Տամբուրեն / Tamburen
Գնայուն և անուշիկ
Allegretto


  


 


      

Նըխ - շուն թել,
Nəkh - shun t'el,

 





նըխ - շուն թել,
nəkh - shun t'el,


     

ինչ կէ - նիմ,
inch' ke - nim,

ինչ
inch'

չէ - նիմ,
ch'e - nim,



 

 







իմ նըխ - շուն թել տամ - բու - րեն,
im nəkh - shun t'el tam - bu - ren,









ձեն չը - հա - նե
dzen ch'ə - ha - ne







ուր հու - րեն:
ur hu - ren.

1. Նըխշուն թել, նըխշուն թել,
Իմ նըխշուն թել տամբուրեն,
Ինչ կէնիմ, ինչ չէնիմ,
Ձեն չհանե ուր հուրեն:

4. Լուսընկա, լուսընկա,
Իմ տամբուրեն կըշնկա,
Տառ մը տես, բառ մը տես,
Իմ տամբուրին ճար մը տես:

7. Նըխշուն թել, նըխշուն թել,
Իմ նըխշուն թել տամբուրեն,
Կըզնգա, կըշնկա,
Ուր անուշ ձենն է հուրեն:

2. Հավք իջավ երկընքուց,
Նըխշուն թելեր ուր կըտուց,
Հայ էնեց, հույ էնեց,
Իմ տամբուրեն հանգցըցուց:

5. Ախ, նանե, արտուտիկ,
Իջավ կալեր գողտուտիկ,
Դես նայեց, դեն նայեց,
Կերավ պապու ակըռտիք:

8. Նըստիմ հով, կըթիմ կով,
Զարկե զըմփիկ, պատիմ ծով,
Համ լողամ, համ շողամ,
Համ զիմ տամբուրեն գովամ:

3. Ճիվ ու ճիվ ճընըճղիկ,
Թըռավ մեծ առվի պըռկից,
Ծըլվըլաց, ճըվճըվաց,
Տամբուրեն թևով լըվաց:

6. Արտուտիկ, խատուտիկ,
Էկավ, դարձավ իմ քուրիկ,
Տառ բերեց, բառ բերեց,
Իմ տամբուրին ճար բերեց:

1. Nəkhshun t'el, nəkhshun t'el,
Im nəkhshun t'el tamburen,
Inch' kenim, inch' ch'enim,
Dzen ch'əhane ur huren.

4. Lusənka, lusənka,
Im tamburen kəshənka,
Tarr mə tes, barr mə tes,
Im tamburin char mə tes.

7. Nəkhshun t'el, nəkhshun t'el,
Im nəkhshun t'el tamburen,
Kəzənga, kəshənka,
Ur anush dzenn e huren.

2. Havk' ich'av yerkənk'uts',
Nəkhshun t'eler ur kətuts',
Hay enets', huy enets',
Im tamburen hangts'əts'uts'.

5. Akh, nane, artutik,
Ich'av kaler gokhtutik,
Des nayets', den nayets',
Kerav papu akərrtik'.

8. Nəstim hov, kət'im kov,
Zarke zəmp'ik, patim tsov,
Ham logham, ham shogham,
Ham zim tamburen govam.

3. Chiv u chiv chənəchghik,
T'ərrav mets arrvi pərrkits',
Tsəlvəlats', chəvchəvats',
Tamburen t'evov ləvats'.

6. Artutik, khatutik,
Ekav, darts'av im k'urik,
Tarr berets', barr berets',
Im tamburin char berets'.

