Սոնա յար / Sona yar
Կրակոտ
Espressivo



           

  

           

Սո՛ - նա

յա՜ր,

Սո՛ - նա յա՜ր,

Սո՛ - նա սի - րուն,

Սո՛ - նա յա՜ր:

So - na

yar,

So - na

So - na

So - na

  

yar,

      

Վար - դա - վա - ռը
ա,
գա - լիս
ա՜յ գյու - լում կան - չող
աղ - ջիկ,
Var - t'a - va - rrə
ay gyu - lum kan

a,
ga - lis
- ch'ogh akh - ch'ik,

           

si - run,

   

yar.


     

Սո՛ - նա

յա՜ր,

Սո՛ - նա

յա՜ր,

So - na

yar,

So - na

yar,

           

ծա - ղի - կը ցըն - ծա - լիս
ձե - նըդ ծըլ - վը - լա - լիս

ա.
ա:

Սո՛ - նա

սի - րուն,

Սո՛ - նա յա՛ր:

tsa - ghi - kə ts'ən - tsa - lis
dze - nət tsəl - və - la - lis

a:
a.

So - na

si - run,

So - na

Սո՛նա յա՜ր, Սո՛նա յա՜ր,
Սո՛նա սիրուն, Սո՛նա յա՜ր:
1. Վարդավառը գալիս ա,

Սո՛նա յա՜ր, Սո՛նա յա՜ր,
Ծաղիկը ցընծալիս ա.

Սո՛նա սիրուն, Սո՛նա յա՜ր.
Ա՜յ գյուլում կանչող աղջիկ,

Սո՛նա յա՜ր, Սո՛նա յա՜ր,
Ձենըդ ծըլվըլալիս ա:

Սո՛նա սիրուն, Սո՛նա յա՜ր:
2. Կանաչ տեղը` բաղում ես,
Սո՛նա յա՜ր...
Պարի միջին խաղում ես.
Սո՛նա սիրուն...
Կաքավի պես սորալով,
Սո՛նա յա՜ր...
Տըղաներին դաղում ես:
Սո՛նա սիրուն...



yar.

Sona yar, Sona yar,
Sona sirun, Sona yar.
1. Vart'avarrə galis a,
Sona yar, Sona yar,
Tsaghikə ts'əntsalis a:
Sona sirun, Sona yar:
Ay gyulum kanch'ogh akhch'ik,
Sona yar, Sona yar,
Dzenət tsəlvəlalis a.
Sona sirun, Sona yar.
2. Kanach' teghə baghum es,
Sona yar...
Pari mich'in khaghum es:
Sona sirun...
Kak'avi pes soralov,
Sona yar...
Təghanerin daghum es.
Sona sirun...



3. Կարմիր գինին թասումը,

Սո՛նա յա՜ր...
Ես եմ քո հավասումը.

Սո՛նա սիրուն...
Ե՞րբ կըտաքնան աղջըկերք,–

Սո՛նա յա՜ր...
Վարդավառի պասումը:

Սո՛նա սիրուն...
4. – Հա՜յ ասի՛ նա, ասի՛ նա,

Սո՛նա յա՜ր...
Կարմիր գինին թասին ա.

Սո՛նա սիրուն...
Տըղե՞ք երբ կըկոտորվին,–

Սո՛նա յա՜ր...
Հորթաթողի պասին ա:

Սո՛նա սիրուն...
5. – Սիրո՛ւն աղջիկ, նազ ունիս,

Սո՛նա յա՜ր...
Շահ զադայի սազ ունիս.

Սո՛նա սիրուն...
Հողեմ շահ զադի գըլուխ,

Սո՛նա յա՜ր...
Դու իմ հոգում հազ ունիս:

Սո՛նա սիրուն...

3. Karmir ginin t'asumə,
Sona yar...
Es em k'o havasumə:
Sona sirun...
Erp' kətak'nan akhch'əkerk',–
Sona yar...
Vart'avarri pasumə.
Sona sirun...
4. – Hay asi na, asi na,
Sona yar...
Karmir ginin t'asin a:
Sona sirun...
Təghek' yerp' kəkotorvin,–
Sona yar...
Hort'at'oghi pasin a.
Sona sirun...
5. – Sirun akhch'ik, naz unis,
Sona yar...
Shah zadayi saz unis:
Sona sirun...
Hoghem shah zadi gəlukh,
Sona yar...
Du im hok'um haz unis.
Sona sirun...

