Abbasov 

f.e.d. professor 
*** 

Kövrək duyğular şairi, yazıçı, istedadlı alim Sona Xəyalla 
һər dəfə söhbətləşəndə etiraf edirəm ki, daxilən zənginləşirəm. 
Həyatın gündəlik sosial-məişət qayğılarından uzaqlaşıram. 
Yüksək insani duyğu və düşüncələr ovqatı ilə köklənirəm. Dağ 
yamacları, ormanlar, çəmənliklər kimi һər bir insanın da özü-
nəməxsus aurası vardır. Sonanın təbiətindən yaranan aura şəf-
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qət, qayğı, mərhəmət aurasıdır. Bu mühitdə həmsöhbət özünü 
çox rahat hiss edir, bütün pisliklərdən təmizlənmək istəyir. Bu 
xüsusiyyət onun poeziyasına da xasdır.   

Allahşükür Qurbanov 
f.e.n. türkoloq 

*** 
Əsas qayəsi "dünya, Vətən, məhəbbət" olan Sona Xəyal yara-

dıcılığında oxucu öz istək və arzularının, özünü narahat edən 
problemlərin bədii ifadəsini tapır. Sona Xəyal hər şeydən əvvəl 
səmimi olub, dərdlərini oxucu ilə bölüşür. "Sən demə qanana 
möhnətmiş dünya", - deyən Sona Xəyal da "anlamaq dərdi"ndən 
əziyyət çəkir. Elə anladığı üçündür ki, dünyadakı ədalətsizliklər, 
dünyanın etibarsızlığı, yalan üstə qurulub, ləyaqətlilər üçün 
əzab, yaxşılar üçün pis olması, vicdanın susdurulması, qeyrətsiz-
lik, satqınlıq onu darıxdırır, etirazına səbəb olur. 

                                                                           2006 
Nijad Mikayılzadə 

tibb.e.n. dosent 
*** 

Mənə bağışladığın «Göylər yazdı eşqimizi adlanan kitabda, 
toplanmış şeirlər sənin qəlbində toplanmış sevgilərin salnamə-
sidir, günbəgün, ilbəil... Bu gündən keçmişə gedir, keçmişdən 
bu günə gəlmir. Varaqladıqca hər il Sən daha gənc, daha cazi-
bədar, daha çılğın olursan. O yumruq boyda ürəyində nə dərd-
lər varmış, Allah, Allah! 

Sən klassik şeirimizin gözəl bilicilərindən birisən. O səbəb-
dən sənin məhəbbət poeziyan, o kökdə bitən təzə pöhrələrdir,- 
incə, zərif, səmimi, cəsarətli, Şərqdən su içmiş, nəşvü numa 
tapmış, hissiyat. Hər biri bir şərqidir, hər biri bir türküdür bu 
şeirlərin! 

                                                                                  2009 
Fikrət Sadıq 

şair 
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ƏRUZDA 

 
 

RÜBAİLƏR 
 

Bir kəlmə sözünlə yoxalıb getdi gümanım, 
Heyrət nə gərək qalxsa göyə ahü fəğanım? 
Yoxdur həvəs artıq belə hal ilə qalım mən, 
Heç böylə əzab çəkmədi ömründə bu canım. 
 

* * * 
Ol vəqt ki, əlim səndən üzüldü, 
Bağrım başına tikan düzüldü. 
Heyrətdədir aləm ki, gözümdən 
Yaşlar yerinə çü qan süzüldü. 
 

* * * 
Atdın məni dəryayi-qəmə, bunca yetər, 
Olmaz elə bir dərd ki, bundan da betər, 
Keçmiş dönərək xatirəyə, bir vaxtlar  
Elə bir durna qatarı, başımız üstdən ötər. 

 
* * * 

Dərdimə əlac etməyi asan bilmə, 
Ah-nalə edərsəm, bunu nöqsan bilmə. 
Sona istər səni tərk eyləyə çox da, 
Sənsiz keçəcək ömrü firavan, bilmə. 
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* * * 
Ah çəkdim eşitdi yar, əgərçi gələ bilsə, 
Qan-yaş tökən ol gözlərimi bir silə bilsə. 
Rüxsarıma ol qədri kədər pərdə çəkibdir, 
Neylər o bulud bircə kərə gün gülə bilsə? 

5 aprel, 1995 
 

* * * 
Ey dil, mənə ver diyari-yardan xəbər, 
Qoy bilim ki, orda hansı ruzigar əsər. 
Tez yetim baş qoyum ayağına ki, 
Yetməsəm, bu, aşiqlik olurmu məgər? 

 
* * * 

Ol dəm ki, könül eşqə giriftar oldu, 
Çıxdı göyə ah-nalə, ürək zar oldu. 
Tamam getdi əlindən hökmü, fərmanı, 
Ol gül hər işdə sahib-ixtiyar oldu. 

 
* * * 

Nə qədri ələ, dərdim ələkdən tökülməz, 
Ey dərd qanan, fikr ilə dərdim çəkilməz. 
Axtarma  da dərman, yox əlacı bu dərdin, 
Arif bilir, bitməyəcək töxm əkilməz. 
 

* * * 
Göz gördü üzündə ilahi nurunu, 
Qəlb etdi şikayət, artırdı şurunu, 
Bu göylərə qalxan fəğanım kəsilər, 
Ol anda ki, çalar İsrafil surunu. 

 6 aprel, 1995. 
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DÜBEYTLƏR 
 
 

Getmərəm gülzarə, ey yar, bir də sənsiz getmərəm, 
Eylədi rişxənd əğyar, bir də sənsiz getmərəm. 
Çoxlu tərif söyləyib, min yol tərənnüm etsələr, 
Söylərəm: “Orda nə var”, -bir də sənsiz getmərəm. 

 
 23 aprel, 1990 

 
* * * 

 
Etməsə gözlər əgər ol məhcəmalın seyrini, 
Azdırar cənnət bağından sanki könlüm teyrini. 
Həm Günəş, həm Ay alırkən gül üzündən nurini, 
Ey Sona, neylir cahanda sonra könlün qeyrini? 

 
 14 avqust, 1990 

 
* * * 

 
Hər göz cahanda görmədi, ey məh, camalını, 
Çoxlar dilər bu halətilə həm vüsalını. 
Vəslin ümidi kimsəyə yəqin nəsib deyil, 
Oldur könüldə bəsləyər hər kəs xəyalını. 

 
 21 yanvar, 1991 
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                                DÖRDLÜKLƏR 
 

Əziziyəm gələn olmaz, 
Bu dünyayə gələn olmaz. 
Ata, ana gətirməzsə, 
Xoşhallıqla gələn olmaz. 
 
Əzizim qəm, kədər bitdi, 
Nə əkdim, qəm-kədər bitdi. 
Onsuz torpaq satılmışdı, 
Oğullarmız hədər getdi. 
 
Mən aşiq sənli dünyayə, 
Tapındım sənli dünyayə. 
Bizi apardı nadanlıq  
Dumanlı, çənli dünyayə. 
 
Əziziyəm gözüm ağlar, 
Səni görməz gözüm, ağlar, 
O qədri hicrə dözdüm ki, 
İçərimdə dözüm ağlar. 
 
Əzizim bir də can gəlməz, 
Oğul verdisə can, gəlməz. 
Hərəyə düşsə bir ümmid, 
Bu bədbəxtə güman gəlməz. 
 
Mən aşiq yarı andırdı, 
Nə gördüm, yarı andırdı. 
Bu dünyayə inanmazdım, 
Özünə yar inandırdım. 
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HECADA 

 
BAYATILAR 

 
* * * 

Mən aşiqəm gün üzün, 
Bulud aldı gün üzün. 
Mənə dağ çəkən düşmən, 
Qara olsun günüzün. 

                   

* * * 
Nədəndir taladılar, 
Yurdumu taladılar. 
Ən böyük dərd ocağın 
Sinəmdə qaladılar. 

 

* * * 
Bu gün oldu tar, getdi. 
Elə bil qatar getdi. 
Dövran elə dəyişdi, 
Vəfa, etibar getdi. 

      

* * * 
İçimdə od qalandı, 
Ah çəkdim, dünya yandı. 
Bu elə bir oddu ki, 
Cəhənnəm də yalandı. 

 

* * * 
Əzizim, tağı bizdən, 
Bu bəndin tağı bizdən. 



Sona Xəyal 

 12

Qoymarıq düşmən alsın 
Bu Qarabağı bizdən. 

 
* * * 

Nahaq gəlmisən, yağı, 
Çəkərik sənə dağı. 
Qan gölündə üzsək də, 
Vermərik Qarabağı. 

1994 
 

* * * 
Əziziyəm daş ağlar, 
Bu yerlərdə daş ağlar. 
Bakıda sakinlərin  
Gözləri qan-yaş ağlar. 
 

* * * 
Əzizim xanimandır, 
Dağılmış xanimandır. 
Viranə xanimanda 
Tökməyin qan, amandır. 
 

* * * 
Əziziyəm düz görə, 
Əyri qala, düz görə. 
Nə ola bəd əməli 
Yuxarılar düz görə. 
 

* * * 
Əzizim baxar indi, 
Namərdlər baxar indi. 
Qanun bizə çatanda 
Qılıncın taxar indi. 

 20.01.90. 
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LAYLALAR 
 

 
Çıxdım murad düzünə, 
Allah baxdı üzünə. 
Balama lay-lay deyim, 
Yuxu getsin gözünə. 

 
*** 

 
Lay-lay dedim balamçün, 
Balamçün, bir danamçün. 
Layla şirin nemətdir 
Sözlərini qanançün. 

 
*** 

 
Lay-lay dedim, eşidin, 
Qızıldandı beşigin. 
Sən yat, yuxun alginən, 
Mən çəkərəm keşigin. 

 
        1994 
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DÖRDLÜKLƏR 
                                       
 

Artıq oldu yaşım əlli, 
Asta-asta gəldi keçdi. 
Bu yaşımdan halım bəlli, 
Ürəyimi dəldi keçdi. 

19.06.11. 
 

*** 
Yığışdım bu sevgilərdən, 
Bezikdim bu üzgülərdən. 
Ayır məni güzgülərdən, 
Dünya, burax gedim daha. 

08.03.11. 
                       

*** 
Mənim itirdiyim daş deyildi ki, 
Ruhuma can verən canlı insandı. 
Ağaran saçımdı, baş deyildi ki, 
Hamı unut dedi, guya asandı. 

18.10.10. 
 

*** 
Mənim kədərimi silmək istəyən 
İşini-gücünü atıb gələrdi. 
Mənim sevincimi bölmək istəyən 
Hər şeyi bu ana satıb, gələrdi! 

14.10.10. 
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*** 
Otuz il yaşadın sən bu sevdada, 
Uzaqdan dolandın lap ögey kimi. 
Mən bu dünyadayam, sən o dünyada, 
Gör necə yaxınıq yerlə göy kimi. 

                           02.08.09. 
                                          

*** 
Hər şeyi bilmək olsaydı, 
Yazını silmək olsaydı. 
Yaşamağa nə vardı ki, 
Ölənlə ölmək olsaydı. 

                          01.07.09. 
                                      

*** 
Bu otağı isidəcək 
Nəfəs yoxdu, İlahi. 
Nəfəs varsa, 
Həvəs yoxdu, İlahi! 

 
*** 

Şairlər bir-birin həcv etsə belə, 
Könüllər heç zaman qəmxanə olmub.  
Bizlərdə sevəndə qəlbən seviblər, 
Aşina olanlar biganə olmub. 

 
                                              *** 

Çox da hər düşüncəm səninlə bağlı, 
Çox da hər yazımda bir iz var səndən. 
Sənsiz düşünməyə, sənsiz yazmağa, 
Sənsiz yaşamağa öyrəşəcəyəm. 

                                    26.02.09. 
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* * * 
Eşqin ilə yana billəm, 
Səni Yusif sana billəm, 
Fəqət Yəqub ola billəm, 
Züleyxalıq mənlik deyil. 

14.02.09. 
 

* * * 
Bir quş idi, bu dünyaya gəldi,getdi. 
Qönçə idi, bu gülşəndə güldü, getdi. 
Vaxtsız açıb solmadı ki... 
Vədəsini bildi, getdi. 

31.05.02. 
 

* * * 
Həmişə əhdində qalacaqmısan? 
Mənli xəyallara dalacaqmısan? 
Baxışımda donan ulu heyrəti 
Hardasa yadına salacaqmısan? 

17.05.02 
 

* * * 
Bir oğlan bir qızı yaman bişirib, 
Bir qız bir oğlana yaman inanıb. 
Bir beyin bir qazan yalan bişirib, 
Bir ürək boşqabın tutub dayanıb. 

10.05.02. 
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* * * 

Bir kimsənin çörəyini istəmirəm, 
Bir kimsənin köməyini istəmirəm. 
Dərd vermisən, dözüm də ver, çəkim, Allah! 
Göstər nədir mənim gücüm, çəkim, Allah! 

18.09.01.  
 

* * * 
Günəşin işığı gözünə düşər. 
Özü də əyri yox, düzünə düşər. 
Atalar havadan deməyib bunu: 
Tüpürmə günəşə, üzünə düşər. 

02.06.01.  
 

* * * 
Xeyrinə, şərinə yarıyım, Vətən. 
Qan verən yaranı sarıyım, Vətən. 
Yad eldə oğullu, qızlı olunca, 
Ömürlük sinəndə qarıyım, Vətən! 

31.12.2000 
 

* * * 
Qəlbitəmiz uzaq olar məkrdən, 
Fayda ummaz boş-boşuna zikrdən. 
Bir gör qələmini Xəyyam işlədib 
Nə yaratdı üç söz ilə fikirdən. 

24.12.2000. 
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* * * 

Sən məni görməyə gəlmə, əzizim, 
Xatirəyə dönmüş baxışın bəsim. 
Sən yoxsan, bu dünya mənimki deyil, 
Axı bu dünyada yoxdu heç kəsim. 

08.11.99. 
 

* * * 
Aldandım mən sənin şirin sözünə, 
Atdı bu aldanış çöllərə məni. 
Girmək istəmirəm zorla gözünə, 
Sən tanıtmamısan ellərə məni. 

16.10.99.   
 

* * * 
Бир дювран эялиб ки, виждан sатылыр, 
Мяртябяйя минир йцнэцл чякили. 
Сийасятчи зинданлара атылыр 
Артистляр сечилир миллят вякили. 

07.04.99. 
 

* * * 
Фындыг дцйцнляйян бармаг 
Сапы дцйцнляйя билмир. 
Йолунда баш гойардым, 
Дилим салама эялмир. 

16.12.98. 
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* * * 

Щаггын вар йашамаьа, 
Доьулмамыш юлян кюрпя. 
Атасынын, анасынын «шяряф»ини 
Горумагчын юлян кюрпя. 

31.08.98. 
 

* * * 
Bilirəm bu yollar səni gətirməz, 
Bir anlıq xəyalsan qəlb otağımda. 
Gözləsən əbədi səni itirməz, 
Həqiqət olarsan könül bağımda. 

24. 04. 96. 
 

* * * 
Bir aydır taleyim yoluma çıxmır. 
Bir aydır gözlərin gözümə baxmır. 
Daha qafiyəm də tükənib artıq, 
Bir aydır sözlər də sözümə baxmır. 

07. 07.95. 
 

* * * 
Ər igid ağladar öz düşmənini, 
Verməz öz ömrünü nahaqdan bada. 
Gecələr yuxusu ərşə çəkilər, 
Olmasa milləti azad dünyada. 

30. 04. 94. 
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* * * 

Məndən “hə” cavabı istəmə, dostum, 
Mənim “hə” deməyə dilim gəlməyir. 
Köksündə eşqdən uca bir qəsr! 
Onu dağıtmağa əlim gəlməyir. 

18.10.93. 
 

* * * 
O anda göylərdə şimşəklər çaxdı, 
O anda selləmə yağışlar yağdı. 
Gözlərim dolandı, göylərə baxdı, 
Gözüm baxa-baxa göylərdən endin. 

04.06.93 
 

* * * 
Mənim içimdəki kədərdi dünya, 
Mənimçün ömürlük hədərdi dünya, 
30 il yaşadım, bir gün görmədim, 
Əkdiyim nə idi, nə dərdim, dünya? 

19. 06. 91. 
 

* * * 
Özünə qaytara bilməzsən məni, 
Amansız üzünü görmüşəm artıq. 
Elə sərt danışdın, biganələr tək, 
Düşündüm: səninçin ölmüşəm artıq. 

13.06.91 
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* * * 

Xatirəmi deyim sənə, bilmirəm. 
Xəyal ya həqiqət! Dönə bilmirəm. 
İçimdən çıxmayır o hiss, o duyğu. 
Yaşaya bilmirəm, ölə bilmirəm. 

28.04.91. 
 

* * * 
Heç nə yemək istəmirəm, 
Könlüm qəmdir başdan-başa. 
Su da içmək istəmirəm, 
Gözüm nəmdir başdan-başa. 

22.01.90. 
 

* * * 
Fələyin çərxini döndərə bilsə,  
Kül, nadan başına əndərə bilsə. 
Bizi bu zülmdən qurtarar Allah, 
Sahibi-zamanı göndərə bilsə.  

1990. 
 

* * * 
Йумруг бойда цряк идим, 
Цряк бойда ешг истядим. 
Севэи бойда йумруг йедим, 
Буну тале йазым билдим. 

12.11.89. 
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* * * 

Sən məni qoymurdun yaşayam, görəm 
Bu hansı dünyadır, hansı zamandır. 
Sən məni qoymurdun düşünəm, biləm 
Nələr həqiqətdir, nələr yalandır. 

06. 11. 89. 
* * * 

İçimi qazıram, nə çıxsa yazıram, 
Siyasətdən yazmağa həvəsim yox, 
İmzaları pozmağa həvəsim yox, 
Yazıram, öz yaşantımı yazıram. 

10.03.89. 
 

