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Sevgi duyğuları 
 

Şair Mövlud Teymuru gənclik illərindən tanıyı-
ram. O, əsrarəngiz təbiətə malik İsmayıllı rayonunun 
Buynuz kəndindən olsa da, gözəl, şux gənclik illərini 
Bakı şəhərində keçirmişdir. 1968-ci ildən Bakı şəhə-
rində istehsalatda çalışmaqla bərabər, indiki Suraxanı 
rayonundakı (o vaxt Orconokidze rayonu adlanırdı) 
90 saylı fəhlə-gənclər orta məktəbində təhsilini başa 
vurub, 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni-
versitetinin (o vaxt V.İ.Lenin adına APİ idi) filologi-
ya fakultəsinə daxil olub, 1976-cı ildə həmin fakultə-
ni bitirmişdir. 

Orta məktəb illərindən şeirə, ədəbiyyata, sözə 
maraq göstərən Mövlud Teymur gənclik illərində ən 
çox qələmini sevgi şeirlərində sınamış və bu imtahan-
dan da uğurla çıxmışdır.  

70-80-ci illərdə gözəl cavanlıq çağlarında yazdığı 
bu şeirləri heç bir kitabına daxil etməmiş, lakin indi 
ayrıca kitab halında oxuculara təqdim edir.  

Şairin on üçüncü kitabı olan “Gənclik illərim” 
kitabı üç bölmədən “Məni bağışlasın sevdiyim qız-
lar”, “Sevgi yolları”, “Mənim məhəbbətim” və “Sev-
gi maşınım” poemasından ibarətdir. 

Məhəbbət mövzusunda olan bu kitabdakı şeirlər 
və poema yığcamlığı, mövzu dairəsinin genişliyi ilə 
diqqəti cəlb edir. 

İnanıram ki, bu kitab oxucuların marağına səbəb 
olacaqdır. 

İslam Sadıq 
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Həqiqi sevgi 
 
Bir yanar məşəldi, sönməz məşəldi, 
İşıqlı yolundan dönməz məşəldi. 
Qartaldı, zirvədən enməz məşəldi, 
O qıydı, haraydı, sükunət deyil, 
Saxta ürəklərdə məhəbbət deyil! 
 
Çağlayar, kükrəyər, coşar o daim, 
Ən uca dağlardan daşar o daim. 
Mərhəmət adıyla yaşar o daim, 
Həyatda yalançı şan-şöhrət deyil, 
Həqiqi sevgidir, müsibət deyil! 
 
Mövlud, məhəbbətin mayası nurdu, 
Surəsi parlaqdı, ayəsi nurdu. 
O tikdi, ucaltdı, yaratdı, qurdu, 
Əlçatmaz, ünyetməz asiman deyil, 
Bəd arzu, bəd niyyət, bəd guman deyil! 
 

1978 
 
 
Bilmədim bu nə sirr, nə möcüzəydi 
 
Mən boylu-buxunlu bir cavan idim, 
Qızların mənə çox meyli olardı. 
Heç vaxt gözlərini çəkməzdi məndən, 
Onlar məndən ötrü Leyli olardı! 
 
Hara yollanardım, yollanardılar, 
Başımın üstündə dolanardılar. 
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Məndən avtobusda sallanardılar, 
Məni özlərinə Məcnun sanardı! 
 
Mənimsə başqaydı, özgəydi sirrim, 
Dünyada yox idi evlənmək fikrim. 
Hətta gözəllərə bəlliydi yerim, 
Evimin yanından yolun salardı! 
 
Mənim çinar boyum, palıd heyrətim, 
Vüqarım, dözümüm, əzmim, qüdrətim, - 
Bəlkə də xoş gəlir qızlara dedim, 
Məndə maqnit gücü, qüvvəti vardı! 
 
Bilmədim bu nə sirr, nə möcüzəydi, 
Bu bir oyun idi, yoxsa ki nəydi?! 
Axır ki, bir gözəl qəlbimi əydi, 
Məni bu bəladan yaman qurtardı! 
 

1984 
 
 
Bir də çətin düşə o illər ələ 
 
Bir nərgiz üzlüylə, reyhan gözlüylə, 
Bir lalə adlıyla tanış olmuşdum. 
Deyirdim dünyada nə bəxtəvərəm, 
Günəşlə, bir ayla tanış olmuşdum! 
 
Qol-qola gəzərdik sahillər boyu, 
Qəlbimiz kədərdən, qüssədən uzaq, 
“Sevgi” nəğməsini ötərdik pəsdən, 
Təpə gözümüzdə görünərdi dağ! 



___________________________________ Gənclik illərim 

~ 7 ~ 

Nə oldu o çağlar, o gözəl günlər, 
Bir də çətin düşə o illər ələ. 
İndi fikrə dalıb, xəyala gedib, 
Nəğmələr qoşuram o şux gözələ! 
 

1989 
 
 
Mən nə deyim 
 
Mən nə deyim bu gözlərin oduna, 
Dözmür ürək işığına bu qızın. 
Düşdüm yayda küləyinə, qarına, 
Donub qaldım sazağına bu qızın! 
 
İsti harda daldalanıb gizlənib, 
Kim tərəfdən baltalanıb gizlənib. 
Yoxsa bizi naşı sanıb gizlənib, 
Niyə əsmir yaylağına bu qızın! 
 
Bu Mövludu qəm bürüyüb, dərd sarıb, 
Ürəyini kim dağlayıb, kim yarıb?! 
Bir baxışla alovunu aparıb, 
Dözə bilmir buzlağına bu qızın! 
 

1977 
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Yaranır 
 
Kim səni sevirsə, sən də onu sev, 
Məhəbbət baxışdan, gözdən yaranır. 
Qış sənə gül verməz qardan savayı, 
Ətirli çiçəklər yazdan yaranır! 
 
Qərib yolçu görsən mənzilə yetir, 
Qoru yaxşılığı, pisliyi itir. 
Həmişə evinə istilik gətir, 
Arada soyuqluq buzdan yaranır! 
 
Qız sevgi, qız ülfət, qız ünsiyyətdir, 
Mənalı gözəllik, əbədiyyətdir. 
O solmaz bir eşqdir, ilk məhəbbətdir, 
İşvədən yaranır, nazdan yaranır! 

 
1976 

 
 
Qoxlaram yenə 
 
Şirin mahnı kimi ürəyimdəsən, 
Arzumda, eşqimdə, diləyimdəsən. 
Gecə yatanda da bəbəyimdəsən, 
Səni qoxladıqca qoxlaram yenə! 
 
Ətri tükənməyən, mehri bitməyən, 
Gözümdən, qəlbimdən uzaq getməyən, 
Məni gülər edən, qəmgin etməyən, 
Səni çağladıqca çağlaram yenə! 
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İnanıb yurdumun xoş sabahına, 
Bir ah çata bilməz sənin ahına. 
Şəhid balaların şəhid ruhuna, 
Səni ağladıqca ağlaram yenə! 
 
Sözüm də yox sənin düz tələbinə, 
Vurğunam eşqinə, ilham, təbinə. 
Ruhumu ruhuna, qəlbi qəlbinə, 
Bil ki, bağladıqca bağlaram yenə!.. 
 

1978 
 
 
Nə qədər böyükmüş səndə məhəbbət 
 
Bir bahar çağında yanına gəldim, 
Elə bil ki, dinə, imana gəldim. 
Hər şirin sözündən mən cana gəldim, 
Nə qədər böyükmüş səndə səxavət?! 
 
Ömrümə ətirli çiçək bəxş etdin, 
Tükənməz arzu-kam, dilək bəxş etdin. 
Sən mənə bir yeni ürək bəxş etdin, 
Nə qədər ülviymiş səndə əzəmət?! 
 
O şux yerişinə, izinə qurban, 
O şirin, mehriban sözünə qurban. 
Sənin tək gözəlin yüzünə qurban, 
Nə qədər böyükmüş səndə məhəbbət?! 
 

1977 
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Sənli günlərimə dönmək istərəm 
 
Məhəbbət nə qədər şirin olurmuş, 
O nə saralırmış, nə də solurmuş. 
Eşqindən sinəmdə büsat qurulmuş, 
Sənli günlərimə dönmək istərəm! 
 
Hanı şirin söhbət, şirin pıçıltı, 
Sənlə üzüm güldü, qəlbim açıldı! 
Sənsiz qəfil məni kədər, qəm aldı, 
Sənli günlərimə dönmək istərəm! 
 
Çatmır əllərinə, gülüm, əlim də, 
Sözünə həsrətdi indi dilim də. 
Nədir bu ayrılıq söylə bilim də, 
Sənli günlərimə dönmək istərəm! 
 
Dağamı getmisən, yoxsa arana, 
Yoxsa çəkilmisən uzaq məkana?! 
Bəs nədən güzarın düşmür bu yana, 
Sənli günlərimə dönmək istərəm! 
 
Mövlud həsrətindən bir qala tikdi, 
Bağında lalələr, nərgizlər əkdi. 
İndi gözləməkdən yorğun ürəkdi, 
Sənli günlərimə dönmək istərəm! 
 

1976 
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Daim alqış deyib… 
 
Nə varlı deyiləm, nə də ki kasıb, 
Demirəm bu yolda ilk eşqim azıb. 
Eşqini torpağa əbədi yazıb, 
“Sevirəm”, “sevirəm” – deyən ürəyim! 
 
Nə bir yol incidib, xətrinə dəyib, 
Nə də əhd-peymanı, ilqarı əyib. 
Daim alqış deyib, həm tərif deyib, 
Böyük məhəbbəti öyən ürəyim!.. 
 

1978 
 
 
Mənim məhəbbət yolum 
 
Əlçatmaz zirvələrə 
Haraylayır, səsləyir. 
Qoynunda xoş, ətirli, 
Tər çiçəklər bəsləyir 
Mənim məhəbbət yolum! 
 
Çəməndir, əlvanlığı 
Qəlbə təravət verir. 
Bulaqdır, büllurluğu 
Ömrə şəfa gətirir, - 
Mənim məhəbbət yolum! 
 
Bu torpaqdan güc alıb, 
Vətən ilə fəxr edir. 
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Safın, düzün, doğrunun, 
Haqqın dalınca gedir, 
Mənim məhəbbət yolum! 
 

1984 
 
 
Eşq dastanı 
 
Kukla kimi bir qız maşın sürürdü, 
Əl elədim, məni yoldan götürdü. 
Heç bilmirdim neçədəydi əqrəbi, 
Sürətində maşınları ötürdü! 
 
Onu görən tanımazdı bu qızdı, 
Saçı gödək, qara çeşmək gözündə. 
Gendən baxan sərnişinlər bir yana, 
Heyrətdəydim mən bu qıza özüm də! 
 
“Əla maşın sürməyin var” deyəndə, 
Azca qaçdı dodaqları o qızın. 
Onun şirin qımışmağı, gülməyi, 
Çox xoş idi, kaş olaydı yol uzun! 
 
Düşən yerdə düşməliydim, düşmədim, 
Qaraməryəm qaldı tamam geridə. 
Bilirdim ki, Balakənə gedirdi, 
Məlum idi mənə yurdu, yeri də! 
 
Ancaq mənim nə məkanım, nə yerim, 
Bilinmirdi yurdum, yuvam, obam da. 
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Bu qız idi təkcə mənim başımda, 
Çıxmış idi yaddan doğma yuvam da! 
 
O yanaqlar, o dodaqlar, o əllər, 
Əfsunlayıb məni əsir etmişdi. 
“Gəlib çatdıq Balakənə” deyəndə, 
Gördüm daha eşq dastanım bitmişdi!.. 
 

1977 
 
 
 Sirr dolu baxış 
 
Ürəyimdən xəbər al 
Nədir dostluq, sədaqət. 
Nədir sevmək, sevilmək, 
Nədir sevgi, məhəbbət!? 
 
Heyran qaldım baxışına 
Min sirr dolu naxışına. 
Məhəbbətin ecazkar, 
Dolay yollu çıxışına! 
 

1973 
 
 
Ayrılmaq çətindir 
 
Getmək istəsəm də qəlbim dur deyir, 
Gəzdiyin o gözəl bax budur deyir. 
Sənin tək gözəldən qəlbim söyləyir, 
Ayrılmaq çətindir, çətindir, mənə! 
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De necə ayrılım məni ovlayan 
Mehriban baxışlı ceyrandan, aman?! 
Bu hökm mənimçün deyilmi yaman, 
Ayrılmaq çətindir, çətindir, mənə! 
 
De mənə ayrılım dağdan, dərədən, 
O yaşıl təpədən, bənddən-bərədən. 
Amma sənin kimi ərzdən, kürrədən, 
Ayrılıq çətindir, çətindir, mənə! 
 
Ayrılmaq! Yox buna dözə bilmərəm, 
Bu sözdən ağlaram, amma gülmərəm. 
Buryolluq sən eşit, səndən, ay sənəm, 
Ayrılmaq çətindir, çətindir, mənə! 
 

1974 
 
 
Bir cavab ver, gözəlim 
 
Oğrun-oğrun baxma sən, 
Məni oda yaxma sən. 
Sürümə sən, yıxma sən 
O gözlə, qaşla məni. 
 
Yıxılmışam onsuz da, 
Sən tərəfə, sən yana. 
Gəl su səpmə bu oda, 
Söndürmə yaşla məni! 
 
İslanmışam onsuz da, 
Canımdadır qar, buz da. 
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Mən yanıram odsuz da, 
Söndür yağışla məni! 
 
Öz eşqimdir, öz əlim, 
Tutmur səni köz əlim. 
Səni çoxmu gözləyim, 
Bir cavab ver, gözəlim, 
Qandır göz-qaşla məni! 
 

1975 
 
 
De, niyə 
 
De, niyə özünə inamın yoxdur, 
De, niyə ümidsiz yaşayırsan sən?! 
De, niyə sevinci kədərə verib, 
De, niyə bu dərdi daşıyırsan sən?! 
 
De, niyə oxuyub qəmli mahnılar, 
Mənim ürəyimi gizli dəlirsən? 
De, niyə köksünə yığıb buludu, 
Qarşıma yağışla, çənlə gəlirsən?! 
 
De, niyə sürüşkən balığa dönüb, 
Fikir dənizində üzür, üzürsən?! 
De, niyə düşünüb, anlamayırsan, 
Özünü gün-gündən üzür, üzürsən?! 
 
De, niyə ürəyim, de, niyə, gözüm, 
Dəniz ürəyini bəndə salırsan?! 
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De, niyə biryolluq dərk etməyirsən, 
Sən mənim qəlbimdə günəş qalırsan?! 
 

1977 
 
 
Gələrsənmi de mənə 
 
Gözəllərin içində 
Sənin kimi gözəl yox. 
A gözləri sehirli, 
A qaşları sivri, ox! 
 
Səndəki bu boy-buxun 
Məni çəkdi özünə. 
Maqnitdən də güclüsən, 
Dönüm sənin gözünə! 
 
Gözüm doymur baxdıqca 
Görkəminə, hüsnünə. 
Çox xoşuma gəlirsən, 
Gələrsənmi de mənə!? 
 
Gözəllərin içində 
Sənin kimi gözəl yox. 
A gözləri sehirli, 
A qaşları sivri, ox! 
 

1970 
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Sənsən 
 
Kim sənə deməz ki dürsən, incisən, 
Bu gövhər dünyanın gövhəri sənsən. 
Qaralan qürubun, düşən axşamın, 
Açılan işıqlı səhəri sənsən! 
 
Şəbnəmə bənzərsən çiçəklər üstdə, 
Mehriban dayanan ləçəklər üstdə. 
Göyə dayaq duran ana yer üstdə, 
Dünyanın görünən hər yeri sənsən! 
 

1976 
 
 
Qadın dünyası 
 
Dünyada nə qədər dünya olsa da, 
Bir-birindən gözəl, qəşəng bolsa da. 
Bu əngin dünyaya girib dolsa da, 
Mənimçün bir dünya, bircə dünya var: 
Qadın dünyası! 
 
Sədaqət yoğrulub vəfayla orda, 
Cəngi-cidaldadır cəfayla orda. 
Açılır havalar səfayla orda, 
Mənimçün bir dünya, bircə dünya var: 
Qadın dünyası! 
 
Şər ondan uzaqdı, yalan qaçaqdı, 
Orda eşq fədai, sevgi qoçaqdı. 
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Işıq qaranlıqla qanlı-bıçaqdı, 
Mənimçün bir dünya, bircə dünya var: 
Qadın dünyası! 
 
Çıxır günəş kimi, doğur ay kimi, 
İsidir ürəyi bahar, yay kimi. 
Olub mərd kişiyə bərabər kimi, 
Mənimçün bir dünya, bircə dünya var: 
Qadın dünyası! 
 
Mövlud əbəs yerə yazmır yazını, 
Öyür ana, bacı, gəlin, qızını. 
Deyəcək sözünü dünya uzunu: 
Mənimçün bir dünya, bircə dünya var: 
Qadın dünyası! 
 

1980 
 
Mən yaxşı bilirəm 
 
Dünyada nə qədər qız var, gözəl var, 
Sən başqa dünyasan, başqa aləmsən. 
Sənin həsrətinə dözmək çətindir, 
Sən başqa kədərsən, sən başqa qəmsən!.. 
 
Sənin kədərin də, qəmin də gözəl, 
Qəmdə üzüb gedən gəmin də gözəl. 
Eşqlə yandırdığın şəmin də gözəl, 
Mən yaxşı bilirəm, gözəl, sən kimsən?! 
 

1975 
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Biri məni sevirdi 
 
Bir kimsə tərəfdən vurulmamışam, 
Fəqət gözəllərə çox vurulmuşam. 
Susuz çöllərində çaya dönmüşəm, 
Çalxanıb, bulanıb, hey durulmuşam! 
 
Kükrəyib, çağlayıb, coşub daşmışam, 
Gözəllər eşqindən, məhəbbətindən. 
Nədənsə onları mən çox sevərdim, 
Onlar halı idi dəyanətimdən! 
 
Qanımda, canımda vardı bu xislət, 
Həmişə özümü atardım oda. 
Şeirlər deyərdim mən gözəllərə, 
Məni gözəllər də qoy sözə tuta! 
 
Biri sözə tutub məni sevirdi, 
Könlüm açılırdı, gözüm gülürdü. 
Gözündə, könlündə əksim gəzirdi, 
Sanki məndən ötrü min yol ölürdü! 
 
Qovuşa bilmədim məni sevənlə 
Məni başqa səmtə yönəldən oldu. 
Bu işdə günahkar sanmayın məni, 
Bu işə pəl vuran o dədəm oldu! 
 
Dədəm bəyənmədi, - dedi, - məsumdu, 
Bir az ərköyündü, bir az şıltaqdı. 
Dedi ki, onlara oğlum oxuyur, 
Dedi mənim oğlum hələ uşaqdı! 
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Beləcə qırıldı sazımın simi, 
Məni sevən gözəl, o gedən oldu. 
Mənim məhəbbətim düz cücərmədi, 
Mənim məhəbbətim köndələn oldu! 
 
Bir kimsə tərəfdən vurulmamışam, 
Fəqət gözəllərə çox vurulmuşam. 
Biri sözə tutub məni sevirdi, 
Qəfil külək qalxdı söndürüldü şam! 
 

1975 
 
 
Hər yetəndən aşiq olmaz 
 
Hər yetəndən aşiq olmaz, 
Aşiq Məcnun, Kərəm olub. 
Sevgisi bir, eşqi əzəl, 
Məhəbbəti tam, cəm olub! 
 
Biri sevib yarımayıb, 
Biri qoşa qarımayıb. 
Birininki sarımayıb, 
Həsrət gözləri nəm olub! 
 
Gözəllər səf düzülüdür, 
Sevgiləri əzəlidir. 
Aşiq şair Füzulidir, 
Məhəbbəti qələm olub! 
 

1979 
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Sözdən çələng hörəm mən 
 
Dərin dərə, varım dedim dərinə, 
Budağından yeni sözlər dərəm mən. 
Xoşum gəlmir çox çeynənmiş sözlərdən, 
Sevgilimə təzə sözlər verəm mən!.. 
 
Nə vaxtadək deyilmişi deyim ki, 
Dadılmışı, yeyilmişi deyim ki. 
Qoy bir dəfə öz-özümü öyüm ki, 
İstəyimə sözdən çələng hörəm mən! 
 
O da desin nə xoş sözlər deyirsən, 
Zirvə sözlər, nə baş sözlər deyirsən! 
Söyləməsin nə boş sözlər deyirsən, 
Xəcalətdən durub yerə girəm mən! 
 

1982 
 
 
Yox 
 
Bir gözəlin aludəsi olandan, 
Əl çəkmirəm gələn-gedən yolundan, - 
Bir yapışım biləyindən, qolundan, 
Soruşum ki, sevirsənmi məni, yox!? 
 
Nə vaxtacan bu yollarda bitim mən, 
Min yol gəlim, həm də min yol gedim mən?! 
Öz sözümü müxtəsəri dedim mən: 
Gözəl pəri, sevirsənmi məni, yox!? 
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Nə şirinmiş sevgi, məhəbbət adı, 
Sönmək bilmir ürəyimin bu odu. 
Son məqamda dediyi söz bu oldu: 
Nişanlıyam, sevməyirəm səni, yox! 
 

1976 
 
Qəfil sevgi 
 
Mən səni sevmişdim, sevməmiş olum, 
Qoy qəfil sevgimə qənim kəsilim. 
Sənin bilinməyir zatın kim olub, 
Hamıya bəllidir mənim nəsilim! 
 
Sən başqa səmtdənsən, mən başqa səmtdən, 
Mən mərddən doğuldum, sənsə namərddən. 
Bəlkə, ermənidir anan, ya dədən, 
Mənim köküm vardır, mənim əsilim! 
 
Sən mənim yediyim xörək deyilsən, 
Ətrini aldığım çiçək deyilsən. 
Sən mənə heç zaman gərək deyilsən, 
Bunu qəlbim deyir, bir də ki dilim! 
 

1970 
 
 Yaxın durma 
 
Bu qız qızmar günəşdi, 
Yandıran od, atəşdi. 
Neçə qəlbi o deşdi, 
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Sataşma ay bənizə, 
Düşərsən gur dənizə, 
Çətin çıxarsan üzə! 
Minər o, cin atına, 
Bir od vurar atana! 
Yerindəcə qalarsan, 
Saralarsan, solarsan, 
Saçlarını yolarsan, 
Öz dərsini alarsan. 
Yaxın durma bu qıza, 
O zalıma, qansıza! 
Qılınc qaşlar kəsəndi, 
Nə qorxan, nə əsəndi! 
Yaxın durma bu qıza, 
Sənə verər min cəza. 
Durduğun yerdə səni 
Salar söhbətə, saza, 
Yaxın durma bu qıza! 
 

1974 
 
 
Məni niyə qocaltdın 
 
Aman Allah, məni niyə qocaltdın, 
Bir gözəlin gözlərində alçaltdın! 
Bir vaxt mənə oğrun-oğrun baxardı, 
Məndən ötrü xumarlanıb axardı, 
Məni elə yandırardı, yaxardı. 
Aman Allah, məni niyə qocaltdın, 
Bir gözəlin gözlərində alçaltdın! 
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Gündə min yol bəzənərdi, çıxardı, 
Deyərdin ki, Burlaxatun, Nigardı. 
Xoş ətirli, rayihəli bahardı, 
Aman Allah, məni niyə qocaltdın, 
Bir gözəlin gözlərində alçaltdın! 
 
Harda qaldı o qaralan gur saçım, 
Qalmayıbdır güman yerim, əlacım. 
Dərdlərimi indi kimə mən açım, 
Aman Allah, məni niyə qocaltdın, 
Bir gözəlin gözlərində alçaltdın! 
 

1984 
 
 
Deməsinlər bir-birindən küsübdür 
 
Biz çoxdandır çıxmayırıq görüşə, 
Yol vermirik şirin-şirin gülüşə. 
Gəl bu gündən çıxaq artıq görüşə, 
Deməsinlər bir-birindən küsübdür! 
 
Əvvəlki tək can deyək, can eşidək, 
Sən hurisən, sən qılmansan, sən mələk. 
Biz əl-ələ gəzək tez-tez görüşək, 
Deməsinlər bir-birindən küsübdür! 
 

1976 
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Sevinərəm dünya qədər 
 
Mən nə yazım, 
   susub sazım. 
Açmır yazım, 
   çiçəklənmir dağım, dərəm, 
Lalələrdən, nərgizlərdən  
çələng hörəm, 
O nazənin 
   qızı görəm. 
Təbrik edəm 
   “Ad günü”nü. 
Dəvət edəm onu 
  “Dəniz kənarı”na, 
Gəzintiyə  
   bu yaz günü. 
Qoy açılsın 
   gülüm mənim, 
Yazım mənim!  
Dil-dil ötsün 
   sazım mənim. 
Onda xoşbəxt 
   günüm olar. 
Qəlbim incə  
   hisslə dolar! 
Sevinərəm dünya qədər. 
Ucalaram  
   Günə qədər, 
     Aya qədər!.. 
 

1975 
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Dünyam 
 
Nəzakətli, gülümsər, 
Bir gözələ vuruldum. 
Hər kəlməsi dürr, gövhər, 
Şirin dilə vuruldum. 
Dedim, çoxdan gəzdiyim, 
Axtardığım budur, bu! 
Baxıcılar bilirmiş, 
Baxdırdığım budur, bu! 
Az danışan, çox bilən, 
Haqqı görən gözəldi. 
Zəhmətsevər, işgüzar, 
Halallığa təməldi! 
Düz döyünən ürəyi, 
Ürəyimlə tən gəlir. 
Gözəl, ülvi diləyi, 
Diləyimlə tən gəlir! 
Xoşbəxtəm mən, şadam mən, 
Qismətimə bu çıxdı. 
Onun gözləri ilə  
Gözüm dünyaya baxdı! 
 

1977 
 
   
Həmişə o deyir sözün düzünü 
 
Əvəzsiz gözəlsən, çoxundan gəşəng, 
Dünyada heç tayın, bərabərin yox! 
Səndə bu gözəllik de hardan, mələk, 
Necə də gözəlsən, heç xəbərin yox! 



___________________________________ Gənclik illərim 

~ 27 ~ 

Ayı qabaqlayıb, Günü ötmüsən, 
Nura bürümüsən bu yer üzünü. 
Mövluddan incimə, yeri gələndə, 
Həmişə o deyir sözün düzünü! 
 

1975 
 
 
Əhdə vəfadaram mən 
 
Sevgim, eşqim, istəyim, 
Arzum, hissim, diləyim, 
Ürəyimsən, ürəyim, 
Bunu varlığım deyir, 
Dilim, dodağım deyir! 
 
Günəşim də, ayım da, 
Dənizim də, çayım da, 
Sənsən, quzum, həyatda, 
Bunu varlığım deyir, 
Dilim, dodağım deyir! 
 
Əhdə vəfadaram mən, 
İlqar, etibaram mən. 
Vəfalı bir yaram mən, 
Bunu varlığım deyir, 
Dilim, dodağım deyir! 
 

1979 
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 Baxmamaq yaxşıdır 
 
Gözələ, göyçəyə pis nəzərlə yox, 
Təmiz ürək ilə baxmaq gərəkdir! 
Axı, ürəyində sevinc, fərəh çox, 
Kədəri, qüssəni yıxmaq gərəkdir! 
 
Ey dost, ürəyində xoş duyğu yoxsa, 
Yolun bahardan yox, qış-qardan düşər. 
Gözələ, göyçəyə yüz baxmaqdansa, 
Baxmamaq yaxşıdır göz nurdan düşər! 
 
1978 
 
 
 İnanın sözümə 
 
Dünyada çox gözəl var, 
Hər gözəlin öz yeri. 
Birində odlu busə, 
Birində var göz yeri! 
 
Su kimi axdım keçdim, 
Yollarda vaxtım keçdi. 
Birinə baxdım keçdim, 
Dedi, oğlan, düz yeri! 
 
Gördüm ürək çalandı, 
Dərdim dərdə calandı. 
Dili əfi ilandı, 
Canda qaldı köz yeri! 

1985 
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 Bir gözəl oynayır 
 
Bir gözəl oynayır əndamı dümağ 
Hündür dikdabanla o naz sataraq. 
Sağını, solunu qılınc qaşıyla 
Sanki qılınclayıb çapıb ataraq! 
 
Süzüb heyran edir göyü, yeri də, 
Götürüb başına kənd, şəhəri də. 
Açılıb quş kimi balü pəri də, 
Boylanır dörd yana qol oynadaraq! 
 
