
 

Լեն թուփ ու կանաչ տերև 

Len t’up’ u kanach’ terev 

 
 

Կրկ.    Լեն թուփ ու կանաչ տերև/3 

Բեր պագիմ զաչիդ վերև։ 

 

 

1. Ընկա հերկեր բռնի լոր,  

Լեն թուփ ու կանաչ տերև,  

Աղջիկ տեսա յայլու ձոր,  

Բեր պագիմ զաչիդ վերեւ,  

Աղջիկ տեսա յայլու ձոր,  

Լեն թուփ ու կանաչ տերև,  

Նման էր կարմիր խնձոր,  

Բեր պագիմ զաչիդ վերեւ։ 

 

Կրկ. 

 

 

2. Գացի Բաղեշ բերի նուռ, 

Լեն թուփ ու կանաչ տերև, 

Բերի դրի ժամու դուռ,  

Բեր պագիմ զաչիդ վերև, 

Բերի դրի ժամու դուռ,  

Լեն թուփ ու կանաչ տերև,  

Յար, Աստված պահե զքու ծուռ, 

Բեր պագիմ զաչիդ վերև։ 

 

Կրկ.  

 

 

3. Տարին տասներկու համար,  

Լեն թուփ ու կանաչ տերև  

Շամամ կը թառմե քամար, 

Բեր պագիմ զաչիդ վերև 

Շամամ կը թառմե քամար,  

Լեն թուփ ու կանաչ տերև 

Բերել է յարոջ համար։  

Բեր պագիմ զաչիդ վերև 

 

Կրկ. 

 

 

4. Կարմիր խոյը մսացու,  

Լեն թուփ ու կանաչ տերև 

Վարուժանը փեսացու,  

Chorus:  Len t’up’ u kanach’ terev/3 

   Ber pagim zach’it verev. 

 

 

 

1. Ənka herker bərrni lor, 
Len t’up’ u kanach’ terev, 

Akhch’ik tesa yaylu dzor, 

Ber pagim zach’it verev, 

Akhch’ik tesa yaylu dzor, 

Len t’up’ u kanach’ terev, 

Nəman er karmin khəndzor, 

Ber pagim zach’it verev. 

 

 

Chorus 

 

 

2. Gats’i Baghesh beri nurr, 

Len t’up’ u kanach’ terev, 

Beri dəri zhamu durr, 

Ber pagim zach’it verev, 

Beri dəri zhamu durr, 

Len t’up’ u kanach’ terev, 

Yar, Astvats pahe əzk’u tsurr, 

Ber pagim zach’it verev. 

 

 

 

Chorus 

 

 

3. Tarin tasnerku hamar, 

Len t’up’ u kanach’ terev 

Shamam kə t’arrme k’amar, 

Ber pagim zach’it verev, 

Shamam kə t’arrme k’amar, 

Len t’up’ u kanach’ terev 

Berel e yaroj hamar. 

Ber pagim zach’it verev 

 

 

Chorus 

 

 

 

4. Karmir khoyə məsats’u, 

Len t’up’ u kanach’ terev 

Varuzhanə p’esats’u, 



Բեր պագիմ զաչիդ վերև ,  

Վարուժանը փեսացու,  

Լեն թուփ ու կանաչ տերև  

Վարդանուշը հարսնացու,  

Բեր պագիմ զաչիդ վերև: 

 

Կրկ. 

Ber pagim zach’it verev, 

Varujanə p’esats’u. 

Len t’up’ u kanach’ terev, 

Vartanushə harsnats’u, 

Ber pagim zach’it verev. 

 

 

Chorus 

 

 
 


