
Յովհաննէս Թումանեան 

Մանկական Բանաստեղծութիւններ  

 

ԿՌՈՒՆԿՆԵՐ 

 

Կը՜ռ կը՛ռ, կըռկըռան. 

Կռունկները հա՛ թռան. 

Կռունկների թևի տակ 

Եկավ գարուն մեր դռան։ 

 

ՓԻՍՈՆ 

 

Փիսոն, փիսոն մլավան, 

Թավրիզ թողեց, փախան Վան, 

Լեզուն թաթխան, երկար պոչ, 

Ինչ որ ուզեց, ասին` ոչ: 

Փիսոն գնաց գողեգող, 

Փորը` դատարկ, սիրտը` դող: 

Դունչը մեկնեց կովկիթին, 

Շերեփն իջավ ճակատին: 



ԼՈՒՍԱԲԱՑԻՆ 

 

(Ժողովրդական) 

— Ծուղրուղո՜ւ. 

Աքլորը զիլ կանչեց թառին. 

— Ճի՛կ-ճի՛կ, ճի՛կ-ճի՛կ, 

Զարթնեց մթնում ծիտը ծառին։ 

Ծուղրուղո՜ւ. 

Խոսեց ծեգին երկրորդ բերան. 

— Հո-հո՜, հո-հո՜, 

Նախիրն արդեն հանդը տարան։ 

— Ծուղրուղո՜ւ. 

Լույսը բացվեց երրորդ կանչին. 

— Վո՛ւյ-վո՛ւյ-վո՛ւյ-վո՛ւյ, 

Նստեց նանը տեղի միջին։ 

 

 

 

 

 



ՇՈՒՆԸ 

 

Հաֆ-հա՛ֆ, հաֆ-հա՛ֆ, 

Ահա այսպես 

Հաչում եմ ես, 

Հաֆ-հա՛ֆ, հաֆ-հա՛ֆ. 

Ու տունն այսպես 

Պահում եմ ես։ 

Թե գա մեզ մոտ 

Մի հին ծանոթ, 

Մոտն եմ վազում, 

Պոչըս շարժում։ 

Բայց թե մի գող, 

Չար կամեցող 

Ուզի թաքուն 

Մտնի մեր տուն,― 

Հաֆ-հա՛ֆ, հաֆ-հա՛ֆ, 

Ահա այսպես 

Հաչում եմ ես. 

Հաֆ-հա՛ֆ, հաֆ-հա՛ֆ, 

Ու տունն այպես 

Պահում եմ ես։ 

 



ԱՐՏՈՒՏԻԿ 

 

Արտուտիկ, 

Նախշուն տոտիկ, 

Իջնեն կալեր 

Գողտիկ-մողտիկ, 

Ընտրեն քարեր, 

Ուտեն կուտիկ, 

Կըծըլվըլան 

Կըթիկ- կըլթիկ: 

 

ԾԻՏԸ 

 

Հուռին գնաց բանջարի, 

Բանջար չեղավ՝ խոտ եղավ, 

Խոտի տակին ծիտ եղավ, 

Ծըլվըլալեն դուրս թռավ։ 

Ծիտը թռավ գերանին, 

Կանաչ խոտը բերանին։ 

 

 



ԾԻՏԻԿԻ ՕՐՈՐԸ 

 

Կախված է ճյուղքից ճոճը ծիտիկի. 

Փըչի՛, հովիկ, փըչի՛, 

Ճոճն օրորվի, տանի բերի 

Նանի՜, ծիտիկ, նանի՜։ 

Ծիտիկը անուշ երազ է տեսնում. 

Փըչի՛, հովիկ, փըչի՛, 

Ճոճն օրորվի, տանի բերի. 

Նանի՜, ծիտիկ, նանի՜։ 

Բայց տես, ծիտիկը քընից չըզարթնի. 

Կամա՛ց փըչի, կամա՛ց, 

Ճոճն էլ զգույշ տանի բերի, 

Նանի՜, ծիտիկ, նանի՜։ 

 

 

 

 

 



ԱՄՊՆ ՈՒ ՍԱՐԸ 

 

Ամպը եկավ նստեց սարին, 

Նստեց սարի սուր կատարին։ 

— Լըսի՛, պապի՛, ասավ նրան, 

Լավ օրերըդ անցան, կորան. 