Kənardan seyr edib bu mənzərəni, 
Baxdıqca min heyrət bürüdü məni. 
Dedim, ilan vursun, ay gözəl səni, 
Hardandı həyata səndə bu maraq!? 
 

1982 
 
 
Gözəldir dənizi gözəlləşdirən 
 
Bir gözəl uzanıb sahildə qumda 
Lüt-üryan bədəni qar kimi təmiz. 
Sanki Cakondadır, Afroditadır 
Necə də gözəldir gözəl, gülbəniz! 
 
Baxırsan dənizin gözəlliyinə, 
Baxırsan bu qızın gözəlliyinə. 
Bu ayın, ulduzun gözəlliyinə, 
Dənizmi gözəldir, yoxsa ki, bu qız?! 
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Qəlbim dilə gəlir, dillənir birdən 
Gözəldir dənizi gözəlləşdirən. 
Fikrim perik düşər, xəyalım pərən 
Dəniz də gözəlsiz qalanda yalqız! 
 

1970 
 
Ayrılma məndən 
 
Ayrılma məndən, 
Ayrılsan əgər 
Tənha qalaram, 
Tuşlanıb dərdə, 
Aha qalaram! 
Halıma kimsə 
Sənin tək yanmaz! 
Ayrılma məndən, 
Ver işvə, et naz! 
Dərdiyin güllər 
Güllərim olub. 
İşlək əllərin 
Əllərim olub. 
Gözün məlhəmdir 
Gözümə mənim. 
Sözün məlhəmdir 
Sözümə mənim. 
Sözümü eşit: 
Ayrılma məndən. 
Ayrılsan əgər 
Küsərəm səndən! 
 

1975 
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 Gözəlin tərsi 
 
Gözəllərə göz vurmaq 
Günah sayılmır ancaq, 
Amma ağır söz desən 
Olar kirpiyi bıçaq! 
 
Kəsər, tökər cismini, 
Saya salmaz ismini. 
Hamı görər əzmini, 
Deyərlər əhsən, qoçaq! 
 
Tomris kimi gücü var, 
Onda sərhəd, ölçü var. 
Nahaq sözdən uçunar, 
Çətin olar ovutmaq! 
 
Gözəlin tərsi yaman, 
Nə din bilər, nə iman. 
Elə məni, ay aman, 
Beləsindən çox uzaq! 
 

1982 
 
 
 
Kim deyir o günlər qalmayıb yadda 
 
Bəziləri kimi hay-haray salıb, 
Məhəbbət demədim, eşq demədim mən! 
Hər yetən gözələ “sevirəm” deyib, 
Gəzək bağça-bağı söyləmədim mən! 
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Məndən uzaq idi gəzmək halları, 
Gözüm çox oxşadı şux maralları. 
Öpdüm yanaqları, bal dodaqları, 
Yavan çörək ilə şor yemədim mən! 
 
Daddım gözəlliyi otraq həyatda, 
Yaşıl söyüd altda, göy çinar altda. 
Kim deyir o günlər qalmayıb yadda, 
Bunu kim desə də heç demədim mən!? 
 

1979 
 
 
 Görüş yerlərində 
 
A sevgilim, düş ordan, 
Nə durmusan eyvanda?! 
Mən səni gözləməkdən, 
Can qalmadı canımda! 
 
Əl çək paltar sərməkdən, 
Gəl sil yaşlı gözümü. 
Bu yağışda gəlmişəm, 
İslatmışam özümü! 
 
A sevgilim, düş ordan, 
Yağış kəsib, gəl gedək. 
O görüş yerlərində, 
Bizsiz darıxır çiçək!  
 
Bizsiz qanı qaralıb, 
Bağrı yanıb lalənin. 
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Boylanmaqdan qırılıb, 
Gözləri bənövşənin! 
 
A sevgilim, düş ordan, 
Nə var taxta eyvanda?! 
Alabaxta oxuyur, 
Bülbül ötür o yanda! 
 
O yanda görüş yeri, 
Burda nə var, sevgilim. 
Orda bizi gözləyir 
Yaşıl çinar, sevgilim! 
 

1978 
 
 
Eldən ayıbdır 
 
Bağışla sən məni, bağışla, gülüm, 
Səni qarşıladım qarğışla, gülüm. 
Vurmuşdun məni bir baxışla, gülüm, 
Ağrısı canımda hələ qalıbdır! 
 
İndi dilə tutub, könlümü alma, 
Dodağı ləbşəkər, yanağı alma. 
Bir də baxışınla Mövludu çalma, 
Obadan ayıbdır, eldən ayıbdır! 
 

1974 
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 Mən belə demirdim... 
 
Mən belə demirdim, belə demirdim, 
Çisəyin yerinə sisi verəsən. 
Sevincin yerinə qüssəni, qəmi, 
Alovun yerinə hisi verəsən! 
 
Mən belə demirdim, belə demirdim, 
Çiçəyin yerinə tikan verəsən. 
Gündüzün yerinə qaranlıq gecə, 
Yaxşının yerinə yaman verəsən! 
 
Mən belə demirdim, belə demirdim, 
Harayın yerinə sükut verəsən. 
Yağışın yerinə quşbaşı qarı, 
Günəşin yerinə bulud verəsən! 
 
Mən belə demirdim, belə demirdim, 
Ümmanın yerinə qətrə verəsən. 
Çəmənin yerinə ovsarlı cığır, 
Zirvənin yerinə dərə verəsən! 
 
Sən ey məhəbbətim, belə demirdim, 
Şəkərin yerinə zəhər verəsən. 
Gülüşün yerinə sızıltı, nalə, 
Sevincin yerinə kədər verəsən! 
 

1975 
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 Əlvida, gülməyən eşqim 
 
Bakı... Avtovağzal... Bilet kassası... 
Kassanın önündə ilahi bir qız. 
Növbə gözləyirdi məndən əvvəldə, 
Əlində çantası o tənha, yalqız! 
 
Oyandı qəlbimdə o qıza qarşı 
Ən təmiz duyğular, ən ülvi hisslər. 
Dedim, subaylığın beli sınacaq, 
Eşqimi bu qıza desəm mən əgər! 
 
Məqam gözləyirdim söz açmaq üçün, 
Növbədə duranlar duyuq düşməsin. 
Deyirdim, ay Allah, bu ilk eşqimə, 
Nə ola boran, qar, soyuq düşməsin! 
 
Soruşdum, gözəl qız, siz hara belə? 
Dedi Nəsiminin Şamaxısına. 
Keçdim zarafata sənin olmazmı? 
Mən də mizrab çaldım onun sazına! 
 
Gördüm gözəlliyi yüz faizdirsə, 
Həlim nəvazişi yüz əlli oldu. 
Dedim, bağışlayın, oxuyursunuz? 
Işləyirəm – deyən xoş dili oldu! 
 
Sözünü yenicə qurtarmışdı ki, 
Söylə subaysanmı? - əlavə etdim. 
Susdu, köks ötürdü, evliyəm – dedi, 
O anda düşünüb, xəyala getdim! 
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Dedim ki, ey gözəl, mən istəyirdim 
Səninlə bir təmiz ailə qurum. 
Sənin ürəyini öyrənmək üçün 
Düşündüm, yalandan növbəyə durum. 
 
Mən nə Şamaxıya gedənəm, gözəl? 
Sən subay olsaydın gedərdim sənlə. 
Əlvida, ey mənim gülməyən eşqim, 
Əlvida, qovuşa bilmədin mənlə!.. 
 

Bakı, 1975 
 
 
 
  Sevgi 
 
Sevgi yaxşıdı 
   özü gələndə. 
Bəxt naxışıdı, 
   düzü, gələndə! 
Onu axtarmaq, 
   gəzmək hədərdi. 
O səni tapsa 
   özü qədərdi! 
 

1983 
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Sənan məhəbbəti 
 
Min ildən bir olur əsl məhəbbət, 
Min ildən bir olur həqiqi sevgi. 
Sənan məhəbbəti sarsıtdı məni, 
Mən necə vəsf edim bu nakam eşqi?! 
 
Əlimdə tutduğum qələm ağlayır, 
Kəndimdə nərgizim, laləm ağlayır. 
Yarımçıq bir ömrə aləm ağlayır, 
Mən necə vəsf edim bu nakam eşqi?! 
 
Məcnun çölə düşdü ürək qanatdı, 
Məhəbbət nə qədər amansız zaddı. 
Sənanı bu oda, alova atdı, 
Mən necə vəsf edim bu nakam eşqi?! 
 
Allah, cəsarətə, cürətə bax da, 
Bir anda özünü asıbdı bağda. 
Ana ürəyini yandır da, yax da... 
Mən necə vəsf edim bu nakam eşqi?! 
 
Sən demə, atanın bir oğuluydu, 
Kədər nağılıydı, qəm nağılıydı. 
Bu cavan yaşında canına qıydı, 
Mən necə vəsf edim bu nakam eşqi?! 
 
Dünyaya sığmayan ağır dərddi bu, 
Amansız ölümdü, necə sərtdi bu. 
A göylər, a yerlər deyim nədi bu, 
Mən necə vəsf edim bu nakam eşqi?! 
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Bacı tənha qaldı, yox qardaş daha, 
Boğazlar qəhərdi, gözlər yaş daha! 
Bu dərdə dözmədi dəmir, daş daha, 
Mən necə vəsf edim bu nakam eşqi?! 
 
İyirmi yaşında cavan olasan – 
Özünü qorxmadan gedib asasan!? 
Sən təzə Məcnunsan, yoxsa Şeyx Sənan?! 
Mən necə vəsf edim bu nakam eşqi?! 
 
Nizami “Məcnun”u Gəncədə yazdı, 
Sənin də Leylini o qara basdı?! 
Bu dərdmi Bakıda səni də asdı?! 
Mən necə vəsf edim bu nakam eşqi?! 
 
Heç kim poza bilmir tale yazanı, 
Gör harda kiridi ömrün kamanı. 
Qalmadı şairin burda amanı, 
Mən necə vəsf edim bu nakam eşqi?! 
 
Mində bir yaranır əsl məhəbbət, 
Min ildən bir olur həqiqi sevgi. 
Sənan məhəbbəti sarsıtdı məni, 
Mən necə vəsf edim bu nakam eşqi?! 
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Olmaz  
 
Bu dünyada bir qız sevdim doğrusu, 
Mən də oldum bir gözəlin oğrusu. 
Anam dedi, hardan tapdın bu rusu, 
Bacım dedi, ondan sənə yar olmaz! 
 
Dil təpərim, ürək sözüm kəsildi, 
Arzularım yetişməmiş əzildi. 
Mən dedim ki, bu qız daha gözəldi, 
Bunun kimi yanaqları bal olmaz!? 
 
Bəs başıma mən nə çarə eyləyim, 
Öz dərdimi kimə açım, söyləyim?! 
Anam, bacım, mən demişəm, qoy deyim: 
Bundan yaxşı heç kim mənə yar olmaz! 
 

İyul, 1974 
 
 
Ay qız 
 
Mən ki, heyran kəsildim 
Görkəminə, boyuna. 
Ay qız, səni sevirəm, 
Özünü çəkmə yana. 
Qız, sallana-sallana, 
Qaşların var yay kimi, 
Üzün qəşəng, ay kimi, 
Bir busə ver pay kimi 
A göyçəklər göyçəyi, 
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Ömrümün bəxt çiçəyi. 
Sən ki huri, mələksən, 
Fərəh dolu diləksən, 
Göyçəklərdən göyçəksən, 
Mənim sevimli gülüm, 
Şaqraq ötən bülbülüm! 
Baxışların səmimi, 
Alır əqli-sərimi, 
Ay qız, sevirsən məni, 
Danış barı, gül barı, 
Ürəyimi bil barı. 
Dilin şəkər qənddi, qənd, 
Etdin məni özün bənd. 
A göyçəklər göyçəyi, 
Ömrümün bəxt çiçəyi! 
 

1977 
 
 
Məni oda salan dilbər 
 
Məni oda salan dilbər 
Çıxdı qarşıma-qarşıma. 
İllər ötüb getmişdisə 
Baxdı yaşıma, yaşıma! 
 
Qara saça qar ələnib, 
Alnım elə bil bellənib. 
Nə danışıb, nə dillənib 
Qalxdı başıma, başıma! 
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Göydən yerə mənə baxdı, 
Ulduz olub axdı, axdı. 
Günəş idi yoxa çıxdı, 
Qaldım daşına-daşına? 
 

1978 
 
 
 Bir gözələ 
 
Ay saçı qara, 
Boynunu burma. 
Qılınc qaşınla 
Könlümü vurma! 
 
Onsuz da məni, 
Fələk vurubdur. 
Bəxt, taleyimi 
Subay qurubdur. 
 
Gəl mənə yar ol, 
Üzü aypara. 
Ömrümü güldür, 
Eyləmə qara! 
 
Mən bir dövlətsiz, 
Varsız oğlanam. 
Haqq damarında 
Al qızıl qanam! 
 
Yaşıma baxma, 
Cavanam hələ. 
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Ay canı yanmış, 
Gəlsənə dilə! 
 
Sözümdə mərdəm, 
Dözüməm, dözüm. 
Bircə sənədir 
Ürəyim, gözüm! 
 

1977 
 
 
 Sevgilim 
 
Sevgilimi nə ilə 
Müqayisə eləyim? 
O hər seydən ucadır 
Məncə, necə söyləyim?! 
... Bənzətsəydim üzüyə 
Deyərdim ki, sevgilim 
O üzüyün qaşıdır! 
Bənzətsəydim mərmərdən 
Yüksələn bir saraya, 
Deyərdim ki, sevgilim 
O sarayın əvəzsiz  
İlkin, qızıl daşıdır! 
Bənzətsəydim dağlara, 
Deyərdim ki, sevgilim 
Məğrur, uca dağların 
Zirvəsidir, başıdır! 
Bənzətsəydim qızların 
Lalə, nərgiz adına 
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Deyərdim ki, sevgilim, 
Bütün adlar içində 
Bu adlardan yaxşıdır! 
 

1977 
 
  Səndən, ancaq istəyim 
 
Gözlərinə dönüm sənin, ay mələk, 
Səndə böyük, xoş arzu var, saf dilək. 
Nolar mənlə bir sevinək, bir gülək, 
Könlüm quşu rahatlana, uyuya, 
Bağrım başı eşq odundan soyuya. 
 
Sən olmusan bu könlümün qanadı, 
Ən müqəddəs, əziz, ülvi muradı. 
Yollarında min yol dizim qanadı, 
İncimədim, bu da mənə xoş oldu, 
Təşnə qəlbə sərin su tək nuş oldu! 
 
Daha sənə, ay insafsız, nə deyim, 
Sənsiz vurmaz bir kərə də ürəyim. 
Bu dünyada səndən, ancaq istəyim: 
Dinlə məni, ürəyimi başa düş, 
Sənə olan diləyimi başa düş! 
 

1976 
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Baxma acıqlı 
 
Sən dünya gözəli, el maralısan, 
Günəş camallısan, ayparalısan. 
Soruşmaq olarmı sən haralısan?! 
Nə üçün acıqlı baxırsan mənə, 
Mən ki artıq bir söz demədim sənə!? 
 
Gözələ gözəlsən deyən dilim var, 
Səntək bir gözəli öyən dilim var. 
Hüsnünə vurulan bircə könlüm var, 
Onu istəyindən etmə yanıqlı, 
Sən Allah, sən mənə baxma acıqlı! 
 
Mənim çəmənimdə bitən çiçəksən, 
Görürəm, ürəyi bir az kövrəksən. 
Mələklər içində sən bir mələksən, 
Könlümü yandırıb yaxma acıqlı, 
Sən Allah, sən mənə baxma acıqlı! 
 
Ayrılan deyiləm sən tək pəridən, 
Çıxaram yolunda bil ki dəridən. 
Nazındır, işvəndir məni əridən, 
Ey günəş camallı, ey ay buxaqlı, 
Sən Allah, gəl mənə baxma acıqlı! 
 

1975 
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Məni 
 
Deyən, o qız subay bilib 
Süzdü bala-bala məni. 
Süfrə açıb, dəvət etdi 
Sarı yağa, bala məni! 
 
Gördüm hələ təzə dəyib, 
Budağını, kimsə əyib. 
Subay qızam mənə deyib, 
Atdı sağa, sola məni! 
 
Baxışı nur, teli gülgün, 
Sevinci bol, qəmi ölgün. 
Özünə yar etmək üçün, 
Gətirirdi yola məni! 
 
Od qopurdu yanağından, 
Söz axırdı dodağından, 
Qonduğum qəm budağından 
İstəyirdi sala məni! 
 
Qanadlıydı arzu atı, 
Gözəl idi qızın adı. 
Gördü məndən kar aşmadı, 
Durub saldı yola məni! 
 

1977 
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Gülüm, səndən ayrılmazdım 
 
Gülüm, səndən ayrılmazdım, 
Ayırdı bir nadan məni. 
Dərdə, qəmə sarılmazdım, 
Sardı şübhə, güman məni! 
 
Qısqanclığın alovunda, 
Dondum payız qırovunda. 
Nadanların söz-sovunda 
Sanki boğdu ümman məni! 
 
Tuş gəlməsin namərd mərdə, 
Salar yüz möhnətə, dərdə. 
Qərar tutmaz ağıl sərdə, 
Tərk eləyər iman məni! 
 

1975 
 
    
Sevgi bileti 
 
Gərək sevgidə də bilet alasan, 
Komsomol bileti aldığın kimi. 
Ay gözəl, sən sevgi nədir bilmirsən, 
Bax indi biletsiz qaldığın kimi! 
 
Bax sevgi bileti almaqdan ötrü 
Qəlbini min dəfə dindirməlisən. 
Əsli tək od tutub, Leyli tək yanıb 
Şirin tək odunu söndürməlisən! 
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Mən səni sevgidə imtahan edib, 
Görürəm sən hələ hazır deyilsən. 
Sevgi biletini onda alarsan 
Mənim ürəyimi oxuya bilsən! 
 

1970 
 
 
Nə gözəl adətdir 
 
Bizim dədələrin ulu keçmişdən 
Gözəl adəti var el arasında. 
Bir gözəl-göyçəyə elçi ləçəyi, 
Üzük aparırlar gül arasında! 
 
Taxıb barmağına nişan verirlər, 
Bu qız nişanlandı elə-elata. 
İkinci bir adam daha tapılmaz, 
Onu istəməyə cürəti çata! 
 
Nə gözəl adətdir adət içində, 
Dastana sığmayan bu adətimiz. 
Belə bir adətə əzəldən bəri 
Tükənməz olubdur məhəbbətimiz! 
 

1981 
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Sevgililərə 
 
Uğurlar dilərəm sizə, uğurlar, 
Yolunuz nə boran, nə də qar olsun. 
Ömrün sazağından xoşum gəlməyir, 
Ömrünüz çiçəkli bir bahar olsun! 
 

1973 
 
 
 
Səni çoxdan sevirəm 
 
Sən nə qədər gözəlsən, 
Gözəllərdən əzəlsən. 
Oxunmamış nəğmə, söz, 
Yazılmamış qəzəlsən! 
 
Səni gördüm, unutdum 
Hər dərdimi-sərimi. 
Gözəl, sənə açımmı 
Ürəyimin sirrini?! 
 
Səni çoxdan sevirəm, 
Gəl söyləmə mənə yox. 
Bilmirəm nə zamandan 
Meylim düşüb sənə çox! 
 

1978 
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Dastan olmalıdı 
 
Sevilən, sevən kəs düz olmalıdı, 
Onda bir həyalı üz olmalıdı. 
Eşqdə, məhəbbətdə Leyli, Məcnun tək 
Dillərdə bir dastan, söz olmalıdi! 
 

1982 
 
 
Bizim kənd qızları 
 
Məftunu olmuşam, 
Mən bu qızların. 
Belə könül açan 
Saf ulduzların... 
 
İşdən yorulmazdır 
Tunc biləkləri. 
Aydan da arıdır 
Saf ürəkləri. 
 
Bizim kənd qızları 
Qoy deyim düzü: 
Şirin arzuludur, 
Şirin amallı. 
Çoxu ordenlidir, 
Çoxu medallı. 
 
Mən necə bunların 
Gözəl hüsnünə 



Mövlud Teymur __________________________________ 

~ 50 ~ 

Şer də deməyim, 
Nəğmə qoşmayım!? 
Fərəhdən, sevincdən, 
Necə coşmayım?! 
 
Bizim kənd qızları 
Həyalı qızlar. 
Sadə geyimlidir, 
Sadə görkəmli. 
Nabatdı, Sənəmdi, 
Telli, Vəfadı 
Kövrək baxışları  
Qəlbə şəfadı! 
 
Məftunu olmuşam 
Mən bu qızların. 
Belə könül açan 
Saf ulduzların!.. 
 

1974 
 
 
Mənə gözəllərdən çox yaz deyirsən 
 
Mənə gözəllərdən çox yaz deyirsən 
İlhamım yol versə yazaram yəqin, 
Ürək dilə gəlib ilhamlanarsa 
Genişdir mövzusu, sahəsi eşqin! 
 
Hər süzgün baxışın, hər qumral gözün 
Şeirdə ən böyük yeri var, dostum. 
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Hər üzü gözələ gözəl deməzlər 
Gözəli tanımaq sirri var, dostum! 
 
Bir dəfə şəhərdə gəzirdim belə 
Dedim görüm gələn nə səs-səmirdi. 
Bilmirəm nə üstə höcətləşirdi, 
Bir gözəl qocaya nələr demirdi... 
 
Düşdü qayalardan düşən daş kimi 
O gözəl qəlbimdən asfalt üstünə. 
Hamı utanırdı, yer axtarırdı 
O gözəl əlindən gizlənə, sinə! 
 
Mənə gözəllərdən şox yaz deyirsən 
Gözəl gözəl olsa yazaram yəqin. 
Bilirəm ilhama gələrsə qəlbim 
Böyükdür mövzusu, sahəsi eşqin!.. 
 

1975 
 
 
Mən sevirəm, sən də de ki “sevirəm” 
 
Subaysansa adını de sən mənə, 
Öz doğmanı, yadını de sən mənə. 
Alım sənin qadanı de sən mənə, 
Nədir məni çək-çevirə salmağın, 
Boş fikirə, boş xəyala dalmağın! 
 
Sualıma ya “hə” söylə, ya da “yox”, 
Əmin kimdi, dayın kimdi demə çox. 



Mövlud Teymur __________________________________ 

~ 52 ~ 

Kimsəsizəm, gözəl, batma qəmə çox, 
Sevirsənsə sevincini bəyan et, 
Ürəyində nə var söylə, əyan et! 
 
Mən sevirəm sənin kimi gözəli, 
Budur sözün həm sonu, həm əvvəli. 
Qoyaq sənlə bir ailə təməli, 
Mən sevirəm, sən də de ki “sevirəm”, 
Olsun bu gün sevincimiz bir aləm! 
Sevib bizi alqışlasın bu aləm! 
 

1977 
 
 
Azərbaycan qızları 
 
Qızlara bax, qızlara 
Necə qəşəng, gözəldir. 
Xumarlanan, süzülən 
Gözləri nə gözəldir. 
Duruşları durnanın 
Duruşuna bənzəyir. 
Baxışları ceyranın 
Baxışına bənzəyir. 
Gülüşləri nə qədər, 
Öpüşləri qənd, şəkər! 
Dilləri var bal kimi! 
Əfsunlayıbdır məni 
Azərbaycan qızları,  
Azərbaycan qızları! 
 

1972 
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Yazda qızlar yaz gülünə bənzəyər 
  
Yazda qızlar yaz gülünə bənzəyər, 
Rayihəsi çəmənləri bürüyər. 
Al şəfəqli gündüzləri, axşamı, 
Gecələri, səhərləri bürüyər. 
 
Yazda qızlar yaz gülünə bənzəyər, 
Xoş arzulu, yaz nəfəsli olarlar. 
Gülüşləri çiçək kimi ətirli, 
Çay həvəsli, bulaq səsli olarlar! 
 
Yazda qızlar yaz gülünə bənzəyər, 
Pərvazlanıb qanad açar yellərtək. 
Zəriflikdə qızılgüllər əvəzi, 
Dəyanətdə Burlaxatun, Həcər tək! 
 
Yazda qızlar yaz gülünə bənzəyər, 
Təravəti neçə oba, el aşar. 
Mövlud deyər, baxın, görün, necə də 
Yaz qızlara, qızlar yaza yaraşar! 
 

1986 
 
 
  Sahil bağında 
 
Sahil bağında oturub yalqız 
Keçdi fikrimdən bir hörüklü qız. 
Birdən yanımda saçları pırpız, 
Bir qız oturdu əlvan dodaqlı, 
Hiss olunurdu nasazdı ağlı! 
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“Qardaş mənim tək boyda, buxunda, 
Letni köynəkdə, qırmızı donda, 
Qız görmədinmi burda, yaxında!” 
Dedim: görmədim, görmədim, ay qız, 
Tutdu yaxamdan oldu qırsaqqız! 
 
Dedi: sən burda neçə saatsan, 
Dedim mətləbə bunun nə dəxli. 
Bəlkə də, o qız gəlib gedibdir, 
Gördüm bu qızın çatmayır əqli!? 
 
Dedim: sən Allah əkil başımdan, 
Sənin havana oynamaram mən. 
Sənə nə üzlə baxıb sevinsin 
Səni bu yaşa çatdıran Vətən!? 
 

1975 
 
 
Əl çəkin! 
 
Əllini adlayan bəzi şairə 
Gülürəm sevgidən dəm vuranda mən! 
Çoxdan ələyiniz ələnib sizin, 
Deyirəm, əl çəkin sevgi şerindən! 
 
Ötürüb gəncliyi, qocalıqda siz, 
Yorğalıq gəzirsiz, yoxsa urvalıq?! 
Sevgi-məhəbbətin gözəl vaxtı var, 
İndi siz nə ətsiz, nə də ki, balıq! 
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Daha ömrün payız çağındasınız, 
Keçib baharınız, keçib yazınız. 
Bu günə, sabaha baba olursuz, 
Evlənib oğlunuz, köçüb qızınız! 
 
Yazın yaxşılıqdan, xeyirxahlıqdan, 
Siz hörmət arayın, ehtiram gəzin. 
Əl çəkin, əl çəkin sevgi şerindən, 
Çoxdan ələyiniz ələnib sizin! 
 
1980 
 
 
Deməsin 
 
Ərkim çatmır ərk eləyim, 
Boşu möhkəm, bərk eləyim. 
Bir də şübhə, şəkk eləyim 
Gözəllərin xəmirinə! 
 
Uymasın hər fitnə-felə, 
Verməsin qəlbini ələ. 
Yaşamasın elə-belə, 
Şər deməsin xeyirinə! 
 
Peşman olub “vay” deməsin, 
Qış deməsin, yay deməsin. 
Ömrüm oldu zay deməsin 
İnansın öz dəyərinə! 
 

1984 
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Ağlamasın buludun 
 
Həsrətinə gecə-gündüz dözərəm, 
Nə yorulub, nə usanıb bezərəm. 
Əgər səndən mənə məktub gəlməsə, 
Gülüm, səndən inciyərəm, küsərəm! 
 
Sənsən mənim əzəl eşqim, ilk sevdam, 
Səndən ayrı qeyrisini sevmərəm. 
Ey sevgilim, ey məhəbbət evrikam, 
Bu barədən arxayın ol, çəkmə qəm! 
 
Məhəbbətim asimana dönərsə, 
Asimanda bir yeganə günəşsən. 
Yollarımı boran tutsa, qar kəssə, 
Mənim üçün qızınmağa atəşsən! 
 
Mən sarıdan arxayın ol, arxayın, 
Gülüm, gəlləm axırında bu ayın. 
Ağlamasın, ağlamasın buludun, 
Gözlərinə qurban olsun Mövludun! 
 

1974 
 
Ağlama, ey gözəl 
 
Ağlama, gözəlim, ağlama, gülüm, 
Gözələ yaraşmaz belə ağlamaq. 
Sənin yanağına süzülən yaşlar 
Sinəmə sağalmaz bir dağ çəkir, dağ! 
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Ağlama, ey gözəl, sən ağlayanda 
Baxıb gözlərinə gözüm ağlayır. 
Ürəyim kövrəlir, qəlbim incəlir, 
Qələmim ağlayır, sözüm ağlayır! 
 