* * * 
O qədər özgəyik bir-birimizə, 
Dözə tufanlara çətin eşqimiz. 
Günlərin bir günü oxuyar bizə, 
Vida nəğməsini yetim eşqimiz ... 

01.03.89. 
 

* * * 
Məhəbbət hardasa səadət olur, 
Mənimçün hələ də möhkəm buxovdur. 
Yenidən doğulub özgə taledən, 
Açıla biləydim bu zəncirlərdən. 

22.12.88. 
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* * * 

Yollar həmin yollardır, 
Sənin izin çatışmır. 
Köksüm həmin ocaqdır, 
Ona közün qarışmır. 

08.11.88. 
 

* * * 
Deyirdin, - qapına xoşbəxtlik gəlib, 
Geriyə qaytarıb, çıx get, - deyirsən. 
Elə düşünərdim səadət verib, 
Sən məndən bir dünya dərd götürürsən. 

10.04.88. 
 

 
* * * 

Bilirdin ömürdə yollar başqadır, 
Bəs niyə özünü məndə yaratdın? 
Ağ gün bəxş eləyə bilməyəcəkdin, 
Bir tale yazısın niyə qaraltdın? 

08.04.88. 
 

 
* * * 

Dilənçi deyiləm, sədəqədirsə, 
Adi salamın da gərəyim deyil. 
Dildən gələn sözlər isitməz məni, 
Köksündə döyünən ürəyim deyil. 

30.03.88 
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* * * 

Önündə buz hasar; görə bilmirəm 
Nə o baxışları, nə o gözləri. 
Gərəyim deyildir gülün, baharın, 
İstərəm itirim sənli günləri. 

29.03.88 
 

* * * 
Üzündə günəşli bahar görərdim, 
Niyə bu bahara xəzan gətirdin? 
Ömrünə sevgidən inci düzərdim, 
Hardasa onları salıb itirdin. 

28.03.88 
 

* * * 
Düşüncəm bir azca geriləyibdir, 
Nədən fikirlərim tərsinə olub. 
Sənli xəyallarım dağılıb tamam, 
Şübhələr qəlbimə haradan dolub? 

08.03.88. 
 
 

* * * 
Deyirlər, hökmü var hər bir anın da, 
Bəlkə də vaxt, zaman hökm edir mənə. 
Həqiqət arardım hər yalanında, 
Niyə inanmıram doğru hissinə? 

07.03.88. 
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* * * 

Bəzən baxışların utancaq olur, 
Bəzən şimşək kimi od-alov saçır. 
Bir də görürsən ki, bulud tək dolur, 
Nədənsə gözlərin gözümdən qaçır. 

01. 12. 87. 
 

* * * 
Ötürsən yanımdan biganələr tək 
Ki, mənim adıma ləkə düşməsin. 
Əzaba dözməyə dəyanət gərək, 
Vüqarın torpaqla kaş görüşməsin. 

30. 11. 87. 
 

* * * 
Hər gün həmin təmkin, həmin baxışlar, 
Gəlirsən, gedirsən, həmin yerişdə. 
Həyat da dəyişir, vaxt da dəyişir, 
Sən həmin görkəmdə, həmin gedişdə. 

29. 11. 87. 
 
 

* * * 
Axır vaxtlar çox tez-tez rastlaşırıq, 
Anlaya bilmirəm fikrində nə var. 
Qorxmursan yenə də gözə gələrik; 
Əsər aramızda xəzri-gilavar? 

28. 11. 87. 
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* * * 

Mən sənə rast gələli, soyumuşam kitabdan, 
Daşını da atmışam oxumağın, yazmağın. 
Məni məndən alıbsan, kəməndinə salıbsan, 
Bir adətə dönübdür xəyallarda azmağım. 

12. 06. 87. 
 

* * * 
Hələ oxunmamış sirli kitabam, 
Aç oxu, birbəbir varaqla məni. 
Eşitsən ki, Sona aramır səni, 
Qara torpaqlardan soraqla məni. 

19. 03. 87. 
 

* * * 
İntizardır könül yollar boyunca 
Qalıbdır axtara-axtara səni. 
Həmişə gizlicə baxıb gözlərim, 
İndicə axtarır aşkara səni. 

03. 03. 87. 
 

* * * 
 
1 

Eşqini oxudum baxışlarından, 
Bir baxış bəs elər saf məhəbbətə. 
Payını götür sən alqışlarımdan, 
Bir alqış kifayətdir həqiqətə. 
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2 

 
Məhəbbət dediyin çətin imtahan, 
Kiminə vüsaldır, kiminə hicran. 
Oxun daşa dəysə, incimə, insan, 
Günahkar deyildir sevgi heç zaman. 

 
3 

 
Atəşinə yanmışam, 
Xəyalla dolanmışam, 
Səninlə mən anmışam, 
Sənsiz, - keçən illərəm. 
 

4 
 
Aylar keçir, illər ötür, 
Qismətimə nə deyim mən. 
Eşq alovu sönə bilmir, 
Belə qəlbə nə deyim mən? 

 
5 

 
Həyatım büsbütün şeirə dönübdür, 
Xəyalın qismətim olandan bəri. 
Vüsalın gözümdə çoxdan sönübdür, 
İtirmişəm səni tapandan bəri. 
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6 

 
Eşqə hörmətim var, erkən yaşımdan, 
Məhəbbət sevdası çıxmaz başımdan. 
Bir düyü də yesəm vüsal aşından, 
İllər hicranını ödəyər, gülüm. 
 

7 
 
Qəlbimin telləri nəğmələr çalır, 
De, bu titrək səsi dinləyirsənmi? 
Qaşların çatılır, gözlərin yanır, 
Tellərin halına inləyirsənmi? 
 

8 
 
Namərdlik etmisən o zaman mənə, 
İndi ağlayıram o keçmiş günə. 
Yandırma qəlbimi, dağlıdır sinə, 
Yenə də sevirəm, qoy deyim sənə. 

 
9 

 
Həsrətin yandırıb yaxdı qəlbimi, 
Bilmirəm ki, kimə deyim dərdimi. 
Deyirəm, yenidən doğulam gərək, 
Bəlkə onda ata bildim eşqimi. 

06. 01. 87. 
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                                          * * * 

Sən ruhumu aldatma gəl, 
Ürəyimi qanatma gəl. 
Mən ki, sənin aşiqınəm, 
Sevən qəlbi oynatma, gəl. 

15.12.86. 
 

* * * 
Sənin xəyalınla gülər ürəyim, 
Ömrümə çən düşər səndən xəbərsiz. 
Əlçatmaz arzumsan, uzaq diləyim. 
Sən mənə dönmüsən məndən xəbərsiz. 

07.12.86. 
 

* * * 
Nə zaman axtarsam, axtarmasam da, 
İstədiyim yerdə tapıram səni. 
Axı gözlərimlə görə bilməsəm, 
“Qəlbimin gözü”ylə görürəm səni. 

17. 11. 86. 
 

 
* * * 

Sənsiz heçdir ötüb keçən hər günüm, 
İlə dönər sənsiz keçən hər günüm. 
Əzablı olsa da sənli bir günüm, 
Bir ömrə bərabər sayaram, gülüm. 

16. 11. 86. 
 



Sona Xəyal 

 30

 
* * * 

Yollara çıxıram, bəlkə görüşək, 
İzdihamlı yollar mənə boş gəlir. 
Görməsəm də səni, keçdiyin yollar 
“Nə vaxtsa keçmisən”, - mənə  xoş gəlir. 

15. 11. 86. 
 

* * * 
Bağ-bağçana gələn bülbül olaydım, 
Əllərinlə üzülən gül olaydım. 
İstərdim həyatda qoşa yaşayaq, 
Ömrünlə gəlib keçən il olaydım. 

14. 11. 86. 
 

* * * 
Məhəbbətim sönməz heç vaxt, 
Sədaqətə bağlıdır. 
Öz yolundan dönməz heç vaxt, 
Həqiqətə bağlıdır. 

11. 11. 86. 
 

 
* * * 

Sən ömür yolumda parlayan günəş! 
Hardasa möhtacam hərarətinə. 
Şüalar yandırıb kül etsə belə, 
Arxa çevirmərəm məhəbbətinə. 

23.09.86. 
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* * * 

Sən mənə arzu, - kam, sən mənə həyat, 
Sən ömür yolumda parlayan günəş. 
Gözümdə ulduzlu, aylı kainat, 
Sən mənim qəlbimi odlayan atəş. 

30. 07. 86. 
 

* * * 
Unuda biləydim əməllərini, 
Hər şeyi eşqimə qurban verəydim. 
Əlində görəydim mən əllərimi, 
Qarşında eşqinə səcdə edəydim. 

29. 07. 86. 
 

* * * 
Haçansa rastıma çıxsa idin sən, 
Taleyim, qismətim ola bilsəydin. 
Kədər dağlarını yıxsa idin sən, 
Ömürlük qəlbimə dola bilsəydin ... 

28. 07. 86. 
 

* * * 
Kaş bir də gələydim olduğun yerə, 
Çox yox, lap bircə an görəydim səni. 
Yenidən başlasın ömrümüz deyə, 
Hər şeyi unudub, sevəydim səni. 

27. 07. 86. 
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* * * 

Gülüm, yadındamı, “Dönmə” mahnısı? 
O gündən ömrümün qəm nəğməsidir. 
O sənin əhdindi. Susandan bəri 
Könlümdə eşqimin hicran səsidir. 

26. 07. 86. 
 

* * * 
Nə vaxtdır çıxmırsan yollarıma sən, 
Bilmirəm, bəlkə də əhdi danmısan. 
Mənmi günahkaram, sənmi, əzizim? 
Özün yandırmısan, özün yanmısan. 

25.07.86. 
 

* * * 
Xəyalən özümə dönmüsən, gülüm, 
Bəs niyə uzağıq bir-birimizdən? 
Elə yandırmısan, mümkünmü sönüm? 
Ürəyim dönməyir, mən necə dönüm? 

24. 07. 86. 
 

* * * 
Heç zaman sən mənim olmayacaqsan, 
Gözümdə qalacaq o arzularım. 
Alışan qəlbimə dolmayacaqsan. 
Sənə çatmayacaq bu duyğularım. 

23. 07. 86. 
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* * * 

Ömrümün ən güclü ümid çağında, 
Gözümü yollarda qoydun, gəlmədin. 
İntizar dondurdun baxışlarımda, 
Bu küskün halımdan xəbər bilmədin. 

22. 07. 86. 
 

* * * 
Mən səni sevəndən bilirəm, gülüm, 
Əvvəlki hisslərim sevgi olmayıb. 
Xəyalla keçibdir illərim belə, 
Yanmışam, o atəş qəlbə dolmayıb. 

21. 07. 86. 
 

* * * 
Sən Sona Xəyalın görən gözüsən, 
Öyrəndim həyata baxışı səndən. 
Nə yazıb-yaratsam, sən ön sözüsən, 
Yadlar, özgələr tək gəl, baxma gendən. 

20. 07. 86. 
 

* * * 
Baxışın uzaqdan yaxıb-yandırır, 
Onsuz da yanıram, od nəyə lazım? 
Baxışlar arifi sözsüz qandırır, 
Haray nəyə lazım, dad nəyə lazım. 

19. 07. 86. 
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* * * 

Bir ömrə açılan aydın səhərəm, 
İstəsən, səninçin açıla billəm. 
Bir eşqə saçılan nurlu günəşəm, 
Haçansa, bəxtinə saçıla billəm. 
Əgər istəsən ... 

15. 06. 86. 
 

* * * 
Nə vaxtdır xəyalla ovunur könül, 
Elə bil şaxtaya, qara düşübdür. 
Sən yoxsan, elə bil dünya o deyil, 
Bütün fikirlərim dara düşübdür. 

08. 05. 86. 
 

* * * 
Аьыл башга шейдир, камал башга шей, 
Зяка башга шейдир, амал башга шей. 
Йашамаг башгадыр, сцрцнмяк башга, 
Вар олмаг башга шей, эюрцнмяк башга. 

08.05.86. 
 

* * * 
Eşqin yollarımda duran bir dağsa, 
Mən ona dırmanıb yol açmalıyam. 
Sənin yaratdığın çiçəkli bağsa, 
Üstünə günəş tək nur saçmalıyam. 

17.04. 86. 
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* * * 

Həyatda çox şeyin yalandı, dünya, 
Məhəbbət dünyamız talandı, dünya. 
Yaradıb, yaşadıb, məhv eləyirsən, 
Söylə, axı nəyin qalandı, dünya? 

12.03.86 
 

* * * 
Сяси эялмяйяжяк гулагларыма, 
О бир дя дцнйада олмайажагдыр. 
Цмид парылтылы, йорьун бахышлы 
Эюзляри архамжа бахмайажагдыр. 

17.01.86. 
 

* * * 
Гялбиниз бянзяйир шаир гялбиня, 
Ня дейяк, дяймясин шаир гябиня? 
Пис фикир эятирмя, шаир, гялбиня, 
Кяж ряфтар йарашмаз шаир гялбиня! 

11.11.85 
 

* * * 
Boğmaq mümkündürmü qəlbdə inamı? 
Mənasız yaşamaq, de, kimə gərək? 
Ürəkdən yalana gedən yolları 
Birinci qapıdan bağlamaq gərək. 

04. 09. 85. 
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* * * 

 
Heç kimi günahkar saya bilmirəm, 
Taleyin oyunu beləymiş, demə. 
Günahkar ürəkdir, inamı vardır 
Hər doğru, hər yalan danışan dilə. 

03. 09. 85. 
 

* * * 
Xəyal təkin güləcəkdin, 
Həqiqətə çevrilməmiş 
Xatirəyə dönəcəkdin. 
Niyə gəldin ömrümə, sən? 

28. 08. 85. 
                                      
                                            * * * 

1 
 
Açarkən bağçada qızıl güllərim, 
Onları solduran sən olmadınmı? 
Durarkən zirvədə saf məhəbbətim, 
Zülmətə endirən sən olmadınmı? 

 
2 

 
Dilədim necə də gözəl arzular, 
Niyə puç elədin bu arzuları? 
Yaşadı pünhanda kövrək duyğular, 
Sən qışa döndərdin xoşbəxt baharı. 
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3 

 
Arzularım coşqun dəniz, 
Sahilində dayanmısan. 
Söylə, niyə səs-səmirsiz 
Xəyallara boyanmısan? 

 
4 

 
Bir arzu yaratdım xoşbəxt baharda, 
Qəlbimdə yaşatdım qışda, baharda. 
Fəqət, kam almadım, arzum puç oldu, 
Gözlərimdə qış da, bahar da soldu. 

 
5 

 
İlk dəfə yaratdım sətirlərimdə, 
Duydum gül-çiçəyin ətirlərində, 
Ucaltmaq istədim yüksəkliklərə, 
Yaşatmalı oldum xatirələrdə. 

 
6 

 
Həqiqi məhəbbət unudularmı? 
Niyə tərk edirsən saf məhəbbəti. 
İndi yoxlamırsan heç bir addımı, 
Bir vaxt itirərsən sən səadəti. 
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* * * 

Arzular yaratdım, arzular geniş, 
Mən yollara baxdım; yoxuş, həm eniş. 
Enişə düşməmək, yoxuşu qalxmaq, 
Bax, budur həyatda vahid yüksəliş. 

04. 12. 82. 
 

* * * 
Baxanda razısan özün-özündən, 
Bəyənən deyilsən heç bir kimsəni. 
Kimin sevincinə sən sevinmisən? 
Kimin bircə qəmi yandırıb səni? 

07.03.84. 
 

* * * 
Səhra oldum, ümman oldum, 
Gah alışdım, gah da dondum. 
Görən niyə uzaq oldum 
Hər sevincdən, hər nəşədən? 

19.02.84. 
 

* * * 
Mənim arzularım xəyalda  yaşar. 
Həyat dar göz ilə baxar onlara. 
Xəyalda arzular zirvələr aşar, 
Həyatda qovuşar puç olmuşlara. 

28.01.84. 
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* * * 

Yağma yağış, işlər çox əngəl olur. 
Tavan damır, döşəmədə göl olur. 
Vədə keçir, aylar dönüb il olur, 
Bizim işə əncam çəkən tapılmır. 

20.01.84. 
 

* * * 
Kiməsə güzəştə getmişəm bir vaxt, 
Kimisi borcludur mənə həyatda. 
Kiminsə haqqında səhv eləmişəm, 
Kiminsə yanında günahkaram mən. 

20. 09. 83. 
 

* * * 
Bilirəm gözəlsən, cazibədarsan, 
Bu cəhət insanda daimi qalmaz. 
Çalış, insanlara qaynayıb-qarış, 
Sadələş əzizim, sadələş bir az. 

28. 08. 83. 
 

* * * 
Bir çiçək solanda birisi açar, 
Bir ürək susanda, biri çırpınar. 
Qocalan bir özgə dünyaya uçar, 
Xatirə insandan ayrılmaz, könül. 

26. 10. 82. 
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* * * 

Ей щяйат, юмцрляр 
Yашатмысан сян, 
Нийя йаратдыьын 
Mящв ейляйирсян. 

18.09.82. 
 

* * * 
O keçmiş qorxulu fırtınalardan, 
Onu qorxutmamış nə sel, nə tufan. 
Almış öz gücünü qasırğalardan, 
Ona güc gəlməmiş dalğalar bir an. 

18. 09. 82. 
 

* * * 
Deyirsən tənhayam, demək azadam! 
Azadlıq bu isə, bir nemət deyil. 
Bayquş viranədə sultanlıq eylər, 
Həyatı viranə istəməz adam. 

29. 06. 82. 
 

* * * 
Axtardım dünyanı, 
Amma çox nahaq. 
Çünki heç bir yerdə 
Mən görmədim haqq. 

21. 06. 82. 
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* * * 

Xoşbəxtliyin açarını tapmaq üçün 
Axtarıram gecə-gündüz bu dünyanı. 
Bu arzuma bir azca tez çatmaq üçün, 
Tələsdirmək istəyirəm mən zamanı. 

09. 06. 82. 
 
