
Քոլեջի ազգագրական համույթի հարսանեկան - ազգագրական երգարան 

 

1. Գնացե՛ք, ասե՛ք, թա՛գվորամեր 

2. Ադեն մածուն մերել է 

3. Տընգոզ է մայլի տղեն 

4. Տոտիկ, տոտիկ 

5. Աման, աման, Դերիկո յար 

6. Ցոլակով յար ջան արի 

 

 

Գնացե՛ք, ասե՛ք, թա՛գվորամեր 

 

1. Գնացե՛ք, ասե՛ք, 

Թա՛գվորամեր, 

Թա՛գվորամեր, 

Ծառըդ գոված է. 

Սել մի սեղան, 

Խոյ մի խորվու 

Ծառ գովողինն է։ 

 

2. Գնացե՛ք, ասե՛ք, 

Թա՛գվորահեր, 

Թա՛գվորահեր, 

Ծառըդ գոված է. 

Եզ մի խորվու, 

Տիկ մի գինի 

Ծառ գովողինն է։ 

 

3. Գնացե՛ք, ասե՛ք, 

Թա՛գվորաքույր, 

Թա՛գվորաքույր, 

Ծառըդ գոված է. 

Ուլ մի խորվու, 

Գավ մի գինի 

Ծառ գովողինն է։ 

 



4. Գնացե՛ք, ասե՛ք, 

Թա՛գվորահարս, 

Թա՛գվորահարս, 

Ծառըդ գոված է. 

Չորս ջուխտ գուլբա, 

Մի թաշկինակ 

Ծառ գովողինն է։ 

 

5. Գնացե՛ք, ասե՛ք, 

Թա՛գվորաղբեր, 

Թա՛գվորաղբեր, 

Ծառըդ գոված է. 

Երկու ճընճուղ, 

Մեկ գարեհաց 

Ծառ գովողինն է։ 

 

Ադեն մածուն մերել է 

 

Ադեն մածուն մերել է, փեսի փայը պահել է, 

Ադեն մածուն մերել է, փեսի փայը պահել է, 

Անտեր մնա չալ կատուն, կերավ փեսի փայ մածուն, 

Անտեր մնա չալ կատուն, կերավ փեսի փայ մածուն, 

 

Թավեն ծակ է՝ յեղ չկա, փեսեն էկավ՝ տեղ չկա, 

Թավեն ծակ է՝ յեղ չկա, փեսեն էկավ՝ տեղ չկա, 

Փեսին շատ երես միք տա, փեսին էյթիբար չկա, 

Փեսին շատ երես միք տա, փեսին էյթիբար չկա: 

 

Տընգոզ է մայլի տղեն 

 

Տընգոզ է մայլի տղեն, 

Տընգոզ է մայլի տըղեն: 

Տընգոզ - տընգոզ ման արի, 

Գիշերները տուն արի:  

 



Գարնան արև եմ ուզում, 

        Տընգոզ է մայլի տղեն, 

Յարիս տեսնել եմ ուզում, 

        Տընգոզ է մայլի տըղեն, 

Տընգոզ - տընգոզ ման արի, 

Գիշերները տուն արի: 

 

Էս ինչ անուշ ղայդա է, 

        Տընգոզ է մայլի տղեն, 

Թազա սեր ու սավդա է, 

        Տընգոզ է մայլի տըղեն, 

Տընգոզ - տընգոզ ման արի, 

Գիշերները տուն արի: 

 

Արևը նոր ծագել է, 

        Տընգոզ է մայլի տղեն, 

Սիրած յարըս էկել է, 

        Տընգոզ է մայլի տըղեն, 

Տընգոզ - տընգոզ ման արի, 

Գիշերները տուն արի: 

 

 

Տընգոզ է մայլի տղեն, 

Տընգոզ է մայլի տըղեն: 

Տընգոզ - տընգոզ ման արի, 

Գիշերները տուն արի: 

 

Տոտիկ, տոտիկ 

 

Արփաչայի քյանարը, տոտիկ, տոտիկ, 

Վառավ սրտիս ֆանառը, տոտիկ, տոտիկ: 

 