Bilirəm haqlısan sən öz işində, 
Təki bu dünyada canın sağ olsun. 
Bir zərrə fikir də, qəm də eləmə, 
Ürəyin sevinclə, fərəhlə dolsun! 
 
Hər üzü dönmüşə yalvarma heç vaxt, 
Yalvarma sözünü eşitməyirsə. 
Yalvarma, yalvarma sən ki, sözünün 
Deyəndə düzünü eşitməyirsə! 
 
Ağlama, ey gözəl, sən ağlayanda 
Baxıb gözlərinə gözüm ağlayır. 
Ürəyim kövrəlir, qəlbim nazilir, 
Qələmim ağlayır, sözüm ağlayır!.. 
 

1977 
 
 
 
Yağış yağanda 
 
Alışıb yanırdı əli əlimdə, 
Sanki alov idi teli telimdə. 
Körüyə dönmüşdü sözü dilimdə, 
Çatdı yağan yağış kara bu dəmdə! 
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Yoxsa qovrulurdum şabalıd kimi, 
Lalə yanağının alov, közündə. 
Alışıb yanırdı kirbitdən betər, 
Tuşlanan gözlərim qara gözündə! 
 
Yağış bu alovu söndürən oldu, 
Bir nicat yoluna döndərən oldu. 
Bir yanğınsöndürən maşın idi o, 
Selini üstümə əndərən oldu! 
 
Ayıldım, axır ki özümə gəldim, 
Dünən söylədiyim sözümə gəldim: 
Bu nə şimşək idi şaxıdı birdən, 
Mən də şimşək kimi dözümə gəldim! 
 

1982 
 
 
 
Telefonçu qıza 
 
Gündə min yol danışırıq telfonla, 
Quru-quru danışıqdı bizimki. 
Mən ki buna bir tanışlıq demirəm, 
Telefonla tanışlıqdı bizimki. 
 
Gəl yanıma ver əlini əlimə, 
Çıxaq könül dünyamızın seyrinə. 
Durna kimi uçaq qoşa, yanaşı, 
Qanad çalaq zirvələrin çətrinə! 
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Onda buna mən tanışlıq deyərəm, 
Quru-quru danışıqdan nə çıxar. 
Hələ buna mən tanışlıq demirəm, 
Telefonla tanışlıqdan nə çıxar?! 
 

1974 
 
 
O süzülən gözlərin 
 
Ürəyimi axıtdı 
O süzülən gözlərin. 
Kədərimi dağıtdı 
O süzülən gözlərin! 
 
Həyat verdin mənə sən, 
Sən hurisən, mələksən. 
Möcüzədi əzəldən 
O süzülən gözlərin! 
 
Təbəssüm var üzündə, 
Gözüm qalıb gözündə. 
Əsir etdi yüzün də 
O süzülən gözlərin! 
 
Yanılmaram sözümdə, 
Bir maralsan gözümdə. 
Səni tapdı özümdə 
O süzülən gözlərin! 
 

1970 
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Məni bağışlasın sevdiyim qızlar 
 
Məni bağışlasın sevdiyim qızlar, 
Bir zaman onları aldatmışam mən. 
Çılğın gəncliyimin dəli yelləri 
Ötüb onların da yan-yörəsindən! 
 
İnstitut... Oxumaq... Tələbə vaxtı... 
Macal da vermədi alım birini. 
Ehtiyac... Kasıblıq... hətta birinə 
Aça da bilmədim gizli sirrimi! 
 
Beləcə alışdım, beləcə yandım 
Baxıb öz dərdimə, mən öz halıma. 
Dərdimi içimə çəkib dayandım, 
Bir gözəl çıxmadı mənim yoluma. 
 
Bir kimsə olmadı tuta əlimdən 
Bu çətin günlərdən çıxara məni, 
Aça gözlərimi günəşli günə, 
Qova dağlarımdan dumanı, çəni! 
 
Məni bağışlasın sevdiyim qızlar, 
Bir zaman onları aldatmışam mən. 
Çılğın gəncliyimin dəli yelləri 
Ötüb onların da yan-yörəsindən! 
 

1984 
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Qısqanclıq 
 
Ah, qıcqanclıq! 
Sən gözə görünən 
Əşya olsaydın, 
Adicə qədəh, 
Ayna olsaydın, 
Nə qorxu, nə də ki, 
Hürkü bilməzdim. 
Səni var qüvvəmlə 
Daşa çırpardım. 
Of da deməzdim! 
Çünki sən yedin,  
Günbəgün diddin, 
İllərdən bəri  
Cavan qəlbimi! 
Mənə dünyada, 
Bu yer üzündə 
Düşmən tapılmaz 
Heç sənin kimi! 
 

1976 
 
 
  Dəyməyin qızlar qəlbinə 
 
Oğlanlar, dəyməyin qızlar qəlbinə, 
Zərifdir, incədir bir şüşə kimi. 
Sevin birisini, sevin ürəklə, 
Qoxlayın ətrini bənövşə kimi! 
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Oğlanlar, dəyməyin qızlar qəlbinə, 
Yersiz söhbət ilə, yersiz söz ilə. 
Baxmayın onlara heç yerdə, heç vaxt, 
Əyri nəzər ilə, əyri göz ilə! 
 
Oğlanlar, dəyməyin qızlar qəlbinə, 
Çiçək tək kövrəkdir, kövrələ bilər. 
Hər incik baxışdan bulud tək dolar, 
Görərsən gözündən leysan tökülər! 
 
Oğlanlar, dəyməyin qızlar qəlbinə, 
Hər biri gözəldir bir mələk kimi. 
Sevin birisini təmiz ürəklə, 
Qoxlayın ətrini tər çiçək kimi!.. 
 

1973 
 
 
 Səni sevdim 
 
Səni sevdim diləklə, 
Bir də təmiz ürəklə. 
Qoy yapışım biləkdən, 
Çıxaq, gəzək biz qoşa, 
Dağ da, gül də, çiçək də 
Etsin bizə tamaşa! 
 
İki durna olaq biz, 
Göylər olsun yerimiz. 
Şirin olsun təbimiz, 
Ömür sürək gülər, şən. 
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“Bax, bəxtəvər bunlardır!” 
Desin bizi hər görən. 
 
Ömür boyu mehriban, 
Eşqin odunda yanan 
Çağrılsın hey adımız! 
Bizə qibtə eləsin, 
Bizə həsəd aparsın 
Həm dostumuz, yadımız! 
 
Ay ömrümün günəşi, 
Ürəyimin atəşi! 
Doğma elin, Vətənin 
Qoşa övladı olaq; - 
Onun sonsuz niyyəti, 
Arzu, qanadı olaq!.. 
 

1973 
 
 
Görüş yerimiz 
 
Çiçək qoxuyur, 
Dilək toxuyur. 
Nəğmə oxuyur 
Görüş yerimiz! 
 
Bəstəsi özü, 
Xəstəsi özü. 
Məlhəmi gözü, 
Görüş yerimiz! 
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Dərdə dərmandı, 
Həkim, loğmandı. 
Sonsuz cahandı 
Görüş yerimiz! 
 

1971 
 
 
  Mən necə yazım ki... 
 
Könlümü sən aldın yenə dünyada, 
Dünyalar bəxş etdin mənə dünyada. 
Mən necə yazım ki, sənə dünyada 
Bu şerim xoş gələ, xoş gələ, gülüm! 
 
Çiçəkdən söz salsam, çiçəksən özün, 
Mələkdən söz salsam, mələksən özün. 
Mən necə yazım ki, sənə qoy düzün 
Bu şerim xoş gələ, xoş gələ, gülüm! 
 
Gözümdən oxudun mənim eşqimi, 
Qəlbimə köçürdüm sənin eşqini. 
Mən necə yazım ki, sənə gül kimi 
Bu şerim xoş gələ, xoş gələ, gülüm!.. 
 

1985 
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Mən sizə neyləmişəm... 
    / zarafatyana / 
 
Gözəllər, mən sizə neyləmişəm ki, 
Siz məni tutursuz “top” atəşinə. 
Mən sizə həmişə söyləmişəm ki, 
Dəstəniz bənzəyir durna dəsinə! 
 
O gözəl səsiniz, incə səsiniz, 
Demişəm bənzəyir bülbül səsinə. 
Xurmayı saçınız, hörükləriniz 
Necə də oxşayır sünbül dəsinə! 
 
Siz Tomris nənənin, Burlaxatunun 
Böyük yadigarı – ismət rəmzisiz. 
O igid Həcərin, Nigar xanımın 
Vüqar nişanəsi, dözüm izisiz! 
 
Gözəllər, mən sizə neyləmişəm ki, 
Siz məni tutursuz “top” atəşinə. 
Mən sizə həmişə söyləmişəm ki, 
Dəstəniz bənzəyir durna dəsinə. 
 
Sizdə duyan ürək, sevən ürək var, 
Bəlkə, xoşunuza gəlirəm bir az. 
Əgər belədirsə durna xoruyla 
Siz Allah, qaldırın belə xoş avaz: 
 
Pencərədən daş gələr, 
Ay bəri bax, bəri bax. 
Xumar gözdən yaş gələr, 
Ay bəri bax, bəri bax!.. 
 

1983 
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Sehrli yol 
 
Dünyada yollar hədsiz, 
Bir-birindən əvəzsiz. 
Bu yollardan ən əziz, 
Mənə sevgi yoludur! 
 
Hər yanı nurla dolu, 
Çiçəkdir sağı, solu. 
Həm əbədi, həm ulu 
Mənə sevgi yoludur! 
 
Bu yolla uşaq gedir, 
Həm saqqalı ağ gedir. 
Hər bir anı sehir, sirr 
Mənə sevgi yoludur! 
 

1973 
 
 
Rəsul, Nigar sevgisindən güc aldı 
 
Rəsul, Nigar sevgisindən güc aldı, 
Əsrimizin hər oğulu, hər qızı. 
Bu sevgini uca tutdu, ucaldı, 
Əsrimizin hər oğulu, hər qızı! 
 
Sevən qəlblər can dedi, can eşitdi, 
Qəm-qüssəni, dərd-möhnəti kiritdi. 
Arzusunu, istəyini yeritdi, 
Əsrimizin hər oğulu, hər qızı! 
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Məhəbbətdə, sevgidə düz oldular, 
Alnı açıq, xoş, gülər üz oldular. 
Bir-birinə həyan, həm göz oldular, 
Əsrimizin hər oğulu, hər qızı! 
 
Rəsul, Nigar iki böyük sevgi, yar, 
Sevənlərə örnək oldu, duydular... 
İnsafı da yaxşı bir şey saydılar, 
Əsrimizin hər oğulu, hər qızı! 
 
Qarşılıqlı münasibət gördülər, 
Bir-birindən xoş ünsiyyət gördülər. 
Gözəl sevgi, saf məhəbbət gördülər, 
Əsrimizin hər oğulu, hər qızı! 
 
Mövlud Teymur yaşa dedi sevgiyə, 
Məhəbbəti duyan qəlbə, ürəyə. 
Boylandılar xoş arzuya, diləyə, 
Əsrimizin hər oğulu, hər qızı! 
 
 
Sevgi misraları 
 
Gənclik yaşıl yarpaq, ətirli güldür, 
Bir yol gəlib keçir insan ömründən. 
O, ayrı bir dünya, ayrı könüldür, 
Xəyalən ayrılmaq olmur o gündən! 
 
Mənə həvəs verən, mənə güc verən, 
Gözəllər dalınca məni göndərən, 
Min yol da öldürən, həm də dirildən, 
Ey gənclik illərim, deyildinmi sən?! 
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Gənclikdə çox gözəl olur bu həyat, 
Misli-bərabəri, tayı olmayır. 
Kükrəyən çay olur, aşıb-daşan sel, 
Durğun bircə günü, ayı olmayır! 
 
Gənclik ötən bülbül, ötən kəklikdi, 
Gözəllik , ülvilik, bir bakirlikdi. 
Axan şəlalədi, qaynayan bulaq, 
Al-əlvan otluqdu, gül-çiçəklikdi! 
 

1989 
 
Sevənlərə 
 
Həyatda xoşqılıq, mehriban olun, 
Ürəkdən bağlanıb canhacan olun. 
Tutub əvvəlindən gedin bir yolun, 
Sevinclə boşalıb, sevinclə dolun! 
Yaxına qoymayın kədəri, qəmi, 
Sevinclə bəzənsin sevgi aləmi! 
Sevin məhəbbətlə bir-birinizi, 
Dünyada sevginin yoxdur əvəzi! 
 

1979 
 
Sən mənimsən, mən sənin 
 
Məni məndən soran qız, 
Eşq yolunu yoran qız, 
Ürəyimi duyan qız, 
Sən mənimsən, mən sənin! 
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Əhdimizə söz olmaz, 
Vədimizə söz olmaz. 
Sevgimizə söz olmaz, 
Sən mənimsən, mən sənin! 
 
Yollarımız ayrılmaz, 
Başqa səmtə yön almaz. 
Baharımız pozulmaz, 
Sən mənimsən, mən sənin! 
 
Saf eşqim, diləyimsən, 
Məramım, istəyimsən. 
Sən mənim ürəyimsən, 
Sən mənimsən, mən sənin! 
 

1976 
 
 
O gözlərə baxa-baxa 
 
Göz var səni 
      gözdən qoymaz. 
Göz var baxdıqca 
  göz doymaz. 
Bir gözəli ovlamışam 
  gözlərindən, 
Məni sevir 
  anlamışam sözlərindən! 
O gözlərin 
  vurğunuyam 
Qalmışam hey 
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 O gözlərə baxa-baxa, 
Axtarıram öz dünyamı 
 O gözlərdə axa-axa!.. 
 

1976 
 
 
Məhəbbət 
 
Mən badəni qaldırıram, a dostlar, 
Təmiz, ülvi məhəbbətin eşqinə. 
Onda dünya, onda cahan, aləm var, 
Şərbət götür sədaqətin eşqinə! 
 
Çək başına doydum deməz ürəyin, 
Ömrü boyu olar sənin gərəyin. 
Bahar gəlib açılanda çiçəyin, 
Açılarsan naz-nemətin eşqinə! 
 
Mövlud Teymur yaxşı bilir hər şeyi, 
Məhəbbətdir bu dünyanın bəzəyi. 
Uca dağdır zirvəsinə getdiyi, 
Yaşa deyir ləyaqətin eşqinə! 
 

1979 
 
Eşq pərisi 
 
Eşq pərisi, eşq vurğunu, eşq tacı, 
Bil ki çoxdur eşqin sənə möhtacı. 
Səni bildim məhəbbətin əlacı, 
Çatmaz sənə gözəllərin gözəli! 
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Yaranandan bir möcüzə yarandın, 
Elə bil ki, zər suyuna boyandın. 
İşvə satıb, naz-qəmzəylə darandın, 
Ağıllını edəcəksən bir dəli! 
 
Bəsdi etdin sağ canımı sən xəstə, 
Gül camalın, gözəl boyun növrəstə. 
Bu göz-qaşı mən görmədim bir kəsdə, 
Bir sonasan qoşa gözün qu gölü! 
 

1989 
 
 
Qoş məni öz sevginə 
 
Ürəyimi açan qız, 
Gül ətiri saçan qız. 
Dərdi, qəmi biçən qız, 
Qoş məni öz sevginə! 
 
Düyündə gəzdir məni, 
Ünündə gəzdir məni. 
Yanında gəzdir məni, 
Qoş məni öz sevginə! 
 
Savab əhli olarsan, 
Kömək əli olarsan. 
Bizim elli olarsan, 
Qoş məni öz sevginə! 
 

1972 
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Desən ki... 
 
Desən ki çiçək tək açılmalısan, 
Açılacağam! 
Desən ki ətir tək saçılmalısan, 
Saçılacağam! 
Desən ki tufanla çarpışmalısan, 
Çarpışacağam! 
Desən ki günəş tək alışmalısan, 
Alışacağam! 
Desən ki göylər tək gurlamalısan, 
Gurlayacağam! 
Desən ki zülmətdə parlamalısan, 
Parlayacağam! 
Desən ki şimşək tək şaxımalısan, 
Şaxıyacağam! 
Desən ki qartal tək şığımalısan, 
Şığıyacağam! 
Desən ki yağış tək çilənməlisən, 
Çilənəcəyəm! 
Desən ki damla tək bölünməlisən, 
Bölünəcəyəm! 
Desən ki, desən ki... Hər nə desən də... 
Vüqarla yerinə yetirəcəyəm, 
Yolunda gül-çiçək bitirəcəyəm! 
Təki, ey gözəlim, məsum mələyim, 
Qəlbimdə gül açsın arzum, diləyim. 
Bircə ürəyində yerim görünsün, 
Həyatım eşqinlə nura bürünsün! 
 

1978 



Mövlud Teymur __________________________________ 

~ 74 ~ 

Gör necə sevindik dünyada biz də 
 
Bir kənddə doğulduq, bir kənddə olduq, 
Sevincə boy verdik, kədəri yolduq. 
Baharda göyərib, payızda solduq 
Sevimli təbiət tənhalaşanda! 
 
Günəş qəlbimizlə yox edib çəni, 
Sevincə qərq etdik çölü, çəməni. 
Dərdik bənövşəni, tər yasəməni, 
Təpələr keçəndə, dağlar aşanda! 
 
Gül açdı arzumuz, istəyimiz də, 
Gör necə sevindik dünyada biz də. 
Bir canda döyündü ürəyimiz də, 
Gözəl həyat qurub qoşalaşanda! 
 

1978 
 
Qoşa qanadıq 
   Həyat yoldaşıma 
 
Səninlə olduğum otuz bir ildə, 
Olmadım dünyada yalqız bir ildə. 
Nəğməm alay-alay oxundu dildə, 
Ürəyim sən dedi, qəlbim sən dedi! 
 
Daha bundan əziz, doğma söz hanı, 
Gözünə bənzəyən bir cüt göz hanı?! 
Lalə yanağın tək yanar köz hanı, 
Qəlbim həyat dedi, ömür-gün dedi! 



___________________________________ Gənclik illərim 

~ 75 ~ 

Suyumuz bir arxdan götürülübdü, 
Dərdimiz, qəmimiz itirilibdi. 
Bağçamız bar verib, bitirilibdi, 
İlhamım sən dedi, təbim sən dedi! 
 
Bir şirin nəğməsən, bir şirin şeir, 
Bunu tək yer demir, asiman deyir. 
Olmusan bir bəzək, ərməğan deyir, 
İlahim sən deyir, Rəbbim sən deyir! 
 
Mən sənli, sən mənli – qoşa qanadıq, 
Biri-birimizi doğru, düz andıq. 
Odur ki, həyatda həyat qazandıq, 
Bunu zaman deyir, bu dövran deyir! 
 
 
 
Eşqin havası altda 
 
Şükür, şükür, min şükür, 
Yalan sevgidən hürkür. 
Qar əriyir, çən çökür 
Günəş şüası altda! 
 
Çiçək açır, gül açır, 
Bülbül sevincdən uçur. 
Xəyalım hara qaçır 
Tanrı səması altda! 
 
Hər tərəfdə gülür yaz, 
Arzu, istək, xoş muraz. 
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Şair olan darıxmaz 
Eşqin havası altda! 
 

1979 
 
Olasız 
 
Sağlıqlar boylanır köksümdən hər an, 
Sevən ürəklərə sözüm var, inan. 
Gülsün taleyiniz, gülsün hər zaman, 
Oğullu olasız, qızlı olasız! 
 
Qoşa dolanasız, qoşa gəzəsiz, 
Deyəsiz, güləsiz, ömür bəzəsiz. 
Ətirli çiçəklər, güllər üzəsiz, 
Baharlı olasız, yazlı olasız! 
 
Dünyada heç nəylə ölçülə bilməz, 
Məhəbbət ən ülvi, ən gözəl bir səs. 
Bu eşqlə, həvəslə alasız nəfəs, 
Nəğməli olasız, sazlı olasız, 
Qoşa qarıyasız, yaşa dolasız! 
 

1980 
 
 
 “Sevərək yaşadı…” 
 
Arzuma çilədim gülən baharı, 
Ututmaq mümkünmü sevgini, yarı?! 
Deyirəm, güllərin pıçıltıları, 
Ürəyimdən keçir bahar yelində! 
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Sellərin harayı, çayların səsi, 
Oyadır könüldə, qəlbdə həvəsi. 
Deyirəm  baharın, yazın gəlməsi, 
Nə gözəl səslənir bülbül dilində! 
 
Saf sevgi, məhəbbət gəzir başımda, 
Məcnuna dönmüşəm cavan yaşımda. 
Öləndə yazılsın qəbir daşımda: 
“Sevərək yaşadı Odlar elində!” 
 

1977 
 
 
Üzünə deməyə məsəl yaraşır 
 
Gözəlsən, gözəlsən, gözəlsən, ay qız, 
Bəs niyə kənarda gəzirsən yalqız?! 
Yoxsa ürəyinə dəyib bir qansız, 
Cavab ver qəlbini əzizləyim mən, 
Kədərdən, qüssədən  təmizləyim mən! 
 
Sənə sevinc, fərəh gözəl yaraşır, 
Şeir, nəğmə, mahnı, qəzəl yaraşır. 
Üzünə deməyə məsəl yaraşır: 
Bəlkə, mənim yarım, yarım olasan. 
Əbədi mənimlə burda qalasan?! 
 

1976 
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Gözəlliyin içində 
 
Quzum, səni Qız bağında görmüşəm, 
Gül bağında, yaz bağında görmüşəm. 
Çox bağında, az bağında görmüşəm, 
Elə bütöv biçimdəsən, biçimdə! 
 
Yarımçığa üz vermədin, qəm verdin, 
Çiçəkləri zülfün kimi düz hördün. 
Ədaləti, həqiqəti tez gördün, 
Göy üzündə əlçimdəsən, əlçimdə! 
 
Təmiz qarın saflığını duymuşam, 
Tanrı sevən Nuh dağını duymuşam. 
Daşan çağlar bulağını duymuşam, 
Elə dönməz gücümdəsən, gücümdə! 
 
Sirr deyilsən, qəlbi aşkar gözəlsən, 
Saçı tumar, sözü hamar gözəlsən. 
Baxışı gül, boyu şumal gözəlsən, 
Tamamlanan ölçündəsən, ölçündə! 
 
Mövlud Teymur sənə rəğmən söz dedi, 
Bir qızılgül, bir yasəmən söz dedi. 
Al-əlvan bağ, yaşıl çəmən söz dedi, 
Gözəlliyin içindəsən, içində!.. 
 

1978 
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Görüşək 
 
Bu sevdanın ömrü-günü bitməsin, 
Xoş çağları, toy-düyünü bitməsin. 
Eşqi,  izi ömrümüzdən itməsin, 
Açıq üzlə, açıq əllə görüşək! 
 
Salamımız-kəlamımız gül olsun, 
Qoy saçları təptəzə sünbül olsun. 
Diləyimiz çiçəkli bir çöl olsun, 
Xoş məramla, şirin dillə görüşək! 
 
Mövlud sevir qəlbə yaxın olanı, 
Eşqi çay tək axın-axın olanı. 
Sevgisində gizli yanğın olanı, 
Bir könüldə min könüllə görüşək! 
 

1974 
 
 
Gözlərinə döndüyüm 
 
Gözlərində gözüm var, 
Gözlərinə döndüyüm. 
Sənə gizli sözüm var, 
Gözlərinə döndüyüm! 
 
Alışansan, yanansan, 
Sevgi nədir qanansan. 
Cahanda bir cahansan, 
Gözlərinə döndüyüm! 
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Can içində canımsan, 
Ötən hər bir anımsan. 
Sən sevgi məkanımsan, 
Gözlərinə döndüyüm! 
 
Sənsən mənim varlığım, 
Ömrüm, bəxtiyarlığım. 
Sənlə yoxdur darlığım, 
Gözlərinə döndüyüm! 
 

1976 
 
 
Həqiqi sevgini ürəkdə axtar 
 
Gözəl qız, hüsnünə söz ola bilməz, 
Görürəm heç sənə yoxdur bir əvəz! 
Səni istəsə də Ələsgər, Əvəz, 
Tələsmə birini istəməyə də! 
 
Biri dildə deyər, biri ağızda: 
Sənsən ürəyimə bahar da, yaz da! 
İnanma, boş olur hər səs, avaz da, 
Nə var yalan-palan söz deməyə də!? 
 
Həqiqi sevgini ürəkdə axtar, 
Axan qanda axtar, ilikdə axtar. 
Ağılda, kamalda, bilikdə axtar, 
Güc çatmaz qəlbini onda əyə də! 
 

1975 
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İnan mənə 
 
Gülü bülbül tanıyır, 
Dəni sünbül tanıyır. 
Səni könül tanıyır, 
İnan mənə, inan sən! 
 
Gülməsən, sevinməsən, 
Olarsan məndən küsən. 
Barışmaram bir də mən, 
İnan mənə, inan sən! 
 
Qızıl söz söyləsən də, 
Zər, cəvahir desən də, 
Görərsən məni gendə, 
İnan mənə, inan sən! 
 
Bir də çətin düzələm, 
Dinə, insafa gələm. 
Ay qələmqaşlı sənəm, -  
İnan mənə, inan sən! 
 

1981 
 
 
Sən dedim, gülüm 
 
Niyə pərişansan, niyə küskünsən, 
Sən niyə yorğunsan, niyə əzginsən. 
Axı, sən doğrusan, axı, düzgünsən, 
Sözündə əyrilik görmədim, gülüm! 
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Dağa dağ demisən, dərəyə dərə, 
Haqqı müdafiə etdin min kərə. 
Söhbətin bal oldu, kəlamın kərə, 
Nahaqqı qoymusan sən yetim, gülüm! 
 
Safa arxa çıxdın, təmizə həyan, 
Sən idin könlümü oxuyan, duyan. 
Odur ki qəlbimdə hər vaxt yaşayan 
“Sən oldun, sən oldun” sən dedim, gülüm! 
 

1978 
 
 
Baxışların məhəbbətdən söz salır 
 
Qulaqlarım yaxşı sözü eşidir, 
Dilim qənddən, baldan şirin söz deyir. 
Baxışların məhəbbətdən söz salır, 
Gözlərinsə “düzələcək”, döz deyir! 
 
Səbir məni, təmkin məni haqlayıb, 
Sənə gedən yollarımı bağlayıb. 
Bir nadanın sözü məni dağlayıb, 
Əllərini o gözəldən üz deyir. 
 
Qəlb sevəni könül necə rədd edər? 
Maneələr qabağımda boş, hədər. 
Sevən könül ölümə də mərd gedər, 
Mövlud bunu bir deməyib, yüz deyir!.. 
 

1977 
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Vacib əməl 
 
Gözəllərə üç şey vacib, gərəkdi: 
Sevgi, inam, bir də təmiz ürəkdi! 
Bu üç amil, bu üç əməl olanda, 
Orda durmur, çıxıb gedir yalan da! 
 

1980 
 
 
Sevgi, məhəbbət 
 
Qalxır, boy atır 
Güllər, çiçəklər. 
Sevinir buna, 
Təmiz ürəklər, 
Əziz ürəklər! 
 
Əllər öpülür, 
Tellər öpülür. 
Güllər öpülür, 
İstəkdən, eşqdən, 
Ürəkdən, eşqdən! 
 
Toylar gül üstdə, 
Qurulub gedir. 
Göz, könül üstdə, 
Şad olub gedir. 
Budur həqiqət, 
Sevgi, məhəbbət! 
 

1983 
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Sevgi şerisən 
 
Məndən sevgi şeri istəyən gözəl, 
Özün başdan-başa sevgi şerisən. 
Bu şair könlümün xoş məhəbbəti, 
Həzin misraların sən də birisən! 
 
Gözəllik yaraşır o xumar gözə, 
Sözün bir məzədi, özün bir məzə. 
Mənimçün açılan gülsən təptəzə, 
Aça bilmədiyim ürək sirrisən! 
 
Sənə həyat deyim, yoxsa nur deyim, 
Sevil bu dünyada həyat qur deyim. 
“Segah-zabul” deyim, yoxsa “Şur” deyim, 
Bu xalqın ilahi nəğmələrisən! 
 

1984 
 
 
Könlümdür yerin 
 
Gülsən, çiçəksən, 
Tülsən, ləçəksən. 
Sən bir mələksən, 
Gəl, gəl dilbərim, 
Könlümdür yerin! 
 
Sevən ürəksən, 
Tərlan, tüləksən. 
Mənə gərəksən, 
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Gəl, gəl dilbərim, 
Könlümdür yerin! 
 
