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Անձրևն եկավ / Andzrevn yekav
Փոքր ինչ աշխույժ սիրալիր
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1. Անձրևն եկավ շաղալեն,
Ուռու տերև դողալեն.

Վա՜յ, լե, լե, լե՜,
լե՜, լե, լե, լե՜,
լե՜, լե, լե՜:
Հըրես եկավ իմ աղբեր,
Ալ ձին տակին խաղալեն:

Վա՜յ, լե, լե, լե՜...
2. Դեմ աղոթրան խաչ անեմ,
Թըշնամու դեմ չանչ անեմ.

Վա՜յ, լե, լե, լե՜...
Ձեռըս գըցեմ վըզովը,
Մի երեսը պաչ անեմ:

Վա՜յ, լե, լե, լե՜...
3. Խալիչեքը փըռել եմ,
Նախշուն բարձեր դըրել եմ.

Վա՜յ, լե, լե, լե՜...
Թա՛ռլան ջան, քեզ ուտելու
Սեր, կարագ հազըրել եմ:

Վա՜յ, լե, լե, լե՜...
4. Տապկած հավի ճուտ բերեմ,
Ոչխարի մածուն մերեմ.

Վա՜յ, լե, լե, լե՜...
Որ գիտենաս, անո՜ւշ ջան,
Թե քեզ սըրտով կըսիրեմ:

Վա՜յ, լե, լե, լե՜...
5. Ղուշ մի դառնա թևավոր.
Դու խաղ կանչի՛ ձևավոր.

Վա՜յ, լե, լե, լե՜...
Յարաբ, կըլնի՞ էն օրը,
Որ գաս մեր տուն թագավոր:

Վա՜յ, լե, լե, լե՜...
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ղա - լեն.
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1. Andzrevn yekav shaghalen,
Urru terev doghalen:
Vay, le, le, le,
le, le, le, le,
le, le, le.
Həres yekav im akhper,
Al dzin takin khaghalen.
Vay, le, le, le...
2. Dem aghot'ran khach' anem,
T'əshnamu dem ch'anch' anem:
Vay, le, le, le...
Dzerrəs gəts'em vəzovə,
Mi yeresə pach' anem.
Vay, le, le, le...
3. Khalich'ek'ə p'ərrel em,
Nakhshun barts'er dərel em:
Vay, le, le, le...
T'arrlan jan, k'ez utelu
Ser, karak' hazərel em.
Vay, le, le, le...
4. Tapkats havi chut berem,
Voch'khari matsun merem:
Vay, le, le, le...
Vor gitenas, anush jan,
T'e k'ez sərtov kəsirem.
Vay, le, le, le...
5. Ghush mi darrna t'evavor:
Du khagh kanch'i dzevavor:
Vay, le, le, le...
Yarab, kəlni en orə,
Vor gas mer tun t'ak'avor.
Vay, le, le, le...



