Հոյ, Նազան / Hoy, Nazan
Կայտառ
Joyeux

          
   

Հո՜յ,
Hoy,

Նա՛ - զան իմ,
Na - zan im,


      
Նա՛ - զան,
Na - zan,


    

Նա՛ - զան իմ, ջա՜ն,
Na - zan im, jan,

      


դու
du

բա - րով
ba - rov

խոր խոր

ձո - րե -րով

ե - կար:

khor khor

dzo - re - rov

ye - kar.




  

  


Գար Գըլ
Gar
Gəl

 

հո՜յ,

Նա՛ - զան

իմ,

Նա՛ - զան իմ,

hoy,

Na - zan

im,

Na - zan im,

 

ջա՜ն,
jan,

  
Նա՛ - զան
Na - zan



      
կա - նաչ
ka - nach'

  


իմ,
im,

 

Նա՛ - զան իմ:
Na - zan im.

       


սա - րե - րով
sa - re - rov

կա - նաչ
ka - nach'

    

 

Նա՛ - զան իմ,
Na - zan im,

   

ե - կար,
ye - kar,

 

  

          


ե - կար,
ye - kar,

      


սա - րե - րով
sa - re - rov





  

ինձ
նախ
inz
nakh

հա - մար
շուն - թև
ha - mar
shun - t'ev

-

     
Յա՜ր ջան,
Yar jan,

դու
du

  
խոր խոր
khor khor

ե - կար,
ye - kar,

  


նան սի - րուն
խիս վը - րով
nan
si - run
khis və - rov

-

Նա՛ - զան իմ.
Na - zan im:





ծա - ղիկ
պը - տիտ
tsa - ghik
pə - tit

ես,
տուր,
es,
tur,

    

ա
թի
a
t'i

-

ղու - նիկ
թեռ - նիկ
ghu - nik
t'err - nik

ես.
ես:
es:
es.

       


բա - րով
ba - rov

  

ձո - րե - րով
dzo - re - rov

ե - կար,
ye - kar,

 
ե - կար:
ye - kar.

Հո՜յ, Նա՛զան իմ, Նա՛զան իմ,
Ջա՜ն, Նա՛զան իմ, Նա՛զան իմ.

Hoy, Nazan im, Nazan im,
Jan, Nazan im, Nazan im:

Նա՛զան, դու բարով եկար,
Կանաչ սարերով եկար,
Խոր խոր ձորերով եկար:

Nazan, du barov yekar,
Kanach' sarerov yekar,
Khor khor dzorerov yekar.



1. Գարնան սիրուն ծաղիկ ես,

Հո՜յ, Նա՛զան իմ, Նա՛զան իմ,
Ինձ համար աղունիկ ես.

Ջա՜ն, Նա՛զան իմ, Նա՛զան իմ.
Գըլխիս վըրով պըտիտ տուր,

Հո՜յ, Նա՛զան իմ, Նա՛զան իմ.
Նախշուն-թև թիթեռնիկ ես:

Ջա՜ն, Նա՛զան իմ, Նա՛զան իմ:
Յա՜ր ջան, դու բարով եկար,
Կանաչ սարերով եկար,
Խոր խոր ձորերով եկար:
2. Ճամբա՛ տըվեք` առաջ գամ,

Հո՜յ, Նա՛զան...
Սիրած յարիս բարև տամ.

Ջա՜ն, Նա՛զան...
Ուխտ եմ արել, որ առնեմ,

Հո՜յ, Նա՛զան...
Թող տեսնի աշխարհ ալամ:

Ջա՜ն, Նա՛զան...
Նա՛զան, դու...
3. Սա՛րեր, ձո՛րեր, ետ կացե՛ք,

Հո՜յ, Նա՛զան...
Իմ յարի ճամբեն բացե՛ք.

Ջա՜ն, Նա՛զան...
Յար յարի հետ խոսելիս

Հո՜յ, Նա՛զան...
Ականջ արեք, իմացե՛ք:

Ջա՜ն, Նա՛զան...

1. Garnan sirun tsaghik es,
Hoy, Nazan im, Nazan im,
Indz hamar aghunik es:
Jan, Nazan im, Nazan im:
Gəlkhis vərov pətit tur,
Hoy, Nazan im, Nazan im:
Nakhshun-t'ev t'it'errnik es.
Jan, Nazan im, Nazan im:
Yar jan, du barov yekar,
Kanach' sarerov yekar,
Khor khor dzorerov yekar.
2. Champ'a təvek' arrach' gam,
Hoy, Nazan...
Sirats yaris barev tam:
Jan, Nazan...
Ukht em arel, vor arrnem,
Hoy, Nazan...
T'ogh tesni ashkhar alam.
Jan, Nazan...
Nazan, du...
3. Sarer, dzorer, yet kats'ek',
Hoy, Nazan...
Im yari champ'en bats'ek':
Jan, Nazan...
Yar yari het khoselis
Hoy, Nazan...
Akanj arek', imats'ek'.
Jan, Nazan...

Յա՛ր ջան...

Yar jan...

4. Նըշի ծառին նուշ կըլնի,

4. Nəshi tsarrin nush kəlni,
Hoy, Nazan...
Vart'i hotn anush kəlni,
Jan, Nazan...
Yeranek en akhch'əkan
Hoy, Nazan...
Sirats yarin t'ush kəlni.
Jan, Nazan...

Հո՜յ, Նա՛զան...
Վարդի հոտն անուշ կըլնի,

Ջա՜ն, Նա՛զան...
Երանեկ էն աղջկան`

Հո՜յ, Նա՛զան...
Սիրած յարին թուշ կըլնի:

Ջա՜ն, Նա՛զան...
Նա՛զան, դու...

Nazan, du...

2