Səninçün nuram, 
Dərkəm, şüuram. 
Olmaram aram, 
Gəl, gəl dilbərim, 
Könlümdür yerin! 
 
Qaya istəsən, 
Gedək göstərəm. 
Hara istəsən, 
Gedərik, nə qəm! 
Gəl, gəl dilbərim, 
Könlümdür yerin! 
 
Mövlud səninçün, 
Sərbəstdir hər gün. 
Gödəltmə ömrün, 
Gəl, gəl dilbərim, 
Könlümdür yerin! 
 

1980 
 
Sənə nə diləyir.. 
 
Bir ömür yaşayır insan dünyada, 
İkinci bir ömrü qazanmaq olmur. 
Bir dəfə saralır açılan çıçək, 
Ömründə iki yol saralmır, solmur! 
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Mənim tər çıçəyim, a nazlı gülüm, 
Bu nə küskün baxış, giley-güzardır?! 
Ömrünü döndərmə soyuq ulduza, 
Sevinmək gülzardır, gülmək bahardır! 
 
Niyə qəm donunu geyirsən bəzən, 
Qəmlənmə, qəmini ver küləklərə. 
Hüsnünlə, nazınla, şuxluğun ilə, 
Bənzə ətir dolu tər çiçəklərə! 
 
Yaşa sevinc ilə keçir ömrünü, 
İkinci bir ömrü qazanmaq olmur. 
Oxu bu şerimi nəsihətsə də, 
Sənə nə diləyir gör Mövlud Teymur! 
 

1977 
 
  Kaş o günlər bir də gələ... 
 
Xoşum gələn bir qız vardı şəhərdə, 
Beş də düşür xatirimə, o bir də! 
Aramızda çoxdu hörmət, xətir də, 
Eyni vaxtda görüşərdim onunla! 
 
Eyni vaxtda görüşərdim onunla, 
O gələrdi görüşümə ağ donla. 
Axşamçağı yollanardıq bulvara, 
Qayıdardıq gah günəşlə, gah danla! 
 
Gah ulduza, gah aya yan alardıq, 
Şirin-şirin xəyallara dalardıq. 
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Anlar keçər biz birlikdə qalardıq, 
Kaş o günlər bir də gələ, nə ola?! 
 
Kaş o günlər bir də gələ, nə ola, 
Küçələri dolaşaydıq qol-qola. 
O can deyə, qadasını mən alam. 
Kaş ki bir də görüşəydik onunla!.. 
 

1976 
 
 
  Alır ürəyimi, alır qəlbimi 
 
Dünyada ən gözəl qızdı bu xanım, 
Ətirli bahardı, yazdı bu xanım. 
İşvədi, qəmzədi, nazdı bu xanım, 
Alır ürəyimi, alır qəlbimi! 
 
Kənardan nə yaman cəzbedicidi, 
İlahi, bundakı gözəllik nədi?! 
Bənzəri Ulduza, Aya, Günədi, 
Alır ürəyimi, alır qəlbimi! 
 
Mövlud gözəl deyir gözəl olana, 
Haqqa tərəf olur dözmür yalana. 
Bunu bəsləyibdi gözəl bir ana, 
Alır ürəyimi, alır qəlbimi! 
 

1973 
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Qaytar 
 
Cilvələndin çiçək kimi, 
Qırçınlandın ipək kimi, 
Aldadansan mələk kimi, 
Ürəyimi qaytar geri! 
 
İnsafın yox, insaf verim, 
Köksün üstə mürvət sərim. 
Bir azca da cürət sərim, 
Diləyimi qaytar geri! 
 
Yerinə qoy istəyimi, 
Burax getsin bəd deyimi. 
Zay eləmə əməyimi, 
Gərəyimi qaytar geri! 
 

1975 
 
Gənclik illərim 
 
Arxada qalmısan, dalda qalmısan, 
Şəkərdə qalmısan, balda qalmısan. 
Yorulub, usanıb yolda qalmısan, 
Ey gənclik illərim, gənclik illərim! 
 
Görüşdüyün yerdə ağac qocalıb, 
O yan-yörəsində evlər ucalıb. 
Nədən çinar boyun enib, alçalıb, 
Ey gənclik illərim, gənclik illərim! 
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O qız da dəyişib ana olubdu, 
Elində, yurdunda sona olubdu. 
Ötən çağlarında gözüm dolubdu, 
Ey gənclik illərim, gənclik illərim! 
 
Bəlkə xatirindən çıxıb adım da, 
Bəxşiş elədiyim o saatım da. 
Quru kölgələrin qalıb yadımda, 
Ey gənclik illərim, gənclik illərim! 
 
İndi  ayrılıqda qovruluram mən, 
Yarpaq tək saralıb, həm soluram mən. 
Dəli həsrətindən qıvrılıram mən, 
Ey gənclik illərim, gənclik illərim! 
 

1989 
 
 Lal cahandayam 
 
Sevincindən əsirəm, 
O qızdan çox kəsirəm. 
Ondan ötrü yesirəm, 
Çöllü-xiyabandayam! 
 
Halım Məcnun halıdır, 
Günüm qalmaqallıdır. 
Oxuyan qəm valıdır, 
Cəzayi-divandayam! 
 
Dərdimə əlac qızın, 
Ərzi uzundur, uzun. 
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Öləziyib ulduzum, 
Zülmət bir məkandayam! 
 
Mövlud, burax bu eşqi, 
Baş tutmayır bu sevgi. 
Tutulubdur can nitqi, 
Dinməz, lal cahandayam! 
 

1976 
 
 
Sən demə… 
 
Könlümü qəm sıxıb, kədər almadı, 
Çiçəyim saralıb, gülüm solmadı. 
Könlüm ondakı tək azad olmadı, 
Sən demə subaylıq sultanlıq imiş! 
 
Yorulmaq bilmədim gəzdim, dolandım, 
Sehirli nağıldım, sirli dastandım. 
Hər gözəl eşqiylə odlara yandım, 
Sən demə subaylıq sultanlıq imiş! 
 
Daha gözəl günlər geridə qaldı, 
Başımın üstünü duman, çən aldı, 
Qocalıq çəkilməz ağır dərd oldu, 
Sən demə subaylıq sultanlıq imiş! 
 

1987 
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Nə biləydim 
 
Unutmaram o günləri heç də mən. 
O günlərdə ətrin, dadın var idi. 
Mənə doğma, mənə əziz soyadın, 
Bir də şirin, gözəl adın var idi! 
 
Bizimləydi göy çəmənlər, guşələr, 
İsti yayda kölgəliklər, meşələr. 
Keçir qəlbdən xatirəyə düşələr, 
Onda sənin xoş muradın var idi! 
 
Alt-üst oldu qəfil əsən küləkdən, 
Bu sevgimiz, bu eşqimiz heç nədən. 
Yaralıyam o zamandan sən gedən... 
Nə biləydim belə odum var idi! 
 

1976 
 
 
Gülyanaq, alyanaq 
 
Mən ki heyran kəsildim 
Görkəminə, boyuna. 
Ay qız, səni sevirəm, 
Gəl yaxına, Gülyanaq, 
Gəl yaxına, alyanaq! 
 
Qaşların var yay kimi, 
Üzün parlaq ay kimi. 
Sən mənimsən pay kimi, 
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Gəl yaxına, Gülyanaq, 
Gəl yaxına, alyanaq! 
 
Baxışların səmimi, 
Aparır dərd - qəmimi. 
Əgər sevirsən məni?! 
Gəl yaxına, Gülyanaq, 
Alyanaq, ay alyanaq! 
 
Yoxdur səndə hiylə, fənd, 
Dilin şəkər qənddi, qənd. 
Etdin məni özün bənd, 
Gəl yaxına, Gülyanaq, 
Alyanaq, ay alyanaq! 
 

1972 
 
Dünyadır 
 
İstəyirəm səninlə bu dünyanı dolaşaq, 
Neçə bələn, neçə sədd, neçə zirvə, dağ aşaq! 
 
Baxışaydıq, dinəydik, gözlərimiz güləydi, 
Bizim bu sevgimizə xor baxanlar öləydi. 
 
Dağ da, daş da, qaya da bizə həsəd çəkəydi, 
Sevincindən çiçəklər bizə gözün dikəydi. 
 
Bitməyəydi yolumuz, ömür keçəydi belə, 
Həyatımız, ömrümüz ötəydi gülə-gülə. 
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Aylı gecə, bu yol, iz, bir sən, bir mən olaydıq, 
Gah aranda, gah dağda gecələyib qalaydıq! 
 
Onsuz da bu dünyanın gendir qoynu, ağuşu, 
Sevgimizin dünyadır oturuşu, duruşu! 
 

1985 
 
 
Aşiqlik 
 
Yetdim arzu, muradıma hər dəfə, 
Allah çatdı imdadıma hər dəfə. 
Mindim köhlən göy atıma hər dəfə, 
Yollarıma xalı sərdi aşıqlik! 
 
Çaldı könül rübabını dağ yalı, 
Çəmən mənə çiçək verdi şeh dolu. 
Asan etdi mənə çətin bir yolu, 
Gözə sevinc yaşı verdi aşiqlik! 
 
Dərd əyildi, möhnət sındı önümdə, 
Toyda keçdi, kefdə keçdi günüm də. 
Gözdən itdi dumanım da, çənim də, 
Aydın səma, açıq yerdi aşiqlik! 
 
Mövlud deyir, oldu günəş, ay mənə, 
Ayna bulaq, ağ şəlalə, çay mənə. 
İstidə qar, qarda bahar, yay mənə, 
Başdan-başa sehir, sirdi aşiqlik! 
 

1983 
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Onda sözüm yox ona 
 
Xumar gözü sevməyə 
Aşiq ürək gərəkdi. 
“Sevirəm”i deməyə, 
Çevik ürək gərəkdi! 
 
Şirin söz dildə olsa, 
Razılıq əldə olsa. 
Qolboyun yolda olsa 
Ürəklər bir ürəkdi! 
 
…Onda sözüm yox ona, 
Məhəbbətim çox ona! 
Deyərəm mən oğlana 
Sevdiyin qız göyçəkdi! 
 

1973 
 
 
Məhəbbətin, sədaqətin, sevginin 
 
Çox inamlı dostları var, dostları, 
Qəfil uçmaz postları var, postları. 
Açılmayan qatları var, qatları, 
Məhəbbətin, sədaqətin, sevginin! 
 
Əvvəli də, axırı da gözəldir, 
Dərəsi də, çuxuru da gözəldir. 
Yayı, qışı, baharı da gözəldir 
Məhəbbətin, sədaqətin, sevginin! 
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Deməzsən ki, bu yaxşıdı, bu pisdi, 
Bu nadandı, bu bədxahdı, bu nəsdi. 
Ürəkləri dolu arzu, xoş səsdi 
Məhəbbətin, sədaqətin, sevginin! 
 
Sonsuz səma, əngin göydü, fəzadı, 
Yönü güllü, xoş ətirli yazadı. 
Meyli eşqə, işvəyədi, nazadı 
Məhəbbətin, sədaqətin, sevginin! 
 
Mövlud Teymur yazmaq ilə doymayır, 
Qələmini çoxdan yerə qoymayır. 
Səfasını yer üzünə o yayır 
Məhəbbətin, sədaqətin, sevginin! 
 

1977 
 
Məhəbbət yolu 
 
Ay gözümün giləsi, 
Səndən ötrü bu canım 
Öləsidir, öləsi! 
Üzüsulu yola gəl, 
Seç bu yolu yola gəl. 
Bu yol məhəbbət yolu, 
Sevgi, sədaqət yolu! 
Uç, qanadlan, tərlanım, 
Nəğmə deyə-deyə gəl, 
Bu sevən ürəyə gəl, 
Arzuya, istəyə gəl! 
 

1970 
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Həyata gedirik 
 
Mən xəlvət gedəcəm, sənsə gizli çıx, 
Mən dərə gedəcəm, sənsə düzlü çıx. 
Necə çıxırsansa insan üzlü çıx, 
Həyata gedirik, yalnız həyata! 
 
Bizim qurduğumuz əbədi gündü, 
O sənə lazımdı, mənim üçündü. 
Subaylıq daşına qənim üçündü, 
Həyata gedirik, yalnız həyata! 
 
Orda ulduz doğur, günəş nur saçır, 
Orda zanbaq açır, qızılgül açır. 
Orda qapıları külək, yel açır, 
Həyata gedirik, yalnız həyata! 
 
Orda qoşalaşan durna dəsi var, 
Orda körpə səsi, insan səsi var. 
Orda ömrümüzün təntənəsi var, 
Həyata gedirik, yalnız həyata! 
 
Həvəslə addımla, ürəklə yeri, 
Böyük bir məktəbdi ailə yeri. 
Görünür o yerdə əl-ələ yeri, 
Həyata gedirik, yalnız həyata! 
 
Qoşa qarıyacaq ürəklər orda, 
Arzular, istəklər, diləklər orda. 
Şeytanlar ordadır, mələklər orda, 
Həyata gedirik, yalnız həyata! 
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O həyat üzü ağ edəcək bizi, 
Könlü şən, qəlbi şad edəcək bizi. 
Qalacaq dünyada əbədi izi, 
Həyata gedirik, yalnız həyata! 
 

1978 
 
 
Günəşlə çağırdı 
 
Yenə göydə bulud rəhmli çıxdı, 
Vaxtsız yağdırmadı yağışlarını. 
Çıxmadı sözümdən istədiyim də, 
Sancmadı köksümə baxışlarını! 
 
Bilmədim kirimək, usanmaq nədi? 
Çeviklik, qıvraqlıq göstərdim qəti. 
Sevgidə qoçaqlıq göstərdim qəti, 
Sevdim qələbənin naxışlarını! 
 
Enmədi Mövludun səyyar xəyalı, 
Can atdı həmişə ulduza sarı. 
Günəşlə çağırdı sevgili yarı, 
Əgər xəstələnsəm isitsin canı! 
 

1981 
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Bu qız 
 
Bu qız məni yaman saldı çarmıxa, 
Çətin bir də məni aça, buraxa. 
İnnən belə mən qul oldum, o, ağa, 
Sür dərəyə desə, sürəm atımı! 
 
Nə həddim var söz qaytaram, burcudam, 
O, var desə, mən yox deyəm, ay atam. 
Qışqırığım göyə qalxar, vay, atam, 
Bircə anda alt-üst edər zatımı! 
 
Doğramağa qılınc qaşlar ondadı, 
Ağzındakı güllə dolu çantadı. 
Tapançası tətikdə-ordundadı, 
Vurub atar, sökər çənə-ordumu! 
 
Gecə-gündüz müntəzirəm əmrinə, 
Mən bələdəm həm səsinə, səmrinə. 
Nə həddim var gedəm üzü dərinə, 
Kəsə, biçə, üzə yaşıl otumu! 
 
Ona görə çəkilmişəm içimə, 
Yığılmışam, bükülmüşəm içimə. 
Silkələnib tökülmüşəm içimə, 
Unutmuşam soyadımı, adımı! 
 
Bu qız məni yaman saldı çarmıxa, 
Çətin bir də məni aça, buraxa. 
İnnən belə mən qul oldum, o, ağa, 
Sür dərəyə desə, sürəm atımı! 
 

1977 
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Kaş sən də görəydin 
 
Mən gedən yerlərə sən də gedəydin, 
Tutaydı izinlə izim yerləri. 
Görəydin möhtəşəm uca dağları, 
Deyəydin görübdü gözüm yerləri. 
 
Hər sözün, söhbətin çiçəyə dönsün, 
O yerlər gözələ-göyçəyə dönsün. 
Xəyala dönməsin, gerçəyə dönsün, 
Kaş sən də görəydin bizim yerləri! 
 

1978 
 
 
Kəndimizə gələn gözəl 
 
Kəndimizə gələn gözəl, 
Bağlanarsan bu yerlərə. 
Min baxışla odlanarsan 
Sevər səni bu dağ, dərə! 
 
Tora düşən balıq kimi, 
Demə burda ilişərsən. 
Bu yerlərə meyil salıb 
Qaynayarsan-qarışarsan! 
 
Çiçək olub çəmənlərdə, 
Bağçalarda görünərsən. 
Yaz gələndə yamaclarda 
Ağ dumana bürünərsən! 
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Əgər bilsən şair qəlbi 
Sənə baxıb nələr çəkir. 
Sən gələndə sanıram ki, 
Qayalarda kəklik səkir! 
 

1976 
 
 
Doğru olan 
 
Çiçəklənən diyarımız var olsun, 
Gülşənimiz, baharımız var olsun. 
Sevgilimiz, nigarımız var olsun, 
Məcnun, Fərhad, Kərəm kimdi?.. Küy, yalan!.. 
Doğru olan Mövludundu hər zaman! 
 
Məhəbbəti tükənməzdi çay kimi, 
Sevgi nuru qıs-qıvraqdı ay kimi. 
Rəqabətdə kimdi ona tay kimi, 
Məcnun, Fərhad, Kərəm kimdi?.. Küy, yalan!.. 
Doğru olan Mövludundu hər zaman! 
 
Ağacdakı bol meyvədi, bəhərdi, 
Gözü dolu arzu, kamdı, səhərdi, 
Rəşadətdi, dəyanətdi, hünərdi, 
Məcnun, Fərhad, Kərəm kimdi?.. Küy, yalan!.. 
Doğru olan Mövludundu hər zaman! 
 
Dünya məni, dünya səni çox sevir, 
El-obanı, yurd-vətəni çox sevir. 
Seviləni, həm sevəni çox sevir, 
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Məcnun, Fərhad, Kərəm kimdi?.. Küy, yalan!.. 
Doğru olan Mövludundu hər zaman! 
 

1975 
 
 
Əbədidir sevgimiz 
 
Bu payız da gözəldir 
Bahar kimi, yaz kimi. 
Xəzəlləri naz satır 
Həsrət donlu qız kimi! 
 
Xumarlanır budaqda, 
Axıb tökülür yerə. 
Elə bil Yer yarıdır 
Görüşünə gedir də! 
 
Pıçıldaşır onunla 
Nə var, nə yox söyləyir. 
Əbədidir sevgimiz 
Bu sevgidən yox deyir! 
 

1979 
 
 
Mənim olaydı 
 
Bir həsrət, bir hicran, bir də ayrılıq, 
Bizə yad olaydı, qənim olaydı. 
Bir vüsal, bir görüş, bir də eşq, qılıq, 
Bir sənin, bir də ki mənim olaydı! 
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Həyatın şirini, şəkəri budu, 
Dünyanın dönməyən təkəri budu. 
Günəşi, ulduzu, qəməri budu, 
Nə varsa yerdəki mənim olaydı! 
 
O qara gözlər də, qara qaşlar da, 
O şəvə tellər də, uzun saçlar da. 
Səndəki  təravət, bu xoş bahar da, 
Çiçək ləblər də ki mənim olaydı! 
 
Daha bundan gözəl nə var dünyada, 
Görmədim sənin tək maral dünyada. 
İstəsən canımı gəl al dünyada, 
Yumşaq əllər də ki mənim olaydı! 
 

1976 
 
 
Sən məni özündən uzaq eləmə 
  
Sən məni özündən uzaq eləmə, 
Sənə alışası bir mən olmuşam. 
Qayğını çəkməyə, deyib-gülməyə, 
Yanında hər zaman, hər gün olmuşam! 
 
Hər nə demisənsə “oldu” demişəm, 
Vurduğun zərbəyə qoldu demişəm. 
Bu canım canına quldu demişəm, 
Səninlə ağlayıb gülən olmuşam! 
 
Hələ deməmisən incitdin məni, 
Danışan yerdəcə kiritdin məni. 
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Üstəlik hər yana sürütdün məni, 
Yolunda min dəfə ölən olmuşam! 
 
Gileyin-güzarın məlhəmim oldu, 
İnadın “üsyanım”, xoş dəmim oldu. 
Səninlə buzqıran bir gəmim oldu, 
Köksümü tufana gərən olmuşam! 
 
Sən məni özündən uzaq eləmə, 
Ayrılıq havası çalıb, diləmə. 
Yolunda hazıram axı ölümə, 
Könlümü könlünə sərən olmuşam! 
 

1977 
 
 
Dənizdi sevgilim 
 
Dənizdi sevgilim, o mavi dəniz, 
Mənimçün ilahi, o ülvi dəniz. 
O, valehedici, üzü saf, təmiz, 
Alıb ürəyimi əfsun edibdi, 
Qara saçlarımı yosun edibdi! 
Əl çəkmir yaxamdan  
            yaxası qırçın, 
Buraxmır yanından gedim, 
            bir arşın! 
O mənim, mən onun 
            eşqiylə dəli, 
Bizim bu sevgimiz olub 
             məzəli! 
 

1971 



Mövlud Teymur __________________________________ 

~ 104 ~ 

Sevgilim  
 
Köçüb gedək kəndimizə səhərdən, 
Mənim xoşum heç gəlmədi şəhərdən. 
Dağlarımız çiçəklərdən, güllərdən 
Ətir saçır hər tərəfə, sevgilim! 
 
Nə vaxtadək dörd divarda qalaq biz, 
Qəm divarda, dərd, qubarda qalaq biz. 
Gecə-gündüz saralaq biz, solaq biz, 
Burdan çıxaq gedək kefə, sevgilim! 
 
“Gəl”, “gəl” – deyir bizə sərin yamaclar, 
Quşlar ötən o bağçalar, o bağlar. 
Yaxşı keçmir şəhərdəki bu çağlar, 
Mən demişəm neçə dəfə, sevgilim! 
 
Oğru burda, əyri burda, pis burda, 
Xəbis burda, xudbin burda, nəs burda. 
Köçüb gedək həsrət çəkən o yurda, 
Biz sürərik orda səfa, sevgilim! 
 
Gedək yaza, bu qış-qardan qurtaraq, 
Bu azardan, bu bezardan qurtaraq. 
Birdəfəlik dörd divardan qurtaraq, 
Biz nə qədər çəkək cəfa, sevgilim! 
 

1978 
 
 
 



___________________________________ Gənclik illərim 

~ 105 ~ 

Bu yol 
 
Yubanma kəs, çap bu yolu, 
Bu yol məni yaman yorub. 
Uğursuz bir sevgi üçün 
Mənə milyon tələ qurub! 
 
Handan-hana demişəm ki, 
Yolun sağı... Bina... Sevgi... 
Neynirəm mən belə eşqi, 
Bu yol məni yerə vurub! 
 

1976 
 
 
Sevgidən çox yazan bir şairəyə 
 
Sən çox sevgi deyə-deyə, 
Sevgi səni azdan etdi. 
Elə qaldın qarlı qışda, 
Səni güllü yazdan etdi! 
 
Dəyiş mövzu cığırını, 
Görəmməsən uğurunu, 
Tulla sözün ağırını 
Yaza-yaza nazdan etdi! 
 
Mövlud deyir sözün düzün, 
Sevgidən nur saçmır üzün. 
Sevgini duymayan gözün, 
Çoxlarını gözdən etdi! 
 

1978 
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Döz  
 
Üzmə canını əbəs, 
Döz, başına döndüyüm. 
Yoxdu sənə bir əvəz, 
Döz, başına döndüyüm! 
 
Boyuna boy çatmayır, 
Soyuna soy çatmayır. 
Əslinə tay çatmayır, 
Döz, başına döndüyüm! 
 
Olma qəti qərarsız, 
Olma qışsız, baharsız. 
Olma tabsız, vüqarsız, 
Döz, başına döndüyüm! 
 
De hansı iş düzəlməz, 
Ay dili qənd, bal, bəhməz. 
Bu qeylü-qal çox çəkməz, 
Döz, başına döndüyüm! 
 
Sənsiz bu Mövlud Teymur, 
Bir yana ayaq qoymur. 
Gözəlliyindən doymur, 
Döz, başına döndüyüm! 
 

1978 
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Qürur  
 
Sənə min qibtəylə, həsədlə baxır 
Açılan çiçəklər, açılan güllər. 
Bütün gözəllərin şahənşahısan, 
Sənə “bir mələksən” söyləyir ellər! 
 
Boyuna-buxuna heyran kəsilir, 
Ucaboy çinarlar, boylu qovaqlar. 
Çəkir maqnit kimi məni özünə, 
O gözlər, o qaşlar, o bal dodaqlar! 
 
Sənin təbəssümün, nurlu baxışın, 
Mənə bir işıqdır, mənə bir nurdur. 
Məni min könüldən sənə bağlayan, 
Səndəki vüqardır, dözüm, qürurdur! 
 

1976 
 
 
Yerin ürəyimdir 
 
Mən səni sevirəm dünyalar qədər, 
Nədir üzündəki bu qəm, bu kədər? 
Sənin gözlərində açılan səhər 
Mənim ürəyimə salıb xal, gülüm!? 
 
Çəmənlə, çiçəklə ürəyimdəsən, 
Yağışla, küləklə ürəyimdəsən. 
Əbədi diləklə ürəyimdəsən, 
Yerin ürəyimdir, orda qal, gülüm?! 
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Sonası ovlanmış göl oldu Mövlud, 
Çiçəyi saralmış çöl oldu Mövlud, 
Sənsiz yanıb-yanıb kül oldu Mövlud, 
Sənsə uzaqlarda fikrə dal, gülüm!? 
 

1976 
 
 
Eşqim məni ucaldar 
 
Eşqə böyük hörmət var, 
Sevgisində qüdrət var. 
Bu həyatla ülfət var, 
Eşqim məni ucaldar! 
 
Çox gözəldir niyyəti, 
Arzu, kamı, məqsədi, 
Dünya boyda şöhrəti, 
Eşqim məni ucaldar! 
 
Solmaz eşqimin gülü, 
Baldan şirindir dili. 
Daim ötər bülbülü, 
Eşqim məni ucaldar! 
 
Könlüm kimi təmizdir, 
O bir sirli dənizdir. 
Müqəddəsdir, əzizdir, 
Eşqim məni ucaldar! 
 

1977 
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Bu sevgi 
 
Doğulduq bir yerdə, bir məmləkətdə, 
Böyüdük, uşaqlıq arxada qaldı. 
Elə ürəyimə girdin, ay gözəl, 
Qəlbimin başını məhəbbət aldı! 
 
Yolum haçalandı bir gün həyatda, 
Unuda bilmədim bir an da səni. 
Gecə də, gündüz də yuxuma girdin, 
Bu sevgi yuxudan elədi məni! 
 
Bəlkə də bilirsən bu sevgi, bu eşq, 
Yerimdən oynadıb məni haçandı. 
Nədən biləydim ki, məhəbbət məni 
Bir gün dar ayaqda qoyub qaçandı! 
 

1975 
 
 
 
Arından ötrü 
 
Aşiqlər özünü oda salıbdır 
Yarından ötrü. 
Həyalı gözəllər dul da qalıbdır 
Arından ötrü. 
 

1974 
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Adın gəzir milyon sevən könüllə 
 
Hüsnün gözəl, camalın da xoş sənin, 
Çox olaydı bu sevgin də kaş sənin. 
Dönükləri vurmaq üçün daş sənin, 
Sadiqləri qarşıladın gül ilə! 
 
Qəlbin açıq, sinən dolu, ağlın çox, 
Bədnəzərə, bəd gözlərə oldun ox. 
Bu xislətdə sənin kimi gözəl yox, 
Şirin sözün dostluq edir dil ilə! 
 
Bayatısan, bir mahnısan, nəğməsən, 
Qılınc qaşı çəkdin dərdə, qəmə sən. 
Qane oldun aza, çoxa, kəmə sən, 
Sevən qəlbin bir döyünür el ilə! 
 
Yaratmaqdı, yaşatmaqdı amalın, 
Bir gövhərdir, bir zinətdir kamalın. 
Gözəlliyin növrağıdır mahalın, 
Adın gəzir səni sevən könüllə! 
 

1976 
 
 
Qoşalaşdı  
 
Qoşalaşdı yaxınlar 
Qoşalaşdı uzaqlar. 
Qarlı qışda isindi 
Ev-eşiklər, ocaqlar! 
 

1973 
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Görsən bizim yerləri 
 
Nə qədər sevincək, gülər olardın, 
Açılan işıqlı səhər olardın. 
Qalxıb uca dağa təpər olardın, - 
Əgər gəlib görsən bizim yerləri! 
 
Onda oxqay deyib sevinərdim mən, 
Olmusan sən halı bizim yerlərdən. 
Şəhər həyatından çıxıb bir gün sən, 
Görmüsən gözünlə özün yerləri! 
 
Çəməni adlayıb dağa baxmısan, 
Bulaqla süzülüb, çayla axmısan. 
Deyərdim ən gözəl çağa baxmısan, 
Köçürüb gözünə əksin yerləri! 
 

