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ÖN SÖZ 

 

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 

Fəxri professoru, görkəmli sənətkar və tanınmış müğənni Əlibaba Məmmədovun 

mahnılarından ibarət olan bu məcmuədə on mahnı toplanmışdır. Məmmədov Əlibaba 

Balaəhməd oğlu 5 fevral 1930-cu ildə Bakının Maştağa kəndində anadan olmuşdur. 

Əlibaba Məmmədovun xanəndə kimi yetişməsində Bakının və Abşeron kəndlərinin 

özünəməxsus muğam mühiti böyük rol oynamışdır. Əlibaba Məmmədov musiqi 

təhsilini 1953-1958-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində xanəndə Seyid 

Şuşinskinin sinifində almışdır. 

1945-ci ildən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti, 1978-1988-ci illərdə 

«Azkonsert birliyi»-nin solisti olmuşdur. 1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət 

Filarmoniyasının nəzdində maestro Niyazinin təşəbbüsü ilə «Hümayun» xalq çalğı 

alətləri ansamblını yaratmışdır. Əlibaba Məmmədov Azərbaycanın görkəmli 

xanəndələrindən bəhrələnmiş və muğam sənətində öz yolunu açan ustad xanəndə 

kimi tanınmışdır.1 

Müəllif çox geniş yaradıcılıq qabiliyyətinə malik olduğundan onun mahnıları 

Azərbaycan xalq musiqisindən  irəli gələn ən ümdə cəhətləri özündə birləşdirir. Bu 

haqda ilk məlumatlar Ramiz Zöhrabovun «Azərbaycan təsnifləri» kitabında 

verilmişdir.2 Vaqif  Əliyev isə Əlibaba Məmmədovun mahnılarının sözlərini «Mahnı 

və təsniflər» kitabı şəklində nəşr etdirmişdir.3 

Mən özüm isə bir tərtibçi, not şifrələnməsinin müəllifi kimi professor 

G.Abdullazadə ilə birlikdə 2007-ci ildə «Ə.Məmmədovun təsnifləri» dərs vəsaitini 

nəşr etdirmişəm.4 

Mahnılardan toplanmış bu dərs vəsaitində isə Ə.Məmmədovun adını qeyd 

etdiyimiz 2007-ci ildə nəşr olunan dərs vəsaitinin davamı kimi də baxmaq olar. 

                                                            
1 az.wikipedia.org/wiki/Əlibaba_Məmmədov 
2 Зохрабов Р.Ф. «Азербайджанские теснифы». M., Cов.Композитор, 1983, 326с. 
3 Əliyev V. «Əlibaba Məmmədov, Mahnı və təsniflər». Bakı, Araz, 2000,. 55s.  
4 Abdullazadə G., Qəniyev T. «Əlibaba Məmmədovun  təsnifləri». Bakı, Adioğlu, 2007, 50s. 



 ~ 4 ~ 

Müəllifin lentə aldığı mahnılar onun təsnifləri kimi xalqımızın dillər əzbəridir. Elə bu 

baxımdandır ki, bu ölməz nəğmələrin bir məcmuə şəklində nota alınması, çap 

olunması  və dərs vəsaiti kimi istifadə edilməsi özünəməxsus əhəmiyyətə malikdir. 

Müəllifin yaratdığı hər bir mahnı və yaxud təsnif özündə muğam sənətinin ən incə 

intonasiya xüsusiyyətlərini əks etdirir. Muğamlarımızın şöbə və guşələri, intonasiya 

çalarları müəllif tərəfindən yaradılmış və ifa edilmiş melodiyaların  gözəl ifadəsində 

parlaq xüsusiyyətlərlə əks olunur. Tərtib etdiyimiz və nota aldığımız 

Ə.Məmmədovun bu mahnılarının bir toplu şəklində əks olunması bununla bitmir. 

Mahnıların bu şəkildə ardıcıllaşması gələcəkdə də müəllifin yaratdığı və ifa etdiyi 

nəğmələrin nota alınması prinsipini özündə əks etdirir. Bu baxımdandır ki, 

Ə.Məmmədovun nota aldığımız bu mahnıları bir dərs vəsaiti olaraq I dəftər kimi 

təqdim olunur.  

