Ծամթելիկ / Tsamt'elik
Գնայուն, կայտառ
Allegretto
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Տղա.

Աղջիկ.

Տղա.

1. Ծամթելիկ ծանրութենեն
Ծամթել կըտրավ, ծովերն ընկավ:

Լողվորդի խաս լը ե՛ս եմ,
Բաշ լը ե՛ս եմ,
Պիտ չըհանեմ ծամթել ծովեն:

Girl:

Boy:

2. Զիմ գըլխի գագաթ կիտամ,
Պիտի հանես ծամթել ծովեն:

Girl:

Ի՞նչ կէնեմ գըլխի գագաթ,

Boy:

Լողվորդի խաս լը ե՛ս եմ,
Բաշ լը ե՛ս եմ,
Պիտ չհանեմ ծամթել ծովեն:
Աղջիկ.

Տղա.

3. Զիմ վըզի գարդան կիտամ,
Պիտի հանես ծամթել ծովեն:
Ի՞նչ կէնեմ վըզի գարդան,

Լողվորդի խաս լը ե՛ս եմ...
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Tsamt'elik, tsam, tsamt'elik,
Barak t'elik:

Ծամթելիկ, ծա՛մ, ծամթելի՛կ,
Բարակ թելիկ.
Աղջիկ.
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Girl:

Boy:

1. Tsamt'elik tsanrut'enen
Tsamt'el kətrav, tsovern ənkav.
Loghvort'i khas lə yes em,
Bash lə yes em,
Pit ch'əhanem tsamt'el tsoven.
2. Zim gəlkhi gagat' kitam,
Piti hanes tsamt'el tsoven.
Inch' kenem gəlkhi gagat',
Loghvort'i khas lə yes em,
Bash lə yes em,
Pit ch'əhanem tsamt'el tsoven.
3. Zim vəzi gardan kitam,
Piti hanes tsamt'el tsoven.
Inch' kenem vəzi gardan,
Loghvort'i khas lə yes em...



Աղջիկ.

Տղա.

4. Զիմ մայդան ճակատ կիտամ,
Պիտի հանես ծամթել ծովեն:

Girl:

Ի՞նչ կէնեմ մայդան ճակատ,

Boy:

Լողվորդի խաս լը ե՛ս եմ...
Աղջիկ.

Տղա.

5. Զիմ մեջքի քամար կիտամ,
Պիտի հանես ծամթել ծովեն:

Girl:

Ի՞նչ կէնեմ մեջքի քամար,

Boy:

Լողվորդի խաս լը ե՛ս եմ...
Աղջիկ.

Տղա.

6. Զիմ ոտքի կոշիկ կիտամ,
Պիտի հանես ծամթել ծովեն:
Ի՞նչ կէնեմ ոտքի կոշիկ,

Girl:

Տղա.

7. Զիմ թուխ-թուխ աչքեր կիտամ,
Պիտի հանես ծամթել ծովեն:
Ի՞նչ կէնեմ թուխ-թուխ աչքեր,

Տղա.

8. Զիմ կարմիր թըշեր կիտամ,
Պիտի հանես ծամթել ծովեն:
Ի՞նչ կէնեմ կարմիր թըշեր,

Տղա.

9. Զիմ շամամ ծըծեր կիտամ,
Պիտի հանես ծամթել ծովեն:
Ի՞նչ կէնեմ շամամ ծըծեր,

Տղա.

10. Զիմ գոտուց բարձըր կիտամ,
Պիտի հանես ծամթել ծովեն:
Ի՞նչ կէնեմ գոտուց բարձըր,

Boy:

Girl:

Boy:

Girl:

Boy:

Տղա.

11. Զիմ գոտուց ցածըր կիտամ,
Պիտի հանես ծամթել ծովեն:

Լողվորդի խաս լը ե՛ս եմ,
Բաշ լը ե՛ս եմ,
Պիտի խանեմ ծամթել ծովեն:

Inch' kenem t'ukh-t'ukh ach'k'er,
Loghvort'i khas lə yes em...
8. Zim karmir t'əsher kitam,
Piti hanes tsamt'el tsoven.
Inch' kenem karmir t'əsher,
Loghvort'i khas lə yes em...
9. Zim shamam tsətser kitam,
Piti hanes tsamt'el tsoven.
Inch' kenem shamam tsətser,
Loghvort'i khas lə yes em...

Girl: 10. Zim gotuts' barts'ər kitam,
Piti hanes tsamt'el tsoven.
Boy:

Լողվորդի խաս լը ե՛ս եմ...
Աղջիկ.

6. Zim vot'k'i koshik kitam,
Piti hanes tsamt'el tsoven.

7. Zim t'ukh-t'ukh ach'k'er kitam,
Piti hanes tsamt'el tsoven.

Լողվորդի խաս լը ե՛ս եմ...
Աղջիկ.

Inch' kenem mech'k'i k'amar,
Loghvort'i khas lə yes em...

Girl:

Լողվորդի խաս լը ե՛ս եմ...
Աղջիկ.

5. Zim mech'k'i k'amar kitam,
Piti hanes tsamt'el tsoven.

Inch' kenem vot'k'i koshik,
Loghvort'i khas lə yes em...

Լողվորդի խաս լը ե՛ս եմ...
Աղջիկ.

Inch' kenem maydan chakat,
Loghvort'i khas lə yes em...

Boy:

Լողվորդի խաս լը ե՛ս եմ...
Աղջիկ.

4. Zim maydan chakat kitam,
Piti hanes tsamt'el tsoven.

Inch' kenem gotuts' barts'ər,
Loghvort'i khas lə yes em...

Girl: 11. Zim gotuts' ts'atsər kitam,
Piti hanes tsamt'el tsoven.
Boy:

Loghvort'i khas lə yes em,
Bash lə yes em,
Piti khanem tsamt'el tsoven.
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