
LYRICS 

Lyrics: Vahram Petrosyan 

Music: Vahram Petrosyan 

Original Lyrics (in Armenian language) Transcription 

Քո խռպոտ ձայնով ինձ երեկ ասացիր 

«Արի ամուսնանանք» 

Երբ տեսար՝ հույս չկա, թողիր, գնացիր 

Ու էլ քեզ չգտանք 

Ո՞նց քո կինը դառնամ, մի պահ մտածի՛ր, 

ՈՒ եկ այդ մասին մոռանանք 

 

Դե էլ մի, 

Դե էլ մի, 

Դե էլ մի բարկացրու՛ ինձ 

 

Վե՛ր կաց հենց հիմա ու արի, արի 

Ինձ հրավիրիր պարի 

Կամ պարի՛ր,կամ էլ տուն ճանապարհի՛ր ինձ 

Հերի՛ք, հերի՛ք, հերի՛ք է 

 

Ո՞նց իմ սիրտը քեզ տամ էլի 

Ո՞նց էլ քեզ հավատամ էլի 

Դու դարձել ես անտանելի 

Չունեմ էլ քո կարիքը 

Ո՞նց լինեմ էլ քո կինը ես 

Ո՞նց լինեմ քո կողքինը ես 

Չգիտես դու իմ գինը 

Ես գիտեմ գլխիս գալիքը 

 

Ինձ դու էլ,դու էլ մի աչքով չնայես 

Հին լացկանը չեմ ես 

 

K‘o khrrpot dzaynov indz yerek asats’ir 
„Ari amusnanank‘“ 
Yerb tesar huys ch’ka, t’oghir, gnats’ir 
U el k’ez ch’gtank’ 
Vonts’ k’o kinë darrnam? Mi pah mtatsir! 
U yek ayd masin morranank’ 
 
De el mi, 
De el mi, 
De el mi barkats’ru indz! 
 
Ver kats’ hents’ hima u ari, ari! 
Indz hravirir pari 
Kam parir! Kam el tun chanaparhir indz! 

Herik’! Herik’! Herik’ e! 
 
Vonts’ im sirtë k’ez tam eli? 
Vonts’ el k’ez havatam eli? 
Du dardzel yes antaneli 
Ch’unem el k’o karik’ë 
Vonts’ linem el k’o kinë yes 
Vonts’ linem k’o koghk’inë yes 
Ch’gites du im ginë 
Yes gitem glkhis galik’ë 
 
Indz du el, du el mi ach’k’ov ch’nayes 
Hin lats’kanë ch’yem yes 



Դու ինձ համար սերդ չխնայես 

Դու չգիտես 

Որ քեզ հետ մի վայրկյան էլ չեմ մնա ես 

Թե կողքերդ նայես 

 

Դե էլ մի, 

Դե էլ մի, 

Դե էլ մի բարկացրու՛ ինձ 

 

Վե՛ր կաց հենց հիմա ու արի, արի 

Ինձ հրավիրիր պարի 

Կամ պարի՛ր,կամ էլ տուն ճանապարհի՛ր ինձ 

Հերի՛ք, հերի՛ք, հերի՛ք է 

 

Ո՞նց իմ սիրտը քեզ տամ էլի 

Ո՞նց էլ քեզ հավատամ էլի 

Դու դարձել ես անտանելի 

Չունեմ էլ քո կարիքը 

Ո՞նց լինեմ էլ քո կինը ես 

Ո՞նց լինեմ քո կողքինը ես 

Չգիտես դու իմ գինը 

Ես գիտեմ գլխիս գալիքը 

Գիտեմ գլխիս գալիքը 

 

Դե պարի՛ր կամ էլ ինձ ծափահարի՛ր 

–Դե պարի՛ր,կամ էլ մեզ ծափահարի՛ր, 

Դե պարի՛ր,կամ ինձ տուն ճանապարհի՛ր 

–Դե պարի՛ր,կամ մեզ տուն ճանապարհի՛ր, 

Տե՛ս, ասում եմ վերջին անգամ՝ դե արի՛ 

–Ասում է վերջին անգամ՝ դե արի՛ 

Պարի՛ր կամ ինձ տուն ճանապարհի՛ր 

–Դե պարի՛ր կամ մեզ տուն ճանապարհի՛ր,դե պարի՜ 

 

Du indz hamar serd ch’khnayes 
Du ch’gites 
Vor k’ez het mi vayrkyan el ch’em mna yes 
T’e koghk’erd nayes 
 
De el mi, 
De el mi, 
De el mi barkats’ru indz! 
 
Ver kats’ hents’ hima u ari, ari! 
Indz hravirir pari 
Kam parir! Kam el tun chanaparhir indz! 

Herik’! Herik’! Herik’ e! 
 
Vonts’ im sirtë k’ez tam eli? 
Vonts’ el k’ez havatam eli? 
Du dardzel yes antaneli 
Ch’unem el k’o karik’ë 
Vonts’ linem el k’o kinë yes 
Vonts’ linem k’o koghk’inë yes 
Ch’gites du im ginë 
Yes gitem glkhis galik’ë 
Gitem glkhis galik’ë 
 
De parir kam el indz tsap’aharir! 
(De parir kam el indz tsap’aharir!) 
De parir kam indz tun chanaparhir! 
(De parir kam indz tun chanaparhir!) 
Tes! Asum em verjin angam de ari! 
(Asum e verjin angam de ari!) 
Parir kam indz tun chanaparhir! 
(De parir kam mez tun chanaparhir, de pari!) 



Այսօր լավ է սկսվել օրս 

Դե հիմա պարում ենք բոլորս......... 

 

Ո՞նց իմ սիրտը քեզ տամ էլի 

Ո՞նց էլ քեզ հավատամ էլի 

Դու դարձել ես անտանելի 

Չունեմ էլ քո կարիքը 

Ո՞նց լինեմ էլ քո կինը ես 

Ո՞նց լինեմ քո կողքինը ես 

Չգիտես դու իմ գինը 

Ես գիտեմ գլխիս գալիքը 

 

Ո՞նց իմ սիրտը քեզ տամ էլի 

Ո՞նց էլ քեզ հավատամ էլի 

Դու դարձել ես անտանելի 

Չունեմ էլ քո կարիքը 

Ո՞նց լինեմ էլ քո կինը ես 

Ո՞նց լինեմ քո կողքինը ես 

Չգիտես դու իմ գինը 

Ես գիտեմ գլխիս գալիքը 

Գիտեմ գլխիս գալի՛քը 

 

Aysor lav e sksvel ors 
De hima parum enk’ bolors... 
 
Vonts’ im sirtë k’ez tam eli? 
Vonts’ el k’ez havatam eli? 
Du dardzel yes antaneli 
Ch’unem el k’o karik’ë 
Vonts’ linem el k’o kinë yes 
Vonts’ linem k’o koghk’inë yes 
Ch’gites du im ginë 
Yes gitem glkhis galik’ë 
 
Vonts’ im sirtë k’ez tam eli? 
Vonts’ el k’ez havatam eli? 
Du dardzel yes antaneli 
Ch’unem el k’o karik’ë 
Vonts’ linem el k’o kinë yes 
Vonts’ linem k’o koghk’inë yes 
Ch’gites du im ginë 
Yes gitem glkhis galik’ë 
Gitem glkhis galik’ë! 
 

 


