
 

 Նանարի նայ 

Nanari nay 

 

 

 

1. Նանարի , նանարի , նանար, նայ,/  

Նանար, նայ, նանարի նայ:/2  

 

 

2. Համբարձման երկուշաբթի,  

Նանար, նայ, նանարի նայ, 

Առա փոցխն ու գերնդի,  

Նանարի նայ, նանարի նայ, 

Գնացի մտա մըջ արտի, 

Նանարի, նայ, նանարի նայ, 

Ծորեցի ծոր թըփեցի, 

Նանարի նայ, նանարի, նայ,  

Մանդրիկ, մանդրիկ խորմեցի,  

Նանարի նայ, նանարի նայ, 

Խորուն խորմի դրեցի,  

Նանարի նայ, նանարի նայ։ 

 

 

3. Կրկ.  

Նանարի, նանարի նանարի, նայ, 

Նանար նայ, նանարի նայ 

 

 

4. Կեմիկ չեղավ, կապեցի,  

Նանարի, նայ, նանարի նայ, 

Ծամթել կեմիկ արեցի,  

Նանարի նայ, նանարի նայ, 

Սելիկ չեղավ , բարձեցի,  

Նանարի, նայ, նանարի նայ, 

Մեջկունք սելիկ արեցի, 

Նանարի նայ, նանարի նայ, 

Եզնուկ չեղավ լըծեցի,  

Նանարի նայ, նանարի նայ, 

Կաքավ եզնուկ արեցի,  

Նանարի նայ, նանարի նայ։ 

 

 

5. Կրկ.  

Նանարի, նանարի նանարի, նայ, 

Նանար նայ, նանարի նայ 

 

 

1. Nanari, nanari, nanari, nay,/  

Nanari, nanari, nanari, nay:/2  

 

 

 

2. Hambardzman yerkushabt’i, 

Nanari, nanari, nanari, nay, 

Arr p’ots’khn u gerəndi,  

Nanari, nanari, nanari, nay,  

Gnats’i mta məj arti,  

Nanari, nanari, nanari, nay,  

Tsorets’i tsor t’əp’ets’i,  

Nanari, nanari, nanari, nay,  

Mandrik, mandrik khormets’i,  

Nanari, nanari, nanari, nay,  

Khorun khormi drets’i,  

Nanari, nanari, nanari, nay:  

 

 

 

 

3. Chorus 

Nanari, nanari, nanari, nay,  

Nanari yar, nanari, nay  

 

 

 

4. Kemik ch’eghav, kapets’i  

Nanari, nanari, nanari, nay,  

Tsamt’el kemik arets’i,  

Nanari, nanari, nanari, nay,  

Selik ch’eghav, bardzets’i,  

Nanari, nanari, nanari, nay,  

Mejkunk’ selik arets’i, 

Nanari, nanari, nanari, nay,  

Yeznuk ch’egav lətsets’i,  

Nanari, nanari, nanari, nay,  

Kak’av yeznuk arets’i,  

Nanari, nanari, nanari, nay:  

 

 

 

 

5. Chorus 

Nanari, nanari, nanari, nay,  

Nanari yar, nanari, nay  

 

 



 

6. Հոտաղ չեղավ , քըշեցի,  

Նանարի նայ, նանարի նայ,  

Ճնճղուկ հոտաղ դըրեցի,  

Նանարի նայ, նանարի նայ, 

Խարզան չեղավ, քշեցի,  

Նանարի նայ, նանարի նայ, 

Սև օձ խարզան արեցի,  

Նանարի նայ, նանարի նայ, 

Կեսգիշերին քշեցի,  

Նանարի նայ, նանարի նայ, 

Քրոջ դռնով ընցուցի, 

Նանարի նայ, նանարի նայ։ 

 

 

6. Կրկ.  

Նանարի, նանարի նանարի, նայ, 

Նանար նայ, նանարի նայ  

 

6. Hotagh ch’eghav, k’əshets’i,  

Nanari, nanari, nanari, nay,  

Chnchghuk hotagh dərets’i,  

Nanari, nanari, nanari, nay, 

Kharzan ch’eghav, k’shets’i,  

Nanari, nanari, nanari, nay, 

Syev odz kharzan arets’i,  

Nanari, nanari, nanari, nay, 

Kesgisherin k’shets’i,  

Nanari, nanari, nanari, nay, 

K’roj drrnov ənts’uts’i,  

Nanari, nanari, nanari, nay,  

 

 

 

 

6. Chorus 

Nanari, nanari, nanari, nay,  

Nanari yar, nanari, nay   

 