1984 
 
 
De, nə var 
 
Gözlərim gözlərində, 
Əllərim əllərində. 
“Ay bəri bax, bəri bax” 
Nəğməsi dillərində. 
 
Deyirəm bundan gözəl 
De, nə var bu dünyada. 
Yar bir mavı dənizdir, 
Mənsə içində ada! 
 

1978 
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Sevirəm qoşalaşmağı 
 
Əzəldən sevirəm qoşalaşmağı 
Onlara xoşlaram nəğmə qoşmağı!.. 
Məni də uçuran qoşa qanaddır, 
Arzudur, həvəsdir, gücdür, inaddır! 
Sevirəm səmada qoşa durnanı, 
Gör necə bürüyüb səsi hər yanı!? 
Dolanır üfüqdə mehriban, əziz, 
Görünür qəlbləri təmizdir, təmiz! 
Sevirəm, sevirəm qoşalaşmağı, 
Onlara ürəkdən nəğmə qoşmağı! 
Görəndə səhrada qoşa çinarı, 
Qəlbimin sevincdən daşır nübarı! 
Ancaq mən birini tənha görəndə, 
Bir süstlük yaranır nədənsə məndə! 
Sevirəm, sevirəm qoşalaşmağı, 
Onlara hər zaman nəğmə qoşmağı! 
 

1977 
 
 
Məhəbbət, sevgi sözü 
 
Nə qaçdım dövlətin, varın dalınca, 
Nə də əl-ayağa saldım özümü. 
Dünyanın ən böyük dövləti sandım 
“Məhəbbət” sözümü, “sevgi” sözümü! 
 
Bu iki kəlmədə bildim aləm var, 
Sevincim, şadlığım, bir də nəşəm var. 
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Nə kədər, nə qüssə, nə də ələm var, 
Əyilməz dağ sandım əzmi, dözümü! 
 
O bir duyğu kimi çırpınır qanda, 
Odur dilləndirən məni hər yanda. 
Məhəbbət yolunda, sevgi yolunda, 
Verərəm canımı, iki gözümü! 
 

1974 
 
 
Sevgi yolları 
 
Çiçəklə bəzənib, güllə örtülüb, 
Al-əlvan ətirli sevgi yolları. 
Nizami ürəkli, Məhsəti ruhlu, 
Füzuli sətirli sevgi yolları!.. 
 
Desəm ən möhtəşəm, vüqarlı dağdır, 
Heç kim deyə bilməz yalandır, ağdır, 
Gözəllər əlilə bəslənən bağdır 
Mərd kişi xətirli sevgi yolları! 
 
Tərtəmiz aynadır ləkə götürməz, 
Dünyada heç kimə ziyan yetirməz. 
Gül açar, qoynunda tikan bitirməz, 
Göy çinar çətirli sevgi yolları! 
 
Nə bir unudular, nə də ki itər, 
Lalə tək göyərər, nərgiz tək bitər, 
Nəsildən nəsilə bir simdir ötər 
Hörmətli, xətirli sevgi yolları!.. 
 

1976 
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Sevgidən 
 
Doğulmuşuq sevgidən, 
Güləcəyik sevgidən. 
Bir gün gəlib çıxacaq 
Öləcəyik sevgidən! 
 
Özümüz  də bilmədən, 
Göz yaşını silmədən, 
Sevinmədən, gülmədən 
Dönəcəyik sevgidən! 
 
Şirin ömür itəcək, 
Acılığa yetəcək. 
Sevgi bada gedəcək, 
Sönəcəyik sevgidən! 
 

1971 
 
 
Sevgi, möhnət 
 
Mən çəkən möhnətin şirindir dadı, 
Dostu sevindirdi, ağlatdı yadı. 
Bəlkə sevgi imiş Məcnunun adı, 
Sevdi Leylisini son nəfəsədək! 
 
Bu möhnət şirindən şirin imiş ha, 
Bu sevgi dərindən dərin imiş ha! 
İstəyim bu Göyün, Yerin imiş ha, 
Biz də bu yolları qolboyun gedək! 
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Yorulmaq bilməsin ayaqlarımız, 
Əsib-titrəməsin ayaqlarımız. 
Bərkisin daima dayaqlarımız, 
Vüqarı, dözümü biz şüar edək! 
 
Baxanlar qibtəylə baxsınlar bizə, 
Kefləri durulub çıxsınlar üzə. 
Görsünlər zaval yox doğruya, düzə, 
Olur acısı da hər vaxt şirin tək! 
 
Möhnət də belədir, şirin möhnət də, 
İsidir ürəyi çox çəksə dərd də. 
Nə çəkdi eşqində bu Məcnun bəndə, 
Sevdi Leylisini son nəfəsədək! 
 

1979 
 
 
 
Səni gördüm 
 
Sənə belə gözəlliyi kim verib, 
Hörüklərin şəlalədir, şəlalə. 
Yanaqların qızılgülün butası, 
Dodaqların piyalədir, piyalə! 
 
Sən dünyanın ən ətirli çiçəyi, 
Ürəyimin pozulmayan diləyi. 
Qəlbindədir bu dünyanın küləyi, 
Qara qaşlar hilalədir, hilalə. 
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Səndən ayrı dura bilməz bu, cansa, 
Xəyal olar xəyalını qucansa. 
Səni gördüm, düşündüm ki, haçansa 
Ürəyimdən boylanırmış o lalə! 
 

1974 
 
 
Düşdü 
 
Bir gözəl yol üstdən boylandı mənə, 
Ürəyim min yola, cığıra düşdü. 
Dedim, başqa səmtə yol al, bizə gəl, 
Məni gec anladı, axıra düşdü! 
 
Bəlkə bir xəstəydi həkimi sevdi, 
Əvvəli bilmədim o kimi sevdi. 
Bu gözəl bəs indi nəyimi sevdi, 
Bilmədi dərəyə, çuxura düşdü! 
 
Ləl-gövhər, zər-zinət, var-dövlət gəzdi, 
Şan-şöhrət, o ad-san, o şövkət gəzdi. 
O saray istədi, imarət gəzdi, 
Özü də bilmədən axura düşdü! 
 

1975 
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Gördüm ceyran baladı 
 
Baxışıyla oxladı, 
Ürəyimi daladı. 
Gəlişi zavaladı, 
Yeri güllü taladı! 
 
Südəmərdi, halaldı, 
Qaşlar qoşa hilaldı. 
Duruşu bir maraldı, 
Möhkəmlikdə qayadı! 
 
Söz deməyə çəkindim, 
Hürkər deyə çəkindim. 
Zirvədəydim mən, endim, 
Düşdüyüm nə çaladı!? 
 
Ağlım çıxdı başımdan, 
Əsər yoxdu huşumdan. 
Bir ox keçdi tuşumdan, 
Gördüm ceyran baladı! 
 

1972 
 
 
Sən nə qədər gözəlsən 
 
Gözlərinə heyranam, 
Bir cüt qara şanıdır. 
Sənin ülvi niyyətin 
O ulduzlar sanıdır. 
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Necə zərif, gözəlsən, 
Ay qara qaş, gözəl qız. 
Gözəllərdən əzəlsən 
Sən nə qədər əzəl qız. 
 
Söhbətin xoş, mülayim, 
Yanaqların lalədir. 
Hörüklərin şəlalə -  
Ay üzünə halədir. 
 
Necə zərif, cilvəli, 
Baxışların var sənin. 
Hər ürəyi cəzb edən 
Naxışların var sənin!.. 
 

1970 
 
 
Duyasan gərək 
 
Mən səni tez-tez də görə bilməsəm, 
İnan ki, qəlbimdə, ürəyimdəsən. 
Həmişə, hər yerdə səni anıram, 
Ən böyük arzumda, diləyimdəsən! 
 
Sənin cazibədar baxışlarından, 
Xumar gözlərindən əl çəkərəmmi? 
O bəyaz, gülümsər, gül bənizindən, 
Şirin sözlərindən əl çəkərəmmi?! 
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Aylar dolansa da, illər ötsə də, 
Nə qədər canımda can var sənindir. 
Xəyalım dolaşmaz göyləri sənsiz, 
Ətirli gül-çiçək, bahar sənindir! 
 
De, sənsiz mən necə, necə olardım, 
Bir quru səhraya, çölə dönərdim. 
Yanıqlı-yanıqlı ağlayan, dinən 
Sazın sinəsində telə dönərdim! 
 
Sənin həsrətinə dözə bilməzdim, 
Vüsal həsrətilə çırpınıb quştək. 
Mən sənsiz gör nələr, nələr çəkirəm, 
Dərdimi gözümdən duyasan gərək!.. 
 

1972 
 
 
Kərəm sevgisi 
 
Ağlatdı buludu, göynətdi daşı, 
Aylarla, illərlə Kərəm sevgisi. 
Həmişə yanaşı, qoşa dayandı 
Günəşli səhərlə Kərəm sevgisi! 
 
Sevgi dastanını başladı yazdı, 
Bilmədi özünə o, qəbir qazdı. 
Görən də söylədi bu, sənə azdı, 
İnlədi kədərlə Kərəm sevgisi! 
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Gəzdi şəhər-şəhər, gəzdi kəndbəkənd 
Qəlbində gizilti, ürəyində dərd. 
Gülmədi üzünə ilkin məhəbbət, 
Dolandı hünərlə Kərəm sevgisi! 
 
Axdı büllur kimi ilıq göz yaşı, 
Əyildi qaməti, ağardı başı. 
Əridi şam kimi ömrünün daşı, 
Tanındı qəbirlə Kərəm sevgisi! 
 

1986 
 
 
Nakam məhəbbət 
 
Məhəbbət, qəribə oyunların var, 
Kiminə şərbətsən, kiminə zəhər. 
Kimini güldürüb sevindirirsən, 
Kiminin köksünə sancırsan xəncər! 
 
...Bir gəncin taleyi sarsıtdı məni, 
O da bir gözələ “yarım” demişdi. 
Elə bir gözələ ona təbiət 
Bütün gözəlliyi bəxş eləmişdi! 
 
Bircə yol sevmişdi o həyatında, 
Bu təmiz sevgidən qala hörmüşdü. 
O bizi yaradan ulu tanrı da 
Onlara bir totuq oğul vermişdi! 
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Bəlkə, taleləri təzə gülürdü, 
Adına oğulun Tale dedilər. 
Taleyin taleyi demə gülmədi, 
Bir gün də eşitdik belə dedilər!.. 
 
Oğul atasından, ata oğlundan 
Ayrıldı, ayrılmaq istəməsə də. 
Ata son hökmünü verdi yarına, 
Oğul baxışları vermə desə də! 
 
Bu böyük məhəbbət qaldı yarımçıq, 
Gülmədi taleyi iki cavanın. 
Taleyin taleyi kaş oxşamasın 
Nakam taleyinə ata-ananın!? 
 
Məhəbbət, qəribə oyunların var, 
Kiminə şərbətsən, kiminə zəhər. 
Kimini güldürüb sevindirirsən, 
Kiminin köksünə sancırsan xəncər! 
 

1980 
 
 
Gələydin 
  
Gecə-gündüzüm qara, 
Harda qaldın, ay gülüm!? 
Axtarmaqdan məni də, 
Dərdə saldın, ay gülüm! 
 
Ayrılığın ucundan, 
Köksüm yara-yaradı. 
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Bütünüm yarıdadı, 
Bütövlüyüm paradı! 
 
Dünyam mənə gəldi dar, 
Genəlmirəm bu darda. 
Göylər quşuna döndün, 
Harda qaldın de, harda!? 
 
Kaş qayıdıb gələydin, 
Ömrün bu vədəsində. 
Mən dünya qazanardım 
O sevgi nəğməsində! 
 

1977 
 
 
Bax belə olanda 
 
Gözəlim, sevgidə, saf məhəbbətdə, 
Mən ülvi sanıram xoş diləkləri. 
İstəsən səpərəm səma üzünə, 
Yer üstdən gülləri, tər çiçəkləri! 
 
Təki ürəyimiz bir eşqlə vursun, 
Bir arzu, istəyə qulluq eləsin. 
Hamıya səadət, əmin-amanlıq, 
Xoşbəxtlik, məhəbbət, sevgi diləsin! 
 
Bax belə olanda iki ürəyin 
Sevinci sığışmaz şerə, dastana. 
Deyirəm, bəlkə də, biz bu arzuyla 
Gəlmişik işıqlı, nurlu cahana?! 
 

1971 
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Mənim mələyim 
 
Mən sənsiz dolanıb gəzə bilmərəm, 
Çəməndən gül, çiçək üzə bilmərəm. 
Mən sənsiz bilirsən dünya qopsa da, 
Çayda qanad açıb üzə bilmərəm! 
 
Mən sənsiz dağa da çıxan deyiləm, 
Bağçaya, bağa da çıxan deyiləm. 
Mən sənsiz buludtək dolmaram, əsla! 
Mən sənsiz yağıştək yağan deyiləm! 
 
Sevinən arzumsan, gülən istəyim, 
Mehriban gülümsən, sadiq çiçəyim. 
Səni əbəs yerə min qız içindən 
Seçib sevməmişəm nahaq, mələyim! 
 

1973 
 
 
 Qız sevgisi 
 
Qızın sevgisi – 
        Ayın şöləsi, 
             Günün işığı. 
Əridib tökər 
        O bircə anda 
             Qəlbində dağı! 
 

1974 
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Demişəm 
 
Mən sənə Günəşmi, Aymı söyləyim, 
Sən qat-qat nurlusan Günəşdən, Aydan. 
Çiçək təbiətlə, gül xasiyyətlə 
Necə də gözəlsən görkəmdən, boydan! 
 
Mən sənə çiçəkmi, gülmü söyləyim, 
Sən daha üstünsən güldən, çiçəkdən. 
Xurmayı saçların, qara qaşların 
Özünə bağlayıb məni ürəkdən! 
 
Mən sənə baharmı, yazmı söyləyim, 
Sən daha əlvansan bahardan, yazdan. 
Mən səni hansı bir qıza tay tutum 
Olduqca gözəlsən sən milyon qızdan! 
 
Mən sənə göy üzü, yermi söyləyim, 
Sən sığa bilməzsən nə göyə, yerə. 
Mən səni sevmişəm, sevəcəyəm də 
Mən sənə demişəm bunu min kərə!.. 
 

1970 
 
 
Məhəbbət ürəkdir 
 
Mənim günəş üzlüm, sən ay camallım, 
Şirin-şəkər sözlüm, dərin kamallım. 
Mən sənin ağrını, qadanı alım, 
Yaxın gəl, utanma, yaxına, gülüm, 
Ömrümün çiçəkli bağına, gülüm1 
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Mən sənsiz perikən, didərgin quşam, 
Vüsal həsrətliyəm, gözləri yaşam. 
Sevgi yollarında görmədim çaşam, 
“Sevirəm” sözündə məna var, gülüm, 
Ürəyim bir sənə, sənə var, gülüm! 
 
Hamıda məhəbbət bir yol doğulur, 
Aydan arı olur, sudan saf olur. 
Ömründə nə bir yol saralır, solur, 
Məhəbbət ətirli çiçəkdir, gülüm, 
Sinəmdə döyünən ürəkdir, gülüm! 
 

1974 
 
 
Ürəyimsən 
 
Sevdim səni 
Ürəklə. 
Təmiz eşqlə, 
Diləklə. 
 
Nazlı gülüm, 
Çiçəyim. 
Şirin dilli 
Göyçəyim. 
 
Adın mənə 
Əzizdir. 
Eşqim Aydan 
Təmizdir. 
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Mənim üçün 
Gözəlsən. 
Hər gözəldən 
Əzəlsən. 
 
Sənsiz vurmaz 
Ürəyim. 
Sənsən mənim 
Gərəyim. 
 
Nazlı gülüm, 
Çiçəyim. 
Şirin dilli 
Göyçəyim. 
 

1972 
 
 
Mehriban 
 
Gülüzlüdür, işvəlidir, nazlıdır, 
Ceyran gözlü, zil qara qaş Mehriban. 
Təmiz qəlbli, şirin dilli, sözlüdür, 
Gülərüzlü, ay üzü xoş Mehriban! 
 
Mehribandır, səmimidir Mehriban, 
Həcər kimi qeyrətlidir hər zaman. 
Nigar kimi ismətlidir qəlb alan, 
Sənsiz mənə bu dünya boş Mehriban! 
 
Mövlud qəlbi nahaq yerə döyünməz, 
Məhəbbətsiz könül heç də öyünməz. 
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Hərdən mənlə görüşə gəl, a dönməz, 
Deyək-gülək biz başa-baş, Mehriban! 
 

1970 
 
 
Gizli sevgi 
 
Bu elə sehrli məhəbbətdir ki, 
Mən də çarəsizəm, sən də çarəsiz. 
Bir az gecikibdir bizim sevgimiz, 
Mən palıd atayam, sən ana dəniz. 
 
Gizlicə yaşadaq bu məhəbbəti, 
Yoxsa bilən olar od qoyar bizə. 
Gəl, ya da bir yolluq biz görüşməyək, 
Əgər çıxacaqsa bu sevgi üzə!.. 
 

1976 
 
  
 
  Məhəbbət, qəribə oyunların var 
 
Məhəbbət, qəribə oyunların var, 
Kiminə axşamsan, kiminə səhər. 
Kimini güldürüb şənləndirirsən, 
Kiminin bağrına sancırsan xəncər! 
 
Məhəbbət, qəribə oyunların var, 
Məcnunu çöllərə sən salmadınmı?! 
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Fərhadın əlindən alıb külüngü 
Sonra da başına sən çalmadınmı? 
 
Məhəbbət, qəribə oyunların var, 
Adamı sən şişə çəkirsən diri. 
Nərə çəkdirirsən şirtək quzuya, 
Bəzən mələdirsən quzutək şiri! 
 
Məhəbbət, qəribə oyunların var, 
Mən hansı oyundan söz açım sənin?! 
Bəzən könül açır günəşli günün, 
Bəzən qan qaraldır dumanın, çənin! 
 
Məhəbbət, qəribə oyunların var, 
Acı oyunlardan uzaq sal bizi. 
Gözəl arzularla, təmiz hisslərlə 
Şirinlət hər zaman ürəyimizi! 
 

1975 
 
 
Sözün yerə düşməz 
 
Könlümə zövq verər, ruhuma qanad, 
Sənin şirin dilin, şirin nəfəsin. 
Mən sənin yolunda günəş olaram, 
Təki sən qəlbimin odunda isin! 
 
Sənsiz vuran qəlbim sükuta dalar, 
Sevincim, şadlığım yanıb, yaxılar. 
Bir anım bir ilə bərabər olar, 
Kədərim genələr, nəşəm sıxılar! 
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Sən mənim  ürəyim, arzum, diləyim, 
Gecəli, gündüzlü xoş xəyalımsan. 
Sevgidi dünyada ən böyük vüsal, 
Birinci istəyim, ilk amalımsan! 
 
Desən ətirli gül keçir qəlbimdən, 
Qışda qar yerinə gül bitirərəm. 
Yay fəsli desən ki, qar istəyirəm, 
Şahdağın başından qar gətirərəm! 
 
Sözün yerə düşməz min söz desən də, 
Sevgidə düz ilqar gərək, mələyim. 
A mənim sevgilim, a mənim quzum, 
Sənin ürəyindir mənim ürəyim! 
 

1973 
 
 
 
 Səni şirin duyğu ilə dindirdim 
 
Səni gördüm, elə bildim yamacda 
Bənövşəsən, istədim ki, dərəm mən. 
Nə biləydim kola dönmək yaxşıdı, 
Qanadımı başın üstə sərəm mən! 
 
Əsir edəm səni qara kölgəmdə, 
Gülüm, daim boynuburuq olasan. 
Qaldıra da bilməyəsən başını, 
Al günəşdən könlü qırıq olasan! 
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Yox, bu hala istəmirəm düşəsən, 
Mən kol olum, sən bitəsən kölgəmdə. 
Səni şirin duyğu ilə dindirdim, 
Onsuz da sən bənövşəsən görkəmdə! 
 

1976 
 
 
Həmdəm biləydi məni 
 
Köksün üstdə yataydım, 
Xoş ətrinə bataydım. 
Yuxumu uzadaydım, 
Ayılmayaydım bir an! 
 
Bəxtim güləydi mənim, 
Dərdim  öləydi mənim. 
Günüm gələydi mənim, 
Varmı bunlara güman?! 
 

1976 
 
 
Tapmışam 
 
Küçənizdə səni gördüm duruxdum, 
Sevindim ki, dediyimi tapmışam. 
Neçə illər sorağında olduğum 
Ən ətirli çiçəyimi tapmışam! 
 
Xəyalımda kəşf etdiyim gözəlin 
Gör harada mən özünü tapmışam. 
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Gözəllikdə, incəlikdə, qamətdə, 
Danışıqda mən düzünü tapmışam! 
 
Mən demişəm, deyəcəyəm, deyirəm, 
Mən özümə huri-mələk tapmışam. 
Ürəyimi ürəyinə bağlayan 
Bir sinədə iki ürək tapmışam! 
 

1971 
 
 
Səni görən gündən 
 
Şəlalə hörüklü, bulud bənizli, 
Könlüm oylağında sən nə gəzirsən? 
Nədir ürəyinin istəyi, eşqi, 
Xəyal dənizində yoxsa üzürsən?! 
 
Bir cavab versənə, ay boyu bəstə, 
Məni də halından halı edəsən. 
Bəlkə də dərdinə çarə məndədi, 
Bəlkə bu yolları mənlə gedəcən?! 
 
Aç mənə sirrini, aç, ürkək maral, 
Xəyala qapılma, hissə qapılma. 
Sevgidir dünyada ən böyük vüsal, 
Sevirsən, dünyanı vecinə alma! 
 
Mən oldum əsiri qara gözünün, 
Bir əsir ürəyin yüz nicatı var. 
Səni görən gündən huşum itibdir, 
Mənim ürəyimi özümə qaytar! 
 

1977 
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Gözəl Lyuba 
 
Ey mənim könlümü gülər gözüylə 
Şirin dili ilə alan Lyuba. 
Aylar dolansa da, illər ötsə də, 
Mənim ürəyimdə qalan Lyuba! 
 
Sən mənim gözümdə bir ilahisən, 
Səndə bu gözəllik hardan Lyuba. 
Qəlbini oxudum, qəlbin də sənin 
Təmizdir o bəyaz qardan, Lyuba! 
 
Hər kiçik söhbətin, hər şirin sözün, 
Mənim ürəyimə yatar,  Lyuba. 
Sənə vurulmuşam dəlicəsinə, 
Gəl məni bu dardan qurtar, Lyuba! 
 

1975 
 
 
Gözəllərə 
 
Gəncliyimdə çox tələsib qaçmışam 
Lalə üzlü gözəllərin dalınca. 
İstəmişəm ömür dostu tapam mən, 
“Xoş həyatı” mən də duyam doyunca! 
 
Bax odur ki, hər gözələ çatanda 
İstəmişəm əfsunlayam könlünü. 
Bəziləri sərt də baxıb üzümə, 
Haray salıb hər tərəfə səs, ünü! 
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Bilməyib ki, eşqlə vuran ürəyim, 
Təmiz eşqlə, düz niyyətlə döyünür. 
Bəlkə, məni başqa cür də düşünüb, 
Bilməyib ki, arzularım dürdü, dür! 
 
Bəziləri mənə belə dinibdir: 
Nişanlım var Odessada oxuyur. 
Bir başqası, hətta baxıb gülübdü: 
Mənimki də güldən çələng toxuyur! 
 
Hərə mənə bir cür cavab veribdir, 
Bilməmişəm yalandı bu, ya gerçək. 
Bu cavablar axır mənə andırdı: 
“Nə düşmüsən ardımızca get, əl çək!” 
 
Mən bir gözəl tapammadım şəhərdə, 
Ürəyini o açmasın birinə. 
Gözəllərin vurulsam da hüsnünə, 
Mat da qaldım bu sehrinə, sirrinə! 
 
Ancaq bir yol demədim ki, yordular 
Nahaq yerə məni boyu bəstələr. 
İndi könlüm nəğməkara dönübdü, 
Onlar üçün neçə nəğmə bəstələr! 
 

1989 
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Qızların 
 
Bənizləri zirvələrin qarıdır, 
Hörükləri şəlalədir qızların. 
Dodaqları ətir dolu qönçədir, 
Yanaqları al lalədir qızların! 
 
Bir cüt gözü qara üzüm dənəsi, 
Yerişləri yerişidir kəkliyin. 
Gülüşləri çiçəklərin gülüşü, 
Yürüşləri yürüşüdür əliyin! 
 
Baxışları baxışıdır ceyranın, 
Duruşları duruşudur maralın. 
Ürəkləri məskənidir saf eşqin, 
Könülləri  xoş niyyətin, amalın!.. 
 
Bir ətirli çiçək kimi oxşayır 
Ürəyimi yaxan nazı qızların. 
Əzəl gündən məni məftun eyləyib 
Şirin dili, xoş avazı qızların!.. 
 

1972 
 
 
Daha 
 
Nazənin gözəllər, gül üzlü qızlar 
Daha oğrun-oğrun mənə baxmazlar. 
Yaşım adlayıbdır gənclik çağını, 
Daha məndən ötrü sutək axmazlar! 
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Şəvə saçlarımın dənini görüb – 
Sağımdan, solumdan nazla keçməzlər. 
Uca dağlarımın çənini görüb – 
Büllur sularımdan bir də içməzlər! 
 
Günəşim qaralıb, ayım sozalıb, 
Ulduzum ətrafa işıq saçmayır. 
Gözəllər, bilirəm sevə  bilməzsiz, 
Çiçəyim çırtlayıb, qönçəm açmayır! 
 
Yoluma, izimə qar düşüb artıq, 
Sizə sirr görünür qırışmış alnım. 
Hanı gəncliyimin ilkin çağları?! 
Əvvəlki tutardan düşübdür canım! 
 
O vaxt çinar boyum, Fərhad görkəmim, 
Hər an fikrinizi yayındırardı. 
Düşübdür qəlbiniz sorğu-suala: 
Bu oğlan nəçidir? – deyə arardı! 
 
İndi bilirsiniz xəzan küləyi 
Talayıb ömrümün güllü bağını. 
Daha məndən ötrü sutək axmazsız, 
Yaşım adlayıbdır gənclik çağını! 
 

1988 
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Söyüd ağacı 
 
A söyüd  ağacı, söyüd ağacı, 
Söylə yadındamı o ötən günlər? 
Dolaşıb boynuma xurmayı saçı, 
Eşqimlə saldığım haraylar,  ünlər?! 
  
Söylə yadındamı şax budağından 
Sallana – sallana yellənməyimiz. 
Bəlkə də, qəlbində mahnıya dönüb, 
Sevinclə, fərəhlə dillənməyimiz !? 
 
Unutmaq mümkünmü ötən günləri? 
Şirin xatirəyə dönübsən, söyüd?! 
O vaxt çıraq kimi nur çiləyirdin, 
İndisə, elə bil sönübsən, söyüd?! 
 
Hanı o əvvəlki şuxluğun, halın? 
Sən də mənim kimi qocalmısan ha! 
Səndə də gəncliyin qaynar çağından 
Bir əsər - əlamət qalmayıb daha! 
 
Yadıma salanda ötən günləri, 
Sənin də  gəncliyin düşür yadıma . 
Bir zaman kölgənə görüşə gələn 
İndisə nəğmələr qoşur adına!.. 
 

1979 
 
 



___________________________________ Gənclik illərim 

~ 137 ~ 

Dəniz kənarında 
 
Dəniz kənarında salxım söyüdün 
Sərin kölgəsində bir qız oturub. 
Fikri coşub – daşan dənizdədirsə, 
Özü tənha durub, yalqız oturub. 
 
Görən , nə düşünür bu ay camallı, 
Ona yaxın düşüb getmək olarmı?! 
Onu xəyalından,  öz aləmindən  
Düşündüm ayırmaq gerçək olarmı?! 
 
Nə deyim, gəncliyim bəlkə ötübdür, 
Mənə dayı dedi səhv etməmişdi. 
Neçə il keçsə də bu əhvalatdan 
Mənim xatirimdən heç getməmişdi! 
 

1984 
 
 
Müsahibə 
 
Heyran kəsildim qaşına. 
Dönüm, dolanım başına . 
Gözəl, daşına-daşına  
Gül addımla hara, hara?! 
 