Խիստ սոսկալի 

Ցուրտ է գալի։ 

Ասավ, գնաց։ 

Սարը կամաց 

Մտավ սիպտակ 

Վերմակի տակ։ 

*** 

Երեք խելոք մի հին տաշտով, 

Ավելն առան մըտան մեծ ծով։ 

Թե տաշտակը շատ դիմանար, 

Իմ հեքիաթն էլ կըլներ երկար։ 

 

 

 

 



ՄԱՐՏԸ 

 

Ա˜խ, էսպե˜ս էլ գիժ ամիս, 

Մարդու հանգիստ չի տալիս: 

Էսօր ուրախ օր կանի , 

Վաղը` անձրև ու քամի. 

Առավոտը` պայծառ օդ, 

Կեսօրը` մութ ու ամպոտ: 

Մե՛կ հագնում է սպիտակ, 

Մե՛կ կանաչին է տալիս, 

Մի օր ցուրտ է, մի օր տաք, 

Մե՛կ խնդում է, մե°կ լալիս… 

Ա˜խ , Էսպե˜ս էլ գիժ ամիս… 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՌԱՋԻՆ ՁՅՈՒՆԸ 

 

― Վա՜յ, մայրի՛կ ջան, տե՜ս, 

Բակն ու դուռը լի 

Ինչքա՜ն սպիտակ 

Թիթեռ է գալի… 

Էսքան շատ թիթեռ 

Չեմ տեսել ես դեռ։ 

― Չէ՛, իմ անուշիկ, 

Թիթեռներ չեն էտ. 

Թիթեռներն անցան 

Ծաղիկների հետ։ 

Էտ ձյունն է գալի, 

Փաթիլն է ձյունի, 

Որ կարծես սպիտակ 

Թիթեռնիկ լինի։ 

 

 

 

 



ՈւԼՈՒՆՔ 

 

Գարունը եկավ ամպերով 

Ամպերը եկան անձրևով 

Անձրևը տանեմ արտին տամ, 

Արտը ինձ ցորեն տա 

Ցորենը տանեմ ջաղացին տամ, 

Ջաղացը ինձ ալյուր տա․ 

Ալյուրը տանեմ տաշտին տամ, 

Տաշտը ինձ խմոր տա. 

Խմորը տանեմ թոնրին տամ, 

Թոնիրը ինձ հաց տա. 

Հացը տանեմ բոշին տամ, 

Բոշեն ինձ ուլունք տա. 

Ուլունքը տանեմ նանիս տամ, 

Նանս ինձ ծեծի՜, ծեծի՜, 

Տանից քշի, դուրս անի։ 

 

 

 

 



ՄԻ ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ԱՄԵՆՔԻՆ 

 

Դաշտ ու անտառ, գյուղի ճամփան 

Ծածկըվել է մի թիզ ձյունով. 

Էլ չի ճարվում ուտելու բան, 

Ո՞վ է տեսել էս տեսակ սով. 

Ոչ մի ցորեն, ոչ մի հատիկ… 

Խնդրում ենք ձեզ, բարի մարդիկ, 

Աստծու սիրուն, մի կըտոր հաց, 

Կոտորվեցինք, մեռանք սոված։ 

Շուտով կըգան օրեր գարնան, 

Մենք ձեզ համար կերգենք զըվարթ, 

Ու փոխարեն ձեր լավության 

Ձեր պարտեզը, այգին ու արտ 

Կըմաքրենք մենք թըրթուրներից, 

Ճիճուներից ու որդերից. 

Միայն հիմի մի կտոր հաց, 

Կոտորվեցինք, մեռանք սոված։ 

Մի խումբ ծտերի կողմից՝    Ծիտիկ 

Ճնճղուկյան 

 



ՔԱՄԻՆ 

 

Ո՜ւ-ո՜ւ-ո՜ւ… 

Քամին է, քամին, 

Տես անզգամին. 

Բերան չունի՝ փըչում է, 

Թևեր չունի՝ թռչում է, 

Ձեռքեր չունի՝ քաշում է, 

Իմ փոքրիկին քըշում է։ 

Կորի՛, դու քամի, 

Անպիտան քամի։ 

Մի վախի, ջանիկ, 

Փեշըս պինդ բռնի, 

Ես թող չեմ անի, 

Քամին քեզ տանի։ 

 

 

 

 

 



ԱՂՎԵՍԸ 

 

Աղվեսն եկավ բարձըր սարից, 

Հարցմունք արավ լիքը թառից. 