Շատ խորոտիկ, սրտիս մոտիկ, տոտիկ, տոտիկ, 

Ուզես, չուզես՝ գուկաս մոտիկ, տոտիկ, տոտիկ: 



 

Արփաչայը սառել է, տոտիկ, տոտիկ, 

Ծիտը ծառին թառել է, տոտիկ, տոտիկ: 

 

Շատ խորոտիկ, սրտիս մոտիկ, տոտիկ, տոտիկ, 

Ուզես, չուզես՝ գուկաս մոտիկ, տոտիկ, տոտիկ: 

 

Տանըս տակը կա նըռնի, տոտիկ, տոտիկ, 

Ես բարձ բերեմ, դու կըռնի, տոտիկ, տոտիկ: 

 

Շատ խորոտիկ, սրտիս մոտիկ, տոտիկ, տոտիկ, 

Ուզես, չուզես՝ գուկաս մոտիկ, տոտիկ, տոտիկ: 

 

Ջուրը լըցվավ Արազը, տոտիկ, տոտիկ, 

Արազ, տուր մեր մուրազը, տոտիկ, տոտիկ: 

 

Շատ խորոտիկ, սրտիս մոտիկ, տոտիկ, տոտիկ, 

Ուզես, չուզես՝ գուկաս մոտիկ, տոտիկ, տոտիկ: 

 

Ես ու յարըս էրինք ուխտ, տոտիկ, տոտիկ, 

Մոմ վառեցինք էրկու ջուխտ, տոտիկ, տոտիկ: 

 

Շատ խորոտիկ, սրտիս մոտիկ, տոտիկ, տոտիկ, 

Ուզես, չուզես՝ գուկաս մոտիկ, տոտիկ, տոտիկ: 

 

Աման, աման, Դերիկո յար 

 

1. Էրնեկ ես ծառ եղնեի, 

Էրնեկ ես ծառ եղնեի, 

Ձեր դռանը բուսնեի, 

Ձեր դռանը բուսնեի, 

Աման, աման, Դերիկո յար: 

 

2. Սարեն անցան հավքերը, 



Սարեն անցան հավքերը, 

Կիսատ չի մնա սերդ, 

Կիսատ չի մնա սերդ, 

Աման, աման, Դերիկո յար: 

 

3. Բոյը երկան ու սիրուն, 

Բոյը երկան ու սիրուն, 

Հազար էրնակ քու տիրուն, 

Հազար էրնակ քու տիրուն, 

Աման, աման, Դերիկո յար: 

 

4. Սուն ու գերան քար է պետք, 

Սուն ու գերան քար է պետք, 

Սրտով սիրած յար է պետք, 

Սրտով սիրած յար է պետք, 

Աման, աման, Դերիկո յար: 

 

5. Երկան արտը գարի է, 

Երկան արտը գարի է, 

Նշանվելու տարի է, 

Նշանվելու տարի է, 

Աման, աման, Դերիկո յար: 
 

Ցոլակով յար ջան արի 

 

Ցոլակով յար ջան արի, 

Արի, պարիս հարմարի, 

Ցոլակով յար ջան արի, 

Արի, պարիս հարմարի: 

 

Էկել են ու տանում են, 

Ցոլակով յար ջան արի, 

Ջոկել են ու տանում են, 



 Արի, պարիս հարմարի: 

 

Գիշեր եմ քուն եմ մտե, 

Ցոլակով յար ջան արի, 

Քեզ երազումըս գտե, 

 Արի, պարիս հարմարի: 

 

Լուսնակը պահ է մտե, 

Ցոլակով յար ջան արի, 

Անուշ յարս չեմ գտե: 

 Արի, պարիս հարմարի: 

 

Տանս տակը կա նռնի, 

Ցոլակով յար ջան արի, 

Ես բարձ բերեմ, դու կռնի, 

 Արի, պարիս հարմարի: 

 

Ես, դու մի բաղում պիտենք, 

Ցոլակով յար ջան արի, 

Դու չինարի, ես՝ նռնի, 

Արի, պարիս հարմարի: 

 

Ճերմակեց գետին ձնից, 

Ցոլակով յար ջան արի, 

Աղջի, դուս արի տընից, 

 Արի, պարիս հարմարի: 
 