Oğlan, məni yoldan etmə,  
Boş xəyala uyma, getmə. 
Vurulmusan söylə kimə,  
Sal yönünü ora, ora. 
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Ora, bura yorulmuşam, 
Gözəl, sənə vurulmuşam.  
Lilli suydum, durulmuşam, 
Sənin xətrinə, xətrinə. 
 
Nahaq yerə sevdin məni, 
Mən sevmirəm heç də səni, 
Nişanlım var, aç qəlbini 
Söylə birinə, birinə. 
 
Demək, məni sevməyirsən, 
Nişanlım var söyləyirsən. 
İnanmıram, söz əyirsən,  
Əhsən sirrinə, sirrinə! 
 

1977 
 
 
 
Əl verə 
 
Mən sənə yol gəlməyə, 
Gərək gedim ölməyə. 
Sonra da dirilməyə,  
Bəlkə, mənə əl verə! 
 
Onda çıxarıq bağa,  
Düşər səsimiz dağa. 
Gül əllərin gül yığa,  
Mən aşiqə gül verə. 
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Açılar baxtım mənim,  
Qurular  taxtım mənim.  
Oxunar aktım mənim,  
Gülüm mənə dil verə! 
 

1985 
 
 
Sən elə gözəlsən 
 
Necə xoş görünür, parlaq görünür 
Sevib-seviləndə bu dünya, cahan . 
Bütün gözəlləri seçdim, aradım, 
Gözəllər içində sən təksən, inan! 
 
Nazənin duruşun, xumar baxışın, 
Ağlımı başımdan alıbdır mənim.  
O kəklik yerişin, bülbül gülüşün, 
Necə haldan-hala salıbdır məni! 
 
Mən səni görəndən, sevəndən, gülüm, 
Şadlığım, fərəhim birə yüz olub. 
Sevgi dənizində, sevda bağında, 
Arzum qanad açıb, kədərim solub! 
 
Sən boyu bəstəsən, incə, sadəsən, 
Səndə nə əda var, nə də mənəmlik! 
Sən elə gözəlsən, gözəlsən, gözəl, 
Sənə həsəd çəkər xınalı kəklik! 
 
Mən necə vəsf edim bu gözəlliyi, 
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Nə şerə sığışmaz, nə də dastana. 
Bəlkə, məni deyib əsrlər boyu 
Gəlmisən dünyaya, bizim cahana!?. 
 

1978 
 
 
Sevgilim 
 
Mənim günəşimdi, ay-ulduzumdu 
Yolumda mayak tək yanan sevgilim. 
Sirli baxışımı dilsiz oxuyan, 
Məni hamıdan cox anan sevgilim. 
 
Dərdimə, nəşəmə şərik qalanım,  
Buludtək boşalıb, çəntək dolanım. 
Könlümün qiymətli varı olanım, 
Şaxtaya düşərsəm donan sevgilim. 
 
Mən sənsiz həyatda durğun bir göləm, 
Yanıq-yanıq ötən dərdli bir diləm. 
Başından bir tük də az olsa biləm, 
O anda qoparram tufan, sevgilim. 
 
Sevmişəm, sevirəm ürəkdən səni, 
Bülbül necə sevməz zümrüd çəməni? 
Qəmli günlərimdə ovudar məni, 
Sözümü, sirrimi qanan sevgilim. 
 
Xoş keçməz bilirəm mənsiz bir anı, 
Arzusu ülvidir, ulduzlar sanı. 
Dünyada Vətəni, əziz Ananı, 
Məni də müqəddəs sanan sevgilim. 
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Mənim günəşimdi, ay-ulduzumdu  
Yolumda mayak tək yanan sevgilim. 
Bacımdan, qızımdan müqəddəm, əvvəl, 
Məni hamıdan cox anan sevgilim. 
 

1977 
  
                          
Bu sevən ürəyim 
 
Səni görən kimi qəlbim oyandı, 
Sevincim sıçradı, qəmim dayandı. 
Bu eşqi, sevgini necə duyandı: 
Bu sevən ürəyim, sevən ürəyim. 
 
Bu necə istəkdi, saf məhəbbətdi, 
Səs salıb aləmə, elə şöhrəti. 
Artırır özündə gücü, qüdrəti 
Bu sevən ürəyim, sevən ürəyim. 
 
Saflıqdan yoğrulub, düzlükdən doğub, 
Könüldən boylanıb, ürəkdən doğub. 
Qarşımda min cürə sədləri boğub 
Bu sevən ürəyim, sevən ürəyim! 
 
Hürkməyib nadandan, qaçmayıb şərdən, 
Alıb qüdrətini böyük hünərdən. 
Özünə dost tutub mərd igidlərdən 
Bu sevən ürəyim, sevən ürəyim! 
 

1984 
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Sevgi... Məhəbbət... 
 
Hələ damağımdan getməyib dadı, 
Sevgi, bu dünyada nə gözəl şeymiş. 
Qəlbində birinin sevgi yoxdusa, 
O adam deyərdim həyatda keymiş! 
 
Məni qınamayın sevgi öyrədib 
Mənə gülməyi də, ağlamağı da! 
Məgər saf məhəbbət məcbur etməyib,  
Fərhada külünglə dağ çapmağı da?! 
 
Məgər məhəbbətin özü olmayıb 
Leyliçün Məcnunu dəli eyləyən? 
Şair Füzulinin sözü olmayıb 
Bir misra sevgidən uzaq, qətiyyən! 
 
Sən bir məhəbbətdə qüdrətə bax ki, 
Kərəmi necə də yurdundan etdi! 
Gəzib diyar-diyar sevgilisini,  
Məhəbbət ugrunda məzara getdi! 
 
Bəli, məbəbbətin şimşək sürəti, 
İldırım vüsəti, dağ vüqarı var; 
Səma ənginliyi, çöl genişliyi, 
Yasəmən ətirli xoş baharı var! 
 
Hələ damağımdan getməyib dadı, 
Sevgi, bu dünyada nə gözəl şeymiş. 
Birinin qəlbində sevgi yoxdusa, 
O adam deyərdim dünyada keymiş! 
 

1978 
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Nə bilsin 
 
Dayanıb yolumu gözləyən gözəl 
Nə bilsin qəlbimdə nələr oyandı. 
Gözümün önündə birinci, əvvəl 
Ən böyük məhəbbət, sevgi dayandı! 
 
... Mindik avtobusa birgə, yanaşı, 
Gözlərim o qızın gözlərindəydi. 
Ürəyim dilləndi, dayanma dindir , 
Dindirdim, hər məna sözlərindəydi! 
 
O qara gözləri bir cüt ulduzsa, 
Ancaq baxışları dedi çiçəyəm. 
Mən belə gözəli sevdiyim üçün  
Deyirəm dünyanın ən xoşbəxtiyəm!.. 
 

1971 
 
 
Təmiz məhəbbət 
 
Təmiz məhəbbəti təmiz hisslərlə, 
Təmiz duyğularla qazanmaq olar. 
Təmiz məhəbbəti səbir, aramla, 
Təmkinlə, vüqarla qazanmaq olar! 
 
Təmiz məhəbbəti nə var-dövlətlə, 
Nə də ki, sərvətlə qazanmaq olar. 
Təmiz məhəbbəti, təmiz ürəklə, 
Vicdanla, qeyrətlə qazanmaq olar!.. 
 

1970 
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Bir gözələ 
 
Ay qara qaş, ay qara göz, xumar göz, 
Alnı açıq, üzü gülər, şirin söz, 
Gəl sinəmə baxışınla basma köz, 
Dinlə məni, ürəyimi sevindir, 
Qəm dumanın dağlarımdan bir endir! 
 
Al günəşin boyası var üzündə, 
Bir ceyransan  çəmənimdə, düzümdə. 
Səni gördüm huşum itdi özümdə, 
Bu vüsəti , söylə kimdən almısan? 
Bir baxmaqla məni bəndə salmısan! 
 
Gülüşünə çaymı deyim, bulaqmı? 
Yanağına közmü deyim, ocaqmı? 
Dodağına gülmü deyim, zanbaqmı?! 
Ay duruşu bir tərlana bərabər,  
Ay yerişi kəklik, turaca bənzər! 
 
Tellərinə külək çəkib darağı, 
Əllərinə qar veribdir ağlığı, 
Şərəfinə bahar deyib sağlığı, 
Bu sağlığa mən də içib badəmi, 
Söyləyirəm, gözəl yoxdur sən kimi!.. 
 

1976 
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Sonam 
 
Yenə həmin yerdə gözlərəm səni, 
Vaxtında gəlməyi gözləyən sonam. 
Sənsiz bircə anım bir ilə dönər, 
Ey məni vüsala səsləyən sonam! 
 
İntizar içində durub gözlərəm, 
Yollara baxmaqdan bezmir gözlərim. 
Çoxdur sənə deyiləcək sözlərim, 
Gəl çıx, gülərüzlü, qəlbi şən sonam! 
 
Qəlbimiz bir olub sözümüz kimi, 
Sevənlər sevilsin özümüz kimi. 
Qoy gözlər qovuşsun gözümüz kimi 
Məni gözlərində bəsləyən sonam! 
 

1974 
 
 
Qəlbimə girmisən 
 
Gözəlim, dünyada gözəllər çoxdur, 
Görürəm fərqlənir biri-birindən, 
Tək sənə çatası bir gözəl yoxdur, 
Bunu düşünürəm çoxdan, dərindən! 
 
Baxıram hüsnünə nurlu günəşsən, 
Gözümü çəkmirəm ay camalından. 
Çiçək görkəmindən mən söhbət açım, 
Yoxsa ki, ən dərin xoş kamalından?! 
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Gözəldir daxili gözəlliyin də, - 
Gözəldir zahiri gözəlliyintək. 
Deyirəm, sadəlik, həm incəlikdə, 
Bir ürək tapılmaz o ürəyintək! 
 
Qorxuram dəlisi olum hüsnünün, 
Özümü mən güclə alıram ələ. 
Məcnuna dönmüşəm, bir o qalıb ki, 
Eşqindən mən düşüm səhraya, çölə! 
 
Sən mənim qəlbimə elə girmisən, 
Min əllə qopara bilməzsən onu. 
Mən səni sevirəm, sevəcəyəm  də, 
Budur birdəfəlik sözümün sonu! 
 

1971 
 
Ülvi sevgi  
 
Sən maral baxışlı, ceyran gözlüsən, 
Sən lalə yanaqlı, nərgiz üzlüsən. 
Sən şirin arzulu, şirin sözlüsən, 
Çiçək təbiətlim, gül xasiyyətlim, 
Əhdə sədaqətlim, saf məhəbbətlim! 
 
Sənin baxışından anlayıram ki, 
Sənin ürəyində təmizdir sevgi, - 
Uludur, ülvidir, əzizdir sevgi,  
Bax belə sevginin dəlisiyəm mən, 
Ana məhəbbətli Vətən, ey Vətən!.. 
 

1972 
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Azərbaycan qızları 
 
Qızlara bax, ay oğlan, 
Üzləri nə gözəldir. 
Bir cüt xala oxşayan , 
Gözləri nə gözəldir! 
Yerişləri ceyranın, 
Yerişinə bənzəyir. 
Yürüşləri durnanın, 
Yürüşünə bənzəyir! 
Gülüşləri bal dadır, 
Görüşləri daldadır. 
Necə zərif, gözəldir, 
Gözəllərdən əzəldir! 
Cakonnadır hər biri, 
Madonnadır hər biri, 
Azərbaycan qızları, 
Azərbaycan qızları!.. 
 

1973 
 
 
Vağzalı çalınır 
 
Vağzalı çalınır, asta səsində 
Bir gözəl tərk edir ata evini. 
Bir evsə boylanıb yola, irizə, 
İntizar içində gözlər gəlini. 
 
Vağzalı calınır, incə səsində 
Çəmən gülümsəyir,  çöl xumarlanır. 
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Qızlar da fikirli-fikirli, dalğın 
Bu günü yad edib düşünür, anır! 
 
Vağzalı çalınır, şirin səsindən 
Çöllərə, düzlərə təravət yağır. 
Vağzalı çalınır xoş nəfəsindən 
Ürəyə məhəbbət, məhəbbət yağır!.. 
 

1980 
 
 
 
  Şəhərdə evlərdən gözəllər çıxır 
 
Şəhərdə evlərdən gözəllər çıxır, 
Hər biri, bir çiçək, seç, cavan oğlan!? 
Qəlbini birinə aç, vüsala yet, 
Subaylıq üstündən keç, cavan oğlan!? 
 
Şəhərdə evlərdən gözəllər çıxır, 
Şirindil, al yanaq, ceyran baxışlı. 
Tomris tək ismətli, Həcərtək arlı, 
Madonna görkəmli, maral duruşlu. 
 
Şəhərdə evlərdən gözəllər çıxır , 
Ürəklər yandırıb-yaxan gözəllər... 
Elə bil ulduz tək səpələnibdir, 
Belədən-beləyə axan gözəllər!.. 
 
Şəhərdə evlərdən gözəllər çıxır, 
Görünür, hər biri işə tələsir, 
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Kimi iş başında yarışmaq üçün, 
Kimi də yəqin görüşə tələsir. 
 
Şəhərdə evlərdən gözəllər çıxır, 
Gözəllər mələkdi, maraldı sanki. 
İnsanın ruhunu qanadlandıran  
Bir şirin arzudu, amaldı sanki! 
 
Şəhərdə evlərdən gözəllər çıxır, 
Sev onu arzuna çat, cavan oğlan? 
Ömrünü daha xoş keçirmək üçün 
Subaylıq daşını at, cavan oğlan!? 
 

1987 
 
 
Hələ elçi gələn yoxdur o qıza... 
 
Hələ elçi gələn yoxdur o qıza, 
Görən deyər, hansı elin gülüdür! 
Ağ sifəti bənzəridir ağ qarın, 
Ağ örpəyi ağ çiçəyin tülüdür! 
 
Yanaqları qıpqırmızı lalədir, 
Dodaqları çiyələkdir bu qızın. 
Təbəssümü al günəşə bərabər, 
Nəvazişi nə kövrəkdir bu qızın! 
 
Gözlərindən, qaşlarından oxunur: 
On səkkizə təzə qoyub qədəmi. 
Bəxtəvərdir o aşıq ki, saz tutub 
Mağarında oxuyacaq “Kərəmi!” 
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Hələ o qız dağ qarından təmizdir, 
Hələ əli dəyməmişdir bir ələ. 
Səməd Vurgun “Ceyran”ı tək ürkəkdir, 
Çox çətindir onu gətirmək ələ! 
 
Hələ elçi gələn yoxdur o qıza, 
Allah bilir bu gün, sabah kim ala?! 
Ataların heç də sözü olmasın, 
Yaxşı armud qismət olur çaqqala! 
 

1985 
 
 
 
Birisi... Birisi... 
 
Qızlar pıçıldaşır bulaq başında 
Mehdə pıçıldaşan tər güllər kimi. 
Hərə öz eşqindən söz -söhbət açır, 
Həcərlər, Nigarlar, Sevillər kimi! 
 
Birisi: sevgilim Tumendə olur 
Bu gün gələsidir ata evinə. 
Sənəyi doldurur tələm-tələsik 
Birdən gəlib çıxar, çata evinə! 
 
Birisi: sevgilim əsgərlikdədir, 
Yaman darıxıram səninçün deyir. 
Birisi: sevgilim mənə yazıbdır:  
Şəklini çək, göndər mənimçün deyir! 
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Birisi: sevgilim fəhlə işləyir, 
Deyirlər, təmkinli, qəşəng oğlandır. 
Birisi: sevgilim gözəl həkimdi 
Sadəlövh, qayğıkeş, çox meribandır! 
 
Hərə öz eşqindən söz-söhbət açır, 
Danışan dodaqlar gülür, sevinir. 
Hardasa birinə elçi gedirlər, 
Hardasa biriyçün tar, kaman dinir! 
 

1984 
 
 
Yetmək üçün 
 
Keçdim keçilməzləri, 
Uçrumları, sədləri, 
Bərələri, bəndləri. 
Eşqimə, diləyimə, 
Arzuma yetmək üçün! 
Min dəhşətə dözərəm, 
Məşəqqətə dözərəm, 
Hər zillətə dözərəm  
Təki, öz sevgilimə, - 
Quzuma yetmək üçün!.. 
 

1974 
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Gözlərindən  öyrəndim 
 
Sənin qara gözlərindən öyrəndim 
Bu sevgini, məhəbbəti, ülfəti. 
Gözlərinin sehirindən öyrəndim, 
Dünənimə, bu günümə hörməti! 
 
Düz ilqarı, etibarı, inamı, 
O mehriban gözlərindən öyrəndim. 
Zülmətlərin bağrına nur saçmağı, 
Gözlərinin səhərindən öyrəndim! 
 
Günəş kimi alışmağı, yanmağı, 
Gözlərinin alovundan öyrəndim. 
Qəlbidaşa soyuq gözlə baxmağı, 
Gözlərinin qırovundan öyrəndim! 
 
Sənin qara gözlərindən öyrəndim, 
Göy üzündə bulud kimi axmağı. 
Gözlərinin cövhərindən öyrəndim, 
Bu həyata açıq gözlə baxmağı! 
 

1975 
 
 
Hər görəndə 
 
Nur baxışlım, hər görəndə mən səni 
Sanıram ki, ulduzumu görürəm. 
Bənövşədən, qızılgüldən ətirli, 
Baharımı, tər yazımı görürəm! 



___________________________________ Gənclik illərim 

~ 153 ~ 

Necə incə, necə zərif, gözəlsən, 
Mənim  üçün bir dünyasan, aləmsən. 
Ürəyimin xoş arzusu, istəyi, 
Fərəhimsən, sevincimsən, nəşəmsən! 
 
De, mən necə əl çəkərəm yaxandan, 
Harda olsam mənimləsən, ey gözəl. 
Ürəyimdə bu məhəbbət, bu sevgi, 
Əbədidir sən biləsən, ey gözəl! 
 

1977 
 
 
 
Sənsiz olanda 
 
Nəğməsi kəsilmiş çaya bənzərəm, 
İşığı sozalmış aya bənzərəm, 
Bir quru sədaya, haya bənzərəm, 
Mən sənsiz olanda, sənsiz olanda! 
 
Yol üstə atılmış daşa dönərəm, 
Təpədən dırnağa yaşa dönərəm. 
Qanadı qırılmış quşa dönərəm, 
Mən sənsiz olanda, sənsiz olanda! 
 
Saçları pərişan söyüd olaram, 
Mənasız, duyğusuz öyüd olaram. 
Buludtək tutulub, çəntək dolaram, 
Mən sənsiz olanda, sənsiz olanda! 
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Qəlbimi bürüyən qüssə, qəm olar, 
Yönünü mən yana boran, qar salar. 
Sanaram səma da günəşsiz qalar, 
Mən sənsiz olanda, sənsiz olanda! 
 

1976 
 
 
Səni axtarıram 
 
Səni axtarıram, 
               səni gəzirəm 
Nazənin qızların baxışlarında. 
Səni axtarıram,  
             səni gəzirəm 
Bu ceyran qızların duruşlarında. 
 
Səni axtarıram, 
               səni gəzirəm 
Sısqa bulaqların buz güzgüsündə. 
Səni axtarıram, 
               səni gəzirəm 
Müğənni qızların həzin səsində. 
 
Səni axtarıram, 
               səni gəzirəm 
Mən səni tapmıram ceyran düzündə. 
Bir deyən yoxdur ki, gəzmə sən onu, 
Gəz onu qəlbinin eşq dənizində! 
 

1973 
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Səni düşünəndə 
 
Səni düşünəndə, səni ananda 
Gözümün önündə güllər sayrışar. 
Küləklər qopanda, dəli küləklər, 
Şəlalə hörüklü tellər sayrışar! 
 
Səni düşünəndə, səni ananda 
Kədərim sovuşar, qəmim dağılar. 
Çatar qulağıma şirin mahnılar, 
Çatmaz qulağıma, əsla, ağılar! 
 
Səni düşünəndə, səni ananda 
Sevincim birə min  artar sinəmdə. 
Hər şey daha parlaq, daha lacivərd, 
Daha xoş görünər mənə aləmdə! 
 
Səni düşünəndə, səni ananda 
Ən ülvi  duyğular göyərər məndə. 
Özümü leylisiz Məcnun sanaram, 
Qurbanı olduğum ana Vətəndə! 
 

1975 
 
 
İlk görüş 
 
Yaşım iyirmiydi, ya iyirmi bir 
Bir gözəl qız ilə görüşməliydim. 
Gözəllər, bu görüş həll etməliydi 
Görən, güləcəkmi ilk məhəbbətim!? 
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Gözlədim, yeddidə gəlməliydi o, 
Gecikdi, səkkizdə gəldi sevdiyim. 
Balaca sərttədim: ay canıyanmış, 
Niyə gecikirsən?! Daha nə deyim!? 
 
Qımışdı: o anda qönçə dodağı 
Axıtdı üstümə ləl sözlərini: 
Öyrəndim mən səndə olan sevginin 
Artıq gözləməklə dərin sirrini! 
 
Mənsə yanılmışdım: əlbət qəlbində 
Yerim görünmür ki, gəlib çıxmadı. 
Sən demə, imtahan edirmiş məni, 
Qəlbində böyükmüş arzu, muradı! 
 
... Sevinclə qol-boyun gəzdik, dolandıq, 
Birgə deyə-deyə nəğmə, bayatı. 
Nə qədər şirinmiş, nə qədər dadlı 
İlk görüş, ilk sevgi, məhəbbət adı!.. 
 

Oktyabr, 1972 
 
 
 
Yanında 
 
Sən gedirsən, əksin qalır gözümdə, 
Səsin qalır hər kəlməmdə, sözümdə. 
Deyərdim ki, dəyanətdə, dözümdə, 
Kəpəz dağı yalan olar yanında1 
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Məəttəl qaldım o döyünən qəlbinə, 
O kükrəyən, o çağlayan təbinə. 
Hirslənəndə daş da dözməz zərbinə, 
Hönkür-hönkür ağlar, sızlar yanında1 
 
Bu sevda baş tutarsa, ya tutmazsa, 
Sevgi yolu bizə doğma, hamarsa... 
Əlimdəki səndən qalan  tumarsa, 
Bəxtim gülər, tez açılar yanında1 
 

1975 
 
 
 
 Mənim kimi sevsən 
 
Sən elə gözəlsən, göyçəksən, gülüm, 
Sənə süni boya, bəzək nə lazım. 
Sən elə ətirli  çiçəksən, gülüm, 
Sənə min təravət bəxş edib yazım! 
 
Sən elə qəşəngsən, qəşəngsən, qəşəng, 
Günəş də hüsnünə qibtə eləyir. 
Ulduzlar sübhədək verib baş-başa, 
Bu şux gözəlliyə təriflər deyir! 
 
Sən elə mələksən, mələksən, mələk, 
Təpədən dırnağa bir möcüzəsən. 
Elə bil yenicə açılan gülsən, 
İndicə çıxmısan sanki üzə sən! 
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Mən doya bilmirəm hüsnündən sənin, 
Bilmirəm ilahi pərisən, nəsən. 
Öpərəm, öpərəm min dəfə səni, 
Sən də mənim kimi sevsən, istəsən!? 
 

1970 
 
 
Nə oldu?.. 
 
Günəş sözlüm, ulduz gözlüm, Ay üzlüm, 
Bəstə boylum, qara qaşlım, ay gülüm! 
Yollarında gecə-gündüz min zülüm – 
Çəkmək olub peşəm mənim hər zaman, 
Bir quzuydun dönüb oldun nə yaman?! 
 
Bir çay idin, ax deyərdim axardın, 
Bir göz idin, bax deyərdim baxardın. 
Hər vaxt məni yandırardın, yaxardın –  
Min nazınla-nemətinlə , ədanla, 
Ürək açan şirin dilin, sədanla! 
 
İndi soyuq bir ulduza dönmüsən, 
Ocaq kimi tüstülənib sönmüsən. 
Bülbül idin budağından enmisən, 
O əvvəlki təbiətin nə oldu? 
Xoş qılığın, xasiyyətin nə oldu?! 
 

1974 
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Yenə 
 
Sən niyə gəlmədin görüş yerinə, 
Sən niyə aldatdın, ey gözəl, məni. 
Adam da sevgidə, saf məhəbbətdə 
Bu hala salarmı istədiyini?! 
 
Səni gözləməkdən gözüm saraldı, 
Mətin ayaqlarım düşdü tutardan. 
Məndə bir gilə də əsər qalmadı 
Həmişə gördüyün o dağ vüqardan! 
 
Elə hey gözlədim, gözlədim səni, 
Belə bir əzabı verdin sən mənə. 
Görüşə çağırsan yenə sən məni,  
Mən necə inanım, inanım sənə?! 
 

1973 
 
 
Unuda bilərmi?... 
 
Məhəbbət qəlbimdə oda dönübdür, 
Yandırır içimdən, yandırır məni. 
A gülüm, sən hardan yoluma çıxdın, 
Mən necə itirim indi bəs səni?! 
 
Yetişən nübarsan, saplağınam mən, 
Çiçəkli çəmənsən, bulağınam mən. 
Bir aylı gecəsən çırağınam mən, 
Ayırmaq olarmı düzdən laləni? 
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Baxışım nurlanıb baxışlarından, 
Baharım göyərib xoş baharından. 
Eşqim vüqarlıdır dağ vüqarından, 
Buraxmaz köksünə dumanı, çəni! 
 
Sən keçən yol-izdən keçəcəyəm də, 
İndi ki, əkmişəm biçəcəyəm də! 
Vüsal şərbətini içəcəyəm də, 
Unuda bilərmi sevən sevəni?! 
 

1975 
 
 
Hər bu  yoldan ötəndə 
 
Qız, adını de mənə, 
Çox xoşuma gəlirsən. 
Hər bu  yoldan ötəndə 
Sən  tuşuma gəlirsən. 
 
Bir baxmaqla doymuram 
Camalına, üzünə. 
Bir cüt ala gözlərin 
Məni çəkir özünə. 
 
Sanki mələk, hurisən 
Nə əvəzin, tayın var. 
Üz-gözündə boyası – 
Al Günəşin, Ayın var. 
 
Hörüklərin şəlalə, 
Tökülübdür çiyninə. 
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Hərdən süzüb gözaltı, 
Yaman baxırsan mənə! 
 
Qız, adını de mənə, 
Çox xoşuma gəlirsən. 
Hər bu  yoldan ötəndə 
Sən  tuşuma gəlirsən. 
 

1970 
 
 
Məhəbbətim 
 
Bir gülümsər, həyalı qız 
Yaman baxdı mənə sarı. 
Ürəyimə bir od saldı, 
O mehriban baxışları! 
 
Bu od  fövrən alovlandı, 
Hərarətdə sinəm oldu. 
Bu təlatüm orbitində 
Məhəbbətim aləm oldu! 
 

1974 
 
 
Gəlmişəm 
 
Qara saçlar tökülübdür çiyninə, 
O saçları qoxlamağa gəlmişəm. 
Ürəyimi ürəyinə, ay gözəl, 
Həmişəlik bağlamağa gəlmişəm! 
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Qəlb istəyir arzusuna çatmağa, 
Tər çiçəyin xoş ətrinə batmağa. 
Sevincinə bir az sevinc qatmağa, 
Kədərini dağlamağa gəlmişəm! 
 
Neçə  gündür gecə yata bilmirəm, 
Öz yerimdə qərar tuta bilmirəm, 
Fikirləri başdan ata bilmirəm, 
Sən necəsən, yoxlamağa gəlmişəm! 
 
Soruşursan, gülərüzlüm, ay göyçək, 
Bu soyuqda niyə gəldin de görək?! 
İstəmirəm sənə dəysin sərt külək, 
O küləyi saxlamağa gəlmişəm! 
 
Bir bülbüləm, sənin üçün ötməyə, 
Bir yolçuyam hara desən getməyə. 
Tələsirəm tez vüsala yetməyə, 
İntizarı oxlamağa gəlmişəm! 
 

1977 
 
 
 
Nədən xoşum gəlir 
 
Mənim nədən xoşum gəlir qızların? – 
Maral duruşundan, xoş baxışından. 
Zülfünün çiyninə tökülməsindən, 
Donunun parlayan zər naxışından! 
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Mənim nədən xoşum gəlir qızların? – 
Zil qara gözündən, əsmər üzündən. 
Belə hey dinləsəm xoşhallandığım 
Bakirə, saf-təmiz, büllur sözündən! 
 