Մեծ խորոզ է հարկավոր ինձ. 

Քաղցած աղվեսն, ագին ծաղիկ։ 

Աղվեսն հագել քուրքը դեղին, 

Պըտուտ կուգա շուրջը գեղին. 

Ջուր կըտըրվեց տատիս լեղին. 

Դեղին աղվեսն, ագին ծաղիկ։ 

Աղվեսն ասավ պառավ տատին. 

«Մըտիկ չեմ տա ձեռիդ փետին, 

Կարոտել եմ թըմփլիկ ճուտին». 

Անվախ աղվեսն, ագին ծաղիկ։ 

Աղվեսն եկել, նստել դեզին, 

Երկար ագին ծըռել վըզին, 

Աչք է ձըգել մեր խորոզին… 

Էն գող աղվեսն, ագին ծաղիկ։ 

Մին էլ կանչեց տատըս պառավ. 

Ամա՜ն, հասե՜ք, տարա՜վ, կերա՜վ… 



Գըլխիս էս ի՞նչ փորձանք բերավ 

Անտեր աղվեսն, ագին ծաղիկ։ 

Ա՛յ իմ խորոզ, կարմիր խորոզ, 

Ման կուգայիր գոռոզ-գոռոզ. 

Փետուրդ արավ ողջ դար ու փոս 

Էն չար աղվեսն, ագին ծաղիկ։ 

 

ԱՇՈՒՆ 

 

Դեղնած դաշտերին 

Իջել է աշուն, 

Անտառը կրկին 

Ներկել է նախշուն։ 

Պաղ-պաղ մեգի հետ 

Փչում է քամին, 

Քշում է տանում 

Տերևը դեղին։ 

Տըխուր հանդերից 

Մարդ ու անասուն 

Քաշվում են կամաց 

Իրենց տունն ու բուն։ 



ԾԱՂԻԿՆԵՐԸ 

 

― Ո՞ւր գնացին ծաղիկները… 

― Սո՜ւս. քնած են հողի տակ, 

Տաք ծածկված ողջ ձմեռը 

Ձյուն-ծածկոցով սպիտակ։ 

Կգա գարնան արևն էլ ետ 

Իր շողերով կենդանի, 

Ձմռան սաստիկ ցրտերի հետ 

Ձյուն-ծածկոցը կըտանի։ 

«Ելե՛ք, կասի, իմ մանուկնե՛ր», 

Ու հենց նրանք իմանան, 

Դուրս կըհանեն գլխիկները, 

Աչիկները կըբանան։ 

 

 

 

 

 



ՄԱՆՈՒԿՆ ՈՒ ՋՈՒՐԸ 

 

Ամպոտ սարեն ուրախ ձենով 

Ջուր է գալիս, անցնում շենով։ 

Մի թուխ մանուկ դուրս է վազել, 

Ձեռքն ու երես պաղ լըվացել, 

Լըվացել է ձեռքն ու երես, 

Ու դարձել է՝ խոսել էսպես. 

— Դու ո՞ր սարեն կուգաս ջըրի՛կ, 

Իմ պաղ ջըրիկ ու անուշիկ։ 

— Ես էն սարեն կուգամ մըթին, 

Որ հին ու նոր ձյունն է գլխին։ 

— Դու ո՞ր առուն կերթաս, ջըրի՛կ. 

Իմ պաղ ջըրիկ ու անուշիկ։ 

— Ես էն առուն կերթամ զվարթ, 

Ուր ափերն են շուշան ու վարդ։ 

— Դու ո՞ր այգին կերթաս, ջըրի՛կ. 

Իմ պաղ ջըրիկ ու անուշիկ։ 

— Ես էն այգին կերթամ դալար, 

Որ տերն է ժիր մեջն այգեպան։ 

 



ԹՌՉՈՒՆԻ ՄՏԱԾՄՈՒՆՔԸ 

 

Ես ապրում էի մի փոքրիկ տան մեջ 

Առատ ու անփույթ, 

Աշխարհքն ինձ համար կըլոր էր անվերջ, 

Կեղևը կապույտ։ 

Նըրանից հետո աչքըս բաց արի 

Մի փոքրիկ բընում, 

Տեսա՝ աշխարհքը հարդից է շինած, 

Ու մայրս է շինում։ 

Մի օր էլ, բընից գըլուխս հանած, 

Նայում եմ դես-դեն, 

Տեսնեմ՝ աշխարհքը տերևից շինած, 

Մեր բունը վըրեն։ 

Հիմի թըռչում եմ հեռո՜ւ, շատ հեռո՜ւ, 

Ամեն տեղ գընում, 

Բայց թե աշխարհքը ինչի՞ց է շինած— 

Էլ չեմ հասկանում։ 

 

