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Çiçəkləri dürlü-dürlü, rəngbərəng,
Bülbüllərdə nə gözəldir səs, ahəng.
Zəmi-zəmi arzuları var nəhəng
Ana yurdun, ana elin, vətənin!

Doyammadım qayasından, dağından,
Ətir dolu bağçasından, bağından.
Kim danışmaz belə gözəl çağından
Ana yurdun, ana elin, vətənin!

Var-dövlətdir çırtma daşı, çal daşı,
İz saxlayır qəbirlərin başdaşı.
Tarixində sıralanıb yaddaşı
Ana yurdun, ana elin, vətənin!

1984

VƏTƏN  
MƏNIMLƏ OLUB

Bölgələrdə olmuşam,
Ölkələrdə olmuşam.
Çox səfərdə olmuşam,
Vətən mənimlə olub!

Yaxın oldu, ya uzaq,
Pompey oldu, ya İraq.
Aran oldu, ya da dağ,
Vətən mənimlə olub!
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Donquldanma, ay dığa,
Nə nökərsən, nə ağa.
Qulağında et sırğa,
Vətən mənimlə olub!

Göyçə də, Ağrı dağ da,
Zəngəzur, Qarabağ da.
O gəzdiyin torpaq da,
Mənimdir, Vartan gəda,
Vətən mənimlə olub!

Azərbaycan – Od yurdu,
Cavanşir, Qorqud yurdu.
Olmaz heç vaxt yad yurdu,
Vətən mənimlə olub!

Doğma, əzizdir mənə,
Dərbənd, Təbrizdir mənə.
Böyük bir ərzdir mənə,
Vətən mənimlə olub!

1993

BAKI PAYTAXTIDIR  
AZƏRBAYCANIN

Keçdim Abşeronun geniş düzündən,
Öpdüm torpağından, öpdüm üzündən.
Gördüm ki, gözəldi özü-özündən,
Bakı paytaxtıdır Azərbaycanın,
Bakı xoşbaxtıdır Azərbaycanın!
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Xəzər ayna tutub gül camalına,
Adam heyran olur cah-calalına.
Ötür nəğməsində bir gəlin ana:
Bakı paytaxtıdır Azərbaycanın,
Bakı xoşbaxtıdır Azərbaycanın!

Min tarix yaşayır Qobustanında,
Dincəl mehini ud Mərdəkanında.
Nələr görəcəksən Neft məkanında,
Bakı paytaxtıdır Azərbaycanın,
Bakı xoşbaxtıdır Azərbaycanın!

Əsrlər söz salır “Qız qalası”ndan,
Şirin nəğməsindən, xoş avazından.
Ürəklər doymayır güllü yazından,
Bakı paytaxtıdır Azərbaycanın,
Bakı xoşbaxtıdır Azərbaycanın!

Xoşbəxtəm, Bakımız mayakımızdır,
Əzmimiz, gücümüz, dayağımızdır.
Yenilməz, üçrəngli bayrağımızdır,
Bakı paytaxtıdır Azərbaycanın,
Bakı xoşbaxtıdır Azərbaycanın!

1992

GÜLLƏR

Bağçamızda hər gül var,
Lalə, nərgiz, yasəmən.
Yığıb dəstə tuturam,
Qoxlayıram gündə mən!
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Hər birinin öz ətri,
Rayihəsi, qoxusu.
Bunları duyanların
Çox dərindir duyğusu!

Duyur gülün, çiçəyin
İnsan kimi hissi var.
Təmiz, büllur ürəyi,
Ətirli nəfəsi var!

Hər birinin öz bəxti,
Taleyi, həyatı var.
Tükənməyən diləyi,
Arzusu, muradı var!

Bu güllər insan kimi,
Sevir doğrunu, düzü.
Odur doğma çölümdə,
Açıqdır alnı, üzü!

1987

ƏHMƏDLI

Xırdalı-böyüklü qəsəbələrdən
Daha doğma olub Əhmədli mənə.
İlk dəfə Bakıya gəldiyim günü,
Sığındım mən onun gen sinəsinə!
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Qoşuldum yelinə, sərin mehinə,
Yordum yollarını belədən-belə.
Tükənmək bilmədi eşqim, həvəsim,
Açdım ürəyimi çıçəyə, gülə!

Dedim necə gözəl, necə qəşəngsiz,
Gözəl Əhmədlinin gözəlləri tək.
Mənə yer göstərin xoşuma gəlsin
Bu ana vətənin bu xoş yeri tək!

1999

BIZIM ELƏ GƏL 

Cənnət axtarmağa, behişt görməyə 
Mehmanlı, qonaqlı bizim elə gəl.
Ətirli çiçəklər, güllər dərməyə 
Reyhanlı, zanbaqlı bizim elə gəl!

İpək təbiətli, tül xasiyyətli,
Mehriban baxışlı, şipşirindilli,
Analar görməyə sinədəftərli,
Xoş nəğmə soraqlı bizim elə gəl!

Hər incə saflığı, hər gözəlliyi,
Tükənmək bilməyən arzu-diləyi,
Sən görmək istəsən açıq ürəyi
Saf, büllur bulaqlı bizim elə gəl!
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Haqqı, həqiqəti uca tutanlar, 
Yaxşını qaldırıb, pisi atanlar,
Elin başbiləni desən harda var?
Şairli, aşıqlı bizim elə gəl!

Burda gözəlliyin nişanı mindir, 
Dosta sədaqətin meydanı gendir.
Bu sözü deyəcək kimi də dindir:
Yarlı-yaraşıqlı bizim elə gəl, 
İşıqlı, çıraqlı bizim elə gəl! 

1986

DAĞLAR

Baxıram zirvənə, dağ görkəminə,
Doymayır gözlərim, baxıram yenə.
Gör necə bənzəyir Koroğlum sənə, 
Vüqarda, dözümdə, təmkində, dağlar!

Namərdlər önündə məğrur dayandın, 
Həmişə özünü sən qorxmaz sandın.
Odur ki ucadır o dağlar adın, 
Dağdan ağır olub çəkin də, dağlar! 

1998



İsmayıllı dağları

23

QÜDRƏTLI ÖLKƏ

Qoyun-quzu yaylaqda, 
Mal-qaralar oylaqda.
Bir haray var çaylaqda,
Sellər coşub-daşır hey,
Bu nə məzə, bu nə mey!?

Baharın son günüdü,
Yayın ilki, önüdü.
Elin toy-düyünüdü,
Sevinən kim, gülən kim!?
Sevincini bölən kim!?

Binələrdən buğ çıxır,
Pendir çıxır, yağ çıxır.
Bazarlara sel axır,
Əhsən elin varına,
Alma, heyva, narına!

Burda nə giley-güzar?
İstəyini al apar.
Bərəkətdir bu diyar,
Torpağı qüdrətlidir,
Canlı, qanlı, ətlidir!

1987
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ÇÖRƏKLƏ BƏZƏRƏM

Günəş kainata nur çiləməklə
Yerinə yetirir yaxşılığını.
Qaranquş: “yaz gəlib!”, car eləməklə
Yerinə yetirir yaxşılığını!
Bəs, insan, dünyada sən yaşamaqla
Necə yetirirsən yaxşılığını?!
Söylədi: əlləşib daşla, torpaqla
Çörəklə bəzərəm bütün cahanı!

1981

HƏR GÜNƏŞ DOĞANDA

Dünya çiçəkləyir, dünya gül açır,
Hər günəş doğanda, günəş doğanda.
Yellər əttar kimi rayihə saçır, 
Hər günəş doğanda, günəş doğanda!

Qəlbim dilə gəlir, könlümsə vəcdə, 
Ruhum qanadlanır, uçmayır gec də!
Sevinc əskik olmur gözümdən heç də,
Hər günəş doğanda, günəş doğanda!

Bu Mövlud Teymurun açılır bəxti,
Görəndə saflığı, həm ülviyyəti.
Göylərə birə-min olur hörməti, 
Hər günəş doğanda, günəş doğanda!

1987



İsmayıllı dağları

25

VƏTƏN QOYNUNDA-QOYNUNDA

Hay-haraylı axan seləm,
Xoş ətirli əsən yeləm.
Gül-çiçəkli geniş çöləm,
Vətən qoynunda-qoynunda!

Şah palıdam min şaxəli,
Xan çinaram milyon əlli,
Göy söyüdəm gümüş telli,
Vətən qoynunda-qoynunda!

Əzəmətli məğrur dağam,
Bol məhsullu, yaşıl bağam,
El yanında üzü ağam,
Vətən qoynunda-qoynunda!

Qəlbi kaman, qəlbi taram,
Düz ilqaram, etibaram;
Öz əhdimə vəfadaram
Vətən qoynunda-qoynunda!

1987

ÇOX GÖZƏL YERLƏRDIR 

Qayadı-qapçaqdı, dağdı, dərədi,
Ürək əfsunlayan xoş mənzərədi.
Sərgidi, muzeydi, yoxsa ki, nədi?!
Çox gözəl yerlərdir bizim bu yerlər!
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Al-əlvan meşəsi, zümrüdü çölü,
Bir yanda bulağı, bir yanda gölü.
Dirilər suyundan içərsə ölü,
Çox gözəl yerlərdir bizim bu yerlər!

Cavanşir qalası, Canalı dağı,
Qurbangah dərəsi, Şeykəm yaylağı.
Açır bir baxışla kefi, damağı,
Çox gözəl yerlərdir bizim bu yerlər!

Hər addım başında bir buz bulağı,
İnsanda artırır ömrə marağı.
Sən harda görmüsən belə xoş çağı,
Çox gözəl yerlərdir bizim bu yerlər!

Göylərin üzündə ağappaq bulud,
Könlümdən boylanan umuddur, umud.
Bu yerdən, bu göydən doymadı Mövlud,
Çox gözəl yerlərdir bizim bu yerlər!

1994

CANALI DAĞ

Canalı dağ, can demişəm sənə mən,
Yaz gələndə çiçək səpir başına.
Mən ki dönüb heyrət ilə baxıram
Əl çatmayan, qartal qonan qaşına!



İsmayıllı dağları

27

Məğrur palıd, yaşıl çinar əl eylər,
Dünyamıza həyat verən günəşə.
İstərəm ki, o qranit daşında
Bir də çıxıb dağkəlləri gərnəşə!

Qoynun sərgi salonudur elə bil,
Yaranışdan tamaşadır, tamaşa.
Yerin, göyün gözəlliyi səndədir,
Canalı dağ, səni görüm min yaşa!

Körpəliyim keçib getdi qoynunda,
Gəncliyimdir bu yamaclar, bu düzlər.
Qocalanda işıq verər gözümə,
Ömrümdəki ala gözlü gündüzlər!

Canalı dağ, can demişəm sənə mən,
Vurulmuşam torpağına, daşına,
İstərəm ki, ömrüm günüm əbədi,
Qartal kimi həkk olaydı başına!

1992

VƏTƏN

Yaşıllaşdı dağ, dərə,
Əlvan geyindi çəmən.
Bir ətirli gözələ
Bənzədi ana vətən!
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Güllü donda göründü,
Al qumaşa büründü.
Dedim, gözəl bir gündü,
Gəlibdir cana vətən!

1973

ODLAR YURDU

Azərbaycan, gözəlliklə dolusan,
Heyran oldum torpağına, daşına,
Fikrə getdim tarixini ananda,
Müsibətlər gəlib sənin başına!

Cəlalına neçə əllər uzandı,
Məcrasını aşdı qəzəb sellərin.
Yağıların qarşısında susmadı,
Binələrin, obaların, ellərin!

Səndən ötrü qurban verdi canını
Koroğlular, Cavanşirlər, Babəklər.
Soyduruldu Nəsiminin dərisi,
Kəsdirildi saysız əllər, biləklər!

Su yerinə axdı qızıl qanları
Milyon-milyon oğulların, qızların.
Qoymadılar duman qonsun başına, 
Açıldı xoş ruzigarın, baharın!
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Doğrudan da, övladların od imiş,
Öldü varmış, döndü yoxmuş onlarda.
Odlar yurdu, Azərbaycan diyarım,
Əyilmədin tarix boyu sən yada!

1987

USTAD AŞIQ YANVARA

Əsl aşıq davranışı səndədi, 
Sevən aşiq davranışı səndədi.
Qəm, kədərin dumandadı, çəndədi,
Qəlbimizi bir də güldür, çal, oxu!

Allah sənə ilham verib, təb verib,
Gözəlliyi duyan ürək, qəlb verib.
Bir də gözəl adət verib, dəb verib,
Hər məclisə özün yetir, çal, oxu!

Həvəs səndə, oyun səndə, səs səndə,
Sevir səni hər vətəndaş, hər bəndə.
Ona görə hörmətin var vətəndə,
Qəmi bir də geri ötür, çal, oxu!

Burax önə sevincini, nəşəni,
Sevən çoxdu sən sevdiyin peşəni.
Arzulayır uzaq ellər çox səni, 
Təbrizə də səsin gedir, çal, oxu!
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Mövlud Teymur sazı, sözü xoşladı,
Saza, sözə bəd baxanı daşladı.
Hər sözünü əzəl səndən başladı,
Bu “sağlığ”a de bir şeir, çal, oxu!

İsmayıllı, 2014

VAR OL

Bu elin, bu yurdun, bu məmləkətin,
Oğlu da mətindir, qızı da mətin.
Bilir yad ölkələr gücün, qüdrətin,
Xətayi bizdəndir, Koroğlu bizdən!

Doğma torpağına basılsa yağı,
Çəkər sinəsinə, köksünə dağı.
Daşar məcrasından bu söz bulağı:
Xətayi bizdəndir, Koroğlu bizdən!

Var ol ərən oğul, igid qız səni,
Qoymadın yaxına dumanı, çəni.
Saxladın qəlbində bu söz kəlməni:
Xətayi bizdəndir, Koroğlu bizdən!

1995
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BU GÜNÇÜN

Hava soyuq, buz olub,
Göydə qar ulduz olub.
Lakin qəlbim yaz olub,
Gülür, sevinir bu gün!

Nə qəm, qüssə yeyirik,
Gözəldir gün deyirik.
Azadıq, müstəqilik,
Başdan-başa büsbütün!

Azərbaycan çatıbdır,
Arzusuna, bax, budur.
İndi azad bir yurddur, 
Çox çalışıb bu günçün!

1993

BABA DAĞI ƏZMİ
Dostum Samİr Zülfİyevə

Samir elə Samirdi, 
Nə kədərdi, nə qəmdi.
Sevinci bir aləmdi,
Dostlarına paylayır!

Səxavəti dəryadı,
Meyli günə, ayadı.
Nuru taya-tayadı,
Aparın,- ey, - haylayır!
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Darda əldən tutandı,
İşində xan, sultandı.
Sözü qəlbə yatandı,
Hamı onu dost sayır!

Mehir, qılıq, qayğıdı,
Şirin arzu, duyğudu.
Uca Baba dağıdı,
Əzmini ərzə yayır!

2013

ŞAMAXI

Şamaxı! Qayalı-qapçaqlı bir yer,
Şəlalə hörüklü, saçaqlı bir yer.
Uca zirvələri bıçaqlı bir yer,
Qara buludları doğrayar, kəsər!

Deməyin səması keçdi dumansız,
Başı qalmaqallı ahsız, amansız.
Yadelli düşməni oldu imansız,
Batıdan, Çingizdən qalmadı əsər!

Fəqət sinə gərdi, comərd dayandı,
Xaqanlar diz çökdü, sultanlar yandı.
Buna Baba dağı şahid dayandı,
De nələr görmədi bu qədim şəhər?!
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Əsrlər üstündən adladı, keçdi,
Yağını, düşməni odladı, keçdi.
Möhtəşəm bir dağdı, qaladı keçdi,
Nurunda üz gülür hər axşam, səhər!

Mövlud, salnamədir bu Şirvan eli,
Ona xox gəlmədi erməni feli.
Əsrin kərgədanı, əsrin dağ fili,
Hünərdə hünərdi, zəfərdə zəfər,
Tarixdə tarixdir bu qədim şəhər!

2006

YAŞA SƏNI

Ulu dağlar, ulu dağlar,
Əzəmətin yolu dağlar.
İnsanlığın qulu dağlar,
Yaşa səni bu xislətlə,
Təmiz eşqlə, xoş niyyətlə!

Zirvələrin bəyaz qarlı,
Toy-büsatlı, çal-çağırlı,
Çiçək yazlı, gül baharlı,
Yaşa səni bu nemətlə,
Bəhrə-barla, var-dövlətlə!

Qoynun günəş, ulduz, aylı,
Bülbül, kəklik, torağaylı,
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Çay nəğməli, sel haraylı,
Yaşa səni bu qüdrətlə,
Mətanətlə, dəyanətlə!

Ağacların yaşıl donlu,
Şux qamətli, boy-buxunlu.
Bir-birinə istiqanlı,
Yaşa səni bu ülfətlə,
Məhəbbətlə, sədaqətlə!

Mövlud Teymur heyran sənə,
Bürünübdür dərən çənə;
Quzey qara, güney günə,
Yaşa səni bu hikmətlə,
Ülviyyətlə, şeriyyətlə!

1981

DAĞLARA

Dayanmısan mıxlanıb
   öz yerində,
Axır şəffaf suların dənizə
   yer damarıyla!
Torpağım mehribanlıq, şəfqət axıdır
   hər damarıyla!
Qüdrətin, əzəmətin
    oxunur gözündə
Azərbaycanın,
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Duyuram mehini yelinin
   düzündə Azərbaycanın!
Sən uca dağlarım, üz ağlarımsan,
Mehriban günlərim,
   xoş çağlarımsan!
Yazda ətirlisən,
   qışda bəmbəyaz,
Qoynunda gül açır arzu,
   həm muraz!
Şeirli, nəğməli, sözlü olubsan,
Ellərə çörəkli-duzlu olubsan!

2007

CAN, AY İSMAYILLIM

Yerləri gül səsli, çiçək dəslidi,
Göyləri ay, ulduz, günəş səslidi.
İşıq nəfəslidi, nur nəfəslidi,
Yox sənə dünayada tay, İsmayıllım,
Can, ay İsmayıllım, ay İsmayılım!

Qayan kəklik dolu, əlik doludu,
Fit dağın meh dolu, yelpik doludu.
Bağ-bağçan şaftalı, ərik doludu,
Yox sənə dünyada tay, İsmayıllım,
Can, ay İsmayıllım, ay İsmayıllım!

Bərəkət, naz-nemət, var ünvanlısan,
Yay fəsli quzeyi qar ünvanlısan.
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Payızı kaman, saz, tar ünvanlısan,
Yox sənə dünyada tay, İsmayıllım,
Can, ay İsmayıllım, ay İsmayıllım!

Ötür nəğməsini ağ şəlalələr,
Necə həvəslidir bax, şəlalələr.
Arana yol alıb dağ şəlalələr,
Yox sənə dünyada tay, İsmayıllım,
Can, ay İsmayıllım, ay İsmayıllım!

Meşələr qoynunda cənnətməkansan,
Talıstan, Quşencə, Cülyan, Micansan.
Min könül oxşayan, ürək açansan,
Yox sənə dünyada tay, İsmayıllım
Can, ay İsmayıllım, ay İsmayıllım!

Doğmaca yurdusan Mövlud Teymurun,
Soyadı, adısan Mövlud Teymurun.
Sazısan, udusan Mövlud Teymurun,
Yox sənə dünyada tay, İsmayıllım,
Can, ay İsmayıllım, ay İsmayıllım!

2004

ŞAIRLƏRIN YURDU

Azərbaycan şairlərin yurdudur,
Hər kəlməsi topxanadır, ordudur.
Əyriləri vurur, yıxır, dağıdır,
Həqiqətə heykəl yapır qızıldan!



İsmayıllı dağları

37

Əsrarəngiz gözəlliyi bir yana,
Sərvətiylə qapı açıb cahana.
Gəl-gəl, - deyir isti qoynu insana;
De kim doyar hər cür şirin nübardan!?

Alması bol, heyvası bol, narı bol,
Güneylərdə güllər üstdə arı bol.
Quzeylərdə can yanğımın qarı bol,
Xoşum gəlir yaydan, qışdan, bahardan!

Mövlud Teymur söhbət açmaz tikandan,
Çünki onun xoşu gəlmir yamandan.
Şeir yazır yaxşı, gözəl insandan,
Bir də əziz, doğma eldən, diyardan!

1986

YANAN NEYLƏSIN...
İmran Həsənovun əziz xatirəsinə

Getdi haqq yerinə haqsız dünyadan,
Qarası çoxalmış ağsız dünyadan.
Çiçəyi talanmış bağsız dünyadan,
Bağban neyləsin!?

Əzələdən ürəyi zərif, yuxaydı,
Bəxtinə Tanrıdan verilən paydı.
Onu da nəğmə tək ellərə yaydı,
Bu can neyləsin!?
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Əlindən gəlməyən bir iş olmadı,
Dincəlmək də ona vərdiş olmadı.
Yaşı nə altmış beş, yetmiş olmadı,
Zaman neyləsin!?

Qaldı duyanların duyğu-hissində,
Dəymədi xətrinə nə bir kəsin də.
Əbədi yanında oldu “düz”ün də,
Yanan neyləsin!?

Mövludun qəlbində yeri göründü,
Axtardığı yerdə qəbri göründü,
Deyirəm Allahın səbri göründü,
İman neyləsin!?

Avqust, 2014 

İNSAN

İnsanın əbədi yuxuluğu var,
Dünyanı tərk edib öl-yoxluğu var.
Niyə dünyamızın bu quyruğu var?
Olmazmı əbədi yaşasın insan?!

Qara qarğaya bax, ala qarğaya,
Üç yüz il yaşayır, kimə gərəkdir?!
Hər anı mənalı keçən insanın
Niyə ömrü qısa, ömrü gödəkdir!?
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Nizami dünyanı heyrətə saldı,
Füzuli möcüzə, ecaz yaratdı.
Bu yeri, bu göyü yaradan Tanrı
Bəs cismən onları nə az yaşatdı!

Cəfəri, Sabiri, Səməd Vurğunu...
Hələ mən demirəm çoxunu, hələ...
Əzəldən bu dünya belə qurulub,
Qarğaya üç yüz il, insana heç nə!..

1987

VƏTƏN ZIRVƏSI

Acıları gördükcə
Şirinləşir yaşamaq
Dünya gözəl olanda 
Gözəl olur aran, dağ!

Dərd büzüşüb-büzülür,
Gözlərə nur süzülür,
Sevinc, fərəh düzülür
Ürəkdə əsgərsayaq!

Budur vətən zirvəsi,
Nəğmə ötən zirvəsi.
Qəlbimə tən zirvəsi,
Ətəyi coşqun bulaq!

1999
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ANA KƏNDIM

Mən gözəllik oylağında yaşayıram,
Ana kəndin qucağında yaşayıram.
Gözəl olub kəndim mənə, obam mənə,
Baş qoymuşam çiçəyinə, tər gülünə.
Bülbülünü dinləmişəm sükut ilə,
Qartalıtək qanad açıb uçdum belə!...
Yorulmadım, usanmadım yoxuşlarda,
Küləklərdə, tufanlarda, yağışlarda.
Sevdim uca, əzəmətli dağlarını,
Bol bəhrəli, bol meyvəli bağlarını!
Bir gün kəndsiz yaşamadım, yaratmadım,
Qoynundadır xəyal atım, ilham atım!...

1985

KƏNDIMIZ

Kəndimiz nə gözəl yerdə yerləşir,
Dağların yanında qorxmur, şirləşir.
Tufanla çarpışır, sal buzu deşir,
Dözümdə, vüqarda sirdi kəndimiz,
Koroğlu nərəli nərdi kəndimiz!

Aydan şəfəq alır, Günəşdən ziya,
Hüsnünə yaraşıq verir dağ, qaya.
Gəlin bahar fəsli siz tamaşaya,
Ətirli çiçəkdi, güldü kəndimiz,
Bir şirin nəğməli dildi kəndimiz!



İsmayıllı dağları

41

Babadağ, Canalı ərənləridi,
Çinarlar, söyüdlər gözəlləridi.
Görənlər deyir ki, cənnət yeridi,
Görəsən, sərgidi, nədi kəndimiz?!
Ən gözəl, əvəzsiz kənddi kəndimiz!

1992

QURBAN OLUM...

Qurban olum kənd-kəsəyin yoluna,
Yollarında bərkiyibdir ayağım.
Vurulmuşam yamacına, yalına,
Məğrur, uca dağlarıdır dayağım!

Qurban olum kənd-kəsəyin çölünə,
Çöllərində çiçək dərdim min kərə.
Heyran oldum çaylarına, selinə,
Nur aparır bərəkətli düzlərə!

Qurban olum kənd-kəsəyin daşına,
Arzuları gül bitirir daşında.
Heyran qaldım bağçasına, bağına,
Bar-bəhrəsi aşıb-daşır başından!

Qurban olum kənd-kəsəyin gününə,
Günləri var bir-birindən gözəl, şən.
Nur qatılıb sünbülünə, dəninə,
De kim doyar kəhrəba sünbülündən?!.

1982



Mövlud Teymur

42

AZƏRBAYCAN

Azərbaycan bir yurddu ki,
Oğlu, qızı bəxtiyardı.
Çünki onun dörd bir yanı,
Xəzinədi, dövlət, vardı!

Fəqət qəlbi inciksə də,
Var sarıdan gülər, şəndi.
Ana Təbriz, xan Qarabağ,
Əldən gedən bir gülşəndi!

Ancaq ümid azalmayıb,
Bir gün yönə bil, düşəcək.
Həsrət çəkən qəmli gözlər,
Vüsal deyib öpüşəcək!

Onda umu-küsü, incik,
Gedər vətən köksündən də.
Bütövləşər Azərbaycan.
Nur yayılar üzündən də!...

2008

ÇƏKMƏZSƏN ZƏRƏR

Yadında saxla,
Hər gün ye paxla,
Fındıq, qoz, bala,
Sağlam olarsan!
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Quru meyvələr,
Sulu meyvələr,
Cana qan verər,
Sağlam olarsan!

Gedərsən əsgər,
Çəkməzsən zərər.
Göstərib hünər,
Sultan olarsan!

Azad edərsən,
Qarabağı sən, 
Can deyər vətən,
Dastan olarsan!

1994

AZƏR AVAZI

Ərşə yüksəldi 
Haqqın sədası.
Tutdu dünyanı
Azər avazı:
Vətən bölünmüş,
Torpaq alınmış.
İşlər düyünə,
Yaman salınmış!
Cavab verən yox,
Bu hasilata.
Sən nə deyəsən 
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Bu kainata!?
Arxadaşları 
Çoxdu yağının 
Suyu qurumaq 
Bilmir axının!
Fəqət həqiqət 
Biz tərəfdədi.
Doğru tərəfdə.
Düz tərəfdədi!
Geci-tezi var,
Çalınacaq zəng,
Zəfər olacaq,
Yanacaq fişəng!..

1996 

ÇAY QIRAĞINDA

Ürəyim açılır, könlüm məst olur,
Ruhum qanadlanır çay qırağında.
Günlərim sovuşur, aylarım ötür,
İllərim dolanır çay qırağında!

Burda çaydaçapan quşu olmuşam,
Çapıram atımı hər səhər, axşam.
Sevincdən az qalır kükrəyib daşam,
Kədərim talanır çay qırağında!

Ötən günlərimi yada salıram,
Xəyala qapılıb, fikrə dalıram.
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Ətirli güllərdən ilham alıram,
Ocağım qalanır çay qırağında!

Bu Mövlud Teymurun arzusu gülür,
Ayı şəfəq saçır, ulduzu gülür,
Hər sözü, kəlməsi, avazı gülür,
Ömrünü xoş sanır çay qırağında!

1989

SƏNSİZ QALA BİLMƏRƏM, DE

Azərbaycan, Azərbaycan,
Deyiləndə dayan, dayan!
Cavab söylə: ay can, ay can!
Sənsiz ola bilmərəm de,
Sənsiz qala bilmərəm, de!

Sənsən söylə varım mənim,
Naz-nemətim, barım mənim.
Ömrüm-günüm yarım mənim,
Sənsiz ola bilmərəm de,
Sənsiz qala bilmərəm, de!

Yox əvəzin yer üzündə,
Ölüm, qalım bir düzündə.
Həqiqət var de sözümdə,
Sənsiz ola bilmərəm de,
Sənsiz qala bilmərəm, de!

1990
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DARIXDIM

Bu dağlar qoynunda boy atmışam mən,
Hər gülü, çiçəyi oyatmışam mən.
Qulaq da asmışam həvəslə bəzən
Oxuyan turaca, ötən kəkliyə!

Məni valeh etdi hər səs, zəngulə,
Çağlayan hər bulaq, axan şəlalə.
Atımı səyridib belədən-belə
Meydan da oxudum dəli küləyə!

Yorulmaq bilmədim bu yerlərdə mən,
Aylı axşamlarda, səhərlərdə mən.
Darıxdım, karıxdım səfərlərdə mən:
Hanı dağ havası, kənd deyə-deyə!..

1986

OLMASA

Söyüddə bar, nakəsdə ar olammaz,
Baharda gül, yazda çiçək solammaz.
Ürəyimə saf məhəbbət dolammaz -
Mərhəmətdən məndə əsər olmasa!

Od ələnməz baxışımdan, gözümdən,
Daş sıçramaz yerişimdən, izimdən.
Razı qala bilmərəm də özümdən
Sözlərimdə azca kəsər olmasa!
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Anılmaram məhəbbətlə, hörmətlə,
Ucalmaram şan-şərəflə, şöhrətlə.
Qocalmaram palıd kimi qeyrətlə
Tufanlara sinəm sipər olmasa!

Günəş nura qərq eləyər cahanı,
Bu səxavət heyran qoyar insanı.
Neyləyirəm o qaməti, o canı
Onda dözüm, onda təpər olmasa!

Vurulmaram camalına, hüsnünə,
Sarılmaram, Vətən, qızıl köksünə.
Mən ölsəm də baş qoymaram dizinə,
Əgər məndə qeyrət, hünər olmasa!

1978

YAŞAYACAQ

Mənim adım Mövluddu,
Həmdəmim ağ buluddu.
Köhlən atım Qıratdı, 
Əslim-soyum Koroğlu!

Silinməzdir qəlbimdən
Azərbaycan, bu Vətən.
Soruşsanız kiməm mən?!
Torpaq oğlu, yer oğlu!
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Mənəm yurdun yurddaşı,
Dostu, yarı, sirdaşı.
Əsrlərin yaddaşı, 
Nağıl oğlu, sirr oğlu!

Könül açır telli saz,
Kamandakı xoş avaz.
Gör nə deyir, qulaq as.
Dastan, nəğmə, şer oğlu!

Nə qədər ki, canımda
Can var, sağdır canım da!
Mənim bu ad-sanımda
Yaşayacaq var oğlu!

1984

GÖZƏL GÜNLƏR

Bir vaxt Brovdalda müəllim idim,
Bu kənddən o kəndə gedib gələrdim.
Çəməndən adlayıb, düzdən keçərdim,
Qəlbim açılardı, gözüm gülərdi!

Yox idi qəlbimdə el dərdi, qəmi,
Çaylar sevincimə ortaq olardı.
Quşlar şirin-şirin nəğmə ötərdi,
Məndən kədər, qüssə uzaq olardı!



İsmayıllı dağları

49

Deyərdim dünyanın bəxtəvəriyəm,
Çiçəklər qoynunda itib-batardım.
Hərdən yorulanda, yorğun düşəndə
Ağaclar altında gedib yatardım!

Bulaq zümzüməsi, şəlalə səsi
Axardı ruhuma xoş röya kimi.
Başımın üstündə ötərdi pəsdən
Ətirli küləklər bir layla kimi!

Hanı ömrün belə gözəl günləri,
Dağlar qucağında bir dünyam vardı.
Bir də ələ düşməz belə xoş günlər,
Belə gözəl günlər arxada qaldı!

Candahar kəndi, 1986

VƏTƏN

Sevirəm dənizi, çayı, bulağı,
Mənimçün əzizdir qara torpağı.
Öpüb saçlarından qucaqlayıram
Çinarı, küknarı, anam qovağı!

Yalayıb mamırlı çopur daşını,
Qurbanam çölünə, düzünə Vətən!
Dost-düşmən yanında üzüağ oldun,
Gözünə dönüm mən, gözünə, Vətən! 
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Sənsiz bu dünyanın axarı yoxdu,
Sənsən varım mənim, dövlətim mənim.
Ad-sana, şöhrətə uymadım heç vaxt,
Sənsən adım, mənim, şöhrətim mənim!

1986

AZƏRBAYCAN

Azərbaycan! Əzəmətli uca dağ,
Doğulmuşuq qucağında ucalaq.
Bir nurani qoca kimi qocalaq,
Tükənməyən arzularla, həvəslə!..

Torpağından çiçək kimi açmağı,
Günəşindən işıq alıb saçmağı.
Qartalından qanad açıb uçmağı,-
Öyrənmişik biz vüqarla, həvəslə!

Qışda bahar, yayda payız gözlədik,
Çəndə günəş, sisdə ayaz gözlədik.
Gözəl nəğmə, incə avaz gözlədik,-
Çaylarından intizarla, həvəslə!

Mövlud Teymur, o ağaran başına,
Sənin ulu tarixinə, yaşına,
Gül bitirən torpağına, daşına,
Nəğmə deyir çal-çağırla, həvəslə!..

1973
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KƏNDIMIZ

Mənzərəli gözəl kənddi kəndimiz,
Bir tərəfi çaydı, bənddi kəndimiz.
Bir tərəfi dağdı,çəndi kəndimiz,
Bir tərəfi günlü gündü, günəşdi!

Göydən yerə zər ələnir başına,
Mehribanlıq, ülfət yağır qaşına.
Hər baxanda müdrik, qoca yaşına,
Gənc ürəyi deyirsən od-atəşdi!

Koroğludu, nər biləkli Babəkdi,
Əyilməzdi, məğrur, qoçaq, çevikdi,
Oxunası bir maraqlı dərslikdi,
Dü bir deyil, hər kəlməsi şeş-beşdi!

1988

QANUN

Hər il On iki noyabr 
Qanun günümdür mənim.
Fərəhim, toy-büsatım,
Xoş düyünümdür mənim!

Bizi hər vaxt qoruyan,
Səadət arzulayan. 
Haqqı dünyaya yayan
Səsim, ünümdür mənim!
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Amalımdır Qanunum,
Eşqim, arzum, həyanım!
Mənim Azərbaycanım,
Gözüm, könlümdür mənim!

1997 

AZƏRBAYCAN

Ana vətən, ana vətən,
Doymaz ürək, doymaz səndən!
Soruşsalar səni məndən,
Gülüstansan, gülüstan!

Yerin cənnət, göyün behişt,
Oğlun ərən, qızın igid,
Qoynu dolu neçə şəhid,
Pircahansan, pircahan!

Mövlud deyir xoş arzumsan,
İstəyimsən, murazımsan.
Mənə hər vaxt sən lazımsan,
Azərbaycan, Azərbaycan!

1992
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HÜZURUNA GƏLMİŞİK
Dağ oğlu Zİyad Yusİfova

Yay da bizi yaylağına çağırdı,
Saf suyuna, bulağına çağırdı.
Qoyunların qaymağına çağırdı
Çoban qardaş, hüzuruna gəlmişik!

Sözünü de, sözündə bal, şəkər var,
Səndə təzə deyilməmiş xəbər var.
Qurd ağzına daş basmağa təpər var,
Çoban qardaş, hüzuruna gəlmişik!

Xəbərdardı qüdrətindən obalar,
Şöhrətindən, şövkətindən obalar.
Səndən deyir sazlı, sözlü babalar,
Çoban qardaş, hüzuruna gəlmişik!

Dağ oğlusan, sənə dağlar yaraşır,
Gözəl günlər, bu xoş çağlar yaraşır.
Harda olsa Mövlud səndən danışır,
Çoban qardaş, hüzuruna gəlmişik!

2002

ÇOBAN

Qayalar başında, dağlar belində,
Bir zirvə ucalır, çoban zirvəsi.
Ürəklər oxşayır, könüllər açır,
Çoban tütəyinin sədası, səsi!
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Səhər nəsimində daranır saçı,
Ayağı yuyulur güllər içində.
Papağı buluddur, kürkü qayadır,
Hörməti böyükdür ellər içində!

Ağ qoyun – ağ bulud, çobansa sarvan,
Çəkir sürüsünü yamaca, yala.
Səbri bir ümmandır, sevinci dərya,
Keçirir ömrünü hey bala-bala!

İtlər quyruq bular həndəvərində.
Çəkər keşiyini “ağ bulud”ların.
Çoban yaşayışı, çoban həyatı,
Yatdı ürəyinə Mövlud Teymurun!

1972

ORXANIN 
Oğlum Orxanın ad gününə

İsti yayın isti günü,
Oldu şad günü Orxanın.
İyurmi dörd iyul günü,
Oldu Ad günü Orxanın!

İyirmi beş yaşı oldu,
Sevinən yurddaşı oldu.
Bacısı, qardaşı oldu,
Oldu Ad günü Orxanın!
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Ata, ana sevincindən,
Düzdü süfrəyə incidən.
Alma, heyva, nar, əncildən,
Oldu Ad günü Orxanın!

Məclisi gül, çiçək idi,
Arzu, istək, dilək idi.
Sevinən hər ürək idi,
Oldu Ad günü Orxanın!

Mövlud Teymur yazdı bunu,
Bu xoş günün olduğunu.
Elan etdi xoş duyğunu:
Oldu Ad günü Orxanın,
Oldu şad günü Orxanın!

2011

DOYMAQ BİLMİR...

Könlüm-gözüm doymaq bilmir Vətəndən,
Vətən suyum, Vətən havam, odumdur.
Dodağımda şirin sözüm, söhbətim,
Damağımda tükənməyən dadımdır!

Könlüm-gözüm doymaq bilmir Vətəndən,
Vətən mənim çörəyimdir, duzumdur.
Ürəyimdə əziz, ülvi sandığım –
Arzulardan ən birinci arzumdur!
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Könlüm-gözüm doymaq bilmir Vətəndən,
Necə doyar çiçəyindən, gülündən?
Şan-şöhrəti dildən-dilə dolaşan
Bərəkətli torpağından, çölündən?!

1976

İSMAYILLI

İsmayıllı uca dağlar qoynunda
Yaraşıqlı, əzəmətli görünür.
Neçə igid oğuluyla, qızıyla,
Gülərüzlü, mətanətli görünür!

Gül-çiçəkdir çəməni də, düzü də,
Naz-nemətdir dumanı da, sisi də.
Məhsuluyla sevindirir bizi də,
Torpağı bol, bərəkətli görünür!

Sehirlidir qalın Topçu meşəsi,
Doğma olub Vurğuna hər guşəsi.
Ov eləmək olub burda peşəsi,
Kolu-kosu nə dəhşətli görünür!

Çox gəzmişəm Talıstanın çölünü,
Qoxlamışam çiçəyini, gülünü.
Göy çəmənə haylayanda sürünü,
Çoban dağda zər-zinətli görünür!
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Gəraybəyli, İstisu, Çayqovuşan,
Ömür sürür burda rahat, firavan.
Canalıdan buz bulaqdır o daşan,
Nə şəfalı, nə ləzzətli görünür!

Uştalqışlaq, Həftəsiyab, Brovdal,
Gözəlliyin timsalıdır fikrə dal.
İvanovka, Lahıc, Basqal, Çandahar,
Zəhmətiylə var-dövlətli görünür!

Göz oxşayır dağlarının küləyi,
Çiçək açır xoş arzusu, diləyi.
Bu yerlərdir ürəyimin ürəyi,
İsmayıllı şan-şöhrətli görünür!

1982

GİRDİMAN ÇAYI

Keçdiyin yerlərdən keçə biləydim,
Öpəydim öpdüyün yeri, Girdiman!
Çıxaydım seyrinə aranın, dağın,
Ey bizim dağların nəri, Girdiman!

Coşqun gözlərində əks eləyəydi,
Ulduzlu səmalar, aylı axşamlar.
Hər bahar başıma çətir salaydı,
O salxım söyüdlər, o titrək şamlar!
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Keçdiyin yerlərdən keçə biləydim,
Baxaydım dağların gözləriylə mən.
Alıb Baba dağın sərinliyini,
Axaydım ömrümün izləriylə mən!

Ruhumdan uçaydı çaydaçapanlar,
Dinəydi nəğməsi qulaqlarımda.
Ürəkdən ah çəkib onda deyərdim:
Budur varlığım da, budur varım da!

Keçdiyin yerlərdən keçə biləydim,
Öpəydim öpdüyün yeri, Girdiman!
Çıxaydım seyrinə aranın, dağın,
Ey bizim dağların nəri, Girdiman!

Lahıc, 1979

ÇOX SEVIRƏM

Çox sevirəm bu vətəni, torpağı,
Qoynundakı sərt qayanı, şiş dağı.
Könül açır hər bağçası, hər bağı.
Bu nemətdi, bu bəhrədi, bu bardı!

Tutub ərzi şirin-şirin neməti,
Ağızlardan getməyibdir ləzzəti.
Soruşmayın süfrələrdə bu nədi?
Bu almadı, bu heyvadı, bu nardı!
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Qurban olum yerə düşən dəninə,
Gəz bu yurdu uzununa, eninə.
Bax doyunca dənizinə, gölünə,
Bu yağışdı, bu leysandı, bu qardı!

Baharında çiçək açır ağaclar.
Nəğmə ötür bildirçinlər, turaclar.
Bir sərgidir çöllər, düzlər, yamaclar,
Bu dövlətdi, bu sərvətdi, bu vardı!

Oğulları çinar boylu, qəhrəman,
Qorxubilməz, hürkübilməz bir aslan.
Qızları var təmiz, büllur, mehriban,
Bu qeyrətdi, bu namusdu, bu ardı!

Mövlud Teymur, bax sağına, soluna,
Əhsən söylə babaların yoluna.
Gir bir sən də Ana vətən qoluna,
Bu sevgidi, məhəbbətdi, ilqardı!

1994

BİZİM ELLƏR

Dosta dostdur, yada yaddır.
Xoş arzudur, xoş muraddır.
Uçmaq üçün qol-qanaddır,
Bizim ellər, bizim ellər!
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Tərtəmizdir yolu, izi,
Ətirlidir dağı, düzü.
Ağardıbdır hər vaxt üzü,
Bizim ellər, bizim ellər!

Ağsaqqalı, ağbirçəyi,
Xatırladır ağ çiçəyi.
Göyçəklərin ən göyçəyi,
Bizim ellər, bizim ellər!

Əsirgəmir heç köməyi,
Yol göstərir düz ürəyi.
Verir dosta duz-çörəyi,
Bizim ellər, bizim ellər!

Bir igiddi, qəhrəmandı,
Yorulmayan pəhləvandı.
Şan-şöhrətdi, addı, sandı,
Bizim ellər, bizim ellər!

1982

PƏHLƏVAN

Dağlar təbiətin pəhləvanıdır,
Bunu ilk baxışda şairlər duyub.
Dağlar əzəmətli olduğundanmı
Göylərə həmişə meydan oxuyub!..

1973
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SALAM, DAĞLAR

Salam əzəmətli, vüqarlı dağlar,
Vələsli, palıdlı, çinarlı dağlar.
Ay güllü, çiçəkli, baharlı dağlar,
Sizsiz çox kövrəlib darıxmışam mən!

Hər sizi görəndə yaxın dost kimi
Mən sizə açıram, sizə, qəlbimi.
Coşdurduz birə-min şair təbimi,
Qələmin başını buraxmışam mən!

Məğrur görkəminiz gəlməsin gözə,
Hər ağac ovxarlı nizədir, nizə.
Pəlin, quşəppəyin çıxıbdır dizə,
Çoxdan yeməmişəm sınıxmışam mən!

Düşdü uşaqlığın yada illəri,
Qoynunda açmışam neçə səhəri,
Mən niyə soyundum geydim şəhəri,
İndi düşünürəm axmaqmışam mən!

Bu yerin, bu göyün sizsiz arzusu,
Günəşi, torpağı, suyu, ulduzu.
Qarlı quzeyində sındırıb buzu,
Günlü güneyində gül yığmışam mən!

Belə gözəlliyi hara buraxıb,
De başsız çay kimi sən hara axıb,
Kədəri, qüssəni sinənə sıxıb,
Deyirsən usanıb karıxmışam mən!

1985
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SON QOY  
DAVA-SAVAŞA

Azərbaycan elləri
Çoxdu yurd-yuva kimi.
Bir çoxunun dilləri
Tutulub hava kimi!
Açılmır göy-səması,
Eşidilmir avazı.
Hələ görünmür yazı,
Donubdu şaxta kimi!
Ərimir ki, ərimir,
Olub möcüzə, sehir.
Bir dəli şeytan deyir,
Atatürk-ata kimi
Vur bu başdan o başa,
Qır-tök, son qoy savaşa.
Azad olunsun Şuşa, -
Qarabağ marta kimi!

Yanvar, 1996

OLMUŞAM

Şələsi ağırdır dərdin, möhnətin,
Sevinci sayrışan bulaq olmuşam.
Bakirə sevginin, saf məhəbbətin,
Yolunda parlayan çıraq olmuşam!
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Zirvəsi dumanlı, ətəyi çənli,
Quzeyi şaxtalı, güneyi günlü.
Ayna bulaqları nəğməli, ünlü,
Çayları kükrəyən bir dağ olmuşam!

Həmdəmim vüqardır, sirdaşım qürur,
Bu hisslə ürəyim yaradır, qurur.
Nəfəsi tərtəmiz, ürəyi büllur,
Çöhrəsi ləkəsiz uşaq olmuşam!

Turac zümzüməli, tovuz avazlı,
Qərənfil arzulu, lalə murazlı,
Habil kamançalı, Ədalət sazlı,
Ələsgər həvəsli aşıq olmuşam!

Hələ inciməyib bir kimsə məndən,
Qisas almamışam dumandan, çəndən,
Məni qınamayın, ağlım kəsəndən,
Ana Vətənimə aşiq olmuşam!

1978

ŞİRVAN

Bu gün Şirvan torpağına gəlmişəm,
Bərəkətdir, bol bəhrədir hər yanı.
Hansı zəngin guşəsindən söz açım,
Tarixiylə heyran edib cahanı!
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Dümağ qardır Baba dağın zirvəsi,
Pirqulunun xoş ətirdir nəfəsi.
Girdimanın hay-haraylı, gur səsi
Gəl, gəl deyir tamaşaya insanı!

Dədəgünəş dədəsidir bu yerin,
Pirsaatdır səcdəgahı pirlərin.
Qalalardır nəm-nişanı sirlərin,
Çuxuryurddur gözəlliyin ünvanı!

Gülüstanın əvəzsizdir gül ətri,
Torpaq altda gizlənibdir min sirri.
Cavanşirin əzizlənir xoş xətri,
“Xaqan” olub şeir, sənət xaqanı!

Mahmud ağa mədəniyyət xadimi,
Dözüm, vüqar zirvəsidir Nəsimi.
Harda qaldı dəyanətdə dağ kimi
O Fələki, o İzzəddin Şirvani!?

Seyid Əzim, Sabir, Hadi möcüzə...
Abbas Səhhət şirin dilli, baməzə...
Söz deyiblər deyilməmiş təptəzə,
Yaradıblar neçə ölməz dastanı!

Buğrut, Beşgöz tarixin daş sözüdür,
Şirvan gölü gözəllərin gözüdür.
Alçalıpir cənnətin lap özüdür,
Acıdərə şirinliyin nişanı!
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Ağsuçayda çaydaçapan at çapır,
Mıxtökəndə ulaq çaşır, at sapır.
Kim itirsə itiyini tez tapır,
Ayna kimi hamar, düzdür ormanı!

Bu yerlərdə gözəllikdən doymadım,
Moruq yedim, çiyələkdən doymadım.
Göy jirədən, tər yemlikdən doymadım,
Şərbət dadır qara şanı, ağ şanı!

Bu torpaqdan ayrı düşmək çətindi,
Dağlarından su içənlər mətindi.
Mövlud Teymur, bu cah-cəlal sənindi,
Səcdə elə, öp, qucaqla Şirvanı!

1982

KƏNDİM

Dağlar qoynundakı balaca kəndi,
Sevirəm ən böyük bir məhəbbətlə.
Yaxşı tanıyırlar hər yerdə, dostlar,
Bu ana kəndimi açıq sifətlə!

Böyüyü, kiçiyi hörmət bəsləyir
Hər gələn qonağa, dosta, yoldaşa.
Odur ki, etibar, bir də sədaqət.
Bu yerdə göyərib, ucalıb qoşa!
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Əzmi, dəyanəti, gücü, qüdrəti
Bürüyüb aləmi, tutub cahanı.
Gözəl şairləri, alimləriylə
Kəndimə çatan kənd söylə, de hanı?!

Ucalıq rəmzidir, gözəllik tacı,
Adı dildən-dilə dolaşan kəndim.
Mən hara getsəm də, harda olsam da,
Sənə minnətdaram hər zaman, kəndim!...

1992

QARŞI DAĞLAR

Qarşı dağlar, qarşınızda durmuşam,
İsti yayda, qış-payızda durmuşam.
Xoş arzuda, xoş murazda durmuşam,
İstəyirəm sizə çatım boyda mən!

Duruşunuz, görkəminiz gözəldi,
Qürurunuz, ötkəminiz gözəldi.
Tər gülünüz, çiçəyiniz gözəldi,
Doymamışam qoxlamaqdan ayda mən!

Qoynunuzdan aralanmaq çətindi,
Gül baxışdan yaralanmaq çətindi.
Ceyran qızdan aralanmaq çətindi,
Hər görəndə ayna göldə, çayda mən!
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Hüsnünüzdən ilham aldım əzəldən,
Yaz yaşıldan, payız qızıl xəzəldən,
Palıd bəydən, çinar kimi gözəldən
Söz salıram mağarda mən, toyda mən!

Mövlud Teymur qarşınızda baş əydi,
Qarşı dağlar, xətrinizə nə dəydi.
Sizin kimi qışda bəyaz kürk geydi,
Yamyaşıla gəldim yaşıl ayda mən!

1994

BAHAR GƏLDI

Çiçəklərin baxtı güldü,
Yenə gözəl bahar gəldi.
Tacı güldü, taxtı güldü,
Yenə gözəl bahar gəldi!

Sal qayada lalə sərdar,
Hər şah palıd bir hökmdar.
Könüllərdən getmiş qubar,
Yenə gözəl bahar gəldi!

Qarğagülü əmrə hazır,
Sanki nəsə yazır, pozur.
Bülbül ötür, qartal süzür,
Yenə gözəl bahar gəldi!

1998
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ƏN BÖYÜK LOĞMAN

Canalı ən uca, möhtəşəm dağdı,
Dağların içində ən önəm dağdı.
Görənlər söyləyir bir aləm dağdı,
Şeirli-nəğməli, toylu-büsatlı!

Gör necə oxuyur pipi, palıdı,
Quşların cəh-cəhi simfoniyadı.
Çoxuna sirr gəlir bu yerin adı,
Bir gözəl nemətdir ləzzətli, dadlı!

Əzgili, zoğalı, yemişanı bol,
Şaxşaxa dərəsi açıb cığır, yol.
Gəl mənim qoynumda deyir boşal, dol,
Qonaqlı-qaralı, həm dostlu-yadlı!

Nə qədər istəsən gül-çiçəkdən dər,
Yaşıl çəmənlərə ürəyini sər.
... Sən məni gözləmə daha, ay şəhər,
Olmuşam bu yerli-ünvanlı, adlı!

Havası məlhəmdi, suları dərman,
Bu yerdə gümrahdı, həm sağlamdı can.
Demə, Canalıdır ən böyük loğman,
Dərin düşüncəli, dərin savadlı!

1992
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VƏTƏN OĞLU

Yamanlarla çox gəlmişəm üz-üzə,
Sözləşmişəm, çəkişmişəm göz-gözə.
Axır təslim eləmişəm haqq sözə,
Yan-yörəmdən çəkiliblər duman tək,
Bu dünyada yaman olmaz yaman tək!

Yaxşılara çəmən deyim, çöl deyim,
Ən ətirli çiçək deyim, gül deyim?!
Yamanların kül başına, kül deyim,
Mən onların ürəyinə bələdəm,
Bəd fikrinə, diləyinə bələdəm!

Hara getdim, harda oldum, xeyri yox, -
Yollarıma yaman çıxdı, yaman çox.
Bir ovxarlı nizə oldum, iti ox,
Elə batdım ağrısı var hələ də,
Mən ki, belə olmalıydım, belə də!

Məni yaxşı tanıyanlar görəndə:
Deyir sənə çatmaz igid, ərən də.
Vətən oğlu gərək, düzü, Vətəndə
Düz yeriyə, şax davrana, mərd ola,
Doğruluqda, həqiqətdə sərt ola!..

1982
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ŞƏHƏR ADAMI,  
KƏND ADAMI

Şəhər adamı xasiyyətdə bir cürdür,
Kənd adamı tamam ondan fərqlənir.
Qorxu bilmir, hürkü bilmir zərrə də,
Şəhər adamı tıqqıltıdan şəklənir!

Kənd adamı dağa tutub üzünü,
Dağdan vüqar, dağdan dözüm öyrənir.
Şəhər adamı bəzək-düzək xoşlayır,
Hər vaxt hamar olsun üzüm, öyrənir!

Kənd adamı baxmaz üzü tüklüdür,
Əyni-başı nahamardır, nahamar.
Gecə-gündüz həyət-baca içində,
Dincliyi yox nə yay, payız, qış, bahar!

Şəhər adamı işə gedir, qayıdır,
Yeyib-içir, kölgəlikdə dolanır.
Kənd adamı buğda biçir, ot çalır,
Gün altında işləməkdən hey yanır!

Görürsənmi bir-birindən necə də,
Həm fərqlənir, həm seçilir, ayrılır.
Həftə keçir, ay dolanır, il ötür,
Hər birisi bu xislətdə qocalır!

1981
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KƏND AĞSAQQALI  
FAZIL ƏLƏSGƏROVA

Fazil dayı Allah adamı olub,
Günəşə də, ulduza da yaxındı.
Ürəyində təmiz hisslər bəsləyir,
Arzusu çox, kamı axın-axındı!

Sakit ömür, xoş güzəran keçirir,
Nurlu axşam, işıqlı dan keçirir.
Mərdi sevir, namərdi yan keçirir,
Bilir həyat azınkı yox, çoxundu!

El içində istəyinə çatandı,
Hər an elin ürəyinə yatandı.
Mərdi sevib, namərdləri atandı,
Ona görə Fazil dayı düz andı:
Yazdığımız həqiqətdi, oxundu!..

Qurbanəfəndi kəndi, 2004

HANI ÖMRÜN-GÜNÜN  
UŞAQLIQ ÇAĞI

Mən sənə vurğunam, Canalı dağı,
Elimin, obamın mətin dayağı.
Hanı ömrün-günün uşaqlıq çağı,
Min dəfə zirvənə qalxım, qayıdım!
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Bilməyim yorulmaq, usanmaq nədir,
Bilməyim oturmaq, uzanmaq nədir,
Bilməyim toxtamaq, dayanmaq nədir,
Qan-tərin içində ləhləsin atım!

Təpəyə çıxardım, çiçək dərərdim,
Dərəyə enərdim, maral görərdim.
Yamyaşıl qoynunda ömür sürərdim,
Necə xoş keçərdi günüm, saatım!

Buz bulaqda qarazurna dinərdi,
Deyərdilər, gör nə çalır, Comərddi!
Göy səmadan durnalar da enərdi,
Bu büsatdan gen düşməzdi bir addım!

İndi xatirədir o ötən gün də,
Hanı uşaqlığım - nəğməli ün də?!
O Sədəf xalamın şirin dilində
Yenə də çağrılsın Nazoğlan adım?!

Aydının, İmranın gülür muradı
Pipin gövdəsində durubdur adı.
Hanı Koroğlunun “uçan” Qıratı
Çapım, o günlərə, bəlkə də, çatım!?

Mən sənə vurğunam, Canalı dağı,
Elimin, obamın mətin dayağı.
Hanı ömrün-günün uşaqlıq çağı,
Min dəfə zirvənə qalxım, qayıdım!

1984
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DAĞ ZİRVƏSİ, DAĞ SİNƏSİ,  
DAĞ DİBİ

Gözəlliyin baharıdır, baharı
Dağ zirvəsi, dağ sinəsi, dağ dibi.
Çal-çağırın mağarıdır, mağarı
Dağ zirvəsi, dağ sinəsi, dağ dibi!

Cənnət, behişt ağ yalandı yanında,
Əzəmətdir dövr eləyir qanında.
Məlhəmidir xəstə olan canın da
Dağ zirvəsi, dağ sinəsi, dağ dibi!

Mövlud Teymur, bu nə sirdi, de nədən
Doydum demir nə bir gələn, nə gedən?!
Nəğmə olub ürəklərə əzəldən
Dağ zirvəsi, dağ sinəsi, dağ dibi!

1986

YAYCI

Darıdağda, Batabatda olmuşam,
Culfa, Vənənd ətir dolu gül dadır.
Sədərəyi gözəlliyin rəmzidir,
Naxçıvanın hər yeri də Yaycıdır!

Dağlarının buluddadır zirvəsi,
Çöllərinin ətri gəlir çiçəkdən.
Vuruluram torpağına, daşına,
Bu yerlərə hər gələndə ürəkdən.
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Cənnət deyim, behişt deyim mən ona,
Zəfər, hünər meydanıdır bu yerlər.
Əməksevər oğulların, qızların.
Nəğmə dolu dastanıdır bu yerlər!

Keçmişini xatırlasan tarixdir,
Şan-şöhrəti bu dünyaya səs salıb.
Neçə-neçə adlı-sanlı oğulu,
Neçə-neçə qızları var ucalıb!

Aliminin, həkiminin qüdrəti,
Al Günəşə, nurlu Aya nəqş olub.
Deyirəm ki, yaranandan kainat
Min gözəllik bu torpağa bəxş olub!

Qeyrət, vüqar səcdəgahı olubdur, 
Elm, sənət ocağı da olsa da.
Bir ürəyi Yaycıdadır həmişə,
Həsən dayı bax Bakıda olsa da!

Baharından, yazındanmı söz salım,
Yoxsa sərin küləyindən, yelindən?
Bulaqların buzundanmı söz salım,
Yoxsa büllur çaylarından, gölündən?!

Bir tərəfdən sevinsə də, gülsə də,
Bir tərəfdən dərdi çoxdu açmağa.
Qartal olub qanadlanmaq istəyir
Təbriz üstə bir doyunca uçmağa!
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Ətrafından Araz axır fikirli,
Qəmə salıb Cənub dərdi Yaycını.
Söyüdlər də həsrətinə dözməyib,
Yolub, töküb sularına saçını!

Öz dərdini kimə açsın, söyləsin,
Göz yaşını hey axıdır Araza.
Beş addımlıq yolu keçə bilməyir,
Ancaq qalxır Marsa, Aya, Ulduza!

Bu faciə, böyük dəhşət deyilmi?!
Bir bədəni iki yerə böləsən.
Qılınc kimi sədd çəkəsən ortaya,
Araz, səni quruyasan, öləsən!

Yaycı qalıb bu tayında Arazın,
Ancaq uçur Araz üstdən xəyalı.
Naxçıvanın bir guşəsi olsa da,
O taydadır fikri, eşqi, amalı!

Aşıq qardaş, bir yanıqlı hava çal,
Allah-tala yanğı verib Yaycıya?
Görən, haçan istəyinə yetəcək,
O nə qədər il ötürə, ay saya?!

Torpağında bitən narbənd ağacın
Budaqları o taya əl eyləyir.
Başı üstdən ötən bulud topası,
Heydərbaba, salam! – deyə söyləyir!



Mövlud Teymur

76

Dodağında həsrət, nisgil naləsi,
Fəryad edir bülbülləri Yaycının.
Ay mühəndis Həsən dayı, qəm etmə,
Hökümü var hər saatın, hər anın!

Cənub deyib həsrət çəkən Yaycı da,
Vaxt gələcək qurtaracaq həsrətdən.
Sağ ol səni, Yaycı kimi kəndin var,
Anam, doğma Azərbaycan – can Vətən!

Noyabr, 1986 

GECƏLƏR ULDUZA  
DÖNMƏK İSTƏRƏM

Gecələr ulduza dönmək istərəm,
Yanıb işıq saçım mən incə-incə.
Yarıb qaranlığın bağrını dəlim,
Uzaq işığımdan nur alsın gecə!

Gecələr ulduza dönmək istərəm,
Ağ, büllur sulara səpim zərimi.
Ruhumla əks edim bu yer üzünü,
Ən yaxın dost kimi, bir sirdaş kimi!

Gecələr ulduza dönmək istərəm,
Kainat bəzənsin nurumdan mənim.
Daha da işıqlı, parlaq görünsün,
Mənə doğma yurdum, azad vətənim!

1981
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DOSTLAR
İsmayıllı poliklinikasının həkimlərinə

Nə vaxtdır ki, gəlməyirəm bu yerə,
Sizi gördüm, dostlar, qəlbim açıldı.
Məhəbbətim tükənməzdir sizlərə,
Sizi gördüm, dostlar, qəlbim açıldı!

Bu dağ sizin, dərə sizin, çöl sizin,
Bu çöllərdə çiçək sizin, gül sizin.
Nəğmə sizin, mahnı sizin, şer sizin,
Sizi gördüm, dostlar, qəlbim açıldı!

Siz həmişə ürəyimə yaxınsız,
Bu dünyaya mənim kimi baxırsız.
Maşallah ki, bir deyilsiz, axınsız,
Sizi gördüm, dostlar, qəlbim açıldı!

Ona görə xoşbəxtəm mən, şadam mən,
Aranızda nə qəribəm, yadam mən.
Görməmişəm siz tək gözəl adam mən,
Sizi gördüm, dostlar, qəlbim açıldı!

2013

RAZILIQ

Dünyada çaydan da şirin nə var de,
Günəşdən, aydan da şirin nə var de.
Verdiyi paydan da şirin nə var de,
Ana təbiətdən çox razıyam mən!
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Kədərə, möhnətə məlhəm eyləyir,
Ağrıya, hər dərdə məlhəm eyləyir.
Xəstəyə, şikəstə məlhəm eyləyir,
Ana təbiətdən çox razıyam mən!

Dağı arzulasan, Şah dağından keç,
Ürəyin susasa bulağından iç.
Gül dərmək istəsən, istədiyin seç,
Ana təbiətdən çox razıyam mən!

Qoyunu, quzusu yaylaqda gəzir,
Ceyranı, cüyürü oylaqda gəzir.
Məğrur dağkəlləri dağlıqda gəzir,
Ana təbiətdən çox razıyam mən!

Ana təbiətin vurğunu Mövlud,
Gəzməkdən doymayan yorğunu Mövlud,
Sözdən belə qurdu qurğunu Mövlud;
Ana təbiətdən çox razıyam mən!

1994

DƏNIZ

Bəzən sakit olur,
Bəzən də kükrək.
Elə bil çırpınan
Ürəkdir, ürək!
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Hirsindən gəmirir
Sahillərini.
Beləcə ötürür
O, illərini!

Bakı, 1974

BAKI ŞƏHƏRI

Bir əcnəbi dostum dedi Bakının
Nə sərt üzlü küləyi var, küləyi.
Dedim, qardaş, üzdən Bakı sərtsə də,
Ancaq yumşaq ürəyi var, ürəyi!

Dost görəndə süfrə kimi açılır,
Nemətindən gül tək ətir saçılır.
Düşmənini kədər alır, dərd alır
Eşidəndə şörəyi var, çörəyi!

Bəhrəlidir bağçaları, bağları,
Üzə gülür meynə, üzüm tağları.
Gör necə də ətir saçır baharı,
Könül açan çiçəyi var, çiçəyi!

Ayna tutub camalına Xəzəri,
Ələ düşməz aydın, nurlu səhəri.
Bir cənnətdir, dostum, Bakı şəhəri,
Tükənməyən diləyi var, diləyi!

1992
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KƏND MÜƏLLİMİ

İlk müəllimim Adıxan İslamovun  
əziz xatirəsinə

Məktəbdə işlədi çox uzun illər,
Adını tarixə siz yazın, illər!
Xətrini istədi çox bizim ellər,
Unuda bilmirik onu, ay illər,
Çatsa da bu əsrin sonu, ay illər!

Günümüz, həftəmiz, ayımız idi,
Uşaq dünyamızda dünyamız idi.
Sönməz günəşimiz, ayımız idi,
Unuda bilmirik onu, ay illər,
Çatsa da bu əsrin sonu, ay illər!

Məktəb evi idi, həm iş otağı,
Tez-tez keçirərdi bilik yığnağı.
Tərifə tutardı bilən uşağı,
Unuda bilmirik onu, ay illər,
Çatsa da bu əsrin sonu, ay illər!

Sadə, təvazökar müəllim idi,
O bizə vətəndən, torpaqdan dedi:
Sevin bu milləti, xalqı söylədi,
Unuda bilmirik onu, ay illər,
Çatsa da bu əsrin sonu, ay illər!
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Biz onu hörmətlə xatırlayırıq,
Daim uca tutub adın yayırıq.
Gələcək nəsilə örnək sayırıq,
Unuda bilmirik onu, ay illər,
Çatsa da bu əsrin sonu, ay illər!

1999

DÜNYA, FANİ DÜNYADI

Düşünürəm dərindən
Harda qaldı keçən il?!
Sağ idi atam, anam,
İndi yanımda deyil!

Dünya, fani dünyadı,
Alışanam, yananam.
Heç vaxt yaddan çıxmayan
Bir atamdı, bir anam!

Sanki arxamdan uçub
Vüqarlı dağlar mənim.
İndi əlimdən tutan
Dar ayaqda kimdi, kim?!

Harda olsam mən, harda,
Bir yetimcə oğlanam.
Ürəyimdə yaşayan
Bir atamdı, bir anam!

1993
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ŞAİRİN KƏLMƏSİ

Kədərim alışır, ahım odlanır,
Əsəbim sığmayır öz yatağına.
Hövsələm daralır, səbrim tükənir,
Xəyalım qonmayır gül budağına!

Bu necə sitəmdir girib canıma,
Qollarım sustalıb düşüb yanıma.
Süstlük yaraşmayır bu ad-sanıma,
Heyranam dənizin çağlamağına!

Gündüzüm gecəmdən zil qaranlıqdır,
Yaxşıya pis demək bir yamanlıqdır.
Şairin kəlməsi nə bir anlıqdır,
Gərək həkk olunsun el bayrağına!

1979

AZADLIQ

Azadlığı eşitdim,
Azad günü görəndə.
Hər kəs deyə bildiyi
Səsi, ünü görəndə!

Azadlığı eşitdim,
Özüm dustaq olanda.
Göz yaşlarım silinib,
İşıq, çıraq olanda!
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Azadlığı eşitdim,
Xalqım azad olanda.
İmperiya çökəndə,
Uçub bərbad olanda!

1991

AZƏRBAYCANIQ

İndi müstəqilik, indi azadıq,
İndi bir ünvanlı, soyadlı adıq.
Heç kimə nə düşmən, nə də ki yadıq,
Dosta dost ürəkli Azərbaycanıq!

Cavanşir qeyrətli, Babək vüqarlı,
Koroğlu cüssəli, Nəbi tutarlı,
Payızı baharlı, qışı baharlı,
Qoynu gül-çiçəkli Azərbaycanıq!

Bayrağı üçrəngli, Ay yaraşıqlı,
Gerbi ürəkaçan, nurlu, işıqlı,
Təzə bəlli olan yolu işıqlı,
Parlaq gələcəkli Azərbaycanıq!

1993
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TALEYIMI BU TORPAĞA  
BAĞLADIM

Görən, bu yol məni hara aparır,
Meşəyəmi, çəmənəmi, çöləmi?!
İldırımlı, sıldırımlı dağamı,
Bir ətirli çiçəyəmi, güləmi?!

Görən, bu yol məni hara aparır,
Günəşəmi, ulduzamı, ayamı?!
Kədərəmi, qüssəyəmi, qəməmi,
Sevincəmi, nəşəyəmi, toyamı?!

Görən, bu yol məni hara aparır,
Qoşqaramı, Kəpəzəmi, bilmirəm.
Bulağamı, gurşadamı, seləmi,
Dəryayamı, dənizəmi, bilmirəm!?

Hara məni aparsa da, nə qəmim,
Bir sel olub dərələrdə çağladım...
Mən ki hədər yaşamadım ömrümü,
Taleyimi bu torpağa bağladım!

1980

VÜQAR, DÖZÜM QƏZƏLİDİR  
BU DAĞLAR

Dağa çıxdım, təbiəti seyr etdim,
Çiçəklərin gül rənginə vuruldum.
Bahar mehi üz-gözümə dəydikcə,
Bu gözəllik qucağında məst oldum!
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Palıda bax, gözlərinə dönüm mən,
Bir el onun kölgəsində dincələr.
Qayalarda bitən xallı lalələr,
Mənə necə boy göstərər, əl elər!

Gülüşünə qurban olum nərgizin,
Təbəssümü açdı məni reyhanın.
Təbiətə vurğun ürəklər bilər,
Ləzzəti var burda keçən hər anın!

Burda həftə ayaq saxlar, ay toxtar,
İl getmərəm, deyər illər keçdikcə.
Bu yamyaşıl mənzərələr, lövhələr,
Ürəklərə ilham verər gör, necə?!

Şair olar burda şair olmayan,
Vüqar, dözüm qəzəlidir bu dağlar.
Azərbaycan gözəlliklər yurdudur,
Gözəllərin gözəlidir bu dağlar!

1997

MOLLALAR DƏRƏSİ1

Mollalar dərəsi yoğrulub daşdan,
Daşı bir şəhəri təmin eləyər.
Bir bəni-insan da daşına dəyməz,
Təkcə şaxıyanda şimşəklər dəyər!

Burdan daş aparmaq çətindir, çətin,
Aparsan çəkərsən zülm, dərdi-sər.

1 Mollalar dərəsi İsmayıllıda yer adıdır
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Odur ki, bu yerdə daş qalaq-qalaq,
Yığılıb, tökülüb, qalıb sərasər!

Bu dərə sıldırım qayalıqların –
Uzanıb yerləşir ətəklərində.
Buranın adı da saxlanır gizli,
Yoxdur nə elmdə, nə də ki dində!

Burdakı daşlara çəkici vursan,
O dəmdə bölünər düz iki yerə.
Elə bil ağacdır yonmaq istəsən,
Yona da bilərsən gündə min kərə!

Heyif ki, bu daşdan yığıb arana,
Apara bilmirəm, nə eləyim mən?!
Yoxsa bu dərənin hamar daşından,
Özümə hörərdim uca göydələn!

Mollalar dərəsi yoğrulub daşdan,
Daşı bir şəhəri təmin eləyər.
Bir bəni-insan da daşına dəyməz,
Təkcə şaxıyanda şimşəklər dəyər!..

1978

ŞAİR

Bir şair xətrimə dəysə də mənim,
Bir şair sözümü əysə də mənim,
Bir şair üzümə söysə də mənim,
Şairə zərrə də kin olmaz məndə,
Şairə hörmət var bu yer üzündə!
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Şairi dərindən duyan şairdir,
Şairin ürəyi möcüzə, sirdir.
O bəzən quzudur, bəzən də şirdir,
Yaxşıyla yaxşıdır, pis ilə pisdir,
Vicdanı müqəddəs, eşqi təmizdir!

Deyirəm, dünyada şairlər kimi,
Hamının bir ötə sazının simi.
Gör necə şerlər demiş Nizami:
Ağıllı bir adam, söz sərrafı bil,
Əvvəlcə düşünər, sonra açar dil!..

Şairin hər sözü gövhərdir, gövhər,
Füzuli günəşsə, Vurğun al səhər!
Hardasan Nəbati, aşıq Ələsgər,
Qəlbə sevinc verir sizin şeriniz,
Dünyada nə olar sevincdən əziz!

Keçsə qərinələr, ötsə əsrlər,
Söz qoşan, söz deyən ölməz şairlər.
Böyük Nəsimitək dönməz şairlər,
Nə bir unudular, nə yaddan çıxar,
Ancaq ürəklərdən boylanıb baxar!

Rəsullar, Müşfiqlər hələ diridir,
Şerdə, sənətdə dünya sirridir.
Müzəffər, Kürçaylı, Nəbi Xəzridir,
Bizim əsrimizin söz sarvanları,
Çox gözəl çəkirlər nəzmə diyarı!..
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Bir şair xətrimə dəysə də mənim,
Bir şair sözümü əysə də mənim,
Bir şair üzümə söysə də mənim,
Şairə zərrə də kin olmaz məndə,
Şairə hörmət var bu yer üzündə!..

1986

VURĞUN SEVƏN  
TALISTANDAN IDI O

Jurnalist dostum Rəfael Rzayevin  
əziz xatirəsinə

“İnşaat”da işləyirdi Rəfael,
Bu qəzetin gözü idi, ziyası.
Qələminə heyran idi oba, el,
Xoş gəlirdi ərzə səsi, avazı!

Vurğun sevən Talıstandan idi o,
Cənnətməkan, gülüstandan idi o.
Xasiyyəti qəlbə yatan idi o,
Heyif, qaldı gözlərində murazı!

İpək kimi yumşaq idi ürəyi,
Qırmaz idi nə bir gülü, çiçəyi.
Onda idi sevən bülbül diləyi,
Al günəşdən yoğrulmuşdu mayası!

Nə təmənna, nə bir xeyir umurdu,
O, yaxşılıq eləməkdən doymurdu.
Səni fikir çəkməyə də qoymurdu,
Dostlarının baharıydı, tər yazı!
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Mövlud Teymur xatırlayır onu çox,
Bu dünyaya, ərzə yayır onu çox,
Yaxşılığın sahili yox, sonu yox,
O bir dəniz havasıydı, havası!

2009

BİR KƏND VAR

Bu dünyada bir oba var, bir kənd var,
Çox doğmadır, çox əzizdir mənimçün.
Yorulmaram hey üzsəm də qoynunda,
Bir ümmandır, bir dənizdir mənimçün!

Göz açandan mən bu kəndi tanıdım,
Neçə gözəl bir gülşəndi tanıdım.
Bu reyhandı, bu süsəndi tanıdım,
Məhəbbəti əvəzsizdir mənimçün!

Mövlud Teymur öz kökündən ayrılmaz,
Öz soyundan, öz görkündən ayrılmaz.
Bu yerlərin dağ-dikindən ayrılmaz,
Gözəlliyi misilsizdir mənimçün!

2000
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DAĞLAR YAZDA

Dağlar təmizləndi dumandan, çəndən,
Qəlbdən təmizlənən qüssə, kədər tək.
Baxın, bu dağlara yaxından-gendən,
Dağlar büllurlaşıb sanki səhər tək...

Baxarsan, baxmaqdan doya bilməzsən,
Dağlar elə bil ki, sərgi salonu!
Qardaş, bu dağları duya bilməzsən,
Dağların olmasan bir gün mehmanı.

Güneyi dağların bahar fəslidir,
Quzeyi dağların qış-oğlan çağı.
Güneydə otu da al-qırmızıdır,
Quzeydə dümağdı gülü, yarpağı.

Köksündə lalədən qızıl nişanı,
Başında buluddan örpəyi vardır.
Təbiət dağları bir sirr yaradıb,
Qışda da yarpağı, çiçəyi vardır!

Qoynunda çağlayan şəffaf bulağı,
Otunda kükrəyən ətir seli var.
Bizim bu dağların xallı turacı,
Qartalı, qumrusu, öz bülbülü var!

Hər yalı-yamacı çiçək sərgisi,
Ürək sehirləyir düzü, ormanı.
Qardaş, bu dağları duya bilməzsən,
Dağların olmasan bir gün mehmanı!

1979
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DAĞKƏLİ

O qədər kökələr, piy basar onu,
Qar üstdə uzanıb-yatar dağkəli!
Üşütməz canını qışın sazağı,
Şirin yuxusunu dadar dağkəli!

Zərrə də soyuqluq nədir hiss etməz,
Qar da köklüyünü qram əritməz.
Yoxdur bu heyvana dağlarda əvəz,
Ağ, salxım buzları udar dağkəli!

Əhsən canındakı bu böyüklüyə,
Çıxanda hündürə, uca zirvəyə.
Sanarsan heykəldir baş vurur göyə,
Baxdıqca ürəyə yatar dağkəli!

1978

İSMAYILLI DAĞLARI

Əyilməzdi, vüqarlı,
İsmayıllı dağları!
Al-əlvandı, baharlı,
İsmayıllı dağları!

Ətəkləri kükrəkdi,
Sel-suları yüyrəkdi.
Tər sünbüldü, çörəkdi,
İsmayıllı dağları!
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Nəğməlidi, udludu,
Quşları qanadlıdı.
Sərt baxışlı, odludu,
İsmayıllı dağları!

1976

ÇƏTİNLİK

Çirmələyib şalvarımı dizədək,
Çox olub ki, gur çaylardan keçmişəm.
Şəlalələr nəğməsindən doymayıb, - 
Bulaqların buz suyundan içmişəm!

Yoxuş qalxıb, eniş enib neçə yol,
Qonşu kəndə dərs deməyə getmişəm.
Qasırğaya, qara, buza baxmayıb,
Sinə gərib sərt küləyə getmişəm!

Gündə tezdən sökülməmiş dan yeri,
Qaranlığı yolda səhər etmişəm.
Ürəyimdə sevinc, fərəh, təntənə,
Xoş arzuma, murazıma yetmişəm!

Müəllimlik eləmişəm doqquz il,
Uca dağlar, qoca dağlar qoynunda.
Pirinsipli olduğumdan, bəlkə də,
Uduzmadım çətinliklər oynunda!
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Xatırlayıb o günləri bir daha,
Deyirəm ki, dağ dözümlü olmuşam.
Onda bir az cavan idim, gənc idim, 
İndi artıq daha yaşa dolmuşam!

1988

ÇƏKMƏ HƏR YETƏNI  
SORĞU-SUALA

Dağların dərdini dumandan soruş,
Çöllərin ətrini reyhandan soruş.
Bağların barını bağbandan soruş,
Çəkmə hər yetəni sorğu-suala!

Meşənin yaşını palıddan soruş,
Yağışın gücünü buluddan soruş.
Yaxşı adamları Mövluddan soruş,
Çəkmə hər yetəni sorğu-suala!?.

1988

GETMƏ YAD ÖLKƏYƏ

Ağlını başına topla, oğul, sən, 
Vətən qibləgahdır sənə, bu vətən.
Getmə yad ölkəyə, getmə, qətiyyən,
Qürbətdə yaşamaq yaşamaq deyil,
Sənə qəm gətirər, darıxarsan bil!
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Günün qara olar, gündüzün gecə, 
Yuxun ərşə çıxar dan sökülüncə!
Çıxmaz xatirindən bu yol, bu küçə,
O yerlər səninçün bu yerlər deyil,
Sənə qəm gətirər, darıxarsan bil!

İnanma deyilən sözə, söhbətə,
“Gəl” deyən olsa da sənə qürbətə,
İnan qəlbimdəki səsə, öyüdə:
Qürbətdə yaşamaq yaşamaq deyil,
Sənə qəm gətirər, darıxarsan bil!

1992

YOX, GEDƏ BİLMƏRƏM...

“Sən kənddə-kəsəkdə niyə qalmısan,
At kəndin daşını çıx, get şəhərə”.
Həmişə bu sözlər deyildi mənə
Anadan olduğum kənddə min kərə!

Vurdum bu sözləri qulaq ardına
Mən kənddə qalmağın xoş arzusuyla.
Sarı zəmilərə baxıb öyündüm
Vətən dövlətiylə, el ruzusuyla!

Dedim ki, şəhər də, kənd də gözəldir,
Kəndin kənd yeri var, şəhərin şəhər.
Kənddə də şəhərdə olduğu kimi
Günəş salamlayır bizi hər səhər!
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Kəndin dağ havası milyona dəyər,
Tərk edib dağları hara gedim mən?
Dağlar ki, əzəmət bəxş edib mənə,
Getsəm, uca dağlar küsməzmi məndən?!

Yox, gedə bilmərəm, gedə bilmərəm,
A yaşıl çəmənlər, a gen düzənlər.
Mənim ürəyimi öz kəndim kimi
Oxşaya bilərmi uzaq şəhərlər?!

“Sən kənddə-kəsəkdə niyə qalmısan,
At kəndin daşını çıx, get şəhərə”.
Bəlkə də, bu sözlər deyildi mənə
Anadan olduğum kənddə min kərə!

1978

EŞİDİN MƏNİ

Bir qolum Bakıdır, bir qolum Təbriz,
Dünyada mənimçün bunlardan əziz, - 
İkinci bir şəhər yoxdur, şübhəsiz,
Eşidin, a dostlar, eşidin məni!

Bakı bir anadır, Təbriz bir ana,
Dayanıb mehriban, durub yan-yana.
Bağlıyam həm ona, həm də ki buna,
Eşidin, a dostlar, eşidin məni!
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İkisi bir çiçək olubdur mənə,
Gör necə yaraşır ana vətənə.
Nəğmələr qoşuram gözəl hüsnünə,
Eşidin, a dostlar, eşidin məni!

1987

HƏQİQƏTİN YOLUNDA

Mən dünyada məşəqətlər çəkmişəm,
Qəm daşıyıb, möhnət, kədər çəkmişəm.
Gecə-gündüz, axşam-səhər çəkmişəm
Həqiqətin, düzgünlüyün yolunda!

Min əzaba, çətinliyə dözmüşəm,
Sinə gərib sərt küləyə dözmüşəm.
Əyriləri birnəfəsə əzmişəm
Həqiqətin, düzgünlüyün yolunda!

Odur məndən xoşu gəlmir çoxların, -
Azğınların, harınların, toxların,
Yaman dəyir yamanlara oxlarım,
Həqiqətin, düzgünlüyün yolunda!

1982

MƏN ÖNDƏ GEDƏNDƏ

Mən öndə getməyin, öndə olmağın,
Həmişə fikrində, arzusundayam.
Elə ki, görürəm öndə gedirəm,
Sanıram ömrümün tər yazındayam!
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Sanıram xoşbəxtəm, bu xoşbəxtliyə,
Mən gəlib çatmışam alın tərimlə.
Odur ki, fəxr etmək düşür yerinə - 
Hər nurlu gecəmlə, al səhərimlə!..

Necə də ürəyim qürrələnməsin,
Mən öndə gedəndə, öndə olanda?!..
Deyirəm, nə qədər ağır sayılar,
Adam da geridə, dalda qalanda!

Mən öndə getməyin, öndə olmağın,
Həmişə fikrində, arzusundayam.
Elə ki, görürəm öndə gedirəm,
Sanıram ömrümün tər yazındayam!..

1977

QIZILGÜL QIZILDIR  
QƏDIRBILƏNƏ
Oğlum Orxana

Bir ağac kəsilsə, çay haray salar,
Şəlalə sızlayar, bulaq ağlayar.
Əgər palıd olsa yerə yıxılan,
Çinar nalə çəkər, qovaq ağlayar!

Reyhana toxunma, nərgizə dəymə,
Bənövşə qəlbini qırma, ay Orxan.
Qızılgül qızıldır qədirbilənə,
Qədirbilməyənə bir oxdur tikan!
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Əgər susuzluqdan yanırsa bir gül,
Sən arxın ağzını oraya döndər.
Görsən ki, dağılıb yol boyu buğda,
Sən onu topla, yığ, anbara göndər!

Otu tapdalama, o da ruzudur
Südəmər quzuya, ana qoyuna.
İnsan yıxmağa yox, qaldırmaq üçün,
Gəlibdir əzəldən nurlu cahana!

Noyabr, 1989

VƏTƏN

Bilirsən “Vətən” nədir?
Vətən Ana deməkdir.
Biz vətənsiz heç nəyik,
Bu heç kimə deyil sir!

Vətəni də qorumaq
Borcumuzdur müqəddəs.
Axı, Ana Vətənə
Yoxdur dünyada əvəz!

1974

AYRILA BİLMİRƏM

Buynuz. Ata yurdum, Canalı dağı,
Çiçəkli dərələr, güllü yamaclar.
İnsanın ruhuna təravət verir,
Min qollu-budaqlı yaşıl ağaclar!
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Elə bil bir cənnət guşəsindəsən,
Oturub palıdla söhbət edirsən:
Dözümü, vüqarı xəbər alırsan,
Di hardan gəlirsən, hara gedirsən?!

Uca zirvələrə qalxıram deyir,
Bu dərin dərədə görmürlər məni.
Bu sözdən necə də xoşhallanıram,
Deyirəm, saxlasın qoy Allah səni!

Bir gün bu yerlərdən uzaq düşəndə,
Sanıram qəmlidir qəlbə yaxınım.
Bezikib, yorulub, usanıb çayım,
Düşüb tutarından selim, axınım!

Ayrıla bilmirəm ana kəndimdən,
Ayrılsam ayrılıq soldurar məni.
Odur ki oturub bu dağ dibində,
Mən cənnət sayıram bu göy çəməni!

1991

DAĞLAR

Hər tərəfin zümrüd dona bürünüb,
Qaya, təpə arxanızca sürünüb,
Ən uzaq yer zirvənizdən görünüb.
Ürəyimdən qopan bir səs, səda var:
Seyrangahdır qayan, düzün, a dağlar!
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Ağ şəlalə bir ağ rəngli duvaqdı,
Sinən üstə nəğmə ötən bulaqdı.
Hüsnün sənin ay camallı çıraqdı,
Sənin gözəl xoş səfalı qoynun var,
Sevdim sizi, deyim düzün, a dağlar!

Gəl, sevgilim çıxaq, gəzək ikili,
“Xoş gəlmisiz” – desin bizə dağ beli.
Könlümüzü oxşasın gur nəfəsli,
Həzin səsli, zümzüməli bulaqlar,
Aşiqiniz oldum sizin, a dağlar!

1977

AX-OX ÇAYI

Xənəyə kəndinin girəcəyində
Vüqarlı dağlardan axan bir çay var.
Hər onun yanından ötüb keçəndə
Görürəm bu yerdə min ahu-vay var!

Bu çayın adına Ax-ox deyirlər,
Görünür, adama ax, ox verəndi.
Yayın istisində quzuya dönüb,
Baharda şir kimi ömür sürəndi!

Bir zaman bu çayda körpü olmayıb,
Deyirlər, çox adam aparıb bu çay.
Yeri dalğın qoyub, göyü pərişan,
Min oyun, mərəkə qoparıb bu çay!
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Ay aman, bu necə addır söyləyib,
Dəyişin adını çox-çox deyirlər.
Kədər verdiyiçün, qəm verdiyiçün,
Bu çayın adına Ax-ox deyirlər!

İsmayıllı, 1985

LƏNƏT DAŞNAKA

Xocalıda qırğın oldu,
Ölən yığın-yığın oldu.
Bunu edən azğın oldu,
Lənət daşnaka, daşnaka!

Düşünmədi qonşuluğu,
Bir zamanlar qarşılığı.
Xoş rəftarı, xoş qılığı,
Lənət daşnaka, daşnaka!

Duz-çörəyi itirdi də,
Ləkə, paxır götürdü də.
Haqqa ziyan yetirdi də,
Lənət daşnaka, daşnaka!

Gedər-gəlməz yoldu yolu,
Yadın kölə, nökər, qulu.
Tanımayır sağı, solu,
Lənət daşnaka, daşnaka!
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Axır gəlib dara düşdü,
Çovğun, boran, qara düşdü.
Deyərdim ki gora düşdü,
Lənət daşnaka, daşnaka!

1994

GƏBƏRƏ YERINDƏ,  
ÖLƏ YERINDƏ

Hərə özünədi, hərə özünə,
Sancasan nizəni düşmən gözünə.
Dərs olsun, görk olsun daşnak-yüzünə,
Gəbərə yerində, ölə yerində!

Mövlud lənət dedi zatı qırığa,
Nələr törətmədi bu daşnak-dığa!?.
Qanmır gücü çatmaz möhtəşəm dağa,
Gəbərə yerində, ölə yerində!

1992

DƏRD

Dərdim min dərddən doğur,
Səddən, sərhəddən doğur.
Şəhərdən, kənddən doğur,
Hələ ki dözürəm mən!
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Araz dərdim – dağ dərdim,
Yıxır məni bax, dərdim.
Hələ Qarabağ dərdim...
Yan-yana düzürəm mən!

2000

QURTARMAZ DEMƏKLƏ,  
SADALAMAQLA

Mən nələr görmüşəm, nələr görmüşəm,
Anasız balanı mələr görmüşəm.
Günün günortası günəşli göydən
Narın yağışları ələr görmüşəm!

Qışın oğlan çağı yaz paltarında
Bir başdan xarabı qaçan görmüşəm.
Aslan bədənlini, fil cüssəlini
Hünər meydanında siçan görmüşəm!

Ey vah! Nə qəribə qəriblik gördüm
Qürbəti özünə vətən bilən var.
Bu eşqlə, həvəslə ömür eləyib
Elə orada da itib ölən var!

Yeyib çörəyini ana vətənin
Haqqı, ədaləti danan görmüşəm.
“Milçək qana gedər” el məsəli var,
Nadanı var üstə qonan görmüşəm!
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Mən nələr görmüşəm, nələr görmüşəm,
Min ilə bərabər günlər görmüşəm.
Ürək bulandıran, qulaq batıran
Fəryadlar, fəğanlar, ünlər görmüşəm!

Qurtarmaz deməklə, sadalamaqla,
Min çirkin əməli lənətləmişəm.
Uğurlu işləri, gözəl işləri
Görəndə min dəfə əhsən demişəm!

2000

XOR BAXAR

Qeyrətini, namusunu itirən
Xeyir verməz Vətəninə, elinə.
Vicdanına, məncə, ləkə gətirən
Xor da baxar doğma ana dilinə!

1977

ADAM

Danaçı kəndindən dana bir adam,
Öküzə oxşayan yekəpər adam.
Oturub, yayxanıb stol başında,
Vəzifə başında - əlli yaşında.
Mənə - gətir – deyir, mənə - ver – deyir,
Yoxsa işin çətin düzələr deyir!
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Şükür heyvanına! Şükür min kərə!
Yeyib el malını şişən bu dana,
Fikir də verməyir zavala düşən
Bu ana torpağa – Azərbaycana!
Yanına gələnə gətir söyləyir,
Acından ölənə gətir söyləyir!
Tutub qulağını buran yox onun,
Əzib-ovuşduran yox ağız-burnun!
Orda sökür, didir, burda dağıdır,
Cibinin xeyrinə vicdanı satır!
Belə adamları toztək kürümək,
Onda vətən azad olar, bil, demək!

1992

SƏN MƏNƏ KÖMƏK OL

Sən mənə kömək ol, Allahım mənim,
Danışıq, gülmək ol, Allahım mənim!
Sən məni “yaşamaq” sözlə əzizlə,
Xoş, gülər sifətlə, üzlə əzizlə.
De ki, “ölüm səndən çox-çox uzaqdı,
Ölən tülkü lələ, ac yalquzaqdı!
Qəlbi tox, mehriban bəndəm olmusan,
Şəhərdən gen gəzib, kənddə olmusan.
Əməyə, zəhmətə bağlanmısan sən, 
Al günün altında dağlanmısan sən!
Bərəkət əkmisən, ruzi yığmısan,
Yalanı itirib, düzü yığmısan.
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Haqla, ədalətlə ömür sürürsən,
Allahla, imanla işlər görürsən!
Odur ki tanıyıb səni yaxından,
Ayıra bilmərəm bu sel-axından!”
Allahım, onunçün yolun olmuşam,
Həmişə yanında qulun olmuşam!

2001

NİYAZIN TƏKAN ATINA

Təkan təkan verdi, cumdu irəli,
Dərəni, təpəni bir anda keçdi.
Dəli küləklər də atını mindi,
Təkana çatmadı, gördü ki gecdi!

Təkan Təkan idi Qırata bənzər,
Qanadı şimşəkdən, alovdan idi.
Dayanmaq bilmirdi, durmaq bilmirdi,
Bir anda mənzilə o çatan idi!

Gecə aran yeri, gündüz dağ yeri,
O, hansı dərədən, düzdən keçmədi?
Göydən od yağanda, bürkü düşəndə,
De hansı bulaqdan, çaydan içmədi!?

Ayağı dəyməyən yerlər qalmadı,
Təkan tənha idi yollar yormaqda.
O, şahə qalxanda yer titrəyirdi,
Ona heyran idi aran da, dağ da!
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Bir gün onu gördüm dumanda, çəndə,
Üstündə sahibi Niyazdır gələn.
Elə bil şimşəkdən qanad taxmışdı,
Nə dərə bilirdi, nə də yal, bələn!

Təkan Təkan idi Qırata bənzər,
Ondan öyrənmişdi hər xasiyyəti.
Dayanmaq bilmirdi, durmaq bilmirdi,
Bir anda mənzilə o çatan idi!

1999

BU YERLƏRİN  
KOROĞLUSU

Uca dağlar qucağında boy atdım,
Dağlar kimi bərkidi qol-qanadım.
Tövşümədi, büdrəmədi Qıratım,
Bu yerlərin Koroğlusu mənəm, mən!

Dəli-dolu dəlilərdi sağ-solum,
Ədalətdir, həqiqətdir düz yolum.
Qorxutmadı məni ölüm, nə olum,
Bu yerlərin Koroğlusu mənəm, mən!

Dədə Qorqud qopuzundan cüc aldım,
Nərəm ilə düşmənlərdən öc aldım.
“Cəngi”, “Misri” havasında ucaldım,
Bu yerlərin Koroğlusu mənəm, mən!
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Qorxum yoxdur xotkardan, nə paşadan,
Məndən qaçır oğru, əyri, şarlatan.
Məni vüqar, əzəmətdir yaşadan,
Bu yerlərin Koroğlusu mənəm, mən!

Adım torpaq, təxəllüsüm bu yurddu,
Dostum əzm, həmdəmimsə qürurdu.
Cavab verdim məndən məni kim sordu,
Bu yerlərin Koroğlusu mənəm, mən!

1990

NƏ GÖZƏL ÜRƏYINIZ VAR

Yayın ortasında, iyul ayında,
Soyunub çimərdik Göyçay çayında.
Baxardı sahildən ağcaqayın da,
Deyərdi nə gözəl üzməyiniz var!

Çıxıb geyinərdik paltarımızı,
Biz seyrə gedərdik bağlarımızı.
Dinərdi çöllərin al lalə qızı,
Deyərdi nə gözəl gəzməyiniz var!

Yorulub, usanıb kəndə gələrdik,
El-oba, od-ocaq nədir bilərdik.
Ağsaqqal bir qoca əlində çəlik,
Deyərdi nə gözəl ürəyiniz var!

1996
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ALİM, VƏTƏNDAŞ

Ömür istedaddı, ömür zəkadı,
Kimində az olur, kimindəsə çox.
Kiminin ömründə neçə ixtira,
Kiminin ömründə bir ixtira yox!

Hamı alim olsa, daha alimlik,
De kimə lazımdı, kimə gərəkdi.
Di gəl ki, vətəndaş tapmaq istəsən.
Alimlər içində şox azdı, təkdi!

Alim var seçilmir dağda çobandan,
Alim var aranı dağa sürüklər.
Alim var getdiyi yol daş-kəsəkdi,
Alim var yolunda güllər, çiçəklər!...

1996

GÖZƏLDIR

Adam var çox zəif, çox gücsüz olur,
Həqiqət önündə, düzlük önündə.
Beləcə böyüyüb, həm yaşa dolur,
Bilməyir gördüyü işin yönün də!

Bilmir ki, sevinci arzulayanda
Kədər də pusquda durub o yanda!
Kəsməz dərisini qılınc da qında,
Gərək tanıyasan heyvan gönün də!
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Yaxşını yamandan seçə biləsən,
Mələyi idbardan seçə biləsən.
Aqili nadandan seçə biləsən,
Qədrini biləsən xoş səs, ünün də!

Nəğmədir ürəyin şirin məlhəmi.
Neynirəm kədəri, qüssəni, qəmi.
Gözəldir dünyada şeir aləmi,
Şeirlə dil açır ürəyim gündə!

1982

QOY ELİM DESİN

Nə elə tanınmış bir şairəm mən,
Nə elə dillərdə gəzir şöhrətim.
Ancaq dəyanətdə, mübarizlikdə,
Hələ əyriləri əzir şöhrətim!

Susmadım önündə bir yol namərdin,
Həmişə sözümü qorxmadan dedim.
Məni el içində bir az tanıtdı,
Düzü, şairlikdən sərtlik şöhrətim!

Məni tanıyanlar yaxşı tanıyır,
Əyri adamların gözünə oxdum.
Yadıma çox gəlir kəskin olmağım,
Yadıma gəlməyir əsnədim, qorxdum!
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Nə elə tanınmış bir şairəm mən,
Nə elə dillərdə gəzir şöhrətim.
Ancaq dəyanətdə, mübarizlikdə,
Hələ əyriləri əzir şöhrətim!

Yedim halallıqla duzu, çörəyi,
Yemədim dönükün haram tikəsin.
Mən necə dözümlü, mübariz oldum,
Qoy ana Vətənim, qoy elim desin!

1979

NƏ OLAR

Qışın gözəlliyi qışbaşı qardır,
Yazınkı gül-çiçək, payızın xəzəl.
Yayın al günəşi, qızmar günəşi
Dayanma, qaç! – deyir dənizə əvvəl!

Heyranam dörd fəslin gözəlliyinə,
O bundan gözəldir, bu ondan gözəl.
Dünyada nə olar bu dörd fəsilə
Söyləyin yaraşan insandan gözəl?!.

1987
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ƏSL MÜƏLLIM OLDUN

İsmayıllı rayon Təhsil şöbəsinin müdiri,  
Respublikanın Əməkdar müəllimi Rasim  

Hacıbaba oğlu Orucova

Vətənə, elə bağlı,
Bu ana dilə bağlı.
Elmə, təhsilə bağlı,
Əsl müəllim oldun!

Duydun doğru deyəni,
Halal çörək yeyəni.
Sevdin eli, vətəni,
Əsl müəllim oldun!

Müdir oldun, müdirlik,
Bizdə yaratdı birlik.
Ucaltdı səni bilik,
Əsl müəllim oldun!

Səliqə, sahman etdin,
Hər zaman, hər an etdin.
Qaranlığı dan etdin,
Əsl müəllim oldun!

Ad aldın ad içindən,
Biri oldun üçündən.
Enmədin öz bürcündən,
Əsl müəllim oldun!
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Mən səni tanıyandan,
Düşdü yadıma atan.
Dərsini aldın ondan,
Əsl müəllim oldun!

Mövludun həmkarısan,
Könlünün baharısan.
Sən vətənin barısan,
Əsl müəllim oldun!

2005

QOCA TUT AĞACI

Ana kəndimizin girəcəyində
Qoca tut ağacı kövrəldir məni.
Hər gəlib gedəndə uşaq günlərim
Düşür xatirimə, məst edir məni!

Deyirəm min dəfə çıxmışam ona,
Şirin nemətindən doymayıb ürək.
Sevincim göyərib çiçəkləyibdir
Hər bahar göyərib yarpaqlayan tək!

Yaman qocalsa da o tut ağacı
Ruhumu oxşayıb, könlümü alıb.
İndi biz oğullu, qızlı olmuşuq,
O tutsa, hələ də tək-tənha qalıb!
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Kimdədir bu sirrin açarı, kimdə,
Çətindir sualın cavabı məncə?!
Qocaman ağacın halına yanmaq
Hamının ən böyük borcudur öncə!

Onu biz qoruyub, saxlamalıyıq 
O ötən günlərdən ərməğan kimi.
Hər gəlib gedəndə uşaq günlərim
Düşür xatirimə bir dastan kimi!..

1987

XATIRƏM VAR

Uşaqlığım itən dağda, qayada,
Şalvarımın ilişdiyi payada,
Dərsdən qaçıb gizləndiyim tayada
Unudulmaz xatirəm var, xatirəm!

Canalının çiçəyində, gülündə,
Bülbül ötən çəmənində, çölündə.
Əsən sərin küləyində, yelində
Unudulmaz xatirəm var, xatirəm!

Göyçay çayın nəğməsində, səsində,
Durnaların qatarında, dəsində,
Hər yolunda, cığırında, izində
Unudulmaz xatirəm var, xatirəm!
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Ağacların başındakı yuvada,
Quzuları otardığım talada,
Neçə dəfə yıxıldığım çalada
Unudulmaz xatirəm var, xatirəm!

Ulduzunda, Günəşində, Ayında,
Payızında, baharında, yayında,
O illərin hər günündə, ayında
Unudulmaz xatirəm var, xatirəm!

1990

CANALI DAĞ

Səndən doymaq bilmir ürək,
Sənsiz bir yol gülmür ürək.
Ətirlidir səndə çiçək,
Canalı dağ, Canalı dağ!

Kəndimizin Qoşqarısan,
Dözümüsən, vüqarısan.
Bərəkəti, nübarısan,
Canalı dağ, Canalı dağ!

Şah palıdın, xan çinarın,
Gözəlidir ağacların.
Tükənməzdir dövlət, varın,
Canalı dağ, Canalı dağ!
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Heyvanların minbir cürü,
Var maralı, var cüyürü.
Dağkəllərin sürü-sürü,
Canalı dağ, Canalı dağ!

Sən gözəllik timsalısan,
Xoş arzular amalısan.
Şeir-sənət baharısan,
Canalı dağ, Canalı dağ!

1992

ANA TƏBIƏT

Ay ana təbiət, ana təbiət,
Nə qədər gözəlsən, ülvisən belə!
Elə bil gəlinsən bəzənib qəşəng,
Min sığal çəkmisən o qumral telə!

Çaylar, sellər, sular tükənməz varın,
Aynalı bulaqlar şərbətin olub.
Çölün anadilli, düzün kəklikli,
Meşən maral ilə, əliklə dolub!

Ay ana təbiət, ana təbiət,
Nə qədər gözəlsən, ülvisən belə!
Vurğunam zirvədə süzən qartala,
Çəməndə heyranam, matam bülbülə!



İsmayıllı dağları

117

Dili zümzüməli, nəğməli, neyli,
Sal daşdan asılan ağ şəlalən var.
Ətirli zanbağın, qızılgüllərin,
Reyhanın, nərgizin, xallı lalən var!

Könül ovsunlayan, göz sehirləyən,
Başı ərşə çatan şiş dağların var.
Ay ana təbiət, sevin ki, sənin
Azərbaycan kimi bir diyarın var!

1973

QURBAN OLUM

Azərbaycan, ürəyimsən, canımsan,
Qurban olum torpağına, daşına.
Sənin hansı gülşənindən söz açım,
Fikrim uçur Savalanın başına!

Yada düşür Şəhriyarlı Təbrizim,
Mənə doğma əzizlərdən əzizim.
Nə vaxtadək həsrət çəkib baxacaq,
Səhənd dağa başı qarlı Kəpəzim?!

Xiyabanı, Səttarxanın qüdrəti,
Əzəməti yer üzünə bəllidir.
Bəs onların obasına, elinə
Burdan-bura getmək olmur, bu nədir?!
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Həsrət qəlbə bir sədd çəkib Arazım,
Bəs bu dərdə necə dözüm, qardaşım.
Haçan ellər qurtaracaq bu dərddən,
Ay kədərim, fikrim, hissim, təlaşım?!

Ürəyimdə çoxdan budur diləyim,
İstəyirəm o yerləri bir gəzim...
Yada düşür Şəhriyarlı Təbrizim,
Mənə doğma əzizlərdən əzizim!

1986 

BAKI

Bakı gözəl şəhər, gözəl bir yerdi,
Qoynu rayihəli, gül-çiçək dolu.
Oğul istəyirəm alıb əlinə
Sazıyla vəsf edə keçdiyi yolu!

Bakı! Ey küləklər, yellər məskəni,
Xəzər sahilində ucalan şəhər!
Ağsaqqal, pirani, müdriklər kimi
Gün-gündən böyüyən, qocalan şəhər!

Əsrlər ötsə də, illər keçsə də,
Əksilməz qoynundan insan axını.
Əsən gilavara, qopan xəzriyə,
Açmısan daima geniş yaxanı!
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Böyükdür hünərin, əzmin, qüdrətin,
Çox sinə gərmisən çətinliklərə.
Bu günü – ağ günü qazanmaq üçün
Döyüşdün, vuruşdun azı min kərə!

Halaldır ellərin alqışı sənə,
Adına min dastan yazılsa azdı.
“Bakı, sabahın xeyir” hər oxunanda,
Deyirəm nə gözəl, şirin avazdı.

Bakı gözəl şəhər, gözəl bir yerdi,
Qoynu rayihəli, gül-çiçək dolu.
Oğul istəyirəm alıb əlinə
Sazıyla vəsf edə keçdiyi yolu!..

1980

SUSMAQ QIZILDI

Həmişə özümə təsəlli verdim:
Deyəsən alnıma bəxtim yazıldı.
Sevincim daşsa da susdum, kiridim:
Danışmaq gümüşsə, susmaq qızıldı!

1982

AZ YAZAN OLDUM

Mənim təbiətə çox hörmətim var,
Lakin təbiətdən az yazan oldum.
Yaxşını həmişə yadıma salıb,
Yamanın qəlbinə od basan oldum!
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Günəş işığıyla, Ay şöləsiylə
Qaranlıq gecələr yaran mən oldum.
Təmiz ürəklərin vurğunu olub,
Alçağın başından vuran mən oldum!

Sapmadım, dönmədim öz əqidəmdən,
Haqqın, ədalətin həmdəmi oldum.
Sadə adamların fəxri, sevinci,
Nadan adamların qənimi oldum!

Yazdım həqiqətdən, doğrudan, haqdan,
Əyriyə, dönüyə gor qazan oldum.
Mənim təbiətə çox hörmətim var,
Lakin təbiətdən az yazan oldum!

1987

BƏLKƏ

Ətirli gülündən doya bilmirəm,
Ötən bülbülündən doya bilmirəm,
A dağlar, mən səndən doya bilmirəm,
Bəlkə xoş havandan udanda doydum!

Yersiz ağlamıram, yersiz gülmürəm,
Bir mətin ürəkli aslanam, şirəm.
Həyatdan, ömürdən doya bilmirəm
Bəlkə öz arzuma çatanda doydum!
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Mövludam, hər şeyin yerini billəm,
Vətənsiz bir günüm olarsa ölləm.
Bu ana torpaqdan doyan deyilləm,
Bəlkə qucağında yatanda doydum!

1988

NƏ DEYIM

Necə sarsıdıcı, cansıxıcıdır
Qəfildən yayılan ölüm xəbəri.
O gecə yuxum da ərşə çəkildi,
Gözləri yaş dolu açdım səhəri.

Dilim ağı dedi, dağlar ağladı,
Bürüdü qəm-kədər yaşıl çölləri.
Bu acı, bəd xəbər sinə dağladı,
Yardı ürəkləri iti xəncəri!

Allah dördüncüdən saxlasın bizi,
Üç yol qəzasının şahidi olduq.
Şakir... yazıq Şakir, ... Zahir... ay Zahir...
Xalid ... cavan Xalid... əlacsız qaldıq!

Tale necə qıydı bizim ellərdə
Bir ildə baş verən bu üç bəlaya!?
Mən indi nə deyim, bizi yaradan
O böyük Allaha, ulu Tanrıya?!

Oktyabr, 1990
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XATIRLADIRSAN

Ah ana vətənim, ah doğma yerlər,
Sən mənə nələri xatırladırsan?...
Babam Nizamini, Seyid Əzimi,
Sabiri, Cəfəri xatırladırsan!

Vurğun aləm idi, çox vaxtsız getdi,
Aranı ağlatdı, dağı göynətdi.
Ceyranı, cüyürü pərişan etdi,
Ətirli çölləri xatırladırsan!

Bülbül çiçəklikdə nəğmə oxuyur,
Barama qurdları ipək toxuyur.
Hardadır cəhənnəm, bu cənnət ayır,
Günəşli səhəri xatırladırsan!

Barlı bağçalarım, barlı bağlarım,
Bal dadır salxımlı üzüm tağlarım.
A gözəl vətənim, gözəl diyarım,
Sarı sünbülləri xatırladırsan!

Hüsnündən doymadı bu Mövlud Teymur,
Hər kiçik daşını öpsə də doymur.
Səni ən müqəddəs bir ana sanır,
Bəmbəyaz telləri xatırladırsan!

1994
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BABA DAĞI

Baba dağı, babasısan dağların
Gül ətirli çəmənlərin, bağların.
Tarix olub xoş günlərin, çağların,
Yaşın ötüb çoxdan mini, ay babam!?

Baba dağı, şərbət suyun, bal suyun,
Coşqun suyun, sakit suyun, lal suyun,
Bu nə sirdi, nə möcüzə, nə oyun?
Məst eləyir suyun məni, ay babam!

Baba dağı, namərdləri itirdin,
Ağuşunda gül-çiçəklər bitirdin.
Sən bizlərə min naz-nemət yetirdin,
Sağ ol səni, var ol səni, ay babam!

Baba dağı, palıdların bir nərdi,
Söyüdlərin gülümsərdi, gülərdi.
Ayna çayın dağ belində kəmərdi,
Buz bulağın xoşdu günü, ay babam!

Baba dağı, dörd tərəfin qayalar,
Qayalarda nə qorxuncdur ayılar?!
Bu ayılar neçin vəhşi sayılar,
Didməmişdir bir kimsəni, ay babam!

Baba dağı, dəvələrin nə oldu,
Dəvələrdə gəbələrin nə oldu?
Dəli-dolu nəvələrin nə oldu?
Çöllərindən düşmür yönü, ay babam!?
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Baba dağı, çox keçmişəm yalından,
Xəbərdaram əhvalından, halından.
Kədər pisdi, düşmək bilmir dalından,
Xoşlamırsan duman-çəni, ay babam!

Baba dağı, ətirlidir hər yazın,
Nəğməlidir şirin sözün, avazın.
Bu dünyadan bircə budur murazım:
Bax, belə şux görüm səni, ay babam!..

1979

ODLAR YURDU

Səs salıb aləmə adın, şöhrətin,
Bir cənnət olubdur qucağın sənin.
Hər daşın gövhərdi, zərdi, incidi,
Günəştək sönməzdir ocağın sənin!

Ey Odlar diyarı, Azərbaycanım!
Sənin nəfəsinlə isinir canım.
Nə qədər gözəldir dağın, aranın,
Əksilməz qoynundan qonağın sənin!

İyun, 1973

YAYLAQ

Qoyunlar ağarır qara yollarda,
Yaylaqda bəslənir dövlət də, var da!
Sayrışır könlümdə sevinc, vüqar da
Çalanda tütəyi dağ oğlu dağ da!
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Əriyir dağların çəni, dumanı,
Çağırır qoynuna yaylaq aranı.
Haylayır sürünü dağlar çobanı,
Göy otda göyərir qaymaq da, yağ da!

Binələr yan-yana qardaş kimidir,
Sakinlər ən əziz yoldaş kimidir.
Burda sevinməyən bir daş kimidir,
Açılan qönçədir dil də, dodaq da!

Mövlud bu yerləri doğma sanıbdır,
Aranda yaylağı daim anıbdır.
Yaylaq həsrətilə qışda yanıbdır,
Yayda çox qalıbdır orda qonaq da!

1984

DÜNYA NƏYƏ GƏRƏKDIR

İnsan ki, bir qonaqdır, 
Dünya nəyə gərəkdir.
Bir quruyan bulaqdır,
Dünya nəyə gərəkdir!

Dağ qalır dağlığında,
Bağ qalır bağlığında,
Ağ qalır ağlığında.
Dünya nəyə gərəkdir!
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İnsan qalmır dağ kimi,
Çəmən kimi, bağ kimi,
Qara kimi, ağ kimi,
Dünya nəyə gərəkdir!

1985

DÜNYA

Ürək küsdürəndi, ürək bezdirən,
Gözü gah güldürən, ağladan dünya.
Bəzən dərd üstünə dərd gətirəndi,
Köksü parçalayan, dağladan dünya!

Gördüyü hər işi ərzə bəyandı,
Tutduğu əməldən nə bir doyandı.
Kasıbı hər şeyə möhtac qoyandı,
Varlını şişirdən, yağladan dünya!

Görənlər görübdür fitnə-felini,
Vurub çoxlarının yerə belini.
Sısqa bulaqların kəsib dilini,
Böyük ümmanları çağladan dünya!

Kədəri göyərdib, sevinci dərib,
Ətirli gülləri torpağa sərib.
Bicə, dələduza qol-qanad verib,
Fağırın dilini bağladan dünya!
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Qarğanın ömrünü aldıra bilmir,
Quzğunu kəməndə saldıra bilmir.
Dəvəyə əlini qaldıra bilmir,
Sərçəni gözündən oxladan dünya!

Atın qabağına samanı töküb,
Eşşəyə arpanı, buğdanı töküb.
Əyrini irəli, qabağa çəkib,
Doğrunu yerindən laxladan dünya!

Duyursan hər şeyi, a Mövlud Teymur,
Kimi işləmədən var-dövlət umur.
Soyulan soyulur, soyansa doymur,
Yetimi-yesiri ağladan dünya!

1979 

DAHA BU DÜNYANIN  
NƏYİ YAXŞIDI

Altmış bahar gördüm, altmış qış gördüm,
Hər acdan, möhtacdan yalvarış gördüm.
Varlıdan, karlıdan qəm, təlaş gördüm,
Daha bu dünyanın nəyi yaxşıdı!?

Nadan mersedesdə, aqil kor atda,
Zəhmətkeş qarışqa ayaqlar altda.
Oğru doğru yolda, düz bağrı çatda,
Daha bu dünyanın nəyi yaxşıdı?!
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Daha götür-qoydan, fikirdən keçib,
Təmizin işi də kifirdən keçib.
Bizə nə keçibsə kafirdən keçib,
Daha bu dünyanın nəyi yaxşıdı?!

Min qətl, müsibət, Qarabağ dərdi,
Namərd də aldadıb satıbdır mərdi.
Bu bir oyun idi, bu bir fənd idi,
Daha bu dünyanın nəyi yaxşıdı?!

Qalıb çoxu indi əlimyandıda,
Kasıb da, varlı da, adlı-sanlı da!
Hələ qisasımız qalıb qanlıda,
Daha bu dünyanın nəyi yaxşıdı?!

Mövlud, düzələsi iş müşkül olub,
Qarğa da oxuyur, bir bülbül olub.
Kövşənlikdə həşəm bir sünbül olub,
Daha bu dünyanın nəyi yaxşıdı?!

2011

DÜNYANIN

Kaş bu dünya dağılaydı yerindən
Görməyəydim bu gününü dünyanın.
Dovşana qaç, tazıya tut deyirlər,
Açmaq olmur düyününü dünyanın!
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Əli çaşıb, Vəli qərar tutmayır,
Vəli çaşıb, Əli qərar tutmayır.
Min ağıllı bir dəliyə batmayır
Yaman batıb səsi, ünü dünyanın?!

İşləyəndən dişləyən çox dünyada,
Müftə yeyib kişnəyən çox dünyada.
Neyləyirsiz, bir deyən yox dünyada,
Uçurumdur, vallah, yönü dünyanın!

Mövlud Teymur, itirən çox başını,
Atan yoxdur oğruluğun daşını.
Çatan yoxdur bu əngəldən qaşını,
Belə getsə pisdir önü dünyanın!

Dekabr, 1989

OLMADI

Yaş gəldi yaşımın üstə,
Daş gəldi daşımın üstə.
Boş gəldi boşumun üstə,
Dolum olmadı, olmadı!

Çəkdim elin cəfasını,
Heç görmədim səfasını.
Nə ağırmış ömrün anı,
İlim olmadı, olmadı!
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Bağça saldım soldu gülüm,
Ocaq çatdım qaldı külüm.
Asan imiş indi ölüm,
Olum olmadı, olmadı!

Bir qarın ac, bir qarın tox,
İşləməyə iş də ki, yox.
Görən bu çox çəkəcək, çox,
Halım olmadı, olmadı!

Bu gərdişi kimdən sorum,
Sorum cavab alım, yorum.
Bezdiribdir məni şorum,
Balım olmadı, olmadı!

Mövlud Teymur, həyat-zillət,
Dərddi, qəmdi, həm də möhnət.
Hara getdim sıldırım, sədd,
Yolum olmadı, olmadı!

1991

DAĞIN ZIRVƏSI

Düşə bilməyirəm çıxdığım yerdən,
Məni əfsun etdi dağın zirvəsi.
Bir az hürküm oldu ayıdan, şirdən,
Dedi boş söhbətdi dağın zirvəsi!
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Sən nəyi götürüb, nəyi qoyursan,
Yanımda-yörəmdə qorxu duyursan?!
Nə zaman sən mehman, qonaq buyursan,
Sənə zəmanətdi dağın zirvəsi!

Bu göyün altında, bu yerin üstdə,
Nə dedim söylədi, dedi baş üstdə!
Oturub bir hamar, sınmaz daş üstdə,
Dedim ünsiyyətdi dağın zirvəsi!

Təmizlik nişanı qar da ondadı,
Ucalıq sayılan var da ondadı.
Mənim bir könlüm var, o yanındadı,
Böyük məhəbbətdi dağın zirvəsi!

1998

CANALI DAĞI

Canalı dağı, can deyib gəlmişəm 
     canlı qoynuna,
Hər otun-yarpağın, gülün-çiçəyin 
     məlhəmdir cana!
Əzəmət, dəyanət, vüqar simvolu, 
     gözəllik rəmzi,
Ucaltdın, qaldırdın göyün üzünə, 
     ərşinə bizi!
Səxavət əhlisən, əliaçıqsan, ürəyi geniş,
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Aparır, gətirir bizi zirvənə hər yoxuş, 
     eniş!
Palıdın, çinarın, cökən, vələsin, 
     pipin, qovağın,
Öpür üz-gözündən, beşəlli sıxır 
     gələn qonağın!
Qayanda, daşında izi görünür 
     əcdadlarımın,
Neçə igidimin, qəhrəmanımın, 
     bahadırımın!
Bənövşən, nərgizin, lalən, reyhanın, 
     nanən, yarpızın,
Bizə xatırladır Həcər, Nigar tək 
     el-oba qızın!
Ötən bulaqların, dinən çayların, 
     şəlalələrin,
Ən gözəl nəğmədir, mahnıdır, şerdir, 
     mənalı, dərin!
Qartalın zirvədə məğrur görünür, 
     əyilməz, mətin,
O səndən güc alıb enməz aşağı 
     bilirəm-çətin
Turacın, bülbülün, min cür quşların 
     təbi, ilhamı,
Öpdüm ağ saçından, sandım öpmüşəm 
     qoca anamı!

1995
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ANAM AZƏRBAYCAN

Qürbətdə hicrinə dözə bilmədim,
Bir yol açılmadım, bir yol gülmədim.
Gəlmişəm qoynunda ölüm, ölmədim,
Əzizsən, ülvisən, doğmasan mənə,
Anam Azərbaycan, bağlıyam sənə!

Daşın çiçək olub, çiçəyin məlhəm,
Səndən uzaq olsun kədər, qüssə, qəm.
Dil açdı sevincim, danışdı nəşəm:
Əzizsən, ülvisən, doğmasan mənə,
Anam Azərbaycan, bağlıyam sənə!

Əzəmət rəmzidir uca dağların,
Bürüyüb hər yanı ətri bağların.
Vurğunam belə xoş, gözəl çağların,
Əzizsən, ülvisən, doğmasan mənə,
Anam Azərbaycan, bağlıyam sənə!

Mən harda olsam da sənsiz olmadım,
Mənimlə dil açdın, mənsiz olmadın.
Şeirdir soyadın, nəğmədir adın,
Əzizsən, ülvisən, doğmasan mənə,
Anam Azərbaycan, bağlıyam sənə!

1986
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HƏLƏ

Nə yaşım var, anam doğma diyarın
Çiçəyindən doymamışam hələ mən.
Səhər, axşam qulağımda səslənən
Küləyindən doymamışam hələ mən!

Bu dağların zirvəsindən, qaşından,
Gül bitirən torpağından, daşından.
Bülbülündən, xallı tovuz quşundan,
Kəkliyindən doymamışam hələ mən!

Allı-güllü çəmənindən, düzündən,
Cüyürlərin yerişindən, izindən.
Bulaqların nəğmə dolu gözündən,
Xoş neyindən doymamışam hələ mən!

Günəşindən, ulduzundan, ayından,
Dənizindən, göy gölündən, çayından.
Sellərinin harayından, hayından,
Səs-küyündən doymamışam hələ mən!

Nə yaşım var, il keçsə də il üstdən,
Doymuş olsam bu dünyada hər nədən;
Bərəkətli sünbülündən, dənindən,
Çörəyindən doymamışam hələ mən!..

1979
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BIR KƏND VAR

Bir qaya döşündə, çay qırağında
Üzü al günəşə baxan bir kənd var.
Reyhanı çırtlayan, nərgizi gülən,
Laləsi yandırıb, yaxan bir kənd var!

Qoyunu-quzusu bulud tayası,
Dövlətdir payızı, sərvətdir yazı.
Nəğmədir, sevincdir onun avazı,
Kədəri uçurub yıxan bir kənd var!

Elçinin, Şahinin, körpə Şamonun,
Xədicə nənənin, Sahib babanın,
Belə gözəl yerin, gözəl obanın,
Bulağı qənd kimi axan bir kənd var!

Ensiz cığırları, dar küçələri,
Mirzənin, Məhinin bal-beçələri,
Alıb başı üstə bənövşələri
Yaxama gül-çiçək taxan bir kənd var!

Çandahar adlanır bu kəndin adı,
Böyükdür arzusu, xoşdur muradı.
Qoynuna buraxmaz yamanı, yadı,
Yaxşının yoluna çıxan bir kənd var!

1983
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CƏNNƏTDIR DEDI

Mənə yad adamlar, uzaq adamlar,
Hər yerdə, həmişə hörmət elədi.
Bu işıq adamlar, çıraq adamlar
Səfərə gedəndə uğur dilədi!

Hər dəfə yollarım uğurlu oldu,
Günəş hərarətli, Ay nurlu oldu.
Dastanlı, sehirli, nağıllı oldu,
Çiçək balaları kefə bələdi!

Açıldı qəlbləri, açdı gülləri,
Sevincə qərq oldu saf könülləri.
Bu doğma torpağı, bizim elləri,
Kim gəzdi cənnətdir, behiştdir dedi!

1984

ƏHMƏDLI

Saysız şəhərləri, saysız kəndləri –
Var Odlar yurdumuz Azərbaycanın.
Ey Bakı, Yasamal bir tərəfinsə,
Məşhur Əhmədlidir sənin bir yanın!

Gündüzü günəşlə, gecəsi ayla,
Sinəsi çiçəklə bəzənib onun.
Bəxtəvər kənddi ki, adamları da
Ən təmiz ürəklə bəzənib onun!
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Evlərə baxırsan, evlər sırayla
Necə də nizamla düzülüb gedir.
Burdakı çal-çağır, sevinc, toy-düyün,
Adamı mat qoyur, lap heyran edir!

Badamı, püstəsi dadlı, ləzizdir,
Üzümü, ənciri qənddi, şəkərdi.
Sən hansı tərəfə yönünü salsan,
Görərsən hər tərəf bardı-bəhərdi!

Könüllər oxşayan cah-cəlalı var
Nəğməli, şeirli, şən Əhmədlinin.
Açıq-səxavətli sakinləri var
Ürəyi saf, geniş, gen Əhmədlinin!

Böyüyü, kiçiyi, qocası, gənci
Mülayim, zəhmətkeş, vətənpərvərdi.
Deyirəm, Əhmədli bir kənd olsa da,
Ancaq gözəllikdə o bir şəhərdi!

Alqış hünərinə, alqış min kərə,
Sənin adlı-sanlı alimlərin var.
Dastana sığmayan saysız, misilsiz,
Könüllər oxşayan min zəfərin var!

Yerindən, göyündən əsən külək yox, - 
Səadət, gözəllik, ülviyyət əsir.
Torpağın üstündə bir qarışqa yox,
Qarışqa yerinə bərəkət gəzir!
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Yerin tamaşadır, göyün möcüzə,
Yerindənmi deyim, göyündənmi mən?
Kim bura qonaq da, mehman da düşsə,
Deyir ki, buradır ən gözəl Vətən!

1987

TƏZƏKƏND

Qarşın bağça, bağ sənin,
Arxan qaya, dağ sənin.
Qəmin, qüssən yox sənin,
Təzəkənd, ay Təzəkənd,
Gəlməyəsən gözə kənd!

Binaların yan-yana,
Durub məğrur, şahana!
Sinə gərib tufana,
Təzəkənd, ay Təzəkənd,
Gəlməyəsən gözə kənd!

Çöllərin sarı zəmi,
Biçir biçinçi əmin!
Xoş günündür, xoş dəmin,
Təzəkənd, ay Təzəkənd,
Gəlməyəsən gözə kənd!

Qoynun çal-çağır yeri,
Qoymusan qəmi geri.
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Sən gedirsən irəli,
Təzəkənd, ay Təzəkənd,
Gəlməyəsən gözə kənd!

İsmayıllı, 1979

NƏ GÖZƏLDİR  
SEYR ELƏMƏK BUNLARI

Bülbül gülə, gül bülbülə yaraşır,
Kəklik düzə, ceyran çölə yaraşır.
Qaz havaya, ördək gölə yaraşır,
Nə gözəldir seyr eləmək bunları,
Təbiətin neçə rəngdir donları!

Quzey qardı, güney yaşıl, al-əlvan,
Sevinən pip, gülən qovaq nə cavan?!
Yoxdu burda nə qaçırdan, nə qovan.
Nə gözəldir seyr eləmək bunları,
Təbiətin neçə rəngdir donları!

Quşlar azad, hara gəldi uçurlar,
Çaylar axıb, bir-birini qucurlar.
Çayqovuşan yerdə nə səs-səmir var,
Nə gözəldir seyr eləmək bunları,
Təbiətin neçə rəngdir donları!

Gün çırtlayır, şehli otlar ayılır,
Ağ sürülər yamaclara yayılır.
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Dağda çoban əziz qonaq sayılır,
Nə gözəldir seyr eləmək bunları,
Təbiətin neçə rəngdir donları!

Yeddi rəngdə naxışı var, naxışı,
“Gəl”, “gəl” deyir mənə reyhan baxışı.
Gəl üz məni apar deyir, a naşı,
Nə gözəldir seyr eləmək bunları,
Təbiətin neçə rəngdir donları!

Vəsf etməklə qurtarmaz söz alayım,
Bir nəğmədir hər bulağım, hər çayım.
Tükənməzdir çiçək payım, gül payım,
Nə gözəldir seyr eləmək bunları,
Təbiətin neçə rəngdir donları!

1998

BUYNUZ,  
BİR DƏ SUMAĞALLI

Əl uzatsam əlim çatar,
Aramızda bir addım var.
İki gülük, iki bahar,
Buynuz, bir də Sumağallı!



İsmayıllı dağları

141

Göy meşədir dağ tərəfin,
Sən olmusan sağ tərəfim.
Nə gözəldir bağ tərəfin,
Buynuz, bir də Sumağallı!

Sənin çölün, mənim çölüm,
Mənim çölüm, sənin çölün.
Əl eləyir mənə gülün,
Buynuz, bir də Sumağallı!

Aramızdan bir çay axır,
Bu çay necə bizə baxır.
Bu dostluğa şahid çıxır,
Buynuz, bir də Sumağallı!

1975

SƏNƏMİ QALIB?

Qar yağır, hər tərəf bələnir ağa,
Qərq olur çiçəksiz çöllər işığa.
Sanki ağ buludlar sinib torpağa,
Bu sevgi-görüşdən köksüm qabarır!

O yanda bir bulaq can atır çaya,
O da istəyinə çata, çatmaya.
Varmı bu həsrəti bir kimsə duya?!
Kədərim dağ sökür, sal qaya yarır!
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Ay Mövlud, bu dərdlər sənəmi qalıb,
Hansı eşq göyərib, hansı saralıb?!
Dünyada yaltaqlar daim ucalıb,
Özünə həmişə xoş gün axtarır!

1991

HAMI ONU QINADI

Gözəl günün birində,
Toy-düyünün birində,
Tost deyənin bir sözü,
Tutdu məni şər sözü!
Dedi: Guya, Qarabağ,
Çoxdan satılıb pula.
Danışıqlar, söhbətlər,
Ona görə gəlməyir
Bir araya, bir yola!
Böhtana bax, bu boyda,
Götür başına qoy da!
Çapalasın altında,
Verək yasın altında!
Nə deyəsən beləyə,
Boşboğaza, sərəyə!
Hamı onu qınadı,
Getdi sözü küləyə!

2007
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MƏNƏ DEYİRLƏR Kİ

Bir əsr yaşayır əsli olmayan,
Əlli il yaşaya bilmir haqq sevən.
Soruşan yoxdur ki, dağları qoyub,
Nə gəzir şəhərdə uca dağ sevən!

Çətindir ayırmaq düzü, əyrini,
Oxumaq olmayır ürək sirrini.
Mən misal gətirdim dünən birini:
Torpağı əkməyir o torpaq sevən!

Kimə söyləyəsən, Mövlud, dərdini,
O duman dərdini, bulud dərdini.
Mənə deyirlər ki, unut dərdini,
Unuda bilərmi heç ocaq sevən!..

1988

UNUTQANLIQ ELƏMƏYƏK

Günəş doğub, çəmən gülür, çöl gülür,
Ancaq gülmür arzuların günəşi.
Məni sıxır haqsızlığın havası,
Buza tutub sinəmdəki atəşi!

Həb içirəm, həb də kömək eləmir,
Haldan salıb məni ağrı, acılar.
Deyirəm ki, tutqun könlüm de nə vaxt,
Aydın, açıq səma kimi açılar!?
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Gözləməkdən gözüm kökü saraldı,
Qara gəldi qara bəxtim, taleyim.
Niyə qara qüvvələrin niyyəti,
Kəsilməyir üstümüzdən bir deyin!?

Sərhəd itib, zolaq itib, xətt itib,
Yağı gəlib gözümüzə soxulub.
Dərd, möhnətdən başımız bir tərəfə,
Üstəlik əl-ayağımız yığılıb!

Daha giley, daha umudan keçib,
Unutqanlıq eləməyək bir an da.
Biz tezliklə qılaq çarə, bir əncam,
Dayanmayır buna vaxt da, zaman da!

2008

TƏBIƏTIN HÖKMÜ

Ulu təbiətin bir işinə bax,
Bir yandan verirsə, bir yandan kəsir.
Sirli oyununa, gərdişinə bax,
Küləyin zəhmindən göy otlar əsir!

Düzü, mat qalmışam, heyran qalmışam,
Ondakı qüdrətə, ondakı gücə.
Bəzən göy üzünü buludla örtür,
Bəzən də tərtəmiz eyləyir necə!
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Ona əmr eləyən, hökm verən yox,
Özüdür özünə ağalıq edən.
İstəsə bir anda yağış yağdırar,
İstəsə bürkünü asar Günəşdən!

Onun da öz işi, öz qaydası var,
Baharda gül-çiçək səpir çöllərə.
Yay-payız ayında meyvə yığdırar,
Qışda buz eynəyi taxar göllərə!

Düzü, mat qalmışam, heyran qalmışam,
Ulu təbiətin hər bir işinə.
Etdiyi əməllə, gördüyü işlə,
Gözəllik bəxş edir ana Vətənə!

1980

BAHARDA MEŞƏLƏR  
ÇOX GÖZƏL OLUR

Baharda meşələr çox gözəl olur,
Mavigöz, göybəniz Xəzərim kimi.
Elə bil sevincə bürüyübdülər
Salxım söyüdümü, şux vələsimi!

Baharda meşələr çox gözəl olur,
Ayın ətrafında ulduzlar kimi.
Nanənin, nərgizin, tər bənövşənin
Hüsnü könül açır şən qızlar kimi!
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Baharda meşələr çox gözəl olur,
Füzuli şerinin misrası kimi.
Tovuzun nəğməsi, turacın səsi,
Ruha qanad verir el sazı kimi!

1988

KİM QAÇAR

Anadan olduğum daxmaya qurban,
O ilə, o günə, o aya qurban.
Ataya, anaya, Tanrıya qurban,
Məni bu torpağa xaliq elədi,
Yaşa, bu millətə xidmət et, - dedi!

Kim qaçar bu gözəl ülvi, diləkdən,
Mənə dilədiyi arzu, gərəkdən.
Odur ki, canımla, min bir ürəkdən
Vətənə, xalqıma xidmət edirəm,
Ulu keçmişimə hörmət edirəm!

1987

NOVRUZUM MƏNIM

Gəldi Bahar bayramı,
Əziz Novruzum mənim.
Bağım, bağçam, əkinim,
Çörəyim, duzum mənim!
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Güldü yamac, güldü çöl,
Çəmən-çayır, çiçək, gül.
Dalğalandı dəniz, göl,
Səsim, avazım mənim!

Ötdü bülbül, dindi qu,
Dağda, düzdə quhaqu...
Nəğmədirmi, şeir bu?
Arzum, murazım mənim!

Hər tərəfdə xoş həyat,
Şənlik, düyün, toy, büsat.
Meydan açır hər saat,
Oğulum, qızım mənim!

Ocaq çatan kimdi, kim?
O əlləri səmənim.
Adım, şöhrətim mənim,
Əziz Novruzum mənim!

1995

YAYLAQDA

Al-əlvan bir yaylaq ağuşundayam,
Fikrim qanadlanır dağlara doğru.
Oxşayan ruhumu məst edir mənim
Məxmər çəmənlərdə quşların xoru!
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Elə bil zirvədə qartal uçuşu
Tablodur açılmış göyün tağından.
Sanki göy səmada bulud axışı
Şah dağın saçıdır bəmbəyaz, inan!

Təbiət şairə dönər bu yerdə
Nəğməylə dindirər qayanı, daşı.
Vəsf etsəm nə yerə, nə göyə sığar
Vətən torpağının bircə qarışı!..

1975

ARMUD AĞACI

Barını yediyin ağacı kəssən,
Özün barlı ağac ola bilməzsən.

Zeynal Xəlil

Kəndin kənarında, açıq talada
Şaxəli bir armud ağacı vardı.
Yayın istisində sıx kölgəsinin
Nə qədər acısı, möhtacı vardı!..

Hər bahar çağında yan-yörəsində,
Al-əlvan çiçəklər ətir saçardı.
Ağac öz füsunkar gözəlliyiylə,
Gözlərdə başqa cür aləm açardı!
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Görərdin bir bülbül qonub başına,
Yanıqlı-yanıqlı nəğmə ötərdi.
Əmək dostlarımın - əzizlərimin
Könlünü oxşayıb, bihuş edərdi!...

Bir dünya sığardı çətiri altda,
“Nə nəhəng ağacdı” adam deyərdi.
“Hələ şuxluğunu gör itirməyib.
Düz səksən yaşı var” atam deyərdi!

Kimi kölgəsində oyun oynardı,
Kimi çay qaynadıb süfrə açardı.
Biçinçi analar budaqlarından,
Hətta körpəsinə yüyrük asardı!

Başından aşardı gətirdiyi bar,
Şirin nübarından bir el doyardı.
Onun kölgəsində nəğmə deməkdən,
Nə ürək susardı, nə dil doyardı!

Yoğun gövdəsinə bıçaqla, düzü
Yazılmış bir kitab qız adı vardı.
Deyirlər, o adlar hərb illərindən,
Nakam igidlərdən bir yadigardı!

Belə bir ağaca kim dəyərdi, kim?!
Kim ondan ötrü də aha batardı.
Kim onun köksünə balta da çalıb,
Özünü alova, oda atardı?!
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Beləsi olmazdı fikirləşirdim,
Sən demə fikrimdə yanlış olmuşam.
Bir xəbis, dargözün murdar əlilə,
Eşitdim kəsilib, ağac bir axşam!

O an yerimdəcə duruxdum, qaldım,
Lənətlər yağdırdım ağılsızlığa.
Elə hey düşündüm dövrümüzdə də,
Hələ rast gəlirik səfeh, qansıza!

1979

HAYA GƏLMƏRƏM

Əyri adamların əyri gözünə
Tuşlanan ovxarlı iti xəncərəm.
Həqiqət zülmətə düşsə, yolunda
İşıqlı gündüzəm, nurlu səhərəm!

Mən əngin səmayam, sonsuz üfüqəm
Ürəyi gül kimi olan insana.
Kimsənin yolunda əngəl olmaram,
Mən əldən tutmağa gəldim cahana!

Tapılmış pul kimi baxa bilmərəm
Bircə yol verilən insan ömrümə.
Gözüm görə-görə aciz olaram
Canavar daraşsa mənim sürümə?!



İsmayıllı dağları

151

Mən haqqı nahaqdan seçə bilməsəm,
Mən ağı, qaranı görə bilmərəm.
Nədir Ana Vətən? – duya bilməsəm,
Çətində haraya, haya gəlmərəm!

1988

DAĞKƏLİ

Ovçu al qanına qəltan eylədi,
Dağda dağ zəhmli bir dağkəlini.
“Mən onu başından yaman vurmuşam”,
Deyib, alqışladı pis əməlini!

Dağkəli axıtdı qara gözündən
Bahar yağışıtək ilıq göz yaşı.
Ağrıtdı, sızlatdı, göynətdi onu,
Çiynində durmayan o məğrur başı!

Ovçu insafını atmışdı çölə,
Çirkin ürək ilə yanaşdı ona;
Hələ utanmadan çəkib xəncəri,
Kəsərək başını atdı bir yana!

Dağlar dilə gəldi köks ötürərək:
Bu yazıq heyvanın nəyidi suçu?!
Göylər qəzəblənib tufan qopardı:
Niyə rəhm etmədin, a zalım ovçu?!
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Ovçusa, min hünər göstərən kimi,
Tutduğu işindən qəmlənmədi də!
O kobud sifəti nə bir bozardı,
Nə də bir gözləri nəmlənmədi də!

Bir əvəz tapılmaz dağda marala,
Nə bir dağkəliyə, nə bir ceyrana.
Ovçu, gəl əl götür ovçuluğundan,
Bu gündən tüfəngi tulla bir yana!

1977

HÖRMƏT ELƏ

Dağlar, səndən istəyim var, diləyim,
Bir az vüqar, bir az dözüm ver mənə.
Ana yurda düşmən kimi baxanın,
Xəncər olub bir sancılım köksünə!

Söyləyim ki, budur sənin axırın,
Bu dünyada yeri yoxdur paxırın.
Dağlar, mənə bir köməkçi çağırın,
Atım leşi zibilliyin gözünə!

Deyim ona lənət düşür, rəhmət yox,
Yeri-yurdu cəhənnəmdi, cənnət yox.
Bu dünyada yamanlara hörmət yox,
Hörmət elə yaxşıların yüzünə!

1991
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AĞACLAR

Canalı dağında palıd, vələs, pip,
Qocalıb qocalan adamlar kimi.
Gün-gündən əskilir, azalır bir-bir,
Dənizdə qərq olub batanlar kimi!

Seyrəlir qocaman müdrik ağaclar,
Gözümün önündə, bu dağ yalında.
Hələ bir tərəfdə dursun yerimiz,
Əbədi dayağı asimanın da!

Saxlamaq olmayır azman olsan da,
Minillik palıdı, möhtəşəm pipi.
Onların ölümü yaxsa da məni,
Yandırmır nadanı, göynətmir tipi!

Demirlər kökümüz, soyumuzdular,
Kiçildi kiçiklər gözündə vətən.
Fəqət gündən-günə ucaldı, qalxdı,
Müdriklər dilində, sözündə vətən!

Eşşək nə bilir ki zəfəran nədir,
Meşənin qədrini bülbüllər bilir.
Nəğməsi əlçatmaz zirvələr aşan,
Müslümlər, Şövkətlər, Bülbüllər bilir!

Canalı dağında palıd, vələs, pip,
Ən gözəl nəğmədir, şeirdir, şeir.
Onların səsinə qulaq verəsən,
Hər biri Vurğundur, ya da Üzeyir!
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Əhsən meşələrin min ağacına,
Heyif ki qocalır adamlar kimi.
Əbədi dünyanı tərk edib gedir,
Məzarda, qəbirdə yatanlar kimi!

1990

GƏLIR

Gözümün önünə ölümüm gəlir,
Fikirlər oynadır məni yerimdən.
Deyirəm, biryolluq ayrılacağam
Ulduzlu gecəmdən, al səhərimdən!

Gözümün önünə ölümüm gəlir,
Mənsiz gül açacaq yenə çəmənim.
Necə yaşayım ki, öləndən sonra
Deyinən olmasın arxamca mənim!?

Gözümün önünə ölümüm gəlir,
Bu dərd ağır dərddir, əl çəkmir məndən.
Yaşasam yüz il də, min də, milyon da,
Ayrılmaq çətindir ana Vətəndən!

Yanvar, 1999
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QOCA PALID

Qoca palıd, qocalmazdın dünyada, 
Qarağacın çəkməsəydin dərdini.
Gündən-günə başı göydə quruyan
Naəlacın çəkməsəydin dərdini.

Görkəminə baxan deyər nə haldı?
Alnın qırış, belin qozbel, əlin cad.
Düz deyiblər, dərdin, qəmin önündə
Əriyərmiş olsa da can daş, polad!

Bir vaxt vardı yan-yörəndə baharda,
Pərvazlanıb gül açardı qarağac.
Onun şirin nəfəsindən, ətrindən,
Xumarlanıb məst olardı yal-yamac.

İndi isə qarağacın yerinə,
Sinən üstə dərd göyərir, dərd açır.
Qarağacın o quruyan qolları
Ətir saçmır, kədər saçır, qəm saçır!

Dərd anlayan, dərd qanansan bilirəm,
Mənim dərdim dərdsizlərin dərdidi.
Atasını, anasını itirən,
Yetimlərin, bikəslərin dərdidi!

Qoca palıd, qocalmazdın dünyada, 
Qarağacın çəkməsəydin dərdini.
Gündən-günə başı göydə quruyan
Naəlacın çəkməsəydin dərdini!?

İyun, 1987
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QARAĞACDAN ƏLİNİ ÜZ

Qarağacdan əlini üz, ay meşə,
Elə bil ki, övladın yox, bu adda.
Tale sənə bu ağacı çox gördü
Ağız açma nə yaxına, nə yada!

Neçə-neçə oğulların var hələ;
Qovaq adda, vələs adda, pip adda.
Min-min igid qüdrəti var, gücü var,
Məğrur duran o möhtəşəm palıdda!

Çinarından söz açmıram hələ mən,
Baxan deyir, bir də baxım boyuna.
Tozağacı silkələyib tozunu,
Necə məğrur dayanıbdır şahyana!

Durna kimi qatarlanıb elə bil,
Gen sinəndə çökən, şamın, küknarın.
Nə dərdin var, məgər bunlar deyilmi
Başdan aşan bol sərvətin, bol varın!

Bir qarağac qurumaqla dövlətin
Nə azalmaz, nə əksilməz, nə itməz.
Yoxdur sənin narbənd kimi qızına,
Dəmirağac oğuluna bir əvəz!

Qarağaclar qurban olsun qoynunda
Bitən min cür adda olan şüyünə.
Qarağaclar qurusa da, bir yandan
Çinarların əl eləyir göyünə!
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Qarağacdan əlini üz, ay meşə,
Elə bil ki, övladın yox bu adda.
Tale sənə bu övladı çox gördü,
Ağız açma nə yaxına, nə yada!..

Sentyabr, 1987

HƏYAT

Qışın sərt ayıdır, hər yan buz tutub,
Dağ qara bürünüb, aran buz tutub.
Sırsıra sallanıb qaya, qaşından,
Buz salxım asılıb ağac başından!
Sanki dünyamızın adı buz olub,
İtən cığır olub, itən düz olub.
Bir neçə gündür ki, günəş də çıxmır,
Göylərdən boylanıb yerə də baxmır!
Elə bil yerlərdən küsübdür göylər,
Necə həsrət qalıb günəşə bu yer!
Yollar şüşə kimi sürüşkən olub,
Xizəklər, kirşələr bir yelkən olub, -
Uşaqlar sürüşür belədən-belə,
Hər biri oxşayıb bir qızılgülə!
Oynayır, sevinir belə bir gündə,
Bu mahnı səslənir xoş dillərində:
Alqış dünyamızın bu buz dövrünə, 
Bu qarlı gününə, bu ağ gününə!..
Bizsə - böyüklərsə günəş istərik,
Bir az isinməyə atəş istərik!?
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Həyatın təzadı bu deyilmidir?
Mürəkkəb, sirr adı bu deyilmidir?!

1985

VƏTƏN KEŞİYİNDƏ

Güc etmə sən gücün çatmayan daşa,
Arzun puça çıxar, diləyin boşa.
Yaşa sədaqətlə ömrü vur başa
Sinəndə döyünən düz ürəyinlə!

Əgər yetim qızsan nə büzül, nə yat,
Kədəri, qüssəni ürəyindən at.
Hər vaxt sevincini sevinclərə qat,
Qanadlan, pərvazlan xoş diləyinlə!

Haqqa meyli çoxdu Mövlud Teymurun,
Əyməz heç bir yerdə əzmin, qürurun.
Vətən keşiyində farağat durun
Ən çətin ayaqda, sınaqda belə!

1989

TÜFƏNG ATANDA

Kəndimiz böyükdür, kəndimiz yekə,
Hər diki deyərsən təkədir, təkə.
Salır ovçuları şübhəyə, şəkə,
Ovçular yanılar tüfəng atanda!
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Bu naşı ovçular itirib başın,
Köksünə xal qoyur hər çopur daşın.
Deyirəm, dünyada azın, nə çaşın,
Hər payız, qış, bahar tüfəng atanda!

Axı,kəndimizin hər yanı koldur,
Nə lazım gülləni hər kola doldur?!
Dağların qoynunda dağkəli boldur,
Orda gözəl olar tüfəng atanda!

Gedin kəndimizdən uzaqlara siz,
Amandır düşməyə işə kəndimiz.
Ürəyi şüşədir, şüşə kəndimiz,
Gözləri tez dolar tüfəng atanda!

1995

CEYRAN AHI

Bir ovçunun əlhəzərəm əlindən.
Qan tökülür tüfənginin dilindən.
Qorxuram ki, güllə keçə sinəmdən,
Balalarım yetim qala, ay aman,
Bu nə gündü, nə dövrandı, nə zaman!?

Gözətçi də öz qarnının hayında,
Gözü qalıb ovçuların payında.
Tayı olub meşədə ayının da,
Görən deyir nə acgözdür, nə yaman,
Bu nə gündü, nə dövrandı, nə zaman!?



Mövlud Teymur

160

Mən yazığın nə günahı, nə suçu,
Vurmaq üçün məni gəzir hər ovçu.
Mən balığam, ovçu olub tilovçu,
İstəyir ki, tora düşüm hər bir an,
Bu nə gündü, nə dövrandı, nə zaman!?

Dərdim ağır, halım üzgün, gözüm yaş,
Nə vaxtadək qorxu altda qalım çaş.
Yalvarıram mən ki, sənə, a qardaş,
Vurma məni, ürəyimi etmə qan,
Bu nə gündü, nə dövrandı, nə zaman!?

1990

NAHAQDAN YAZMA

Ey bizim dağları vəsf edən şair,
Çayları boşlayıb, sucaqdan yazma.
Palıd ağacının vüqarını yaz,
Budaqdan söz açıb, yarpaqdan yazma!

Dağların ürəyi yaşıl meşədi,
Ətirli çiçəkdi, gül-bənövşədi.
Vurğun sözlərini yaxşı döşədi;
Zirvəni buraxıb, ayaqdan yazma!

Yerində deyilən sözün gücü var,
Doğrunun kəsəri, düzün gücü var.
Mənim sözlərimdə mizan, ölçü var,
Haqqı yadırğayıb nahaqdan yazma!

1999
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SÖYÜD

Yolun kənarında, çay qırağında
Bir söyüd nazlanır, sanki maraldı.
Görkəmi, şuxluğu, incə qaməti,
Ağlımı, huşumu başımdan aldı!

Yaşıl hörükləri, mavi gözləri
Heyrətə salıbdı geniş düzləri.
Budur qulağımda tərif sözləri:
Dilim nəğməlidir, sözüm də baldı!

Doymayır baxmaqdan ürək də, göz də,
Sanki bir günəşdir ondakı üz də.
Əgər bacarırsan, oğulsan döz də,
Sən belə gözələ vurulan halda!

1988

SÖYÜDLƏR

Söyüdlər, söyüdlər, salxım söyüdlər,
İstərəm yanından axım, söyüdlər.
Öpüm ayağını bu çaylar kimi,
Bu günlər, həftələr, bu aylar kimi!
İl-ildən böyüyən, qalxan söyüdlər,
Boylanıb mənə çox baxan söyüdlər.
Gözəlsiz, göyçəksiz bu qızlar kimi,
Nurlusuz, parlaqsız ulduzlar kimi!
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Sizi tumarlayan əllərə alqış!
Sizə şeir deyən dillərə alqış!
Çizi ən çox sevən şairlər olub,
Hüseyn, Kürçaylı, Müzəffər olub!
Bu Mövlud Teymur da çox sevir sizi,
Qəlbinə ən yaxın bilir bir sizi!

1988

GÖZƏL GÜNLƏRIMIZ

Atamın əkdiyi ağaclardı bu,
Həmişə dibinə su verərdi, su.
Odur ki, meyvəsi olardı bollu!
Yığardıq bir səbət, bir çanta dolu!..
...Çürüyü, əziyi, tapı yeməzdik,
Yeyərdik safını doydum deməzdik!
Armudu, heyvası, qızıləhmədi...
Hələ ağzımızda qalıb ləzzəti...
Qabıqlı yeyərdik soydum, deməzdik,
Ətrindən, tamından “doydum” deməzdik!
Hesabdan “beş” aldıq hər vaxt desək də,
Yüzəcən saymağı biz öyrənsək də,
Nə qədər meyvədən fəqət yesək də,
Beş yedim, on yedim doydum deməzdik,
Qabıqlı yeyərdik, soydum deməzdik!
Gözəl günlərimiz keçdi bu bağda,
Bilmədik yorulmaq, heç usanmaq da!
Hardadı uşaqlıq - o gözəl çağlar?!.
Qəlbim o günləri hər vaxt soraqlar!..

1993
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A KƏLLƏR

Dizinizin taqətinə, gücünə,
Vüsətinə mat qalmışam, a kəllər.
Sizi belə yorulmayan görəndə,
Ağrınızı mən almışam, a kəllər!

Çox olub ki, sığal çəkdim sağrına,
Dərman oldum, məlhəm oldum ağrına.
Kim ki yersiz çubuq çəkdi sağrına,
Gözlərindən axan yaşam, a kəllər!

Ey əzabdan qara gözü böyüyən,
Güc verəndə diz qanadan, baş əyən.
Varmı sənin zəhmətini bir öyən,
Hünərindən aldım ilham, a kəllər!

Bu dünyadan umduğun ot-ələfdi,
Bu yaşayış, guya sizə bir kefdi?!
Bu sirr mənə açılmayan kələfdi,
Bir fikirli yorğun başam, a kəllər!

Öz dərdini özü çəkər gizlicə,
Lal dayanar, sükut bükər gizlicə.
Arzum budur, ömrüm boyu beləcə,
Hüsnünüzə nəğmə qoşam, a kəllər!

İyun, 1987
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QOCA PALID

Qoca palıd, baxıb sənə kövrəldim,
Cavanlığın gəlib düşdü yadıma.
Onda belə sən pərişan deyildin,
Gözəlliyin indi çatmır dadına!

Qamətini, şuxluğunu kim əyib,
İllər səni gör nə günə qoyubdur?
Yoxsa sənin qoca qəlbin, ürəyin
O illərin şərbətindən doyubdur!

Budaqların, yarpaqların seyrəlib,
Qalın gövdən qarsalanıb, tökülüb.
Qoca palıd, yandım sənin halına,
Sanki zərrin bir sarayın sökülüb!

Qoca palıd, baxıb sənə kövrəldim,
Cavanlığın gəlib düşdü yadıma.
Onda belə sən pərişan deyildin,
Gözəlliyin indi çatmır dadına!

1988

DÜNYA

Dünya sevinc doludu,
Qüssə, qəmi olmasa.
Al günəşin yoludu,
Duman, çəni olmasa!
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Açılan asimandı,
Ulduzdu, kəhkəşandı.
Yanar məşəldi, şamdı,
Söndürəni olmasa!

Sakit, yumşaq, həlimdi,
Günüm, ayım, ilimdi.
Vallah, dünya heç kimdi?
Bir insanı olmasa!

1999

KƏNDDƏ NEÇƏ  
QONŞUM VARDIR

Kənddə neçə qonşum vardır,
  belə qonşu kimin vardır,
   söylə kimin?!
Qonşum İlyas,
  qonşum Emin.
Qonşum Fərhad,
  qonşum İsmət.
Qonşum Elxan,
Allahverən.
Ömrümüz xoş,
   həm firavan,
Nə gözəldir
   bizim dövran!..

2004
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VƏTƏN DAIM GƏRƏYIMDI

Vətən mənim gözüm olub,
Hər kəlməm, hər sözüm olub.
Qolum olub, dizim olub
Yıxılanda, büdrəyəndə!

Onsuz qaşım çatılmayıb,
Sinəm, köksüm atılmayıb.
Qüssə, qəmə qatılmayıb
Hər ilində, hər ayında!

Anam olub, atam olub.
Ürəyimə yatan olub.
Harayıma çatan olub
Qamətimi dərd əyəndə!

Qurban olum qurğusuna,
Ahənginə, vurğusuna.
Kovğuşuna, oyğusuna,
Qar-qış, payız, yaz, yayında!

Mövlud, isti ürəyimdi,
Xoş arzumdu, diləyimdi.
Vətən daim gərəyimdi,
Həm yerində, həm göyündə!

1982
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HAZIRAM

Nə qədər gözəldir bizim bu yerlər,
Ləpirim bu yerlər, izim bu yerlər.
Dağında qanayan dizim bu yerlər,
Ölümə hazıram çətin anında!

Hər yerdə, hər zaman bir haya bəndəm,
Bir ərən oğluyam, igidəm, mərdəm.
Ey Cavanşir babam, ey Qorqud dədəm,
Ölümə hazıram çətin anında!

Bu torpaq uludur, ulu adı var,
Onun düşməni var, onun yadı var.
Odur ki qorxmayan min Mövludu var,
Ölümə hazıram çətin anında!

1996

MƏN OLMASAM DA

Torpaq da qalacaq, yurd da qalacaq,
Ocaq da qalacaq, od da qalacaq.
Düşmən də qalacaq, yad da qalacaq,
Mən olmasam da!

Çinar ucalacaq, palıd qalxacaq,
Bulaqlar sızacaq, çaylar axacaq.
Aran boylanacaq, dağlar baxacaq,
Mən olmasam da!
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Çiçəklər açacaq, güllər açacaq,
Hər yana xoş ətir, qoxu saçacaq.
Kəkliklər səkəcək, qular uçacaq,
Mən olmasam da!

Günəş də çıxacaq, Ay da batacaq,
Ulduzlar sönəcək, gedib yatacaq.
Zülməti dan yeri söküb atacaq,
Mən olmasam da!

Deyirəm, baş olsun hər şerim mənim,
Qanadlı quş olsun hər şerim mənim.
Nəğməyə çevrilsin oxunsun şerim,
Mən olmasam da!

Uca zirvələrdə uçsun xəyalım,
Mənalı sözümlə könüllər alım,
Kaş bütün qəlblərdə, qəlblərdə qalım.
Mən olmasam da,
Mən olmasam da!..

1994



ŞAİR  
DƏRD ÇƏKƏNDİR



Mövlud Teymur

170

HƏR YERDƏ, HƏR ZAMAN

Bir az hövsələsiz, səbirsizəm mən,
Çağlayan, kükrəyən bir dənizəm mən.
İstərəm nadanın başın üzəm mən
Hər yerdə, hər zaman aman vermədən!

Ovxarlı qılıncam, kəsərli sözəm,
Yaxşı adamları qoruyan gözəm.
Yamanlar köksünə basılan közəm
Hər yerdə, hər zaman aman vermədən!

Həyat kişi kimi yaşayanındır,
Düzü, həqiqəti daşıyanındır.
Ay Mövlud, əyrinin belini sındır
Hər yerdə, hər zaman aman vermədən!

1983

KƏSKIN OL

Kəskin yerdə kəskin ol,
Miskin yerdə miskin ol!
Əyrilərin yanında
Əyri olma, düzgün ol!
Ədaləti qoru sən,
Həqiqəti qoru sən!
Hər kəlməyə, hər sözə,
Şirin dilə, xoş üzə
Aldanma sən dünyada,
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İnanma sən dünyada!
Nə yazıq ol, nə fağır,
Kəskinlərin yanında.
Nə iti ol, nə ötkəm
Miskinlərin yanında!
Kəskin yerdə kəskin ol,
Miskin yerdə miskin ol!

1980

ÜRƏKLƏR

Adamların adamlığı itibdir,
Xoş rəftarı, xoş qılığı itibdir.
Hərarəti, od-ocağı itibdir,
Buza dönüb isti-isti ürəklər!

Vərəqləmir dəftərini kim kimin,
Hörməti var cibi dolu sərsəmin.
Boğuluram dumanında dərd-qəmin,
Çoxalıbdı tüstü-tüstü ürəklər!

Biri düzdür, beşi isə əyridir,
Düzlərə də əyriliyi yeridir.
Desəm burda sözün əsil yeridir:
Ürəyimi üzdü-üzdü ürəklər!

1986
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ÖMRÜNÜ GÖRMƏDİN  
BİR GÜN ƏZABSIZ

Asiman üstündə asiman yatır,
Parlayan ulduzlar saysız-hesabsız.
Torpağın altında bir cahan yatır,
Üstündə insanlar tavansız, tabsız!

Yeməyə çörəyi, duzu çatışmır,
Çoxu yoxa çıxıb, azı çatışmır.
Deməyə Ələsgər sazı çatışmır,
Sualı, sorğusu qalıb cavabsız!

Zili bəmə enib, bəmi səngiyib,
Mənzilə yetəmmir, yolda ləngiyib.
Nəfəsi təngiyib, ömrü təngiyib,
Bu sirri mən necə açım kitabsız!

Dərddən bel bükülüb, saqqal ağarıb,
Göz işıqdan qalıb, əl işdən qalıb.
Məni fikir alıb, qəm, qubar alıb
Azaltmır dərdimi günüm şərabsız!

Mövlud, az görmədin dayaz, dərini,
Satqın ədasını, namərd şərini.
Yazdıqca doldurdun qəm dəftərini,
Ömrünü görmədin bir gün əzabsız!

1992
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DÖZƏCƏYƏM HƏR ƏZABA

Çox dəyibdir başım daşa,
Ömrüm olub bir tamaşa.
Hey girsəm də yaşdan-yaşa, -
Dözəcəyəm hər əzaba!

Çəkdiklərim az deyildi,
Ömrüm qışdı, yaz deyildi.
Hər sözümü deyən dildi:
Dözəcəyəm hər əzaba!

Yoxdur mənim özgə çarəm,
Su olmaram, ərimərəm.
Bir poladam, bir dəmirəm,
Dözəcəyəm hər əzaba!

Bu Mövludun dözüm adlı
Tarixi var qol-qanadlı.
Şerimin də budur dalı:
Dözəcəyəm hər əzaba!

1988

ŞAİR DƏRD ÇƏKƏNDİR

Şair dərd çəkəndir, ömrü boyunca
Çəkir vətən dərdi, çəkir el dərdi.
Axtarır, arayır hər yerdə, hər vaxt
Yaxşını, yamanı, mərdi, namərdi!



Mövlud Teymur

174

Şair dərd çəkəndir, bütün dərdləri
Bir yük eləyibdir çiyinlərinə.
Yoruldum deməyir bircə dəfə də,
Dözür hər ağrıya, o dözür yenə!

Şair dərd çəkəndir, çəkdiyi dərdlə
Xoş ömür sürməyir, bir gün görməyir.
Fəqət ürəyini istədiyi tək
Şeirlə boşaldır, şeirlə deyir!..

1989

QƏDIRSIZ, QƏBIRSIZ ŞAIR

Mikayıl Müşfiqin əziz xatirəsinə

Dağlı oğlu, dağ qoydular sinənə,
Nədən səni çox gördülər vətənə!?
Tay deyildin axı, yoldan ötənə,
Anlamazlar bilmədilər qədrini,
Ziyarətə kaş gələydik qəbrini!

O dövrana dözən səbrin qalmadı,
Çəkmədiyin cəfa, cəbrin qalmadı.
İtirdilər yurdda qəbrin qalmadı,
Çox heyif ki bilmədilər qədrini,
Ziyarətə gələmmirik qəbrini!

Yaralara məlhəm idi sözlərin,
Həqiqəti tez görərdi gözlərin.
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Gülü idin çəmənlərin, düzlərin,
Vətən üçün yaydın gözəl ətrini,
Ziyarətə kaş gələydik qəbrini!

Dağlar aşan gur çay idi ilhamın,
Bizə bəlli, aydın idi məramın.
Gecə-gündüz sönməz idi nur, şamın,
Kainata açmış idi çətrini,
Ziyarətə gələmmirik qəbrini!

Vətənində dahiləri sevərdin,
Nizamini Allah bilib öpərdin.
Qələminlə bir yenilməz hünərdin,
Biz görürdük fitrətini, fitrini,
Bu dünyada görəmmirik qəbrini!

Mövlud səni bildi ocaq, səcdəgah,
Yanındadır fikri, eşqi hər sabah.
Səni bizdən kimlər aldı, ay Allah,
Əzbərlədik hər misranı, sətrini,
Ziyarətə kaş gələydik qəbrini!

1988

BU DÜNYADA

Bişmiş oldum, çiy olmadım,
Məzə oldum, mey olmadım.
Ayıq oldum, key olmadım
Bu dünyada, bu dünyada!
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Yaxşı oldum yaxşılara,
Qoşulmadım axçılara.
Yoldaş oldum bağçılara
Bu dünyada, bu dünyada!

Əkib, taxıl biçənlərə,
Əhsən dedim milyon kərə.
Əl çalmışam hər zəfərə,
Bu dünyada, bu dünyada!

Halal işdən zövq almışam,
Sular kimi durulmuşam.
Nə usanıb yorulmuşam
Bu dünyada, bu dünyada!

Araz deyib dərd çəkmişəm,
Şuşa deyib qəm çəkmişəm.
Allahıma göz dikmişəm
Bu dünyada, bu dünyada!

Vətən deyib ağlamışam,
Qarabağdan gözü yaşam.
Allaha bel bağlamışam
Bu dünyada, bu dünyada!

2000

TANIYIR

Məni insanların çoxu tanıyır,
Qarası tanıyır, ağı tanıyır.
Hansı bir yuvanın quşu olmuşam,
Bağçası tanıyır, bağı tanıyır.
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Çiçəklər əl edir məni görəndə,
Getmə uzaq deyir pip, palıd, dəndə!
Məni azdırmayır duman da, çən də,
Aranı tanıyır, dağı tanıyır!

Ay Mövlud, səndə bu dost, tanış hardan,
Səni soraqlayır gül də bahardan.
Getmə, uzaq getmə bizim diyardan,
Səni külli-aləm axı, tanıyır!

1987

QORXURAM DAĞILA,  
VALLAH BU DÜNYA

Adam var vəzifə, elm sahibi,
Ancaq başındakı ağıl kasaddır.
Kostyum geyinib, qalstuk vurub,
Deyirsən bu da bir adamdır, zatdır!

Görürsən qaməti bir çərəkdirsə,
Qeybəti, yalanı on bir çərəkdir.
Peşəsi yaxşını qaralamaqdır,
Yamanı quzutək gözə dürtməkdir!

Həzər beləsindən, həzər, min həzər,
Vətənin qədrini bunlar nə bilər?!
Babam Cavanşirə çatsa bu xəbər,
Əlində qılıncı, qalxanı gələr!
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Vəzifə sahibi, elm sahibi, –
Olasan, zərrə də ağlın olmaya!?
Belə adamların bax ucbatından
Qorxuram dağıla, vallah bu dünya!

1988

XOŞUMA GƏLMƏYİR

Xoşuma gəlməyir hər yetən adam,
Düz yolda büdrəyib, çaş gedən adam. 
Çox azdır könlümü şad edən adam
Öz ağlı, zəkası, düşüncəsiylə!

Xoşuma gəlməyir çox gülən adam
Yaltaqlıq eyləyib, əyilən adam.
Həqiqət uğrunda deyinən adam
Dostumdur, dostlarım eşidə, bilə!

Xoşuma gəlməyir yüz dilli adam,
Suları bulanıq, çirk-lilli adam.
Deyirəm, qəlbi saf, düz dilli adam
Şan-şöhrət gətirər Vətənə, elə!

1986

DÜZGÜN OLSUN

İnsan gərək həyatda düzgün olsun,
Mətin olsun, mərd olsun, ötkün olsun.
Bacarıqlı, işbilən, yetkin olsun,
Xeyir versin vətəninə, xalqına!
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Ağac əksin, körpü tiksin, yol salsın,
Əməlləri göz önündə ucalsın.
Hamı desin belə oğul var olsun,
Fikir versin bağçasına, bağına!

Zəhmət, hünər meydanında iş görsün,
Əkdiyindən birə-min də götürsün.
Qardaş yurda, dost elə də ötürsün,
Əl çalınsın xoş gününə, çağına!

Qalxdığı yer zirvə olsun, dağ olsun,
Üzü gülər, alnı açıq, ağ olsun.
Qazandığı düz, həqiqət, haqq olsun,
Deyim, əhsən, iş görübdür haqqına!

1998

QARDAŞ, SƏNƏ QISILMIŞAM
Hüquqşünas Teymur Əzizova

Dəmir dostum, möhkəm dostum,
Qıvraq dostum, ötkəm dostum.
Küknar dostum, cökə dostum,
Budağından asılmışam,
Qardaş, sənə qısılmışam!

Kömək elə, köməyini,
Göstər mənə ürəyini.
Görüm sənin diləyini,
Marağından asılmışam,
Qardaş, sənə qısılmışam!
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Bilirəm dağ adamısan,
Gül bağça, bağ adamısan.
Ellərin ağ adamısan,
İşığından asılmışam,
Qardaş, sənə qısılmışam!

Üzəcəksən üzgünlüyü,
Düzəcəksən düzgünlüyü.
Bəzəcəksən yeri, göyü,
Çırağından asılmışam,
Qardaş, sənə qısılmışam!

Mövlud deyir bir zirvəsən,
Əzəmətsən, güc, qüvvəsən.
Bir çıraqsan min evə sən,
Ocağından asılmışam,
Qardaş, sənə qısılmışam!

2009

ÜRƏYIMDƏN GƏTIRDIM

Məni böyük gələcəyə səsləyir,
Ürəyimin xoş arzusu, amalı.
Cavanşirdən öyrənmişəm dərsi mən,
Ölməzliyin timsalıyam, timsalı!

Dağ vüqarı dağ edibdi könlümü,
Sinə gərər qasırğaya, tufana.
Sevinc yüküm tutulubdu günəşdən,
Məhəbbətim bir dənizdir insana!
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Məni tənha sanmayın siz dünyada,
Yalqızlığı mənə doğma bilməyin.
Onu bilin, arxam mənim Kəpəzdir,
Mənə heç də qorxu-təlaş gəlməyin!

Mən sevirəm həqiqəti, düzlüyü
Həqiqətlə məni əkiz tanıyın.
Mən sevmirəm durğunluğu, süstlüyü,
Məni şahə qalxan dəniz tanıyın!

Dəyanəti şah palıda bərabər,
Boyu uca xan çinarla bəhsdəyəm.
Anadil tək Anam doğma Vətəndə,
Nəğməm ilə gah zildə, gah pəstəyəm!

Vurğunluğu Vurğun kimi şairdən,
Coşqunluğu Kür çayından götürdüm.
Bu şerimi ürəyimin ən dərin,
Ən görünməz guşəsindən gətirdim!

1979

ƏSL ŞAİRLƏR

Bilmirəm kimlərə şair deyirsiz,
Tez-tez ekranlarda görünənlərə?!
Hay salıb, qışqırıb boğaz yırtana,
Yoxsa tərif deyən beş-on nəfərə?!
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Bilmirəm kimlərə şair deyirsiz,
Can atıb kürsüyə çatanlaramı?!
Özünü düşünüb, özünü anıb,
Şöhrət xəyalında yatanlaramı?!

Bilmirəm kimlərə şair deyirsiz,
Möhrü, vəzifəsi olanlaramı?!
Min oyun durquzub, min cildə girib,
Meylini rüşvətə salanlaramı?!

Şair tanıyıram büllur, saf, təmiz,
Sadə, təvazökar, xoş təbiətli.
Gözəl şeirlərlə saraylar qurub,
Nə qədər əzizdir xalqa, hörmətli!

Bilmirəm kimlərə şair deyirsiz,
Kənarda qalıbdır əsl şairlər.
Ekranda görünmək istəməyirlər,
Çox sadə olubdur əsl şairlər!

1982

TANIYIRSAN

Yaxşılıq et, yaxşılığın naxşıdır,
Ürək açan çiçəklərin baxşıdır.
Dost əlindən zəhər içsən yaxşıdır,
Namərdlərin şərbətindən uzaq ol!
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Yaxşıların yolu birdir, izi bir,
Hər vaxt görür həqiqəti, düzü bir.
Birdillidir, birsifətdir, üzü bir,
Danışanda sözü qənddir, dili bal!

Mövlud Teymur, tanıyırsan pisi sən,
Nanəcibi, kələkbazı, nəsi sən.
Bir də ucalt o kəlməni, səsi sən:
Namərdlərin şərbətindən uzaq ol!

1988

UZAQ OL

Bacarırsan yaxşılıq et, yaxşılıq,
Üz ağardır şirin rəftar, xoş qılıq.
Yeri gəlsə, sözünü də de açıq,
Sən vüqarda, dəyanətdə bir dağ ol!

Bir kimsəni acılama söz ilə,
Söz de elə qəlb açıla, göz gülə.
Gülə-gülə ömür keçə xoş belə,
Nə qan qaralt, nə birinə sən ağ ol!

Mövlud Teymur, qəmdən sevinc yaxşıdır,
Bu dünyada ömür də dinc yaxşıdır.
“Yüz dəfə ölç, bir dəfə biç” yaxşıdır,
Birdəfəlik dərddən, qəmdən uzaq ol!

1987
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DÜNYAMIZI DÜZ ELƏ

Dünyada zəhləm gedən
Öz-özünü öyəndir.
“Mən beləyəm” söyləyib,
Sinəsinə döyəndir!
Çömçə kimi atılıb
Ortalığa girəndi.
Yaltaqlıq da eyləyib,
Əyiləndi, sinəndi.
Burda mənəm, Bağdadda
Deyər, kor xəlifədir.
Daha bilmir özüsə
Qarışqadır, güvədir!
Bax bu sayaq adamlar
Cəmiyyətə ləkədir.
Bu cür axmaq adamlar
Bir yarıtmaz təkədir!
Allah, belələrindən
Bizi uzaq, hifz elə,
Kökünü kəs, təmizlə
Dünyamızı düz elə!

1985

YADINA SAL
Uşaqlıq dostum Səməd Şərifova

İnanmazdım illər belə tez keçə,
İtib bata o yol-cığır, o küçə.
Harda qaldı dərə, təpə, çöl, meşə,
Yadına sal uşaqlığı kövrələk,
Yal-yamacı, bağça-bağı kövrələk!
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Çöldə, düzdə ayaqyalın gəzərdik,
Nə yorulmaq bilərdik, nə bezərdik.
Nohurlarda, gölmələrdə üzərdik,
Yadına sal uşaqlığı kövrələk,
Büllur çayı, buz bulağı kövrələk!

Bər-bəzəkli xizəyimiz var idi,
Sürüşməyə gədiyimiz var idi.
Deməz idik yağış idi, qar idi,
Yadına sal uşaqlığı kövrələk,
O soyuğu, o sazağı kövrələk!

Şiş qayaya, uca dağa çıxardıq,
Pip-vələsə, şux qovağa çıxardıq.
Bu dünyaya zirvələrdən baxardıq,
Yadına sal uşaqlığı kövrələk,
Canalını, Baba dağı kövrələk!

Möcüzəydik, tamaşaydıq hərəmiz,
Xəzəllərlə dolu idi dərəmiz.
Gizlənərdik, tapılmazdı yerimiz,
Yadına sal uşaqlığı kövrələk,
O xəzəli, o yarpağı kövrələk!

Səngər idi bizim futbol yerimiz,
Gün altında qaralardı dərimiz,
Açılmazdı bu dünyada sirrimiz,
Yadına sal uşaqlığı kövrələk,
Bu ülfəti, bu dostluğu kövrələk!
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Yağdırardıq ağaclara daşları,
Uçurardıq yuvalardan quşları.
Üzülərdi əlimizdə başları,
Yadına sal uşaqlığı kövrələk,
Dəcəlliyi, şıltaqlığı kövrələk!

Səfər tala gözümüzdə ucaydı,
Vəlgəlik də üzüm bağı, bağçaydı.
Sarı qoruq ağzımızda alçaydı,
Yadına sal uşaqlığı kövrələk,
Pirvəlini, o Sığnağı kövrələk!

Təmiz idi ürəyimiz, qəlbimiz,
Coşqun idi ilhamımız, təbimiz.
Yemlik idi yeməyimiz, həbimiz,
Yadına sal uşaqlığı kövrələk,
O yarpızı, o zanbağı kövrələk!

İllər keçdi dalda qaldı uşaqlıq,
Demə şəkər, şirin baldı uşaqlıq.
Gör nələri yada saldı uşaqlıq,
Yadına sal uşaqlığı kövrələk,
O xoş günü, o xoş çağı kövrələk!

1993

ÇOX DEMIŞDIR

Gərək duyaq yaxşısını adamın,
Xətri yoxdur bu dünyada nadanın.
Çox görmüşəm iç üzünü yamanın,
Yaxşılara, yaxşılara min şükür,
Nəfəsindən əyri qaçır, bəd ürkür!
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Soruşursan, yaxşı nədir, pis nədir,
Dambat nədir, nacins nədir, nəs nədir?!
Yaxşıların qarşısında heç nədir!
Yaxşılara, yaxşılara min şükür,
Çox demişdir şair Müzəffər Şükür!

1988

DİLDƏ GƏZİR  
HƏR BİRİNİN SOYADI

Qazax eli sənətkarlar yurdudu,
Nasiri çox, şairi bir ordudu.
Eldə gəzir hər birinin soyadı:
Hüseyni, İsmayılı, Vurğunu!

Unutmaqmı olar Mehdi, İsanı,
Müzəffəri, Nüsrət, Valeh Musanı.
Mirvaridi – gözəl sözlər yazanı,
Eldar Nəsib, Akif Səməd yorğunu!

Mənim üçün Qazax eli doğmadı,
Xramçaylı, Mahmud Vəli doğmadı.
Şirin-şəkər, bir dadlıca loxmadı,
Daha bundan nədir mənə uyğunu!

Mövlud Teymur, vərəqlədin düzünü,
Ünvanladın, dəqiqlədin düzünü.
Sayı çoxdu, saymaq olar yüzünü,
Ərzə yaydın ilhamını, duyğunu!..

1985
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QARTALA DÖNDÜM

Mən heç vaxt, heç zaman düzü əymədim,
Yaxşıya yamanlıq etmədim fəqət.
Məni xoşbəxtliyə səslədi hər an,
Qəlbimdə tükənməz sevgi, məhəbbət!

Əl açıb “can bala” deyib birinə,
Sədəqə yığmadım dilənçilərtək.
Bağlandım ürəkdən halal əməyə,
Çıxdım hər sınaqdan bir şiri-nərtək!

Uçdum qanadında arzu, diləyin,
Zirvələr başında qartala döndüm.
Mən ellər qəlbində, ellər köksündə
Ən şirin arzuya, amala döndüm!

Axdım ünvanlara həzin ney kimi,
Halal əməyimlə, halal işimlə.
Ad aldım, dodaqda, dildə dolaşdım,
Neçə zəfərimlə, yüksəlişimlə!

Mən heç vaxt, heç zaman düzü əymədim,
Yaxşıya yamanlıq etmədim fəqət.
Məni xoşbəxtliyə səslədi hər an,
Qəlbimdə tükənməz sevgi, məhəbbət!..

1979
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MƏNI

Bir ağacam budaqları nübarlı,
Bir budağam yarpaqları baharlı.
Bir baharam çinarları vüqarlı, -
Qorxutmayır çovğun məni, qar məni!

Təmizlərəm təpələri dumandan,
Alacağam qisasımı yamandan.
Gileyliyəm bu dövrandan, zamandan, -
İstəyirsən danla məni, vur məni!

Düzü qoyub, qoşulmadım yamana,
Nifrət etdim verənə, həm alana.
Bu dünyada düz ürəkli insana, -
Yaxın bir dost, yaxın sirdaş bil məni!

1990

MƏNIM AĞLIM KƏSƏNDƏN...

Bu dünyada mənim ağlım kəsəndən,
Zəhləm getdi yarpaq kimi əsəndən.
İlham aldım mərddən, ərdən-ərəndən,
Koroğludan, Cavanşirdən, Babəkdən,
Mən onlara alqış dedim ürəkdən!

Əsrin oğlu gərək əsir olmasın,
Dildən ölü, qəlbdən kəsir olmasın.
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Əyriliyə əsir-yesir olmasın,
Öz sözünü kəskin desin qılınctək,
Əsl kişi belə olsun, bax gərək!

Qorxaqlara nifrətim çox, hədsizdir,
Qorxmazlara məhəbbətim dənizdir.
Mənə Həzi, Mehdi, Qafur əzizdir
Düşmən üstə pələng kimi cumdular,
Nə bir kəsdən kömək, imdad umdular!

Cəsurların adı qalır ellərdə,
Nəğmə olur dodaqlarda, dillərdə.
Burlaxatun, Tomris, Tuti, Həcər də,
Qeyrətidir, vüqarıdır diyarın, -
Anam doğma Azərbaycan baharın!..

1980

HAZIRAM

Həyat məni səsləyir
Xoş günə, səadətə.
Təmizliyə, paklığa,
Düzlüyə, həqiqətə!

Həyat məni səsləyir
Nəğməyə, şeriyyətə.
Pak eşqə, saf sevgiyə,
Ən ülvi məhəbbətə!
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Həyat məni səsləyir
Xoş arzuya, diləyə.
Qurmağa, yaratmağa,
Zəhmətə, saf əməyə!

Həyat məni səsləyir
Vətəndə mətin duram.
Həyatın hər səsinə,
Çağrışına hazıram!

1984

XEYRİYYƏÇİ VƏ POLİS

Burax məni, çıxım gedim kəndimə,
Xeyir verim neçə başsız yetimə.
Haqlı ikən məni burda saxlama,
Şər söyləyib ürəyimi dağlama!
Heç polis də öz xeyrini güdərmi?
Düzü qoyub, əyri yolla gedərmi?!
Sataşmaqdır bu “haqq” deyən Sabirə,
Qibləgaha, səcdəgaha, o pirə!
Polisisən yeni dövrün, zamanın,
Azərbaycan – bu müstəqil məkanın!
Ona layiq gərək işlər görəsən,
Nüfuzunu gözləyəsən hər an sən!

1992
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TƏLƏBƏ

Günəş məndən doğur, Ay məndən çıxır,
Ulduz da köksümdən nur saçır ərzə.
Mən əsl tələbə ona deyirəm
Gəlib qulaq assın mən deyən dərsə!

Mənim bilmədiyim dünyada yoxdur,
Gəlib çox şeyləri öyrənsin məndən.
Vətən hardan keçir, el-oba hardan?
Çıxsın yamacıma, keçsin sinəmdən!

Duysun bu kainat, ərz də məndədir,
Nə atlas gətirsin, nə də xəritə.
Ən yaxşı, mükəmməl dərs də məndədir,
Çatsın xoşbəxtliyə, xoş səadətə!

Sevincə bələnsin, fərəhə düşsün
Nağıllı, dastanlı toy-düyünümdən.
Əgər istəyirsə özünü öysün
Gəlib şəfəq içsin günlü Günümdən!

Mən əsl tələbə ona deyirəm
Gəlib çox şeyləri öyrənsin məndən.
Yurd hardan başlanır, el-oba hardan
Ötsün ürəyimdən, keçsin sinəmdən!

1985
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AĞRIMA, ÜRƏYİM

Ağrıma, ürəyim, öldürmə məni,
Çarmıxa çəkdirib böldürmə məni.
Həyat yollarında söndürmə məni,
Hələ yaşamağa haqqım var mənim!

Hələ nə yaşım var, əlli deyildir,
Bu ağrı, sızıltı, göynərti nədir?!
Sən Allah, məni də yüz yaşa yetir,
Hələ yaşamağa haqqım var mənim!

Bu nurlu dünyada günüm olmadı,
Doyunca sevinib gözüm dolmadı.
Odur ki, möhlət ver, yaşat Mövludu,
Hələ yaşamağa haqqım var mənim!

1996

GECƏLƏR

Ulduzlu, aylı gecələr,
Baharlı, yaylı gecələr.
Beləcə saylı gecələr
Məni valeh edib necə!?

Parlaq, nurlu, işıqlıdı.
Xoş xəbərli, soraqlıdı.
Sakit-səssiz otaqlıdı
Məni valeh edib necə!?
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Dərin-dərin fikrə getmiş,
İstedadlı şair imiş, -
Kəlməsi xoş, sözü kişmiş
Məni valeh edib necə!?

1992

MƏN ELƏ BİLİRDİM

Mən elə bilirdim dünya mənimdir,
Demə, dünya mənim, nə də sənindir.
Çox gözəl demisən, ay Məmməd Araz,
Bu dünya heç kəsin, nə heç kimindir!

Hər gələn dünyaya bir gün də gedir,
Bu dünya yerində, yerində qalır.
Kimini gənc ikən, kimini qoca,
Kimini körpəykən atından salır!

Adamın qocalan vaxtını gördüm,
Dünyanın qocalan vaxtı bəs hanı?!
Çölləri, düzləri təzətər güllü,
Bəs hanı ömrümün şumal cavanı!?

Bu dünya möcüzə, sanki sirr imiş,
Ay Mövlud, sevinc də bir gün qəmindir.
Çox gözəl demisən, ay Məmməd Araz,
Bu dünya heç kəsin, nə heç kimindir!

1989



İsmayıllı dağları

195

NƏYƏ BƏNZƏDƏSƏN...

Öz dərdim özümü yandırır mənim,
Sonradan bilmişəm səhv etdiyimi.
Bir nankor ucundan indi yanıram
Boş yerə vaxtımı sərf etdiyimi!

O, hara deyibsə, ora getmişəm,
Demişəm adamdır, başa düşər də.
Nə bilim, o məni borclu çıxarıb,
Bəzən duran yerdə məndən küsər də!

Ay Allah, adamlar necə olurmuş,
Yaxşılıq edəsən, pislik görəsən.
Belə adamları belə dünyada
Nəyə bənzədəsən, nəyə görəsən?!

1983

QOTUR

Təmiz ol, həmişə təmiz dolan, gəz,
Təmizlik ürəyin yanar odudur.
Hər yerdə, hər zaman çirkin adama,
İkinci bir ad da qoyurlar: Qotur!

1984
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YENƏ DƏ

Yenə də kefini pullular sürür,
Ovurdu, ağızı çullular sürür.
Dünyanın ən ağır işlərini də
Fağırlar, yoxsullar, kasıblar görür!

Yenə də atını çapanlar çapır,
Alanlar aldanır, qapanlar qapır.
Varlı götür-qoyda, alış-verişdə,
Kasıb kündəsini təndirə yapır!

Yenə də köhnə tas, köhnə hamamdır,
Əyrilər dübbədüz, doğru yalandı.
Özüm də baş aça bilməyirəm heç,
Bu hansı dövrandı, hansı zamandı!?

1992

HAQQIN YOLU

Oğulsansa heç oğurluq eləmə,
Oğruluqdan fayda çıxmaz, ay oğul.
Əyrilərin yeri yoxdur dünyada,
Əyrilərə düzlər baxmaz, ay oğul!

Haqqın yolu geniş olub, ağ olub,
Məskəni çöl-çəmən olub, bağ olub.
Nahaqların sinəsinə dağ olub,
Haq-ədalət ürək sıxmaz, ay oğul!

1984
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YAZIQ INSAN

Həyat möcüzədir, həyat sirdir, sir,
Görürsən, sevinən bir gün qəm edir.
Məni gecə, gündüz boğur bir fikir:
Niyə bu dünyaya hər gələn gedir?!

Niyə bu dünyaya hər gələn gedir?!
Bu dərə, bu təpə qalır əbədi.
Arada bir ölən, bir ölən gedir,
Bu sehr, bu tilsim deyil, bəs nədi?!

Özüm də mat qaldım, məəttəl qaldım,
Dünyanın beləcə qurulmasına.
Neyləyim, yazığım, yazığım gəldi
Bir ömür yaşayan yazıq insana!..

1986

BAX BELƏCƏ

Ölən ölür, qalan qalır,
Qalan da bir gün saralır.
Dünyamızı kədər alır
Bax beləcə, bax beləcə!

Kimi xəstə olub ölür,
Kimi birdən donub ölür.
Ürək susur, arzu sönür
Bax beləcə, bax beləcə!

1989
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NIYƏ HIRSLƏNIRSƏN

Niyə hirslənirsən, nə üçün, niyə?
Niyə ovqatını təlx eləyirsən?!
Niyə fikrə gedib, hey düşünürsən,
Niyə dərdlərini çox eləyirsən?!

Nəyinə gərəkdir Vəlinin halı
Vəlinin halına Əli yanmırsa.
Qədrini nə bilər hər yetən adam
Səni sənin kimi duyub, anmırsa!

Fikirlər əlində üzmə canını,
Ay Mövlud, özünə yazığın gəlsin.
Niyə dostlarını qəmləndirirsən
Niyə düşmənlərin sevinsin, gülsün?!

1986

BİR GÜN CƏZASINA  
ÇATAR MƏKİRLƏR

Çoxdur bu dünyada axmaq adamlar,
Haqdan, ədalətdən uzaq adamlar.
Var olsun ağıllı, qoçaq adamlar,
Yazıb-yaradırlar, qurub-tikirlər!

Əyrini yıxırlar, düzü tuturlar,
Sevinci bölürlər, qəmi udurlar.
Nədəndir yaxşını tez unudurlar,
Yamanı irəli, başa çəkirlər!
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Əzəldən belədir dünyanın işi,
Sevmirlər, danırlar hər yüksəlişi.
Qəm etmə, vaxt gələr, a Mövlud kişi,
Bir gün cəzasına çatar məkirlər!

1984

ŞAHİDİ OLMUŞAM  
MƏN

Dünyada çox şeylərin
Şahidi olmuşam mən!
Qəlb ağrıdan kədərin
Şahidi olmuşam mən!

Nanəcibin, bəd-pisin,
Nadanın, həm naqisin,
Neçə yalan nəfəsin
Şahidi olmuşam mən!

Alanın, həm verənin,
Ancaq xeyir görənin,
Belə ömür sürənin
Şahidi olmuşam mən!

1974
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SÖZ

Sözü sözçülükdən üstün tutub mən,
Sözün qiymətini, qədrini bildim.
Nadanı, naqisi sözlə susdurdum,
Odur ki, söz olub gücüm, qüdrətim!

1982

MƏNİ SƏNİN KİMİ  
TANIYAN OLMAZ...

Məni gədə-güdə tanıya bilməz,
Mənim ürəyimi Vətəndir duyan.
Dili bir, qanı bir, taleyi ayrı,
Bir xalqın dərdini ötəndir duyan.

Sadəyəm, bəlkə də, bu sadəliyim
Məni bir nadana əfəl göstərir.
Mənim təbiətim, düzünü deyim,
Dağlara, düzlərə gözəllik verir!

Mənim xoş rəftarım, sakit qılığım,
Qanmaza nə üçün mütitək gəlir?!
Deyirəm, yaxşı ki yaxşılar çoxdur,
Məni baxışımdan oxuya bilir!

Bəlkə də, çoxuna açılmayıbdır
Özümə çox bəlli qapalı qəlbim.
O taylı bacımın, qan qardaşımın
Dərdini çəkməkdən yaralı qəlbim!
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Məni yaxşı-yaxşı düşünün, duyun,
Bir az yumşağamsa, bir az da sərtəm.
Məni sənin kimi tanıyan olmaz,
Anam Azərbaycan, Vətən, can Vətən!

1988

OLMAZ

Birimiz təpəyik, birimiz dağıq,
Birimiz çəmənik, birimiz bağıq.
Nəyi düşünürsən, sən nəyi, yazıq,
Hamı bir ölçüdə, çəkidə olmaz!

Çöl çöldən fərqlidir, gül güldən fərqli,
Gün gündən fərqlidir, il ildən fərqli.
Qəlb qəlbdən fərqlidir, dil dildən fərqli,
Hamı bir ölçüdə, çəkidə olmaz!

Ay Mövlud, dünyada hər şey seçilir,
Ağıllı seçilir, köntöy seçilir.
Ayıqlar bir yana, həm key seçilir
Hamı bir ölçüdə, çəkidə olmaz!

1989

KAŞ DÜNYA ÜZÜNDƏ  
YARANMAYAYDIM

Bu gəliş, bu gediş kimə nə verdi,
Baş aça bilmədim bu nə sehirdi.
Dünyaya gəlmək də, getmək də birdi,
Kaş dünya üzündə yaranmayaydım!
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Üç yüz il sonrakı ili düşündüm,
Kədərli, qüssəli, qəmli düşündüm:
Elə itəcəyəm mən itim-itim,
Kaş dünya üzündə yaranmayaydım!

Nə adım qalacaq, nə də sorağım,
Sönüb, yanmayacaq bir də çırağım.
Nə qədər ağırdı bu sinədağım,
Kaş dünya üzündə yaranmayaydım!

1982

HAYIF

Qartalın köksünə bir damğa basdı,
Niyə zalım oğlu heç utanmadı.
Nanəcib tutduğu bu bəd işindən
Üstəlik sevindi, qəmli olmadı!

Hayıf bu torpağın duzu, çörəyi
Qeyrətsiz oğula, nankor övlada.
Elin sərvətini qorumasaq biz,
Qiymət verərlərmi bizə dünyada!?

1977

GÜN OLSUN

İnanmazdım açıla,
Bu dumanlı havalar.
Günəş doğa, əriyə
Yolda, izdə yağan qar!..
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Maşınımız şütüyə,
Arabamız yol gedə.
Məktəblilər səs-səsə
Verib yollarda ötə!?

Kimə lazım duman, qar,
Hər tərəfdə gün olsun.
Çiçək açsın çöl, çəmən,
Yazın ətri duyulsun!

2000

MƏNIM ADIM

Deyirlər ki, bu Mövlud
Bir xoş gündə doğulub.
Peyğəmbərin anadan
Olduğu gündə olub!

Bəli, Mövlud bayramı
Olan gündə olmuşam.
O nəğməli axşamın
Səs, ünündə olmuşam!

Odur ki, mənim adım
Mövlud deyə çağrıldı.
Peyğəmbərin ad günü
Adımla qoşa qaldı!

1979
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İNSANLARA  
ETİBARIM AZALIR

Əyriliyi, dönüklüyü görəndə
İnsanlara etibarım azalır.
Bir-birinə yalançı vəd verəndə
İnsanlara etibarım azalır!

Öz-özünü oğru doğru sananda,
Mən “yanıram” yalan deyib yananda.
Söz verəndə həqiqəti dananda
İnsanlara etibarım azalır!

Mövlud Teymur, nəyi qoyub itirdin,
Bu dünyada yaxşılıqlar bitirdin.
Kobud sözü eşidəndə namərdin,
İnsanlara etibarım azalır!

1990

HƏLƏ ÖZ YERİNİ 
TUTMAYIBDIR HAQQ

Əzilən, söyülən, təhqir olunan
Töhmət palçığında hələ batan var.
Hələ səhralarda od tutub yanan,
Hələ kölgələrdə qalıb yatan var!

Hələ əyrilərin başı tumarlı, -
Hələ toxunmayıb, dəyməyib daşa,
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Hələ ayaqdadır düzlər, təmizlər
Hələ natəmizlər çəkilir başa!

Hələ alış-veriş tutub cahanı,
Soyulan əzabda, soyan kefində.
Adam var tər tökür qəpikdən ötrü,
Adam var var-dövlət, sərvət evində!

Hələ öz yerini tutmayıbdır haqq,
Hələ haqsızlığın meydanı gendir.
Belə bir dünyanın bir dəli şeytan
Deyir ki, başına bir qapaz endir!..

1984

ZALIM OĞLU ÖLMƏK BİLMİR,  
CAN VERMIR

Bilinmir ki, nə yuvanın quşudur,
Bülbül kimi ötənlərə gün vermir.
Haram qatır halallığa, düzlüyə,
İlahiyə iman vermir, din vermir!

Neçə böhtan təkərində yağlanıb,
Düzü qoyub, yalanlara bağlanıb.
Əsgi kimi zibillikdə saxlanıb,
Yaxşı işə yaxın durub yan vermir!

Beləsinə öl deyəsən, yoxsa qal,
Adi sözdən coşub salar qeylü-qal.
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Dediyinə inanmayır bu naqqal,
Sübh açılsa xoruz kimi ban vermir!

Qəlbi kimi soyuq olub baxışı,
Dar məqamda seltək tökər göz yaşı.
Guya qoyub anasına başdaşı,
Arıdırsa atasına şan vermir!

Mövlud Teymur, qələmini itilə,
Sözlərinlə odla bunu, ütülə,
Bəlkə nadan öz yerini bir bilə,
Zalım oğlu ölmək bilmir, can vermir!

1991

SAAT

Danışmaq bilməyir, dinmək bilməyir,
Ağlamaq bilməyir, gülmək bilməyir.
Yaxşı ki dünyada ölmək bilməyir,
Ömrü sahmanlayır zamanla saat!

Hamıya bir gözlə baxır aramla,
Heç vaxt işi yoxdur halal-haramla.
Aranı vurmayır yaxşı adamla,
Nə də ki yamanla, nadanla saat!

O bir cür xislətdə, bir cür dondadı,
Səsi hər tərəfdə, hər bir yandadı.
Əməyi, xidməti bu cahandadı,
Əbədi həmdəmdir insanla saat!

2000
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BİL Kİ DÜZƏLƏCƏK  
HƏR DÜZƏLMƏYƏN

Bu qoca dünyada bir gün görmədim,
Firavan yaşayıb ömür sürmədim.
Kimsəyə əziyyət, əzab vermədim,
Özüm əzabların içində ikən!

Dözdüm ağrılara, həm acılara,
Dözdüm qasırğaya, tufana, qara.
Çıxmadım zillətdən yaza, bahara,
Yolum qanqal oldu, cığırım tikən!

Ay Mövlud, düşəcək yönə sən deyən,
Bil ki düzələcək hər düzəlməyən.
Onda olacaqdır səni çox öyən,
Zirvəyə qaldıran, həm başa çəkən!

1988

YAXŞI, PİS

Bu dünyanın yaxşıları bir yana,
Pislərə də “yaxşı adam” deyirlər.
O deyənlər adamlıqda bilirəm,
Heç pislərdən geri qalan deyillər!

Doğrudan da, bu möcüzə, sirr deyil,
Hələ vardır yaxşıları çox öyən!
Yaxşı adam yaxşılıqlar eləyir,
Bəs nə üçün var pisə əhsən deyən!?

1972
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YAMAN HARDA OLSA, YAMANDI

Hər insan dünyada yaxşı olmayır,
Canını qurban da eləsən ona.
Ürəyi olmayır, baxşı olmayır,
Yaxşılıq eləsin bəni-insana!

Binadan əyridir, kökündən çürük,
Yaman harda olsa dönükdür, dönük.
Deyirəm, vətənə o bir yükdür, yük,
Göndərək onları məzarıstana!

2000

İSTƏRƏM

Nəğmə selinin
Burulğanında
İstərəm, gülüm,
Boğulam, öləm!
Hər sevncimi,
Gülüş incimi.
İstərəm yaxşı
Adamlarla mən,
Yarıya böləm!
Amma nadanla,
Beyni dumanla
İstəmirəm heç,
Ömrüm uzunu
Bir kəlmə kəsib,
Danışıb, güləm!

1972
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BU DÜNYA

İstər bu dünyanın hökmdarı ol,
Möhtəşəm palıdı, xan çinarı ol.
Kəpəzi, Şah dağı, ya Qoşqarı ol,
Bu dünya heç kimə qalmayacaqdır!

İstər həddən aşa varın, dövlətin,
İstər böyük ola zəhmin, qüdrətin.
İstər bu dünyanı tuta şöhrətin,
Bu dünya heç kimə qalmayacaqdır!

Nə yanar ulduza, nə də ki Aya,
Nə çağlar bulağa, nə axar suya.
Nə lilli daşqına, nə dəli çaya...
Bu dünya heç kimə qalmayacaqdır!

Axı nəyə gərək ədavət hissi,
Ürək bulandırır çırağın hisi.
Düz yola çağıraq əyrini, pisi,
Bu dünya heç kimə qalmayacaqdır!

Arxasız olana arxa, dağ olaq,
Alnı açıq olaq, üzü ağ olaq.
Həmişə kefi kök, qəlbi çağ olaq,
Bu dünya heç kimə qalmayacaqdır!

Dünyadan köçənə rəhmət diləyək,
Yaxşı adamlara hörmət bəsləyək,
Bütün yer üzünü sülhə səsləyək,
Bu dünya heç kimə qalmayacaqdır!

1979
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NADAN ELƏ NADANDIR

Allah, qoru sən məni,
Nadanların oxundan.
Özüm xeyir versəm də,
Ziyan gördüm çoxundan!

Varlısı da bir təhər,
Yoxsulu da eynidir.
Ağası heç, bir yana,
Lap qulu da eynidir!

Nadan elə nadandır,
Çəkdiyi möhnət olsun.
Yaxşılardan gen gəzsin,
Pislərə qismət olsun!

1988

YALTAQ

Tərəzinin hansı gözü ağırsa,
Adam var ki, bax o gözə əyilər.
Quzu olar məclisində şirlərin,
Düzü qoyub, əyri sözə əyilər!

Belələri sanki yeldi, küləkdi,
Gah o yana, gah bu yana əsərlər.
“Böyüklər”in qılığına girərlər,
“Kiçiklər”in qulağını kəsərlər!
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Köynəyinə bir qalstuk taxıb da,
Özlərini alim kimi öyərlər.
Hər bir yerdə eşitmişəm min kərə:
Beləsinə yaltaq adam deyərlər!

1984

ÜRƏYIMIN OD PÜSKÜRÜR  
GILEYI

Heç bilmirəm nədən yazım, nədən yox,
Yaxşı azdı, yaman çoxdu, nadan çox.
Doğru acdı, yalan toxdu, əyri tox,
Ürəyimin od püskürür gileyi!

Düz düşməyir yeri ağla qaranın,
Bütöv yanır hey halına paranın,
Görən varmı məlhəmi bu yaranın?!
Ürəyimin od püskürür gileyi!

Deyirlər ki, düzələcək bu dünya,
Bənzəyəcək al günəşə, bərq aya.
İnanmıram bu çalınan havaya,
Ürəyimin od püskürür gileyi!

Satan satır istədiyi qiymətə,
Məhəl qoymur gileyə, söz-söhbətə.
Nə deyəsən belə tipə, namərdə,
Ürəyimin od püskürür gileyi!
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Nə vaxtadək dözəcəyik bu dərdə,
Bir qoçu da tapılmadı şəhərdə,
Birdəfəlik ya dağıda, düzəldə,
Ürəyimin od püskürür gileyi!

1989

SƏBİRLİ OL

Hövsələsi dar olma,
Səbirli ol, səbirli.
Belə soyuq qar olma,
Səbirli ol, səbirli!

Daha fikirdən keçib,
Qəmdən, qəhərdən keçib.
Gündü, səhərdən keçib, - 
Səbirli ol, səbirli!

Düşünməyin xeyri yox,
Açarı yox, sehri yox.
Sən özünü üzmə çox,
Səbirli ol, səbirli!

Aran dönüb dağ olmaz,
Səhra dönüb bağ olmaz.
Qara dönüb ağ olmaz,
Səbirli ol, səbirli!
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Babalar da düz deyib,
Hər çətinə döz deyib.
Gör necə də söz deyib:
Səbirli ol, səbirli!

1989

ATA MƏSKƏNIM

Ay ata məskənim, salam, min salam,
Gərək qollarımı boynuna salam.
Öpəm dağ üzündən, öpəm min kərə
Necə istəyirəm səni ürəkdən
Bu yerlər, bu göylər baxıb, qoy görə!
İsti qucağından uzaq düşsəm də,
Harda yaşasam da ürəyimdəsən.
Sən mənim damarda axan qanımda,
Fikrimdə, hissimdə, diləyimdəsən!
A mənim möhtəşəm Canalı dağım,
A Sarı qoruğum, Böyük Sığnağım.
Güllü Çəkilliyim, ay Səfər talam,
Gəlmişəm doyunca ətrini alam!..
Sonra da o Dərin dərəndə qalam,
Oyanam Şəlalə sazını alam,
Bir “Göyçə gülü”ndə öyəm mən səni,
Ay ata məskəni, ata məskəni!

May, 1980
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GÖRƏSƏN

Görəsən, dünyada məndən dözümlü,
Məndən dəyanətli adam olarmı.
Ürəyi nəğməylə, şeirlə dolu,
Dosta sədaqətli adam olarmı?!

Belə bir əzmlə, dözümlülüklə,
Əyri adamlarla gəldim üz-üzə.
Doqquz il çarpışdım haqq yolunda mən,
Əyri adamları gətirdim dizə!

Səhvən vəzifəyə gəlib düşənlər
Bildilər düzlüyün nə olduğunu.
Düzlər qarşısında titrəyib, əsib,
Gördülər yarpaqtək tez solduğunu!

Mən özüm bilirəm nələr çəkmişəm,
Əyri adamları başa salınca.
Yaxşılar yolunda dönüb çiçəyə,
Yamanlar başında döndüm qılınca!

Görəsən, dünyada məndən mübariz,
Məndən dəyanətli adam olarmı.
Sinəsi nəğməylə, şeirlə dolu,
Dosta sədaqətli adam olarmı?!

1985
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KÖÇÜRMƏLİYƏM...

Demişəm, mən necə olursa olsun,
Ömrümü qürurla keçirməliyəm.
Həyatın ən çətin dolaylarından,
Mən onu vüqarla keçirməliyəm!

Baxmayıb yağışa, baxmayıb qara,
Ən dəli tufana, qasırğalara.
Arzumu döndərib güllü bahara,
Ona budaqları içirməliyəm!

Ömür kitabıma mən nə ələmlə,
Nə də ki, qüssəylə, kədərlə, qəmlə.
Xoş günü həvəslə qızıl qələmlə,
Bəd günü qarayla köçürməliyəm!

1976

YALAN DOĞRUDUR,  
ANCAQ...

Doğru demək yaxşıdır,
Yoxsa yalan danışmaq?!
Sual verdi beləcə
Yolda mənə bir axsaq!
...Dedim bir gün soruşsa
Səni məndən bir adəm
Desəm, əgər axsaqdır,
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İnciyərsən sən, o dəm.
Onunçün də mən gərək
Yalan danışım ona.
Səni sağlam göstərib,
Gəlim sənin xoşuna.
Belə yerdə qəbahət
Deyil, yalan danışmaq.
Belə yerdə doğrudan 
Yalan doğrudur ancaq!

1978

AMAN ALLAH,  
YAMANLARIN ƏLİNDƏN

Gecə-gündüz əziyyətdə olmuşam,
İztirabda, məşəqqətdə olmuşam,
Yaman qəmdə, yaman dərddə olmuşam,
Hara qaçım yamanların əlindən!?

Haqq çağırdım, haqsız cavab verdilər,
Günəş oldum, məni duman gördülər,
Yaxşı idim, niyə yaman gördülər,
Hara qaçım yamanların əlindən!?

Mən ağ dedim, qaradır bu, dedilər,
Bütöv dedim, paradır bu, dedilər,
Sağlam dedim, yaradır bu, dedilər,
Hara qaçım yamanların əlindən!?
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Kimə deyim əlacsızlıq dərdimi,
Belə ağlar, belə yazıq dərdimi,
Gülər görüm igidimi, mərdimi,
Hara qaçım yamanların əlindən!?

Bu Mövludun gətirmədi naxışı,
Düz olsa da qəlbi, sözü, baxışı,
Bu dünyada nələr çəkdi dağ başı,
Hara qaçım yamanların əlindən!?

1982

CANIM

Başımdan qəm çəkilər,
Mənim canım sağ olsa.
Könlüm açılar, gülər, 
Mənim canım sağ olsa!

Qışım dönüb yaz olar,
Quşlarım pərvaz olar;
Köksü sevinclə dolar,
Mənim canım sağ olsa!

Gülüm vaxtsız saralmaz,
Asimanım qaralmaz.
Arzularım daralmaz,
Mənim canım sağ olsa!
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Genişlənər çöllərim,
Aşıb daşar sellərim.
Güzgülənər göllərim,
Mənim canım sağ olsa!

Sakit olar baxışım,
Narın yağar yağışım.
Ağrımaz heç vaxt başım,
Mənim canım sağ olsa!

1990

DÜNYA NƏRDTAXTADIR 

Dünya nərdtaxtadır şeşi varlılar,
Dü biri, sə biri yetim-yesirlər.
Caharı, pəncisə orta hallılar,
Yekləri pay yığan, səfeh, səfillər!

Şeş qoşa... dövləti, varı aşanlar,
Beş qoşa... şeşlərdən bir az aşağı.
Caharlar sələrdən bir az yuxarı,
Sələrsə xatırlar çoban-çoluğu!

Dütdülü... nə diri, nə də ki ölü,
Nə isə... bu dünya bir nərdtaxtadı.
Mövlud da şeşlərdən başladı şeri,
Oyunu qurtarıb, bir az toxtadı!
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ÖMRÜM, GÜNÜM

Nə vaxtadək bir tikə
Çörəkçün qalxım dikə,
Ürəyim də dərd çəkə,
Ömrüm, günüm olmayıb!

Dağa-daşa düşmüşəm,
Yazdan qışa düşmüşəm.
İndi başa düşmüşəm,
Ömrüm, günüm olmayıb! 

Nəşəm ərşə çəkildi,
Otuz-otuz beş ildi.
Ötən yanıqlı dildi,
Ömrüm, günüm olmayıb!

Heyfsləndim ömrümə,
Keçən illər sürümə.
Kim ağlamaz yerimə?
Ömrüm, günüm olmayıb!

İndi qoca çağımdı,
Solan gülüm, bağımdı.
Mərsiyəmdi, ağımdı,
Ömrüm, günüm olmayıb!

1999



Mövlud Teymur

220

QIŞDAN O TAYA

Nə pis zəmanəyə, dövrana düşdüm,
Nə xeyirə, nə şərə gedə bilmədim.
Sıxdı məngənətək məni kasıblıq,
İllərlə şəhərə gedə bilmədim.

Əziz dostlarımdan xəbər tutmadım,
Baxıb bu halıma sevindi yadım. 
Hanı qantarğası qızıldan atım?!
Arzuma, kamıma yetə bilmədim!

Məni bu günlərə salana lənət,
Fitnəyə, böhtana, yalana lənət.
Dünyanı dəyişən şeytana lənət,
Düşüb irizinə güdə bilmədim!

Əyri doğru oldu, doğru yalançı,
Haqsız xeyriyyəçi, haqlı talançı.
Çölüm də, düzüm də olubdur acı.
Şəkərlə səpilib bitə bilmədim!

Elə dağılıb ki, kökündən dünya,
Əlim də çatmayır bahara, yaya.
Adlaya bilmədim qışdan o taya,
Ömrümü xoş ömür edə bilmədim!

1992
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HƏYAT

Kiminin başında yumruğa dönər,
Kiminin başına sığal çəkəndi.
Kiminin gözündə qaralar, sönər,
Kimini işığa, nura bükəndi!

Kimini qaldırar zirvə başına,
Kimini endirər dərə dibinə.
Kimini döndərər sevinc quşuna,
Kiminin dərd, qüssə verər qəlbinə!

Kiminə yol açar, uğur diləyər,
Kimini səfərdən yoldan eləyər.
Kimini oynadar zərlə-zibayla,
Kiminə öl çıxsın canın söyləyər!

Kiminə zərrə də yazığı gəlməz,
Kiminin halına sevinir, gülür,
Kiminə Ay kimi aydın görünər,
Kiminə bu həyat görünər bir cür!

Mövlud, hər üzünü gördün həyatın,
Dözdün kədərinə, ələminə də.
Bəzən sevinsən də, bəzən gülsən də,
Həyat qəribədir dedin yenə də!..

1990
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KIM MƏNI QARĞAYIB

Gecə qarovulçu, gündüz gözətçi,
Mən dözə bilmirəm bu iztiraba.
Nə qədər göz qoyum düzə, əyriyə,
Kim məni qarğayıb salıb əzaba?!

Gecə ulduzların neçəsi söndü,
Ay çıxa bildimi bulud dalından?!
Bu gün Günəş necə istilik verdi,
Əriyib töküldü qar dağ yalından?!

Nəyimə gərəkdir, nəyimə lazım,
Gecə qarovulçu, gündüz gözətçi.
Niyə təbiətim belə yarandı,
Gecə də, gündüz də oldum növbətçi?!

Buna xasiyyətmi, vərdişmi deyək,
Yoxsa ki, ən məsul bir işmi deyək.
Kim sevinc paylayır, nəşə daşıyır?!
Kimi çox incidir kədəri, qəmi?!

Tək Əhmədmi çəkir kədəri, dərdi,
Bəs Əli neyləyir, Vəli neyləyir?!
Ağıllı, ağıllı işlər görürmü,
Zırrama neyləyir, dəli neyləyir?!

Nə ağır peşəymiş, nə çətin sənət,
Gecə qarovulçu, gündüz gözətçi.
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Nə qədər gecəni, gündüzü pusum,
Göynədi qəlbimin çölü, həm içi!

Gecə qarovulçu, gündüz gözətçi,
Mən dözə bilmirəm bu iztiraba.
Nə qədər göz qoyum düzə, əyriyə,
Kim məni qarğayıb salıb əzaba!

1976

ŞIKAYƏT

Özümün özümdən şikayətim var,
Vaxtında özümə gün ağlamadım.
İndi kədərlənir halıma dostum,
Sevinir, şad olur düşmənim, yadım!

Günahım böyükdür, təqsirim çoxdur,
Bu işdə günahkar bir kimsə yoxdur.
Dərdlərim özümə tuşlanan oxdur,
Büdrəyir, ləhliyir, təntiyir atım!

Qatara gecikmiş sərnişin təki,
Sərgərdan qalmışam çöllərdə sanki.
Neynim, gətirmədi daha mənimki,
Gülmədi istəyim, arzum, muradım!

1986
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ÇOXALIB

Haqq ötüşüb, düzlük itib,
Gül yerinə tikan bitib,
Nə pis dövran, zaman yetib,
Mərdimazarlar çoxalıb,
Azar-bezarlar çoxalıb!

Yoldan ötən həkim olub,
Uşaq-muşaq hakim olub,
Hökm, qərar, zəhm solub,
Oğru-quldurlar çoxalıb,
Veyil-lodurlar çoxalıb!

İşsizlərin sayı yoxdur,
Çoxu acdır, üzdə toxdur,
Gözdə toxdur, sözdə toxdur,
Şüar deyənlər çoxalıb,
Özün öyənlər çoxalıb!

Quru-quru dingildəmək,
Nə adətdir, bu nə demək?!
Tapılmayır evdə çörək,
Aclıq, səfalət çoxalıb,
Süstlük, ətalət çoxalıb!

Halsızların halı yoxdur,
Oxumağa valı yoxdur,
Bu quruluşun dalı yoxdur,
Özbaşınalıq çox, çoxalıb,
“Qoyma”, “tutdur”, “boğ” çoxalıb!
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Mövlud Teymur görür nə var,
Nə palan var, nə də navar.
Odur edir sözünü car:
Gündə dilənən çoxalıb,
Acından ölən çoxalıb!

1980

GÖR KİMLƏRƏ QIYDIN...

İndi döy başına, başına, dünya,
Axıt göz yaşını, yaşını, dünya!
Kimləri itirdin, bu yer üzündən,
Gör bir sən kimləri, kimləri, dünya!?
Ay başı havalı, sərsəri, dünya!?
Hanı Dədə Qorqud, o qoç Koroğlu,
Hanı igid Babək, elin dağ oğlu?!
Hanı Fətəli xan, hanı Xətai,
Şairlər ustadı, böyük Nizami?!
Nə oldu Fizuli, dönməz Nəsimi?!
Kimləri itirdin, kimləri, dünya,
Ay başı havalı, sərsəri dünya!?
Hüseyn Cavidə, söz bulağına,
Mikayıl Müşfiqə, Səməd Vurğuna,
De sən necə qıydın, sən necə qıydın!
Qəhrəman Həziyə, o “Mixaylo”ya,
Həcərtək bir qıza, Günəşə, Aya,
De sən necə qıydın, sən necə qıydın!
Mən kimi söyləyim, mən daha kimi...
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Artırdın qəlbimdə kədəri, qəmi!..
İndi döy başına, başına, dünya,
Axıt göz yaşını, yaşını, dünya!
Kimləri itirdin, kimləri, dünya,
Ay başı havalı, sərsəri, dünya!?

1987

CƏMI

Sən demə otuz dörd yaşa dolmuşam,
Hələ bu dünyada mən nə görmüşəm?!
On dörd il uşaqlıq ömrə verəndə, -
Cəmi iyirmi il ömür sürmüşəm!

1985

BIR GÜN OLAR

Bu dünyadan yoxdur sənin gileyin,
Daşdan çıxmır, asan gəlir çörəyin.
Ağrı bilmir, əzab çəkmir ürəyin,
Mən yazığın dərd əlindən köksü dağ!

Xəzri deyil, gilavardır küləyin,
Xoş baharlı ruzigardır küləyin.
Çəmənində açılıbdır çiçəyin,
Mən yazığın soluxubdur gülü bax!
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Mövlud Teymur demir pissən, mən yaxşı,
Gətirməyib nəsə bəxti, naxışı.
Vardır ancaq uzaqgörən baxışı,
Bir gün olar alnı açıq, üzü ağ!..

1979

ƏVVƏL, SON

Yel olub yanından ötmək olmazdı,
İndi heç tanımaq olmayır onu.
Atalar çox gözəl bir məsəl deyib:
Kiminin əvvəli, kiminin sonu!

1988

QAYDADIR

Atam çəkdiyini mən də çəkirəm,
Oğlum da böyüyüb bir vaxt çəkəcək.
Həsrətlə boylanıb, qəmlə boylanıb
Bu taydan o taya o göz dikəcək!

Anıb o taydakı qan qardaşını,
Əziz bacısını sevib, öyəcək.
Sonra kədər dolu, sonra qəm dolu,
O da mənim kimi şeir deyəcək!

Qaydadır, dərd çəkən şair atanın
Oğlu da böyüyüb şair olacaq.
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Araza boylanıb gözləri nəmli
O da mənim kimi dərdli qalacaq!

1985

ƏSƏB

Belə xəstəliyə tutulan bilir
Bu mərəz nə qədər ağır mərəzdi.
Bir anda min cürə hala düşürsən,
Deyirsən, yaşamaq əbəsdir, əbəs!

Kimi öz-özünü qoruya bilir
Həmişə cibində olan dərmanla.
Kimi də qəfildən intihar edir
Yaşamaq istəmir ahla-amanla!

Şübhələr, qorxular rahat buraxmır
Bu cür xəstələri axşam, səhər də.
Heç belə xəstəlik, kaş olmayaydı
Deyirəm dünyada bircə nəfərdə!

1981

NƏ VAR KI

Kitabları oxumağa nə var ki,
Ürəkləri oxumaq çox çətindir.
Palazları toxumağa nə var ki,
Xalçaları toxumaq çox çətindir!
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Xalçaların min boyası, naxşı var,
Ürəklərdə bu naxışlar daha çox.
Könül açır çəmənlərin baxışı,
Ürəklərdə bu baxışlar daha çox!

Mürəkkəbdir, heç anlamaq olmayır
Sözdə dürüst, işdə yalan ürəyi.
Bəzən sakit, quzu kimi bilirsən
Bir sinədə vuran yaman ürəyi!

Kimə açıb, sən deyəsən dərdini,
Danışsan da, eşitsə də qəlbidaş.
Nə kövrəlir, heyifslənir bir gilə,
Gözlərində gilələnir nə də yaş!

Deyirsən ki, ürəksizlər nə çoxdur
Daş gəzdirir köksündə ət yerinə.
Doğrudan da çox çətindi, çox qəliz,
Məəttələm ürəklərin sehrinə!

Kitabları oxumağa nə var ki,
Ürəkləri oxumaq çox çətindir.
Palazları toxumağa nə var ki,
Xalçaları toxumaq çox çətindir!

1977
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KIM KI YARADIR, QURUR 

Nədir murazın sənin,
İstəyin, arzun sənin?!
Yoxsa ulduzun sənin
Öləziyibdir, atam?!

Niyə fikrə gedirsən,
Bizi qəmgin edirsən?!
Şələ bağlamaz gəzən,
Deyən deyibdir, atam?!

Özünə bir yuva qur,
Nə durmusan, ayıl, dur!
Kim ki, yaradır, qurur
Ellər öyübdür, atam?!

1975

ADAM ODUR

Adam odur, adamlığı bacara,
Adam kimi bu dünyada dolana.
Büllurluğu hər bir zaman qoruyub,
Ocaq kimi tüstülənə, qalana!

Adam odur, əlindəki bayrağı –
El yolunda dalğalana, yellənə.
Qəlb bağında bitirdiyi arzular,
Şaxələnə, çiçəklənə, güllənə!
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Adam odur, adamlara qarışa,
Adamlarla bir sevinə, bir gülə.
Məğrurluqda Baba dağla yarışa,
Zəriflikdə qibtə etsin tər gülə!..

Adam odur, ürəyində eşqini,
Varı sana, var dalınca qaçmaya.
Hünərilə, zəhmətilə ucalıb,
Onu doğma Vətən sevə, el saya!..

1974

GƏRƏK

Gərək bu dünyanı çoxdan duyaydım,
Əyriyə, oğruya mən göz qoyaydım.
Bütün yaxşıları ərzə yayaydım,
Bütün yamanlara öl deyə-deyə!

Gərək bu dünyanı çoxdan duyaydım,
Arandan zövq alıb, dağdan doyaydım.
Böyük ümmanları tək-tək sayaydım,
Kiçik dənizlərə göl deyə-deyə!

Gərək bu dünyanı çoxdan duyaydım,
Nadanın, bədxahın gözün oyaydım.
Yalana, böhtana, mən son qoyaydım
Anam Azərbaycan, el deyə-deyə!..

1990
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ELƏ FİKİRLİYƏM

Elə fikirliyəm, fikirliyəm ki,
Adım, soyadım da çıxıb yadımdan.
Baxıb görkəmimə - kədər dünyama,
Şeytanlar, cinlər də qorxar adımdan!

Saçları pərişan, xəyalı dalğın,
Əlləri taqətsiz, dizləri yorğun.
Deyərsən, bir göldü dayanıb durğun,
Alışır səma da mavi odundan!

Dərdləri sağalmaz Araza döndüm,
Çiçəyi saralmış payıza döndüm.
Bir yanıqlı səsə, avaza döndüm,
Ötürəm ayımdan, gün-saatımdan!

Elə fikirliyəm, fikirliyəm ki,
Adım, soyadım da çıxıb yadımdan.
Baxıb görkəmimə - kədər dünyama,
Şeytanlar, cinlər də qorxar adımdan!

1991

ÖMÜR VERİLƏYDİ

Uzun ömür veriləydi mənə kaş,
Bu dünyanın axırını görəydim.
Kim düzgündür, kim əyridir, kim də çaş,
Adamların paxırını görəydim!
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Biri acgöz, biri sırtıq, biri nəs,
Yalan çıxır aldıqları hər nəfəs,
Ürəyimdə bir arzu var, bir həvəs:
Bu dünyanın axırını görəydim!

1988

DÜNYA

Ürəklər müxtəlif, fikirlər min-min,
Kimi düzə çəkir, kimi qayaya.
Məni də arxayın buraxmır beyin:
Görən, düşəcəkmi yoluna dünya?!

Satan xeyrin güdür, alan allanır,
Güclü təriflənir, gücsüz danlanır.
Qurunun yerinə yaş odun yanır,
Görən, düşəcəkmi yoluna dünya?!

Dövlətli atını dördnala çapır,
Sağdan vurub keçir, soldansa qapır.
Kasıb kündəsini təndirə yapır,
Görən, düşəcəkmi yoluna dünya?!

Əlinin papağı Vəliyə düşür,
Ağıllının işi dəliyə düşür,
Kəsən, iti bıçaq küllüyə düşür,
Görən, düşəcəkmi yoluna dünya?!
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Bu Mövlud Teymurun qəlbi düz olub,
Sevinci bir isə, dərdi yüz olub,
Odur ki, həmişə gözləri dolub:
Görən, düşəcəkmi yoluna dünya?!

1982

NƏDƏN

Hər yaşa dolduqca ağıl da artır,
Ürəkdə dastan da, nağıl da artır.
Bəs nədən dünyada yaxşıyla birgə
Yaman da, nadan da, paxıl da artır!?

1989

KIMƏ DEYIM

Dilə gəldim, susdurdular, söydülər,
Yaman oldum xoşladılar, öydülər.
Yaxşı oldum pislədilər, döydülər,
Aman allah, kimə deyim dərdimi?!

Həyat mənə çox şeyləri andırdı,
Pis yaxşını, əyri düzü qandırdı.
İçim məni, çölüm yadı yandırdı
Aman allah, kimə deyim dərdimi?!

Mövlud Teymur, sübh açılıb, səhərdi,
Bu nə hünər, nə yüksəliş, zəfərdi?!
Bu dünyanın gündə artır namərdi,
Aman allah, kimə deyim dərdimi?!

1988
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GÜL AÇAR

Pisin pis üzü var, yaxşının yaxşı,
Dünyada insanın gətirsin naxşı.
Əgər gətirməsə çatılar qaşı,
Ovqatı təlx olar, pozular halı!

Tutular ayağı, yorular qolu,
Ağrıyar, göynəyər sağı, həm solu.
Tale də başına yağdırar dolu,
Dəymişi durmuşkən tökülər kalı!

Bu Mövlud Teymurun sözü düz çıxar,
Pislərin başında ildırım çaxar.
Yaxşılar həmişə sözünə baxar,
Gül açar istəyi, eşqi, amalı!

1987

BORANLI TALEYİM

Bəlkə, mənim qədər sevinən, gülən,
Qəm-kədər daşıyan adam tapılmaz.
Ömrü qasırğalı, boranlı, qarlı,
Mübariz yaşayan adam tapılmaz!

Çox olub qar dizdən şaxtalı günlər,
Çəkmə ayağımda yollar getmişəm.
Vəzifə borcumu yetirmək üçün,
Qışın sazağını bahar etmişəm!
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Hələ açılmamış səhərin gözü,
Piyada getmişəm on kilometr.
Yayda maşınlar da gedə bilməyən
Belə bir zülümə düşdüm doqquz il!

Mənə deyən olub azı min kərə,
Belə bir dövrdə belə yaşama.
Get bir aran kənddə işlə müəllim,
Bu cavan yaşında zülm daşıma!

Neynim, tale belə yazdı bəxtimi,
Ömrüm qasırğalı, boranlı keçdi.
Mübariz taleyim, düz təbiətim,
Büllur bulaqların gözündən içdi!..

1987

HARA GETDİ

Bir vaxt cavan idim, bir vaxt gənc idim,
Kədərdən, qüssədən, uzaq, dinc idim.
Təpər idim, qüvvə idim, güc idim,
Hara getdi, harda qaldı o günlər?!

Xatirəsi ürəyimi göynədir,
Saqqalım da, saçım da ağ, bu nədir?!.
Qocalıqdan ölümə də yol gedir,
Hara getdi, harda qaldı o günlər?!
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Qovruluram giley-guzar odunda,
Qocalığın amanında, dadında!
Bir qoca var Mövlud Teymur adında,
Hara getdi, harda qaldı o günlər?!

2004

YOXDUR

Hirsini cilovla, əsəbini qov,
Sıxma ürəyini, sıxma qəlbini.
Onsuz da bu dünya fani dünyadır,
De kim bəxtəvər eyləyib, kimi?!

Sənə verdiyini alır əlindən,
Səni diri-diri asır dilindən.
Çıxmaq da olmayır fitnə-felindən,
Bürüyüb dumana ərzi, aləmi!

Mövlud hər sözünü ürəkdən deyir,
Haqdan, ədalətdən, düzlükdən deyir.
Bu Yerdən, bu Göydən, Fələkdən deyir,
Yoxdur yaşamağın yönü-yöndəmi!

1984

BİR ŞAİRƏ

Dərdli şair, dərdini ver sellərə,
Vaxtsız əsən küləklərə, yellərə.
Ürəyini aç ətirli güllərə,
Bəlkə yatan bəxtin gülə, oyana!?
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Dərdli şair, dərdə həmdəm olandan,
Bir sümüksən, bir dərisən, sən, inan.
Xoş arzuya, xoş diləyə bir qapan,
Bəlkə yatan bəxtin gülə, oyana!?

Dərdli şair, Mövlud Teymur deyir ki,
Kədər, qüssə ürəkləri yeyir ki!..
Sən sevinclə, sən nəşəylə dost ol ki,
Bəlkə yatan bəxtin gülə, oyana!?

1988

İSTƏYİRƏM

İstəyirəm varlı ola qardaşım,
Əzəmətli, karlı ola qardaşım.
Yay günündə qarlı ola qardaşım,
Sərinlədə bürkü tutan canımı!

İstəmirəm hirsli ola qardaşım,
Hay-haraylı, səsli ola qardaşım,
Sakit ola, sakit qala qardaşım,
Duran yerdə qaraltmaya qanımı!

İstəmirəm xəbis ola qardaşım,
Dambat ola, naqis ola qardaşım,
İstəyirəm təmiz ola qardaşım,
Uca tuta şöhrətimi, şanımı!

1978



İsmayıllı dağları

239

BƏS NİYƏ

Ürək sındırmadım, könül qırmadım,
Qiybət eləmədim, ara vurmadım.
Birinin üzünə nahaq durmadım,
Bəs niyə çox yerdə haqq çağrılmadım!

Heç zaman bütövə para demədim,
Zəhmətlə dolandım, haram yemədim.
Ayrana, qatığa qara demədim,
Bəs niyə çox yerdə ağ çağrılmadım!

Mən damla olmadım, ləpə olmadım,
Zərrəcik olmadım, qəlpə olmadım.
Zirvəyə can atdım, təpə olmadım,
Bəs niyə çox yerdə dağ çağrılmadım!

1982

ÇOX BİLİRSƏN, AZ DANIŞ

Fitnə-fəsad tutub ərzi, cahanı,
Lilli sular bulandırır ümmanı.
Bu dünyanın bir yiyəsi de hanı,
Cilovlaya, ələ ala yüyəni?!

Qarışıbdı, qızışıbdı aralar,
Gündən-günə qarsalanır yaralar.
Bu dərd, qubar ürəkləri paralar,
Götürübdür kədər məni, qəm məni!
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Eşitməyir qulaqlar da haqq sözü,
Tor gətirir həqiqətin də gözü.
Qaralayır qara ağı, pis düzü,
Küləklər də qova bilmir dumanı!

Laxlayıbdır bu dünyanın təkəri,
Boşalıbdır, sustalıbdır təpəri.
Haradadır Giziroğlu şeşpəri,
Vurub sərə üzü üstə yamanı!

Tarımlaşıb, gərilibdi sinirlər,
Gözəlləri baltalayır kifirlər.
Qoy göstərsin həqiqəti efirlər,
Buraxmasın heç yaxına yalanı!

Qoy açılsın açılmayan minbir sirr,
Pişik gəzir, qəfəsdədir hələ şir.
Çaqqal, tülkü yeyib-içib gərnəşir,
Saya salmır, vecə almır aslanı!

Mövlud Teymur, çox bilirsən, az danış,
Sən özünü çox yorursan, az çalış.
Ağ qaradı, yaxşı pisdi, düz yanlış,
Yalan, hiylə tutub ərzi, cahanı!

1989
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BELƏYMİŞ

Ömrüm dərd əlindən vaxtsız qocaldı,
Baxan mənə dedi, saqqalın çaldı,
De, səni bu günə de, kimlər saldı,
Nə deyim, dövranmı, yoxsa zamanmı?!

Keçdi qışım, yazım, payızım, yayım,
Nurunu saçmadı ulduzum, ayım.
Lilləndi dənizim, bulandı çayım,
Nə deyim, günəşmi, yoxsa dumanmı?!

Sağlam, gümrah canım əridi getdi,
O şumal boy-buxun, o qamət itdi.
Bülbülüm ötmədi kiridi getdi
Nə deyim, sevincmi, ahmı, amanmı?!

Taleyin qisməti, demə, beləymiş,
Ürəyim tuş gəldi qəmə, beləymiş,
Sən demə, sən demə kimə... beləymiş,
Nə deyim, yaxşımı, yoxsa yamanmı?!.

1998

NADAN ZƏMANƏSİ

Başbilən ayaqda gəzir, dolanır,
Yelbeyin zirvədə xəyala dalır.
Bu yazıq könlümü kədər, qəm alır:
Nadan zəmanəsi, alçaq dövrüdür!
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Ucalmaq pul ilə, rüşvətlə olub,
Ad almaq qızılla, sərvətlə olub.
Odur ki, ürəyim boşalmır, dolub:
Nadan zəmanəsi, alçaq dövrüdür!

Əyrilik baş alıb, düzlük duruxub,
Qanqal pöhrə verib, çiçək soluxub,
Bu mərəz çoxuna keçib, yoluxub,
Nadan zəmanəsi, alçaq dövrüdür!

O buna səhv deyir, bu ona yalan,
Kimdir həqiqətin qeydinə qalan?
Dumandır dağların başını alan,
Nadan zəmanəsi, alçaq dövrüdür!

Bu Mövlud Teymurdan gileylənən çox,
Xeyrinə danışan, bir söz deyən yox!
Çünki qələmini eyləyibdir ox,
Nadan zəmanəsi, alçaq dövrüdür!

1989

NƏYİN BAHASINA OLURSA, 
OLSUN

Nəyin bahasına olursa olsun,
Ömrümü şərəflə keçirməliyəm.
Dağlardan süzülən bulaqtək ona
Büllur duyğuları içirməliyəm!
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Ömrü qazanmışam mən ki, əzabla,
Onu tale mənə bağışlamışdı.
Deyirlər dünyaya göz açan gündə
Məni bahar fəsli alqışlamışdı!

Odur ki, ömrümü bənzədib gülə,
Hər yad nəfəsindən qorumalıyam.
Möhtəşəm palıdtək dayanıb məğrur,
Tufandan gücümü sorumalıyam!

Nəyin bahasına olursa olsun,
Bu ömrü şərəflə keçirəm gərək.
Dağlardan süzülən bulaqtək ona
Təmiz duyğuları içirəm gərək!

1974

GÜLƏCƏKMİ

Bəxt günəşim doğmadı ki, doğmadı
Tale çayım axmadı ki, axmadı.
Nur yağışım yağmadı ki, yağmadı
Çiçək açsın bağım-bağatım mənim!

Qəmli könlüm nə sevindi, nə güldü,
Çəmənimdə o ağlayan bülbüldü.
Deyirəm ki, nə ömürdü, nə gündü,
Sevinmədi arzum, muradım mənim!
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Öz-özümə düşünürəm hərdənbir
Heç bilmirəm nə tilsimdi, bu nə sirr:
Məni məndən alıb aparır fikir,
Güləcəkmi görən həyatım mənim!?.

1985

ELƏ YOL GEDİRƏM

Nə günüm bir gündür, nə ayım bir ay,
Gündüzlər Günəşəm, gecələrsə Ay,
Elə yol gedirəm, salmıram haray,
Xeyir gözləmədən, xeyir güdmədən!

Yorulmaq bilmirəm, bezmək bilmirəm,
Bir yol sevinmirəm, bir yol gülmürəm.
Bu dərdi çəkməkdən sönüb, ölmürəm
Bir könül qırmadan, qəlb incitmədən!

Çəkdiyim əzabdır, gördüyüm zillət,
Verdiyim qüssədir, aldığım möhnət.
Deyirəm, bu günə, bu günə nifrət,
Sabahı görmədən, sübhü ötmədən!

1985

NƏYƏ GƏRƏK

Qoruya bilmədim özüm özümü
Heç nədən hirslənib çıxdım özümdən.
Ağrıdı baş-gözüm, sancdı ürəyim,
Sustaldı bədənim, düşdü dözümdən!
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Əsəbimi cilovlaya bilmədim
Yaxşını pis, ağı qara görəndə.
Qəzəbimi cilovlaya bilmədim
Bütövü az, çoxu para görəndə!

Hərdən niyə sakit ola bilmirəm
Öz-özümə düşünürəm nə qədər...
Nəyə gərək deyirəm ki qəm, kədər
Öləndə də kişi kimi ölərlər!

1987

GÖZÜMÜN ÖNÜNƏ  
ÖLÜMÜM GƏLİR

Gözümün önünə ölümüm gəlir
Həyat gözlərimdə sönəcək bir gün!
Heyhat, qorxu, təlaş bürüyür məni,
Ömrün çarxı geri dönəcək bir gün!

Başımın üstünü duman alacaq,
Solacaq çəmənim, həşəm olacaq,
Ürəklər göynəyib, gözlər dolacaq:
Ağılar səslənib, dinəcək bir gün!

Nə qədər ağır bir dərddi, ay allah,
İnsan xatirəyə dönər bir sabah.
Göylər köks ötürüb, çəkəcəkdir ah:
Ulduzum səmadan enəcək bir gün!
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Məni gecə-gündüz fikirlər didir,
Fikirlər içində başım da itir.
Deyirəm, möcüzə, sehrdir, nədir?!
Ömrümün son günü gələcək bir gün!

1986

BU ALƏMİ DAŞIMASA

Axma desən coşub axan,
Çaydı daha Mövlud Teymur.
Baxma desən dönüb baxan
Aydı daha Mövlud Teymur!

Dağda olsan, çöldə olsan,
Ya dənizdə, göldə olsan,
Payızı xoş, qışı asan
Maydı daha Mövlud Teymur!

Səndən uzaq, gen düşməyən,
Başına qar, çən düşməyən,
Ürəyini haqqa əyən
Saydı daha Mövlud Teymur!

Yorulmayan, usanmayan,
Yola çıxsa dayanmayan,
Nur paylayan Günə hər an
Taydı daha Mövlud Teymur!
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Dərdi, qəmi daşımasa,
Bu aləmi daşımasa,
Bu xislətlə yaşamasa
Nəydi daha Mövlud Teymur!?..

1998

AĞIL

Dünyada insana ağıl gərəkdir,
Ağıl hər insana arxa-köməkdir!
Kim deyir birinci arzu-diləkdir?!
Ağıldır birinci ürək söylədi!

Mövludun hər sözü, kəlməsi dürdü,
Onu dinləyənlər xoş ömür sürdü, -
Nədir xoş güzəran, səadət gördü,
Ağılsız insana nifrət eylədi!

1988

DÜŞÜM

Fikir məni dərəsinə endirir,
Qəzəb məni kəhərinə mindirir.
Əsəb məni köhləninə mindirir,
Sevincimdən uzaq düşüm, gen düşüm!

Niyə yollar yorgunuyam əzəldən,
Doyammadım eşq toplusu qəzəldən.
Şeir dedim bir alagöz gözəldən,
Ona tərəf yaxın düşüm, yön düşüm!
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Mövlud Teymur, gözəllikdən dərs aldın,
Bu eşq ilə qanad açdın, ucaldın.
Bülbül kimi hey oxudun, səs saldın,
Bu dünyada qabaq düşüm, ön düşüm!

1993

HƏSRƏTİNDƏYƏM

Meşə quş səslidir, quş nəğməlidir,
Cəh-cəh dinləməyin həsrətindəyəm.
Ağac kölgəsində, çiçək düzündə,
Gülüb-şənlənməyin həsrətindəyəm!

Qayadan süzülən, daşlardan sızan,
Ayna bulaqların həsrətindəyəm.
Koroğlu cüssəli, Babək zəhmli,
Vüqarlı dağların həsrətindəyəm!..

Bakı, 1985

ÖLKƏLƏR GÖRMÜŞƏM

Çox yerlər gəzmişəm, yerlər görmüşəm,
Heç biri bənzəmir biri-birinə.
Bircə mat qalmışam, məəttəl olmuşam
Bu dünya üzünün ölkələrinə!

Ölkələr görmüşəm böyük, həm kiçik,
Dağ boyda fərqlənir biri-birindən.
Bilmirsən nə dinə qulluq eləyir,
Baş açmaq olmayır xeyir-şərindən!
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Ölkələr görmüşəm zillət içində,
Başı qalmaqallı, günü qaradır.
Ölkələr görmüşəm möhnət içində,
Sinəsi yaralı, köksü paradır!

Fəqət bu dünyada bir ölkə də var,
Bənzəmir bu dünya ölkələrinə.
Kim ki təəccüblənsə, heyrətə gəlsə
Gəlsin Azərbaycan adlanan yerə!

1976

İNSAN BU DÜNYAYA  
BİRCƏ YOL GƏLİR

İnsan bu dünyaya bircə yol gəlir,
Gəlir... Getməlidir öz vədəsində.
Elə yaşamalı, ömr etməlidir,
Adı nəğmə olsun Vətən səsində!

İnsan bu dünyaya bircə yol gəlir,
Yaxşılıq eləsə ucalır adı.
Pislik eləyərsə hər pisliyiylə
Olur bu dünyanın alçağı, yadı!

İnsan bu dünyaya bircə yol gəlir,
Düzü sevən olsa düz mövqedədir.
Əgər əyri yolun yolçusu olsa,
Min əzab içində, qəmdə, dərddədir!
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İnsan bu dünyaya bircə yol gəlir,
Haqlını görərsə haqqın gözüdü.
Qaranı ağ görsə, ağı da qara,
O sönmüş ocağın sönmüş közüdü!

İnsan bu dünyaya bircə yol gəlir,
Gəlir... Getməlidir öz vədəsində.
Elə yaşamalı, ömr etməlidir,
Adı nəğmə olsun Vətən səsində!

1978

BƏZI ADAMLAR

İnsanı insana düşmən eyləyən,
İnsanın özüdür bu yer üzündə.
Çünki həqiqəti bəzi adamlar
Axtarmır, aramır sözün düzündə!

Yamana yovuşub, bədə üz tutub:
Sən mənim dostumsan hər zaman deyir.
Daha zalım oğlu anlamayır ki,
Göy otun yerinə o, saman deyir!

Daha anlamır ki, yaxşıya yaman,
Qaraya ağ demək axmaq işidi.
Daha fikirləşmir, onu tanıyan
Hər yanda söyləyir: səfeh kişidi!

1981
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FIKIRLƏR

Ah fikirlər, fikirlər,
Siz nə qədər çoxsunuz!..
Başıma ağrı salan,
Ürəyimə oxsunuz!
Mən sizin əlinizdən,
Haraya baş götürüm.
Mən sizi nə tövrlə,
Qovum, sonra itirim!
Gözümə görünsəniz,
Başınızı əzərdim!
Sinənizin üstünə
Ağır daşlar düzərdim!
Siz mənə ən zülmkar, 
Ən qəddar düşmənsiniz,
Üzündən zəhər yağan,
Dumansınız, çənsiniz!
Ah fikirlər, fikirlər...
Ürəyimə oxsunuz.
Sizinlə bacarmadım,
Çünki həddən çoxsunuz!..

1976

MEŞƏLƏRİN GİLEYİ

Necə də saralır yaşıl yarpaqlar,
Sərilir torpağa, tökülür yerə.
Bu dərdə dözməyib meşələr ağlar,
Dərdini söyləyər əsən yellərə!
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Deyər ki, o geyim, o libas hanı,
O şirin pıçıltı, o avaz hanı.
Sevincdən o uçmaq, o pərvaz hanı,
Necə tuş olmuşam qəmə, kədərə!

Niyə xəzan gəldi, baharım getdi,
Əzmim, dəyanətim, vüqarım getdi.
Yoxsa şirin ömrüm sonamı yetdi,
İnana bilmirəm bu sehrə, sirrə!?.

1998

ÖZÜMƏM

Məhəbbətin yollarında çırağam,
Təşnə qəlbin hüzurunda bulağam.
Yaşıllığı yaşatmağa yarpağam,
Hər nəyəmsə, hər nəyəmsə, özüməm!
Cəsarətəm, dəyanətəm, dözüməm!

Dağ çayının dodağında nəğməyəm,
Şəlalənin axarında bir neyəm.
Mehdə həzin zümzüməyəm mən, meyəm,
Hər nəyəmsə, hər nəyəmsə, özüməm!
Cəsarətəm, dəyanətəm, dözüməm!

Qızılgülün yarpağında şəbnəməm,
Bənövşənin buxağında tər, nəməm.
Dağ ətrindən mən bihuşam, möhkəməm,
Hər nəyəmsə, hər nəyəmsə, özüməm!
Cəsarətəm, dəyanətəm, dözüməm!
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Göy çəməndə bir ətirli çiçəyəm,
El yolunda yorulmayan ürəyəm.
Öz-özümə deyirəm ki, mən nəyəm?!
Hər nəyəmsə, hər nəyəmsə, özüməm!
Cəsarətəm, dəyanətəm, dözüməm!

1978

DEMİRƏM HƏLƏ

Bircə o Allaha inanıram mən,
O quluvallaha inanıram mən.
Açılan sabaha inanıram mən,
Aylı gecələri demirəm hələ!

Günəşin, ulduzun kimdir sahibi,
İşarə verirlər o bir Allahı.
Bütün yer üzünün kədəri, ahı,
Sevinc-nəşələri demirəm hələ!

Allahdır bu yeri, göyü yaradan,
Əvvəldir atadan, həm də anadan.
Şirindir hamıya doğma baladan,
Qardaş-bacıları demirəm hələ!

1978
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NƏ ÇƏKDİM,  
BİR ALLAH BİLİR BU YOLDA

Mən şair olmuşdum... şeir yazırdım,
Özümə gor eşib, qəbir qazırdım.
Bu dərdin yükünü axır yazırdım,
Bir özüm bilirdim köz-od, dağını,
Ən çətin, ən ağır yol olduğunu!

Özüm də bilmədən düşdüm bu yola,
Gəldim bədxah gözə, gəldim zavala.
Oldum iş-gücümdən veyil, avara,
Qaldım hay-harayda, min qeylü-qalda,
Nə çəkdim bir Allah bilir bu yolda!

Bir quru adıyla sevincək oldum,
Şöhrət həvəsiylə boşaldım, doldum.
Başqa bir peşədən, sənətdən qaldım,
Bəlkə qismətimdə dövlət, var idi,
Nə şöhrət, nə şövkət, nə ad-san idi!

Yaşın bu çağında, qoca çağında,
Bu müdrik, bu aqil, uca çağında.
Çıxardım biryolluq yoxsa “ağ”ın da,
Atım birdəfəlik şerin daşın da,
Açılsın, gün görsün dərdli başım da!..

2001
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ÜRƏYİM AÇIQDI

Sevincim göyərib qəlbimdən mənim,
Kədərim soluxub payız gülütək.
Ürəyim açıqdı, səxavətlidi
Ana Vətənimin geniş çölütək!

Hamıya xoş dilək qəlbim bəsləyər
Həmişə açıqdır ürəyim mənim.
Odur ki, süfrəmdən əksik olmayır
Heç zaman bu halal çörəyim mənim!

Üzüm el yanında ağdı, açıqdı,
Səadət ünvanlı Vətən oğluyam.
Günəşli ölkəmi duman alarsa,
Onda mən Babəkəm, qoç Koroğluyam!

Nikbinəm, bədbinlər göz düşmənimdir,
Nankorlar, nadanlar ondan betəri...
Məni səsləyibdir hər vaxt qoynuna
Günəşli dünyamın nurlu səhəri!

Mən ucuz şöhrətin nə aludəsi,
Nə də ki, var-dövlət hərisi oldum.
Həzin bayatılı, şirin nəğməli
Büllur bulaqların xoş səsi oldum!

Sevincim boy atır sinəmdən mənim,
Kədərim soluxub payız gülütək.
Ürəyim açıqdı, səxavətlidi
Ana Vətənimin geniş çölütək!

1979
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MƏN ONDA DEYƏRƏM

Dərin düşünəndə duyursan ki sən:
Həyat möcüzədir, dastandır, dastan.
Görürsən sən fağır saydığın insan
Böyük bir ölkəyə olur hökmran!

Bədəncə sən nəhəng olmaqda deyil,
Lazımdır ağılda nəhəng olasan.
Neçə maneəni, neçə müşkülü
Dəf edib, əvvəlki gücdə qalasan!

Mən onda deyərəm sən də oğulsan,
Açılmaz sirr açıb tarix yaratdın.
Əvəzsiz zəkanla, dərin ağlınla
Əbədi qalacaq dünyada adın!..

1984

BİR DƏ ÖMÜR MƏNƏ  
VERILSƏ...

Bir də ömür mənə verilsə əgər
Bilirəm bu ömrü necə qurardım.
İnsanlar içində mən seçilərdim
Palıdtək vüqarlı, məğrur durardım!

Yalana, böhtana nə inanardım,
Nə yağlı dillərə məhəl qoyardım.
Nadanı, nankoru qoyub kənarda,
Namərdin gözünü vallah oyardım!
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Min yol ölçüb, biçib araşdırardım
Müxtəlif qəlblərin yaxşı, pisini.
Əlimdə möhtəşəm bayraq edərdim
Daim ədalətin, haqqın səsini!

Niyə əyrilərin düşüb içinə,
Düzü, həqiqəti susdurmalıyam?
On-on beş nəfərin “mən ölüm”üylə,
Öz ürək sözümü asdırmalıyam?!

Bu mənim qohumum, dostumdur sanıb,
Xahişə gələni eşitməliyəm?
Bu böyük adam da yoxlamaçıdır,
Durub qulluğunda içirtməliyəm?!

Bir də ömür mənə verilsə əgər,
Bax belə şeyləri kökdən vurardım.
Yersiz xahişlərə əsla baxmazdım,
Öz ürək sözümün üstə durardım!

1978

OXUMAQ

Oxumaq çətindir, oxumaq çətin,
Bu çətin sınaqdan çıxmaqçün mətin.
Gərək artırasan məsuliyyətin,
Qırasan belini süst-ətalətin!
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Yolunu salasan nurlu günəşə,
Baxasan bu yerdən ərzə həmişə.
Əhsən söyləyəsən görülən işə,
Deyəsən əvəzi yoxdur zəhmətin!

Halallıq adamın öz əlindədir,
Qəlbində, sözündə, əməlindədir.
Oxumaq deyəndə tənbəllik nədir?
Hər vaxt göstərəsən təpər-qüdrətin!

1998

MƏN NECƏ ADAMAM, 
BİLMƏK İSTƏSƏN...

Mən necə adamam bilmək istəsən,
Dərindən nəzər sal şeirlərimə.
Orda sevincimlə qanadlanıb sən,
Şərik çıxacaqsan dərdi-sərimə!

Bir az həlimliyim, mülayimliyim,
Bir az sərtliyim də çıxacaq üzə.
Əzmim, dəyanətim, mübarizliyim,
İpək kövrəkliyim axacaq düzə!

Bəzən xoşhallanıb, sevinəcəksən,
Nadana sillətək dəyən sözümdən.
Heç vaxt görəcəksən yayınmayıbdır,
Əyrilər, dönüklər qırğı gözümdən!
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Nələr duyacaqsan, öyrənəcəksən,
Hələ cavan yaşa çatan ömürdən.
Necə işıqlıdır sən deyəcəksən
Ürəyi işıqlı, nurlu səhərdən!

Büllur təmizliyin, ayna saflığın,
Əsl timsalıyla üzləşəcəksən.
Həqiqət önündə sərvaxt duranı,
Sən görüb daha da düzləşəcəksən!

Mən necə adamam bilmək istəsən,
Dərindən nəzər sal şeirlərimə.
Bir vaxt bu dünyadan köçüb gedəndə,
Necə yanacaqsan onda ömrümə!..

1981

XATIRLAYIN MƏNİ DƏ

Bu dünyanın hər üzünü görmüşəm,
Yaxşını da, yamanı da, pisi də.
Göy üzündə günəşi də, ayı da,
Dağ başında dumanı da, sisi də!

Bu dünyanın hər üzünü görmüşəm,
Sevinci də, kədəri də, qəmi də.
Dünyagörmüş adamlardan söz düşsə,
Xatırlayıb, yada salın məni də!..

1989
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GÜN DEYİL

Müsibət çəkmişəm bu yaşımda mən,
Axmışam sel kimi göz yaşımda mən.
Ağrılar çəkmişəm bu başımda mən
Əyri ucalanda, düz alçalanda!

Əsər qalmayıbdı o gur saçımdan,
Kədər sallanıbdı bar ağacımdan.
Hirsimdən gecələr yatmıram, inan
Əyri ucalanda, düz alçalanda!

Bu Mövlud Teymurun günü gün deyil,
Qarşısı dumandır, yönü yön deyil,
Dünyada gördüyü ömür-gün deyil,
Əyri ucalanda, düz alçalanda!

1987

MƏN QOVA BİLMİRƏM  
ÜSTÜMDƏN ÇƏNI

Əyildi qamətim, qırıldı belim
Ay Allah, nə çoxdur mənim dərd-sərim?!
Açım ürəyimi mən hara sərim?
İnsanlar görsünlər, duysunlar məni!

Zahiri görkəmim göz qamaşdırır,
İçim öz içində dərd alışdırır.
Məni öz nəşəmlə qəm dalaşdırır,
Mən qova bilmirəm üstümdən çəni!
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Çəkdiyim dərdlərin sayı bilinmir,
Günəşi bilinmir, Ayı bilinmir.
Ay Mövlud, dərdinin tayı bilinmir,
Qocaya döndərib az yaşda səni!

1999

KÖKLƏNƏK

Yorulmuşam köhnə hava çalmaqdan,
Öz yolumu köhnə yerdən salmaqdan.
Üz döndərək bax bu sayaq qalmaqdan,
Köklənək biz təzə hava üstündə!

Nə vaxtadək qaraya ağ deyək biz,
Nə vaxtadək təpəyə dağ deyək biz,
Nə vaxtadək şorbaya yağ deyək biz,
Köklənək biz təzə hava üstündə!

Haqqımızı düzgün tələb eləyək,
Biz nə üçün sözümüzü gizləyək?!
Xalqımızı bu şüarla səsləyək:
Köklənək biz təzə hava üstündə!

1988

DEYİN, NECƏ DÖZƏRƏM...

Yolu nahaq bağlasa,
Düzü əyri dağlasa,
Mərdi namərd haqlasa
Deyin, necə dözərəm!?
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Çəmən gülsüz qalarsa,
Güllər vaxtsız solarsa,
Dağ laləsiz olarsa,
Deyin, necə dözərəm!?

Yazda yağış yağmasa,
İldırımlar çaxmasa,
Sel kükrəyib axmasa,
Deyin, necə dözərəm?!

Turac nəğmə ötməsə,
Tovuz yarıda kəssə,
Bülbül gülündən küssə,
Deyin, necə dözərəm?!

Qış şaxtasız keçərsə,
Qəm sevinci biçərsə,
Şair vaxtsız köçərsə,
Deyin, necə dözərəm!?..

1977

HEÇ

Ürək ağrısından, baş ağrısından,
Bezdim gecə-gündüz, bezdim həyatda.
Sevincdən, nəşədən zərrə dadmadım,
Kədər dəryasında üzdüm həyatda!
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Bilmədim rahatlıq nə olduğunu,
Oldum qəm düşkünü, qüssə yorğunu.
Həkimlə nə qədər edim sorğunu?!
Məni dəva-dərman üzdü həyatda!

Ay Mövlud, dünyanın axırı heçdi,
Dünyadan “quzu”lar, “şir”lər də keçdi.
Ölüm şərbətini Firon da içdi,
Hamıya ölüm var, düzdü, həyatda!

1986

BELƏ DƏRD OLAR

Hacı da
getdi,
Tacı da getdi!
Əminəxatun da, -
bacı da getdi!
Bir dayım qaldı,
o da yarımcan,
Fikir çəkməkdən
olub qəlbi qan!
Nə qardaş qalıb,
nə ata, ana,
Getmək istəyir
Allah yanına!
Belə dərd olar,
dərdlər yanında!?
Öldü!.. Nə sərtdir
Hökmü anın da!

1975
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GÖRƏNDƏ

Əsəblərim tarımlaşır, gərilir,
Əyriliyi, dönüklüyü görəndə.
Qəmim ölür, sevincimsə dirilir,
Açıq, aydın, mavi göyü görəndə!

Həqiqətə yaxın, həmdəm oluram,
Çiçəyi tər, gülü şəbnəm oluram.
Təbiət tək mehriban, şən oluram
Buz bulağı, axar suyu görəndə!

Ana torpaq bol-bol məhsul yetirir,
Gül becərir, kolu-kosu itirir.
Şerim gülür, nəğməm fərəh gətirir,
Zəfər dolu günü, ayı görəndə!..

1987

QARAMƏLİK

Qaraməlik, üzün qaradır yaman,
Qaramalım neçə gündür gəlməyir.
Didərgindir, obasından, yurdundan
Həyət nədir, tövlə nədir bilməyir!

Qaraməlik, qara dedim, qar aldı
Hər yolunu, cığırını, izini.
Hansı qaya qarşısını kəsibdir,
Çıxa bilmir qanadıbdır dizini?!
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Bəlkə indi əl-ayağı donubdur
Dodağını bağlayıbdır sırsıra?
Nə mələyir, nə də səsin çıxarır
Dərələrdə sərgərdandı mal-qara?!

Qaraməlik, etmə qaraqabaqlıq,
Üzün gülsün üzülənə üz göstər.
Qaramalım balasına həsrətdir,
Çıxış yolu işarə et, iz göstər!

Qoyma onu için-için ağlasın,
Uçqunlarda qurda-quşa yem olsun.
Qaraməlik, ağart onun üzünü,
Ürəyinə sevinc, fərəh qoy dolsun!

Qır möhnətin, intizarın belini,
Qaramalım balasına qovuşsun.
Gecə-gündüz yollardadır gözləri,
Körpə buzov anasına qovuşsun!

1998

ƏRMƏGAN

Ömrün qarlı qışında
Bahar deyib çağlaram.
Oturub bir daşında
Bu həsrətlə ağlaram!



Mövlud Teymur

266

Darıxaram tez çatam
Ətirli yaz gününə.
Qıram, tullayam, atam
Buzu, sazağı çölə!

Qarlı qışdan, soyuqdan
Zara gəlmişəm, zara.
Şerim ərməgan olsun
Gözlədiyim bahara!

1978

ÖZÜN VER CƏZASIN, 
ULU TƏBIƏT...

Gündüzüm gecədir, gecəm qaranlıq,
Hər yerdə qurd kimi gəzir yamanlıq.
Bu necə həyatdır, necə yaşayış,
Əyrilər “düz” olub deyirəm açıq!

Badalaq vuran kim, aşırılan kim,
Enən kim, qalxan kim, gör ucalan kim?!
Oğrular doğrudur, doğrular yalan,
Aldanan, soyulan, satan, alan kim!?

Təmizlər ac qalıb, təmiz dolanır,
Çirkinlər zər-ziba içində gəzir.
Baxıb üst-başına tanımayan da,
Cumub boğazını kasıbın üzür!?
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Həssaslar tez seçir əyrini düzdən,
“Qəflət yuxusunda” qalan nə bilir.
Biri gün altında yanıb, yaxılır,
Birinin müftəcə gəliri gəlir!

Özün ver cəzasın ulu təbiət,
Zəhmətsiz yaşayıb, haram yeyənin.
“Vətən”, “Vətən” deyib üzdə çoxları,
Sorurlar qanını ana Vətənin!

Avqust, 1988

ÇOXDUR BU DÜNYADA  
ALÇAQ ADAMLAR

Çoxdur bu dünyada alçaq adamlar,
Ayağa yapışan palçıq adamlar.
Zir-zibil adamlar, qılçıq adamlar,
Ay Allah, min həzər belələrindən!

Hara üz tutdumsa, hara getdimsə,
Rast gəldim bu növdə tipə, naqisə.
Sən haqq söyləyəndə dururlar üzə,
Ay Allah, min həzər belələrindən!

Nə din tanıyırlar, nə də şəriət,
Nə hörmət bilirlər, nə də ki, izzət.
Çoxdur bu dünyada belə biqeyrət,
Ay Allah, min həzər belələrindən!
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Yalan danışırlar, böhtan deyirlər,
Haram dolanırlar, haram yeyirlər.
Hər yerdə bunlara şeytan deyirlər,
Ay Allah, min həzər belələrindən!

Bu Mövlud Teymurun başı qallıdır,
Dünya işlərindən o çox hallıdır.
Atalar sözlüdür, həm misallıdır:
Ay Allah, min həzər belələrindən!

1991

QALOŞLU

Aramızda gəzir həmdəm, dost kimi,
Qardaş sanır məni, səni Qaloşlu.
İnanırıq hər sözünə, felinə,
Cəzb eləyir səni, məni Qaloşlu!

Deyirik ki, bundan yaxşı adam yox,
Yaxşıların gözü, naxşı adam yox.
Bilirik ki, kələyinə çatan yox,
Başın üstdə çəkir çəni Qaloşlu!

Başdan-başa möcüzədi, bir sirdi,
Min dillidi, min dilçəkdi, min dildi.
O, palçıqdı, o, lehmədi, o, lildi,
Bulaşdırır çöl, çəməni Qaloşlu!
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Aman edir, and da içir yalandan,
Sənin üçün candan keçir yalandan.
Guya düzdü, don da geyir Qurandan,
Bayraq edir Məkkə, dini Qaloşlu!

Mövlud Teymur yaxşı bilir kimdi o,
Qəmdə sevinc, toyda yasdı, qəmdi o.
Yaşda quru, quruda yaş, nəmdi o,
İtiribdir mənliyini Qaloşlu!

1990

UZAQ OLMUŞAM

Mənim zəhləm gedir özün öyəndən, 
Söz deyəndə susub gözün döyəndən,
Yersiz danışandan, söyüş söyəndən 
Həmişə mən uzaq, uzaq olmuşam!

Min adam içində ağıllı azdı,
Şirin bayatılı, nağıllı azdı.
Desələr, o adam bir yaramazdı
Mən ondan gen, uzaq, uzaq olmuşam!

Ürək sındırandan, qəlb dalayandan,
Elin var-yoxunu hey talayandan.
Vara da yox deyib, baş bulayandan
Həmişə mən uzaq, uzaq olmuşam!
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Əzəldən belədir təbiətim də,
Tükənməz arzum da, xoş niyyətim də!
Bu olub özümə nəsihətim də:
Pisdən uzaq gəzib, uzaq olmuşam!

1983

GÖRMƏSƏN DƏ,  
GÖR

Hələ düyünləri çoxdu dünyanın,
Görünür, axırı yoxdu dünyanın.
Varlı adamları toxdu dünyanın,
Yoxsula, kasıba gün verməyirlər!

Hərə xeyrin güdür, deyir dolanım,
Ünvanı çoxalıb pisin, yamanın.
Yaman tərəfdarı çoxdu yalanın,
Haqqı, ədaləti heç görməyirlər!

Ay Mövlud, dünyaya nə deyəsən, nə?
Əlisi, Vəlisi düşüb nə günə!?
Ağıllı sayılır dəlisi yenə,
Belə bir dünyanı görməsən də gör!..

1981
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MÖCÜZƏDİR...

Möcüzədir, həyat başdan, binadan,
Qız atadan, oğul qaçır anadan.
Bir ağıllı dəli deyə çağrılır,
Bir ağılsız alim olur, ya nadan!

Möcüzədir, soyulan kim, soyan kim,
Haqlı ikən səni haqsız sayan kim.
Aldadan kim, aldanan kim, alan kim,
İlan kimi topuğundan çalan kim!

Möcüzədir, sən qanmazı başa sal,
Nanəcibi, anlamazı başa sal?!
Üç eşşəyin arpasını böləmmir,
Di gəl sənə əmr verir, hökm edir!

Möcüzədir, bu dünyanın işləri;
Tamahkarın iti olur dişləri.
Güc başdadır, kimi deyir yaşdadır,
Doğru susub, oğru isə başdadır!

Möcüzədir, biçinçilər biçində,
Cibi pullu, qolu zorlu gücündə.
Arxasızlar arxalı nər axtarır,
Arxalılar öz-özünü toxdadır!

Möcüzədir, Mövlud Teymur, bir göz aç,
Dünənki tox, bu gün qalıb indi ac!
Hörmət varda, izzətsə daş-qaşdadır,
Gedən qalıb, yatan isə başdadır!

1987
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NADAN

Nadanlarla çox gəlmişəm üz-üzə,
Başa düşüb, məni anan olmadı.
Haqq sözümü istədim ki yeridəm
Min yol dedim, bir yol qanan olmadı!

Mən ağ dedim, osa qara söylədi,
Bütöv dedim, osa para söylədi.
Qəlbim isə çəkin dara söylədi –
Beləsini, çünki insan olmadı.

Bu dünyada yaxşı nədi bilməyir,
Kimlər çəkir qəmi, dərdi bilməyir.
Düz deyiblər qəlbi pislər ölməyir,
Nadan kimi qəlbi yaman olmadı.

Avqust, 1979

KIMƏ DESİN...

Çəkən varmı bu dünyanın dərdini,
Dərd əlindən sinədağam, sinədağ.
Baş sıxılı, ayaq yorğun, əl üzgün,
Saç dağınıq, tel pərişan, göz bulaq!

Qəm üstünə gəlməsin heç bir də qəm,
Qəmlərimə güclə dözə bilirəm.
Mən hər yerdə üzdən üzü gülərəm,
İçəridən peşəm olub ağlamaq!
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Sübhə kimi çox qalmışam yuxusuz,
Xəyalımda oğru, əyri, dələduz,
Düşünmüşəm zəhmət ilə çörək-duz,
Haçan bunlar qazanacaq üzü ağ!

El malını yeyən elin zəlisi,
Hələ vardır beşi, yüzü, əllisi...
Bir gün çıxar bir kənardan dəlisi,
Başlarına elə vurar bir çomaq!

Mövlud Teymur kimə desin dərdini,
Qoy söyləsin ürəyinin şərtini:
Görməmişdir namərdlərin mərdini,
Hamısı bir sifətdədir - bəd, alçaq!...

1980

İNDƏN BELƏ...

Bu dünyanı kimlər qurdu, yaratdı,
Hara baxsan görərsən ki, bərbaddı.
Qocalmazdım, məni dünya qocaltdı,
İndən belə çək cəzanı, ağla bir!

Ağac əkdim, heç barını dərmədim,
Çox çalışdım, xoş güzəran görmədim.
Ürəyimcə yaxşı ömür sürmədim,
İndən belə çək cəzanı, ağla bir!
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Görən ömür uzundurmu, gödəkmi,
Dost-tanışı kədər üzlü edəkmi?!
Birdəfəlik bu dünyadan gedəkmi,
İndən belə çək cəzanı, ağla bir!

1988

YAXŞIYA DƏYMƏSIN...

Cavanlar qocalır, qocalar köçür,
Həyat öz təblini çalır beləcə.
Taledə etibar, insaf qalmayıb,
Qocalar bir yana, qıyır çox gəncə!

İnsanın dünyaya gəlişi gözəl,
İnsanın dünyadan gedişi nədi?
Ulu təbiətdən bir xahişim var,
Yaxşıya dəyməsin, götürsün bədi.

Yenicə boy atan körpə fidana,
Bir körpə pöhrəyə əl atmaqdansa,
Vurun arxasını yerə pislərin,
Onları görənlər batmasın yasa!

Bax onda deyərəm sənə min alqış,
Bilərəm nə qədər düz ürəyin var.
Axı nəyə lazım yabanı otlar,
Sənin min ətirli gül-çiçəyin var.
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Cavanlar qocalır, qocalar köçür,
Həyat öz sazını çalır beləcə.
Taledə etibar, insaf qalmayıb,
Qocalar bir yana, qıyır çox gəncə!

Sentyabr, 1980

BİR AĞILSIZA...

Ağıllı qocadan ağıl dərsi al,
Səni məktəb dərsi təmin etmədi.
Sən yenə təpəni dərə bilirsən,
Dilində doğru söz yenə bitmədi!

Səni nə müəllim, onillik təhsil,
Bir ağıl sahibi edə bilmədi.
Bəlkə, gönü qalın olduğundandı
Bir sənin öhdəndən heç kim gəlmədi!

Kimə söyləyəsən indi dərdini,
Yoxsa nəzir-niyaz verək yolunda?!
Deyirəm o yolun dayan sağında,
Sənsə dayanırsan gedib solunda!

Ağıllı qocadan ağıl dərsi al,
Bəlkə də əlindən o tutan oldu.
“Qəflət yuxusunda” yaman yatmısan,
Bəlkə də, o səni oyadan oldu!
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Sən seçə bilmirsən yaxşını pisdən
Sən ağı qarayla qarışdırırsan.
Sən düzü yaxşıyla küslü saldırıb,
Əyrini yamanla barışdırırsan!

Səni nə müəllim, onillik təhsil,
Bir ağıl sahibi edə bilmədi.
Bəlkə, gönü qalın olduğundandı
Bir sənin öhdəndən heç kim gəlmədi!

1985

BIR ONDAN RAZIYAM...

Qatlaşdım əzaba, dözdüm möhnətə,
Minnət götürmədim qoca dünyada.
Yaxşılıq, nəciblik, dostluq, sədaqət,
Başımı elədi uca dünyada!

Dönmədim əhdimdən, and-amanımdan,
Qovdum əyriləri, pisi yanımdan.
Ədalət, haqq yağır asimanımdan,
Ürəyim istəyir uça dünyada!

Ehtiyat eləyir kimisi kimdən,
Danışmır, dinməyir bilmirəm nədən?!
Odlu baxışımdan, sərt sifətimdən
Namərdlər az qala qaça dünyada...
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Ömrümün yarısı ötsə də qəmlə,
Bir şeydən razıyam saf niyyətimlə,
Gözəl xislətimlə, təbiətimlə,
Yandım hər yoxsula, aca dünyada!

Noyabr, 1984

KÜSMƏ HƏYATDAN
Əvəz Küskünə

Qardaş, küsmə həyatdan,
Küskün həyat nə lazım?
Güc al Günəşdən, oddan,
Miskin həyat nə lazım?

Demə ömür əbəsdi,
Bir quruca nəfəsdi.
Can gülüşə əvəzdi,
Üzgün həyat nə lazım?

Həyatı duyan andan,
Mövlud doymur cahandan.
Gəl çıxaq bu dumandan,
Çiskin həyat nə lazım?!

2011
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ÖMÜR ÖTDÜ,  
DÖVRAN KEÇDİ BELƏ HEY...

Tarix boyu barışmadım bəd ilə,
Həmdəm oldum, dostluq etdim mərd ilə.
Öz bəxtimi çox sınadım nərd ilə,
Zər cütlədim dübir düşdü elə hey!

Nur dilədim zülmət oldu yollarım,
Qışa döndü, buza döndü baharım.
Düşdü heydən, tutarından qollarım,
Əl uzada bilmədim bir gülə hey!

Al günəşim sevinmədi, gülmədi,
Göz yaşını kimsə gəlib silmədi.
Dərd sinəmdən əl çəkmədi, ölmədi,
Gəncliyimi vaxtsız verdim yelə hey!

Mövlud Teymur, çək cəfasın dünyanın,
Udammadın xoş havasın dünyanın.
Heç görmədin sən səfasın dünyanın,
Ömür ötdü, dövran keçdi belə hey!

1986

OLMASA

Adama adamlıq öyrətmək olmaz,
Adamın özündə təpər olmasa.
Bir əldə qılıncla qovğa, cəng olmaz,
O biri əlində sipər olmasa!
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Tarixin verdiyi hökm silinməz,
Gücsüzlər güclünün önündə dinməz.
Ölkələr birləşər, sərhəd bilinməz,
Arada tikanlı çəpər olmasa!..

1988

QOCA DÜNYA

Qoca dünya, qoca ağlın böyükdür,
Dəliqanlı cavanları başa sal.
Sən onları həqiqətə harayla,
Əyri-dönük yollarından çaşa sal!

Qoca dünya, qoca ağlın, idrakın,
Yerlərdən də, göylərdən də üstündür.
Ləl dilini işlətməsən qəlbdaşa,
Səndə olan bu xəzinə neçündür?!

Qoca dünya, sənin ağlın uludur,
Ululuğun ucalığın deyilmi?
Səni belə əzəmətli eyləyən,
Sehr dolu qocalığın deyilmi?!

1986

SAVAD, AĞIL

Savad başqa şeydi, ağıl başqa şey,
Savadlı adamı böyük qulluqda
İşləyən görmüşəm ağlı yoxsa da!
Ağıllı adamı alın təriylə
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Hünər meydanında ucalan gördüm
Elmdən kəsiri bir az çoxsa da!
...Savadlı adamın ağılsızlığı
Onu öz işindən eylədi uzaq.
Ağıllı adamın savadsızlığı
Onusa şöhrətə yetirdi bir bax!..

1987

QOCALMAZ DÜNYADA,  
FANİ DÜNYADA

Darıldım, darılmaq istəməsəm də,
Yoruldum, yorulmaq istəməsəm də.
Qocaldım, qocalmaq istəməsəm də
Qocalmaz dünyada, fani dünyada!

Ağardı saçlarım, qırışdı alnım.
Düşdü öz heyindən tutarlı canım.
Qocaldı saatım, qocaldı anım 
Qocalmaz dünyada, fani dünyada!

Bu Mövlud Teymurun qocalan vaxtı,
Haqqın, ədalətin alçalan vaxtı
Keçdi, daha keçdi ucalan vaxtı
Qocalmaz dünyada, fani dünyada!

1996
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ALLAH, MƏNƏ KÖMƏK OL

İçin-için ağlayıb,
Kədərimi uduram.
Haqsızlığı görəndə
Ürəyimi tuturam,
Allah, mənə kömək ol!

Yalan ayaq tutubdur,
Düz yeriyə bilməyir.
Nahaq işə qarışır.
Haqq susubdur, dinməyir,
Allah, mənə kömək ol!

Gün altında qovrulan,
Alışan kim, yanan kim,
Ancaq orden, medalı,
Götürən kim, alan kim,
Allah, mənə kömək ol!

Alan deyir bahadır,
Satan deyir ucuzdur.
Alıcılar neyləsin,
Satıcılar quduzdur,
Allah, mənə kömək ol!

Dövrün əsən yelinə
Dözməyən kim, dözən kim.
Daş atsan lal gölünə,
Əzilən kim, əzən kim,
Allah, mənə kömək ol!
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İçin-için ağlayıb,
Kədərimi uduram.
Haqsızlığı görəndə
Ürəyimi tuturam,
Allah, mənə kömək ol!

1983

ÖMÜR

Bir dəfə yaranır insan dünyada,
Əbədi deyildir qaya, daş kimi.
Onunçün bu ömrü, ey insan oğlu,
Keçirmə bihudə, bir də boş kimi!

Yaxşıyla yaxşı ol, yamanla yaman,
Haqqı, ədaləti qoru hər zaman.
Ana Vətənində üzü ağ dolan,
Yük olma kimsəyə qara daş kimi!

Nəcib arzularla yaşa dünyada,
Təmkinlə, vüqarla yaşa dünyada.
Beləcə vur ömrü başa dünyada
Ən gözəl bir insan, bir yoldaş kimi!

1987
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HƏR NƏYƏMSƏ, 
ÖZÜMƏM

Heç bilmirəm kimə belə oxşadım,
Çiçəyəmi, yoxsa gülə oxşadım.
Dənizəmi, yoxsa gölə oxşadım,
Çayam, seləm, hər nəyəmsə özüməm!

Vətənimi, torpağımı bəyəndim,
Hər daşını, kəsəyini öyəndim.
Bu xasiyyətlə mən danışdım, mən dindim,
Sözəm, diləm, hər nəyəmsə özüməm!

1979

DAŞDAN ÇIXDI ÇÖRƏYİM

Mənim bəxtim daşa dəydi elə bil,
Bu dünyada daşdan çıxdı çörəyim.
Heç bilmirəm nə möcüzə, nə sirdi:
Sevinmədi, heç gülmədi ürəyim.

Dedim bu il yaxşı olar işlərim,
Düşündüyüm, amma oldu tərsinə.
Mən də uçmaq, qanadlanmaq istədim,
Çatammadım durnaların dəsinə.

İndi zaman, dostum, başqa zamandı,
Bu zamandan baş çıxarmaq çətindir.
Bu zamanda sağ-salamat başını
Kim saxlasa o qoçaqdır, mətindir!
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Adam var ki, baş girləyir birtəhər,
Adam var ki, var-dövlətlə oynayır.
Adam var ki, pulsuzluqdan xəcalət,
Adam var ki, yatanda da pul sayır!

Kimi qalxır, kimi enir dünyada,
Bəxtsizlərin gərək bəxti gətirə.
Sözlərimdən məna çıxart, a dostum.
Torpaq deyil atdığını bitirə!

Heç bilmirəm nə möcüzə, nə sirdi,
Gecə-gündüz fikirdədir ürəyim.
Mənim bəxtim daşa dəydi elə bil,
Bu dünyada daşdan çıxdı çörəyim!

Noyabr, 1986

SAÇLARIM

Çox vaxtsız töküldü, vaxtsız ağardı
Mənim başımdakı qara saçlarlm.
Yarısı bozardı, məndən qaçmadı,
Yarısı qaçıbdır hara saçlarım?!.

Deyirlər, tük qalmaz ağıllı başda,
Adam da bu günə düşər gənc yaşda?!
Məni tənbeh edir dost da, qardaş da,
Çəkir hərdən məni dara saçlarım!
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Ağardı kədərdən, töküldü qəmdən,
Ağrıma-acıma olmadı həmdəm.
Dərdimə bir çarə axtarıram mən,
Açıbdır qəlbimdə yara saçlarım!

Taleyin hökmüdür, döz, Mövlud Teymur,
Hamı öz dərdinə bir əlac umur.
Məni də yanına gözəllər qoymur,
Tökülüb, ağarıb qara saçlarım!

1995

VÜQAR RƏMZİ OLMUŞAM

Çox əzablı, ağır yollar keçmişəm,
Kədər, qüssə, ələm, nisgil içmişəm.
Mən ot kimi nadanları biçmişəm,
Qoymamışam yan-yörəmdə göyərsin!

Bu dünyada vüqar rəmzi olmuşam,
Bu eşq ilə boşalmışam, dolmuşam.
Qanqalların saçlarını yolmuşam,
Qırmamışam yarpağını nərgizin!

Mövlud Teymur barışmazdır yalanla,
Əyri ilə, dönük ilə, yamanla.
Arası yox çiskin ilə, dumanla,
Həmdəmidir coşqun çayın, dənizin!

1989
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ÖTƏN GÜNLƏRİM

Qədrini bilmədim ötən günlərin,
Başına daş saldım itən günlərin.
Əlimdən boş yerə gedən günlərin
Halına yanıram, halına indi!

Kim mənə dedi ki, bihudə yerə
Ayını, ilini ver küləklərə?!.
Düşünüb-daşınıb gündə min kərə,
Halına yanıram, halına indi!

Onda da bu ağıl məndə yox idi,
Ötəri şeylərə həvəs çox idi.
Ay ötən günlərim, bəs bu nə sirdi,
Halına yanıram, halına indi!

1987

QARDAŞ VAR Kİ...

Qardaş var ki, qardaş nədir bilməyir
Xoş gününə sevinməyir, gülməyir.
Ömrü boyu ona xeyir verməyir,
Belə qardaş lazımdırmı qardaşa?!

Qardaş var ki, qardaşına can deyir,
Darıxaram, getmə məndən yan deyir.
Gecə-gündüz ürəyində söyləyir:
Qardaş, səni milyon yaşa, min yaşa!
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Mövlud Teymur, düz deyiblər atalar:
Görərsən ki, qardaş dönüb yad olar.
Qardaşlara öyüd verin, analar,
Niyə qardaş dönük çıxsın qardaşa!?

1978

İNSANLIĞIN NAXIŞI

Bu dünyanın mən bəmində ötürəm,
Sakit-sakit, aram-aram, yavaşca.
Tələsmirəm, təntimirəm, qaçmıram,
Addımımı atıram bir qarışca!

Nə hay-haray, nə qeylü-qal sevirəm,
Nə də zilə qalxmağım var dünyada.
Ucalana paxıllıqla deyil, yox –
Qibtə ilə baxmağım var dünyada!

Təmizliyin, ülviliyin, paklığın,
Ən mehriban, sədaqətli dostuyam.
Xoşlamıram hər deyilən söz-sovu,
Küyə salıb orda-burda tez yayam!

Nə tərifin acısıyam, hərisi,
Mən nəyəmsə eləliyim yaxşıdı.
Təmiz ürək, təmiz vicdan, təmiz eşq,
İnsanlığın ən əvəzsiz naxşıdı!..

1985
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UŞAQ BÖYÜKLÜYÜ

Böyüklük görmüşdüm beləsini yox,
Uşaq böyüklüyü möcüzə, sirmiş!
Adicə bir töhmət, danlaq üstündə,
Uşaq da canına qəsd eləyərmiş?!.

Kassir-nəzarətçi, müstəntiq, milis,
Qanun keşiyində dura bilərlər.
Ancaq bu çəlimsiz, zərif uşaqtək,
Ölümün bağrını yara bilərlər?!

Ə tövbə!.. Onlarda cəsarətmi var,
Saşatək özünü öldürə, asa.
Bir qəpik üstündə dava edərlər,
Gedərlər ölümə, batarlar yasa!

Boğazdan yuxarı vicdan deyərlər,
Boğazdan aşağı düz sözü yoxdur,
Yaxşı ki, dünyada vicdansızlardan,
Vicdanlı, namuslu adamlar çoxdur!

Əhsən Saşa kimi vicdanlı, təmiz,
Namuslu bir uşaq böyüklüyünə.
Deyirəm, o vaxtsız köçüb, getsə də,
Təzədən qayıtdı bəlkə Vətənə!?.

Mart, 1988
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HAQQIN, HƏQIQƏTİN  
ÖPDÜM ÜZÜNDƏN

Ürəyim genişdir, istəyim böyük,
Yolum işıqlıdır, deyildir sönük.
Dünyada birinə çıxmadım dönük,
Haqqın, həqiqətin öpdüm üzündən!

Məndən uzaq gəzdi yalan, iftira,
Nadanı, bədxahı mən çəkdim dara.
Dönüb bir igidə, bir bahadıra,
Haqqın, həqiqətin öpdüm üzündən!

Öl, dedim əqli puç, üzü dönmüşə,
Eşqin zirvəsindən düşüb, enmişə.
Üz tutub Ulduza, Aya, Günəşə,
Haqqın, həqiqətin öpdüm üzündən!

Əhdimdən, sözümdən dönən olmadım,
Nurlu günəş idim, sönən olmadım.
Qalxdığım zirvədən enən olmadım,
Haqqın, həqiqətin öpdüm üzündən!

Mövludam, öz köküm, öz soyum vardır,
Məndə böyük həvəs, hiss-duyum vardır.
Dünyada öz götür-öz qoyum vardır,
Haqqın, həqiqətin öpdüm üzündən!

1980
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MƏNDƏDİR...

Bu dünyanın kədəri də, qəmi də,
Sevinci də, nəşəsi də məndədir.
Buz bulağın nəğməsi də, neyi də,
Şəlalənin gur səsi də məndədir!

Dərin-dərin dərələrin sükutu,
Şimşəklərin şaqqıltısı məndədir.
Çaydaçapan çevikliyi, sürəti,
Ağacdələn taqqıltısı məndədir!

Xan çinarın ucalığı, qaməti,
Şah palıdın dəyanəti məndədir.
Çəmənlərin çiçək ətri, gül ətri,
Bu torpağın şeriyyəti məndədir!

Şiş dağların yamacı da, yalı da,
Zirvəsi də, dərəsi də məndədir.
Cavanşirin qüdrəti də, gücü də,
Koroğlunun nərəsi də məndədir!

1987

BELƏ YAŞAMAĞA  
ÖYRƏNMİŞƏM MƏN

Ağır, keşməkeşli yollar keçmişəm,
Həyatım çox qəliz, mürəkkəb olub.
Bəzən sevinsəm də, bəzən gülsəm də,
Bəzən də gözlərim yaşarıb dolub!
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Özüm öz içimdə çəksəm də dərd, qəm,
Üzdən çox mehriban görünmüşəm mən.
Güclə qazanmışam çörək pulunu
Belə yaşamağa öyrənmişəm mən!

Halallıq, doğruluq məsləkim olub,
Gözəl əməllərə qulluq etmişəm.
Nadan yaxın düşə bilməyib mənə,
Yaxşı adamlarla mən yol getmişəm!

Dünyaya baxmışam açıq gözlə mən,
Demişəm güləcək üzü gülməyən.
Pisə də yaxşılıq etmişəm, düzü,
Ömründə olmayıb mənə pis deyən!

Yaxşılıq etmişəm, ancaq yaxşılıq
Kimsədən bir əvəz, xeyir ummadan.
Özümə heç zaman gün ağlamadım,
Odur ki, qalmışam evsiz, sərgərdan!

Fəqət adamlıqda, insanlıqda mən,
“Çox gözəl insanam” adamlar deyir.
Bu sözü tək mənə adamlar da yox,
Bu Vətən, bu torpaq, bu diyar deyir!

1986
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MEŞƏLƏR

Yazıq meşələrin nədir günahı?
Boğulur qəm, kədər, fikir əlində.
Gündə bir ağacın hökmü verilir,
Nə qədər “yalvarış” bitsin dilində?!

Kəsilir şah palıd, məğrur, xan çinar,
Sərilir ölü tək yerə vələslər.
Ucalır göylərin yeddi qatına
Burdakı fəryadlar, burdakı səslər!

Yazıq meşələrin nədir günahı?
Azalır, seyrəlir qızılağaclar.
Bu dərdin əlindən baş alıb gedir
Burdakı leyləklər, qular, turaclar!

Ay aman, o qoca, müdrik ağacın,
Yaralı gövdəsi məni öldürdü.
Ona əl qaldırıb, balta çalanın
Bəlkə də, o anda ürəyi güldü?!

Vallah, qəribədir insan taleyi,
Biri qəlbiyumşaq, biri kobuddur.
Kim sənə haqq verib iti baltayla
Yazıq ağaclara nahaq qan uddur!?

Qırılsın meşələr, batsın yaşıllıq?
İtsin gözəlliyi bu göyün, yerin?!
Belə bir qanunsuz, yersiz hökmlə,
Əsla barışmaram ölüncə bilin!..

1978
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AĞRIMA, ÜRƏYİM

Sənə yalvarıram, sənə ürəyim,
Bu cavan yaşımda ağrıma tezdir.
Tövşüyə-tövşüyə dostlar yanında
Nə məni utandır, nə də ki bezdir!

Sənin indən belə xoş günlərin var,
Ağrıma ürəyim, rəhm elə mənə.
Ağrısan, kəsərəm dostluğu sənlə,
Axı sən gərəksən hələ sən mənə!

1989

DAYANDIR

Boğaz ağrı diş ağrıdan betərmiş,
Ağrısından başda ağıl itərmiş.
Adam birdən öz-özündən gedərmiş,
Aman Allah, bu ağrını dayandır!

Nə “mən ölüm”, nə də “sən öl” bilməyir,
Mən yazığa rəhmi gəlmir, öl deyir.
Cavan canım: - Nə yaşım var? – söyləyir,
Aman Allah, bu ağrını dayandır!

Qoca vaxtı ağrısaydı susardım,
Gileyimi yuyub gündə asardım.
Nə azardan, nə bezardan yazardım,
Aman Allah, bu ağrını dayandır!

1987
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MƏNİ BAĞIŞLAYIN...

Məni bağışlayın, dostlar, tanışlar,
Nə səsim, nə ünüm çatmayır sizə.
Vaxt tapıb gəlməyə imkanım olmur,
Xeyir işinizə, şər işinizə!

Əgər günahkaram, taqsırkaramsa,
Keçin günahımdan, taqsırımdan siz!
Nə olsun uzağıq, görüşməyirik,
Siz mənim qəlbimdə, ürəyimdəsiz!

Bilsəniz nə qədər kədərlənmişəm,
Bu gün bir dostumla rastlaşanda mən.
Bizim zarafatcıl Əhmədimizin
Dedi köçdüyünü mənə qəflətən!

Bu xəbər yerimdən oynatdı məni,
Titrətdi qəlbimi, qırdı belimi.
Onun o nurani baxışlarını
Görməyib bir daha üzdüm əlimi!

Bəlkə də eləsi vardır hələ də,
Sağmıdır, yoxsa ki, köçüb bilmirəm?!
Gərək məzuniyyət alıb bir dəfə,
Bütün tanışları, dostları görəm!

Məni bağışlayın, dostlar, tanışlar,
Nə səsim, nə ünüm çatmayır sizə.
Vaxt tapıb gəlməyə imkanım olmur,
Xeyir işinizə, şər işinizə!..

İyun, 1986
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SƏNƏ MİNNƏTDARAM...

Nə varın, dövlətin düşkünü oldum,
Mənim var-dövlətim ürəyim oldu.
Məni el gözündə uca eyləyən
Ülvi arzularım, diləyim oldu!

Səadət soraqlı, gözəllik dolu,
Misli görünməyən bir sarayım var.
Başımın üstündə daim nur saçan
Nurlu günəşim var, nurlu ayım var!

Hər nə qazandımsa halal qazandım,
Təmənna ummadım mən bir kimsədən.
Sən məni bu sayaq böyütdüyünçün,
Sənə minnətdaram, sənə, ey Vətən!

1979

VƏTƏNİM OLSUN

Gözümdə yorğunluq, dizimdə taqət,
Mən əsla Vətəndə hiss eləmədim.
Anadan olduğum bu günə kimi,
Dünyada heç kimə şər diləmədim.

Hamını firavan, üzügülər, şən,
Mən sadə, mehriban görmək istədim.
Hünər meydanında hünərvərlərə,
Həmişə ürəkdən afərin dedim!
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Mən riya qənimi, şər rəqibiyəm,
Heç kimə yalana qurşan, demərəm.
Ömründə birindən qeybət eyləyib,
Düzün ünvanına böhtan demərəm.

Mən haqqı nahaqdan təhqir etmərəm,
Haqqın, ədalətin tərəfdarıyam.
Nəcib arzuların, ülvi hisslərin,
Eşqin, məhəbbətin bayraqdarıyam.

Mənə deməyin ki, yolundan sapın,
Yolundan sapanım düşmənim olsun.
Ölsəm də dünyada xoşbəxtəm, təki
Başımın üstündə Vətənim olsun.

1974

DÜNYA,  
GÖZƏL DÜNYADIR

Dünya, gözəl dünyadır
Çirkinləri olmasa.
Dünya, gözəl dünyadır
İtkinləri olmasa!

Dünya, gözəl dünyadır
Çiçəkləri solmasa.
Dünya, gözəl dünyadır
Qanqalları olmasa!
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Dünya, gözəl dünyadır
Quzğunları olmasa.
Dünya, gözəl dünyadır
Azğınları olmasa!

Dünya, gözəl dünyadır
Ömrün qışı olmasa.
Dünya, gözəl dünyadır
Gözün yaşı olmasa!

Dünya, gözəl dünyadır
Yesir-yetim olmasa.
Dünya, gözəl dünyadır
Ölüm-itim olmasa!

1988

KÖÇÜB GEDƏCƏYƏM...

Köçüb gedəcəyəm mən də dünyadan,
Mənim də həyatım bir gün bitəcək.
Belə də dərd olar itən dumantək
Mənim də taleyim bir gün itəcək!

Keçdiyim yerlərdən keçməyəcəyəm,
Gördüyüm yerləri görməyəcəyəm.
Salxım söyüdlərin suya sallanan
Yaşıl tellərini hörməyəcəyəm.
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Kiminsə qəlbində yaşayacağam,
Kiminsə qəlbində yaddan çıxacam.
Kiminsə gözündə əksim itəcək,
Kiminsə gözüylə ərzə baxacam!

Yenə nəğməsini bülbül ötəcək,
Yenə çaydaçapan atın çapacaq.
Bir vaxt üz-gözümdən öpən küləklər,
Qəbrimin başından güllər qapacaq!

Nə deyim dünyanın oyunlarına,
Paşalar susdurub, şahlar ağladıb.
Neronlar, Çingizlər, Hitlerlər kimi
“Mənəm” deyənlərin köksün dağladıb!

Mən kiməm, adicə, sadə bir insan,
Nə yıxan deyiləm, nə vurub kəsən.
Mənim tək mülayim yüz-yüz insana,
Bu dünya güzəşt də etməyir bəzən!

Köçüb gedəcəyəm mən də dünyadan,
Mənim də həyatım bir gün bitəcək.
Belə də dərd olar itən dumantək,
Mənim də taleyim bir gün itəcək!..

1987
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VALLAH, BU DÜNYANIN  
BİR XATASI VAR

Vallah, bu dünyanın bir xatası var,
Əyrilər, oğrular meydan sulayır.
Şirlər, əjdahalar, pələnglər susub,
Tülkülər, çaqqallar soyur, talayır!

Bir çarə eləyin, a baş bilənlər,
Qurunun yerinə niyə yaş yanır.
Deyirəm bu ağdı göz görə-görə,
Qanmazın birisi qaradır danır!

Qalmışam od ilə su arasında
Kimə söyləyəsən, kimə dərdini,
Oturub bir nadan stol başında,
Adamın çiy sözlə tökür ətini.

Əli həmyerlimdir, alicənabdır,
Vəli də dostumdur gözəl insandır.
Əhmədsə, Əsədsə qan-tər içində
Yazıq ola-ola deyir yamandır!

Kimə söyləyəsən, kimə dərdini
Çatlayar bu dərddən bağrı daşın da.
Şirlər, əjdahalar, pələnglər sususb,
Tülkülər, çaqqallar stol başında!

1984
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HƏYAT BİR KİTABDIR...

Həyat bir kitabdır mürəkkəb, qəliz,
Kimi açan olub, kimi də bükən.
Demişəm, deyirəm, deyəcəyəm də:
Kimi tikən olub, kimi də sökən!

Kimi səhralarda yanır, qaralır,
Kimi dərd əlindən solur, saralır.
Ürəyim sıxılır, qəlbim daralır:
Kimi biçən olub, kimi də əkən!

Adam var fəxr edir ülvi məramla,
Yaradır, ucaldır böyük inamla.
Kənardan baxan da deyir ilhamla:
Kimi sürünəndi, kimi də səkən!

Aldadan görmüşəm biri-birini,
Əyilən görmüşəm güdüb xeyrini.
Yaxşını, yamanı, düzü, əyrini,
Kimi yıxan olub, kimi də çəkən!

Ay Mövlud, dünyada nələr var, nələr...
Hər şeyi dərindən duyanlar bilər.
Bir gözüm ağlayar, bir gözüm gülər,
Kimi gülən olub, kimi dərd çəkən!

İyul, 1987
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OLARMIŞ...

Mən bilməzdim bizim sirli cahanda,
Məlalsızlar, qadasızlar olarmış.
Analı da, anasız da yaşarmış,
Atalılar, atasızlar olarmış!

Mən bilməzdim bizim geniş cahanda,
Ağlı dayaz, eşqi cılız olarmış.
Biyanların zəhərini öldürən,
Ətir dolu nanə, yarpız olarmış!

Mən bilməzdim bizim böyük cahanda,
Xırda hissli adamlar da olarmış.
Böyük-böyük arzularla yaşayan, -
Araz dərdi udanlar da olarmış!

Mən bilməzdim bizim nurlu cahanda,
Yarasalar, böcəklər də olarmış.
Təmiz, büllur ürəklərlə təzadda, -
Paxıl, çirkin ürəklər də olarmış!

Mən bilməzdim bizim güllü cahanda,
Yersiz ara qatanlar da olarmış.
Səhralarda yananları demirəm,
Kölgələrdə yatanlar da olarmış!

Mən bilməzdim bizim qoca cahanda,
Cavan yaşda köçənlər də olarmış.
Ana doğma Vətənini qoruyub,
Öz canından keçənlər də olarmış!

1987
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SƏRT BAXIMINDAN

Dayım döyüşlərdən qayıdan zaman,
Görənlər söyləyir, sərt üzlü idi:
Birilə danışıb söhbət edəndə,
Hər sözü, kəlməni o sərt deyərdi!

Görünür, qırxbirdən qırxbeşə kimi,
Döyüşdə bir daha o mətinləşib.
Azğın faşistlərə sərt baxımından
Sərtlik çöhrəsinə qonub, ilişib!

1972

HƏRƏNİN BİR CÜRƏ  
DÜNYASI VARDIR

Hərənin bir cürə dünyası vardır,
Kimi sadəliyi sevir dünyada.
Kimisə, hardasa deyir birinə,
Yaxşını qoruma, devir dünyada!

Hərənin bir cürə dünyası vardır,
Kimi təmizliklə yaşar dünyada.
Kimi yersiz-yersiz, quru hay-küylə
Köpürər dünyada, daşar dünyada!

Kimi məlul-məlul, fikir-xəyalla.
Dünya işlərinə mat-məhbut qalar.
Deyər ki nə üçün bəzi anlamır
Dünyada yaxşılıq, bir hörmət qalar!
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Kiminin ürəyi aydan arıdır,
Kiminin ürəyi paxıl, qaradır.
Kiminin ürəyi pis adamların
Dərdini çəkməkdən para-paradır!

Hərənin bir cürə dünyası vardır,
Kimi sadəliyi sevir dünyada.
Kimisə, hardasa deyir birinə,
Yaxşını qoruma, devir dünyada!

1987

GÜNLƏRİM

Qeylü-qallı, qalmaqallı dünyada,
Soruşmayın necə keçir günlərim.
Mən yetimin kimlər çəksin dərdini,
Dərd üyüdür, kədər içir günlərim!

Tanımayır adamların bicini,
Dövlət sanır kasıb qotur keçini.
Varlı eşir sandığının içini,
Ancaq mənim qəhər eşir günlərim!

Səhralarda gün yandırır kimini,
Kimlər əkir, kimlər biçir zəmini.
Oğru yeyir, kəndli çəkir qəmini,
Dərd əlindən köpür, şişir günlərim!
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Çox görmüşəm yaxşıların üzünü,
Onlar hər vaxt deyir sözün düzünü.
Yamanların göndən yamaq köksünü,
Güllə kimi vurub deşir günlərim!

Ürəyimdə mən bir qala hörürəm,
Orda axşam, orda səhər görürəm.
Əziyyətlər, çətinliklər görürəm,
Həm bərkiyir, həm də bişir günlərim!

1984

YANIRAM, QARDAŞ

Dərdimin dəvası, dərmanı nədir,
Qəlbim gecə-gündüz ah-fəğan edir,
Haqq nahaq ucundan güdazə gedir,
Od tutub içimdən yanıram, qardaş!

Qara ağ donunda girir gözlərə,
Düzlükdən danışır, deyir üzlərə,
Dinləyən inanır bu boş sözlərə, -
Od tutub içimdən yanıram, qardaş!

Çətindir baş açmaq dünya işindən,
Biri doğru çıxır on, on beşindən.
Oğru da əl çəkmir öz vərdişindən,
Od tutub içimdən yanıram, qardaş!
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Burnuma dəyməyir rayihə, ətir,
Gül əkən yerdə də tikanlar bitir.
Yaman başa çıxır, yaxşılıq itir,
Od tutub içimdən yanıram, qardaş!

1989

ADAM VAR Kİ...

Adam var ki varı var,
Ancaq başı havalı.
Bir söz demək olmayır
Qan-qadalı, davalı!

Sən sakitcə dinirsən
Osa haylı-haraylı.
Görürsən ki ağlı yox,
Gəl ki evli, saraylı!

Düz deyiblər birindən
Kəsib, verən dünyadır:
Öz işini beləcə
Çaşbaş görən dünyadır!

Kiminə pul verirsə,
Kiminəsə o, ağıl.
Başdan-başa bu dünya
Sirli nağıldır, nağıl!

1981
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GÖRDÜYÜNÜZ DÜNYA  
DEYIL BU DÜNYA

Gördüyünüz dünya deyil bu dünya,
Oxu sınıb, ehtiyacı var yaya.
Alverçilər indi bənddir bir haya,
Papirosu beş manata satırlar!

Hər tərəfdə bahaçılıq, qıtlıq var,
Ət tapılmır, tək iylənmiş balıq var.
Adamlarda nə rəftar, nə qılıq var
Bir-birinə min böhtan, şər atırlar!

Qaraya ağ, pisə yaxşı deyirlər,
Gətiribdir onun naxşı deyirlər,
Bir ox olub onun baxşı deyirlər
Pis adamtək düzü pisə qatırlar!

Hövsələsiz, səbirsizdi adamlar,
Məsləhətsiz, tədbirsizdi adamlar,
Axşamsızdı, səhərsizdi adamlar
Yatanda da fikir içrə yatırlar!

Gördüyünüz dünya deyil bu dünya,
Oxu sınıb, ehtiyacı var yaya.
Mövlud Teymur üz tutubdur Tanrıya,
Bəlkə dünya yaxşılaşar bu bahar!

1990
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DÜNYA MALI  
BU DÜNYADA QALANDI

Dünya malı bu dünyada qalandı,
Kim deyir ki, doğru deyil, yalandı!?
Görürsənmi başı qarlı dağları,
Qaməti düz, şah vüqarlı dağları!?
Neçəsini yola salıb bu dağlar,
Əvvəlki tək məğrur qalıb bu dağlar!
Dünya malı bu dünyada qalandı,
Kim deyir ki, doğru deyil, yalandı!?.
Çiçəkli çöl, əlvan çəmən, atlaz düz,
Hər tərəfi ətri ilə nurladar.
İnsan gedər... Bu çöl-çəmən, geniş düz,
Bax yenidən göyərəcək hər bahar.
Dünya malı bu dünyada qalandı,
Kim deyir ki, doğru deyil, yalandı!
Nə al günəş əriyəcək, nə də ay,
Nə bir ulduz əksiləcək göylərdə?!
İllər boyu axacaqdır Kür, Araz,
Nə göy sular tükənəcək Xəzərdə!?
Dünya malı bu dünyada qalandı,
Kim deyir ki, doğru deyil, yalandı!?
Görürsən də səmanı sən, yeri sən,
Lap tutalım fərz eləyək biri sən;
Köçəcəksən bu işıqlı cahandan,
Ancaq səma, yer qalacaq hər zaman!
Dünya malı bu dünyada qalandı,
Kim deyir ki, doğru deyil, yalandı!?.

1984
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BU DÜNYADA  
ƏLİAÇIQ OLMUŞAM

Bu dünyada əliaçıq olmuşam
Kimsə məndən inciməyib, küsməyib.
Pul verəndə, pul alanda həmişə
Əllərim də titrəməyib, əsməyib!

Səxavətli olduğumdandır belə
Tale mənə sərt baxışla baxmayıb, -
Bir amansız ildırıma çevrilib
Başım üstdə şaxımayıb, çaxmayıb!

Yollarıma işıq saçıb Günəş də,
Ay da məndən gizləməyib nurunu.
Səpələyib noğul kimi üstümə
Bağçalar da sərvətini, varını!

Görmədim ki əsirgəyə çəmən, düz
Məndən əlvan boyasını, rəngini.
Aşıqlar da harda görəndə məni
Ucaltdılar “Misiri”ni, “Cəngi”ni!

Bulaqlar da bumbuz etdi suyunu
Yayın isti cırcırında mənimçün.
Yollarıma xoş həvəslə döşədi
Yaz da güllü xalısını büsbütün!

Səxavətli olduğumdanmı belə
Tale mənə sərt baxışla baxmayıb, -
Bir amansız ildırıma çevrilib
Başım üstdə şaxımayıb, çaxmayıb!

1985



İsmayıllı dağları

309

DÜZGÜNLÜK

Bir yerdə əyrilik, dönüklük olsa,
Orda ovxarlanmış nizə olmuşam.
Dünyada hər yerdə, hər vaxt tərəfdar, -
Bil ki, həqiqətə, düzə olmuşam!

Varam düzlük ilə, həqiqət ilə,
Düzlüyün bir yolu - düz yolu vardır.
Əyri adamların min yolu varsa,
Düzgün adamların öz yolu vardır!

Düzgünlük çəkilsə boğazdan dara,
Yenə də sözünün üstdə duracaq.
Ancaq əyriləri salsan boğmaya,
Kimisə arxası üstə vuracaq!

Düzgün adamların düzgün ürəyi,
Təmizdir dağların dümağ qarından.
Vüqar paylananda gecikməyiblər,
Onlara pay düşüb dağ vüqarından!

Düzgünlər şaxıyan şimşəyə bənzər,
Düzgünlər poladdan mətindir, mətin.
Sellərin yolunu döndərmək olar,
Onları yolundan döndərmək çətin!

1986
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BİR ÖMÜR YAŞADIM...

Bir ömür yaşadım mən də dünyada,
Hər şeyi anlayıb, duyub dərindən.
Təmiz ürəklərə min əhsən deyib,
Xəbis ürəkləri oyub dərindən!

Bir ömür yaşadım mən də dünyada,
Yaxşı adamlara hörmət bəsləyib.
Yamana, əyriyə, pisə pis deyib,
Haqqı, ədaləti, düzü səsləyib!..

Bir ömür yaşadım mən də dünyada,
Həmişə vüqarlı dolanıb, gəzib.
Mübariz taleyim, düz təbiətim
Çiçəyi qoxlayıb, tikanı əzib.

Bir ömür yaşadım mən də dünyada,
Deyərdim bu ömür bir coşqun seldi.
Bu ömrü, taleyi mənə bəxş edən
Anam doğma Vətən, müqəddəs eldi!

1986

TƏBIƏTIM

Nə qədər yumşağam, nə qədər həlim,
Sadəlik tökülür budaqlarımdan.
Ehtiyat etməyib, hətta bulud da
Gəlib sallanıbdır göy tağlarımdan!
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Üzüyumşaqlığım, həlimbaxışım,
Bəlkə də kimsənin xoşuna gəlmir.
Bu böyük insanlıq əlamətidir,
Adam var heç bunu dərk edə bilmir!

Neynim, xasiyyətim, təbiətimdir,
İnsana ehtiram, hörmət eləmək.
Odur ki, hər yerdə peşəm olubdur
Hamıya səadət, xoş gün diləmək!..

1988

SAVAD, AĞIL

Savad başqa şeydi, ağıl başqa şey,
Dostum, sözlərimi yaxşı dinlə sən:
Savadsız yaşamaq olar həyatda,
Ağılsız yaşamaq olmaz qətiyyən!

1986

DE KI ...

Bir dərdim var Araz adda,
Çıxmaz yaddan, qalar yadda.
Ürək, sıçra atlan ata
Yet Təbrizə salam söylə,
Şirin, ülvi kəlam söylə!

De ki, sənsiz uca dağlar,
Yaşıl çöllər, barlı bağlar,
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Şəlalələr, gur bulaqlar,
Neçə ildir doluxsunur,
Həsrətindən buztək donur!

Havalar da tez soyuyur,
Əsən yel də həsrət duyur,
Çaxan şimşək daşı oyur,
Qəzəbini boğa bilmir,
Cilovlayıb yığa bilmir!

De ki, söyüd saçlarını,
Yolub, yolub selə verib.
De ki, çinar dərdlərini,
Qurutmaqçün günə verib!

De ki, şair qəzəbini,
Əsən mehə, yelə verib.
Ümidini, arzusunu
Həsrət xalqa, elə verib!

Sentyabr, 1987

NƏ DEYƏSƏN  
BU VƏFASIZ DÖVRANA

Dünya mənim heç üzümə gülmədi,
Heç dərdimi anlamadı, bilmədi,
Bircə dəfə göz yaşımı silmədi,
Nə deyəsən bu vəfasız dövrana?!
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Nə çəkirəm xəbər tuta bilmədi,
Ürəyimdən dərdi ata bilmədi.
Harayıma gəlib çata bilmədi,
Nə deyəsən bu vəfasız dövrana?!

Mən haqq dedim, nahaq dedilər mənə,
Dəniz dedim, bulaq dedilər mənə.
Göy ot dedim, alaq dedilər mənə,
Nə deyəsən bu vəfasız dövrana?!

Mən ağ yazdım, bənzətdilər qaraya,
Bütöv yozdum oxşatdılar paraya,
Qoymadılar məlhəm qoyum yaraya,
Nə deyəsən bu vəfasız dövrana?!

Mövlud Teymur, qəm eləmə belə sən,
Qəlbini aç çiçəyə sən, gülə sən.
Çox demisən bu sözünü elə sən:
Nə deyəsən bu vəfasız dövrana?!

1990

NADANLARA

Yaltaq, ikiüzlüdür,
Avara, gic, dəlidir.
Hər əməli bəllidir,
Tanımır guya məni!?
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Bir dəli şeytan deyir,
Tənbeh elə birbəbir.
Çəksin cəfa, min cəbir,
Bəlkə, anlaya məni!

Dəmirdilər, daşdılar,
Ağıldan kəm başdılar.
Doğru yolda çaşdılar,
Salmadı saya məni!

Əyri, veyil, gəzəyən,
Kövrək budağı əyən.
Yaxşı ürəyə dəyən,
Çox çətin duya məni!

Neyləyəsən bunları,
Əsildən nadanları.
Belə çıxıb canları
Salıb qovğaya məni!

1995

QIŞDAN BİXƏBƏR

Güc etdim özümdən ağır daşlara,
Gərəksiz daşlara, fağır daşlara.
Çaldım sağlam canı axır daşlara,
Özümdən bixəbər, daşdan bixəbər!
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Sən demə bədən də heçdən düşərmiş,
Tutardan düşərmiş, gücdən düşərmiş.
Bağırsaq şoğərib içdən düşərmiş
Ayaqdan bixəbər, başdan bixəbər!

Ay Allah, dərd dərdin üstə gələrmiş,
Adam bircə gündə demə, ölərmiş.
Mövlud bu gününü hardan bilərmiş,
Payızdan bixəbər, qışdan bixəbər!

Dekabr, 1997

AĞRIMA, ÜRƏYİM

Ağrıma, ürəyim, nə görmüşəm ki,
Doyunca nə çiçək, nə gül dərmişəm.
Çıxıb yaylaqlara, qalxıb dağlara,
Nə cığır yortmuşam, nə yol yormuşam!

Ağrıma ürəyim, aran yerləri,
Hələ ürəyimcə dolaşmamışam.
Ağsu heyvasından, Göyçay narından,
Zərdab yemişindən söz açmamışam!

Ağrıma ürəyim, Qaxdan, Qazaxdan,
Şəkidən, Şəmkirdən doymamışam heç.
Qubaya, Qusara, Mahaçqalaya
Hələ ayağımı qoymamışam heç!
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Ağrıma ürəyim, cavansan hələ,
Görəcək günlərin irəlidədi.
Neçə oğul toyun, neçə qız toyun,
Mübarək günlərin irəlidədi!

Ağrıma ürəyim, möhlət ver mənə,
Bütün işlərimi yerbəyer edim.
Olmayım dünyadan qəlbi nigaran,
Sonra bu dünyadan rahatca gedim!..

1986

NƏYƏ GƏRƏK...

Ağlayanda hönkür ağla,
Güləndə də şaqqanaq çək.
Vüqarlı ol, dözümlü ol,
Gözəldir mərd ömür sürmək!

Tufan ilə yarış hər vaxt,
Alov ilə barış hər vaxt,
Əziyyətə qatlaş hər vaxt, 
Demə, dözməz buna ürək!

Əgər varsa canda təpər,
Sinən olar dərdə sipər.
Səni hər vaxt sevinc öpər, -
Çiçək açar qəlbdə dilək!
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Yel tikanın qəddin əyər,
Yağış kolu-kosu döyər.
Qorxmazları Vətən öyər,
Qarxaqlarsa nəyə gərək?!.

May, 1987

OĞUL VAR Kİ...

Oğul var ki, oğul deyil bəladır,
İnsanlıqdan, adamlıqdan daladır.
Getdiyi yol uçurumdur, çaladır,
Belə oğul lazım deyil ataya.

Oğul var ki, çiçəklənib, gül açır,
Halal zəhmət arxasınca o qaçır.
Atasının yollarına nur saçır,
Bir günəşdir belə oğul ataya!

İyun, 1989

HARDA QALDI

Harda qaldı sütül vaxtım, gəncliyim,
Daş torpağı laləzara döndərən!
Sinə gərib qasırğaya, sazağa
Qarlı qışı xoş bahara döndərən!

Harda qaldı cavan vaxtım, gəncliyim,
Nə yorulmaq, nə usanmaq bilərdim.
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Sərt soyuqlar qılınc kimi kəsəndə
Nə isinmək, nə qızınmaq bilərdim!

Harda qaldı cavanlığım, gəncliyim,
Dağ vüqarım, mətanətim, dözümüm.
Dəyişsə də sir-sifətim, görkəmim,
Bircə ürək özümündür, özümün!..

1989

BAĞIŞLA, ƏLLƏRİM...

Bağışla, əllərim, bağışla məni,
Sonradan böyüyüb nadan olanın
Uşaq çağlarına sığal çəkmişəm.
Qara fikirlərlə qəlbi dolanın
Çaşıb bağçasında ağac əkmişəm!
Bağışla, əllərim, bağışla məni,
Səni çox yormuşam, çox incitmişəm.
Yersiz danışanın elə yerində
Vurub ağzına da tez kiritmişəm!
Bağışla, əllərim, bağışla məni,
Sənə şikayət də yazdırmışam mən.
Gəlib həqiqəti yoxlamaqdansa
Güdüb öz xeyrini çox olub gedən!
Bağışla, əllərim, bağışla məni,
Səni qarlı qışda dondurmuşam mən.
Yayın istisində biçin biçəndə,
Başaq toplayanda yandırmışam mən.
Bağışla, əllərim, bağışla məni,
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Min yol uşaqlıqda əzmişəm səni.
Yelpənək soyanda, qarpız kəsəndə,
Cızmışam, çərtmişəm, kəsmişəm səni!
Fəqət sağalmısan, yaxşı olmusan,
Ay çörək ağacım, arxam, həyanım.
Sənin qüdrətinlə ucalıb göyə
Bu ana Vətənim, Azərbaycanım!

Oktyabr, 1988

SÖZLƏRİN ÖNDÜ

Ömrüm yarı oldu, əlliyə çatdım,
Yüzə çatmağımsa suala döndü.
Bu bir həqiqətdir əllini gördüm,
Yüzüsə görməyim xəyala döndü!

Ay Mövlud, xəyal yox, həqiqətdən de,
Dostluqdan, saflıqdan, sədaqətdən de.
Bu ana vətənə məhəbbətdən de,
Hər şeydən xoş, şirin sözlərin öndü!

2001

QOCALAR

Hər vaxt qocalardan söz salırıq biz,
Ancaq qocaların hamısı birmi?!
Əksər qocalara fikir vermişəm
Biri söz deyəndə biri deyirmi?!
Qoca tanıyıram zirvəni qoyub,
Dərədən, çuxurdan söz salır mənə.



Mövlud Teymur

320

Geniş ürəklini yada salmayıb,
Ürəyi paxırdan söz salır mənə!
Bir müdrik qocanın düşüb sehrinə,
Ağıl dənizində üzən olmuşam.
Söz salıb Günəşdən, Marsdan, Ulduzdan,
Fikrən o yerləri gəzən olmuşam!
Hər vaxt qocalardan söz açırıq biz,
Ancaq qocaların hamısı birmi?!
Əksər qocalara fikir vermişəm,
Biri söz deyəndə, biri deyirmi?!.

1986

NƏ AĞIR DƏRD İMİŞ  
QOCALIQ DƏRDİ

Hanı gəncliyimin çılğın çağları
Belədən-beləyə gəzib, dolandım.
İndi yumaq kimi bükülüb küncə,
Amanım yoxdur ki, bir addım atım!

Qara saç, çatma qaş, alıcı gözlər
Məftun eləyərdi bir vaxt qızları.
Bəhsə çağırardı, həm də yarışa
Gözəl cavanlığım ay-ulduzları!

Nə kədər, nə qüssə, nə qəm bilərdim,
Sevinc dənizində üzərdim belə.
Ağrının-acının qırıb belini,
Yaşardım dünyada mən gülə-gülə!
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Hardan gəlib tapdı qocalıq məni?
Tökülüb saçlarım, qırışıb alnım?!
Korşalıb külüngüm, kəsməyir tişəm, 
Üzülüb taqətim, ağrıyır canım!

Nə ağır dərd imiş qocalıq dərdi,
Qaçmaq istəyirəm bu dərd əlindən.
“Geriyə qayıtmaz atılan ox” ki, -
Məsəli eşitdim bir gənc dilindən!

2011

HAYIF, BU DÜNYANI  
TƏRK EDƏCƏYƏM

Hayıf, bu dünyanı tərk edəcəyəm,
Bu dərə, bu təpə, bu dağ qalacaq.
Bu dərdi mən kimə, mən kimə deyəm,
Bu çəmən, bu bağça, bu bağ qalacaq!

Hayıf, bu dünyanı tərk edəcəyəm,
Çiçəkli baharda, ya qarlı qışda.
Günəşli bir gündə, aylı gecədə,
Çiçəkli havada, ya da yağışda!

Hayıf, bu dünyanı tərk edəcəyəm,
Heç zaman tərk etmək istəməsəm də!
Dünyadan nisgilli mən gedəcəyəm,
Dünyadan heç getmək istəməsəm də!

1989
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ONDA ADAMLAR DA  
BELƏ DEYİLDİ

Onda adamlar da belə deyildi,
Onda adamların üzü birtəhər,
Onda adamların gözü birtəhər,
Onda adamların sözü birtəhər,
Onda adamların qəlbi ac idi.
Onda adamların dili qıfıllı,
Onda adamlar da naəlac idi.
“Demaqoq”, “antipod” damğası altda
Nə qədər adamlar dustaq edildi.
Onda pis adamlar doğru danışan,
Yaxşı adamlarsa nadan, gic idi!
Onda adamlar da ac, həris idi,
Kasıb adamları doğru, düz idi.
Varlı adamları oğru, dələduz,
Onda zəmanə də yaman pis idi!
Düzə, həqiqətə qiymət verən yox,
Vəzifə başında “Əzrayıl”lar çox!
Adamı get-gələ hey salardılar,
Sonra gülə-gülə can alardılar!
Onda çoxlarında vicdan yox idi,
Ürəyi rəhmli insan yox idi.
Allah, o dünyanın üzünə lənət,
Hardaydı o zaman insaf, mərhəmət!?
İndi nəsib olub ağ günlər bizə,
Min şükür, min şükür bu günümüzə.
İndi qaraya ağ demir adamlar,
İndi təpəyə dağ demir adamlar.
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İndi adamların üzü bəllidir,
İndi adamların gözü bəllidir.
İndi adamların sözü bəllidir!
İndi ürəkləri oxumaq olur,
İndi adamların özü bəllidir!
İndi adamların azaddır dili,
Danlayır əyrini, fitnəni, feli!
İndi bir-birindən çəkinmir insan,
Söyləyir bu düzdür, bu isə yaman!
İndi müstəqillik, söz azadlığı,
Bəzəyib dünyanı, bu gözəl çağı.
İndi qayıtmışıq soykökümüzə,
Qiymət verməliyik öz-özümüzə!

1991

PIS ADAM
(Özü üçün yaşayana)

Hələ ki sözümü qurtarmamışam,
Ağzımda sözümü niyə kəsirsən?!
Görmürsən Vətəndən, eldən deyirəm,
Niyə qəlb sındırıb, könül əzirsən!?

Yenə bu tərsliyi buraxmayıbsan,
Yenə də əvvəlki xasiyyətdəsən.
Bilmirsən, bax belə xasiyyətinlə
Vətənə, millətə xəyanətdəsən!
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Sən niyə səbirsiz, hövsələsizsən,
Sən niyə özünü ələ almırsan?!
Niyə pis xislətə, xoş xislətini
Səfərbər eyləyib, zəfər çalmırsan!?

Mən eldən deyirəm, ucalan eldən,
Sən isə dərədən danış deyirsən.
Mən güldən deyirəm, ətirli güldən,
Sənsə qaratikan, qamış deyirsən!

Ay özünü sevib, özündən çıxan,
Sən niyə yaxşını, pisdən seçmirsən?!
Sən niyə yolunu daşlıqdan salıb,
Niyə gül-çiçəkli düzdən keçmirsən!?

Görünür, fikri dar, qəlbi paxırsan,
Ucalıq görəndə qəlbini açmır.
Sənin tək adamlar pis adam kimi
Xalqın nəzərindən heç zaman qaçmır!

1988

AĞILSIZ ADAMIN  
AĞILSIZLIĞI

Məni cin atına yaman mindirir
Ağılsız adamın ağılsızlığı.
Məni hirsləndirir, əsəbləndirir
Ağılsız adamın ağılsızlığı!
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Nə adam deyil ki, ağrın alım mən,
Nə başa düşəndi, başa salım mən!
Məni hey çıxarır tez hövsələmdən
Ağılsız adamın ağılsızlığı!

Bir xoş söhbəti yox, şirin sözü yox,
Adamlar yanında duran üzü yox.
Mənimtək bezdirib hamını çox-çox, -
Ağılsız adamın ağılsızlığı!

1982

İNSAN OLAN

İnsanlara bel bağlaya bilmirəm,
Mindən biri yaxşı çıxıb qarşıma.
İnsan olan təmiz yaşar dünyada,
Sadiq qalar saf arzuya, inama!

Yalan deməz, həqiqətdən danışar,
Ülviyyətdən, sədaqətdən danışar.
Mətanətdən, dəyanətdən danışar,
Onda onun gül ələnər başına!..

1984

NƏ VAXTLARIM VAR İDİ

Aman Allah, nə vaxtlarım var idi,
Bilməmişəm qara nədi, ağ nədi.
Qar görəndə bulud dedim, qar idi,
Çaşıb qaldım dərə nədi, dağ nədi!?



Mövlud Teymur

326

Çiçək gördüm, qoxlamadım ətrini,
Ağac əkdim, heç bilmədim qədrini.
Oxumadım Füzulinin sətrini,
Zaman nədi, dövran nədi, çağ nədi?!

Günüm keçdi, ayım keçdi bihudə,
Qoşulmadım düz yol gedən Zahidə2, 
O da məni ucalda bir mərtəbə,
İndən belə aman nədi, ax!.. nədi?!

Çiçək gördüm, qoxlamadım ətrini,
Ağac əkdim, heç bilmədim qədrini.
Oxumadım Füzulinin sətrini:
Zaman nədi, dövran nədi, çağ nədi?!
Bağça nədi, bağban nədi, bağ nədi?!.

1979

DÖNMÜŞƏM

Fikir məni dərd-sərimdən eylədi,
Öz xeyrimdən, öz şərimdən eylədi.
Vətənimdən, yurd-yerimdən eylədi,
Hey sərsəri əsən yelə dönmüşəm!

Sən əsəbi bir xəstəsən dedilər,
Qəm içində, qəfəsdəsən dedilər.
Həm zildəsən, həm pəsdəsən dedilər,
Bir yanıqlı, sızlar dilə dönmüşəm!

2 Dostum Zahid Rzayev
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Haldan salıb ürək məni, baş məni,
Ağlar qoyub gözdən axan yaş məni.
Bu xəstəlik yaman etdi çaş məni,
Başsız aşıb-daşan selə dönmüşəm!

Mövlud Teymur, çox dözmüsən, yenə döz,
Bəlkə, sənə məlhəm olar qələm, söz?!
Sən bir xəyal dənizində baş vur, üz,
De ki, nurlu, gözəl günə dönmüşəm!

1987

QOCALIRIQ,  
UCALIRIQ

Vaxt ötüb keçir,
Qocalırıq biaz.
Qocaldıqca da,
Ucalırıq biz!

Bu ucalığın
Qocalığıdır.
Bu qocalığın
Ucalığıdır!

1989
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GİLEYLƏNMƏDİM

Nə yaşıl çəməndən, nə əlvan çöldən
Nə zümrüd meşədən gileylənmədim.
Nə reyhan gülündən, nə kəkotundan
Bir yaşıl guşədən gileylənmədim!

Çəməndə bülbülün, düzdə qumrunun
Həzin nəğməsindən gileylənmədim.
Zirvədə qartalın, göydə durnanın
Sönməz həvəsindən gileylənmədim!

Günəşli gündüzdən, aylı gecədən
İşıqlı səhərdən gileylənmədim.
Nə ayna bulaqdan, nə büllur çaydan
Nə mavi Xəzərdən gileylənmədim!

Göylərə baş vuran uca dağların
Sərin nəfəsindən gileylənmədim.
Daşlara çırpılan ağ şəlalənin
Cəngavər səsindən gileylənmədim!

Sevgisi yasəmən, eşqi qızılgül
Kamın çiçəklidən gileylənmədim.
Mənim xoşbəxtliyim elə ondadı:
Təmiz ürəklidən gileylənmədim!

1979



QOY ƏBƏDİ  
YAŞASIN
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ANALAR

Mehribandı, səmimidi, gözəldi,
Gözəl arzu, gözəl işdi, əməldi.
Gözəlliyə, ülviliyə təməldi,
Ucalıqda bir vüqardı analar!

Aydan işıq, Günəşdən nur alandı,
İlahidən qəlbinə pay dolandı.
Dosta, yada doğma, əziz olandı,
Gül-çiçəkli xoş bahardı analar!

Xeyirxəbər, xoş diləkdi, soraqdı,
Axan çaydı, büllur sulu bulaqdı.
Nəsil-nəsil bəhrə verən budaqdı,
Qəlbi dolu bəhrə, bardı analar!

Tükənməyən arzusu var, kamı var,
Qəlbimizə işıq saçan şamı var.
Əllərində məhəbbətin camı var,
Dünya boyda etibardı analar!

1989

QADINLAR

Dünya qadınları eşitsin məni,
Dünya onlarındır, onlar dünyanın.
Boş qəfəsə bənzər bu yer kürəsi,
Qadınlar olmasa bir gün, inanın!
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Qadın gözəllikdir, qadın təravət,
Qadın istilikdi, qadın hərarət.
Qadın əlindədir hər dürlü şəfqət,
Onları ən parlaq bir ulduz sanın!

Alimdi, həkimdi, tərbiyəçidi,
Bəzən yad ellərdə xalqa elçidi.
Qadından kim küsdü, niyə incidi?
Qadın ülfətiylə qızınar canın!

O çox mehribandı, canıyanandı,
Hər dərdi gözlərdən bilib duyandı.
Qadınlar solmayan bir gülüstandı,
Yanar günəşidir onlar cahanın!

1984

BU TANRI SARIDAN  
GƏLƏN SEVGİDİR

Hər işin yolunu, yönünü billəm,
Sonunu, tənini, önünü billəm.
Günəşli, dumanlı gününü billəm,
Bu Tanrı sarıdan gələn vergidir!

Haqqa, ədalətə arxa duranam,
Düzlüyə, saflığa saray quranam.
Vətən çağıranam, ana soranam,
Bu Tanrı sarıdan gələn sevgidir!
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Nə qədər canında can var, a Mövlud,
Çiçəyə boy göstər, qanqalı qurut.
Yaxşını yada sal, yamanı unut,
Bu Tanrı sarıdan gələn sevgidir!

2004

YAŞADIQCA ANLAYIRSAN

Yaşadıqca anlayırsan ana kim,
Ata kimdi, baba kimdi, nənə kim.
Bu dünyada baxan kimdi sənə, kim,
Qurban vermək istəyirsən canını!

Şirin olur ömür sənə, çox şirin,
Əcdadlar tək dünyamızda yox şirin.
Çox sevirmiş anasını çox Şirin,
Dahilərdən öyrənmişəm mən bunu!

Borcumuzdur əsli, soyu yad etmək,
Ürəkləri, könülləri şad etmək.
Bunlar yoxsa nə dünyada ad etmək?
İnsan deyil unudan öz qanını!

Öz elini, obasını anmayan,
Dədə Qorqud babasını anmayan,
Alçaqların alçağıdır bunu qan,
Yerə vurur dünyada ad-sanını!
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Sirli adam, sirli gedir dünyadan,
Kirli adam, kirli gedir dünyadan.
Dürlü adam, dürlü gedir dünyadan,
Bilir hədər keçirməyib anını!

2002

FÜZULİ

Sənət meydanında, söz meydanında
Füzuli istedad sahibi oldu.
Gözəllik eşqiylə, yar nəfəsiylə
Füzuli boşaldı, Füzuli doldu!

Yaratdı özünün səltənətini,
Etdi əsərləri çox heyran məni.
Verdi adi sözə şücaətini,
Füzuli zirvəyə ucalan yoldu!

1984

AZƏRBAYCAN QADINI

Qadınla ucalır, qadınla qalxır
Ən uca zirvəyə ərən də, ər də.
Gözüylə boylanır, qəlbiylə baxır
Böyük dünyamıza gələn səhər də!

Hünərlə ucaldı, hünərvər oldu,
Həm sərdar oldu o, həm sərvər oldu.
O Nüşabə oldu, o Həcər oldu,
Onun qəlbindədir xeyir də, şər də!
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Qorxmadı, qorxmazlıq timsalı oldu,
Düşmənin başında qar, dolu oldu.
Əhdinə, sözünə vəfalı oldu,
Onundur qələbə, böyük zəfər də!

Eşq olsun Azəri qadınlarına,
Həmişə bürünüb namus-arına.
Onlar bir örnəkdir övladlarına,
Əyməyib onları ağır kədər də!

1986

XALQLA NƏFƏS ALDILAR

Səməd Vurğun, Rəsul Rza dahidi,
Şerin, sözün sultanıdı, şahıdı.
Sevilirlər, oxunurlar hər zaman,
Yay-qış-xəzan, payız-bahar hər zaman!
Qaladılar, qəsrdilər, dağdılar,
Alnı açıq, hər vaxt üzü ağdılar!
Çağladılar vətən deyə, el deyə,
Kükrədilər coşqun Xəzər, göl deyə!
Yaşadılar, xalqla nəfəs aldılar,
Həqiqətlə, haqla nəfəs aldılar!..

1971
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DÜNYANIN ƏN XOŞBƏXT  
İNSANLARIYIQ

Mənim vətənimin oğul-qızları,
Ətirli gülləri, əlvan yazları,
Deyirlər üz tutub aləmə sarı:
Dünyanın ən xoşbəxt insanlarıyıq!

Haqqı var, haqqı var öyünməyə də,
Yurduyla fəxr edib sevinməyə də.
Düşmənlə üzbəüz deyinməyə də:
Dünyanın ən xoşbəxt insanlarıyıq!

Suyu bol, çörəyi xırman-xırmandı,
Qüdrətindən uca dağlar yarandı.
Gör necə mənalı cümlə qurandı:
Dünyanın ən xoşbəxt insanlarıyıq!

Sülhün, səadətin beşiyindəyik,
Haqqın, ədalətin keşiyindəyik,
Düzlüyün evində-eşiyindəyik,
Dünyanın ən xoşbəxt insanlarıyıq!

Bağlıyam ürəkdən ana Vətənə,
Vətən hər addımda güc verir mənə,
Deyirəm çıxanda çölə, çəmənə:
Dünyanın ən xoşbəxt insanlarıyıq!

1985
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SÖZÜM ÇOXDU

İstəmirəm öləm mən,
İstəyirəm güləm mən.
Göz yaşını siləm mən,
Dərdli ana qəlbindən!

Məlhəm olam yaraya,
Dönəm günəşə, aya.
Nur çiləyəm dünyaya,
Boy ata dən dibindən!

Ucala şiv, pöhrə də,
Sular axa dərədə.
Vurulmaya bərədə,
Ceyran, cüyür heç nədən!

Axı o da canlıdı,
Çöllərdə ad-sanlıdı.
Şöhrətlidi, şanlıdı,
Əl çək ondan ov güdən!

Həqiqəti desəm də,
Haqqı sevən sözəm də!
Hər bir işdə gözəm də,
Sözüm çoxdu bu gündən!

2001 
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BÖYÜK ÜRƏK
Xalqımızın ölməz qəhrəmanı

Cavanşir nəslinə

Zalımlar, bədxahlar, bədlər üstündə,
İnqilab elədi, qələbə çaldı.
Bu böyük ürəyi, bu böyük qəlbi,
Bütün insanları heyrətə saldı!
Vicdanla böyüdü, qeyrətlə qalxdı,
Zirvələr başından qartal tək baxdı.
Zəhmətkeş ellərə salamlar dedi,
Hər qıza, oğula güc, vüqar dedi!
Tomrisi, Həcəri, Nigarı sevdi,
Bir də vətəndəki baharı sevdi!
Fəxr etdi vətənlə, öz diyarıyla,
Hər qışı, payızı, ruzi qarıyla!
Basdı öz bağrına geniş çölləri,
Oxşadı ətirli, tərli gülləri!
Açdı ürəyini bacı reyhana,
Dedi: “Sıxır məni o Təbriz ana,
Vüsala yetməyin həsrətindəyəm,
Bağrı şimşək ilə yarılan göyəm!
Hicran alovunda qovrularkən mən,
Qarabağ sinəmi eylədi zədən!..
Ələmim bir ikən ikiyə döndü,
Bir ağır ölçüyə, çəkiyə döndü!
Ürəyim tablayır ümid içində...
Açılar düyünlər, sədlər bir gün də!..”
Böyük ürəyində böyük istəklər,
İnanır tezliklə o günlər gələr!
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Qurtular Cənub da, o Qarabağ da,
Götrülər çiyindən bu ağır dağ da!
Yaşarıq əbədi ömrü gülər, şən,
Ürəyimizdə də bu vahid Vətən!

2007

UCALDIM

Sənətim – dövlətimdi,
Dövlətimlə ucaldım.
Halal işim-gücümlə,
Qüdrətimlə ucaldım!

Arxalandım xalqıma,
Sevindim xoş çağıma.
Baxdım barlı bağıma,
Zəhmətimlə ucaldım!

Dedim hünər budur bax,
Əsl zəfər budur bax.
Ömür-gün oldu parlaq,
Nemətimlə ucaldım!

2000

ANA

Çiçəkli çəməndir, ətirli çöldür,
Saf, büllur bulaqdır, bir ayna göldür.
Dünyada o nankor övladı öldür
Doğma anasına dönük çıxarsa!
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Qurbanı olaram əziz ananın,
Qəlbinin oduyla mənə yananın.
Bir məsəl yadıma düşdü, inanın:
Gül açar harda ki, bir ana varsa!

Daim övladına sarıdır yönü,
Necə olacaqdır ömrünün sonu?!
Ay Mövlud, göylərə qaldır sən onu,
Dünya gözəlləşər ona baxarsa!

1979

HƏQİQƏTƏN,  
DOĞRUDAN

Müdrik, aqil adamdı,
Bir həlim dil adamdı.
Sübut, dəlil adamdı, 
Həqiqətən, doğrudan!

Düz danışır, düz deyir,
Bu astar, bu üz deyir.
Bu yaxşı, bu pis deyir,
Həqiqətən, doğrudan!

Anadan olduğundan...
Sevdiyidir üfüq, dan.
Gecə-gündüz, hər zaman,
Həqiqətən, doğrudan!
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İstəyinin quludur,
Düzün, haqqın yoludur.
Solun, sağın yoludur,
Həqiqətən, doğrudan!

Mövlud, məhəbbətdi bu,
Sonsuz sədaqətdi bu.
Ehtiram, ülviyyətdi bu,
Həqiqətən, doğrudan!..

1987

ANA MÜQƏDDƏSDİR,  
ANA ƏZİZDİR

Ana qucağında böyümüşük biz,
Onunla fəxr edib, öyünmüşük biz.
Odlu ürəyində döyünmüşük biz,
Ana müqəddəsdir, ana əzizdir!

Qurbanam anamın şirin dilinə,
O nurlu gözünə, o ağ telinə.
Ana bir arxadır doğma elinə,
Ana müqəddəsdir, ana əzizdir!

Dərd görüb başının tükləri sanı,
Bir möcüzə bilib Tanrı da onu.
Şerimin canıdır, sözümün sonu:
Ana müqəddəsdir, ana əzizdir!

1986
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ANA

Bəşəri doğan ana,
Bəşər ülviyyətlidir.
Asiman əzəmətli,
Allah ünsiyyətlidir!

Riya, yalan, şər bilməz,
Haqqa, doğruya əvəz.
Başı ağsaçlı Kəpəz,
Hamıdan qüdrətlidir!

2002

MIKAYIL MÜŞFIQƏ

Şairlər içində bir şair idin,
Mislin, bərabərin, tayın yox idi.
Dillərdə gəzirdi şeir çələngin,
Amma ki ömürdən payın yox idi!

Allah vergisiydi, Tanrı duası,
Əsl şair idin, şeir atası.
Başından getmirdi ana laylası,
Anasız bir günün, ayın yox idi!

Şerin bir ətirli gül-çiçək idi,
Xalqa lazım idi, çox gərək idi.
Su idi, həb idi, duz-çörək idi,
Nə qədər yesək də gözlər tox idi!
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Həyatın axırdı öz axarıyla,
Kim onu soyutdu qışın qarıyla?!
Bəs niyə tən gəldi ömrün yarıyla,
Deşən bağrımızı kaman, ox idi,
Mislin, bərabərin, tayın yox idi!

1998

DAHA BUNDAN GÖZƏL  
NƏ VAR

Çəmənləri, çiçəkləri sevirəm,
Gözəlləri, göyçəkləri sevirəm.
Allahları, mələkləri sevirəm,
Daha bundan gözəl nə var dünyada!?

Öz eşqimi, öz sevdamı sevirəm,
Gül insanı, xoş adamı sevirəm.
Öz anamı, öz atamı sevirəm,
Daha bundan gözəl nə var dünyada!?

Mövlud Teymur belə sevib dünyanı,
Əzizləyib düz göstərən aynanı.
Mədh eləyib haqq tərəfi, haqq yanı,
Daha bundan gözəl nə var dünyada!?

1999
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VƏTƏNDI

Evdi, yurddu, vətəndi,
Nə ürəkdən gedəndi,
Nə də ölüb itəndi,
O səninlə bir təndi,
Ona görə vətəndi!
Düşmənləri ütəndi,
Dadımıza yetəndi!
Bir qapını açanda,
O birini bağladı.
Bir gözü sevinəndə,
Bir gözü də ağladı.
Vətəndir bu təzad da,
Odur ömür, həyat da!
Evdi, yurddu, vətəndi,
Mənə bu kainat da!

2001

OLSUN

Bir körpə dünyaya göz açdı bu gün,
Elə bil çöl, çəmən, düz açdı bu gün.
Gəlişi yeni bir iz açdı bu gün,
Gedişi yüz yaşda olsun, ay Allah!

Gül, çiçək qisməti hər fəsil olsun,
Yolunda həmişə mərd, əsil olsun.
Bir nəsli çoxalsın, min nəsli olsun,
Adları ən başda olsun, ay Allah!
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Tarixdə iz salsın, yaddaşda qalsın,
Hər ildə könlümü oxşasın, alsın.
Mehriban qolunu boynuma salsın,
Mənə bir qardaş da olsun, ay Allah!

Az deyil, çox olsa dövlətim, varım,
Əyilməz qüdrətim, sınmaz vüqarım.
Daha da bərkiyər düz addımlarım,
Evimdə sal daş da olsun, ay Allah!

Dünya, gidi dünya çox mərd yaşatdı,
Yaxşını qaldırdı, pisi alçaltdı.
Zirvəsi göy dələn heykəl ucaltdı,
Babadağ naxışda olsun, ay Allah!

2001

TEZ ANLASAN YAXŞIDI

Güc birlikdə, birlikdə,
Savadda, həm bilikdə!
De neyləyər çəlik də
Düz dayana biləndə!

Yıxılmazsan, düşməzsən,
Bərkiməzsən, bişməzsən.
Sərt qayanı deşməzsən
Gec oyana biləndə!
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Tez anlasan yaxşıdı,
Bəd danlasan yaxşıdı.
Düz balasan, yaxşıdı
Ata, ana biləndə!

2007

GÖZƏLDİR BU ADƏT

Kiçik toy məclisi böyük toy kimi, -
Çal-çağır, oynamaq, hay-haray kimi...
Ata sünnət toyu edir oğluna,
Baş əyir müqəddəs bu din yoluna!

Gözəldir bu adət, bu xoş ənənə,
Bu dini ayinlər güc verir mənə.
Müsəlman dünyası, müsəlman ərzi,
Yazdı tarixlərə pozulmaz izi!

Allahın qoyduğu bu yol müqəddəs,
Bu yola dünyada tapılmaz əvəz.
Dünya yaranandan bu adət gedir,
Bu gözəl ənənə - bu sünnət gedir!

Yaşa, ey müqəddəs Qurani-Kərim,
Ayələr, surələr səcdəgah yerim.
Ay Ata, ay Ana, sevincək olun,
Böyük bayramıdır kiçik oğlunun!
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Mövlud Teymur deyir sünnət adəti,
Mərhəmət, kişilik, hörmət adəti!
Nə qədər dünya var, müsəlman da var,
Etiqad, toy-sünnət, din, iman da var!

1983

CÜMƏ GÜNÜ  
QƏBRİSTANA GETMİŞDİM

Cümə günü qəbristana getmişdim,
Çiçəklərdə gözlər gördüm şeh dolu.
Göy otların bükülmüşdü belləri,
Bağlamışdı hər cığırı, hər yolu!

Elə bil ki, “gəlmə”, “gəlmə” deyirdi,
Bura kədər, qüssə, ələm yeridi.
Heç bilmirdim nə eləyim, nə edim,
Dağlar sanki mənə tərəf yeridi!

Büdrəmişdim, çaşdırmışdım özümü,
Mən bu yerdə ağlayımmı, susummu?!
Burda susmaq ağlamaqdan betərdi,
Mən bu yerdə itirmişəm anamı!

Atam, babam, yeddi arxam burdadı,
Bu yerlərə heç gəlməmək olarmı?!
İldə bir yol bu yerlərə dəyməsəm,
Qəlb sinədə sakit, aram qalarmı?!
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Cümə günü qəbristana getmişdim,
Çiçəklərdə gözlər gördüm şeh dolu.
Göy otların bükülmüşdü belləri,
Bağlamışdı hər cığırı, hər yolu!

1997

ANA ÖLÜMÜ

Dünən bir şəhərdə matəm quruldu,
Dedilər bir ana həyatdan gedir.
Ananın ölümü övladlarını,
Yaman qəmgin edir, narahat edir!..

Dünyada anaya ölüm yaraşmaz,
Ana bir əbədi, ölməz xilqətdi.
Misli, bərabəri heç görünməyən,
Arzudu, diləkdi, xoş məhəbbətdi!

Analar əzizdi, analar ulu,
Analar oxşayır şair könlümü.
Ömründə bir kərə ağlamayanı, 
Ağladır, sızladır ana ölümü!

1979

YOLLARIM

Atam öldü, anam öldü... Öldüm mən, 
Ondan sonra nə sevindim, güldüm mən.
Tez-tez dolan gözlərimi sildim mən,
Çiskin oldu, duman oldu yollarım!
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Dağ başından bir nəfəsə aşardım,
Yoxuşlarda nə azıb, nə çaşardım.
Öz sevgimi təbiətə qoşardım,
Arzu dolu güman oldu yollarım!

Ləngiməzdim çağırılan yerlərə,
Qoşulardım küləklərə, yellərə.
Mən xoş soraq aparardım ellərə,
Nəğmə oldu, kaman oldu yollarım!

İndi kədər çulğalayıb canımı,
Zaman yaman qızardıbdı qanımı.
Kimsə bilmir dərdlə keçən anımı,
Tufan oldu, leysan oldu yollarım!..

2007

ÖLÜM HAQDIR

Ata, ana gedən yerə
Heç kim getmək istəmir,
Loğman getmək istəmir,
həkim getmək istəmir.
Övlad getmək istəmir,
arvad getmək istəmir!
Qardaş getmək istəmir,
bacı getmək istəmir.
Şirin getmək istəmir,
acı getmək istəmir.
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Rəis getmək istəmir,
hakim getmək istəmir!
Allah özü yaxşı bilir
daha kim getmək istəmir!
Ancaq bunlar əbəsdi,
həyat bir quru səsdi,
Hamının sonu budur,
Dünyanı torpaq udur!...

2001

ANA MÜQƏDDƏSLƏR  
MÜQƏDDƏSIDİ

Atamı yad etdim, anamı yazdım,
Əziz, xanım-xatın sonamı yazdım.
Şirin bayatımı, laylamı yazdım,
Rahat nəfəs alım, rahat dincəlim!

Aycan söyləyəndə, aycan deyəndə,
Olsun bu dünyada haqqı öyən də!
Anamın ahında ərisin qəm də,
Rahat nəfəs alım, rahat dincəlim!

Günəş gülümsəsin, ay bədirlənsin,
Çiçək xoşa gəlsin, gül qədirlənsin.
Anamın eşqinə söz sətirlənsin,
Rahat nəfəs alım, rahat dincəlim!
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Amalda nur saçsın, məramda dinsin,
Hər gündə, hər vaxtda, zamanda dinsin!
Qaboyda səslənsin, kamanda dinsin,
Rahat nəfəs alım, rahat dincəlim!

Ürək nəğməsidi, qəlb nəğməsidi,
Ana müqəddəslər müqəddəsidi.
Mövludun dünyada tək o bəsidi,
Rahat nəfəs alım, rahat dincəlim!

1994

ÖVLAD

Öz doğma atanın, doğma ananın
Yanında bəxtəvər, xoşbəxtdi övlad.
Özünü kədərsiz, qəmsiz hiss edər,
Sevincdi, şadlıqdı, büsatdı övlad!

Duyar böyüklüyü, anar qüruru,
Çəkər ürəyinə safı, bülluru.
Çıxar milyon dəfə hər sudan quru,
Zirəkdi, çevikdi, sərvaxtdı övlad!

Mövlud, “hə” deməsən həll olmaz sözün,
İtidən itidir, sərrafdı gözün.
Hər yerdə, hər zaman deyirəm düzün:
Pöhrədi, budaqdı, qanaddı övlad!

2004
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CAN DEYƏN QIZ

Ətirli, çiçəklidi,
Xətirli, istəklidi.
Qardaşa gərəklidi,
Anaya can deyən qız!

Göz üstündə yeri var,
Qılığı var, mehri var.
Açan bahardır, bahar,
Sonaya can deyən qız!

Ayna göldə darandı,
Çiçəkliyə boylandı.
Dağı ucalıq sandı,
Qayaya can deyən qız!

Dinlə dedi, an dedi,
Ataya ay can dedi.
Elinə qurban dedi,
Obaya can deyən qız!

2007

MƏNIM QIZIM

Kitab həvəskarı, kitab hərisi,
Bir qızım var mənim Tovuz adında.
O, hansı kitabı alıb oxusa,
Mənası büsbütün qalar yadında!
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Duyar mənasını dağın, daşın da,
Sevər vətənini, sevər elini.
Çox gözəl danışar ana dilində,
İkinci dil sanar Puşkin dilini!

Mənim əziz qızım, mehriban qızım,
Sənin sözlərinə şərikəm mən də.
Bizdə saf duyğuyla yaşayanların
Qədir-qiymətini bilir vətən də!..

1989

SEVIMLI YAZIÇIDIR
Əbülhəsən Ələkbərzadəyə

Əbülhəsən Basqallı,
Bizim elli, obalı.
Ulu, müdrik, babalı,
Sevimli yazıçıdır!

Onu yer, göy tanıyır,
Güney, quzey tanıyır.
Doğma, ögey tanıyır,
Sevimli yazıçıdır!

Həyatı burulğanlı,
Müharibə, boranlı.
Fəqət şöhrətli-şanlı,
Sevimli yazıçıdır!
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İsmayıllı dağları,
Yaşıl bağça, bağları.
Sanır onu dost, yarı,
Sevimli yazıçıdır!

Mövlud Teymur var sanır,
Babadağ, Qoşqar sanır.
Məmləkət, diyar sanır,
Sevimli yazıçıdır!

1974

DOYMARAM

Dünyam günəşlidir, dünyam aylıdır,
Dünyam o taylıdır, həm bu taylıdır.
Günlü, həftəlidir, illi, aylıdır,
Dünyamdan doymaram, doyammaram da!

Başı qarlı dağdı, ayağı aran,
Gözü suallıdır, dili hal soran.
Könüllər oxşayan, ürəklər alan
Dünyamdan doymaram, doyammaram da!

O elə dövlətdi, elə sərvətdi,
O elə gövhərdi, elə zinətdi.
O elə sevgidi, elə ülfətdi,
Dünyamdan doymaram, doyammaram da!
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Sonu görünməyən əngin üfüqdü,
Qədrini bilməyən o kəs dönükdü.
Eşqi müqəddəsdi, kamı böyükdü,
Dünyamdan doymaram, doyammaram da!

Anadır, vətəndir, eldir, ulusdur,
Kəpəzdir, Qoşqardır, ulu Murğuzdur.
Hörmətdir, izzətdir, addır, nüfuzdur,
Dünyamdan doymaram, doyammaram da!

1996

OXUNARSAN  
NƏĞMƏ KİMİ

Mənim kimi sevə bilsən,
Şənə gəlsən, şada gəlsən.
Mətə gəlsən, dada gəlsən,
Oxunarsan nəğmə kimi!