Mənim nədən xoşum gəlir qızların? – 
Milli geyimindən, koloritindən. 
Kəklik yerişindən, bülbül səsindən, 
Bu ana Vətənə məhəbbətindən... 
 
Mənim nədən xoşum gəlir qızların? – 
Tomris ismətindən, Həcər arından. 
Çeşməsi qurumaz, suyu tükənməz, 
Sədaqət, etibar, vəfa varından!.. 
 

1971 
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Azərbaycan gözəli 
 
Allı-güllü bir qızdı, 
Şirin dilli bir qızdı. 
Qara telli bir qızdı, 
Azərbaycan gözəli! 
 
Baxışları  nurludur, 
Qədəmi uğurludur. 
Əyilməz, qürurludur, 
Azərbaycan gözəli! 
 
Bir işvəli mələkdi, 
Ceyran kimi hürkəkdi. 
Qəşənglərdən qəşəngdi, 
Azərbaycan gözəli! 
 
İşvə satır, naz satır, 
Hər söhbəti bal dadır. 
Gəlin köçür yoldadır, 
Azərbaycan gözəli! 
 
Üzü ağdır qar kimi, 
Arzusu bahar kimi. 
Anadır Nigar kimi, 
Azərbaycan gözəli! 
 

1973 
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Tanış olaq  
 
Dünyanın ən gözəl bir qızı oldun, 
Sən Ayı, Günəşi, Ulduzu oldun. 
Könlümün istəyi, murazı oldun, 
Əlini əlimə ver tanış olaq! 
 
Mənim adım belə, səninki nədir, 
Gülsənəm, Zibeydə, ya Səkinədir. 
Bilirəm Gülbikə, ya Şahanədir, 
Əlini əlimə ver tanış olaq! 
 
İlk eşqim dəyməsin  daşa, kəsəyə, 
Adını tez söylə olma küsəyən. 
Axı, vurulmuşam sən tək mələyə, 
Əlini əlimə ver tanış olaq! 
 

1976 
 
 
Gəldin bizə 
 
Başına döndüyüm gözəl, 
Nə yaxşı ki gəldin bizə. 
Yanaqları sünbül gözəl, 
Nə yaxşı ki gəldin bizə! 
 
Hər tərəf gül-çiçək oldu, 
Ömrüm gözəl, göyçək oldu. 
Dünya sevən  ürək oldu, 
Nə yaxşı ki gəldin bizə! 
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Açdı könlüm ləçək-ləçək, 
Qanadlandı arzu, dilək. 
Qədəmlərin çox mübarək, 
Nə yaxşı ki gəldin bizə! 
 

1974 
 
 
Sən elə gözəlsən 
 
Sən elə gözəlsən, elə qəşəngsən, 
Sanki təbiət də səndə gül açıb. 
Doğma yurdumuzun çölü, çəməni 
Elə bil hüsnünə xoş ətir saçıb! 
 

1971 
 
 
Mən neyləyim bu dilbəri 
 
Göy üzünü duman aldı, 
Duman aldı, yaman aldı. 
Ürəyimi bu dumanda 
Bir gözəl qız - Tamam aldı! 
 
Ol həmdəmim, yarım dedi, 
Həm namusum, arım dedi. 
Sənsən dövlət, varım dedi, 
Məni fikir haman aldı! 
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Mən neyləyim bu dilbəri?! 
Demək olmur hər bir sirri! 
Dedi yarım, dur gəl bəri, 
Ürəyimi güman aldı! 
 
Üstü saman komadayam, 
Sanki qərib adadayam. 
Onunla bir dünyadayam, 
Dərd çalmağa kaman aldı! 
 

1972 
 
 
Məni əfsunlayıb Məcnun eylədin 
 
Ayağım get deyir, ürəyim dayan, 
Oğrun baxışıyla qəlbimi oyan. 
Sanki bir sehirli mələksən, inan, 
Məni əfsunlayıb Məcnun eylədin! 
 
Gözüm gözlərinə zilləndi qaldı, 
Qaşın qaşlarımda gülləndi qaldı. 
Surətin ağlımı başımdan aldı, 
Məni əfsunlayıb Məcnun eylədin! 
 
Bu nə məhəbbətdi, bu nə sevgidi, 
Yoxsa möcüzədi, sehirdi, nədi?! 
Qələmim yazanı ürəyim dedi: 
Məni əfsunlayıb Məcnun eylədin! 
 

1976 
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Məhəbbət odu 
 
Gözlərin od, 
          yanaqların alov, 
Olmuşam odlu baxışlarına 
            bir ov. 
 
Duyuram, 
            hiss edirəm bunu, 
Amma söndürə bilmirəm 
            qəlbimdəki 
                  bu məhəbbət odunu! 
 

1981 
 
 
 
Məhəbbətim -ürəyim 
 
Sən nə qədər gözəlsən, 
Sən nə qədər göyçəksən. 
Könlümün bağçasında 
Ətirli, tər çiçəksən. 
Bəlkə aydan almısan 
Üzündəki ağlığı. 
Bəlkə çaydan almısan 
Səsindəki şuxluğu! 
Bu nə görkəm, nə qamət, 
Can alansan, canı, gül! 
Alovuma su çilə, 
Yanan qəlb olmasın kül! 
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Sənsən eşqim, istəyim, 
Məhəbbətim - ürəyim! 
 

1971 
    
 
  Elə öləndə də biz birgə ölək 
 
Mənə qanad verin  şimşəkdən olsun, 
Mənə polad verin soy, kökdən olsun. 
Mənə ürək verin mələkdən olsun, 
Sevim bir gözəli, bir xoş üzlünü! 
 
Təmizlik xoşlayaq, pisə  dəyməyək, 
Bir könül qırmayaq, üzə dəyməyək. 
Heç zaman bədnəzər gözə dəyməyək, 
Sevək gül düzlünü, çiçək düzlünü! 
 
Baxışaq, axışaq naz dənizində, 
Qalsın izlərimiz  sular üzündə. 
Görünsün əksimiz ayna gözündə, 
Öyək birgə, öyək durna gözlünü! 
 
Bəxtəvər-bəxtəvər ömür eləyək, 
Doyunca sevinək, deyək, həm gülək. 
Elə öləndə də biz birgə, ölək, 
Birgə ağlasınlar səni, həm məni! 
 

1977 
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Yox demə 
 
Kirpiyi ox, qaşı yay, 
Saçı bulud, üzü ay, 
Nişanlım ol, aman, ay, 
Yox demə, sən yox demə! 
 
Vurulmuşam qəlb ilə, 
Cani-dildən təb ilə, 
Gir qoluma, gəl dilə, 
Yox demə, sən yox demə! 
 
Sevən ürək düz gərək, 
Gül bağından gül dərək, 
Gedək nikah kəsdirək, 
Yox demə, sən yox demə! 
 
Yaramızı sarıyaq, 
Vətən üçün yarıyaq. 
Birgə, qoşa qarıyaq, 
Yox demə, sən yox demə! 
 

1972 
 
 
İstəyinə  qatıl gəl 
 
İşləri dümdüz mənəm, 
Çəməni gül üz mənəm. 
Bənövşə, nərgiz mənəm, 
Qoxla məni, dər məni! 
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İstəyinə qatıl gəl, 
Sevin, oyna, atıl gəl. 
Kədərindən qurtul gəl, 
Seç özünə yer məni! 
 
Gözəl, taparsan nicat, 
Xoş güzəran, xoş büsat. 
Onda deyərsən, həyat, 
Bu oğlana ver məni! 
 

1976 
 
 
 
Əsl məhəbbət belədir 
 
Biri Leyli, biri Məcnun, 
O buna, bu ona məftun. 
Yanğısı bitməz bu odun, 
Əsl məhəbbət belədir! 
 
Qovrulasan şabalıd tək, 
Alışasan ya barıt tək. 
Qurulasan bir saat tək, 
Əsl məhəbbət belədir! 
 
Səni səndən edər elə, 
Ağlın başdan gedər elə. 
Zülüm verər gülə-gülə, 
Əsl məhəbbət belədir! 
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Ağlamağın olmaz sənin, 
Peşman çağın olmaz sənin. 
Sevgi gülün solmaz sənin, 
Əsl məhəbbət belədir! 
 

1978 
 
 
 
Saxla ürəyində 
 
Sən dünya maralı, ellər gözəli, 
Ustad şairlərin şeri, qəzəli. 
Qəlbimdə sevginin, eşqin təməli, 
Saxla ürəyində məhəbbətimi. 
 
Ömrümdə çoxalan yaşa dönübsən, 
Əlçatmaz zirvəyə, qaşa dönübsən. 
Sən ki bir nəğməli quşa dönübsən, 
Saxla ürəyində məhəbbətimi! 
 

1974 
 
 
Zirvələri görək, gülüm 
 
Gəl əl-ələ verək, gülüm, 
Eşqdən çələng hörək, gülüm. 
Zirvələri görək, gülüm, 
Ətəklərdə nə işimiz!? 
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Gözümüzə təpək nuru, 
Yolumuza səpək nuru. 
Gözəl olur ürək nuru, 
Duman yerdə nə işimiz!? 
 
Yaxşı nə var hifz eləyək, 
Nə eləsək düz eləyək. 
Can eşidək, biz can deyək, 
Böhtan, şərdə nə işimiz!? 
 
Haqla deyək, haqla gülək, 
Qaçsın bizdən əsən külək. 
Eşq odunda hey isinək, 
Boran, qarda nə işimiz!? 
 
İşıqlı olsun yolumuz, 
Dolsun nurla sağ, solumuz. 
Boşalmasın heç dolumuz, 
Boş talvarda nə işimiz!? 
 
Yeyək, içək büsat quraq, 
Gözəl ömür, həyat quraq. 
Yüzü gülər başa vuraq, 
Az ömürdə nə işimiz!? 
 

1977 
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Nə deyim?... 
 
Gülüm, səni gül yerinə iylərəm, 
Ömrüm boyu doydum deyə bilmərəm. 
Nahar vaxtı oturmasan süfrəyə, 
Bir tikə də sənsiz yeyə bilmərəm! 
 
Sən olmusan əvvəl, axır istəyim, 
Sənlə necə sevinməyim, gülməyim? 
Cilvəlisən heç bilmirəm adını 
Maral deyim, mələk deyim, nə deyim?! 
 
Ürəyimdə nəğməyə bax, ünə bax, 
Al günəşdən tutulubdur mayası. 
Məhəbbətin gücünə bax bir məndə 
Səndən ötrü daş, qayanı oyası!.. 
 
Gülüşlərin gülüş verər ömrümə, 
Gülüm, sənsiz bir quruca daşam, daş! 
Kədər qonsa kirpiyinə, qaşına, 
Ta təpədən-dırnağacan yaşam, yaş! 
 
Sən olmusan əvvəl-axır istəyim, 
Sənlə necə sevinməyim, gülməyim? 
Elə gözəl bəzənmisən mən sənə 
Maral deyim, mələk deyim, nə deyim?! 
 

1974 
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Bakı gözəli 
 
Ey Bakılı gözəl qız, 
Gözəlisən Bakının. 
Ətirli çiçəyisən, 
Tər gülüsən Bakının! 
 
Heç bir qızda yoxdu, yox, 
Səndəki bu gözəllik. 
Sən Günəşsən, sən Aysan, 
Sən mələksən, bir mələk! 
 
Bakılı gül, könlümün 
Dünyasısan əzəldən. 
Ömrü boyu solmayan 
Baharısan əzəldən. 
 
Sən bir dünya maralı, 
Elin gözəl qızısan. 
Göylərimin sönməyən 
Parlaq bir ulduzusan! 
 
Ürəyimi almısan, 
Baxışınla, gözünlə. 
Səni sevdiyim üçün 
Mən tənəm Ayla, Günlə! 
 

1974 
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Yan 
 
Çəkəmmirəm gözlərimi 
O ilahi baxışlıdan. 
Şux geyimli, şux gecimli, 
Donu əlvan  naxışlıdan! 
 
Bu boy-buxun, bu ağ sifət, 
Bu cah-cəlal, bu şan-şövkət. 
Tanrı verən paydı, fəqət 
Ondan necə mən ötüm yan! 
 
Mövlud deyir, budur gözəl, 
Eşq havası udur gözəl. 
Dedim durma, otur, gözəl, 
Bir az da sən Mövluda yan! 
 

1973 
 
 
Sevgi ulduzum 
 
Gecələr bir ulduz göz vurur mənə, 
O ulduz sevgimdi, məhəbbətimdi. 
Gecələr sübhədək hey anır məni, 
Bu ulduz bəlkə də ilk qismətimdi! 
 
Gündüzlər qovrulur eşq alovunda, 
Çəkilib gizlənir bir küncdə, qında. 
Ay Mövlud, Kərəmə dönüb yananda 
Əsli tək gözəlin çək həsrətini! 
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Döz ağır möhnətə, buz ayrılığa, 
Bir də haçan doğa, o haçan çıxa?! 
Göylərə boylanıb hey  baxa-baxa, 
Ay sevgi ulduzum, gəzirəm səni! 
 

1980 
 
 
Əzəldən 
 
Neçə maral gözlünün, 
Neçə qumral gözlünün. 
Neçə gülər üzlünün 
Aşiqiyəm, əzəldən! 
 
Ürəyi saf, düzlünün, 
Şirin-şəkər sözlünün, 
Zəfər-hünər izlinin 
Aşiqiyəm, əzəldən! 
 
Tomris tək cürətlinin, 
Nigar tək ismətlinin, 
Həcər tək qeyrətlinin 
Aşiqiyəm, əzəldən! 
 

1970 
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Məhəbbət 
 
Məhəbbət dünyada nə yaman imiş, 
Məni gecə, gündüz yollarda qoydu. 
Əziz  sevgilimdəm, öz istəklimdən, 
Ömrümdə nə gözüm, nə könlüm doydu!.. 
 
Məhəbbət! Bu kəlmə, bu söz nə qədər, 
Doğmadır, ülvidir, pak, müqəddəsdir. 
Bu səma altında, bu torpaq üstdə, 
Məhəbbət ən ülvi, ən incə səsdir! 
 
Məhəbbət dünyada nə yaman imiş, 
Sanki Nəsimitək dərimi soydu. 
Çevrilib göylərdə çaxan şimşəyə, 
Sinəmi dağladı, daladı, oydu! 
 
Məhəbbət! Kiminin bəxtinə gülür, 
Kimini zirvədən  endirir yerə. 
Kimini güldürür, nəşələndirir, 
Kimini ağladır azı min kərə! 
 
Məhəbbət dünyada nə yaman imiş, 
Bu dərdin önündə dağ da dayanmaz. 
Bu dərdin alovu qəlbdən dikələr, 
Bu dərdi çəkənlər kim deyir yanmaz! 
 
Hər ümman kədəri, dərya sevinci, 
Şirindir həb kimi duyan insana. 
Məni məhəbbətdir qəlbən bağlayan 
Əziz sevgilimə, Azərbaycana!.. 
 

1975 
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Sevgim 
 
Sevgim dənizdir, 
Kökü təmizdir. 
Doğma, əzizdir 
Daim o mənə! 
 
Atmaram onu, 
Ömrüm uzunu. 
Mənimdir sonu, 
Əvvəli yenə! 
 

1977 
 
 
Mənim məhəbbətim 
 
Mənim məhəbbətim dənizdir, dəniz 
Üstündə Günəşdən düşən halə var. 
O elə əsrarlı bir ecazdı ki, 
Onda həyat qədər işıq, şölə var! 
 
Mənim məhəbbətim  alovdur, alov 
Külsüz ocaq daşı bilməyin onu. 
O, odlu şimşəkdir, bəzən şaxıyar 
Bəzən də dağlara səpər nurunu! 
 
Mənim məhəbbətim çəməndir, çəmən 
Ətri, rayihəsi bitməz, tükənməz. 
O elə bir ülvi təmiz hissdi ki, 
Dünyada tapılmaz ona bir əvəz! 
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Mənim məhəbbətim günəşdir, günəş 
Əridər daşı da zirvə qarıtək. 
O Aylı, ulduzlu bir asimandır, 
Arzusu min-mindir ulduzlarıtək! 
 
Mənim məhəbbətim Kəpəzdir, Kəpəz 
Ondan da bir uca məhəbbətmi var?! 
Ondakı qüvvəni duyar gözümdən 
Kərəm sevgisindən halı olanlar! 
 

1977 
 
 
 Ellər gözəli 
 
Mələksən, mələk, 
Göyçəksən, göyçək. 
Qəşəngsən, qəşəng, 
Ellər gözəli! 
 
Qar tək bənizin, 
Mavi, göy gözün. 
Var hər xoş üzün, 
Ellər gözəli! 
 
Qəlbin gülərdi, 
Dilin şəkərdi. 
Arzun səhərdi, 
Ellər gözəli! 
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Yoxdur hiddətin, 
Kin-kudurətin. 
Xəbis niyyətin, 
Ellər gözəli! 
 
Var sədaqətin, 
Saf məhəbbətin. 
Təmiz niyyətin, 
Ellər gözəli! 
 

1974 
 
 
Bir sən olursan 
 
Gülüm, qocalıram can deyə-deyə, 
Sevinc uda-uda, qəm yeyə-yeyə. 
Mənimçün dönmüsən zərif çiçəyə, 
Bəs niyə bəzən də tikan olursan! 
 
Bir cüt durna kimi düşmüşük yola, 
Uçuruq, baxmırıq sağa, nə sola. 
Sən sakit bir quzu hey ola-ola, 
Hərdən də dəyişib, yaman olursan! 
 
Bu Mövlud Teymurun alma canını, 
Onsuz da peşkəşdir sənə bir canı. 
Mən görə bilmirəm səndən o yanı, 
Həmişə könlümdə bir sən olursan! 
 

1978 
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Bax 
 
Getmə, gözəl, mənə bax, 
Bir sözüm var sənə bax. 
Səni gördüyüm çağdan, 
Düşdüyüm bu günə bax! 
 
Həsrətindən halsızam, 
Zəhərim çox, balsızam. 
Hara gedim, yolsuzam, 
Baxmasan da yenə bax! 
 
Mən çəkəni bilən yox, 
Harayıma gələn yox. 
Kədərimi silən yox, 
Allaha bax, dinə bax! 
 

1974 
 
 
 
Gözəl 
 
Həmişə, hər yerdə, hər zaman, hər vaxt 
Könlümü, gözümü oxşayar gözəl. 
Şirin təbəssümü, xoş gülüşüylə 
Bağrımın başını hey oyar gözəl! 
 
Çiyninə tökülən qara hörüklər 
Məni arxan ilə çəkər, sürüklər. 
Bir dəfə dönərsə, baxarsa əgər 
Məni baxışımdan tez duyar gözəl! 
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Baharın ətrini alıb əlindən, 
Dindirsən, gül tökər gülgün dilindən. 
Min şirin söz açar doğma elindən, 
Hamını sehirlər, mat qoyar gözəl! 
 
Bir mağar yerində gördüm  onu mən, 
Hamını necə də etdi gülər, şən, 
Qılınc qaşlarıyla döyəcləyərkən 
Sağını, solunu oynayan gözəl!... 
 
Ondakı nəvaziş, ondakı qüdrət 
Ən ülvi, saf sevgi, təmiz məhəbbət. 
Həmişə adına gətirər şöhrət, 
Sənintək gözəldən kim doyar, gözəl!? 
 

1975 
 
 
Biləsən 
 
Adını adıma  bərk calamışam, 
Min əlin olsa da aça bilməzsən. 
Elə salmışam ki, sənə mehrimi 
Əlimdən heç yana qaça bilməzsən! 
 
Sən mənim qarışıb  damarlarımda 
Canımda, qanımda dövr eləyirsən. 
Qoluma güc-qüvvət, gözümə işıq, 
Qəlbimə təravət sən çiləyirsən! 
 
Sən mənim qəlbimdə əbədiləşib, 
Gecə də, gündüz də şölələnirsən. 
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Biləsən qəlbimdə yeganə sevgi, 
Biləsən qəlbimdə təkcə sən, birsən!.. 
 
1976 
 
 
Məhəbbət dadı 
 
Aylar dolansa da, illər ötsə də, 
Gənclikdir ömrümün qolu, qanadı. 
Gedər damağımdan hər şeyin dadı, 
Getməz sevgi dadı, məhəbbət dadı! 
 

1976 
 
 
Gəlmişik ki sevirik 
 
Gəl gedək məhəbbətin 
Meşəsinə, dağına. 
Ürək genişliyinə, 
Ürək açıqlığına! 
 
Görək orda nələr var, 
O biz deyən yerlər  var? 
Ətirli, tər güllər var? 
Gedək bağça, bağına! 
 
Yığaq dəstə bağlayaq, 
Bir gül üstdə  ağlayaq. 
Keçənləri unudaq, 
Düşək yolun ağına! 
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Əfv edək suçumuzu, 
Yadırğayaq qar, buzu. 
Yada salaq ilk yazı, 
İsinək ocağına! 
 
Deyək az da bilmirik, 
Başdan-başa biz sirrik. 
Gəlmişik ki sevirik 
Baş qoyaq yastığına! 
 

1975 
 
 
 
Şəhərlər gözəllə görünər uca 
 
Şəhərlər gözəlsiz nəyə  dönərdi? 
Sonası ovlanmış mavi, bir gölə. 
Şəhərlər gözəlsiz nəyə  dönərdi? 
Çiçəyi saralmış çəmənə, çölə! 
 
Şəhərlər gözəlsiz nəyə  dönərdi? 
Şəhəri gözəllər salır sahmana. 
Bir baxın, necə də qəşəng yaraşır, 
Hər gözəl, bir çinar boylu oğlana! 
 
Şəhərlər gözəlsiz nəyə  dönərdi? 
Cüyürsüz talaya, maralsız düzə. 
Qoru, gözəlləri qoru, ay Allah, 
Qoru, bədnəzərdən, gəlməsin gözə! 
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Şəhərlər gözəlsiz nəyə  dönərdi? 
Yarpağı tökülmüş üryan ağaca. 
Dağlar buludlara dəyən başıyla, 
Şəhərlər gözəllə görünər uca!.. 
 

1977 
 
 
 
İnanıram məhəbbətin gücünə 
 
İnanıram məhəbbətin gücünə, 
Tufan, boran kəsə bilməz yolunu. 
Görərsən ki, sağdan vurub keçibdir, 
Top-tüfənglə sən bağlasan solunu! 
 
İnanıram məhəbbətin gücünə, 
Dağ dayanmaz, qaya qaçar önündən. 
Bu eşq ilə, bu hiss ilə bir zaman 
Düz-dünyanı dolaşıbdı Magellan! 
 
İnanıram məhəbbətin gücünə, 
Qarşısında buz yumşalıb əriyər. 
Haray salan dağ çayları, selləri 
Onun bir lal baxışından kiriyər! 
 
İnanıram məhəbbətin gücünə, 
Bu dünyada varmı onu bir ötən?! 
Ondan sonra cavab vermək çətindir, 
Ondan əvvəl bir Anadır, bir Vətən! 
 

1987 
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Gözəl qız 
 
Qurban olum sənin qara gözünə, 
Aydan arı, sudan duru üzünə. 
Söz demərəm bil ki sənin sözünə, -  
Çünki məni Məcnun etdin özünə! 
Nəzakətli rəftarınla, gözəl qız, 
Gül-çiçəkli baharınla, gözəl qız! 
 
Qara gözün qara üzüm dənəsi, 
Həzin səsin bulaqların xoş səsi. 
Gül nəfəsin şəlalənin nəfəsi 
Artırırsan məndə olan həvəsi, - 
Saf arzunla, diləyinlə, gözəl qız, 
Nəğmə dolu ürəyinlə, gözəl qız! 
 
Sən olmusan eşqim, arzum, həyanım, 
Qoy fəxr etsin elim, obam, cahanım. 
Sənin kimi bir gözəllə, ay xanım! 
Sənsiz keçməz nə bir günüm, nə anım, 
Sənsən mənim şeir təbim, gözəl qız, 
Varım, yoxum, sevən qəlbim, gözəl qız! 
 

1972 
 
Eşq 
 
Eşq məni gücdən salıb, 
Dərin sevgidən salıb. 
Barı, hörgüdən salıb, 
Qoymur işimə gedim! 
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Deyir bağça, bağ sənin, 
Gülü sarı, ağ sənin. 
Büllur, bəyaz, bax sənin, 
Qoymur işimə gedim! 
 
Əli əlimdə gedir, 
Teli telimdə gedir. 
Gözü gözümdə bitir, 
Qoymur işimə gedim! 
 
Bir canıyanmışdı ki, 
Elə sarınmışdı ki, 
Sümüyüm sınmışdı ki!.. 
Qoymur işimə gedim! 
 

1976 
 
 
 
Nə qədər şirinsən 
 
Gözəl qız, mən səni görəndən  bəri, 
Ürəyim sevinclə vurur sinəmdə. 
Şadlığım, fərəhim birə-yüz olub, 
Məndən uzaq qaçıb kədər də, qəm də! 
 
De, dünya sevgisiz necə olardı, 
Sevgidir dünyanı işıqlandıran. 
Səni, sevən gündən məhəbbətimin 
İlki yox, sonusa görünmür, inan! 
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Mən heç bir gözəldə görə bilmədim, 
Səndəki bu böyük gözəllikləri. 
Sənə mən maralmı, ceyranmı deyim, 
Olduqca gözəlsən, ey gözəl pəri! 
 
Məni əfsunladı, özümdən aldı, 
Səndəki gözəllik, şuxluq, təravət. 
Nə qədər şirinsən, nə qədər ülvi, 
Məhəbbət, məhəbbət, təmiz məhəbbət!.. 
 

1971 
 
 
Şəfqət bacısı Zərifəyə 
 
Xəstələrlə gülərüz, 
Mehribandır Zərifə. 
Sənətinə ürəkdən, 
Yanaşandır  Zərifə. 
 
O, “şəfqət bacısı”dır 
Bəlkə, on ildən çoxdur. 
Hamı deyir işini 
Onun tək bilən yoxdur. 
 
... Elə təriflədilər 
Onu qayğıkeş kimi... 
Mən də onun adına 
Yazdım bu xoş şerimi!.. 
 

Bakı, 1981 
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Sənin üçündür 
 
Gündüzlər günəşsən, gecələr aysan, 
Nə gündüz doyuram, nə gecə səndən. 
Razıyam sənintək gözəl yetirən 
Ulu təbiətin səxavətindən! 
 
Sənsən sevinc üstə kökləyən məni, 
Ruhumu oxşayan, könlümü alan. 
Həyatı dərindən duyan deyərmi 
Sevgi ötəridir, məhəbbət yalan! 
 
Eşqinlə gül açır bağça da, bağ da, 
Dərə də, təpə də, çöl də, çəmən də. 
Bəlkə də, onunçün bütün güllərin 
Xoş ətri, qoxusu duyulur səndə! 
 
Nazın xumarlanan yasəmən nazı, 
Gülüşün elə bil qızılgülündür. 
A gülüm, məhəbbət, sevgi ünvanlı 
Yazılan hər şerim sənin üçündür!.. 
 

1978 
 
Məlahət 
        Aran qızı Məlahətə 
 
Nəzakətdə, rəftarda, 
Gözəl qızdı Məlahət. 
Gözəllikdə elə bil 
Bir ulduzdu Məlahət! 
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Həmişə gülər üzlü, 
Qışda yazdı Məlahət. 
Deyil qəmli, qubarlı, 
Xoş avazdı Məlahət! 
 
Yaz gələndə görərsən, 
Tütünçüdür Məlahət. 
Yay gələndə görərsən, 
Biçinçidir Məlahət! 
 
Payız vaxtı tarlada, 
Pambıqçıdır Məlahət. 
Qışda boyaq sexində, 
Boyaqçıdır Məlahət! 
 
Yurdumuzda işgüzar, - 
Çalışqandır Məlahət. 
Qəhrəmanlar içində, 
Qəhrəmandır Məlahət! 
 

1973 
 
 
Sevin hər zaman 
 
Sevilən kəsləri, sevən kəsləri 
Sevin, əzizlərim, sevin hər zaman. 
Görəndə əl tutub doğmalar kimi 
Soruşun halını, kefini hər an! 
 
Deyin ki, ay sevən, sevilən insan, 
Don alıb geymisən güllü bahardan. 
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Əskik olmayasan toydan, mağardan, 
Çalınsın kamanın, dəfin hər zaman1 
 
Yurdun bəzəyisən, yurdun tacısan, 
Sevən ürəklərin ehtiyacısan. 
Mövludun dərdinin sən əlacısan, 
Beləcə gül, danış, sevin hər zaman! 
 