Йашамаг ешгийля эялдим жащана, 
Йашадым, щягигят сирдашым олду. 
Щяйаты бянзятдим жошгун цммана, 
Жящалят бой атды, гялбя гям долду. 

15.04.82. 
 

* * * 
İlhamın yenə də “coşub-çağlayır”, 
Yoxsa, şairliyin düşübdür yada. 
Bəs nədən sözlərin yenə ağlayır? 
Bəlkə şairləri çağırır dada. 

12. 03. 82. 
 

* * * 
O insan ki, həqiqətə doğru gedir, 
O insan ki, cəhaləti hər an didir, 
O tezliklə qocalacaq! 
Fəqət, mütləq ucalacaq! 

20. 04. 81. 
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* * * 

Ажылы-ширинли хатирялярдя 
Йашатдым дярдими, севинжими мян. 
Хатирясиз кечян ади эцнлярдя 
Щиссляри борж алдым юзэяляриндян. 

01.09.81 
 

* * * 
Arzulu baharla qoşa yarandın, 
Parlaq ulduzlar tək alışdın, yandın. 
Hər qəmə, qüssəyə məğrur dayandın, 
Həyatı daima zəhmətlə andın. 

25. 05. 81. 
 

* * * 
Azad duyğuların təcəssümüsən, 
Minlərlə insanın təbəssümüsən. 
Sən şux gəncliyimin tərənnümüsən, 
Ey könül oxşayan incə musiqi. 

08. 04. 81. 
 

* * * 
Xoşbəxtsən ki, 
Bu dünyanın sevincini duyursan sən. 
Bədbəxtsən ki, 
Bu dünyada hər sevincə uyursan sən. 

19. 03. 81. 
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* * * 

Deyirlər fanisən, 5-6 günsən, 
İnsansız deyilsən lazım bir gün sən. 
Aqilə kədərsən, cəfasan dünya, 
Cahilə sevincsən, səfasan dünya. 

04. 03. 81. 
 

* * * 
Azadlığın qıfıllanıb, 
Açarısa ellərdədir. 
Müstəqillik yoxdur sənə, 
Hökmün təmiz əllərdədir. 

28. 02. 81. 
 

* * * 
Azad ilhamımı coşduran nədir, 
Qələmim söz yazır, nə qəribədir. 
Düşüncəm unudur öz varlığını, 
Elə bil bütün güc qələmimdədir. 

01.01 81. 
 

* * * 
Həqiqəti axtarmadın, 
Cəhalətə yalvar indi. 
Sədaqətə inanmayan 
Sevgiyə yan baxar indi. 

05. 09. 80. 
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* * * 

Eşqin məhəbbətin yoluna bir bax, 
Aparır sevəni gör haralara. 
Bu yolda nə ləngi, nə sürətlə ax, 
Heç zaman toxyunma sən yaralara. 

04.04.80. 
 

* * * 
Sevda dənizində üzürsən yenə, 
Sevginin qanadı necə güclüdür. 
Bütün ömür boyu gəzsən də belə, 
Söhbətin qurtarmaz, ürək sözlüdür. 

27.03.80. 
 

* * * 
Elə arzu dilə lazımlı olsun, 
Yazılsın həyatın kitablarına. 
Elə həyat yaşa, uğurla dolsun, 
Qazılsın əsrimin divarlarına. 

16. 11. 79. 
 

* * * 
Həyatda yaşadı o qəm-kədərlə, 
Hər il bəxş elədi ona bir dərdi. 
Kədəri yaşadı xatirələrlə, 
Hər xatirə ona yeni bir dərddi. 

10. 11. 79. 
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* * * 

Ürəyim arzuyla çırpındı hər an, 
Arzular ucaltdı ruh karvanımı. 
Arzunu arzuya caladı zaman, 
Arzular aradı öz sarvanını. 

21. 09. 79. 
 

* * * 
Qanun! Hamıya qanun! 
Ancaq sözdə deyilir. 
Utopiya görünür 
Nədən bizlərə qanun? 

07. 09. 79. 
 

* * * 
Bir dünya yaranmışdır, 
Nə əvvəli, nə sonu var! 
“Orda hər şey bərabərdir”, 
Bilinmir hardan yolu var. 

30. 08. 79 
 

* * * 
İstərəm sevinsin bütün insanlar, 
Sevinc kölgəsində kədər olmasın. 
Həyat dənizinin dalğalarında 
Çırpınan ürəyə kədər dolmasın. 

25.08.79. 
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* * * 

Baxıb arxasına, vəzifəsinə, 
İnsanı insandan seçənlər də var. 
Geridə qalaraq görməyib kömək, 
Arzusu qəlbində köçənlər də var. 

23.08.79. 
 

* * * 
Nədəndir qaşların çatılmış, ey gül, 
Söylə, boran olub, qar gəlibdimi? 
Ağlamaq bəs edər, gizlət kini, gül. 
Yoxsa bəd əməllər qəlb dəlibdimi? 

07. 08. 79. 
 

* * * 
Alçaltma heç kəsi, düşün bir az sən, 
Vaxt olar o kəsi uca görərsən. 
O zaman baxanda həmin yüksəyə, 
Keçmiş düşüncənə sən sevinərsən. 

26.07.79 
 

* * * 
Deyin mənə, qarlı dağlar, 
Şərəfmidir başıağlıq? 
Hər başı ağ uca olmaz, 
Nədir bəs müdrik qocalıq? 

23. 07. 79 
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* * * 

Həyatda sənin tək nə çoxdur nadan, 
Sənə elə gəlir dünyada təksən. 
Yaxşıdır neçə min yabanı koldan, 
Həyatda meyvəli bir ağac əksən. 

16.07.79. 
 

* * * 
Bir halda həyatı sən anlamırsan, 
Niyə yaşayırsan, söylə, bir mənə? 
Heç zaman özünü sən danlamırsan, 
Yoxsa yaşayışın xoş gəlir sənə? 

15.07.79. 
 

* * * 
Dostluğun qədrini bilərsə insan, 
Həyatda heç zaman zavala düşməz. 
Dostluq qüdrətinə əgər inansan, 
Namərd səkisində ayaq sürüşməz. 

05.07.79. 
 

* * * 
Ölüm nədir? Acı xilqət! 
İnsanlardan qaçılmadı. 
Ruhu saran bir həqiqət 
Heç bir zaman açılmadı. 

21.06.79. 
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* * * 

İndi öyünürsən yaşıllığınla, 
Yadına da düşmür nə payız , nə qış. 
Payızda saralıb düşərsən yerə, 
Bir də görərsən ki, üstün qar almış. 

20.06.79. 
 

* * * 
İnsana insanı sən bağlayırsan, 
Gah ətalətsən, gah da məhəbbət. 
Gah qəzəblənirsən, gah ağlayırsan, 
Bəzən də ümidsiz baxırsan, hörmət! 

14.06.79 
 

* * * 
Sənə arzu dedim, arzulu olum, 
Fəqət, kam almadım sən tək arzudan. 
Sənə sevinc dedim, sevinclə dolum. 
Sevinc bəxş etmədin mənə heç zaman. 

15. 05. 79. 
 

* * * 
Yaşamaq eşqilə gəldim cahana, 
Yaşadım həqiqət sirdaşım oldu. 
Həyatı bənzətdim coşqun ümmana, 
Cəhalət boy atdı, qəlbə qəm doldu. 

30. 04. 79. 
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* * * 

Gözümü dünyaya aşan zamanda 
İlk dəfə anamdan lay-lay eşitdim. 
Dilim açılanda , “ana” deyəndə, 
Hər addım başında mən “can” eşitdim. 

14.03.79. 
 

* * * 
Saçları ağardı büküldü beli, 
Ömür karvanı da mənzilə çatdı. 
Kəldi danışmağa, tutuldu dili, 
Bunu da əvvəlki dərdlərə qatdı. 

09. 12. 78. 
 

* * * 
Namərdə dost deyib sirrini verdin, 
Sirrini faş etdi aləmə sənin. 
Dostu düşmən sayıb, girdaba girdin, 
Yenə o qaldırdı zirvəyə səni. 

20. 11. 78. 
 

* * * 
Səni xatırladım gözəl günlərdə, 
Kədərli anları unutdum o an. 
Mən səni axtardım xatirələrdə, 
Həqiqət xəyala döndü o zaman. 

12. 11. 78. 
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* * * 

Nə vaxtsa həyata insan göz açdı, 
Bilmədi nə zaman ötdü uşaqlıq. 
Nə zaman böyüyüb gəncliyə çatdı, 
Artıq başı üstün aldı qocalıq. 

10.11.78. 
 

* * * 
Sevinclə görüşdü yenə yoldaşlar, 
Qırx gün donan otaq çıraqban oldu. 
Yenə əlbir oldu düşünən başlar. 
Əvvəlki baxışlar mehriban oldu. 

09. 11. 78. 
 

* * * 
Bir insan ki, lazım deyil heç kimə, 
Bu həyatda yaşamağı nə lazım? 
Bir həyat ki, yaşatmayır insanı, 
Deyin, daha o həyatdan nə yazım? 

28.10.78. 
 

* * * 
Məhz, bu günümdə itirdim sizi, 
Bütün həqiqətlər xəyala döndü. 
Bunlar gəlir mənə bir yuxu kimi, 
Qəflətdə yatmışdım, peşiman oldum. 

25. 10. 78. 
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* * * 

İlk borcum, son andım vətən xidməti, 
Vətənə məhəbbət ürəkdən gəlir. 
Hər zaman ürəkdə gör həqiqəti, 
Həqiqət arzudan, diləkdən gəlir. 

22. 10. 78. 
 

* * * 
Aydın səma, nəzər saldım, 
Nə parlaqdır ulduzaların. 
Azərbaycan, yaranmışdır 
Ulduzlardan bu qızların. 

20. 10. 78. 
 

* * * 
Ürəyində yaşadırsan həqiqəti, 
Uzun illər boğa bildin cəhaləti. 
Nəsillərin yaşadacaq bu adəti, 
Mərd doğuldun, mərd yaşatdın sədaqəti. 

15. 10. 78. 
 

* * * 
Anamı bənzətdim uca çinara, 
Özüm kölgəsində hey kölgələndim. 
Anamı bənzətdim coşqun sulara, 
Haraya axsa da, gördüm, sevindim. 

14. 10. 78. 



Sona Xəyal 

 52

 
* * * 

Dünyada insanlar gördüm, ilahi, 
Qəlplik ürəyimdə dərin kök salmış. 
İnsan tanıdım ki, çağrılır dahi, 
Getsə də dediyi yadigar qalmış. 

12. 10. 78. 
 

* * * 
Həyat salar bərkə-boşa insanları, 
Bu aləmdə hər an sınayar onları. 
Məhv edər çox zaman qəhrəmanları, 
Çalış insan, məhv olsan da, qəhrəman ol.  

01. 10. 78. 
 

* * * 
İnsan qəlbi elə bir qutudur ki, 
Bağlanıb, açarı uzaqlardadır. 
Yalnız insan qəlbin tez anlayanlar 
Bilir ki, o açar haralardadır. 

30. 09. 78. 
 

* * * 
Məhv edirsən doqquzunu, 
Yaradırsan onun, dünya. 
Bütün insanlar deyir ki, 
Bir heçlikdir sonun, dünya. 

24. 09. 78. 
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* * * 

İnsan gərək öyünməsin kamalıyla 
Nə qədər bilsə də, desin ki azdır. 
Yaşasın həyatın suallarıyla, 
Tapdığı cavablar hələ də azdır. 

23. 09. 78. 
 

* * * 
Həyat, sən vermişdin qəlbimə sevinc, 
Nə tez yox elədin həmin sevinci? 
Verəndə ancaq sən qəlbimə dərdi, 
Onu yox etsən də, qalır bir inci. 

19. 09. 78. 
 

* * * 
Mən səni seçmədim bəxtimə ulduz, 
Çünki sevilsəm də, sevə bilmirəm. 
Dedin, belə etsən, qalarsan yalqız, 
Sözün qəbul etdim, özün, bilmirəm. 

18. 09. 78. 
 

* * * 
Nəzər saldım keçmişimə, 
Dedim yenə bugün yaxşı. 
Diqqət etdim hər işimə, 
Hər an gördüm eyni naxşı. 

17. 09. 78. 
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* * * 

O həyat dediyin bir dağa bənzər, 
Uca zirvələri, ətəkləri var. 
İnsani hisslərlə yaşayan kəslər 
Çalışar, həmişə zirvədə durar. 

16. 09. 78. 
 

* * * 
Сяня эцняш дедим, ишыглы олдун, 
Сяня улдуз дедим, парладын щяр ан! 
Сяня инсан дедим, жомярд доьулдун, 
Сяня щяйат дедим, сирдашын – заман. 

14.09.78. 
 

* * * 
Щяр эцжлц инсанда жясарят олмаз, 
Щяр ачылмыш ялдя сяхавят олмаз, 
Щяр исти бядяндя щярарят олмаз, 
Щяр вуран црякдя мящяббят олмаз. 

08.09.78 
 

* * * 
Yaşa həyat, unut qəmi, 
Yaşa insan, at qüssəni, 
Ucal həyat, get irəli, 
Yaşat insan diləyini. 

04. 09. 78. 
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* * * 

Odlar yurdu Azərbaycan, 
Mənim doğma vətənimsən. 
Səndən ilham alıram mən, 
Ana torpaq, sən mənimsən. 

03.09.78. 
 

* * * 
Защири эюзяллик мцвяггятидир, 
Мяняви эюзяллик юмцрлцк йашар. 
Эюзял тярифлямяк ел адятидир, 
Эюзял мянявиййат зирвяляр ашар. 

16.03.78. 
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SONA XƏYALIN  
QISA TƏRCÜMEYİ-HALI 

 
Sonaxanım Həmid qızı Hadiyeva 1961-ci il iyunun 19-da Ba-

kının Maştağa qəsəbəsində anadan olub. 1976-cı ildə 255 saylı 
səkkizillik məktəbi, 1978-ci ildə 187 saylı orta məktəbi bitirib.  

1981-ci ildə Bakı 1 saylı Tibb Məktəbinin mamalıq şöbəsini, 
1991-ci ildə BDU-nun biologiya fakültəsini bitirmiş, 1986-88-ci il-
lərdə İxtiraçılıq İnstitutunda, 1995-1999-cu illərdə Elmi-Tədqiqat 
Əkinçilik İnstitutunun aspiranturasında (qiyabi) təhsil almışdır. 

Tibb məktəbində oxuyarkən, 1979-cu ilin sentyabrında 7 saylı 
Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının laboratoriya şöbəsinə işə qəbul 
edilmişdir. Tibb Məktəbini bitirdikdən sonra xəstəxananın cərra-
hiyyə şöbəsinə tibb bacısı vəzifəsinə keçirilmiş və altı aylıq anes-
teziya və reanimatologiya kursuna göndərilmişdir. Bir müddət 
cərrahiyyə şöbəsində çalışmış, yenidən laboratoriya şöbəsinə bö-
yük laborant vəzifəsinə keçirilmişdir. Kliniki, biokimyəvi, seroloji 
laboratoriya kurslarında təkmilləşmişdir. Qiyabi təhsil aldıqdan 
sonra bir il laboratoriya həkimi işləmiş sonra həmin laboratoriya-
ya müdir vəzifəsinə təyin olunmuş və beş il bu vəzifədə çalışmış-
dır. İki il tədris-istehsalat kombinatında IX-X siniflərə tibb bacısı 
kursunu tədris etmiş və daha sonra Maştağa Mədəniyyət Evindəki 
ikiillik tibb kursunu aparmışdır. Xəstəxanada işlədiyi on yeddi il 
ərzində dəfələrlə müdiriyyətin, rayon səhiyyə şöbəsinin, rayon ic-
raiyyə komitəsinin və rayon komsomol komitəsinin fəxri fərman-
ları ilə təltif edilmişdir. Beş il xəstəxana komsomol təşkilatının 
katibi, daha sonra həmkarlar təşkilatının sədri vəzifələrində çalış-
mışdır. İşlədiyi müddətdə bir sıra qəzet və jurnallarda elmi-publi-
sistik, tibbi-bioloji yazıları, habelə elmi hekayələri çap olunmuş-
dur. Hal-hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutun-
da böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır, elm tarixi ilə məşğuldur.                     
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* * * 
Qarabağ münaqişəsi başlandıqda hərəkata qoşulmuş, bir sıra 

qadın təşkilatlarında qaçqınlarla iş aparmış, bir sıra yardımların 
təşkilində iştirak etmiş, dəfələrlə cəbhə bölgələrinə getmiş, qaynar 
nöqtələrdə belə, əsgərlərlə görüşmüş, bir müddət könüllü hərbi 
qospitalda laboratoriya həkimi kimi çalışmışdır. Həmin müddətdə 
müxtəlif qəzetlərdə vətənpərvərlik mövzusunda onlarla publisistik 
məqalələri çap olunmuş, «Maştağadan Qarabağa bir yol vardı 
gedərgəlməz» adlı kitabını yazmışdır. 1992-ci ildə ikillik Jurnalist 
Sənətkarlığı İnstitutunu bitirmiş və 1993-cü ildə Azərbaycan Jur-
nalistlər Birliyinə üzv qəbul olunmuşdur. Maştağa Mədəniyyət 
Evində Gənc jurnalistlər dərnəyi təşkil etmiş və onun rəhbəri ol-
muşdur. «Murovdağ», «Paklıq» və «Vətən həsrəti» qəzetlərində 
müxbir işləmişdir. Sonralar “Respublika” qəzetinin əməkdaşı ol-
muşdur. 2008-2009-cu illərdə “Yazıçı qadın” jurnalının baş re-
daktor müaini olmuş, hal-hazırda «Paklıq» qəzetinin baş redakto-
rudur. 

* * * 
Sona Xəyal 12 yaşından şeir, 14 yaşından hekayə yazmağa 

başlayıb. 1987-ci ildə Maştağa Mədəniyyət Evində Novruz 
Gəncəlinin təşkil etdiyi Səməd Vurğun poeziya klubunun üzvü 
olub və həmin il «Azərbaycan gəncləri» qəzetində Novruz Gən-
cəlinin «Yaradıcılıq iradə tələb edir» adlı «Uğurlu yolu» ilə bir-
likdə ilk şeiri dərc olunub.  

1993-cü ildə «Aç qapını gəlim, dünya» adlı ilk şeirlər kitabı çap 
olunub. Həmin il Maştağa Mədəniyyət Evində «Maştağa şairlər 
məclisi»ni təşkil edib, məclisin sədri olub. 1994-cü ildə «Məcmə-
üşşüəra» ədəbi məclisinin üzvü olub və elə həmin ilin dekabrında 
Hacı Maillə birlikdə «Füzuli ədəbi məclisi»ni təşkil edib, məclisin 
katibi olub. 1995-ci ildə Füzuli məclisinin nəzdində Maştağa qəsə-
bəsində «Şəfai», Bakıxanov qəsəbəsində «Qüdsi» və I Zabrat qə-
səbəsində «Vahid» ədəbi məclislərini təşkil edib. 1996-cı ildə Mə-
həməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutuna işə qəbul olunub və 
XIX əsrin dəyərli şairlərindən «Mirzə Əbdülxaliq Yusifin həyat və 
yaradıcılığı» mövzusunda namizədlik işi yazıb. Sonralar II Zabrat 
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qəsəbəsində Mədəniyyət Evində «Yusif» ədəbi məclisini təşkil 
edib və ona rəhbərlik edib. Hacı Mailin vəfatından sonra Füzuli 
ədəbi məclisini bərpa edib. Amma məclis davam etməyib. 2000-ci 
ildə ustadına verdiyi sözə əməl edərək «Divan» bağlayıb. 2005-ci 
ildə həmin divandan seçilmiş 101 qəzəl daxil edilmiş «Qəzəllər» 
kitabı nəşr olub. Nəhayət: Maştağada «Bakı şairlər məclisi»ni ya-
radıb, əruz vəznli şeirin inkişafı üçün bakılı şairləri bir araya gətir-
mək istəyib, yenə alınmayıb, bir müddətdən sonra məclis dağılıb. 
Bütün bunlardan sonra məclislərdən yığışıb. Əlyazmalar İnstitu-
tunda ciddi tədqiqat işi ilə məşğul olmağa başlayıb. Bir-birinin ar-
dınca bakılı şairlərin şeir kitablarını nəşrə hazırlayıb və klassik şe-
irlə bağlı iyirmiyə yaxın təlif və tərtib kitabları nəşr olunub. Qəzet 
və jurnallarda, eləcə də konfrans materiallarında klassik şeirlə bağ-
lı iki yüzdən artıq məqaləsi çap olunub. 

 
* * * 

1993-98-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakül-
təsində axşam, 2004-06-cı illərdə Bakı Slavyan Universitetinin 
magistiraturasında qiyabi təhsil alıb, 1997-98-ci dərs ilində 255 
saylı orta məktəbdə biologiya və dil-ədəbiyyat fənlərini tədris edib. 

1998-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul edilib. 
Yazıçıların XI qurultayına nümayəndə, qurultaydan sonrakı ple-
numda Yazıçılar Birliyinin «İrs» komissiyasının sədri seçilib. 14 
il müasir ədəbiyyatın tədqiqi ilə məşğul olub və «Müasirlərim» 
seriyasından iyirmidən artıq monoqrafiya yazıb. Yaradıcılığı bir 
sıra mükafat və diplomlarla qiymətləndirilib. Dövri mətbuatda 
çağdaş yazıçılar haqqında məqalələrlə çıxış edib. «İrs» komissiya-
sının işi kimi dünyasını dəyişmiş şairlərlə bağlı “Xatirəyə dönən 
günlər” və «Yüzilliklər» silsiləsindən ondan artıq toplu nəşr 
etdirmişdir. 

2003-cü ildə Akademiyada qadın alimləri birləşdirən və onla-
rın elmi fəaliyyətinin təbliği ilə məşğul olan «Nigar» elmi-ədəbi 
məclisini, 2009-cu ildə «Gənc qələm» ədəbi birliyini, 2011-ci ildə 
“Ziyalı qadınlar məclisi”ni yaratmış, onun sədridir. 



Dördlüklər 

 59

 
 
 

MÜNDƏRİCAT 
 
 
 
Ön söz əvəzi ............................................................................. 3 
 
ƏRUZDA ................................................................................. 7 
Rübailər ..................................................................................... 7 
Dübeytlər ................................................................................... 9 
Dördlüklər ............................................................................... 10 
 
HECADA ............................................................................... 11 
Bayatılar .................................................................................. 11 
Laylalar ................................................................................... 13 
Dördlüklər ............................................................................... 14 
 
Sona Xəyalin qısa tərcümeyi-halı .......................................... 56 

 
 



Sona Xəyal 

 60

 
 
 
 

 
 

SONA XƏYAL 
 

DÖRDLÜKLƏR 
 

 
 
 

 
 

Нашир: Жейщун Ялийев 
Корректор: Ülviyyə Hadiyeva 

Техники редакторлар: Цлви Ариф, Асим Сяфяров 
Дизайнер: Ирадя Ящмядова 

Операторлар: Мялащят Гулийева, Тярлан Гулийева 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Йыьылмаьа верилиб: 18.02.2013 
Чапа имзаланыб: 12.04.2013 

