
Բարեկենդա՜ն է, փորեկենդա՜ն է, շիլաշփո՜թ է… 

 

- Հորս կնունքով, մորս ծնունդով, վեր կացանք մի ցուրտ օր, տաս – 

քսան հոգով, թրով, թվանքով գնացինք անտառ տոնածառի: Խդոն էր, 

Բդոն էր, Մստոն էր, Հադին էր, Հուդին էր Չատին էր, Մատին էր, հերս 

էր, ես էի: 

 

Մստո – Էլի սկսե՜ց: 

Չատի – Սու՛ս կաց, հլը թող պատմի: 

Մստո – Ի՞նչ սուս, հիմի կպատմի՝ ոնց էն հսկա ծառն ընկավ գլխիս: 

Մատի – Ո՞ր հսկա, էն, որ իմ էստեղից է՞ր: (Ցույց է տալիս գոտկատեղը) 

 

Դրսից աղմկում են, չարխափաններն են շրխկացնում. 

 

- Բարեկենդա՜ն է, փորեկենդա՜ն է, դուռը բացե՜ք: 

 

Խդո – Չբացեք, Նոզայն է, էկավ, սևերս կտա: 

Բդո – Մեկ ա, զոռով ա մտնելու, բացե՛ք: 

 

Բացում են, պարելով Նոզայն է մտնում. պարում են Յալլի պարը: 

 

Տղա ծտի տիկնիկը (Ճըլվըլիկ) ձեռքին մեկն է գալիս՝ երգելով. 

 

Թռի, թռի, թռցնեմ,  

Սև հավի միս կերցնեմ, 

Բալիս շորեր հագցնեմ, 

Հո՜րըդ թևին հասցնեմ, 

Հա թռի, թռի, թռի, 

Հա թռի, թռի, թռի: 

 

Հոպ, թռի, հոպ, հոպ թռի, Ճլվլիկ, 

Շուտ թռի, շախով թռի, Ճլվլիկ: 

 



Երկրորդն է գալիս՝ աղջիկ ծտի տիկնիկ (Ծլվլիկ) ձեռքին. 

 

Մեր, մի՛ մանա, մեր մի՛ գզա, 

Առ պատի տակն ու տրտզա: 

 

- Ծիլ, ծիլ, ծիլծիլա, 

Ելեք, տեսեք` ո՞վ կուգա, 

Ծըլվըլիկը տուն կուգա, 

Չամիչ ուտելեն կուգա, 

Ճանճը տզզալեն կուգա, 

Ծըլվըլը  թը՜ռնելեն կուգա: 

 

Ճըլվըլիկի մայրը՝ 

 

- Ճվի՜կ, ճվի՜կ, ճկույթիկ,        

Երկար տաճիկ, բարակ լաճիկ, 

Ճվի՜կ, ճվի՜կ, ճկութիկ, 

Ճըլվըլիկը թռավ մտավ Ծըլվըլիկի ծոցի՜՜՜կ: 

 

- Վա՜յ, տերտերն ու՞ր ա, շուտ արեք, կանչեք գա, սրանց օրհնի: 

 

Մոտենում է տերտերը, խաչը դնում է Ճլվլիկի գլխին. 

 

- Պսակ, պսակ, ծտի պսակ,  

Արջի քոլոլ, դեղին դմակ, 

Կուժն ու կուլեն գլխիդ կոտրեմ, 

Տեր ե՞ս, թե՝ չէ՞: 

 

Ճլվլիկ. 

 

- Տե՛ր եմ: 

  

Բոլորը միասին. 

 

- Տե՛ր է՜՜՜: 



 

- Պսակ, պսակ, ծտի պսակ,  

Արջի քոլոլ, դեղին դմակ, 

Կուժն ու կուլեն գլխիդ կոտրեմ, 

Հնազա՞նդ ես, թե՝ չէ՛: 

 

Ծլվլիկ. 

 

- Հնազա՜նդ եմ: 

 

Բոլորը միասին. 

 

- Հնազա՜՜՜նդ է: 

 

Մեկը. 

 

- Ծլվըլիկը Ճլվլիկին հալալ է: 

 

Ներկաներից մեկը. 

 

- Մեյդան բացեք, թող սկեսուրն ու զոքանչը կոխ բռնեն: 

 

Պարում են Յարխոշտա՝ մեջտեղում կոխ բռնողներն են 

 

Սկսվում են խաղերը 

 

Պարանքաշոցի 

Փայտով ուժախաղեր 

Առանց փայտի, իրար ձեռք բռնած ուժախաղեր 

Հոլ 

Թել 

Թելով հոլ 

և այլն 

 

 