Dərs vəsaitində  ilk özünə yer alan «Min yaşasın» mahnısı müəllif tərəfindən  

Xalqımızın Ölməz Lideri, Ulu Öndər Heydər Əlirza oğlu Əliyevə həsr olunmuşdur. 

Burada topladiğimiz «Min yaşasın» mahnısı ilə bərabər digər mahnılardan «İndi 

burda bircə sənsən, bir də mən», «Ürək deyir: «Yaşa hələ!» mahnıları çahargah 

intonasiyaları üzərində səslənir. Bundan əlavə «Mənim Azərbaycanım», «Ana 

yurdum» mahnıları rast,  «Ağrıma ürəyim» mahnısı segah, «Özün bilərsən» zabul, 

«Beləyəm», «Məhəbbət» mahnıları şur, «Oğlum» mahnısı isə bayatı-şiraz 

intonasiyalarına əsaslanır. Burada əks olunan mahnılar həmin mahnıların müəllifi 

olduğu Əlibaba Məmmədov tərəfindən, əsasən məqam pərdələrinin tələb olunduğu 

kök və səs yüksəkliklərindən ifa edilmişdir. Lakin, biz not şifrələrimizdə rahat başa 

düşülsün deyə kaman açarından istifadə edərək müəllifin mahnılarını nota almışıq. 

Bu səbəbdən də mahnıların səs yüksəklikləri sekunda, tersiya, xalis kvarta və kvinta 

aşağı interval köklərinə dəyişdirilərək nota alınmışdır.   

Əlibaba Məmmədov «Məhəbbət»,  «Özün bilərsən», «Oğlum», «Beləyəm» 

mahnılarını Süleyman Rüstəmin sözlərinə yazmışdır. Lakin, müəllif «Min yaşasın», 

mahnısının sözləri Rasim Kərimlinin, «Ağrıma ürəyim» və «Ürək deyir: «Yaşa 

hələ!»  mahnılarının sözləri Hüseyn Arifin, «Mənim Azərbaycanım» mahnısının 

sözləri İsmayıl Dadaşovun, «Anam yurdum» mahnısının sözlərini  Aşıq Pənahın, 
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«İndi burda bircə sənsən, bir də mən» mahnısının sözlərini isə Ənvər Rzanın 

sözlərinə bəstələmişdir. 

Müəllifin mahnıları poetik baxımdan rəngarəng və cəlbedici qurulması ilə 

yanaşı, lad-məqam  dəyişməsi baxımından da maraqlıdır. Burada «Min yaşasın» 

mahnısı 7 hecalı şeir formasında olub, 5 bənddən, hər bənd isə 4 misradan ibarətdir. 

Şeirin 2-ci bəndinin 2-ci misrasında olan «gözəl» sözü müğənni tərəfindən «gözlər» 

kimi tələffüz edilir. Bütünlüklə mahnıda beyt şəklində  olan misralar 2 dəfə təkrar 

olunur. 3-cü bənd isə nəqərat kimi istifadə edilmişdir. Mahnı bizim tərtibatımızda və 

not şifrələrimizdə sol çahargah məqamında öz əksini tapır. Lakin, müəllif özü bu 

mahnını lya çahargah məqamına əsaslanmaqla ifa etmişdir. 

«Mənim Azərbaycanım» mahnısı da 7 hecalı olub, 4 bənddən ibarətdir. Şeirin 2-

ci və 4-cü bəndi nəqərat kimi istifadə olunur. Nəqəratın 3-cü və 4-cü misrasından 

başqa bütün misralar beyt şəklində birləşərək 2 dəfə təkrar olunur. Nəqəratın ifası 

zamanı müğənni rast məqamına məxsus əraq pərdəsinə istinad edir. Mahnı bizim 

tərtibatımızda və not şifrələrimizdə fa rast məqamında öz əksini tapır. Lakin, müəllif 

özü bu mahnını sol rast məqamına əsaslanmaqla ifa etmişdir. 

«Ağrıma ürəyim» mahnısı 11 heca, 3 bənd, hər bənd isə 4 misradan təşkil 

olunmuş şeirdən ibarətdir. Burada hər bir misra və nəqərati, beytləri 2 dəfə təkrar 

olunur. Nəqərat hissədə segah məqamına məxsus müxalif pərdəsinə istinad olunur. 

Mahnı bizim tərtibatımızda və not şifrələrimizdə mi segah məqamında öz əksini tapır. 

