
Տիկնի պսակ 

 

        Հարսանյաց ծես. Տիկնի պսակ 

 

Սաներից երկուսը տիկնիկներով խաղում են, մեկի տիկնիկը տղա է, մյուսինն՝ աղջիկ: 

Նրանցից մեկը մյուսին հարցնում է. 

- Քո տիկնիկի անունն ի՞նչ է: 

- Սաթիկ, բա քոնի՞ անունն ինչ է: 

- Վարդան: 

- Կգա՞ս տիկնի պսակ խաղանք:  

- Կգամ, արի խաղանք: 

 

Մասնակիցները բաժանվում են երեք խմբի՝ նվագածուներ, հարսնացուի կողմի 

խնամիներ, տղայի կողմի խնամիներ:  

 

Միասին երգում են «Պսակ, պսակ» երգը: 

 

Աղջկա մայրը գովում է իր աղջկան.     

- Էսպես աղջիկ ո՞վ ունի, 

Շորերով շապիկ ունի,  

Մարգրտով կոշիկ ունի, 

Մեյդանը հարսնիք ունի: 

 

Տղայի մայրն է գովում իր տղային. 

- Տղա ունիմ, բեղերով, 

Հարս կբերե քողերով, 

Կանաչ վառած մոմերով, 

Մերը կելնի խունկերով, 

Հերը կելնի փնջերով. 

Հանդի լալա իմ տղեն, 

Աչքը խումար իմ տղեն, 

Բոյը չինար իմ տղեն: 

 

Առաջ է գալիս հարսի տիկնիկով երեխան ու ասում. 

- Կլորիկ ու թմբլիկ եմ, 

Պստլիկ ու ճստլիկ եմ,  

Քիթս պուճուր – պուճուրիկ է, 



Աչուկներս սևուլիկ են, 

Կա՞ ինձ նման սիրունիկը: 

Չկա, չկա, չկա: 

 

Աղջիկները շրջապատում են հարսին, նրա շուրջը կազմում են շրջան և երգում «Սաթոյին 

գովելու համար ենք եկել» երգը:  

 

Փեսայի մայրը. 

- Ալ խնձորի իմ տղեն, 

Շեկ շլորի իմ տղեն, 

Կանաչ թզնի իմ տղեն, 

Կարմիր նռնի իմ տղեն: 

 

Հարսի մայրը. 

- Աղջիկ ունիմ օղերով, 

Հարս պիտ անիմ քողերով, 

Աղջիկ ունիմ հարսնացու, 

Կտրիճ կուզիմ փեսացու: 

Ո՞րին տամ, ո՞րին չտամ: 

 

Փեսայի կողմի խնամիները. 

- Մեր տղան հենց էդ կտրիճն է, մեր տղային տուր: 

Հարսի մայրը. 

- Տա՞մ, թե՞ չտամ: 

Փեսայի կողմի խնամիները. 

- Տուր, տուր, լավ տղա է: 

Կողքից մեկն ասում է. 

- Սպասեք, բա չիմանա՞նք՝ հարսն ում է ուզում: 

 

Երգում են «Վեր, հա վեր, վեր» երգը: 

 

Հարսի մայրը. 

- Լավ, ում որ կուզի, նրան կտամ: 

 

Հարսիկի տիկնիկը ձեռքին աղջիկը գնում կանգնում է փեսայի տիկնիկը բռնած տղայի 

կողքին: 

 



Երգում են «Ծառս ծաղկեցավ» երգը:  

 

Բոլորը միասին. - Հարսը փեսին հալալ է: 

 

Միասին երգում են «Ծառ ծաղկեցավ» երգը: 

 

Շնորհավորանքներ, բարեմաղթանքներ: Միասին երգում են «Զնկլիկ» երգը: 

 

Մեկն ասում է. 

