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Գնացեք, տեսեք՝ ով է կերել այգին
Gnats'ek', tesek' ov e kerel aygin

Աշխույժ
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Գնա - ցե՛ք, տե - սե՛ք` ո՞վ
Gna - ts'ek', te - sek'
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կե - րել
ke - rel
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այ - գին:
ay - gin.









բա - րի - կեն - դան,
ba - ri - ken - t'an,

Գնացե՛ք, տեսե՛ք` ո՞վ է կերել այգին:–
Գնացին, տեսան` այծն է կերել այգին:

Այծըն ու այգին,
Այգին ու այծը,–
Ձեզ բարիկենդան, մեզ բարի զատիկ:
Գնացե՛ք, տեսե՛ք` ո՞վ է կերել այծը:–
Գնացին, տեսան` գայլն է կերել այծը:

Գայլըն ու այծը,
Այծըն ու այգին,–
Ձեզ բարիկենդան, մեզ բարի զատիկ:
Գնացե՛ք, տեսե՛ք` ո՞վ է կերել գայլը:–
Գնացին, տեսան` սուրն է կերել գայլը:

Սուրըն ու գայլը,
Գայլըն ու այծը,
Այծըն ու այգին,–
Ձեզ բարիկենդան, մեզ բարի զատիկ:
Գնացե՛ք, տեսե՛ք` ո՞վ է կերել սուրը:–
Գնացին, տեսան` ժանգն է կերել սուրը:

Ժանգըն ու սուրը,
Սուրըն ու գայլը,
Գայլըն ու այծը,
Այծըն ու այգին,–
Ձեզ բարիկենդան, մեզ բարի զատիկ:
* այս տակտերը հետագա տներում,
խոսքերին համապատասխան փոխհաջորդելով
կրկնվում և աստիճանաբար արագանում են




կե - րել
ke - rel
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այ - գին:
ay - gin.

 
  











Այ - ծըն ու այ - գին,
Ay - tsən u ay - gin,

մեզ
mez









բա - րի
ba - ri










 
  





Գնա - ցին, տե - սան`
Gna - ts'in, te - san




այ - գին ու այ - ծը,
ay - gin u ay - tsə,






զա - տիկ:
za - tik.

Gnats'ek', tesek' ov e kerel aygin.–
Gnats'in, tesan aytsn e kerel aygin.
Aytsən u aygin,
Aygin u aytsə,–
Dzez barikent'an, mez bari zatik.
Gnats'ek', tesek' ov e kerel aytsə.–
Gnats'in, tesan gayln e kerel aytsə.
Gaylən u aytsə,
Aytsən u aygin,–
Dzez barikent'an, mez bari zatik.
Gnats'ek', tesek' ov e kerel gaylə.–
Gnats'in, tesan surn e kerel gaylə.
Surən u gaylə,
Gaylən u aytsə,
Aytsən u aygin,–
Dzez barikent'an, mez bari zatik.
Gnats'ek', tesek' ov e kerel surə.–
Gnats'in, tesan zhangn e kerel surə.
Zhangən u surə,
Surən u gaylə,
Gaylən u aytsə,
Aytsən u aygin,–
Dzez barikent'an, mez bari zatik.
* these bars in the following verses are repeated
one after another according to lyrics,
and gradually speed up
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Գնացե՛ք, տեսե՛ք` ո՞վ է կերել ժանգը:–
Գնացին, տեսան` յուղն է կերել ժանգը:

Յուղըն ու ժանգը,
Ժանգըն ու սուրը,
Սուրըն ու գայլը,
Գայլըն ու այծը,
Այծըն ու այգին,–
Ձեզ բարիկենդան, մեզ բարի զատիկ:
Գնացե՛ք, տեսե՛ք` ո՞վ է կերել յուղը:–
Գնացին, տեսան` մուկն է կերել յուղը:

Մուկըն ու յուղը,
Յուղըն ու ժանգը,
Ժանգըն ու սուրը,
Սուրըն ու գայլը,
Գայլըն ու այծը,
Այծըն ու այգին,–
Ձեզ բարիկենդան, մեզ բարի զատիկ:
Գնացե՛ք, տեսե՛ք` ո՞վ է կերել մուկը:–
Գնացին, տեսան` կատուն է կերել մուկը:

Կատուն ու մուկը,
Մուկըն ու յուղը,
Յուղըն ու ժանգը,
Ժանգըն ու սուրը,
Սուրըն ու գայլը,
Գայլըն ու այծը,
Այծըն ու այգին,–
Ձեզ բարիկենդան, մեզ բարի զատիկ:
Գնացե՛ք, տեսե՛ք` ո՞վ է տարել կատուն:–
Գնացին, տեսան` հարսն է տարել կատուն:

Հարսըն ու կատուն,
Կատուն ու մուկը,
Մուկըն ու յուղը,
Յուղըն ու ժանգը,
Ժանգըն ու սուրը,
Սուրըն ու գայլը,
Գայլըն ու այծը,
Այծըն ու այգին,–
Ձեզ բարիկենդան, մեզ բարի զատիկ:

Gnats'ek', tesek' ov e kerel zhangə.–
Gnats'in, tesan yughn e kerel zhangə.
Yughən u zhangə,
Zhangən u surə,
Surən u gaylə,
Gaylən u aytsə,
Aytsən u aygin,–
Dzez barikent'an, mez bari zatik.
Gnats'ek', tesek' ov e kerel yughə.–
Gnats'in, tesan mukn e kerel yughə.
Mukən u yughə,
Yughən u zhangə,
Zhangən u surə,
Surən u gaylə,
Gaylən u aytsə,
Aytsən u aygin,–
Dzez barikent'an, mez bari zatik.
Gnats'ek', tesek' ov e kerel mukə.–
Gnats'in, tesan katun e kerel mukə.
Katun u mukə,
Mukən u yughə,
Yughən u zhangə,
Zhangən u surə,
Surən u gaylə,
Gaylən u aytsə,
Aytsən u aygin,–
Dzez barikent'an, mez bari zatik.
Gnats'ek', tesek' ov e tarel katun.–
Gnats'in, tesan harsn e tarel katun.
Harsən u katun,
Katun u mukə,
Mukən u yughə,
Yughən u zhangə,
Zhangən u surə,
Surən u gaylə,
Gaylən u aytsə,
Aytsən u aygin,–
Dzez barikent'an, mez bari zatik.

75

Գնացե՛ք, տեսե՛ք` ո՞վ է տարել հարսը:–
Գնացին, տեսան` փեսան է տարել հարսը:

Փեսան ու հարսը,
Հարսըն ու կատուն,
Կատուն ու մուկը,
Մուկըն ու յուղը,
Յուղըն ու ժանգը,
Ժանգըն ու սուրը,
Սուրըն ու գայլը,
Գայլըն ու այծը,
Այծըն ու այգին,–
Ձեզ բարիկենդան, մեզ բարի զատիկ:
Գնացե՛ք, տեսե՛ք` ո՞վ է տարել փեսան:–
Գնացին, տեսան` Աստված է տարել փեսան:

Աստված ու փեսան,
Փեսան ու հարսը,
Հարսըն ու կատուն,
Կատուն ու մուկը,
Մուկըն ու յուղը,
Յուղըն ու ժանգը,
Ժանգըն ու սուրը,
Սուրըն ու գայլը,
Գայլըն ու այծը,
Այծըն ու այգին,–
Ձեզ բարիկենդա՜ն, մեզ բարի զատիկ:

Gnats'ek', tesek' ov e tarel harsə.–
Gnats'in, tesan p'esan e tarel harsə.
P'esan u harsə,
Harsən u katun,
Katun u mukə,
Mukən u yughə,
Yughən u zhangə,
Zhangən u surə,
Surən u gaylə,
Gaylən u aytsə,
Aytsən u aygin,–
Dzez barikent'an, mez bari zatik.
Gnats'ek', tesek' ov e tarel p'esan.–
Gnats'in, tesan Astvats e tarel p'esan.
Astvats u p'esan,
P'esan u harsə,
Harsən u katun,
Katun u mukə,
Mukən u yughə,
Yughən u zhangə,
Zhangən u surə,
Surən u gaylə,
Gaylən u aytsə,
Aytsən u aygin,–
Dzez barikent'an, mez bari zatik.