 



ԿՈՒՅՐԵՐԻ ԿԱՐԾԻՔԸ 

 

Օրը ցերեկով 

Երեք-չորս հոգով 

Կույրերը եկան 

Փըղին դեմ ընկան։ 

Մինը, որ մարմնին դիպավ հաստ, ահեղ, 

— Հե՛յ, զգո՛ւյշ, կանչեց, մի պատ կա էստեղ։ 

Մյուսը, որ ոտն էր շոշափել իր դեմ՝ 

— Ի՜նչ պատ, ծիծաղեց, էս կոճղ է կարծեմ։ 

Երրորդի ձեռը կընճիթն էր ընկել. 

— Օձ է, օ՜ձ, գոռաց, էլ ի՜նչ եք կանգնել։ 

Մինչդեռ չորրորդը պոչիցը բըռնած 

Քահ-քահ խնդալով ծաղրում էր նրանց. 

— Վա՜հ, ճիշտ որ կույր եք. չիմացավ ոչ ոք։ 

Ոչ էս է, ոչ էն, այլ կախած մի թոկ։ 

 

 

 

 



ՄԱՐՏ 

 

Ա՜խ, էսպե՜ս էլ գիժ ամիս, 

Մարդու հանգիստ չի տալիս։ 

Էսօր ուրախ օր կանի, 

Վաղը անձրև ու քամի. 

Առավոտը պայծառ օդ, 

Կեսօրը մութ ու ամպոտ։ 

Մին հագնում է սպիտակ, 

Մին կանաչին է տալիս. 

Մի օր ցուրտ է, մի օր տաք, 

Մին խնդում է, մին լալիս… 

Ա՛խ, է՜սպես էլ գիժ ամիս։ 

ԿԱՆԱՆՉ ԱԽՊԵՐ 

Է՜յ կանանչ ախպեր, 

Է՜յ ճանանչ ախպեր, 

Արի՜, քեզ հետ բե՛ր 

Արևի շողեր. 

Բեր անուշահոտ 

Ծիլ, ծաղիկ ու խոտ, 

Կարկաչուն վըտակ, 



Երկինք կապուտակ, 

Խատուտիկ հավքեր, 

Զրընգան երգեր, 

Գառների մայուն, 

Խաղ, ուրախություն․ 

Է՜յ կանանչ ախպեր: 

 

ԱՐԱԳԻԼ 

(ժողովրդական) 

 

Արագի՛լ, բարով եկար, 

Հա՜յ, արագի՛լ, բարով եկար. 

Դու մեզ գարնան նշան բերիր, 

Մեր սրտերը ուրախ արիր։ 

Արագի՛լ, երբ գընացիր, 

Դու մեզանից երբ գընացիր, 

Հա՜ փըչեցին բուք ու բորան, 

Ծաղիկները ամեն տարան։ 

Արագի՛լ, բարով եկար, 

Հա՜յ, արագի՛լ, բարով եկար. 



Բունըդ շինիր էն հին ծառին 

Մեզ մոտ մնա ամբողջ տարին։ 

 

ՓՈՔՐԻԿ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾ 

 

Եկավ գարուն, եկան հավքեր, 

Տաքցավ արև, գլգլան ջրեր, 

Եկան վարի-ցանքի օրեր։ 

Կռունկն ամոլ արեցի, 

Սագերն հորիք լըծեցի, 

Ճնճղուկն հոտաղ վարձեցի, 

Կաքավն հացվոր բռնեցի, 

Արտ ունեի՝ վարեցի, 

Ցորեն, գարի ցանեցի։ 

 

 

 

 

 



ԾՈՒՅԼ ԱՂՋԻԿԸ 

 

Բանն ի՞նչ կանեմ՝ կեղտոտ է, 

Բամբակը կորիզոտ է, 

Մետաքս պիտի, որ մանեմ, 

Մաստակ պիտի որ ծամեմ, 

Կտերը տիտիկ անեմ, 

Անցնողին մըտիկ անեմ, 

Ուտեմ, խմեմ, 

Մթնի քնեմ: 

 

 