Lakin,  müəllif özü bu mahnını si segah məqamına əsaslanmaqla ifa etmişdir. 

«Özün bilərsən» nəğməsi 11 hecalı, 4 misradan və 3 bənddən ibarət şeir 

əsasında bəstələnmişdir. Müəllif 1-ci bəndin 1-ci misrasının sonunda istifadə olunan 

«ey-yar» sözlərini «yar-yar» sözləri ilə əvəz edir. Burada 1-ci bəndin 3-cü 

yarımmisrasında «özünündür» sözü «özünküdür», nəqəratın 2-ci misrasının 1-ci 

yarımmisrasında «yar saldın aşiqi» sözləri «saldın aşiqini», 3-cü bəndin 2-ci 

misrasında «çıxmayır» sözünü «getməyir» sözləri ilə əvəz edilir. 3-cü bəndin «Ölsəm 

də açmaram sirrimi yada, səndən yar sənə yar şikayətim var» son misralarını 

«Açmaram sirrimi, ölsəm də  yada, mənim səndən-sənə şikayətim var» misraları ilə 

əvəz olunur.1-ci və 3-cü bəndlərin axırıncı 2 misrası, nəqəratin isə 1-ci, 2-ci və 3-cü, 
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4-cü misraları beyt şəklində, qalan misralar isə ayrı-ayrılıqda 2 dəfə təkrar olunur. 

Nəqərat hissədə müəllif zabula məxsus manəndi-müxalif pərdəsinə istinad edir. 

Mahnı bizim tərtibatımızda və not şifrələrimizdə lya segah (zabul) məqamında öz 

əksini tapır. Lakin, müəllif özü bu mahnını si zabula əsaslanmaqla ifa etmişdir. 

«İndi burda bircə sənsən, bir də mən» mahnısında 12 hecadan ibarət 5 misralı, 2 

bəndli şeirdən istifadə olunur. Burada nəqəratın bəndinin 1-ci misrasının 1-ci 

yarımmisrasında «meh» sözü «yel» sözü ilə, 3-cü misrasının 1-ci yarımmisrasında 

«mən durmuşam» sözləri «anlayıram» sözləri ilə əvəz olunur. 4-cü misra 2 dəfə 

təkrar edilir. Bu misrada isə çahargah məqamına məxsus mənsuriyyə pərdəsinə 

istinad olunur. Mahnı bizim tərtibatımızda və not şifrələrimizdə lya çahargah 

məqamında öz əksini tapır.  Lakin, müəllif  özü bu mahnını do çahargah məqamına 

əsaslanmaqla ifa etmişdir. 

 «Ürək deyir: «Yaşa hələ!»» mahnısında 8 hecalı, 4 misra və 3 bənddən ibarət 

şeirdən istifadə olunur. Nəqəratin 2-ci misrasının 1-ci yarımmisrasında «şeir» sözü 

«mahnı»,  3-cü bəndin 3-cü misrasının 1-ci yarımmisrasında «fikrim» sözü  «kön-

lüm»,  4-cü misrasının sonunda «yenə» sözü «hələ» sözləri ilə əvəz olunur. Nəqəratın 

1-ci və 2-ci misralarından başqa digər misralar beyt şəklində birləşərək 2 dəfə təkrar 

edilir.  Nəqərat hissədə yenə çahargah məqamına məxsus mənsuriyyə pərdəsinə 

istinad olunur. Mahnı bizim tərtibatımızda və not şifrələrimizdə sol çahargah 

məqamında öz əksini tapır. Lakin, müəllif özü bu mahnını lya çahargah məqamına 

əsaslanmaqla ifa etmişdir. 

«Ana yurdum»  mahnısında 8 hecadan ibarət 4 misralıq şeirdən istifadə edilir. 

Burada 2-ci misranın «ana yurdum», 2-ci bəndin 3-cü misrasında isə «sana yurdum» 

sözləri  2 dəfə təkrar olunur. Bundan başqa 1-ci və 3-cü bəndlərin misraları  beyt 

şəklində 2 dəfə təkrar olunur. İfa zamanı müəllif  3-cü bəndin 3-cü misrasında 

«Pənah deyir:» sözlərini «Xalqım deyər:» sözləri ilə əvəz edir. 2-ci bənd isə nəqərat 

kimi istifadə olunur. Bəndin 1-ci və 2-ci misraları ayrılıqda 2 dəfə təkrarlanır. 

