Խաղող քաղելու երգ / Grape picking song
Չափավոր
Moderato

   


  



Քա - ղենք խա - ղո
K'a - ghenk' kha - gho

  


ճութ - ճութ,
chut' - chut',

 



ճութ
chut'



փը - ռենք
p'ə - rrenk'

   

ջը.
jə:

- ճութ,
- chut',

ա - րե
a - re

-

ճութ - ճութ:
chut' - chut'.



շուտ - շուտ,
shut - shut,


  

Բե՛ քա - ղենք խար - ջին,
Be k'a - ghenk' khar - jin,






ճութ - ճութ,
chut' - chut',



1. Քաղենք խաղողը,
Լըցնենք կողովը.

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ:
Բե՛ քաղենք սևը,
Փըռենք արևը.

Շուտ-շուտ, շուտ-շուտ, շուտ-շուտ:
Բե՛ քաղենք խարջին,
Ծախենք տանք խարջը.

Ճութ-ճութ, ճութ-ճութ, ճութ-ճութ:


ճութ
chut'



-






ճութ,
chut',



վը.
və:


  

Բե՛ քա - ղենք սե
Be k'a - ghenk' se

-

   




   




  


 




 

վը.
və:



լըց - նենք կո - ղո ləts' - nenk' ko - gho -


 




  


 



շուտ - շուտ:
shut - shut.

  

ղը,
ghə,

  




վը,
və,

-




  



շուտ - շուտ,
shut - shut,







  

ծա - խենք տանք խար tsa - khenk' tank' khar -






ճութ - ճութ:
chut' - chut'.



1. K'aghenk' khaghoghə,
Ləts'nenk' koghovə:
Chut'-chut', chut'-chut', chut'-chut'.
Be k'aghenk' sevə,
P'ərrenk' arevə:
Shut-shut, shut-shut, shut-shut.
Be k'aghenk' kharjin,
Tsakhenk' tank' kharjə:
Chut'-chut', chut'-chut', chut'-chut'.
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2. Քաղենք Ըռըզգին,
Աղեկ կտան գին.

Շուտ-շուտ...
Քաղենք Լալվարին,
Էս տարվա բարին.

Ճութ-ճութ...
Քաղենք Քիշմիշին,
Տանք մեր Անուշին.

Շուտ-շուտ...
3. Քաղենք Սաթենին,
Տանք Սաթենիկին.

Ճութ-ճութ...
Քաղենք Նազելին,
Չըմընա կալին.

Շուտ-շուտ...
Քաղենք Արենին,
Շուտ գըցենք գինին.

Ճութ-ճութ...
4. Լըցնենք կարասը,
Որ շուտ խաղ ասը.

Շուտ-շուտ...
Լըցնենք տըճերը,
Որ շուտ ճըկճըկա.

Ճութ-ճութ...
Շուտ գցենք մաճառ,
Խըմենք անպատճառ.

Շուտ-շուտ...
5. Փըռենք բոլ չամիչ,
Ուտենք քիչ ու միչ.

Շուտ-շուտ...
Բոլ դոշաբ էփենք,
Ձըմեռը շըփենք.

Ճութ-ճութ...
Անենք բոլ կախան,
Պրծնի մեր յախան.

Շուտ-շուտ...

2. K'aghenk' ərrəzgin,
Aghek kətan gin:
Shut-shut...
K'aghenk' Lalvarin,
Es tarva barin:
Chut'-chut'...
K'aghenk' K'ishmishin,
Tank' mer Anushin:
Shut-shut...
3. K'aghenk' Sat'enin,
Tank' Sat'enikin:
Chut'-chut'...
K'aghenk' Nazelin,
Ch'əməna kalin:
Shut-shut...
K'aghenk' Arenin,
Shut gəts'enk' ginin:
Chut'-chut'...
4. Ləts'nenk' karasə,
Vor shut khagh asə:
Shut-shut...
Ləts'nenk' təcherə,
Vor shut chəkchəka:
Chut'-chut'...
Shut gəts'enk' macharr,
Khəmenk' anpacharr:
Shut-shut...
5. P'ərrenk' bol ch'amich',
Utenk' k'ich' u mich':
Shut-shut...
Bol doshab ep'enk',
Dzəmerrə shəp'enk':
Chut'-chut'...
Anenk' bol kakhan,
Pərtsni mer yakhan:
Shut-shut...