Ш.ч.в. 3,75, тираж 300 
«МБМ» мятбяясиндя чап олунуб. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /_Ceyhun_
    /a_AlgeriusBlw
    /a_AlgeriusBrk
    /a_AvanteTitulInline
    /A_Cey_AlbertusExtraBold
    /A_Cey_ArialCyrill
    /A_Cey_ArialCyrillbold
    /A_Cey_ArialCyrillBolditalic
    /A_Cey_ArialCyrillitalic
    /A_Cey_ArialRUS
    /A_Cey_ArsisD
    /A_Cey_AVARA
    /A_Cey_Belwe
    /A_Cey_Bernhard
    /A_Cey_Betina-script
    /A_Cey_BRATISHKA
    /A_Cey_ClassicAzery
    /A_Cey_COM
    /A_Cey_ETIBARNumber
    /A_Cey_F1
    /A_Cey_Folio
    /A_Cey_FreeDomtoAzer
    /A_Cey_FreeSet
    /A_Cey_FUTURAGaradagh
    /A_Cey_FUTURALatin
    /A_Cey_FuturaPress
    /A_Cey_Galleria
    /A_Cey_GARADAGH-2000
    /A_Cey_GARADAGHCEMENT
    /A_Cey_GazetLigth
    /A_Cey_GazetLigthLatin
    /A_Cey_Hazel
    /A_Cey_IBLIS
    /A_Cey_IceAgeLatin
    /A_Cey_ILNARE
    /A_Cey_IMPERIAL
    /A_Cey_Jupiterelisstudio
    /A_Cey_KHAN
    /A_Cey_KHAZAR
    /A_Cey_MELEKLatin
    /A_Cey_MISISIPIcyr
    /A_Cey_NATIONALHOLIDAY
    /A_Cey_NUMERATOR
    /A_Cey_Orijinal
    /A_Cey_SEMA
    /A_Cey_Seyahet
    /A_Cey_SHAH
    /A_Cey_Steamer
    /A_Cey_Symbol
    /A_Cey_TimesCyrill
    /A_Cey_TimesCyrillBold
    /A_Cey_TimesCyrillBoldItalic
    /A_Cey_TimesCyrillitalic
    /A_Cey_UltraCondensed
    /A_Cey_ulu-TURK
    /A_Cey_Univers-Bold
    /A_Cey_UniversLatin
    /A_Cey_VETEN
    /A_Cey_XARABA
    /A_Cey_YUSIF-DETSKI
    /A_CEYHUN
    /A_Ceyhun-***Fargane
    /A_CeyhunLatin_OLD
    /A_CeyhunTagiyevLatin
    /A_CeyParsekCyrVer2.00
    /a_LatinoRgNr
    /a_LatinoTitulB&W
    /a_LatinoTitulBr
    /a_LatinoTitulPlDc
    /A1Bold
    /A1LatBold
    /A1LatBoldItalic
    /A1LatNormal
    /A1LatNormalLitalic
    /A1LatTmsBold
    /A1LatTmsBoldItalic
    /A1LatTmsNormal
    /A1Normal
    /A2ArialAzCyrBold
    /A2ArialAzCyrBoldItalic
    /A2ArialAzCyrItalic
    /A2ArialAzCyrNormal
    /A2ArialAzLatBold
    /A2ArialAzLatBoldItalic
    /A2ArialAzLatItalic
    /A2ArialAzLatNormal
    /A2ArialCyrBold
    /A2ArialCyrBoldItalic
    /A2ArialCyrItalic
    /A2ArialCyrNormal
    /A2TimesAzCyrNormal
    /A2TimesAzLatNormal
    /A2TimesCyrNormal
    /A3ArialAzCyrBold
    /A3ArialAzCyrBoldItalic
    /A3ArialAzCyrItalic
    /A3ArialAzCyrNormal
    /A3ArialAzLatBold
    /A3ArialAzLatBoldItalic
    /A3ArialAzLatItalic
    /A3ArialAzLatNormal
    /A3ArialRusBold
    /A3ArialRusBoldItalic
    /A3ArialRusItalic
    /A3ArialRusNormal
    /A3CourierAzCyrBold
    /A3CourierAzCyrBoldItalic
    /A3CourierAzCyrItalic
    /A3CourierAzCyrNormal
    /A3CourierAzLatBold
    /A3CourierAzLatBoldItalic
    /A3CourierAzLatItalic
    /A3CourierAzLatNormal
    /A3CourierRusBold
    /A3CourierRusBoldItalic
    /A3CourierRusItalic
    /A3CourierRusNormal
    /A3TimesAzCyrBold
    /A3TimesAzCyrBoldItalic
    /A3TimesAzCyrItalic
    /A3TimesAzCyrNormal
    /A3TimesAzLatBold
    /A3TimesAzLatBoldItalic
    /A3TimesAzLatItalic
    /A3TimesAzLatNormal
    /A3TimesRusBold
    /A3TimesRusBoldItalic
    /A3TimesRusItalic
    /A3TimesRusNormal
    /Aaalh
    /AaalhBold
    /AaalhBoldItalic
    /AaalhItalic
    /AAAZLatRamazan
    /AAAZLatRamazanBold
    /AAAZLatRamazanItalicBoldItalic
    /AAAZLatRamazanRegulerItalicRegulerItalic
    /AachenDEE-Medi
    /AAlbionicBW
    /AAlgerius
    /AAlgeriusCaps
    /AardvarkLatinBold
    /AardvarkNormal
    /AardvarkPSMT
    /AATimesLatVafBold
    /AATimesLatVafBoldItalic
    /AATimesLatVafNormal
    /AATimesLatVafNormalItalic
    /AAz_Decor_Lat-BoldItalic
    /AAZ_TimesRoman
    /AAzAkademyCyr
    /AAzAkademyCyrBold
    /AAzAkademyCyrBoldItalic
    /AAzAkademyCyrItalic
    /AAzBankGothicRusLight
    /AAzBankGothicTurLight
    /AAzBelwe-MediumBT
    /AAzDecorCyrBoldItalic
    /AAzDecorCyrItalicItalic
    /AAzDecorLatItalicItalic
    /AAZEnglish157Tur
    /AAzeriArtScripteNormal
    /AbadiMT-CondensedLight
    /Academy
    /AcademyBold
    /AcademyC
    /AcademyC-Bold
    /AcademyC-Italic
    /Academycond
    /AcademyCoursiveMultiNormalItalic
    /AcademyEngravedLetPlain
    /AcademyHo
    /Academy-Italic
    /AcademyItalic-BoldItalic
    /AcademyMultiNormal
    /AcademyRusLatBold
    /AcademyRusLatItalic
    /AceBinghamSH
    /ACeyAzerbaijan
    /ACeyBookmanCyryllicBold
    /ACeyBookmanNewStyleBold
    /ACeyChicagoPlain
    /ACeyClassic
    /ACeyCMVersion1
    /ACeyCourierNormal
    /ACeyCricketHeavyNormal
    /ACeyELIKLATINTTF
    /ACeyELIKTTF
    /ACeyFEMIDAAzeryCop
    /ACeyFEMIDAOldAzery
    /ACeyFrameNormal
    /ACeyGazetLigthPlain
    /ACeyGranitNormal
    /ACeyhunFarganeNormal
    /ACeyMAKEDONBold
    /ACeyNONEYCyrillNormal
    /ACeyNONEYKinskyNormal
    /ACeyPresentScriptNormal
    /AchenCyrBold
    /AcmoSSKItalic
    /AddisonLibbySH
    /AdLibBT-Regular
    /Adolescence
    /AdverAzeri
    /AdverGothic
    /AdverGothicAZADLIQ
    /AdverGothicAzeri
    /AdverGothicCamC
    /AdverGothicHo
    /AdverGothic-Italic
    /AdverGothicMultiBold
    /AdverGothicPlain
    /AdverGothicRusLat
    /AdverLatin
    /AGA-Arabesque
    /AGA-ArabesqueDesktop
    /AGAILKMonitorbMultiBold
    /AGAILKMonitorMultiNormal
    /AGAvantGardeCyrBook
    /AGBenguiat
    /AGBenguiatAzerBook
    /AGBenguiatCyrBold
    /AGBenguiatCyrBoldBold
    /AGBenguiatCyrBook
    /AGCenturyOldStyleBold
    /AGCenturyOldStyleCyrBold
    /AGCenturyOldStyleCyrRoman
    /AGCooper
    /AGCooperCyrItalic
    /AGCooperCyrItalicNormal
    /AGCooperCyrRoman
    /AGCooperItalic
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AGFutura
    /AGGaramondCyrBold
    /AGGaramondCyrLight
    /AGHelvetica
    /AGHelveticaBold
    /AGHelveticaBoldItalic
    /AGHelveticaCyrBold
    /AGHelveticaCyrBoldOblique
    /AGHelveticaCyrOblique
    /AGHelveticaCyrRoman
    /AGHelveticaItalic
    /AGHlvCyrillicBold
    /AGHlvCyrillicBold-Italic
    /AGHlvCyrillicNormal
    /AGHlvCyrillicNormal-Italic
    /AGKorneliaBold
    /AGKorneliaNormal
    /AGOptCyrillicBold
    /AGOptCyrillicBold-Italic
    /AGOptCyrillicNormal
    /AGOptCyrillicNormal-Italic
    /AGRevueCyrItalic
    /AGRevueCyrMedium
    /AGRevueCyrRomanMedium
    /AGSouvenir
    /AGSouvenirBold
    /AGSouvenirBoldItalic
    /AGSouvenirCyrBold
    /AGSouvenirCyrBoldItalic
    /AGSouvenirCyrItalic
    /AGSouvenirCyrRoman
    /AGSouvenirItalic
    /AGUniversity
    /AGUniversityCyrObliqueMedium
    /AGUniversityCyrRomanNormal
    /AGUniversityItalic
    /AharoniBold
    /Aharoni-Bold
    /AHlvLatBold
    /AHlvLatBoldItalic
    /AHlvLatNormal
    /AHlvLatNormalItalic
    /AkhbarMT
    /AkhbarMT-Bold
    /Aksent
    /AksentBold
    /Aladdin
    /Albertus-ExtraBold
    /AlbertusExtraBoldCyr-Regular
    /AlbertusExtraBold-Regular
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMediumCE-Regular
    /AlbertusMediumCyr-Regular
    /AlbertusMedium-Italic
    /AlbertusMedium-Regular
    /AlbertusMT
    /AlbertusMT-Italic
    /AlefbetNormal
    /Alexandria-Medi
    /AlfonsoWhiteheadSH
    /Algerian
    /AlgerianBasDEE
    /AlgerianD
    /AlgerianMultiBold
    /AlgerianRA
    /AlkAzHlvCBold
    /AlkAzHlvCBoldItalic
    /AlkAzHlvCNormal
    /AlkAzHlvCNormalItalic
    /AlkAzHlvLBold
    /AlkAzHlvLBoldItalic
    /AlkAzHlvLNormal
    /AlkAzHlvLNormalItalic
    /AlkAzParsekNormal
    /AlkAzTmsCBold
    /AlkAzTmsCBoldItalic
    /AlkAzTmsCNormal
    /AlkAzTmsCNormalLitalic
    /AlkAzTmsLBold
    /AlkAzTmsLBoldItalic
    /AlkAzTmsLNormal
    /AlkAzTmsLNormalItalic
    /AllegroBT-Regular
    /AllureSSK
    /AlternateGothicNo2BT-Regular
    /Alternativ
    /AmazeBold
    /AmazeItalic
    /AmazeNormal
    /AmazoneBT-Regular
    /AmbassadoreType
    /Amelia_DG
    /AmericanaBT-Bold
    /AmericanaBT-ExtraBold
    /AmericanaBT-ExtraBoldCondensed
    /AmericanaBT-Italic
    /AmericanaBT-Roman
    /AmericanTextBT-Regular
    /AmericanTypItcDEE-Medi
    /AmericanTypItcTEE-BoldItal
    /AmericanUncD
    /American-Uncial-Normal
    /AmerigoBT-BoldA
    /AmerigoBT-ItalicA
    /AmerigoBT-RomanA
    /AmerTypewriterITCbyBT-Bold
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /AMNesiBernhardNormal
    /AMNesiNewtonXC
    /AMNesiRoslGotMdNormal
    /AndaleMonoIPA
    /Andalus
    /AndyMacarthurSH
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Anna
    /AnnaCTT
    /AnnaCTT-Bold
    /AnnaLightCTT
    /AnneBoleynSH
    /AntiquaAzeri
    /AntiquaAzeriBold
    /AntiquaAzeriBoldItalic
    /AntiquaAzeriItalic
    /AntiquaL
    /AntiquaLBold
    /AntiquaLBoldItalic
    /AntiquaLightSSK
    /AntiquaLItalic
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Regular
    /AntiqueOlive-Roman
    /AntonioMountbattenSH
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /Arabia
    /Arabian
    /ArabicTypesetting
    /ARABIInsert
    /Arbat
    /Arbat-Bold
    /ArchitecturePlain
    /Arial
    /ArialAZADLIQ
    /ArialAZADLIQBold
    /ArialAZADLIQBoldItalic
    /ArialAZADLIQItalic
    /ArialAzerCyr
    /ArialAzeri
    /ArialAzeriBold
    /ArialAzeriBoldItalic
    /ArialAzeriConv
    /ArialAzeriCyr
    /ArialAzeriCyrBold
    /ArialAzeriCyrBoldItalic
    /ArialAzeriCyrItalic
    /ArialAzeriCyrNormal
    /ArialAzeriCyrNormalItalic
    /ArialAzeriItalic
    /ArialAzeriLat
    /ArialAzeriLatBold
    /ArialAzeriLatBoldItalic
    /ArialAzeriLatItalic
    /ArialAzeriLatNormal
    /ArialAzeriLatNormalItalic
    /ArialBackslanted
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /ArialBold
    /ArialBoldItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialCyrAliDjamal
    /ArialCyrMT
    /ArialCyrMT-Bold
    /ArialCyrMT-BoldItalic
    /ArialCyrMT-Italic
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialMTBlack
    /ArialMultiBold
    /ArialMultiNormal
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialNarrow-Regular
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoldBoecklin
    /ArnoldMultiBold
    /ArribaArribaLetPlain
    /ArrowsAPlentySH
    /ArrusBT-Black
    /Arsis
    /ArsisDEE-Regu
    /ArsisDEE-ReguItal
    /Artistik-AzLat
    /ArtScript
    /AshtonsHand-Plain
    /AssadSadatSH
    /Astra
    /Astro
    /AstronC
    /AstronCyrillic
    /AstronMultiBold
    /AstronMultiBoldItalic
    /Astro-SemiBold
    /ATimesCyrBold
    /ATimesCyrBoldItalic
    /ATimesCyrNormal
    /ATimesCyrNormalLitalic
    /ATimesLatBold
    /ATimesLatBoldItalic
    /ATimesLatNormal
    /ATimesLatNormalLitalic
    /AtlanticInline-Normal
    /AuroraBT-BoldCondensed
    /AuroraBT-RomanCondensed
    /AustereLightCapsSSK
    /AvalonPSMT
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /AvantGarGotItcTEE-Book
    /AvantGarGotItcTEE-BookObli
    /AvantGarGotItcTEE-Demi
    /AvantGarGotItcTEE-DemiObli
    /Avanti
    /AvantiBold
    /AvantiBoldItalic
    /AvantiItalic
    /AXP-JournalSansCBold
    /AXP-JournalSansCItalic
    /AXP-MyslCBold
    /AXP-MyslCBoldItalic
    /AXP-MyslCItalic
    /AXP-XeniaExtendedCBold
    /Az_AcademyBoldItalic
    /Az_AcademyCYRKT
    /Az_Academy-Italic
    /Az_Akademy_Lat-Normal
    /Az_Compact
    /AZ_CYRTUR
    /AZ_OLDNormal-Bold
    /AZ_OLDNormal-BoldItalic
    /AZ_OLDNormal-Italic
    /AzAadvar
    /AzAcademyCYRKTBold
    /AZAcademyLATBold
    /AZAcademyLATBold-Italic
    /AZAcademyLATItalic
    /AZAcademyLATNormal
    /AzAchen1Bold
    /AzAdverGothic
    /AzAdverGothic1
    /AzAdverGothiccyrItalic
    /AzAdverGothiccyrNormal
    /AzAdverGothiclatItalic
    /AzAdverGothiclatNormal
    /AzAdvGothicCyrl
    /AzAGCooperNewCyr
    /AZAKIRUS
    /AzAlbertusLat
    /AZAntiquaLATNormal
    /AZApprenticeLAT
    /AZApprenticeLATItalic
    /AzArabiaLat
    /AZArbatBold
    /AzArialCyrBoldItalic
    /AzArialCyrItalic
    /AZArialLATBold
    /AZArialLATBold-Italic
    /AZArialLATItalic
    /AzAriallatNormal
    /AZArialLATRegilar
    /AzArialStandard
    /AZAstraLATItalic
    /AZAstraLATNormal
    /AzAvalon
    /AzAvalonBold
    /AzAvalonBoldItalic
    /AzAvalonItalic
    /AzBahamas
    /AzBahamasHeavy
    /AzBaltika1Bold
    /AzBernhardFashionBT
    /AzBodnoff
    /AzBodnofflatNormal
    /AzBookmanOldStyle
    /AzBookmanStandard
    /AzBroadway
    /AzBroadway-Italic
    /AzCasablanca
    /AzCastle
    /AzCenturionOld
    /AzCenturionOldBoldItalic
    /AzCenturyGothic
    /AzCenturySchoolbook
    /AzCharlemagne-Bold
    /AzCharlemagneRegular
    /AzChicagoPlain
    /AzClarendonCondensedBold
    /AzCompact1Bold
    /AzCompactBold
    /AzCompBold
    /AzCooperLatBlack
    /AzCopperplate-Bold
    /AzCopperplate-BoldItalic
    /AzCopperplate-Italic
    /AzCricketHeavyNormal
    /AzCupertino
    /AzcyrFuturaBlack
    /AzCyrMyNormal
    /AZCyrTimes
    /AZCyrTimesNewRomanBoldItalic
    /AzDawnCastle
    /AzDecor
    /AzELEKTTF
    /Azerbaijan-Font
    /AzerCyr
    /AzerHelvCyr1Bold
    /AzerHelvCyr1Normal
    /Azeri
    /AzeriArial
    /AzeriArialCyr
    /AzeriArialCyr1
    /AzeriArialCyrBold
    /AzeriArialCyrBoldItalic
    /AzeriArialCyrItalic
    /AzeriArialLat
    /AzeriArialLatBold
    /AzeriArialLatBoldItalic
    /AzeriArialLatItalic
    /AzeriBodoniMTUltraBoldItalic
    /AzeriBookmanLat
    /AzeriCooperCyr
    /AzeriCooperLat
    /AzeriCourierLat
    /AzErieBlack
    /AzErieLight
    /AzeriFranceLat
    /AzeriHelv
    /AzeriHelveticaCyr
    /AzeriHelveticaLatNormal
    /AzeriHelveticaLatNormalItalic
    /AzeriHSv
    /AzeriKursiv
    /AZERIlatAzerTmsLatNor100
    /AzeriMemorLat
    /AzeriMotorLat
    /AzeriMysticLat
    /AzeriParsek
    /AzeriRevueLat
    /AzeriSSerifeCyr
    /AzeriSult2VafNormal
    /AzeriSvob
    /AzeriSvoboda
    /AzeriTechnoLat
    /AzeriTimesCyr
    /AzeriTimesCyrBold
    /AzeriTimesCyrBoldItalic
    /AzeriTimesCyrItalic
    /AzeriTimesCyrNormal
    /AzeriTimesLat
    /AzeriTimesLatBold
    /AzeriTimesLatBoldItalic
    /AzeriTimesLatItalic
    /AzeriVogueLat
    /AzeriVremya
    /AzeriWBodoni
    /AzerLat
    /Azer-LatCourierNormal
    /AzerTimesCyrForVent
    /AzerTimesCyrForVentBold
    /AzerTimesCyrForVentLitalic
    /AzerWeb
    /AzFastLatTimes
    /AzFrance
    /AzFranceBoldItalic
    /AzFranceItalic
    /AzFrance-Italic
    /AzFreeport
    /AzFutura1Light
    /AzFuturisBold
    /AzFuturisCondBold
    /AzGildiaTitulGr
    /AzHelvCondenBold
    /AzHelvCondenBoldItalic
    /AzHelvCondenNormal
    /AzHelvCondenNormalItalic
    /AzHelvCyrBold
    /AzHelvCyrBoldItalic
    /AzhelvcyrCondenBold
    /AzHelvCyrdosBold
    /AzHelvCyrdosBoldItalic
    /AzHelvCyrdosNormal
    /AzHelvCyrdosNormalItalic
    /AzHelvCyrNormal
    /AzHelvCyrNormalItalic
    /AzHelveticaBold
    /AzHelveticaBoldItalic
    /AzHelveticaNormal
    /AzHelveticaNormalItalic
    /AzHelvLAT1Bold
    /AzHelvLATBold
    /AzHelvLATBoldItalic
    /AzHelvLATNormal
    /AzHelvLATNormalItalic
    /AzHelvNewCyrBoldItalic
    /AzHelvNewCyrItalic
    /AzHelvNewCyrNormal
    /AzhelvsemNormal
    /AzHermes1Normal
    /AzHermesNormal
    /AzHerold1Normal
    /AzHeroldBold
    /AzHeroldNormal
    /AzHomewardBound
    /AzHomewardBoundItalic
    /AzInformLat
    /AzInformNormal
    /AzJavANJava
    /AzJournal
    /AzJournalItalic
    /AzJupiter
    /AzKabelLatBold
    /AzKComBold
    /AzKorinnaBold
    /AzKorkut
    /AzLArial
    /AzlArial
    /AzLArialBold
    /AzlArialBold
    /AzLArialBoldItalic
    /AzlArialBoldItalic
    /AzLArialItalic
    /AzlArialItalic
    /AzLatinAadvar
    /AzLatinCupertino
    /AzLatinMeqsedRoman
    /AzLatinoStandard
    /AzLatinRenfr
    /AzLatinSwitzerlCond
    /AzLatMy
    /AzLatMyBold
    /AzLatMyItalic
    /AzLatPlain
    /AzLatRamaz
    /AzLatRamaz-
    /AZLATTimesBold
    /AZLATTimesNewRomanNormalItalic
    /AzLPalatinoLinotype
    /AzLPalatinoLinotypeBold
    /AzLPalatinoLinotypeBoldItalic
    /AzLPalatinoLinotypeItalic
    /AzLTahoma
    /AzLTahomaBold
    /AzLTimes
    /AzLTimesBold
    /AzLTimesBoldItalic
    /AzLTimesItalic
    /AzMemor
    /AzMotor
    /AzMystical
    /AzNesi1Lage
    /AzNesiLage
    /AzNewton
    /AZOL
    /AZOLDNormal
    /AzParagon
    /AzParkCyrNormal
    /AzParkLatNormal
    /AzParsek
    /AzParsek1
    /AzPosterBodoniBTRoman
    /AzPresident
    /AzRenfrew
    /AzRevue1Cyrillic
    /AzRevueCyrillic
    /AzrHelvCyrforVentBold
    /AzrHelvCyrforVentBoldOblique
    /AzrHelvCyrforVentNormal
    /AzrHelvCyrforVentOblique
    /AzrHelvCyrillicBold
    /AzrHelveticaLATBold
    /AzrHelveticaLATBoldOblique
    /AzrHelveticaLATNormal
    /AzrHelveticaLATNormalOblique
    /AzrTimesLat
    /AzrTimesLatBold
    /AzrTimesLatBoldItalic
    /AzrTimesLatItalic
    /AzScript
    /AzScriptlatItalic
    /AzStaccato555BT
    /AzSwitzerlandBlack
    /AzSwitzerlCond
    /AzTechnical
    /AzTicker
    /AzTimesCyrBold
    /AzTimesCyrBoldItalic
