Գնայուն

Ջաղացի երգ / Mill song

Allegretto
Մեկը

  
      
Solo

Ջա - ղա
Քու - նը
Մի - ջի
Աղ - բե
Ja - gha
K'u - nə
Mi - ch'i
Akh - pe



- ցըս
ա
գու
- րըս
- ts'əs
a
gu
- rəs




մա նուշ
ռը
սա ma nush
rrə
sa -

1. Ջաղացս մանի, մանի,

Սա՜ր, սա՜ր, սիրավոր եմ,
Քունը անուշ կըտանի,

Յա՜ր, յա՜ր, վիրավոր եմ:
Միջի գուռը կըբանի,

Սա՜ր, սա՜ր, սիրավոր եմ,
Աղբերըս սարի ծերին,

Յա՜ր, յա՜ր, վիրավոր եմ:
2. Ջաղացս մանի, մանի,

Սա՜ր, սա՜ր, սիրավոր եմ,
Անուշ քունըս կըտանի,

Յա՜ր, յա՜ր, վիրավոր եմ:
Գընա մերըդ գալիս է,

Սա՜ր, սա՜ր, սիրավոր եմ,
Իզուր աղմուկ չըհանի,

Յա՜ր, յա՜ր, վիրավոր եմ:


 





Խումբ
Tutti





նի, մա - նի, սա՜ր, սա՜ր,
կը - տա - նի, յա՜ր, յա՜ր,
կը - բա - նի, սար, սար,
րի ծե - րին, յար, յար,
ni, ma - ni,
sar,
sar,
kə - ta - ni,
yar,
yar,
kə - ba - ni,
sar,
sar,
ri tse - rin, yar,
yar,




սի
վի
սի
վի
si
vi
si
vi

-


 

րա - վոր
րա - վոր
րա - վոր
րա - վոր
- ra - vor
- ra - vor
- ra - vor
- ra - vor

1. Jaghats'əs mani, mani,
Sar, sar, siravor em,
K'unə anush kətani,
Yar, yar, viravor em.
Mich'i gurrə kəbani,
Sar, sar, siravor em,
Akhperəs sari tserin,
Yar, yar, viravor em.
2. Jaghats'əs mani, mani,
Sar, sar, siravor em,
Anush k'unəs kətani,
Yar, yar, viravor em.
Gəna merət galis e,
Sar, sar, siravor em,
Izur aghmuk ch'əhani,
Yar, yar, viravor em.




եմ,
եմ:
եմ,
եմ:
em,
em.
em,
em.
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Երեխաները կարող են երգել այս բառերով.
1. Ջաղացըս մանի, մանի,

Ա՜ղո՜ւն, հա՛ չըխչըխկա,
Ցորենը ալյուր անի,

Հա՜յ, հա՜յ, հա՛ գըռգըռա:
Ջաղջի քարեր չըխչըխկան,

Ա՜ղու՜ն, հա՛ չըխչըխկա,
Քունըս անուշ կըտանի,

Հա՜յ, հա՜յ, հա՛ գըռգըռա:
2. Աղունը փոշի-փոշի,

Ա՜ղո՜ւն, հա՛...
Ալրատունը կըհոսի, / ալրատուն հոսի, հոսի /

Հա՜յ, հա՜յ...
Աղբեր ջան խուրջինըդ բեր,

Ա՜ղո՜ւն, հա՛...
Ածենք լուսը ալուրի,

Հա՜յ, հա՜յ...
3. Բաղարջ կանեմ ջաղացի,

Ա՜ղո՜ւն, հա՛...
Հոտը խելքըս կըտանի,

Հա՜յ, հա՜յ...
Փեռկերից շաղը ցողա,

Ա՜ղո՜ւն, հա՛...
Ցավերըս ջուրը տանի,

Հա՜յ, հա՜յ...
4. Ֆըռռան քարերը ջաղջի,

Children may sing by
using the following words
1. Jaghats'əs mani, mani,
Aghun, ha ch'əkhch'əkhka,
Tsorenə alyur ani,
Hay, hay, ha gərrgərra.
Jaghji k'arer ch'əkhch'əkhkan,
Aghun, ha ch'əkhch'əkhka,
K'unəs anush kətani,
Hay, hay, ha gərrgərra.
2. Aghunə p'oshi-p'oshi,
Aghun, ha...
Alratunə kəhosi, / alratun hosi, hosi /
Hay, hay...
Akhper jan khurjinət ber,
Aghun, ha...
Atsenk' lusə aluri,
Hay, hay...
3. Bagharj kanem jaghats'i,
Aghun, ha...
Hotə khelk'əs kətani,
Hay, hay...
P'errkerits' shaghə ts'ogha,
Aghun, ha...
Ts'averəs jurə tani,
Hay, hay...

Ա՜ղո՜ւն, հա՛...
Հա՜ ֆըռռա՜ն, հա՜ ֆըռֆըռան,

Հա՜յ, հա՜յ...
Ջաղացըս մանի, մանի,

Ա՜ղո՜ւն, հա՛...
Քունըս անուշ կըտանի,

Հա՜յ, հա՜յ...

4. Fərran k'arerə jaghji,
Aghun, ha...
Ha fərrrran, ha fərrfərran,
Hay, hay...
Jaghats'əs mani, mani,
Aghun, ha...
K'unəs anush kətani,
Hay, hay...