1975 
 
 
Bu gün 
 
Bu gün martın səkkizidir, 
Günlərin ən əzizidir. 
Bu gün sevgi dənizidir 
Ürəyimdə, ürəyimdə! 
 
Bitməz-tükənməz hörmətim, 
Qadınlara məhəbbətim. 
Etibarım, sədaqətim 
Ürəyimdə, ürəyimdə! 
 
Nəcib, zərif, həlim, incə, 
Gözəllərdir ürəyimcə. 
Hər birisi olub qönçə 
Ürəyimdə, ürəyimdə! 
 

1984 
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Vətən gözəlləri 
 
Vətən gözəlləri, vətən qızları, 
Məni qınamayın sizə gül desəm. 
Sizin dərdinizdən Məcnuna dönüb, 
Özüm də özümə min yol öl desəm! 
 
Haqlıyam mən sizi hər vaxt öyməyə, 
Baxışı, duruşu mehriban qızlar. 
Ürək əfsunlayan gözləriniz var, 
A maral baxışlı, a ceyran qızlar! 
 
Yayılıb aləmə, tutub hər yanı 
Sizin bu qənirsiz gözəlliyiniz. 
Sadə geyiminiz, xislətinizlə 
Mənim ürəyimdə buraxmısız iz! 
 
Mən sizə Nigarmı, Əslimi deyim, 
Qeyrətdə Həcərə tay olan qızlar. 
Bəzən şölə saçıb al günəş kimi, 
Bəzən də nurlanıb, Ay olan qızlar! 
 
Ay el gözəlləri, ay el qızları, 
Məni qınamayın sizə gül desəm. 
Sizin dərdinizdən Məcnuna dönüb, 
Özüm də özümə min yol öl desəm!.. 
 

1976 
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Kəndimizin qızları 
 
Ürəkləri təmiz olur, 
Bizim kəndin qızlarının. 
Diləkləri təmiz olur, 
Bizim kəndin qızlarının. 
 
Şirin dili, ləhcəsi var, 
Məlahətli, xoş səsi var. 
Ürəklərdə nəğməsi var 
Bizim kəndin qızlarının. 
 
Məqsədi saf, eşqi büllur, 
Arzusu pak, niyyəti nur. 
Bənizi ağ, qəşəng olur, 
Bizim kəndin qızlarının. 
 
Tomris kimi xisləti var, 
Nigar kimi isməti var. 
Həcər kimi qeyrəti var 
Bizim kəndin qızlarının! 
 

1973 
 
 
Aşiq mənəm 
 
Şeir, sənət aləmində, 
Söz bülbülü oldum mən də. 
Oxuyuram gül üstündə, 
Gül, çiçəyə aşiq mənəm! 
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Gen düşmərəm busatımdan, 
Hər günümdən, saatımdan. 
Mən razıyam həyatımdan, 
Gül, çiçəyə aşiq mənəm! 
 
Şahlar şahı, xanlar xanı, 
Yanımda heç olub, hanı?! 
Bu taxt-tacım, eşq divanım, 
Gül, çiçəyə aşiq mənəm! 
 
Hökm məndə, fərman məndə, 
Dövran məndə, zaman məndə. 
Külək məndə, tufan məndə, 
Gül, çiçəyə aşiq mənəm! 
 
Tufan olsam bərk əsmərəm, 
Gülü, çiçəyi kəsmərəm. 
Əbədi bahar istərəm, 
Gül, çiçəyə aşiq mənəm! 
 

1989 
 
 
 
Səni gördüm 
 
Səni gördüm, gör yadıma nə düşdü, 
Günəş düşdü, çiçək düşdü, gül düşdü. 
Səni gördüm qəm, kədərim yox oldu, 
Məndən qaçıb kol dibində büzüşdü! 
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Səni gördüm, yatan bəxtim oyandı, 
Yollarıma şölə saçdı camalın. 
Mənim üçün müqəddəsdir, əzizdir 
Təmiz, ülvi məhəbbətin, kamalın! 
 
Səni gördüm, yaz ətirli meşələr, 
Allı-güllü dağlar düşdü yadıma. 
Bəlkə, qəlbim məhəbbətsiz qalardı, 
Gözəlliyin çatmasaydı dadıma! 
 

1975 
 
 
 
Məhəbbət olan yerdə 
 
Aralıqda söz olmaz 
Məhəbbət olan yerdə. 
Alov olmaz, köz olmaz 
Məhəbbət olan yerdə. 
 
Ürək gülər, şən olar, 
Diləklər düz, tən olar. 
İnsan qəmdən gen olar 
Məhəbbət olan yerdə. 
 
Qəlbdən nə yalan keçər, 
Qüssə, ələm yan keçər. 
Ömür firavan keçər 
Məhəbbət olan yerdə. 
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Gendə gəzən dərd olar, 
Nə  baxışlar sərt olar. 
Sevən ürək mərd olar 
Məhəbbət olan yerdə. 
 
Arzular çin-çin olar, 
Gülüşlər şirin olar. 
Yaş da yüz yox, min olar 
Məhəbbət olan yerdə! 
 

1976 
 
 
  
Dindirəndə sazını 
 
Məhəbbətim sozalmayır, solmayır 
Gündən-günə çiçəklənir, boy atır. 
Dindirəndə onun simli sazını 
Məndə şirin xatirələr oyadır. 
 
Dindirəndə onun simli sazını 
O bəstəboy gəlir düşür yadıma. 
Bir  kupedə hər ikimiz gülər, şən 
Necə getdik Moskvaya, Batuma! 
 
Dindirəndə məhəbbətin sazını, 
Çözələyir yaddaşımı xan çinar. 
Mənlə bağlı nə bilirsən danışma 
Sıx kölgənə gələnlərə, can çinar! 
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Dindirəndə məhəbbətin sazını, 
Ötən günlər qucaqlayır fikrimi. 
O ilk görüş, o ilk vüsal necə də,  
Gəlir keçir gözlərimdən lent kimi! 
 
Dindirəndə məhəbbətin sazını, 
Qumral saçlı o mələyi anıram. 
Yaş adlayıb, ötüb gənclik illəri, 
O günlərçün od tuturam, yanıram! 
 
Məhəbbətim sozalmayır, solmayır 
Gündən-günə çiçəklənir, boy atır. 
Dindirəndə onun simli sazını 
Məndə şirin xatirələr oyadır!.. 
 

1984 
 
 
Bizim qızların 
 
Qəlbi təmizdir, 
Eşqi dənizdir. 
Xətri əzizdir,  
Bizim qızların! 
 
Şirindir dili, 
Şəvədir teli. 
Yox fitnə, feli 
Bizim qızların! 
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Təmiz isməti, 
Saf məhəbbəti. 
Olmuş  şöhrəti – 
Bizim qızların!.. 
 

1971 
 
 
Xoşum gələn bir gözələ 
 
Xoşum gəldi o mehriban gözəlin 
Duruşundan, baxışından, gözündən. 
Zəhmət, hünər meydanından qayıdıb 
Görürsən ki, danışmayır özündən! 
 
Bəxtimizin ağlığıdır Ay kimi 
Tarlalarda o qaralan əlləri. 
Sanki Günəş şəfəqidir, nurudur 
Çiyni üstə o tökülən telləri! 
 
Bu dünyada gözəlliyi umanda 
Görünür ki, tale onu eşidib. 
Gözəlliyin saflıq, düzlük rəngini 
Xoşum gələn o gözələ bəxş  edib! 
 
Zəhmət, hünər meydanından qayıdan 
Gül üzlünün adı nədir biləkmi? 
Həsrətinə görsün dözə bilmədik 
Görən gedib qarşısında öləkmi?! 
 

1975 
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Sənsiz keçən günümün 
 
Ay gözümün qarası, 
Ürəyimin parası. 
Sağalmazdır yarası 
Sənsiz keçən günümün! 
 
Sakit axan lal sudu, 
Qəmi dərya doludu. 
Olmaz istisi, odu 
Sənsiz keçən ünümün! 
 
Heç olarmı ləzzəti, 
Sevinci, xoş niyyəti. 
Nəğməsi, şeriyyəti 
Sənsiz keçən sinimin! 
 

1976 
 
 
Mənim məhəbbətim 
 
Mənim məhəbbətim sahilsiz üfüq, 
Sonu görünməyən bir asimandır. 
Əyrini, yalanı hər vaxt pisləyən, 
Haqqı, ədaləti alqışlayandır! 
 
Mənim məhəbbətim  dalğalı dəniz, 
Kükrəyən, çağlayan bir dağ çayıdır. 
Onun arzuları, parlaq hissləri 
Göydə, kəhkəşanda ulduz sayıdır! 
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Mənim məhəbbətim ən uca zirvə, 
Şəlalə nəfəsli dərin dərədir. 
Çoban dodağında həzin ney səsi, 
İgid Koroğluda dəli nərədir! 
 
Mənim məhəbbətim qabarlı əllər, 
Alnıaçıqlardır, üzüağlardır. 
Hünəri, zəfəri dastana sığmaz, 
Sarvantək, Seviltək uca dağlardır!.. 
 

1970 
 
 
 
Qadına ehtiram, qadına hörmət 
 
Bizdə bir adətdir, bir ənənədir, 
Qadına ehtiram, qadına hörmət.  
Bu arzu, bu istək qəlbimizdədir,  
Qadına ehtiram, qadına hörmət! 
 
Harda qadın gördük təzim elədik, 
Gülüm, mehribanım, əzizim dedik. 
Nur səpsin hər yana bu söz söylədik: 
Qadına ehtiram, qadına hörmət!  
 
Bir dağ çiçəyidir ətirsiz qalmaz,  
O qışda, payızda saralıb solmaz. 
Nə gözəl səslənir bu səs, bu avaz: 
Qadına ehtiram, qadına hörmət! 
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Ən şirin nemətdir, ən şirin nübar, 
Bu şirin nemətdən söylə kim doyar?! 
Gəzir oba-oba, diyarbadiyar: 
Qadına ehtiram, qadına hörmət! 
 
Dünyanı dolan, gəz, adından olmaz, 
Ətrindən, tamından, dadından olmaz. 
Mövlud, hər şerində bu misranı yaz: 
Qadına ehtiram, qadına hörmət! 
                 

1986 
 
 
Bir kişi yaranıb həmdəm arvada 
    
Sevilən kəsləri, sevən kəsləri, 
Vətən başa çəkər, el alqışlayar. 
Etdiyi  naməhrəm qəbahətləri 
Nə bu yer, nə də ki, göy bağışlayar! 
 
Adəmdən, Həvvadan qoyulan dəbi, 
Heç vaxt poza bilməz Gülbacı, Cəbi. 
Dirilib gəlsə də Hacı Çələbi, 
Nikahı, kəbini doğru, haqq sayar! 
             
Əzəldən belədir, belədir qayda, 
Bir kişi yaranıb həmdəm arvada. 
Bağlanıb birlikdə gözəl həyata, 
Dünyaya övladlar yadigar qoyar! 
                  

1984 
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Qadınlar 
 
Könlümün varıdır, qəlbimin tacı, 
Mehriban, gülərüz, əziz qadınlar. 
Hər vaxt aydan arı, sudan durudur, 
Quzey qarı kimi təmiz qadınlar. 
 
İsmətdə Tomrisdir, qeyrətdə Həcər, 
Xislətdə gözəldir bizdə qadınlar. 
Hünər meydanında, dəzgah başında 
Möcüzə düzəldir bizdə qadınlar. 
 
Sizə kainatın ehtiyacı var, 
Ey yolu işıqlı, gur nur, qadınlar. 
Sizə gülmü deyim, çiçəkmi deyim, 
Çöhrəniz ay kimi büllur, qadınlar. 
 
Sizdən söhbət açmaq, sizdən danışmaq, 
Mənimçün nə qədər xoşdur, qadınlar. 
Sizsiniz könlümün istəyi, eşqi, 
Qəlbi təravətli bahar, qadınlar!.. 
                               

1986 
 
 
Məhəbbət 
 
Bir yanğı içimdən göynədir məni, 
Məhəbbət yanğısı od yanğınıymış!  
Sevən ürəklərdə sevinc dənizsə, 
Ağrı da, acı da ulduz sanıymış!... 
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Dünən birisinə könlünü açan, 
Nədən biləydi ki, eşqi dönəcək. 
O sevsə ürəkdən, qız sevməyəcək 
İlk saf məhəbbəti şamtək sönəcək! 
 
Sevinci kədərlə əvəz olacaq, 
Sevdalı könlünü qəm alacaqdır. 
Min fikir içində düşündükcə o, 
Bu yanğı qəlbində hey qalacaqdır! 
 
Məhəbbət beləymiş, Məcnunun qəlbi, 
Leylisiz gülmədi, nə də ötmədi. 
Məhəbbət beləymiş, Fərhad Şirinçün, 
Kərəm Əsli üçün nələr etmədi!.. 
 
Bir yanğı içimdən göynədir məni, 
Məhəbbət yanğısı od yanğınıymış. 
Sevən ürəklərdə sevinc saysızsa. 
Ağrı da, acı da ulduz sanıymış!... 
                     

1977 
 
 
 
Pəncərə önündə bir qız ağlayır 
 
Pəncərə önündə bir qız ağlayır, 
Sanki ay ağlayır, ulduz ağlayır. 
Qəlbimdə arzu, kam, muraz ağlayır, 
Həmdəmi hardadı, yarı hardadı?! 
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Pəncərə önündə bir qız ağlayır. 
Bir işvə ağlayır, bir naz ağlayır. 
Ən incə, ən zərif avaz ağlayır. 
“Yoxu” gəlib çıxmır, “varı” hardadı?! 
 
Pəncərə önündə bir qız ağlayır, 
Hər bahar ağlayır, hər yaz ağlayır. 
Sanıram əlimdə bir saz ağlayır, 
Nəğməsi hardadı, şeri hardadı?! 
                          

1988 
 
 
Boş sevgi 
 
Ay ellər gözəli, dünya gözəli, 
Sənə sığal çəkib Tanrının əli. 
Çoxunu edibdir camalın dəli, 
Ağıllı baş ilə sevirəm səni! 
 
Dedin əzbərlənən sevgi şeriyəm, 
Bir sevən ürəyin sehri, sirriyəm, 
Demə toydan sonra çalınan neyəm, 
Heyif ki bilmədim sevirəm səni! 
 

1975 
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Yerin ülkər qızısan 
 
Əməyinlə, işinlə 
Zəfər çaldın vətəndə. 
Neçə arzu, saf niyyət, 
Təmiz ürək var səndə. 
 
Şirin sözüm, xoş kəlməm 
Olsun sənə hədiyyəm. 
Sən elimin şöhrəti, 
Gülqələm, ay Gülqələm! 
                     
Bu diyarın, bu elin 
Qeyrət, hünər qızısan. 
Göylərdə ulduz çoxdur, 
Yerin ülkər qızısan! 
 
                       1970 
 
 
Sənsən ilk istəyim 
 
Sənə vurulmuşam səni görəndən, 
Gecə də, gündüz də ürəyimdəsən. 
Əzizsən, ülvisən mənim üçün sən. 
Arzumda, fikrimdə, diləyimdəsən! 
 
Tale min gözəllik bəxş edib sənə, 
Sənin cazibədar baxışların var. 
Özüntək gözəldir xasiyyətin də 
Sənə gözəllikdə söylə kim çatar?! 
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Sənsən ilk istəyim, ilk məhəbbətim, 
A gülüm, əl çəkə bilmərəm səndən. 
Mən səni ürəkdən sevdiyim üçün 
Gəl öpüm mehriban o gözlərindən! 
 

1977 
 
 
Şəhərdə gözəllər 
 
Şəhərdə gözəllər almaya bənzər, 
Alma kənd bağında olduğu halda. 
Şəhərdə gözəllər qəlbimi üzər,  
Yolunu yanımdan saldığı halda! 
 
Şəhərdə gözəllər bülbültək ötər, 
Bülbül göy çəməndə ötdüyü halda. 
Şəhərdə gözəllər bəzən də itər, 
Huşumu başımdan etdiyi halda! 
 
Şəhərdə gözəllər çiçəyə oxşar, 
Nə qədər qoxlasan ürəyin doymaz. 
Şəhərdə gözəllər mələyə oxşar. 
Bir sinə dağlayıb, bir könül oymaz! 
 
Şəhərdə gözəllər çox mehribandır, 
Mehriban gözləri, baxışları var. 
Şəhərdə gözəllər sanki ceyrandır, 
Ürəklər ovlayan naxışları var! 
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Şəhərdə  gözəllər neçə qədd əyib 
Şəhər həyatında bərkiyib, bişib. 
Oğul var, köksünü güllə deşməyib 
Ancaq bir baxmaqla gözəllər deşib! 
 
Şəhərdə gözəllər ülvidir, pakdır 
Günəş ziyasından, Ay işığından. 
Şəhərdə gözəllər ən uca dağdır, 
Çoxları enməyib eşqin dağından! 
 

1976 
 
 
Nə deyim sənə 
 
Sən niyə gəlmədin görüş yerinə, 
Sən niyə biryolluq unutdun məni. 
Bəlkə də, xətrinə dəymişdim o gün, 
Bəlkə də, boğaza yığmışdım səni! 
 
Axı artıq bir söz demədim sənə, 
Nə yaman küsəyən, inciyən oldun. 
Sevgi budağını mən əyməmişdim, 
Görünür, birinci sən əyən oldun! 
 
Getdin sən, o gedən, o gedən, nədən? 
De niyə gəlmirsən görüş yerinə. 
Səni gözləməkdən gözüm saraldı, 
Daha, canıyanmış, nə deyim sənə!.. 
 

1972 
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Nə çəkdi 
 
Taleyin yandırdı, yaxdı qəlbimi, 
Dərd çəkən görmədim mən sənin kimi. 
Sənin o ilk sevgin əydi qəddini, 
Ağartdı saçını cavan yaşında! 
 
Dərdi bu dünyada dərd çəkən bilər, 
Nədir dağın dərdi duman, çən bilər. 
Sənin vüsətini ər, ərən bilər, 
Qanmazlar nə bilər nə var başında! 
 
Ağardı başın da, saç-saqqalın da, 
Qaldı o günlərin izi alnında. 
Bilirəm nə çəkdi cavan canın da 
Sevgi alovunda, eşq atəşində! 
                   

1975 
 
 
 
Ay gözəl 
 
Tökülübdür gərdəninə gur saçı, 
Gözəlliyi  çiçək rəmzi, gül tacı. 
Baxma belə gözlərimə qıyqacı, 
Surətinə vurulmuşam, ay gözəl! 
             
Gözlərindən sevinc yağır, yox kədər, 
Gül ömrünü keçirmirsən boş, hədər. 
Nəzakətli, mehribansan nə qədər, 
Xislətinə vurulmuşam, ay gözəl!  
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Düzdən çiçək, dağdan qırov dilədin, 
Xoş ətrini göy çəmənə çilədin. 
Sənə yersiz söz deyəni pislədin, 
Cürətinə vurulmuşam, ay gözəl! 
                  
Məni məndən eyləmisən xeyli var 
Ürəyimdə, dilimdəsən hər bahar. 
Cilvələnib dayanmısan pürvüqar, 
Qamətinə vurulmuşam, ay gözəl! 
 
Mən görürəm bir ətirli zanbaqsan, 
Təmizlikdə, büllurluqda bulaqsan. 
Dostluğunda səxavətli, açıqsan, 
Ülfətinə vurulmuşam, ay gözəl! 
 
Əvəzsizdir səndə olan işvə, naz, 
Qiymətlidir dodağında səs, avaz.  
Sən Mövludun dediyinə qulaq as, 
Bircə sənə vurulmuşam, ay gözəl! 
 

1975 
 
Elə girdin ürəyimə 
                    
Şair könlüm yaman yerdə 
Vurulubdur sənə, gülüm. 
Belə süzgün baxışlarla 
Nə baxırsan mənə, gülüm.  
 
Baxışına qurban olum, 
O baxışlar aldı məni. 
Necə məni sehirlədi,  
Ürəyimə saldı səni! 
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Şux yerişlim, bəstə boylum, 
Şirin dilli, nazlı sənəm. 
Həsrətinə necə dözüm, 
Oxlanıbdır mənim sinəm! 
 
Elə girdin ürəyimə,  
Elə aldın məndən məni; 
İllər keçsə gözlərimdən 
Buraxmaram heç vaxt səni! 
 

1975 
 
Vətən qızları 
 
Tovuz tükü qədər zərif və incə, 
Mehriban xislətli Vətən qızları! 
Tomristək ilahi, Nigartək ülvi, 
Həcərtək qeyrətli Vətən qızları!.. 
 
Saçları şəvədir, qaşları qara, 
Bənizi buluddur, üzü aypara. 
Baxırsan bənzəyir boylu çinara, 
Çiçək təbiətli Vətən qızları! 
 
Sirr verməz düşmənə, sirr verməz yada, 
Uymaz ömrü boyu şöhrətə, ada. 
Xor baxmaz vətənə, elə dünyada,  
Qəlbi məhəbbətli Vətən qızları! 
                        
Çaylardan durudur, göllərdən təmiz, 
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Arzuda, sevgidə dənizdir, dəniz. 
Odur ki, söylənir hər yerdə əziz, 
Hər yerdə hörmətli Vətən qızları! 
 

1982 
 
 
Əsrin gözəli 
 
Əsri əsir etdi, ili giriftar, 
Ayı buxovladı əsrin gözəli. 
Gün çıxa bilmədi cazibəsindən, 
Zamanı tovladı əsrin gözəli! 
                    
Çıxdı üstümüzdən zirvəyə, başa, 
Məhəl də qoymadı qayaya, daşa. 
Etdik heyran-heyran ona tamaşa, 
Bizi əfsunladı əsrin gözəli! 
 
 
Könlümüz açıldı, gözümüz güldü, 
Gördük ən ətirli çiçəkdi, güldü. 
Əhdində elə düz, sadiq könüldü, 
Azərbaycanladı əsrin gözəli! 
                 

1983 
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Qadın 
 
Dünyamıza bir yaraşıq yarandın, 
Hamımıza doğma, əzizdir adın. 
A bəxtəvər, azad dilli, şən qadın, 
Sən Nigarsan, sən Həcərsən, Sevilsən! 
Sən ətirli tər çiçəksən, tər gülsən! 
 
Sən kosmonavt, təyyarəçi, sükançı, 
Sən pambıqçı, baramaçı, sağıcı. 
Sən yurdumun qeyrət rəmzi, eşq tacı, 
Sən Aynasan, Şamamasan, Tərlansan, 
Dünyamıza şan-şöhrətsən, ad-sansan! 
 
Adın gəzir dodaqlarda, dillərdə, 
Ətrin vardır çiçəklərdə, güllərdə. 
Nəğmə olub obalarda, ellərdə 
O tükənməz  zəfərlərin, ey qadın! 
O misilsiz hünərlərin, ey qadın!  
                   

1981 
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Sevgi maşınım 
   ( lirik poema ) 
 
I 
 
Əzəldən vurğunam gözəl üzünə, 
Gözlər mavi rəngdə sanki dənizdi. 
Mənim dəniz rəngli mavi “Jiquli”m, 
Bütün maşınlardan mənə əzizdi! 
 
Boş yerə almadım onu satışdan, 
Bildim ki, o məni pərt etməyəcək.  
Bəzi üzdəniraq maşınlar kimi 
Ləngər vura-vura yol getməyəcək! 
 
Bəzən quzu kimi mələyir, qaçır, 
Sakit maşınların arasında o. 
Bəzən şirə dönür, nərə qoparır 
Hay-küylü maşınlar sırasında o! 
 
Nə qorxu, nə hürkü bilir maşınım, 
Çaladan-çuxurdan yeltək ötürəm. 
Bir göz qırpımında bir də görürsən 
Quş kimi uçuram, gözdən itirəm. 
 
Səfərə çıxmışam göy maşınımla 
Bu böyük dünyanın səyahətinə. 
Sürürəm, baxıram, fikir verirəm 
Necə də yaraşır bu maşın mənə1 
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II 
 
Böyük arzularla açıb səhəri 
Uzaq bir mənzilə yola düzəldim. 
Yaz ayı gül-çiçək... Kürdəmir yolu... 
Həm də tələsirdim, qayıdım, - dedim! 
 
Yüzü qulağının dibinə qoydum, 
Asfaltda maşınım sanki uçurdu. 
Əsən küləkləri bir gözəl kimi 
Çəkib ağuşuna öpüb qucurdu! 
 
Tək idim, bəzən də Səməd Vurğunun 
Düşməzdi dilimdən  “Azərbaycan”ı. 
Hərdən də özümə fikirləşirdim: 
Daha subaylığın atım daşını! 
 
Yenicə çatırdım Ağcaqabula, 
Yolun ayrıcında gördüm bir gözəl. 
Əlində gül-çiçək, böyük sevinclə 
Uçan maşınıma əl eləyir, əl! 
 
Uzalı əlinə baxıb ötəri 
Yanından yel kimi ötmək istədim. 
Qalın baxışları baxışlarıma 
Elə zillənmişdi, saxlayım, - dedim! 
 
Özüm də bilmədən bir onu gördüm 
Maşınım yanında toxdadı, durdu. 
Düşündüm bu gözəl cadugər olub, 
Bəlkə, taleyimə tələdir qurdu?! 
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Deyən yanılmışdım təsəvvürümdə, 
Bu gözəl sadəcə kənd gözəliydi. 
Qapını açan tək bir bunu gördüm 
Burnuma çöllərin xoş ətri dəydi! 
 
“Sür” dedi, ay qəşəng sürücü oğlan, 
Baş üstə, ay gözəl, bəstəboy gedək. 
Sürərəm  dünyanın lap o başına, 
Təki sən oranı göstər qoy gedək! 
 
Bəlkə eşitmisən belə bir şəhər, - 
Orda cəh-cəh vurur quşlar hər səhər. 
O gözəl şəhərə gedirəm, oğlan, 
Sənə savab olar məni aparsan!? 
 
Dil otu yemisən deyəsən, şeytan, 
Sən necə  dilavər, dillisən, ay qız. 
Belə danışıqla, dilavərliklə 
Görürəm mənimlə ellisən, ay qız! 
 
Demək, sən Sumqayıt şəhərindənsən, 
Sənə Sumqayıtlı qız demək olar. 
Ancaq gözəllikdə məni bağışla, 
Sənə xoş ətirli yaz demək olar! 
 
Görürəm, güzgüdə zarafatımdan 
Bu gözəl pərini xoşhallanan da. 
Mənim ürəyimdə sevgi hissini, 
Bəlkə də bu qızdı gizli anan da! 
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III 
 
Məhəbbət, qəribə oyunların var, 
Baxış oyunları, göz oyunları. 
Ürəyi güldürən, qəlbi uçuran, 
Zarafat, atmaca, söz oyunları! 
 
Kimin ki qəlbində sevgidən əsər, 
Məhəbbət şerindən bir misra yoxdu. 
Deyərdim, dünyada onun tək rəzil, 
Onun tək sərsəri, avara yoxdu! 
 
Sən mənim ömrümə yaraşıq oldun, 
Sən mənim yoluma çıxan bəxtimsən. 
Sən mənim ən böyük sevgi  dastanım, 
Sən mənim əvəzsiz məhəbbətimsən! 
 
Burdan ZAQS-a gedək, ordan bulvara, 
Bulvardan birbaşa “Şadlıq evi”nə. 
Bir toy çaldıraq ki misli olmaya, 
Qoy hamı yığılsın toya, düyünə! 
 
Sağlıqlar deyilsin, qədəhlər qalxsın, 
Aynadan boylanan qoy günəş baxsın. 
Gözlər gülümsəsin, baxışlar axsın, 
Hamı bir ağızdan desin mübarək! 
 
Sevinsin səma da, gülsün bu yer də, 
Heç zaman tükənməz dostluq, mehir də! 
Ucalsın nəğmə də, mahnı, şeir də, 
Hamı bir ağızdan desin mübarək! 



___________________________________ Gənclik illərim 

~ 219 ~ 

Durulsun çaylar da, axan sular da, 
Yol versin yolçuya çətin yollar da. 
Qucsun bir-birini həsrət qollar da, 
Hamı bir ağızdan desin mübarək! 
 
Yaşasın sevən də, sevilən kəs də, 
Əbədi məhəbbət qalsın bu səsdə. 
Olmaz bu sevgiyə daha əvəz də, 
Daha unudulmaz bu duz, bu çörək, 
 Hamı bir ağızdan desin mübarək!... 
 

1976 
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