    /AzTimesCyrCompr
    /AzTimesCyrComprBoldItalic
    /AzTimesCyrComprLitalic
    /AzTimesCyrill
    /AzTimesCyrillBold
    /AzTimesCyrillBoldItalic
    /AzTimesCyrillItalic
    /AzTimesCyrItalic
    /AzTimesCyrNormal
    /AzTimesCyrNormalItalic
    /AzTimesCyrNormalLitalic
    /AzTimesItalic
    /AzTimesLat
    /AZTimesLAT
    /AzTimesLatBold
    /AZTimesLATBold
    /AzTimeslatBold
    /AzTimeslatBoldItalic
    /AzTimesLatBoldItalic
    /AZTimesLATBold-Italic
    /AzTimesLatIMP
    /AzTimeslatItalic
    /AZTimesLATItalic
    /AzTimeslatNormal
    /AzTimesLatNormal
    /AzTimesLatNormalItalic
    /AzTms97Cyr
    /AzTms97Lat
    /AzTms97Lat-Bold
    /AzTms97Lat-Bold-Italic
    /AzTms97Lat-Italic
    /AzTypoUprightBT
    /AzUnicorn
    /AzVetrenBold
    /AzVogue
    /AzXeniaCondensed
    /AzXeniaNT
    /AzZurichCalligraphicItalic
    /AzZurichItalic
    /BabyBabyNormal
    /Baccarat
    /BahamasHeavyPSMT
    /BahamasLightPSMT
    /BahamasPSMT
    /Balloon
    /BalloonBT-Bold
    /BalloonBT-ExtraBold
    /BalloonBT-Light
    /Baltica
    /BalticaAzeriBold
    /Baltica-BoldItalic
    /BalticaCoursivaMultiNormalItalic
    /Baltica-Italic
    /BalticaMultiBold
    /BalticaMultiNormal
    /BangleBold
    /BangleItalic
    /BangleNormal
    /BangLetPlain
    /BanjomanOpenBold
    /BankGothicBT-Light
    /BankGothicBT-Medium
    /barcod39
    /BartBold
    /BartItalic
    /BartNormal
    /BARUZA
    /BARUZL
    /BARUZR
    /BaskervilleBE-Italic
    /BaskervilleBE-Medium
    /BaskervilleBE-MediumItalic
    /BaskervilleBE-Regular
    /BaskervilleBT-Bold
    /BaskervilleBT-BoldItalic
    /BaskervilleBT-Italic
    /BaskervilleBT-Roman
    /BaskervilleHandcut
    /BaskervilleHandcutBOLD
    /BaskervilleHandcutBOLDITALIC
    /BaskervilleHandcutITALIC
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /BauerBodoniBT-Bold
    /BauerBodoniBT-BoldItalic
    /BauerBodoniBT-Italic
    /BauerBodoniBT-Roman
    /BauerBodoniBT-Titling
    /Bauhaus93
    /BauhausHeavyLight
    /BauhausITCbyBT-Bold
    /BauhausITCbyBT-Light
    /BauhausITCbyBT-Medium
    /Bauhaus-Light
    /BazookaRegular
    /BDBockloo
    /BDCursif
    /BDDavinci
    /BDDenver
    /BDEastSide
    /BD-EngavedNarrow
    /BDEngravedBlack
    /BD-EngravedRegular
    /BDGarmonde
    /BDGraduate
    /BD-Hanover
    /BDInternational
    /BD-Journal
    /BDJournalWide
    /BD-JurassicBlack
    /BDKeyboard
    /BDMerced
    /BDMiami
    /BDMiamiSkyline
    /BD-ModernArt
    /BDOxford
    /BD-Poster
    /BD-Quattra
    /BD-Renaissance
    /BDSantaMonica
    /BDShadow
    /BDSpringer
    /BDSymbols
    /BDWestSide
    /BedrockPlain
    /BellCentennialBT-Address
    /BellCentennialBT-BoldListing
    /BellCentennialBT-NameAndNumber
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BelweBT-Bold
    /BelweBT-Light
    /BelweBT-Medium
    /BelweBT-RomanCondensed
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BenguiatITCbyBT-BoldItalic
    /BenguiatITCbyBT-Book
    /BenguiatITCbyBT-BookItalic
    /BenguiatItcTEE-Bold
    /BenguiatItcTEE-BoldItal
    /BenguiatItcTEE-Book
    /BenguiatItcTEE-BookItal
    /BennieGoetheSH
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BermudaSolid
    /BernardMT-Condensed
    /Bernhard
    /BernhardAntique
    /BernhardBoldCondensedBT-Regular
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BernhardModernBT-Italic
    /BernhardModernBT-Roman
    /Bertram
    /BertramLetPlain
    /BetinaScript
    /BetinaScriptC
    /BetinaScriptCBold
    /BibiGodivaSH
    /BibiNehruSH
    /BibleScrT
    /BiminiBold
    /BiminiItalic
    /BiminiNormal
    /BinnerD
    /BinnerDEE
    /BlackadderITC-Regular
    /Blackletter686BT-Regular
    /BlacklightD
    /BlarneySCapsSSKBold
    /BlippoBlack
    /BlippoBlaDEE
    /BlippoBT-Black
    /BlondieBurtonSH
    /BobbyPinRegular
    /BodegaDisplaySSK
    /BodnoffPSMT
    /Bodoni
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-Bold-DTC
    /Bodoni-BoldItalic
    /Bodoni-BoldItalic-DTC
    /BodoniBT-Bold
    /BodoniBT-BoldCondensed
    /BodoniBT-BoldItalic
    /BodoniBT-Book
    /BodoniBT-BookItalic
    /BodoniCameoC
    /BodoniCyrillicAzBold
    /Bodoni-Italic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BodoniMTUltraBoldItalic
    /Bodoni-Poster
    /Bodoni-Roman-DTC
    /Bodoni-RomanItalic-DTC
    /BoinkLetPlain
    /BoldItalicArt
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookAntiqua-Regular
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Demi
    /BookmanITCbyBT-DemiItalic
    /BookmanITCbyBT-Light
    /BookmanITCbyBT-LightItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyleBold
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookmanOldStyle-Regular
    /BookshelfSymbolOne-Regular
    /BookshelfSymbolSeven
    /BookshelfSymbolThree-Regular
    /BookshelfSymbolTwo-Regular
    /BookwomanDemiItalicSH
    /BookwomanDemiSH
    /BookwomanExptLightSH
    /BookwomanLightItalicSH
    /BookwomanLightSH
    /BookwomanMonoLightSH
    /BookwomanSwashDemiSH
    /BookwomanSwashLightSH
    /Boton-Italic
    /Boton-Medium
    /Boton-MediumItalic
    /Boton-Regular
    /Boulevard
    /Boyarsky-BoldItalic:00
    /BR_NTCourierVK-Normal
    /BR_NTTierce-Bold
    /BR_NTTierce-BoldItalic
    /BradleyHandITC
    /Braggadocio
    /BraggadocioMultiBold
    /BraggadocioMultiBoldItalic
    /BrailleSH
    /Breaker
    /Breeze
    /BreezeBold
    /BremenBT-Black
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /BritannicMedium
    /BritannicMediumBOLD
    /Broadway
    /BroadwayBT-Regular
    /BroadwayEngravedBT-Regular
    /BroadwayRuslatNormal
    /BrochurePlain
    /BronxLetPlain
    /BrooklynPSMT
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BruceOldStyleBT-Roman
    /Brush445BT-Regular
    /BrushScrDEE
    /BrushScript
    /BrushScriptBT-Regular
    /BrushScriptMT
    /BrushType-SemiBold-Italic
    /BuckyMerlinSH
    /BulletsMultiNormal
    /BusoramaITCbyBT-Medium
    /BuxomD
    /ByDesign-Borders1
    /ByDesign-Borders2
    /ByDesign-Borders3
    /ByDesignBorders4
    /ByDesignJurassic
    /ByDesignNegative
    /ByDesignNorthern
    /ByDesignNorway
    /CaesarOpen
    /CaflischScript-Bold
    /CaflischScript-Regular
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Calligraph
    /Calligraphic421BT-RomanB
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /CamelliaDEE
    /CameronStendahlSH
    /CancunPlain
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Carlisle
    /CarlTellerSH
    /CarrieCattSH
    /CasablancaPSMT
    /Caslon3
    /Caslon3ITALIC
    /Caslon540
    /Caslon540BT-Italic
    /Caslon540BT-Roman
    /Caslon540ITALIC
    /CaslonBT-Bold
    /CaslonBT-BoldItalic
    /CaslonOpenfaceBT-Regular
    /CassTaylorSH
    /Castellar
    /CastleT-Bold
    /CastleT-Book
    /CastleT-Ligh
    /CastleT-Ultr
    /CataneoBT-Bold
    /CataneoBT-Light
    /CataneoBT-Regular
    /CataneoBT-RegularSwash
    /Centaur
    /Century
    /Century725BT-Black
    /Century725BT-Bold
    /Century725BT-BoldCondensed
    /Century725BT-Italic
    /Century725BT-Roman
    /Century725BT-RomanCondensed
    /Century751BT-BoldB
    /Century751BT-BoldItalicB
    /Century751BT-ItalicB
    /Century751BT-No2ItalicB
    /Century751BT-RomanB
    /Century751BT-RomanNo2B
    /Century751BT-SemiBold
    /Century751BT-SemiBoldItalicB
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyGothic-Regular
    /CenturyOldStyTEE-Bold
    /CenturyOldStyTEE-Regu
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Bold
    /CenturySchlbkCyrillicBT-BoldIt
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Italic
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Roman
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbookBOLDITALIC
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Bold
    /CenturySchoolbookBT-BoldCond
    /CenturySchoolbookBT-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Italic
    /CenturySchoolbookBT-Monospace
    /CenturySchoolbookBT-Roman
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CenturySchoolbook-Regular
    /CenturySchTEE-Bold
    /CenturySchTEE-BoldItal
    /CenturySchTEE-Regu
    /CenturySchTEE-ReguItal
    /Cey_ODLAR-YURDU
    /Cey_PIRAT-line
    /CeyAyrisBlokLATINBlack
    /CeyDomCasualBT
    /CeyFUTURANewStyle
    /CeyGOZYASHIBold
    /Ceyhun
    /CeyJournal
    /CeyJournalBold
    /CeyJournalBoldItalic
    /CeyJournalItalic
    /CeyJournalLatinBold
    /CeyJournalLatinBoldItalic
    /CeyJournalLatinItalic
    /CeyJupiterElisStudio
    /CeyMARLBOROASTRA
    /CeyMISISIPIBold
    /CeyNesiNormal
    /CeyRAMILEYBoldItalic
    /CeyVESTIImperial
    /CeyVetren
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /CGTimes-Regular
    /CharlesworthBold
    /CharlesworthPlain
    /Charting
    /ChartreuseParsonsSH
    /ChaseCallasSH
    /ChasmBold
    /ChasmItalic
    /ChasmNormal
    /ChasThirdSH
    /CheltenhamBT-Bold
    /CheltenhamBT-BoldItalic
    /CheltenhamBT-Italic
    /CheltenhamBT-Roman
    /CheltenhamItcTEE-Bold
    /CheltenhamItcTEE-Book
    /ChiantiBT-Bold
    /ChiantiBT-BoldItalic
    /ChiantiBT-Italic
    /ChiantiBT-Roman
    /ChicagoPlain
    /ChildBonaparteSH
    /Chiller-Regular
    /Chords
    /ChromaSSK
    /ChuckWarrenChiselSH
    /ChuckWarrenDesignSH
    /CityBlueprint
    /CityD-Bold
    /CityDEE-Bold
    /CityDEE-Ligh
    /CityDEE-Medi
    /CityD-Ligh
    /CityD-Medi
    /Clarendon
    /Clarendon-Bold
    /ClarendonBT-Black
    /ClarendonBT-Bold
    /ClarendonBT-Light
    /ClarendonBT-Roman
    /ClarendonCondensed-Bold
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /ClassicRussianBold
    /ClassicRussianBoldItalic
    /ClassicRussianItalic
    /ClassicRussianPlain
    /ClaudeCaesarSH
    /Clocks
    /CluKennedySH
    /Coaster
    /CodexSSK
    /CoffeeCamusInitialsSH
    /ColetteColeridgeSH
    /Collins
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialPiBT-Regular
    /CommercialScrDEE
    /CommercialScriptBT-Regular
    /CommonBullets
    /Compact
    /CompactaBT-Black
    /CompactaBT-Bold
    /CompactaBT-BoldItalic
    /CompactaBT-Italic
    /CompactaBT-Light
    /CompactaBT-Roman
    /CompactaPEE-Blac
    /Compact-Bold
    /Compact-BoldItalic
    /Compact-Italic
    /Complex
    /ComputersBusines
    /Condens-Bold
    /Condens-BoldItalic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlack-Italic
    /CooperBT-Black
    /CooperBT-BlackItalic
    /CooperBT-Medium
    /CooperPlanck2LightSH
    /CooperPlanck4SH
    /CooperPlanck6BoldSH
    /CooperPlanck8HeavySH
    /Copperplate
    /Copperplate-Bold
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothicBT-Heavy
    /CopperplateGothicBT-Roman
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /Coronet
    /CoronetItalic
    /Coronet-Regular
    /Corrida-Bold
    /CorridaCyrillic
    /CorridaMultiNormal
    /CosmicTwoPlain
    /CottagePlain
    /Cottonwood
    /CountryBlueprint
    /Courier
    /Courier10PitchBT-Bold
    /Courier10PitchBT-Roman
    /CourierBOLD
    /Courier-Bold
    /CourierBOLDITALIC
    /Courier-Bold-Italic
    /Courier-BoldOblique
    /CourierCondensed
    /CourierCondensed-Bold
    /CourierCondensed-BoldItalic
    /CourierCondensed-Italic
    /CourierCTT-Bold
    /CourierCTT-BoldItalic
    /CourierCTT-Italic
    /CourierCTT-Regular
    /CourierCyrillic
    /CourierCyrPS
    /CourierCyrPS-Bold
    /CourierCyrPS-BoldInclined
    /CourierCyrPS-Inclined
    /CourierITALIC
    /CourierMCY-Bold
    /CourierMCY-BoldObli
    /CourierMCY-Ligh
    /CourierMCY-LighObli
    /CourierMultiBold
    /CourierMultiBoldItalic
    /CourierMultiNormal
    /CourierMultiNormalItalic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Normal
    /Courier-Normal-Italic
    /Courier-Oblique
    /CourierTM
    /CourierTM-Bold
    /CourierTM-BoldItalic
    /CourierTM-Italic
    /CourierWINC
    /CourierWINC-Bold
    /CourierWINC-BoldItalic
    /CourierWINC-Italic
    /CourtierC
    /CourtierC-Bold
    /CourtierC-BoldItalic
    /CourtierC-Italic
    /Cow-Spots
    /CreepyRegular
    /CricketBold
    /Critter
    /Crystal
    /CurlzMT
    /CushingITCbyBT-Heavy
    /CushingITCbyBT-HeavyItalic
    /CushingItcTEE-Heav
    /CushingItcTEE-HeavItal
    /Cut-n-Paste
    /CybilListzSH
    /CyrillicChancellor
    /CyrillicCooper
    /CyrillicGaramond
    /CyrillicGaramondBold
    /CyrillicGaramondItalic
    /CyrillicGoth
    /CyrillicHeavy
    /CyrillicHover
    /CyrillicOld
    /CyrillicRevue
    /CyrillicRibbon
    /CyrillicUniversity
    /DataGlyph-Regular
    /DaunPenh
    /DauphinPlain
    /DavesHand-Plain
    /David
    /David-Bold
    /Decor
    /Decorated035BT-Regular
    /DecorAzLat
    /Decor-Bold
    /Decor-Italic
    /DecorLat
    /DecorTh
    /DecorTh-Bold
    /DecoType-NaskhExtensions
    /DellaRobbiaBT-Bold
    /DellaRobbiaBT-Roman
    /Derby
    /Desdemona
    /DevanagariNormal
    /DeVinneBT-Text
    /DextorD
    /DFCalligraphicOrnamentsLET
    /DfCalligraphicOrnamentsLetPlain
    /DFDiversionsLET
    /DFDiversitiesLET
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DFMincho-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-W9-WIN-RKSJ-H
    /DG_Aachen
    /DG_MasterCard
    /DG_Pump
    /DG_Serpentine
    /DG_Sinaloa
    /DG_Slipstream
    /DG_Unbra
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DixielandPSMT
    /DizzyDomingoSH
    /DizzyFeiningerSH
    /DocTermanBoldSH
    /DodoCasalsSH
    /DodoDiogenesSH
    /DokChampa
    /DolphinBold
    /DolphinItalic
    /DolphinNormal
    /DomCasual
    /DomCasualBT-Regular
    /DomDiagonalBT-Bold
    /DomDiagonalBT-Regular
    /Domkrat
    /DomkratBold
    /DomkratBoldItalic
    /DomkratItalic
    /DomkratNormal
    /DoorJamb
    /Dotum
    /DotumChe
    /DraegerAkzidenz-Bold
    /DraegerAkzidenz-Ligh
    /DraegerAkzidenz-Regu
    /DraegerAkzidenz-ReguItal
    /DraegerLogo
    /DraegerWalbaum-Bold
    /DraegerWalbaum-Regu
    /DraegerWalbaum-ReguItal
    /DrgerNormal
    /DTnaskh0
    /DTnaskh1
    /DTnaskh2
    /DTnaskh3
    /DTthuluth0
    /Dutch801BT-Bold
    /Dutch801BT-BoldItalic
    /Dutch801BT-ExtraBold
    /Dutch801BT-Italic
    /Dutch801BT-Roman
    /Dutch801CyrillicBT-Roman
    /DynastyBlackCond
    /DynastyBlackExt
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EdithDaySH
    /EdwardianScriptITC
    /EklekticPlain
    /Electron
    /Electron_cyr
    /ElectronBold
    /ElectronPlain
    /ElegantGaramondBT-Bold
    /ElegantGaramondBT-Italic
    /ElegantGaramondBT-Roman
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /Elisia
    /EmbassyBT-Regular
    /EmGravesSH
    /EmpireBT-Regular
    /EngelEinsteinSH
    /English111PrestoBT-Regular
    /English111VivaceBT-Regular
    /English157BT-Regular
    /EngraversGothicBT-Regular
    /EngraversMT
    /EngraversOldEnglishBT-Regular
    /EngraversRomanBT-Bold
    /EngraversRomanBT-Regular
    /EnviroD
    /EnviroSCDEE
    /EpsilonCTT
    /EraserDust
    /ErasITC-Bold
    /ErasITCbyBT-Bold
    /ErasITCbyBT-Book
    /ErasITCbyBT-Demi
    /ErasITCbyBT-Medium
    /ErasITCbyBT-Ultra
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /ErasItcPEE-Ultr
    /ErasItcTEE-Bold
    /ErasItcTEE-Demi
    /ErasItcTEE-Ligh
    /ErasItcTEE-Medi
    /Erika
    /Erika-Bold
    /ErnestBlochSH
    /EstrangeloEdessa
    /EtiSchoolAzLatBold
    /EtiSchoolAzLatBoldItalic
    /EtiSchoolAzLatItalic
    /EtiSchoolAzLatNormal
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /EurasiaBold
    /EurasiaItalic
    /EurasiaNormal
    /Europe
    /Europe-Italic
    /EuroRoman
    /EuroRomanOblique
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /EurostileExtended-Black
    /EurostileExtended-Roman
    /EvropaBold
    /EvropaNormal
    /Exotic350BT-Bold
    /Exotic350BT-DemiBold
    /Exotic350BT-Light
    /ExPonto-Regular
    /ExpoPlain
    /ExxPresleySH
    /FalstaffFestivalMT
    /FangSong
    /FangSong_GB2312
    /FastracFashion
    /Fboulder
    /Fdecor
    /FelixTitlingMT
    /Fences-Regular
    /FetteEngschrift
    /FetteFraktur
    /Fiesta
    /Fiesta-Bold
    /FigaroMT
    /FillmoreMultiBold
    /FillmoreRegular
    /FlamencoD
    /FlamencoInlD
    /FlareGothic
    /FlareGothicBOLD
    /FlareGothicBOLDITALIC
    /FlareGothicITALIC
    /FlareLightGothic
    /FlareLightGothicITALIC
    /FlatBrushBold
    /FlatBrushItalic
    /FlatBrushNormal
    /Fleetwood
    /FleurFordSH
    /FloraC
    /FloraC-Bold
    /FlowerNormal
    /Fmotor
    /FolioBT-BoldCondensed
    /FolioTEE-BoldCond
    /FolioTEE-Medi
    /FolliesLetPlain
    /FootlightMTLight
