Լուսաստղ քիթ գցեց դուս
Lusastəgh k'it' gəts'ets' dus
(Ապարանի հոռովել) / (Aparani horrovel)
Հանդարտ
Larghetto cantabile
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վա՜յ, լե, լե, լե,
vay, le, le, le,

1. Լուսաստըղ քիթ գըցեց դուս,
Գութան քըշեք դար ի դուս։

Հոռովել հո՜։
2. Արտուտ թըռավ իր բընեն,
Լուս ծագեց աղոթրանեն։

Հոռովել…
3. Քամին անուշ շընկշընկաց,
Թուփն ու ծաղիկ տընկտընկաց։

Հոռովել…
4. Հո՛տաղներ, շուտ վե՛ր ելեք,
Խարզան ու լըծեր լըծեք։

Հոռովել…

5. Մա՛ճկալ, նայե՛ դեմ աղոթրան,
Փառք տուր Աստծուն մեկ բերան։

Հոռովել…
6. Մըսրա գոմեշ լըծի տակ,
Թող գըլորի պըզտիկ ակ:

Հոռովել…

լե,
le,
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Ապարան
Aparan

լե,
le,


     



լե, լե,
le, le,

լե։
le.

1. Lusastəgh k'it' gəts'ets' dus,
Gut'an k'əshek' dar i dus.
Horrovel ho.
2. Artut t'ərrav ir bənen,
Lus tsak'ets' aghot'ranen.
Horrovel...
3. K'amin anush shənkshənkats',
T'up'n u tsaghik tənktənkats'.
Horrovel...
4. Hotaghner, shut ver yelek',
Kharzan u lətser lətsek'.
Horrovel...
5. Machkal, naye dem aghot'ran,
P'arrk' tur Astsun mek beran.
Horrovel...
6. Məsra gomesh lətsi tak,
T'ogh gəlori pəstik ak.
Horrovel...
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7. Հոռովել տուր, մա՛ճկալ ջան,
Իմ ջան քո ջանին ղուրբան։—

Հոռովել…
8. Եզնարած եզներ տարավ,
Խանբաջին փըլավ բերավ։—

Հոռովել…
9. Մութն ընկավ, գութան թորկին,
Մաճկալ, հոտաղ կըպառկին։

Հոռովել…
10. Մըրտոն պառկե մեջ առվին,
Կըգըռմըռա վեր պառվին։

Հոռովել…
11. Հո՛տաղ, քե՛ մատաղ, պառկի՛,
Թող մեր չարկամ ակըռկի։

Հոռովել…
12. Գառներ զմաքիք կըծըծին,—
Քունն անուշ պըզտկին, մեծին։

Հոռովել…

7. Horrovel tur, machkal jan,
Im jan k'o janin ghurban.—
Horrovel...
8. Yeznarats yezner tarav,
Khanbajin p'əlav berav.—
Horrovel...
9. Mut'n ənkav, gut'an t'orkin,
Machkal, hotagh kəparrkin.
Horrovel...
10. Mərton parrke mech' arrvin,
Kəgərrmərra ver parrvin.
Horrovel...
11. Hotagh, k'e matagh, parrki,
T'ogh mer ch'arkam akərrki.
Horrovel...
12. Garrner əzmak'ik' kətsətsin,—
K'unn anush pəstkin, metsin.
Horrovel...

