Իմ չինարի յարը / Im ch'inari yarə
Աշխույժ և գնայուն
Allegretto con amabilita
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որ - դին մեռ - նի,
vor - t'in merr - ni,

ի - րա չար սըր - տով
i - ra ch'ar sər - tov

   

ե - լավ.
ye - lav:
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-



րը:
rə.




յա ya -

րը.
rə:






յա - րը:
ya - rə.
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1. Արև թըռվըռով ելավ,

Իմ չինարի յարը,
Մեր բանը կըռվով ելավ.

Դարդիման յարը.
Թըշնամու որդին մեռնի,

Իմ չինարի յարը,
Իրա չար սըրտով ելավ:

Դարդիման յարը:
Իմ չինարի յարը,
Իմ չինարի յարը,
Իմ չինարի յարը,
Գովական յարը:
2. Ճըրագը վառա, վառա,

Իմ չինարի...
Հոր հետ վատամարդ դառա,

Դարդիման...
Մեր ու աղբեր թող տըվի,

Իմ չինարի...
Ես իմ սիրածին առա:

Դարդիման...
Իմ չինարի...

1. Arev t'ərrvərrov yelav,
Im ch'inari yarə,
Mer banə kərrvov yelav:
Dardiman yarə:
T'əshnamu vort'in merrni,
Im ch'inari yarə,
Ira ch'ar sərtov yelav.
Dardiman yarə.
Im ch'inari yarə,
Im ch'inari yarə,
Im ch'inari yarə,
Govakan yarə.
2. Chərak'ə varra, varra,
Im ch'inari...
Hor het vatamart' darra,
Dardiman...
Mer u akhper t'ogh təvi,
Im ch'inari...
Yes im siratsin arra.
Dardiman...
Im ch'inari...

Դարդիման...

3. K'arap'i tserin kanch'i,
Im ch'inari...
T'ogh t'əshnamin amanch'i:
Dardiman...
Arevit merrnem, yar jan,
Im ch'inari...
Ch'inari pes kananch'i.
Dardiman...

Իմ չինարի...

Im ch'inari...

3. Քարափի ծերին կանչի՛,

Իմ չինարի...
Թո՛ղ թըշնամին ամանչի.

Դարդիման...
Արևի՛դ մեռնեմ, յա՜ր ջան,

Իմ չինարի...
Չինարի պես կանանչի՛:

