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Յուրի Սահակյան 

 

ՇՈՒՏԱՍԵԼՈՒԿՆԵՐ 

Ավելն ասաց ավելին՝ 

Չփափագես ավելին, 

Քանի սենյակ էլ մաքրես՝ 

Չես հասնի ցախավելին: 

Ջու, ջու, ջու, ջու, ջու, ջու, 

Զուր եք այդտեղ քջուջում, 

Եկեք ինձնից ստացեք 

Ընտիր ցորեն ու ջինջ ջուր: 

Շահը շահին ասաց՝ շահ, 

Կլինի՞ շահը անշահ: 

Շահը՝ անշա՞հ, շահն ասաց, 

Թե անշահ է՝ էլ ի՞նչ շահ: 

Քանի՞ նուռ կա մի բռան մեջ, 

Քանի՞ հատիկ՝ մի նռան մեջ, 

Քանի՞ հատիկ՝ ճաքած նռան, 

Ճաքած նռան բաց դռան մեջ: 

Համով, համով, համով, համով, 

Համով ծամոն ունի Համոն, 

Համով ծամոն ծախող Համոն 

Իր ծամոնն է ծամում համով: 

Կատուն գնաց կաթնատուն, 

Ասաց՝ այ լավ կատվատուն, 

Ամոթ էլ է, չգիտեմ 

Ո՞վ է շռայլ կաթնատուն: 

Գնել, նել, այ նել, 

Հեշտ չէ հիմա գիրք գնել, 

Գնա ու տես խանութում 

Ի՜նչ գրքեր են, ի՜նչ գներ: 

Լավաշն ասաց լավաշին՝ 

Հրավիրված եմ խաշի, 



 

2 
 

Կուզե՞ս դու էլ եկ գնանք, 

Կարծումեմ շատ չի քաշի: 

Գնացին բայց ետ չեկան 

Լավաշները այն խաշից... 

Տնից ելնում՝ գնո՜ում, գնո՜ւմ, 

Խանութներից բաներ գնում, 

Գնումները՝ թևատակին, 

Ետ է դառնում, տուն է գնում: 

Բայց չկարծեք տուն է գնում, 

Տուն է դառնում, 

Տուն չի գնում: 

  

Լողանում են Սևանում, 

Զովանում են Սևանում, 

Պառկում տաքուկ ավազին 

Սևանում են Սևանում: 

  

Ծունկ չի ծալում սունկը այս, 

Ունկ չի դնում սունկը այս, 

Որովհետև անունկ է, 

Եվ անծունկ է սունկը այս: 

  

Ուղին գնա՜ց, գնա՜ց, գնա՜ց,  

Ինքնավստահ գնաց ուղիղ: 

Ուղին մտավ մի փակուղի 

Ու փակուղուց չելավ ուղին... 

  

Պերկես-մերկես, արի կրկես: 

Չեկար կրկես՝ դու կզրկես 

Հրաշալի քեզպեսներին 

Մեր աննման կրկեսներից: 

  

  

Խամաճիկները ընդվզեցին, 

Ընդդիմացան թատրոնին, 

Կապերն իրանց խզեցին ու 

Վերածվեցին ջարդոնի... 

  

Ուս է տալիս հարկը հարկին,  

Հարկը՝ հարկին բազմահարկի: 
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Բազմահարկը կդիմանա՞ր, 

Թե ուս չտար հարկը հարկին: 

Ով օգնում է՝ հոգնում է, 

Բայց հոգնում է օգնելիս: 

Թե օգնելիս են հոգնում՝ 

Գոհ են նաև հոգնելիս: 

Քոթոթը նոթոտ է, 

Նոթոտ է քոթոթը: 

Թեկուզև նոթոտ է՝ 

Լավիկն է քոթոթը: 

  

Կատուն կպավ կատվի պատվին, 

Կատվի պատվին կպավ կատուն: 

Կատուն կատվին կանչեց դատի, 

Բայց դատարան չեկավ կատուն: 

  

Թե խաղեր են խաղարանում, 

Տաղարանում տաղեր են, 

Պահարանում էլ երևի 

Պահիկներ ու պահեր են.. 

 

 