    /ForefrontBookObliqueSH
    /ForefrontBookSH
    /ForefrontDemiObliqueSH
    /ForefrontDemiSH
    /FormalScript421BT-Regular
    /ForteMT
    /FractionsAPlentySH
    /FranklinCondGothic
    /FranklinCondGothicITALIC
    /FranklinExtraCondGothic
    /FranklinGothic
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothicBT-ExtraCondensed
    /FranklinGothicBT-Roman
    /FranklinGothicBT-RomanCondensed
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothicITALIC
    /FranklinGothicITCbyBT-Book
    /FranklinGothicITCbyBT-BookItal
    /FranklinGothicITCbyBT-Demi
    /FranklinGothicITCbyBT-DemiItal
    /FranklinGothicITCbyBT-Heavy
    /FranklinGothicITCbyBT-HeavyItal
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGotItcTEE-Book
    /FranklinGotItcTEE-BookItal
    /FranklinGotItcTEE-Demi
    /FranklinGotItcTEE-DemiItal
    /FranklinGotItcTEE-HeavItal
    /FrankRuehl
    /FredFlahertySH
    /Freeform710BT-Regular
    /Freeform721BT-Italic
    /Freeform721BT-Roman
    /Freehand471BT-Regular
    /Freehand521BT-RegularC
    /Freehand575BT-RegularB
    /Freehand591BT-RegularA
    /FreeSet
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /Freestyle
    /FreestyleScrDEE
    /FreestyleScrDEE-Bold
    /FreestyleScriptITC-Bold
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FrenchVogue
    /FrenchVogueBOLD
    /FrizQuadrataITCbyBT-Bold
    /FrizQuadrataITCbyBT-Roman
    /FrizQuaItcTEE-Bold
    /FrizQuaItcTEE-Regu
    /FrugalSans-Bold
    /FrugalSans-BoldItalic
    /FrugalSans-Light
    /FrugalSans-LightItalic
    /FrysBaskervilleBT-Roman
    /Funstuff
    /Fusion
    /FuturaAzBlack
    /FuturaBlack
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldCondensedItalic
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-ExtraBlackItalic
    /FuturaBT-Heavy
    /FuturaBT-HeavyItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightCondensed
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /FuturaCondensedPlain
    /FuturaEugenia
    /FuturaEugeniaHo
    /FuturaEugenia-Italic
    /FuturaLightLight
    /FuturaPressPress
    /FuturaTEE-Bold
    /FuturaTEE-BoldCond
    /FuturaTEE-Book
    /FuturaTEE-Ligh
    /FuturaTEE-LighCond
    /FuturaTEE-Medi
    /FuturaTEE-MediCond
    /FuturisExtraC
    /FuturisExtraCBold
    /FuturisExtraCyrillic
    /FuturisShadowC
    /Futurist
    /FZ-JAZZY103D
    /FZ-JAZZY143D
    /FZ-JAZZY143DEX
    /FZ-JAZZY143DITALIC
    /FZ-JAZZY143DLEFTY
    /FZ-JAZZY173D
    /FZ-JAZZY173DITALIC
    /FZ-JAZZY193D
    /FZ-JAZZY313D
    /FZ-JAZZY313DITALIC
    /GabbyGauguinSH
    /Gabriola
    /GalantBold
    /GalantItalic
    /GalantNormal
    /GalliardITCbyBT-Roman
    /GandoBT-Regular
    /Garamond
    /Garamond_Condenced-Bold
    /Garamond_Condenced-Normal
    /Garamond_Condenced-Normal-It
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /GaramondCTT
    /GaramondCTT-Bold
    /GaramondCTT-BoldItalic
    /GaramondCTT-Italic
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /GaramondITCbyBT-Bold
    /GaramondITCbyBT-BoldCondensed
    /GaramondITCbyBT-BoldCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BoldItalic
    /GaramondITCbyBT-Book
    /GaramondITCbyBT-BookCondensed
    /GaramondITCbyBT-BookCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BookItalic
    /GaramondItcTEE-Bold
    /GaramondItcTEE-BoldCond
    /GaramondItcTEE-BoldCondItal
    /GaramondItcTEE-BoldItal
    /GaramondItcTEE-Book
    /GaramondItcTEE-BookCond
    /GaramondItcTEE-BookCondItal
    /GaramondItcTEE-BookItal
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /Garamond-Medium
    /Garamond-MediumItalic
    /GaramondNo4CyrTCY-Ligh
    /GaramondNo4CyrTCY-LighItal
    /GaramondNo4CyrTCY-Medi
    /GaramondNo4TEE-Ligh
    /GaramondNo4TEE-Medi
    /Garamond-Roman
    /Garamond-RomanItalic
    /GarrisonCondSans
    /GarrisonCondSansBOLD
    /GarrisonExtraBoldSansBOLD
    /GarrisonExtraCondSans
    /GarrisonKayo
    /GarrisonLightSans
    /GarrisonLightSansBOLD
    /GarrisonLightSansBOLDITALIC
    /GarrisonLightSansITALIC
    /GarrisonSans
    /GarrisonSansBOLD
    /GarrisonSansBOLDITALIC
    /GarrisonSansITALIC
    /GarryMondrian3LightItalicSH
    /GarryMondrian3LightSH
    /GarryMondrian4BookItalicSH
    /GarryMondrian4BookSH
    /GarryMondrian5SBldItalicSH
    /GarryMondrian5SBldSH
    /GarryMondrian6BoldItalicSH
    /GarryMondrian6BoldSH
    /GarryMondrian7ExtraBoldSH
    /GarryMondrian8UltraSH
    /GarryMondrianCond3LightSH
    /GarryMondrianCond4BookSH
    /GarryMondrianCond5SBldSH
    /GarryMondrianCond6BoldSH
    /GarryMondrianCond7ExtraBoldSH
    /GarryMondrianCond8UltraSH
    /GarryMondrianExpt3LightSH
    /GarryMondrianExpt4BookSH
    /GarryMondrianExpt5SBldSH
    /GarryMondrianExpt6BoldSH
    /GarryMondrianSwashSH
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /GazeBold
    /GazeItalic
    /GazeNormal
    /GDT
    /GeographicSymbolsPSMT
    /Geometric212BT-BookCondensed
    /Geometric212BT-HeavyCondensed
    /Geometric231BT-BoldC
    /Geometric231BT-HeavyC
    /Geometric231BT-LightC
    /Geometric231BT-RomanC
    /Geometric415BT-BlackA
    /Geometric415BT-BlackItalicA
    /Geometric415BT-LiteA
    /Geometric415BT-LiteItalicA
    /Geometric415BT-MediumA
    /Geometric415BT-MediumItalicA
    /Geometric706BT-BlackCondensedB
    /GeometricSlab703BT-Bold
    /GeometricSlab703BT-BoldCond
    /GeometricSlab703BT-BoldItalic
    /GeometricSlab703BT-Light
    /GeometricSlab703BT-LightItalic
    /GeometricSlab703BT-Medium
    /GeometricSlab703BT-MediumCond
    /GeometricSlab703BT-MediumItalic
    /GeometricSlab703BT-XtraBold
    /GeorgeMelvilleSH
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Giddyup
    /Giddyup-Thangs
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoldEngl
    /GoodBadUgly
    /Gothic821CondensedBT-Regular
    /GothicE
    /GothicG
    /GothicI
    /GothicRusMedium
    /Goudy
    /Goudy-Bold
    /Goudy-BoldItalic
    /Goudy-ExtraBold
    /GoudyHandtooled
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyHeavyfaceBT-Regular
    /GoudyHeavyfaceBT-RegularCond
    /Goudy-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyOldStyTEE-Bold
    /GoudyOldStyTEE-ExtrBold
    /GoudyOldStyTEE-Regu
    /GoudyStout
    /GraceAdonisSH
    /GradPlain
    /GranitBold
    /Granite
    /GreekC
    /GreekMathSymbolsPSMT
    /GreekS
    /GrizzlyITCbyBT-Regular
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /GymnasiacompressedPlain
    /Haettenschweiler
    /Hair
    /HandelGotD-Bold
    /HandelGotD-Ligh
    /HandelGothicBT-Regular
    /HankKhrushchevSH
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Helmsley
    /HELVABold
    /HELVABoldItalic
    /HELVANormal
    /HELVANormalItalic
    /HelvCondenced
    /Helvetica
    /Helvetica_Condenced-Normal
    /Helvetica_Light-Normal
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaMultiBold
    /HelveticaMultiBoldItalic
    /HelveticaMultiNormal
    /HelveticaMultiNormalItalic
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HELVETICRBold
    /HELVETICRBoldItalic
    /HELVETICRItalic
    /HELVETICRNormal
    /HELVLBold
    /HELVLBoldItal
    /HELVLItal
    /HELVLNormal
    /HenryPatrickSH
    /Heritage
    /HeritageBOLD
    /Heritage-ExtraBold
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HLFNT-Condensed
    /Hobo
    /HoboBT-Regular
    /HoboDEE
    /HolidayPiBT-Regular
    /HomePlanning
    /HomePlanning2
    /HomewardBoundPSMT
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldCondensed
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-ExtraBold
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /Humanist521BT-UltraBold
    /Humanist521BT-XtraBoldCondensed
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackCondensedB
    /Humanist777BT-BoldB
    /Humanist777BT-BoldCondensedB
    /Humanist777BT-BoldItalicB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-LightItalicB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Humanist777BT-RomanCondensedB
    /HuxleyVerticalBT-Regular
    /Ibrahim
    /IceAgeD
    /ImageArabian
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /ImpulsBT-Regular
    /Incised901BT-Black
    /Incised901BT-Italic
    /Incised901BT-Nord
    /Incised901BT-Roman
    /Industrial736BT-Italic
    /Industrial736BT-Roman
    /InfoAzCyr
    /InfoAzCyrBol
    /InfoAzCyrBolItal
    /InfoAZCyrNor
    /InfoAZCyrNorItal
    /Informal011BT-Black
    /Informal011BT-Roman
    /InformalRoman-Regular
    /InformC
    /InformCBold
    /InformCTT-Regular
    /InformMultiBold
    /InformMultiNormal
    /InformTT-Regular
    /Inkpen2
    /Inkpen2Chords
    /Inkpen2Script
    /Inkpen2Special
    /Inkpen2Text
    /IrinaCTT
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /Irmologion-Caps-Ucs
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /ISOCP
    /ISOCP2
    /ISOCP3
    /ISOCPEUR
    /ISOCPEURItalic
    /ISOCT
    /ISOCT2
    /ISOCT3
    /ISOCTEUR
    /ISOCTEURItalic
    /ItalianGaramondBT-Bold
    /ItalianGaramondBT-Italic
    /ItalianGaramondBT-Roman
    /Italic
    /ItalicC
    /ItalicT
    /Izhitsa
    /IzhitsaC
    /IzhitsaCTT
    /IzhitsaMultiBold
    /Izhitza
    /JackiesHand-Plain
    /Japanese-Generic1
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /Jikharev
    /Jikharev-Bold
    /JikharevWd
    /JillianGothicBOLDITALIC
    /JokermanLetPlain
    /Jokerman-Regular
    /Journal
    /Journal-Bold
    /JournalBoldCyrillic
    /Journal-BoldItalic
    /JournalCTT
    /JournalCTT-Bold
    /JournalCTT-Italic
    /JournalCyrillic
    /Journal-Italic
    /JournalItalicCyrillic
    /JournalPlain
    /JournalSans
    /JournalSans-Bold
    /JournalSansBoldCyrillic
    /JournalSans-BoldItalic
    /JournalSansCTT
    /JournalSansCyrillic
    /JournalSans-Italic
    /JournalSansItalicCyrillic
    /JournalSansSerifBold
    /JournalSansSerifBoldItalic
    /JournalSansSerifItalic
    /JournalSansSerifPlain
    /JuiceITC-Regular
    /JupiterPlain
    /KabarettD
    /Kabel
    /KabelBold
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Demi
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /KADinoSob
    /KaiTi
    /KaiTi_GB2312
    /Kaliakra
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /KAMonster
    /Karelia
    /Karelia-Bold
    /Karelia-BoldItalic
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /Kashmir
    /KauflinnBOLDITALIC
    /KaufmannBT-Bold
    /KaufmannBT-Regular
    /KeltBold
    /KeltItalic
    /KeltNormal
    /KhasayAdverGothic
    /KhasayBenguiatBold
    /KhasayBernhard
    /KhasayBruskovayaPlain001001
    /KhasayPoster
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /Kidnap
    /KidsPlain
    /KidTYPEPaint
    /KinoMT
    /KirbysHand-Plain
    /KirKorinnaBold
    /KirTimesBold
    /KirTimesBoldItalic
    /KirTimesNormal
    /KirTimesNormalItalic
    /KisBT-Italic
    /KisBT-Roman
    /KladezPlain
    /KoalaPSMT
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /Korean-Generic1
    /KorinnaAzBold
    /KorinnaITCbyBT-Bold
    /KorinnaITCbyBT-KursivBold
    /KorinnaITCbyBT-KursivRegular
    /KorinnaITCbyBT-Regular
    /KorinnaMultiBold
    /KristenITC-Regular
    /KudosCondSSK
    /KunstlerScript
    /KursivC
    /La_-Academy
    /LaAcademy
    /LaAcademyBold
    /LAacademyItalic
    /LaAchen
    /LaAzHelvBold
    /LaAzHelvNormal
    /LaAzTimesBold
    /LaAzTimesNormal
    /LaBaltica
    /LaBalticaBold
    /LaBalticaBoldItalic
    /LaBalticaItalic
    /LAcademyBoldItalic
    /LAchen
    /LaDecor
    /LAFBBold
    /LainieDaySH
    /LaKorinnaBold
    /LAlbertusBold
    /LAlbertusNormal
    /LandscapePlanning
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /LaParsek
    /Lapidary333BT-Black
    /LasVegasD
    /LatAcademyCoursiveMultiNormalItalic
    /LatAcademyMultiBold
    /LatAcademyMultiNormal
    /LatCourierMultiBold
    /LatCourierMultiNormal
    /LatDec
    /Latha
    /Latha-Bold
    /Latin
    /Latin725BT-Medium
    /LatinExtraCondensedBT-Regular
    /LatinoPal3LightItalicSH
    /LatinoPal3LightSH
    /LatinoPal4ItalicSH
    /LatinoPal4RomanSH
    /LatinoPal5DemiItalicSH
    /LatinoPal5DemiSH
    /LatinoPal6BoldItalicSH
    /LatinoPal6BoldSH
    /LatinoPal7ExtraBoldSH
    /LatinoPal8BlackSH
    /LatinoPalCond4RomanSH
    /LatinoPalCond5DemiSH
    /LatinoPalCond6BoldSH
    /LatinoPalExptRomanSH
    /LatinoPalSwashSH
    /LatinWidD
    /LatinWide
    /LatKorinnaBold
    /LatRusTimesNormal
    /LatTimes
    /LatTimesBold
    /LatTimesCoursiveMultiBoldItalic
    /LatTimesCoursiveMultiNormalItalic
    /LaXeniaC
    /LazurskyBold
    /LazurskyBoldItalic
    /LazurskyItalic
    /LazurskyPlain
    /LBodnoff
    /LBoulder
    /Leelawadee
    /Leelawadee-Bold
    /LeeToscanini3LightSH
    /LeeToscanini5RegularSH
    /LeeToscanini7BoldSH
    /LeeToscanini9BlackSH
    /LeeToscaniniInlineSH
    /LetterGothic
    /LetterGothic12PitchBT-Bold
    /LetterGothic12PitchBT-BoldItal
    /LetterGothic12PitchBT-Italic
    /LetterGothic12PitchBT-Roman
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldItalic
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothicMT
    /LetterGothicMT-Bold
    /LetterGothicMT-BoldOblique
    /LetterGothicMT-Oblique
    /LetterGothic-Regular
    /LetterGotLCY-Bold
    /LetterGotLCY-Medi
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LFutura
    /LFuturaBold
    /LFuturaBTLight
    /LFuturaBTLightItalic
    /LFuturaCondensed
    /LFuturaCondensedBold
    /LFuturaExtra
    /LHeather
    /LiberateBold
    /LiberateNormal
    /Liberty
    /LibertyBT-Regular
    /LibraBT-Regular
    /LifeTEE-Bold
    /LifeTEE-Regu
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LImpact
    /LinoLetterCutRagged
    /LinusPSMT
    /Lithograph
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /Lithos-Black
    /Lithos-Regular
    /LMarket
    /LMotor
    /LMystical
    /Louisville
    /LouisvilleBOLD
    /LQuantium
    /LStamp
    /LSubway
    /LSultanFatih
    /LTransist
    /LubalinGraItcTEE-Bold
    /LubalinGraItcTEE-Book
    /LubalinGraItcTEE-Medi
    /LubalinGraph-Book
    /LubalinGraph-BookOblique
    /LubalinGraph-Demi
    /LubalinGraph-DemiOblique
    /LubalinGraphITCbyBT-Book
    /LuciaBT-Regular
    /LucianBT-Bold
    /LucianBT-Roman
    /LucidaBlackletter
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaIcons-Regular
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /LXenia
    /LydianBT-Italic
    /LydianBT-Roman
    /LydianCursiveBT-Regular
    /LyndaCursiveBold
    /LyndaCursiveNormal
    /M&H_Arial-MHBlack
    /M&H_Arial-MTBlack
    /M&H_COURER
    /M&H_COURERBold
    /M&H_COURERBoldItalic
    /M&H_COURERItalic
    /M&H_futuraExtra
    /M&H_FWF_Kiril
    /M&H_FWF_Latin
    /M&H_Parisian-BT
    /M&H_Phyllis-Italic
    /M&H_RodeoLight_k
    /M&H_RodeoLight_kB
    /M&H_RodeoLight_l
    /M&H_RodeoLight_t
    /M&H_VantaKirilThinPlain
    /M&H_Vanta-LatinThinPlain:001.001
    /M&H_Windsor-LightCondensedBT
    /M&N_Benquiat-Fristy
    /M&Nesi_Party
    /M&Nesi_RoslGotMd
    /M&NHelvlat
    /M&NHelvlatBold
    /M&NHelvlatBoldItalic
    /M&NHelvlatItalic
    /M&NKorinna
    /M&NKorinnaBoldItalic
    /M&NKorinnaItalic
    /M&NKorinnalat
    /M&NKorinnalatBoldItalic
    /M&NKorinnalatItalic
    /M&NLucida
    /M&NLucidaItalic
    /MachineITCbyBT-Regular
    /MachineItcDEE-Regu
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Mangal-Regular
    /MapmakerThin
    /Map-Symbols
    /MaracaExtrabold
    /MarcusHobbesSH
    /MariageD
    /Marigold
    /Marlett
    /MarqueeFlash
    /Marriage
    /MartinMaxxieSH
    /MatisseITC-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MaudeMeadSH
    /MaximaCyrTCY-LighComp
    /MegenPlain
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MetropolitainesD
    /MicrogrammaBold
    /MicrogrammaD-BoldExte
    /MicrogrammaDEE-BoldExte
    /MicrogrammaD-MediExte
    /MicrogrammaNormal
    /MicrogrammaNormal-Italic
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MikePicassoSH
    /MilanoLet
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinimaExpandedSSK
    /Minion
    /Minion-Bold
    /Minion-BoldCondensed
    /Minion-BoldCondensedItalic
    /Minion-BoldItalic
    /Minion-Condensed
    /Minion-CondensedItalic
    /Minion-Italic
    /Minion-Ornaments
    /MinionProAz-Bold
    /MinionProAz-BoldIt
    /MinionProAz-It
    /MinionProAz-Regular
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Minion-Regular
    /MinionWebPro
    /MiniPicsArtJam
    /MiniPicsClassic
    /MiniPicsLilCritters
    /MiniPicsLilEdibles
    /MiniPicsLilEvents
    /MiniPicsLilStuff
