Յար, յար էրվա / Yar, yar erva

1. Կըրակը թըռավ քարից,

Յար, յար էրվա, հո՜, հո՜յ, հո՜յ,
Ես կըմեռնեմ քո դարդից,

Էրվա, յարո ջան:
Հաց եմ թըխել մըշակին,

Յար, յար ,էրվա , հոյ , հոյ,
Ետ եմ նըստել դոշակին,

1. Kərakə t’ərrav k’arits’,
Yar, yar erva, ho, hoy, hoy,
Yes kəmerrnem k’o dardits’,
Erva, yaro jan.
Hats’ em t’əkhel məshakin,
Yar, yar, erva, hoy, hoy,
Yet em nəstel doshakin
Erva, yaro jan.

Էրվա, յարո ջան:
2. Խըմել եմ նըռան գինին,
Հոտ քաշել մանիշակին:
Հաց եմ թըխել, գարի ա,
Էս ի՜նչ դժվար տարի ա:
3. Ծով ա դառել մեր դաշտը,
Լիքը հաց ա մեր տաշտը:

2. Khəmel em nərran ginin,
Hot k’ashel manishakin.
Hats’ em t’əkhel, gari a,
Es inch’ dəzhvar tari a.

3. Tsov a darrel mer dashtə,
Lik’ə hats’ a mer tashtə.
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Բոստանումըս մաղդանոս
Bostanuməs maghdanos
1.Բոստանումըս մաղդանոս,
Ի՞նչ ըսեցիր, էկար հոս,
Քո մըտքինը հասկըցա,
Քո ուզածը չըկա հոս:
2. Մեր քաղաքի մընչերը
Հոպ-հոպ կանեն տանձերը,
Քանի աղջիկ կըտեսնեն,
Վեր կոլորեն բեղերը:
3. Կալը կալել, կալսել ենք,
Ցորեն հատիկ ջոկել ենք,
Ուզած աղջիկ, ուզած մանչ
Գողտուկ իրար պաքել են:
4. Շեմ ու ըշնորհ աթըմբար,
Խոս խորաթան շուն շընվոր,
Մատնի նըշան կիրիշան,
Պատգամ բերին էս դըռան:
5. Պըզտիկ օդեն բեհ տվի,
Հարսիկ հարսըն տեսել իմ,
Փեսա տեսին կողք կողքի,
Էկան նըստան խընջույքի:
6. Հարսի շորեր հագուցին,
Ճակտին շերից շարեցին,
Արծաթ գոտի, օսկի զարդ,
Թևին խաս-խաս կապեցին:

1.Bostanuməs maghdanos,
Inch’ əsets’ir, ekar hos,
K’o mətk’inə haskəts’a,
K’o uzatsə ch’əka hos.

2. Mer k’aghak’i mənch’erə,
Hop-hop kanen tandzerə,
K’ani aghjik kətesnen,
Ver koloren begherə.
3. Kalə kalel, kalsel enk’,
Ts’oren hatik jokel enk’,
Uzats akhch’ik, uzats manch’,
Gokhtuk irar pak’el en.

4. Shen u shənor at’əmbar,
Khos khorat’an shun shənvor,
Matni nəshan kirishan.
Patgam berin es dərran.
5. Pəztik ot'en beh təvi,
Harsik harsən tesel im,
P’esa tesin kokhk’ kokhk’i,
Ekan nəstan khənjuyk’i.

6. Harsi shorer hak’uts’in,
Chaktin sherits’ sharets’in,
Artsat’ goti, oski zart’
T’evin khas-khas kapets’in.

