Գնացեք տեսեք՝ ով է կերել այծը
Gnats'ek' tesek' ov e kerel aytsə
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բա - րե - կեն - դան,
ba - re - ken - t'an,

1. Գնացեք տեսեք՝ ով է կերել այծը.
Գնացին տեսան՝ գայլն է կերել այծը:

Գայլն ու այծը,
Այծն ու գայլը,
Ձեզ՝ բարեկենդան,
Մեզ՝ բարի զատիկ:
2. Գնացեք տեսեք՝ ով է կերել գայլը.
Գնացին տեսան՝ արջն է կերել գայլը:

Արջն ու գայլը,
Գայլն ու այծը,
Ձեզ՝ բարեկենդան,
Մեզ՝ բարի զատիկ:
3. Գնացեք տեսեք՝ ով է կերել արջը.
Գնացին տեսան՝ թուրն է կերել արջը:

Թուրն ու արջը,
Արջն ու գայլը,
Գայլն ու այծը,
Ձեզ՝ բարեկենդան,
Մեզ՝ բարի զատիկ:
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այ - ծը.
ay - tsə:

  
  





Գայ - լըն ու այ - ծը,
Gay - lən u ay - tsə,
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Գնա - ցին տե - սան՝
Gna - ts'in te - san




այ - ծըն ու գայ - լը,
ay - tsən u gay - lə,






զա - տիկ:
za - tik.

1. Gnats'ek' tesek' ov e kerel aytsə:
Gnats'in tesan gayln e kerel aytsə.
Gaylən u aytsə,
Aytsən u gaylə,
Dzez barekent'an,
Mez bari zatik.
2. Gnats'ek' tesek' ov e kerel gaylə:
Gnats'in tesan arch'n e kerel gaylə.
Arch'ən u gaylə,
Gaylən u aytsə,
Dzez barekent'an,
Mez bari zatik.
3. Gnats'ek' tesek' ov e kerel arch'ə:
Gnats'in tesan t'urn e kerel arch'ə.
T'urən u arch'ə,
Arch'ən u gaylə,
Gaylən u aytsə,
Dzez barekent'an,
Mez bari zatik.
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4. Գնացեք տեսեք՝ ով է կերել թուրը.
Գնացին տեսան՝ ժանգն է կերել թուրը:

Ժանգն ու թուրը,
Թուրն ու արջը,
Արջն ու գայլը,
Գայլն ու այծը,
Ձեզ՝ բարեկենդան,
Մեզ՝ բարի զատիկ:
5. Գնացեք տեսեք՝ ով է կերել ժանգը.
Գնացին տեսան՝ հողն է կերել ժանգը:

Հողն ու ժանգը,
Ժանգն ու թուրը,
Թուրն ու արջը,
Արջն ու գայլը,
Գայլն ու այծը,
Ձեզ՝ բարեկենդան,
Մեզ՝ բարի զատիկ:

4. Gnats'ek' tesek' ov e kerel t'urə:
Gnats'in tesan zhangn e kerel t'urə.
Zhangən u t'urə,
T'urən u arch'ə,
Arch'ən u gaylə,
Gaylən u aytsə,
Dzez barekent'an,
Mez bari zatik.
5. Gnats'ek' tesek' ov e kerel zhangə:
Gnats'in tesan hoghn e kerel zhangə.
Hoghən u zhangə,
Zhangən u t'urə,
T'urən u arch'ə,
Arch'ən u gaylə,
Gaylən u aytsə,
Dzez barekent'an,
Mez bari zatik.

* այս տակտերը հետագա տներում, խոսքերին համապատասխան
փոխհաջորդելով կրկնվում և աստիճանաբար արագանում են
* these bars in the subsequent verses are repeated one after
another according to the lyrics, and gradually speed up