- Թագվորի մեր, դուս արի, տես, քեզ ինչե՜ր ենք բերել: 

 

Միասին երգում են «Վեր էլի, հա՜յ, վեր էլի» երգը: 

 

Ավարտում են «Ա~խ, գարուն է» և «Ա~յ, արևը» երգերով: Եթե չգիտեն, կարող ենք չերգել: 

Ի դեպ՝ հարսիկի և փեսայի մայրիկների դերերում կլինեն մեր աղջիկները, կարող եք 

հանգիստ պատրաստվել: 

 

Երգերի խոսքերը 

 

Պսակ -պսակ 

 

Պսակ-պսակ, տիկնի պսակ, 

Էկեք խաղանք տիկնի պսակ, 

Տիրնանինե, տիրնանինե, 

Զուռնի ձենը գեղով մին է, 

Տիրնանինե, տիրնանինե, 

Զուռնի ձենը գեղով մին է: 

 

Պսակ-պսակ, տիկնի պսակ, 

Փեսեն էկավ՝ լիքը քսակ, 

Պսակ-պսակ, տիկնի պսակ, 

Հարսը եկավ քանց արեգակ: 

Տիրնանինե, տիրնանինե, 

Զուռնի ձենը գեղով մին է, 

Տիրնանինե, տիրնանինե, 

Զուռնի ձենը գեղով մին է: 

 

Սաթոյին գովելու համար ենք եկել 



 

Աղջի, ինչ լավ նազ ունիս, 

Սաթոյին գովելու համար ենք եկել, 

Չորեք դիմաց մազ ունիս, 

Սաթոյին տանելու համար ենք եկել: 

 

Խունջիկ-մունջիկ մի անի, 

Սաթոյին գովելու համար ենք եկել 

Մեր տուն գալու կամ ունիս, 

Սաթոյին տանելու համար ենք եկել: 

 

Վեր, հա վեր -վեր 

 

Վեր, հա վեր-վեր, վերիկ է, 

Վերն օր ասես՝ էնիկ է, 

Վեր, հա վեր-վեր, վերիկ է, 

Վերն օր հավնիս` էնիկ է: 

 

Աչքեր ունես` նըռան հատ, 

Վեր, հա վեր-վեր, վերիկ է, 

Կապտածաղիկ կըտավհատ, 

Վերն, օր ասես էնիկ է, 

Էրնեկ թե մերըդ բերեր, 

Վեր, հա վեր-վեր, վերիկ է, 

Քեզ պես աղջիկ քանիմ հատ, 

Վերն օր հավնիս` էնիկ է: 

 

     Ծառս ծաղկեցավ 

 

Ծառս ծաղկեցավ, ծաղկեցավ, ծառ կայնեցավ,  

Կանաչ ու կարմիր մեր թագավորն էր, 

Կանաչ ու կարմիր մեր թագավորն էր: 

 

Ծաղիկ ծաղկեցավ, ծաղկեցավ արդ բացվեցավ, 

Անթառամ ծաղիկ մեր թագուհին էր, 

Անթառամ ծաղիկ մեր թագուհին էր: 

 

Ծառ ծաղկեցավ 

 



Սուրբ Կարապետա օրհնութենով, օրհնութենով 

Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,  

Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝  

Կանաչ ու կարմիր: 

 

Սուրբ Գևորգի օրհնութենով, օրհնութենով 

Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,  

Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝  

Կանաչ ու կարմիր: 

 

Սուրբ Սարգիսի օրհնութենով, օրհնութենով 

Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,  

Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝  

Կանաչ ու կարմիր: 

 

Զնկլիկ 

 

Զնկլիկ, օրոճ եմ շարե, 

Զնկլիկ, գոտիս եմ կարե, 

Զնկլիկ, պատը ծակեցին, 

Զնկլիկ, հարսին հանեցին: 

 

 Տարան, թող տանին, Զատկին կբերեն, 

 Տարան, թող տանին, Զատկին կբերեն: 

 

Հարսին հանին քողերով, 

Զնկլիկ, կարմիր սոլերով, 

Զնկլիկ, նախշուն թաթերով, 

Զնկլիկ, դեղին մոմերով: 

 

 Տարան, թող տանին, Զատկին կբերեն, 

 Տարան, թող տանին, Զատկին կբերեն: 

 

 