    /MiniPicsLilVehicles
    /MiniPicsRedRock
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /MirrorBold
    /MirrorItalic
    /MirrorNormal
    /MisterEarlBT-Regular
    /Mistral
    /MistralAV
    /Modern20BT-ItalicB
    /Modern20BT-RomanB
    /Modern-Regular
    /MonaLisaRecutITC-Normal
    /MongolianBaiti
    /Monospace821BT-Bold
    /Monospace821BT-BoldItalic
    /Monospace821BT-Italic
    /Monospace821BT-Roman
    /MonospacedPSMT
    /Monotxt
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MoolBoran
    /MorseCode
    /MotorPSMT
    /MotterFemD
    /MS-Gothic
    /MSLineDrawPSMT
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MStreamKr
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MT-Extra-Regular
    /MumboDisplaySSK
    /MuralScript
    /MurrayHilDEE
    /MurrayHillBT-Bold
    /Mushu
    /Music
    /MusicalSymbolsPSMT
    /MVBoli
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /Myriad-Italic
    /Myriad-Roman
    /Myriad-Tilt
    /MyslCTT
    /Narkisim
    /NAzAllCapsBold
    /NAzAllCapsBold-Italic
    /NAzAllCapsItalic
    /NAzAllCapsNormal
    /NAzHelvBold
    /NAzHelvBold-Italic
    /NAzHelvItalic
    /NAzHelvNormal
    /NAzTimesBold
    /NAzTimesBoldItalic
    /NAzTimesNormal
    /NAzTimesNormalItalic
    /NebraskaPSMT
    /NewBaskervilleITCbyBT-Bold
    /NewBaskervilleITCbyBT-Roman
    /NewBrunswickPSMT
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /News701BT-BoldA
    /News701BT-ItalicA
    /News706BT-BoldC
    /NewsGothicBT-Bold
    /NewsGothicBT-BoldItalic
    /NewsGothicBT-Italic
    /NewsGothicBT-Light
    /NewsGothicBT-Roman
    /NewsGothicBT-RomanCondensed
    /NewsGothicMT
    /NewsGothicMT-Bold
    /NewsGothicMT-Italic
    /NewsSerif
    /NewsSerifBOLD
    /NewsSerifBOLDITALIC
    /NewsSerifITALIC
    /NewtonC
    /NewtonC-Bold
    /NewtonC-BoldItalic
    /NewtonC-Italic
    /NewtonISOC
    /NewtonISOC-Bold
    /NewtonISOC-BoldItalic
    /NewtonISOC-Italic
    /NewtonKOIC
    /NewtonKOIC-Bold
    /NewtonKOIC-BoldItalic
    /NewtonKOIC-Italic
    /NewtonWINC
    /NewtonWINC-Bold
    /NewtonWINC-BoldItalic
    /NewtonWINC-Italic
    /NewtonXC
    /NewtonXCTT
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NinaCTT
    /NMotor
    /NoraCasual
    /NormandeBT-Italic
    /NormandeBT-Roman
    /Notes
    /NSimSun
    /NSultanFatih
    /NTCourierVKPS-Bold
    /NTCourierVKPS-BoldOblique
    /NTCourierVKPS-Normal
    /NTCourierVKPS-NormalOblique
    /NTHarmonicaPS-Bold
    /NTHarmonicaPS-BoldOblique
    /NTHarmonicaPS-Normal
    /NTHarmonicaPS-NormalOblique
    /NTTiercePS-Bold
    /NTTiercePS-Normal
    /NTTiercePS-NormalItalic
    /Nueva-BoldExtended
    /Nueva-Roman
    /NuptialBT-Regular
    /Nyala-Regular
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OdessaScript
    /OdessaScriptFWF
    /OfficePlanning
    /OfficinaSansCTT
    /OfficinaSansCTT-Bold
    /OfficinaSansCTT-BoldItalic
    /OfficinaSansCTT-Italic
    /OfficinaSerifCTT
    /OfficinaSerifCTT-Bold
    /OfficinaSerifCTT-BoldItalic
    /OfficinaSerifCTT-Italic
    /OKAZOLDBold
    /OKAZOLDBoldItalic
    /OKAZOLDNormal
    /OKAZOLDNormalItalic
    /OKBaltica
    /OKBauhausLight
    /OKBroadwayNormal
    /OKComp
    /OKCourier
    /OKDecor
    /OKFutura
    /OKGozyashi
    /OKHelveticaBold
    /OKHelveticaBoldOblique
    /OKHelveticaNormal
    /OKHelveticaNormalOblique
    /OKInfo
    /OKKorinna
    /OKMurmansk
    /OKParsek
    /OKPeterburg
    /OKTimesBold
    /OKTimesBoldItalic
    /OKTimesNormal
    /OKTimesNormalItalic
    /OKTrab
    /OKXenia
    /OLAlgerianMultiBold
    /OlArabia
    /OlArialBlack
    /OlArialBold
    /OlArialBoldItalic
    /OlArialItalic
    /OlBodnoffItalic
    /OlBodnoffNormal
    /OlBookman
    /OlBroadway
    /OLCM
    /OlCooper
    /OlCourier
    /OlCupertino
    /OldDreadfulNo7BT-Regular
    /OlDecorBold
    /OldEnglishTextMT
    /OldTowneNo536
    /OLELIKTTF
    /OLFarganaNormal
    /OlFrance
    /OlFuturaCondensed
    /OlFuturaCondensedBold
    /OlFuturaExtra
    /OlHeather
    /OLHelveticaBold
    /OLHelveticaBoldItalic
    /OLHelveticaNormal
    /OLHelveticaNormalItalic
    /OLJournalBold
    /OLJournalBoldItalic
    /OLJournalItalic
    /OlJupiter
    /OLMAKEDONBold
    /OlMemor
    /OLMISISIPIBold
    /OlMotor
    /OlMystic
    /OLNONEYNormal
    /OlOptimal
    /OlOptimalBold
    /OlOptimalBoldItalic
    /OLOptimalItalic
    /OlRevue
    /OlSubway
    /OlTechno
    /OLTimesBold
    /OLTimesBoldItalic
    /OLTimesNormal
    /OLTimesNormalItalic
    /OLVineta
    /OlVogue
    /OneStrokeScriptLetPlain
    /Onyx
    /OnyxBT-Regular
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-Italic
    /Optimum-Bold
    /Optimum-BoldItalic
    /Optimum-Roman
    /Optimum-RomanItalic
    /Opus
    /OpusChords
    /OpusPercussion
    /OpusPlainChords
    /OpusSpecial
    /OpusText
    /OrbitBbyBT-Regular
    /OrbusMultiserif
    /Ornament
    /OrnamentTMNormal
    /OttawaPSMT
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PabloLetPlain
    /PageClips
    /PalaceScriptMT
    /PalaceScriptMT-SemiBold
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Bold-Italic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Normal
    /Palatino-Normal-Italic
    /Palatino-Roman
    /PalettePlain
    /PalmSpringsPSMT
    /Palton
    /PaltonBOLD
    /PaltonBOLDITALIC
    /PaltonITALIC
    /Papyrus-Regular
    /Parade
    /ParadisePSMT
    /ParagonPSMT
    /Parchment-Regular
    /ParisBold
    /ParisianBT-Regular
    /ParisItalic
    /ParisNormal
    /ParkAvenue
    /ParkAvenueBT-Regular
    /ParkAvenueITALIC
    /ParkAvenueNormal
    /Parsek
    /ParsekRusLat
    /ParsZibaDraft
    /PenguinLightPSMT
    /PenguinPSMT
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Peterburg
    /PetersburgCTT-Bold
    /PetersburgCTT-BoldItalic
    /PetersburgCTT-Italic
    /PetersburgCTT-Regular
    /PhyllisD
    /Pickwick
    /PioneerITCbyBT-Regular
    /PiranesiItalicBT-Regular
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PlaybillBT-Regular
    /PlaybillMultiBoldCondenced
    /PlumpMT
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /Poetica-ChanceryI
    /Pollock1C
    /Pollock1CTT-Regular
    /Pollock2C
    /Pollock2CTT-Regular
    /Pollock3C
    /Pollock3CTT-Regular
    /Pollock4C
    /Pollock4CTT-Regular
    /Pollock5C
    /Pollock5CTT-Regular
    /PoorRichard-Regular
    /PopplLaudatio-Italic
    /PopplLaudatio-Medium
    /PopplLaudatio-MediumItalic
    /PopplLaudatio-Regular
    /Poster
    /PosterBodoniBT-Italic
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaDOSC
    /PragmaticaDOSC-Bold
    /PragmaticaDOSC-BoldOblique
    /PragmaticaDOSC-Oblique
    /PragmaticaISOC
    /PragmaticaISOC-BoldOblique
    /PragmaticaISOC-Oblique
    /PragmaticaKOIC
    /PragmaticaKOIC-Bold
    /PragmaticaKOIC-BoldOblique
    /PragmaticaKOIC-Oblique
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /PragmaticaMACC
    /PragmaticaMACC-BoldOblique
    /PragmaticaMACC-Oblique
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
    /PresentScript_cyr
    /PresidentPlain
    /Pristina-Regular
    /Prospectus
    /ProspectusBold
    /ProunX
    /ProunX-Bold
    /PTBarnumBT-Regular
    /QuorumITCbyBT-Black
    /Raavi
    /RageItalic
    /RageItalicLetPlain
    /Ravie
    /RenfrewPSMT
    /Revue_cyr
    /RevueBT-Regular
    /Revue-Italic
    /Ribbon131BT-Bold
    /Ribbon131BT-Regular
    /RimCenturyOldStyle-Roman
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /Romic
    /RoslynGothic
    /RubberStampLetPlain
    /RufXeniaC
    /RusCourierBold
    /RusCourierBoldOblique
    /RusCourierNormal
    /RusCourierNormalOblique
    /RusGozyashi
    /RusHelvCondenBold
    /RusHelvCondenNormal
    /RusHelvCondenNormalItalic
    /RusHelveticaBold
    /RusHelveticaBoldItalic
    /RusHelveticaBoldOblique
    /RusHelveticaNormal
    /RusHelveticaNormalItalic
    /RusHelveticaNormalOblique
    /RusHelvSemNormal
    /RusIntegral
    /RusMurmansk
    /RusTimesBold
    /RusTimesBoldItalic
    /RusTimesNormal
    /RusTimesNormalItalic
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /SamirAzeriCyr
    /Samirtimes
    /Sans
    /SansBlack
    /SansBlackCond
    /SansBlackCondITALIC
    /SansBlackITALIC
    /SansBOLD
    /SansBOLDITALIC
    /SansCondensed
    /SansCondensedBOLD
    /SansCondensedBOLDITALIC
    /SansCondensedITALIC
    /SansInserat
    /SansITALIC
    /SansLight
    /SansLightCond
    /SansLightCondITALIC
    /SansLightITALIC
    /SansNarrow
    /SansNarrowBOLD
    /SansNarrowBOLDITALIC
    /SansNarrowITALIC
    /Sanvito-Light
    /Sanvito-Roman
    /SchadowBT-BlackCondensed
    /SchadowBT-Bold
    /SchadowBT-Roman
    /Scholkir
    /ScholkirBold
    /ScholkirBoldItalic
    /ScholkirItalic
    /Schoolazv
    /SchoolazvBold
    /SchoolazvBoldItalic
    /SchoolazvItalic
    /SchoolBold
    /SchoolBoldItalic
    /SchoolItalic
    /Schoollat
    /SchoollatBold
    /SchoollatBoldItalic
    /SchoollatItalic
    /Schoollatv
    /SchoollatvBold
    /SchoollatvBoldItalic
    /SchoollatvItalic
    /SchoolPlain
    /ScribaLetPlain
    /Script12PitchBT-Roman
    /ScriptMTBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUISymbol
    /Semaphore
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /Serpentin
    /Serpentine-Bold
    /Serpentine-BoldItalic
    /ShalomOldStyle
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShortHandBold
    /ShortHandItalic
    /ShortHandNormal
    /ShotgunBT-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SignLanguage
    /Signs
    /SignsNormal
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimpsonBold
    /SimpsonItalic
    /SimpsonNormal
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SkazkaForSergeMedium
    /Slavjanic
    /Slipstream
    /SlipstreamLetPlain
    /SloganD
    /SmudgerAltsLetPlain
    /SmudgerLetPlain
    /SnapITC
    /SnapITC-Regular
    /SnellBT-Black
    /SnowtopCaps
    /SonicBT-ExtraBold
    /SonicCutThruBT-Heavy
    /SouthernPSMT
    /SouvenirITCbyBT-Demi
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /SpaceToaster
    /Square721BT-Bold
    /Square721BT-BoldCondensed
    /Square721BT-BoldExtended
    /Square721BT-Roman
    /Square721BT-RomanCondensed
    /Square721BT-RomanExtended
    /SquareSlabserif711BT-Bold
    /SquareSlabserif711BT-Light
    /SquareSlabserif711BT-Medium
    /SquireD-Bold
    /SquireD-Regu
    /SRegular
    /Staccato222BT-Regular
    /Staccato555BT-RegularA
    /StampPSMT
    /StempelGaramond-Bold
    /StempelGaramond-BoldItalic
    /StempelGaramond-Italic
    /StempelGaramond-Roman
    /Stencil
    /StencilBT-Regular
    /Stop
    /StopD
    /StudioScriptC
    /StylusMultiNormal
    /StymieBT-Medium
    /StymieBT-MediumItalic
    /SubwayRegular
    /SurferBold
    /SurferItalic
    /SurferNormal
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-BlackCondensedItalic
    /Swiss721BT-BlackExtended
    /Swiss721BT-BlackItalic
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldExtended
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-BoldRounded
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightCondensed
    /Swiss721BT-LightCondensedItalic
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Swiss721BT-RomanExtended
    /Swiss721BT-Thin
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Swiss911BT-UltraCompressed
    /Swiss921BT-RegularA
    /SwitzerlandCondensedBold
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMedium
    /SymbolMT
    /SymbolProportionalBT-Regular
    /TagLetPlain
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TALTimesBold
    /TALTimesBoldItalic
    /TALTimesNormal
    /TALTimesNormalItalic
    /TangoBT-Regular
    /TArial
    /Taurus
    /Taurus-Bold
    /TaurusHeavyNormal
    /TaurusLightNormal
    /TaurusNormal
    /TeamMT-Bold
    /TechnicalItalic
    /TechnicalPlain
    /TechnoNormal
    /TempInstallerFont
    /TempusSansITC
    /TextBook
    /TextBook-Bold
    /TextBook-BoldItalic
    /TextBook-Italic
    /Teymur1
    /ThunderbirdBT-Regular
    /TickerTapePlain
    /Tiffany
    /TiffanyITCbyBT-DemiItalic
    /TiffanyITCbyBT-Heavy
    /TiffanyITCbyBT-Light
    /Tiff-Heavy
    /TigerRagLetPlain
    /Times2001Lat
    /Times2001LatBold
    /Times2001LatBoldItalic
    /Times2001LatItalic
    /TIMESABold
    /TIMESABoldItalic
    /TIMESANormal
    /TIMESANormalLitalic
    /TimesAZADLIQBold
    /TimesAZADLIQBoldItalic
    /TimesAZADLIQItalic
    /TimesAZADLIQLatin
    /TimesAZADLIQLatinBoldItalic
    /TimesAzeriLatBold
    /TimesAzeriLatBoldItalic
    /TimesAzeriLatNormal
    /TimesAzeriLatNormalItalic
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /TimesET-Bold
    /TimesET-Italic
    /Times-Italic
    /TIMESLBold
    /TIMESLBoldItalic
    /TIMESLItalic
    /TIMESLNormal
    /TimesMultiBold
    /TimesMultiNormal
    /TimesNewRomanAzerCyr
    /TimesNewRomanAzerCyrBold
    /TimesNewRomanAzerCyrBoldItalic
    /TimesNewRomanAzerCyrItalic
    /TimesNewRomanAzerLat
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNRCyrMT
    /TimesNRCyrMT-Bold
    /TimesNRCyrMT-BoldInclined
    /TimesNRCyrMT-Inclined
    /TimesRISALEBold
    /TimesRISALENormal
    /Times-Roman
    /TimesRomanAzeriCyr
    /TimesRomanAzeriCyrBold
    /TimesRomanAzeriCyrBoldItalic
    /TimesRomanAzeriCyrItalic
    /TimesRomanAzeriLat
    /TimesRomanAzeriLatBold
    /TimesRomanAzeriLatBoldItalic
    /TimesRomanAzeriLatItalic
    /TimpaniHeavyPSMT
    /TorontoPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /Tunga-Regular
    /TurikBitik
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TwentiethCenturyPoster
    /TypoUprightBT-Regular
    /UmbrellaPSMT
    /Uncial
    /UniAzTimeslat
    /UniAzTimeslatBold
    /UnicornPSMT
    /UniCyrillic
    /Unique
    /UniqueBOLD
    /UniqueBOLDITALIC
    /UniqueExtended
    /UniqueExtendedBOLD
    /UniqueITALIC
    /UniqueLight
    /UniqueLightBOLD
    /UniqueLightBOLDITALIC
    /UniqueLightITALIC
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /UniversCondensed-Bold
    /Univers-Condensed-Bold
    /UniversCondensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /UniversCondensed-Medium
    /Univers-Condensed-Medium
    /UniversCondensed-MediumItalic
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-Extended
    /University
    /University_cyr
    /UniversityC
    /University-Italic
    /UniversityRomanBT-Bold
    /UniversityRomanBT-Regular
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /URWWoodTypD
    /USABlackPSMT
    /Utopia-Italic
    /Utopia-Regular
    /Utopia-Semibold
    /Utopia-SemiboldItalic
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /VAGRound
    /VAGRoundedBT-Regular
    /Vani
    /Vani-Bold
    /VantaBold
    /VantaLight
    /Venetian301BT-Demi
    /Venetian301BT-DemiItalic
    /Venetian301BT-Italic
    /Venetian301BT-Roman
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VetrenBold
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VikingPlain
    /VillageSquare
    /VinerHandITC
    /VinetaBT-Regular
    /Viva-BoldExtraExtended
    /VivaldiD
    /Vivaldii
    /VivanteDTCITALIC
    /Viva-Regular
    /VladimirScrD
    /VladimirScript
    /VMEKlat
    /VMEKlatBold
    /VMEKlatBoldItalic
    /VMEKlatItalic
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /WeddingTextBT-Regular
    /WendyMedium
    /Westminster
    /Willow
    /Windsor
    /WindsorBOLD
    /WindsorBT-Elongated
    /WindsorBT-Light
    /WindsorBT-LightCondensed
    /WindsorBT-Outline
    /WindsorBT-Roman
    /WindsorCondensed
    /WindsorElongated
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /XeniaCameoCTT
    /XeniaCondensedCTT
    /XeniaCTT
    /XeniaExtended
    /XeniaExtendedCTT
    /XeniaWesternCTT
    /XeniaWesternCTT-Italic
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZapfHumanist601BT-Bold
    /ZapfHumanist601BT-BoldItalic
    /ZapfHumanist601BT-Italic
    /ZapfHumanist601BT-Roman
    /ZurichBT-Black
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-BlackItalic
    /ZurichBT-Bold
    /ZurichBT-BoldCondensed
    /ZurichBT-BoldCondensedItalic
    /ZurichBT-BoldExtended
    /ZurichBT-BoldExtraCondensed
    /ZurichBT-BoldItalic
    /ZurichBT-ExtraCondensed
    /ZurichBT-Italic
    /ZurichBT-ItalicCondensed
    /ZurichBT-Light
    /ZurichBT-LightCondensed
    /ZurichBT-LightItalic
    /ZurichBT-Roman
    /ZurichBT-RomanCondensed
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZurichBT-UltraBlackExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