Ümumiyyətlə, bu nəğmə çahargah məqamına məxsus müxalif pərdəsinə əsaslanan 

səslənmələrlə başlayır. Mahnının sonu isə mayə pərdəsində tamamlanır. Mahnı bizim 
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tərtibatımızda və not şifrələrimizdə müəllifin özünün ifa etdiyi kimi do çahargah 

məqamına əsaslanır. 

 «Beləyəm» mahnısında 11 hecalı 5 misradan və 4 bənddən ibarət şeirdən 

istifadə olunur. Bu zaman şur məqamına məxsus şur-şahnaz pərdəsinə istinad 

olunmaqla mahnı ifa edilməyə başlayır. Şeirin 2-ci bəndi nəqərat kimi istifadə edilir. 

1-ci bəndin «Vətənimə olmamışam gərəksiz» 3-cü misrası «Vətənimçün olmamışam 

gərəksiz» misrası ilə əvəz edilir. Burada müğənni şur məqamına məxsus simayi-şəms 

pərdəsinə istinad edir. Bəndlərin bütün misraları beyt şəklində, 3-cü misraları isə 

ayrılıqda 2 dəfə təkrarlanır. Mahnı şur məqamının mayə pərdəsində tamamlanır. 

Mahnı bizim tərtibatımızda və not şifrələrimizdə mi şur məqamında öz əksini tapır. 

Lakin,  müəllif özü bu mahnını sol şur məqamına əsaslanmaqla ifa etmişdir. 

«Məhəbbət» mahnısında  7 hecadan ibarət 3 bəndli, 4 misralı şeirdən istifadə 

olunmuşdur. Bənd misraları beyt şəklində 2 dəfə təkrarlanır. Şeirin 2-ci bəndi nəqərat 

kimi istifadə edilir. Şur məqamının simayi-şəms pərdəsinə istinad olunmaqla 

başlanan bu mahnıda şur-şahnaz və mayə pərdələrinə də keçid baş verir. Mahnı mayə 

pərdəsində tamamlanır. Bizim tərtibatımızda və not şifrələrimizdə bu mahnı re şur 

məqamında öz əksini tapır. Lakin, müəllif özü bu mahnını sol şur məqamına 

əsaslanmaqla ifa etmişdir. 

«Oğlum» mahnısında isə 11 hecalı, 4 misralı, 3 bəndlik şeirdən istifadə 

edilmişdir. Burada bütün misralar beyt şəklində, 2-ci bəndin 3-cü və 4-cü misraları 

isə ayrı-ayrılıqda 2 dəfə təkrar olunur. Müəllif  2 bəndi nəqərat kimi istifadə edir. 1-ci 

bəndin 1-ci misrasının 2-ci yarımmisrasında «bəzəyi» sözü «şöhrəti», 2-ci misrasının 

1-ci yarımmisrasında «inan nə ipəkdir» sözləri  «deyildir nə ipək», 4-cü misrasının 2-

ci yarımmisrasında «yetirmə» sözü «gətirmə» sözləri ilə əvəz olunur. Nəqəratın «oxu 

öyüdümü sən sətir-sətir, dilindən məclisə səpilsin ətir» ilk 2 misrası «dinlə öyüdümü 

sən sətir-sətir, qoy yağsın hər zaman dilindən ətir» misraları ilə əvəz olunur. 

Nəqəratin istifadəsi zamanı  bayatı-şiraz  məqamının üzzal pərdəsinə istinad olunur. 

Mahnı mayə pərdəsində tamamlanır. Bu mahnı bizim tərtibatımızda və not 

şifrələrimizdə müəllifin özünün ifa etdiyi kimi si bayatı-şiraz məqamına əsaslanır. 
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Müəllifin adları qeyd olunan şairlərin  sözlərinə müraciət etməsi onun çoxcəhətli 

yaradıcılıq fəaliyyətində xəbər verir. Belə düşünmək olar ki, bu məcmuədə  

Ə.Məmmədovun çap olunmuş «Təsniflər» məcmuəsinin davamı kimi layiqli yer 

tutacaqdır. Məcmuə bu sahədə çalışan musiqişünaslar, bəstəkarlar, xalq professional 

ifaçıları, ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllim və tələbələri, həmçinin geniş oxucu 

kütlələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

                                                                       

T.X. Qəniyev       

sənətşünaslıq namizədi, dosent                                  
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 MİN YAŞASIN 

 

Musiqisi: Əlibaba Məmmədov 

Sözləri: Rasim Kərimli 

 

Dünya mərdlər dünyasıdır, 

Ərənləri min yaşasın. 

