Ամպել ա, ձուն չի գալի, Շողեր ջան
Ampel a, dzun ch'i gali, Shogher jan
Նազելի
Moderato grazioso
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Սարիցը տուն չի գալի.

Շողե՜ր ջան.
Դու շորորա՛, դուն օրորա՛,
Շողե՜ր ջան,
Ամպի տակին ձուն կերևա,
Շողե՜ր ջան.
Սիրտըս կըրակով լըցված,

Շողե՜ր…
Դու շորորա՛…
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Շողե՜ր ջան,
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1. Ամպել ա, ձուն չի գալի,

Շողե՜ր…
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1. Ampel a, dzun ch'i gali,
Shogher jan,
Sarits'ə tun ch'i gali:
Shogher jan,
Du shorora, dun orora,
Shogher jan,
Ampi takin dzun kereva,
Shogher jan.
Sirtəs kərakov ləts'vats,
Shogher...
Ach'k'eris k'un ch'i gali.
Shogher...
Du shorora...
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2. Հուրք ա թափում վերիցը,

Շողե՜ր…
Ես վա՛ռա քո սերիցը.

Շողե՜ր…
Դու շորորա՛…
Վարդավառին ինձ համար

Շողե՜ր…
Ձուն բեր դու սարերիցը։

Շողե՜ր…
Դու շորորա՛…
3. Սարի գլխին ձուն եկավ,

Շողե՜ր ջան.
Շեկլիկ յարըս տուն եկավ,

Շողե՜ր ջան.
Ուն կերևա, ձուն կերևա,
Շողե՜ր ջան,
Բերդի տակին տուն կերևա,
Շողե՜ր ջան.
Դեռ մուրազիս չըհասած,

Շողե՜ր…
Վըրես խորունկ քուն եկավ։

Շողե՜ր…
Ուն կերևա…
4. Աշունն եկավ սարիցը,

Շողե՜ր…
Տերև թափեց ծառիցը.

Շողե՜ր…
Ուն կերևա…
Շողոն դարդով լըցվել ա,–

Շողե՜ր…
Հեռացել ա յարիցը։

Շողե՜ր…
Ուն կերևա…

2. Hurk' a t'ap'um verits'ə,
Shogher...
Yes varra k'o serits'ə:
Shogher...
Du shorora...
Vart'avarrin indz hamar
Shogher...
Dzun ber du sarerits'ə.
Shogher...
Du shorora...
3. Sari gəlkhin dzun yekav,
Shogher jan:
Sheklik yarəs tun yekav,
Shogher jan:
Un kereva, dzun kereva,
Shogher jan,
Bert'i takin tun kereva,
Shogher jan.
Derr murazis ch'əhasats,
Shogher...
Vəres khorunk k'un yekav.
Shogher...
Un kereva...
4. Ashunn yekav sarits'ə,
Shogher...
Terev t'ap'ets' tsarrits'ə:
Shogher...
Un kereva...
Shoghon dardov ləts'vel a,–
Shogher...
Herrats'el a yarits'ə.
Shogher...
Un kereva...

