Դան, դան, դանեդան / Dan, dan, danedan
Չափավոր և կատակով
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Դան, դան, դանեդան,
Ձի հավ մը կեր, կոլոտ էր,

Դան, դան...
Փողցեփողոց ման կու գեր,

Դան, դան...
Ինչ որ գըտներ՝ կուլ կու տեր,

Դան, դան...
Պուտուկ փըլավ էփեցի,

Դան, դան...
Կոլոտ հավուն կերցուցի:

Դան, դան...
— Կոլոտ հավ, ձի ձու ածա:

Դան, դան...
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Դան, դան...
— Դարբին, ձի դանակ մը տուր:

Դան, դան...
Դանակ տըվի հովըվուն.

Դան, դան...
— Հովիվ, ձի մաքի մը տուր:

Դան, դան...
Մաքին տըվի Աստծուն.

Դան, դան...
— Աստված, ձի աղբեր մը տուր,

Դան, դան...
— Աղբեր, աղբեր, ես քեզ շուն,

Դան, դան...

Տարա տըվի դարբընին.

— Ի՞նչիս բարձե քու իշուն:

Dan, dan, danedan,
Dzi hav mə ker, kolot er,
Dan, dan...
P'oghts'ep'oghots' man ku ger,
Dan, dan...
Inch' vor gətner kul ku ter,
Dan, dan...
Putuk p'əlav ep'ets'i,
Dan, dan...
Kolot havun kerts'uts'i.
Dan, dan...
— Kolot hav, dzi dzu atsa.
Dan, dan...
Tara təvi darp'ənin:

Dan, dan...
— Darp'in, dzi danak mə tur.
Dan, dan...
Danak təvi hovəvun:
Dan, dan...
— Hoviv, dzi mak'i mə tur.
Dan, dan...
Mak'in təvi Astətsun,
Dan, dan...
— Astvats, dzi akhper mə tur,
Dan, dan...
— Akhper, akhper, es k'ez shun,
Dan, dan...
— Inch'is barts'e k'u ishun.





Դան, դան...
— Խընգնե խինե, ապըրշում:

Դան, դան...
Մի օձ տեսա ճըլպըտուն,

Դան, դան...
Փախավ, մըտավ Սալբու տուն:

Դան, դան...
Սալբի նըստեր սազ կանա,

Դան, դան...
Գըլուխ կորեր, նազ կանա,

Դան, դան...
Հավերն էկան՝ քըշ կանա:

Դան, դան...

Dan, dan...
— Khəngne khine, apərshum.
Dan, dan...
Mi ots' tesa chəlpətun,
Dan, dan...
P'akhav, mətav Salbu tun.
Dan, dan...
Salbi nəster saz kana,
Dan, dan...
Gəlukh korer, naz kana,
Dan, dan...
Havern ekan k'əsh kana.
Dan, dan...