Sinəsini tufanlara 

Gərənləri min yaşasın. 

 

Nə gözəldir dağ qüruru, 

Bulaq kimi gözlər duru 

İnsanlara həyat nuru 

Verənləri min yaşasın. 

         Nəqərat: 

Öz adı var el yanında, 

Yaxşının da yamanın da. 

Hər bir kəsi öz donunda 

Görənələri min yaşasın. 

 

El tanınar  çörəyi ilə, 

Torpaq gülü çiçəyi ilə. 

Nəbzi xalqın ürəyi ilə, 

Vuranları min yaşasın. 

 

Könül gülər beşiyində, 

Öz evində, eşiyində. 

Həqiqətin keşiyində 

Duranları min yaşasın 

        Nəqərat: 
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MƏNİM AZƏRBAYCANIM 

 

Musiqisi: Əlibaba Məmmədov 

Sözləri: İsmayıl  Dadaşov 

 

Sülhsevənlər məskəni, 

Zəhmət hünər vətəni. 

Sənə qoşdum nəğməmi 

Mənim Azərbaycanım 

Şərəfim, söhrətim şanım. 

         Nəqərat: 

Harda vardır belə dağlar? 

Harda vardır belə vüqar? 

Ülfəti dost ilə bağlar 

Mənim Azərbaycanım 

Şərəfim,söhrətim şanım. 
 

Əsirgəməz töhvəsin, 

Min neməti bəhrəsin 

Dosta açar süfrəsin 

Mənim Azərbaycanım 

Şərəfim,söhrətim şanım. 

         Nəqərat: 

İlləri uğurludur 

Vətənim qürurludur, 

Günəş kimi nurludur 

Mənim Azərbaycanım 

Şərəfim,söhrətim şanım. 
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AĞRIMA ÜRƏYİM 

 

Musiqisi: Əlibaba Məmmədov 

Sözləri: Hüseyn Arif 

 

Ömrün nə vaxtıdır titrəyir qələm -2 

Yazıb-pozmalıyam mən indən belə -2 

Davaya,dərmana dözə bimərəm, -2 

Ağrıma ürəyim,ağrıma hələ! -2 
 

                  Nəqərat: 

Həyatın ən böyük imyahanı var, 

Sığmayır kağıza,sığmayər dilə. 

Neçə qohum toyu,dost nişanı var, 

Ağrıma ürəyim,ağrıma hələ! 

 

Dağıtmaq istərəm dumanı, çəni, -2 

Oyanıb obaşdan səhər yelinə, -2 

Dağların zirvəsi gözləyir məni -2 

Ağrıma ürəyim,ağrıma hələ! -2 
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ÖZÜN BİLƏRSƏN 

 

Musiqisi: Əlibaba Məmmədov 

Sözləri: Süleyman Rüstəm 

 

Mən sevim, sən sevmə, qoy belə olsun, yar-yar,-2 

Sənə sev deməyə nə cürətim var. -2 

Ürək özünküdür, özün bilərsən, 

Mənimsə əhdimə sədaqətim var. 

              

                   Nəqərat: 

Yaxşı tanımırsan, məni hələ sən, 

Saldın aşıqini dildən-dilə sən. 

Neyləyim mən belə, sən də eləsən, 

Mənim çox dözümlü məhəbbətim var. 

 

Mən, tək sevən hanı səni dünyada, ey yar? -2 

Başımdan getməyir mənim bu sevda. -2 

Açmaram sirrimi, ölsəm də yada, 

Mənim səndən-sənə şikayətim var. 
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İNDİ  BURDA BİRCƏ SƏNSƏN, 
BİR DƏ MƏN 

 

 
Musiqisi: Əlibaba Məmmədov 
Sözləri: Ənvər Rza 

 
Yel əsdikcə pıçıldayır xan çinar, 
Səni gördüm dilə gəldi arzular, 
Anlayıram, deyiləsi sözün var, 
De, gizlətmə,şahid olsun göy çəmən, -2 
İndi burda bircə sənsən, bir də mən. 
 
