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Ձիգ տու, քաշի / Dzik' tu, k'ashi
(Ա) / (A)
Աշխույժ
Vivace

  

Ձի՛գ տու,
Dzik' tu,

   



հո՜.
ho:

 

 
քա - շի՛,
k'a - shi,







 
 

ա՜յ
ay

ե - զը, ա՛ - րա հո՜,
ye - zə, a - ra ho,

       


լու - ծըդ
lu - tsət

մա - շի,
ma - shi,

            




       



ա՜յ
ay

  

հո՜,
ho,



 
 
     

ա՛ - րա հո՜,
a - ra ho,

ա՛ - րա
a - ra

1. Ձի՛գ տու, քաշի՛, ա՜յ եզը,

Ա՛րա, հո՜, հո՛, ա՛րա, հո՜.
Լուծըդ մաշի, ա՜յ եզը.

Ա՛րա, հո՜, հո՛, ա՛րա, հո՜:
Աստված պահե քու տերը,

Ա՛րա, հո՜, հո՛, ա՛րա, հո՜:
Մի՛նն էլ տաշի, ա՜յ եզը:

Ա՛րա, հո՜, հո՛, ա՛րա, հո՜:

1. Dzik' tu, k'ashi, ay yezə,
Ara, ho, ho, ara, ho:
Lutsət mashi, ay yezə:
Ara, ho, ho, ara, ho.
Astvats pahe k'u terə,
Ara, ho, ho, ara, ho.
Minn el tashi, ay yezə.
Ara, ho, ho, ara, ho.






հո՜:
ho.



2. Մեր գութանը օդած ա,

Ա՛րա, հո՜...
Ա՛րա, հո՜...
Ա՛րա, հո՜...
Ա՛րա, հո՜...

Ա՛րա, հո՜...
Ա՛րա, հո՜...
Քե՛զ ձեն կըտան տեր-մըշակ:

ե - զը.
ye - zə:




ա՛ - րա
a - ra




3. Շողքըն ընկավ ծըմակին,
Աստված կըտա մըշակին.
Սուր գութանը ծիր գընաց,
Տեր-մըշակը քամակին:

Ա՛րա, հո՜...

2. Mer gut'anə odats a,
Ara, ho...
Yezants' usə not'ats a:
Ara, ho...
Vare varə, ay gut'an,
Ara, ho...
Haziv khop'ə zodats a.
Ara, ho...

Մինը հազա՛ր տուր, Ա՛ստված,

 
 

Ա՛րա, հո՜...

Հազիվ խոփը զոդած ա:

Սո՛ւրբ ա, սո՛ւրբ ա քու փեշակ.



Ա՛րա, հո՜...

Վարե՛ վարը, ա՜յ գութան,

Ա՛րա, հո՜...



 

Ա՛րա, հո՜...

Եզանց ուսը նոթած ա.

4. Սերմե՛, սերմե՛, ա՜յ մըշակ,

Ա՛րա, հո՜...





ա՜յ
ay



3. Shokhk'ən ənkav tsəmakin,
Ara, ho...
Astvats kəta məshakin:
Ara, ho...
Sur gut'anə tsir gənats',
Ara, ho...
Ter-məshakə k'amakin.
Ara, ho...

4. Serme, serme, ay məshak,
Ara, ho...
Surp' a, surp' a k'u p'eshak:
Ara, ho...
Minə hazar tur, Astvats,
Ara, ho...
K'ez dzen kətan ter-məshak.
Ara, ho...

Եռանդուն, ազատ չափով
Energico, tempo rubato

  



Ձի՛գ տու,
Dzik' tu,
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(Բ) / (B)

        


 


քա - շի՛,
k'a - shi,

ա՜յ
ay

եզ - նը,
yez - nə,

            
     
 


3

ա՜յ լու - ծըդ մա - շի, ա՜յ եզ - նը,
ay lu - tsət ma - shi, ay yez - nə,





Ձի՛գ տո,
Աստ - ված
Dzik' to,
Ast - vats


  


   

  
 

ա՜յ
ա՜յ
ay
ay

hey (ə)ra, hey,



ա՛- րա, հո՜,
a - ra, ho,

              



ա՛ - րա, հո՜,
a - ra, ho,

ա՛ - րա հո՜:
a - ra ho.


     




քա՛ - շի,
պա - հե
k'a - shi,
pa - he

հե՛յ (ը)րա, հե՜յ,

 

ա՛- րա, հո՜,
a - ra, ho,

(Գ) / (C)

Աշխույժ
Vivace

   

  






լյու - ծըդ
մինն էլ
lyu - tsət
minn el

   

հ՜ո,
ho,

ա՛յ
քու
ay
k'u




եզ
տա
yez
ta


 

-

նը,
րը,
nə,
rə,

-

շի,
ղի,
shi,
ghi,



   


 

հ՜ո,
ho,

    


մա
կտա
ma
kta




    




ա՛յ,

եզ

-

նը,

ay,

yez

-

nə,



հե՛յ (ը)րա, հե՜յ:
hey (ə)ra, hey.

1. Ձի՛գ տո, քա՛շի, ա՛յ եզնը,

Հո՜, հե՛յ (ը)րա, հե՜յ,
Ա՜յ լյուծըդ մաշի, ա՛յ եզնը,

Հո՜, հե՛յ (ը)րա, հե՜յ,
Աստված պահե քու տարը,

Հո՜, հե՛յ...
Ա՜յ մինն էլ կտաղի, ա՛յ եզնը:

Հո՜, հե՛յ...
2. Կյութանը օթոց ա,

Հո՜, հե՛յ...
Ա՜յ եզանց օսը նոթաց ա,

Հո՜, հե՛յ...
Վա՛րե, վա՛րե, ա՛յ կյութան,

Հո՜, հե՛յ...
Ա՜յ անճախ խոփը զոթաց ա:

Հո՜, հե՛յ...




1. Dzik' to, k'ashi, ay yeznə,
Ho, hey, (ə)ra, hey,
Ay lyutsət mashi, ay yeznə,
Ho, hey, (ə)ra, hey,
Astvats pahe k'u tarə,
Ho, hey...
Ay minn el ktaghi, ay yeznə.
Ho, hey...
2. Kyut'anə ot'ots' a,
Ho, hey...
Ay yezants' osə not'ats' a,
Ho, hey...
Vare, vare, ay kyut'an,
Ho, hey...
Ay anchakh khop'ə zot'ats' a.
Ho, hey...