Utanırsan sən üzümə baxmağa, 
Xırda-xırda şəbnəm qonur yarpağa. 
Nə baxırsan,gah yaxına,uzağa, 
Yarpaqlardır,yavaş- yavaş səslənən, -2 
İndi burda bircə sənsən, bir də mən. 
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ÜRƏK DEYİR:  «YAŞA HƏLƏ» 

 

Musiqisi: Əlibaba Məmmədov 

Sözləri: Hüseyn Arif 

 

Səfərəyəm, səfərimi, 

Vurmamışam başa hələ. 

Arzulasrım,əməllərim, 

Toxunmayıb daşa hələ. 

         Nəqərat: 

İlləri yola salmışam, 

Mahnı qoşub saz çalmışam. 

Ömür deyir: «Qocalmışam» 

Ürək deyir: «Yaşa hələ!» 

 

Dolanıb kəndi, şəhəri, 

Dağlarda açdım səhəri. 

Könlüm gəzir üfüqləri, 

Dönüb qızıl quşa hələ. 

         Nəqərat: 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ~ 25 ~ 

 

 

 



 ~ 26 ~ 

 

ANA YURDUM 

 

Musiqisi: Əlibaba Məmmədov 

Sözləri: Aşıq Pənah 

 

Xəzan bilməz bahar kimi 

Çiçəklənir ana yurdum, ana yurdum. 

Xalqımızın qudrətilə 

Dönür gülüstana yurdum! 

            

           Nəqərat: 

Ana yurdum, ana yurdum 

Ana yurdum, ey! 

Qurbanam sana yurdum, sana yurdum 

Mehriban ana yurdum!-2 

 

Yaradırıq bu ellərçün, 

Qəlbi təmiz nəsillərçün. 

Xalqım deyər: «Xoş illərçün» 

Minnətdarıq sana yurdum! 
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BELƏYƏM 

 

Musiqisi: Əlibaba Məmmədov 

Sözləri: Süleyman Rüstəm 

 

Sevgilimi sevməmişəm ürəksiz, 

Görüşünə getməmişəm çiçəksiz. 

Vətənimçün olmamışam gərəksiz, -2 

Bilir Vətən, bilir anam, beləyəm, 

Eşq oduna gərək yanam, beləyəm. 

                     Nəqərat: 

İlk pənahım, son pənahım vətəndir, 

Səcdəgahım, qibləgahım vətəndir. 

Dəyişməyən qərardahım vətəndir, -2 

Bilir Vətən, bilir anam, beləyəm, 

Eşq oduna gərək yanam, beləyəm. 

 

Dost əlindən zəhər alsam içərəm, 

Dara düşsə,bu canımdan keçərəm. 

Son mənzilə kişi kimi köçərəm.-2 

El oğluyam Süleymanam beləyəm, 

Eşq oduna gərək yanam, beləyəm. 

                    Nəqərat: 
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MƏHƏBBƏT 

 

Musiqisi: Əlibaba Məmmədov 

Sözləri: Süleyman Rüstəm 

 

Məhəbbət çiçək deyil,  

Dəstə-dəstə dərim mən. 

Həm yarımçün saxlayım, 

Həm də sənə verim mən. 

         

            Nəqərat: 

Məhəbbət saf ürəkdir, 

Ürəyi bölmək olmaz. 

Bölünsə, parçalansa, 

Sevmək, sevilmək olmaz. 

 

Məhəbbət ağac deyil, 

Altına kölgə sala. 

Hamını dəvət eləyim, 

Hamı da razı qala. 
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OĞLUM 

 

Musiqisi: Əlibaba Məmmədov 

Sözləri: Süleyman Rüstəm 

 

 

İnsanın şərəfi, söhrəti məncə, 

Deyildir nə ipək, nə tirmə oğlum. 

Yaxşıdan-yaxşı ol ellər içində, 

Dostuna bir ziyan gətirmə, oğlum. 

                      

                 Nəqərat: 

Dinlə öyüdümü sən sətir- sətir, 

Qoy yağsın hər zaman dilindən ətir. 

Qazancını itir, malını itir,-2 

Azcaq duz çörəyi itirmə oğlum.-2 

 

Ürəyim arzuyla doludur-dolu, 

Hünər meydanıdır bu həyat yolu. 

Bilmədiyin işi gözü yumulu 

Söz verib öhdənə götürmə oğlum. 
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