Adın gəzər dil-ağızda,
Mahnı, şeir, xoş avazda.
Yaz olarsan buz, ayazda,
Oxunarsan nəğmə kimi!

Bülbül kimi ləhcən olar,
Sənə alqış, əhsən olar.
Çox sevilən, sevən olar,
Oxunarsan nəğmə kimi!
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Çəmən-çəmən ötər səni,
Gülşən-gülşən ötər səni.
Özünə bənd edər səni,
Oxunarsan nəğmə kimi!

Mövlud Teymur, sevgi nədi,
Arzu, dilək, eşqi nədi?!
Dərin məna, məzmun dedi,
Oxunarsan nəğmə kimi!

1973

SƏN BİZİMLƏSƏN
Böyük yazıçımız İlyas Əfəndiyevin 

xatirəsinə

“Söyüdlü arx” üstdə oxudum səni,
Axdı ürəyimə “Bahar suları”.
“Dağlar arxasında üç dost” tanıdım,
Dünyanı titrətdi gücü, vüqarı!

Ucaldı xan qızı “Natəvan”ında,
Sənətin ən uca fövqünə çatdı.
Nəsrdə elə bir şairlik etdin,
Nəzmdə nasirlik edənlər batdı!

Bizə bəxş etdiyin “Büllur sarayda”,
Qızıl teşt içində qusanlar oldu.
Sən hansı qüdrətə, gücə maliksən,
Ustad, arxayın ol, yazanlar oldu!
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“Şəhərdən gələn ovçu” bir yana,
Kənddə meşəbəyi səndən söz saldı.
Bir zaman Vurğunla, Rəsulla birgə,
Dedi, evimizdə qonaq da qaldı!

Burdakı hörməti görmədik dedi,
Vallah “Atayevlər ailəsində”.
O üç sənətkarı yad eləyirəm,
İndi də qəlbimin o xoş səsində!

Sanıram o “Mahnı dağlarda qaldı”,
Onlarsız kövrəlib, çox doluram mən.
Unuda bilmirəm, əfəndim, səni,
Hər zaman, həmişə sən bizimləsən!

2004

ATALAR DEYİB

Ot kökü üstündə bitər, ucalar,
Kökdən mayalanıb yaşar, qocalar.
Bunu mən demədim, atalar deyib,
Atalar sözündə bir həqiqət var!

1972

ÜRƏKDƏN KEÇƏR

Gözəl rəftar, davranış,
Qoymaz yaxın düşə qış.
Olar ömrə bahar tuş,
Yolun çiçəkdən keçər!
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Daşa dəyməz istəyin,
Gülər qəlbin, ürəyin.
Açar, solmaz çiçəyin,
Süfrən çörəkdən keçər!

Halallığın çoxalar,
Haramlığın yox olar.
Nəfsin də ki tox olar,
Eşqin ürəkdən keçər!

Ayın, günəşin doğar,
Haqsızı haqqın boğar.
Səndə bu dünya sığar,
Sözün gerçəkdən keçər!

Nəsimitək yaşarsan.
Haqq dağını aşarsan.
Bir şeir də qoşarsan,
Təbin mələkdən keçər!

2001

ANA DÜNYADI

Ana sözü doğma olsun yada da,
Övladı tək sevsin özgə övladı.
Hər insanı oğlu, qızı sansın, o
Südü kimi təmiz tutsun o adı!
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Axı, ana tək, yeganə varlıqdı,
Xoş rəftardı, xoş mehirdi, qılıqdı!
Ana daim bizə bəxtiyarlıqdı,
Böyük olur onun arzu, muradı!

Eşqi sonsuz, məhəbbəti ümmandı,
Bizə dayaq, arxa, kömək, həyandı.
Sülh sözünü daim ərzə yayandı,
Nifrəti hər qırğınadı, qanadı!

O, elləri səadətə çağırar,
Xoşbəxtliyə, məhəbbətə çağırar!
Ülviliyə, ülviyyətə çağırar,
Ana böyük bir aləmdi, dünyadı!

1987

HAQQA GÖZDÜR
Xalq şairi Mirvarid Dilbaziyə

Dünyamızda şairə çox,
Meyil salan şeirə çox.
Sözlə gedən xeyirə çox,
Şər deməyən Mirvariddir,
Dosta dostdur, mərdə mərddir!

Göyəzəndi, Avey dağdı,
Başı uca, üzü ağdı.
Coşqun, qaynar bir bulaqdı,
Nəğmələri mirvaridir,
Gövhər, inci, dürr yeridir!
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Sonaların sonasıdır,
Anaların anasıdır.
Yananlara yanasıdır,
Eşqə məlhəm, oda közdür,
Həqiqətə, haqqa gözdür!

O göylərə ucaldıqca,
Xoş xəyallara daldıqca,
Nurlu günəş, ay olduqca,
Deyirəm ki, səadətdir,
Tükənməyən bir sərvətdir!

Gur ilhamı, təbi sönməz,
İstəyirsən, ey tufan, əs.
Gedər cəhdin, gücün əbəs,
O möhtəşəm xan çinardır,
Əvəzsiz bir sənətkardır!

1996

GECƏLƏR

Sükuta bürünür, səssizcə ötür,
Ulduzlu gecələr, aylı gecələr.
İşıqlı səhərə yol alıb gedir
Ulduzlu gecələr, aylı gecələr!

Qaranlıq əlindən qaçmaq istəyir,
Quştək qanadlanıb uçmaq istəyir.
Sirrini kiməsə açmaq istəyir,
Ulduzlu gecələr, aylı gecələr!
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Yorulmaq bilməyir ərzi nurladır.
Nə dincəlmək bilir, nə də ki, yatır.
Kədəri, qüssəni başından atır,
Ulduzlu gecələr, aylı gecələr!

Beləcə ömrünü başa yetirir,
Ömür dastanını yazıb bitirir.
Bizimçün işıqlı səhər gətirir,
Ulduzlu gecələr, aylı gecələr!

1984

NURLU OLANDA

Tanrı bizə ömür, güzəran verib,
Onu ədalətlə yaşamalıyıq.
Nəsildən-nəsilə verib, ötürüb,
Qeyrətlə, namusla daşımalıyıq!

Heç nəyə güzəştə getməməliyik,
Özümüzü ucuz etməməliyik.
Nə xeyir, nə fayda güdməməliyik,
Hamıya təmizlik aşlamalıyıq!

Bu yolda yolumuz nurlu olanda,
Yanan şamlarımız gurlu olanda,
Sözümüz sanballı, zorlu olanda,
Deyərlər elə bil aşıq Alıyıq!

2001
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DƏDƏ ŞƏMŞİR

Könlüm səni arzulardı,
Dədə Şəmşir, Dədə Şəmşir!
Nurlu üzün bir bahardı,
Dədə Şəmşir, Dədə Şəmşir!

Gülü güldən ayırmadın,
Tülü tüldən ayırmadın.
Eli eldən ayırmadın,
Dədə Şəmşir, Dədə Şəmşir!

Aşdı-daşdı bulaqların,
Gəldi, getdi qonaqların.
Əvəzsizdi yığnaqların,
Dədə Şəmşir, Dədə Şəmşir!

1986

USTAD AŞIQ ŞƏMŞİRƏ

Sazın, sözün ustadı,
El-obanın muradı.
Toy-yığnağın urvatı
Sən oldun, Dədə Şəmşir!

Həvəsin dağ çayıydı,
Nurun göyün ayıydı.
Payın Allah payıydı,
Şən oldun, Dədə Şəmşir!
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Həyat qaynadı səndə,
Hay saldın dağ-dərəndə.
Namərdləri görəndə,
Gen oldun, Dədə Şəmşir!

1989

ANALAR

Qəfildən açılan güllə səsindən
Göydə pərən-pərən düşdü durnalar.
Beşikdə körpələr diksindi birdən,
Tələsik beşiyə qaçdı analar!

Yenicə dan yeri sökülən zaman,
Bu nə gurultuydu, bu nə vıyıltı?!
Şirin yuxusunu yatmamış hələ
Yarımçıq nə qədər körpə ayıldı!

1990

ƏSGƏRLƏRİMİZƏ

Nə gecəsi olur, nə də gündüzü,
Verməyir yuxuya o bir cüt gözü.
Keşikçi eləyib özünü özü,
Ayıqdır, sayıqdır vaxt, zaman kimi!

Onun da beləcə ötür günləri,
Yaxına qoymayır böhtanı, şəri.
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Nə qədər gözəldir xoş əməlləri,
Ucalır gözümdə qəhrəman kimi!

1997

YAXŞI ADAM YAXŞIDI

Yaxşı adam yaxşılıq
Edir hər bir insana.
O yaraşıq gəlibdir
Sanki bizim cahana!

Haqqı görüb bəsləyir,
Ədaləti səsləyir.
Ətaləti pisləyir,
Atır yoldan bir yana!

Yaxşı adam yaxşıdı,
İnsanların naxşıdı.
Ana, ata yaxşıdı
Dünyada hər insana!

1998

HƏR VAXT ŞİRİN OLUB

Atamdan qiymətli heç nə görmədim,
Anamdan da əziz nə var dünyada?!
Dünyanın gümüşü, zəri də heçdir,
Atam da, anam da düşəndə yada!
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Unutmaq olmayır bir gün onları, -
Əziz insanları, doğma canları.
Topla, yığ bir yerə gülüstanları,
Onların ətrini verməz heç vədə!

Əvəzsiz nemətdi, tükənməz bardı,
Onlarsız bu dünya darısqal, dardı.
Atalar, analar zirvədə qardı,
Həmişə görünər uca zirvədə!

Parlayar günəş tək, yanar ulduz tək, 
Onlar yaşadılar çörək tək, duz tək.
Həyatda olublar həm sərt, həm kövrək,
Əl çalıb hər yerdə toya, büsata!

Onlara güc verib oğul, qız toyu,
Artıb əsli, nəsli, nəcabət-soyu.
Hər vaxt şirin olub, bal dadıb suyu,
Gözəllik bəxş edib ömrə, həyata!

2001

BACIM OĞLUNUN TOYU

Oğlunun toyudur bu gün, ay ata,
Oğlunun toyudur bu gün, ay ana.
Sevin, Səftər ata, gül, Solmaz ana,
Xeyir-dua verir hamı oğluna!
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Xoşbəxtlər xoşbəxti olsun oğlunuz,
Yoluna nur səpsin Günəş, Ay, Ulduz.
Çox gözəl yaraşır oğlana o qız,
Səbuhi, Samirə, toyun mübarək,
Bu gözəl xoş günün, ayın mübarək!

17 iyun 2001

VAĞZALI ÇAL

Vağzalı çal, Vağzalı çal, Vağzalı...
Heyrətə sal, heyrətə sal bu zalı.
Ayaqlar sirr, əllər qalsın uzalı,
Oynamaqdan yorulmayaq, doymayaq,
Vergül qoyaq, nöqtə buna qoymayaq!

Qoy uzansın cümlə kimi havamız,
Mahnı kimi, nəğmə kimi havamız.
Axşamadək, şama kimi havamız,
Oynamaqdan yorulmayaq, doymayaq,
Vergül qoyaq, nöqtə buna qoymayaq!

Bu toy bizim, bu toy elin toyudur,
Müqəddəsdir, bəylə gəlin toyudur.
Təmiz qəlbin, iki gülün toyudur,
Oynamaqdan yorulmayaq, doymayaq,
Vergül qoyaq, nöqtə buna qoymayaq!

1978
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QOY OXUSUN

Görən, güldü, çiçəkdi?
Bülbüldü, kəpənəkdi?!
Ürəyim tək ürəkdi,
Qoy oxusun dinləyək!

İncə, lətif nəğmədi,
Möcüzə, sirdi, nədi?!
Lap məni silkələdi,
Qoy oxusun dinləyək!

Ürək əfsunlayandı,
Ərzi heyran qoyandı.
Gözəlliyi duyandı,
Qoy oxusun dinləyək!

2000

SEVİNƏR BU TOYDA  
GƏLİN KÖÇƏNDƏ

Ata ocağının gülü, çiçəyi,
Bu yerlər pərisi, göylər mələyi,
Mehriban sonası, gözəl-göyçəyi,
Sevinər bu toyda gəlin köçəndə!

Bəmbəyaz gəlinlik paltarın geyər,
İsmətin, namusun, abırın öyər.
Çağırın Nigarı, Həcəri deyər,
Sevinər bu toyda gəlin köçəndə!
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Çalınan “Vağzalı” səsi, sədası,
Sığmaz yerə, göyə nazı, ədası.
Bu qız eşq çələngi, sevgi butası,
Sevinər bu toyda gəlin köçəndə!

Sanki ayparadı, günəşdi özü,
Şirindi, şərbətdi kəlməsi, sözü.
Bir cüt ulduz kimi nur saçır gözü,
Sevinər bu toyda gəlin köçəndə!

Gör ana nə qədər özün xoş sanar,
Ata köks ötürüb məğrur, şax durar.
Bəy də zarafatdan nə geri qalar,
Sevinər bu toyda gəlin köçəndə!

Mövludun fərəhdən açılar eyni,
Sevib alqışlayar bu xoş düyünü.
De necə öyməsin, ey gözəl səni,
Sevinər bu toyda gəlin köçəndə!

1996

ÖVLAD ÇƏPƏRDİ

Odda, ocaqda
Bişmişsən, qızım.
Şirindən şirin
Kişmişsən, qızım!
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Adın Həlimə,
Yatır dilimə.
Qonub könlümə
Düşmüşsən, qızım!

Ülvi mələksən,
Arzu, diləksən.
Sən gələcəksən,
Keçmişsən, qızım!

1995

EL QIZINA

Dünyada ən gözəl bir qız olubdu,
Ay olub, Gün olub, ulduz olubdu.
Şəfəqi, işığı, nuru solmayıb,
Nəğmədən qalmayıb, sözdən qalmayıb!
Ötüb şirin dildə, şirin dodaqda,
Ona həsəd çəkib çay da, bulaq da!
“Gözəllər gözəli” çağrılıb adı,
Yandırıb yaxını, yandırıb yadı.
Sanki Cakondadı, sanki Madonna,
Əhsən gözəlliyi sevib duyana!..
Hər yetən söz deyə bilməyib ona,
Bənzəyib igidə, ərən oğlana!
Fəqət zəriflikdə lalə olubdu,
Arana qonubdu, dağa qonubdu.
Bəzəyib hüsnüylə Azərbaycanı,
Elimin, obamın gözəl insanı!

1996
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ÖMÜRDƏ  
ŞAM YANDIRAN

Gülü gülüstan edən,
Səbir, dözüm, təmkindir.
Çətini asan edən,
Səbir, dözüm, təmkindir!

Yağışı gürşad edən,
Gürşadı da mat edən.
Viranı abad edən,
Səbir, dözüm, təmkindir!

Bağça edən, bağ edən,
Alnıaçıq, ağ edən.
Hər yanı çıraq edən,
Səbir, dözüm, təmkindir!

Kədəri sevinc edən,
Qüssəni gülünc edən.
Hirsi sakit, dinc edən,
Səbir, dözüm, təmkindir!

Ölümü canlandıran,
Canlını şanlandıran.
Ömürdə şam yandıran,
Səbir, dözüm, təmkindir!

1993
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BÖYÜK YAZIÇI ANARA

Haqqı uca tutdun, Tanrını sevdin,
Düzü qəbul etdin, doğrunu sevdin.
Həmişə bakiri, durunu sevdin,
Səndə bu istəyə, diləyə alqış!

Namərddən gen gəzdin, mərdlə göründün,
Şəkərlə, şərbətlə, qəndlə göründün.
Qəlbində minacat, nətlə göründün,
Səndə allahlığa, mələyə alqış!

Getdiyin yollarda izini gördüm,
Sözünü, sədanı, səsini gördüm.
Gənclərə görkünü, dərsini gördüm,
Səndə bu zəhmətə, əməyə alqış!

Ey böyük yazıçı, ey müdrik insan,
Adına bağlamaq olar bir dastan.
Adını qoymaq da olar “Gül insan”,
Səndə gözəl qəlbə, ürəyə alqış!

Xoş sözə, tərifə layiq insansan,
Dostlara mehriban, sadiq insansan.
Mövludun qəlbində yüksək insansan,
Səndə ucalığa, yüksəyə alqış!..

2004
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ÜRƏK 

Yaxşı ki, dərdini yelə vermisən,
Yaxşı ki ətrini gülə vermisən.
Sevinc qanad açıb uçur səmanda,
Bəzən incidibdir səni yaman da!
Yaxşı adamlar da çıxıb qarşına,
Vüqar bəxş edibdir zirvə-qaşına!
Açılıb göylərin ağ gün görəndə,
Gülümsər görmüşəm səni hər zaman 
Parlaq gün görəndə, cağ gün görəndə!

2003

HƏMIŞƏ SƏFƏRDƏ,  
DAİM YOLDADI

Fikrət Qocanın səksən illiyinə 

Şeirdə, sənətdə ustad şairin,
Yolu bir, əqrəbi saat şairin,
Sözün keşiyində sərvaxt şairin,
Adı vətəndədi, doğma eldədi!

Sevilir, anılır hər zaman, hər an,
Ona doğma olub bu yer, asiman.
Sevinci, fərəhi kamandır, kaman,
Səsi hər ürəkdə, hər könüldədi!

Sərhədlər adlayır, ümmanlar keçir,
Uca dağlar aşır, ormanlar keçir.
Yay-payız ötüşür, qış-bahar keçir,
Ətri tər çiçəkdə, əlvan güldədi!
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Solmayan həmişə yaşıl ağacdı,
Arana bəzəkdi, zirvəyə tacdı.
Nəğmədə, şeirdə yüksəkdi, başdı,
Gücu hər dalğada, hər gur seldədi! 

Mövlud əbəs yerə öymədi onu,
Oxu, oxucuya çox dedi onu.
Əsrin adlandırdı sürəti onu,
Qopan fırtınada, əsən yeldədi!
Həmişə səfərdə, daim yoldadı!

2015

GÜCÜNƏ BƏLƏDƏM

Uzanan ömrüdü şair dünyanın,
Arazı, Kürüdü şair dünyanın.
Göyüdü, yeridi şair dünyanın,
Gücünə bələdəm, bələdəm, Allah!

İstəsə aranı dağa sürüklər,
Aranın canına dağı yeriklər.
Var onda dağ çapan Fərhad-biləklər,
Gücünə bələdəm, bələdəm, Allah!

Nizami, Füzuli, Sabirdi onlar,
Nəsimi, Xətai, Qazidi onlar.
Vurğun, Rəsul, Cavid, Hadidi onlar,
Gücünə bələdəm, bələdəm, Allah!
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Kürçaylı şairə ən baş, üst dedi,
Dağların qoynunda alpinist dedi.
Nəhəngdir, azmandır o, dürüst dedi, 
Gücünə bələdəm, bələdəm, Allah!

Mövlud şairlərin yaxın dostudu,
Durğundan gen gəzər, axın dostudu.
Dönməz inadından, baxın, dostudu,
Gücünə bələdəm, bələdəm, Allah!

2009

BƏLLI OLDU

Dərə keçdim, təpə aşdım,
Dik adladım, qaş dolaşdım.
Nə bir sapdım, nə də çaşdım,
Diqqətliyim bəlli oldu!

Hamı məni alqışladı,
Məndən söhbət, söz başladı;
Söylədilər xoşdur adı,
Comərdliyim bəlli oldu!

2003



Mövlud Teymur

374

MƏN HALAL ÇÖRƏYƏM

Sən sənət adamı, şeir adamı,
Mən adi vətəndaş, adi fəhləyəm.
Sən duyğu-hisslərə mənəvi qida,
Mən daşa, divara, dama gərəyəm!

Sən bir fayda verən, bir xeyir verən, 
Mən bir zəhmət dərən, bar-bəhər dərən.
İkimiz də gözəl, xoş süfrə sərən,
Sən bir biyabansan, mən bir dərəyəm!

Yaxşı ki dünyanı bəzəyirik biz,
Haqqa, həqiqətə baş əyirik biz.
Başımız sağ olsun hey deyirik biz;
Varmı bundan gözəl arzu de bəyəm?!

Vətəni sevirik, eli sevirik,
Çiçəyi sevirik, gülü sevirik.
Doğma Azərbaycan dili sevirik,
Sən şirin nəğməsən, mən həzin neyəm !

Mövlud həqiqəti açıb deyəndi,
Sənətkar adamı hər vaxt öyəndi.
Açıb ürəyini haqq söyləyəndi,
Mən halal bərəkət, halal çörəyəm!

1971
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KƏNDÇI

Kəndçininki yaydı, yay,
Günəşli gün, aylı ay.
Əksin, becərsin üç ay,
Yığsın məhsulunu o!
Qoysun başının altda,
Olsun kefdə, damaqda!

1996

QİSMƏT

Çətindir yaşamaq, ömür eləmək,
Özünə, özgəyə xoş gün diləmək.
Qayğı dəstələmək, vəfa bələmək,
Hər ata, anaya qismət olmayır!

Bir oğul bəsləmək bilsən nə demək,
Bir qız böyütməklə nə çəkir ürək...
Aslan əzəmətli olasan gərək,
Hər ata, anaya qismət olmayır!

Mövlud, qətiyyətlə doludur həyat,
Əzab, əziyyətlə doludur həyat.
Hünər, qalibiyyət yoludur həyat,
Bu da hər insana qismət olmayır!

2002
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UŞAQ

Bir uşaq tələsir həddə dolmağa,
Bir uşaq tələsir dədə olmağa.
Bir uşaq tələsir şair olmağa,
Həyatda ağıllı mahir olmağa!
Hərə bir istəyə, arzuya uçur,
Allahın verdiyi ruzuya uçur.
Kimi quzuların dalınca qaçır,
Kimi yatmaq üçün balınca qaçır!
Kimi tənbəlliyə meyilli olur,
Kimi dərrakəli, beyinli olur.
Əlindən nə kitab, nə dəftər düşür,
Gecəsi, gündüzü belə ötüşür!
Əməklə, hünərlə ölçülür ömür,
Zəhmətsiz sıxılır, kiçilir ömür,
Odur ki, ay uşaq, indidən ayıl,
Qalma gün çıxana yeddidən ayıl!
Gec yatan, tez duran udar deyiblər,
Canda ətaləti budar deyiblər.
Vətən beləsindən fayda görübdü ,
Onlarda intizam, qayda görübdü!

2004

GÜNLƏR OLA

Ömür mənalı 
Məzmunlu olsa,
Nurlu, işıqlı
Əfsunlu olsa,
Ucalar alqış,
Yaz-yay, payız-qış!
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Gülər çöhrələr,
Açılar üzlər.
Lalə-nərgizlər
Bitirər düzlər!
Sevinər hər yan,
Dağ-yaylaq, orman!

Xoş rəftar, qılıq,
Ünsiyyət olar.
Sevgi, eşq, vəfa,
Məhəbbət olar.
Gülər qız, oğlan,
Qoca, həm cavan!

Baxıb sevinər,
Mövlud bu çağa.
Deyər qurbanam,
Gözəl növrağa!
Həmişə belə,
İnsanlar gülə,
Xoş günlər ola,
Toy, zəfər ola!..

1972

QADIN TANIYIRAM

Qadın tanıyıram, Ana Vətəndə,
Fəxrlə anılır, çəkilir adı.
Zəfəri, hünəri bəllidir elə,
Sevilir həyatda onun həyatı!
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Qadın tanıyıram, qəlbi tərtəmiz,
Diləyi göydəki ulduz sanıdır.
Onu düşündürən ülvi məramlar,
Arzular, istəklər göl-ümmanıdır!

Qadın tanıyıram, məlahətlidir,
Dili baldan şirin, lətafətlidir.
Allah da yolundan sapdıra bilməz,
Andına, əhdinə sədaqətlidir!

Qadın tanıyıram, qorxmaz, hünərvər,
Sükan arxasında, rol dalındadır.
“Ağ qızıl” toplayar tarlada, düzdə,
Sükanda elə bil at yalındadır!

Qadın tanıyıram, əməli büllur,
Əlləri qızınır zəhmət oduna.
Ordenli qadınlar, şanlı qadınlar,
Düşür gecə-gündüz mənim yadıma!..

1979

BIR SƏNƏTKAR ÖMRÜ
Tanınmış xalçaçı Gülgəz Seyfalıyevaya

Bir elə bərəkət, çörək gətirdi,
Tutmağa əlindən kömək gətirdi.
Bir məhəbbət dolu ürək gətirdi,
Bir ərə yar oldu Nigar xanım tək!
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Yaşadı saf ömür, sevgi, eşq dolu,
Zəhmətlə, hünərlə həm sağı, solu.
Getdi əriş-arğac, gül-naxış yolu,
Bol bəhrə-bar oldu, bu huri-mələk!

Xalça sənətinin ustası idi,
Öyrənən, öyrədən bir qızı idi.
Lahıcın xoş səsi, avazı idi,
O bir bahar oldu, tər gül, tər çiçək!

Özündən sonraya ərməğan qoydu,
Pozulmaz iz qoydu, bir nişan qoydu.
“Qarabağ”, “Naxçıvan”, həm “Şirvan” qoydu,
Bir sənətkar oldu, bir dolu ürək!

Mövlud, sənətkara yurd qiymət verir,
Hər mahal, hər şəhər, kənd qiymət verir.
Xalq, millət – türk, lahıc, tat qiymət verir,
O bir diyar oldu, halal duz-çörək!

1994 

İSMAYILLI – LAHIC YOLU

İsmayıllı – Lahıc yolu,
Qayaları qılınc yolu.
Dosta, yara balınc yolu,
Gəl-get, get-gəl yorulmazsan!
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Könül alan mənzərələr,
Əsrə qalan mənzərələr.
Fikrə dalan mənzərələr,
Deyir məni oxu asan!

“Mən şairi” naşı bilmə,
Çox az ömrü, yaşı bilmə.
Soyuq qarı, qışı bilmə,
Yalan deyir bunu yozan!

Mən ürəklər atəşiyəm,
İsti yerəm, isti göyəm.
Tarix boyu mən beləyəm,
Gəl qoynuma bir ol əyan!

1984

SÜRÜCÜ  
ŞAHIN İMAMƏLİYEVƏ

(zarafatyana)

Sürücü, bərk sür,
Nə şübhə, şəkk sür.
Ayıq, çevik sür, 
Küsməyək səndən!

Yollar uzundu,
Nə çox, azındı.
Bahar, yazındı,
Meh, külək səndən!
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Əqrəb yüzdədi,
Asfalt-düzdədi.
Sevinc üzdədi,
Şad ürək səndən!

Mövlud deyir ki,
Səni öyür ki,
Yazır şeir ki,
Söz deyək səndən!

1994

ƏSL CƏNNƏT
Tanınmış şair Vaqif Bəhmənliyə

Şair Vaqif düz danışdı, düz dedi,
İsmayıllı şeir yazmaq yeridi.
Min bir donda çiçək burda, gül burda,
Üstəlik də çəmən, çöl, dağ yeridi!

Alqış elə, ay can söylə, sağ ol de,
Belə yurda, belə elə sağ ol de.
Dər gülləri gülə-gülə sağ ol de,
Bu yer cənnət, behişt, yaylaq yeridi!

Bir gözəldir Azərbaycan torpağı,
İsmayıllı onun mərmər qucağı.
Şair dostum, düz buyurdun yazmağı,
Bura kağız, dümağ varaq yeridi,
Əsl cənnət, behişt, yaylaq yeridi!

2010
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MÖVSÜM QUŞLARI

Quşlar cəh-cəh vurur, quşlar oxuyur,
Elə bil səslərdən cələng toxuyur.
Bahardır, yoxsa qış? – havadan duyur,
Bu mövsüm quşları, fəsil quşları!

Hər ilin fəslində oynaq olurlar,
Ətirli gül-çiçək, yarpaq olurlar.
Kükrəyən dağ çayı, bulaq olurlar,
Bu mövsüm quşları, fəsil quşları!

Qonur çöl-çəmənə, qaya qaşına,
Oxuyur: “qoy dönüm, vətən, başına”,
Qurbanam söyləyir çopur daşına,
Bu mövsüm quşları, fəsil quşları!

Şirindir sözləri, nəğmələri də,
Sevinci, nəşəsi, qəm-kədəri də.
Yazdırdı həvəslə mənə şeri də,
Bu mövsüm quşları, fəsil quşları!

1988

BƏRƏKƏTLI, SÜNBÜLLÜDÜR
“Duyğularım bir zəmidir” 

kitabının müəllifi Vəli Xramçaylıya

Duyğuların bir zəmidir,
Bərəkətli, sünbüllüdür.
İşıq kimi, nur kimidir,
Bərəkətli, sünbüllüdür!
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Hər dənəsi vəd-söz dolu,
Alov dolu, od-köz dolu.
Tabaq dolu, oxlov dolu,
Bərəkətli, sünbüllüdür!

Ətri, iyi, rayihəsi,
Tutub yeri, göyü, ərzi,
Yox alağı, yox mərəzi,
Bərəkətli, sünbüllüdür!

Al günəşdən içib nuru,
Qamətində güc, qüruru.
Aydan arı, sudan duru,
Bərəkətli, sünbüllüdür!

Mövlud Teymur deyir sənin
Bu gen düzün, çöl-çəmənin,
Doğma elin, yurd, vətənin
Bərəkətli, sünbüllüdür!

1990

DUYUBDU SƏNI 
Şair Məmməd İlqara

Sazın sevdiyi şair,
Dinib-ötdüyü şair,
Eşqə yetdiyi şair,
Məmməd İlqardı, ancaq!
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Təcnisi, qoşmasıdı,
Cığatel aşmasıdı.
Divani yaşmasıdı,
Büllur, bəyaz, ağappaq!

Ən təmiz, incə, duru, 
Göylərin işıq, nuru,
Düz, həqiqətə sarı,
Dözüm, vüqardı, ancaq!

Olub əhsən təbinə, 
Sazlı-sözlü qəlbinə.
Dedim mən ona yenə:
Bulaqsan, qaynar bulaq!

Mövlud duyubdu səni,
Düz oxuyubdu səni.
Sanıb söz odu səni,
Hər vaxt səndə qızınaq!..

1998

ŞAHLIQ YAĞIR  
ANALARIN ÜZÜNDƏN

Ana mehir, ana qılıq, ana gül,
Ana çiçək, ana saçaq, ana tül.
Başın üstdə ötən şeyda bir bülbül,
Doymaq olmaz avazından, səsindən!
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Hara getsən, harda olsan, sən harda,
Bil ki ana olacaqdır tez orda,
Ana ömrü gah buzdadır, gah qarda,
Həyat bitər ləpirindən, izindən!

O, uludu, müqəddəsdi, əzizdi,
Bir ümmandı, bir dəryadı, dənizdi.
Yeri gəlsə övladına kənizdi,
Şahlıq yağır, amma daim üzündən!

1988

QOY ƏBƏDI YAŞASIN

Məhəbbətin ucalığı ucadır
Nə qarımış, nə qartımış qocadır.
Sönməz odlu, keçməz közlü bacadır,
Qoy var olsun, qoy əbədi yaşasın!

Yerlər onun, göylər onun dayağı,
Nə büdrəməz, nə təntiməz ayağı.
Deyil saxta, deyil bəsit, bayağı,
Qoy var olsun, qoy əbədi yaşasın!

Mövlud onu bir tükənməz çay sandı,
Günəş sandı, ulduz sandı, ay sandı.
Ancaq təmiz ürəklərə tay sandı,
Qoy var olsun, qoy əbədi yaşasın!

1996
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YURDUMUZUN  
MÜDRIK OĞLU

Şair Hikmət Mahmuda 

Gözəl şairdi,
Hikmət Mahmud bil!
Sözlə poladı,
Dəmiri əyir!

İstədiyinə
Asan yetişir.
Bağında hər cür,
Meyvə yetişir!

Dadı, ləzzəti,
Tutub cahanı.
Şerin, sənətin,
Olub sultanı!

O, bir günəşdi.
O həm bir aydı.
Böyük Sabirə,
Hadiyə taydı!

Şairin ömrü,
Qoy olsun uzun.
Müdrik oğludu,
Bu yurdumuzun!

2005
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YAŞA SƏN
Məktəb direktoru Mahmud Qurbanova

El-obada çox mehriban olmusan,
Bir müəllim, gözəl insan olmusan.
Qəlbi kövrək, canıyanan olmusan,
Xislətinlə yaşa səni, yaşa sən!

Çəmən oldun, çiçək oldun, gül oldun,
İsti yayda külək oldun, yel oldun.
Ürək açan, könül alan dil oldun,
Ülfətinlə yaşa səni, yaşa sən!

Dosta sadiq, dostluğa əhsən dedin,
Alnıaçıq, üzağa əhsən dedin.
Baba dağa, Şah dağa əhsən dedin,
Qüdrətinlə yaşa səni, yaşa sən!

Aydan, gündən aldın ürək odunu,
Ürəklərə yazdın müdrik adını.
Yaxşı bildin sən həyatın dadını,
Nemətinlə yaşa səni, yaşa sən!

Mövlud deyir səxavətin ilkisən,
Ağıl, kamal, peşə, sənət mülküsən.
Bunlardan da üstün olan bilgisən,
Hörmətinlə yaşa səni, yaşa sən!

Qurbanəfəndi kəndi,  
2000
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VƏTƏNİ ÇAL, OXU
Ustad aşıq İlham Aslanbəyliyə

Aşıq İlham, yurdun, elin aşığı,
Olub məclislərin bir yaraşığı.
Əzəl gündən sanıb sazı işığı,
“Müzəffəri”, “Məchulu” çal, bir oxu!

Gur səsinin avazına heyranam,
Sazın işvə, bir nazına heyranam.
Sözlərinin çox, azına heyranam,
“Müzəffərin gəraylısı” gül qoxur!

Oxu qardaş, Allah sənə səs verib,
Yorulmayan bir odlu nəfəs verib.
Gör necə tükənməz bir həvəs verib,
Təmkin oxu, dözüm oxu, səbr oxu!

İlahidən gələn vergi səndədi,
Saf məhəbbət, ülvi sevgi səndədi.
Ələsgərin böyük eşqi səndədi,
De sözünü, göz-qaş oynat, gül, oxu!

Mövlud Teymur sevir səni hər zaman,
Sözlərində “bəlkə” yoxdu, bir “güman”.
Həqiqəti etdin bizə ərməğan,
Həqiqətdən dəstə bağla, çal, toxu,
El-obanı, vətəni çal, bir oxu!..

2012
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MIN ŞÜKÜR
Aşıq Cavid Əmiraslanova

Aləmə düşdü avazı,
Vəsf elədi yayı, yazı.
Aşıq Cavid əldə sazı,
Gəzir mahalı, min şükür!

İsindirdi ürəkləri,
Bara düşdü diləkləri.
Eşqə saldı çiçəkləri,
Dildəki balı, min şükür!

Mövlud vurğun təmiz ada,
Odu dövlət bu dünyada.
Qardaş kimi, dostluqda da,
Çıxdı vəfalı, min şükür!

1986

ZƏHMƏT İLƏ DOLDUN YAŞA
Hörmətli dostum Məhəmməd Şirəliyevə

Ay Məhəmməd, hər addımın
Qayçı kimi kəsir qəmi.
Sevincinin yox hüdudu
Dəniz kimi, ümman kimi!

Zəhmət ilə doldun yaşa,
Hünərinə yaşa, yaşa!
Gəlib çatdın əlli yaşa,
Ərən kimi, azman kimi!
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Alın tərin – inci tərin, 
Heyran etdi gənci tərin.
Hər vaxt uddu mərci tərin,
Dövran kimi, zaman kimi!

Halallıqla qoşa getdin,
Bərkə getdin, boşa getdin.
Dağlar aşa-aşa getdin,
Hər vaxt kimi, hər an kimi!

Dağıtmadın, sahman etdin,
Oba etdin, orman etdin.
Şəfa etdin, dərman etdin,
Təbib kimi, loğman kimi!

Sənin ürək genişliyin,
Ətiridir gül-çiçəyin.
De harda var oğul deyin, -
Sənin kimi - iman kimi!..

2004

HALALLIQ DİYARI 
Oğlum Turana

Turan! Türk diyarı, Türk torpağıdır,
Bu yurda məhəbbət, bu yurda hörmət,
Çoxdan ürəyimdə, qanımda vardı, 
Bütün varlığımda, canımda vardı!
Odur ki, dünyaya göz açan oğlum, 
Şəkərim, şərbətim, qəndim, noğulum, 
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Turan, Turan, - deyə çağrıldı adı,
Bir daha qəlbimdə Turan ucaldı! 
Bu yurdu, diyarı quran ucaldı!
Ucaldı Atatürk - millət ağası,
Gəldi qulağıma səsi, avazı!
O səs türk elinin birlik səsidir,
Bu qardaş diyarın xoş nəğməsidir!
Hər dəfə oğlumun adın deyəndə,
Keçir gözlərimdən o Türk diyarı,
Halallıq diyarı, çörək diyarı!.. 

1988

QIZIMIN AD GÜNÜDÜ 

Qızımın ad günüdü,
Könlümün şad günüdü.
Kədərin yad günüdü,
Sevincin yox sahili!

Ürəyimiz doludur ,
Söz sarıdan bolludur.
Günəşlidir, nurludur,
Tükənməz şəfəq teli!

Neçə bahar görəsən,
Hər il nübar dərəsən.
Yüz il ömür sürəsən
Ürəyi şən, nəğməli!

1989
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İKİ BACIN VAR 

İki bacın var,
Taxtın, tacın var.
Qulac saçın var,
Gül, din, ay Orxan!

Qədir biləndi,
Sənə güvəndi.
Anan, nənəndi,
Sevin, ay Orxan!

Qulluğundadı,
Sol-sağındadı.
Xoş çağındadı,
Hər gün, ay Orxan!

Əvəzsizdilər,
Xoş, əzizdilər.
Dərdi üzdülər,
Düz, çin, ay Orxan!

Xətir-hörmətin,
İstə izzətin.
Ucalt şöhrətin
Yüz, min, ay Orxan!

1999
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ANADIR DÜZLÜKDƏ  
TƏK BİRCƏ XİLQƏT

Anasız olmasın kimsə dünyada,
Dolar ürəyinə qüssə dünyada.
Zaval yoxdur haqqa, düzə dünyada, -
Anadır düzlükdə tək bircə xilqət!

O bizə həmişə düz yol göstərər,
Ömür bağçasından dərib gül verər.
Övladın eşqiylə xoş ömür sürər,
Anadır düzlükdə tək bircə xilqət!

İstər o, dünyanın başında olsun,
Ya cavan, ya qoca yaşında olsun.
İstəməz uşağı gül kimi solsun,
Anadır düzlükdə tək bircə xilqət!

Arzusu böyükdür, ürəyi geniş,
Ona fərəh verir hər bir yüksəliş.
Dilimdə əzbərdir, könlümdə vərdiş:
Anadır düzlükdə tək bircə xilqət!

1982

GÜLZADƏ BACIMA 

Əlli yaşa gəlib çatdın,
Ay Gülzadə, gözəl bacım.
Nə dincəldin, nə də yatdın,
Nə indi, nə əvvəl, bacım!
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Qovhaqovda, qaçhaqaçda...
Ömrün keçdi ocaq, sacda...
Fəqət gəzdin daim başda,
Arzu, dilək, əməl bacım!

Dilin şirin, əlin xeyir,
Hamı sənə bacım deyir.
Qulağıma səsin dəyir,
Xoş sözlərə təməl bacım!

Arzun Vətən, eşqin ana,
Ürək oldun sən duyana.
Mən sənin çörək-duzuna,
Qonaq oldum hər il, bacım!

Mövlud sənə qəlbən yanır,
Harda olsa səni anır.
Sözlə yatır, həm oyanır,
Səni yazır əzəl, bacım, 
Ay Gülzadə, gözəl bacım!

2008

ƏMİM QIZI SƏLMİ BACIYA 

Doğma əmim qızısan,
Səlmi bacı, ay bacı!
Elin gülü, yazısan,
Səlmi bacı, ay bacı!
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Qohum-qardaşa yaxın,
Yaxın, sirdaşa yaxın.
Arzusu axın-axın,
Səlmi bacı, ay bacı!

Nəvə toylu, büsatlı,
Xoş arzulu, həyatlı.
Bağ-bağçalı, bağatlı,
Səlmi bacı, ay bacı!

Dərdini verdin yelə,
Qəmini atdın selə.
Çat yüzə gülə-gülə,
Səlmi bacı, ay bacı!

Ağrını alma vecə,
Səhər, axşam, hər gecə.
Şux görün bax beləcə, 
Səlmi bacı, ay bacı!

Mövlud sevinsin, gülsün,
Düşmənin baxıb ölsün.
Necə məğrursan özün,
Səlmi bacı, ay bacı!

2012
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GÖRMƏDİ GÖZLƏR SƏNİ
AJB-nin üzvü Xavər Abbasovaya

Üzü haqqa boylandın,
Görmədi gözlər səni.
Günəşləndin, aylandın,
Görmədi gözlər səni!

Nura, işığa getdin,
Özünə səmt, yön etdin.
Arzu, kamına yetdin, 
Görmədi gözlər səni!

Xain yörəndə idi,
Düzdə, dərəndə idi.
Hər ayda, gündə idi,
Görmədi gözlər səni!

Paxıllıqdan öldülər,
Cığallıqdan öldülər.
“Ah”dan, “ox”dan öldülər,
Görmədi gözlər səni!

Düz oldun, doğru oldun ,
Bəmbəyaz, duru oldun.
Elin qüruru oldun,
Görmədi gözlər səni!

1998
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ŞAIR DOSTUM  
DAŞDƏMİR ZÜLFÜQAROVA

Fikir çəkmir, qəm eləmir,
Heç kimdən bir şey diləmir.
Nə istəsən yox da demir,
Gözü-könlü tox Daşdəmir!

Sözü “hə”di, “baş üstə”di,
Gül nəfəsdə, gül səsdədi.
Gəzmək, görmək həvəsdədi,
Dağı-daşı çox, Daşdəmir!

Yorulmayan ayağı var,
Öz yolu, öz çırağı var.
Şeykəm kimi yaylağı var,
Dostu Baba dağ Daşdəmir!

Vələsində günü keçir,
Buz bulaqdan şərbət içir.
Sevinc dərir, kədər biçir,
Dərdi, qəmi yox Daşdəmir!

Sal qayalar həmdəmidi,
Göy meşələr aləmidi.
Yetmiş yaşda gənc kimidi,
Daim canı sağ Daşdəmir!

2006
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GÖRÜŞƏRİK BU YAZ DA
Şair təbiətli müəllim dostum  

Maarif Pənahova

Dağlı qardaş, sanki dağsan vüqarda,
Odur sənə səcdə edir dağlar da.
Sənin ilə qarşılaşdım qış-qarda,
İnşallah ki, görüşərik bu yaz da!

Çiçək qəlbin, kövrək qəlbin, düz qəlbin,
Səndə olan bu ilhamı, bu təbi
Hardan aldın mənə söylə, səbəbin?!
İnşallah ki, görüşərik bu yaz da!

Mövlud Teymur vurğun oldu sözunə, 
O dağkəli görkəminə, gözünə.
Harda olsam həsrət qallam üzünə,
İnşallah ki, görüşərik bu yaz da!..

Yanvar, 1996

İSMAYILLIMDI

Məni mən edən,
İşıq, dan edən,
Xan, sultan edən
İsmayıllımdı!

Qaya, dağ edən,
Bağça, bağ edən, 
Üzü ağ edən 
İsmayıllımdı!
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Saf, bülllur edən,
Güc, qürur edən,
Sərv, çinar edən 
İsmayıllımdı!

Dost, ülfət edən,
Ünsiyyət edən,
Qüdsiyyət edən 
İsmayıllımdı!

Düz, doğru edən,
Dupduru edən,
Bol-barı edən 
İsmayıllımdı!

Mövlud, şad edən,
Qol-qanad edən,
Ərzi mat edən 
İsmayıllımdı!..

1970

OXU, DAĞLAR QIZI 
Sahibə xanım Abdullayevaya

Oxu, dağlar qızı, ellər dinləsin,
Səsinə səs versin bu el, bu mahal.
Oxu, şirindən də şirindir səsin,
Oxu, gözümüzdə dağlar tək ucal!
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Səsini eşitsin qoy o tay, bu tay,
El tutsun əl-ələ bütöv, bir olsun.
Bülbül şura gəlsin, sussun torağay,
Hər oğul bir Babək, Cavanşir olsun!

Vəsf elə Bakını, gözəl Təbrizi,
Səsindən güc alsın Qarabağımız.
Bir daha, bir daha ovundur bizi,
Tapsın məlhəmini ürək dağımız!

Matam səsindəki bu məlahətə,
Kövrək hisslərimi dindirdi bu səs.
Göylərin sonuncu qatında idim,
Məni yer üzünə endirdi bu səs!..

2010

DÜNYAM MƏNİM 

İsmayıllı,
Güllü-allı.
Ay camallı 
Dünyam mənim!

İsmayıllı,
Yamac-yallı.
Xoş xəyallı
Dünyam mənim!
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İsmayıllı,
Çəmən-xallı.
Şəkər, ballı
Dünyam mənim!

İsmayıllı,
Günəş-aylı.
Seçmə-saylı,
Dünyam mənim!

İsmayıllı,
Şirvan elli.
Azər dilli,
Dünyam mənim,
Anam mənim!

1972

ANAMI ÇAĞIRIN

Əgər xəstələnib yatağa düşsəm,
Anamı çağırın, ancaq yanıma.
Məni aparmayın həkim yanına,
Həkim də vəlvələ salsın canıma,
Anamı çağırın, ancaq yanıma!

Anam “türkəçarə” eyləsin mənə,
Ölərəm, qoy ölüm, qalaram qalım.
Təki müalicə anam eyləsin,
Təki dərmanımı anamdan alım,
Ölərəm, qoy ölüm, qalaram qalım!
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Anam ağ xələtli həkimim olsun,
Ağrıma, dərdimə çarə eyləsin.
Ona mən can deyim həmişəkitək,
O da əvəzində ay can söyləsin
Ağrıma, dərdimə çarə eyləsin!

Bilirəm, canından keçər mənimçün,
Üstümdə yarpaqtək titrəyər, əsər.
Nə lazım olarsa tapıb gətirər,
Yolumda hər cürə əzaba dözər
Üstümdə yarpaqtək titrəyər, əsər!

Mənə anamdan çox kim yaxşı baxar,
Anamı çağırın, ancaq yanıma.
Məni aparmayın həkim yanına,
Həkim də vəlvələ salsın canıma,
Anamı çağırın, ancaq yanıma!

1976

ANAM

Mənim anam ancaq agır gün gördü,
Bu dünyada asan günlər görmədi.
Saçlarında o çox vaxtsız dən gördü,
Gəncliyindən nübar, bəhər görmədi.

Ocaq çatdı, təndir qoydu, sac asdı,
Saf hisslərdə o isindi, o qızdı.
Düşünmədi o tənhadı, yalqızdı,
Mənimlədir xoş vərdişlər o dedi!
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Ərli oldu, oldu oğul-uşaqlı,
Ömrü keçdi dərdli-sərli, maraqlı.
Toy elədi, nəvə gördü qundaqlı,
Nə gözəldir xeyir işlər o dedi!

Mövlud baxdı o keçdiyi yoluna,
Dedi hünər əhli oldun, ay ana.
Mən gəlmişəm, - dedi, - doğma məkana,
Olum Nigar, olum Həcər o dedi! 

1981

SARI GƏLİN -  
AZƏRBAYCAN-TÜRK GƏLİNİ 

Bizim sarı gəlin,
Aydan arı gəlin.
Türk, oğuz elinin
Gözəli, yarı gəlin! 
Sən bizimsən, 
tariximizsən,
Əzizimizsən!
Biz sən, həm sən bizsən!
Səni bir kimsə 
ala bilməz bizdən, 
Sən bizə yadigarsan 
keçmişimizdən!
Bu günümüz, sabahımız, 
Sevincimiz, ahımızsan. 
Damlada dəryamız,
Dəryada mahımızsan! 
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Günəş kimi cilvəli, 
Ulduz kimi parlaqsan.
Gözəllər ölkəsində 
dalğalanan bayraqsan! 
Sarı gəlin, can gəlin,
Sənə el qurban, gəlin.
Səni dünya tanıyır; 
Azərbaycan ellisən, 
Doğma türk gəlinisən! 

2010 

BİR ANA DOGAN

Mələk desəm də, 
Mələk deyilsən.
Çiçək desəm də,
Çiçək deyilsən.
Bir ana doğan, 
Yandırıb yaxan.
Sevgili yarsan! 

Nağdı - köz, gözəl, 
Bir cüt göz, gözəl, 
İşvə, naz, gözəl,
Xumar-tumarsan!
Namus, düz, arsan!
Qəlbə yaxınsan,
Axın-axınsan!

1975 
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GÖZƏL MÜĞƏNNİMİZ  
XUMAR QƏDİMOVAYA

Xumar oxuyanda xumarlanırsan,
Sanki yaz mehində tumarlanırsan.
Elə şirinləşib, xurmalanırsan,
Xoşuna gəlirsən bütün qızların!

Xumar oxuyanda İranlaşırsan,
Türkiyə olursan, Turanlaşırsan.
Asimanlaşırsan, cahanlaşırsan,
İşığı olursan ay-ulduzların!

Xumar oxuyanda çiçəklənirsən,
Arzun qanad açır, diləklənirsən.
Elə ürəklənir, ürəklənirsən,
Ünvanı olursan səs-avazların!

Xumar oxuyanda səlisləşirsən,
Nəğməyə, mahnıya hərisləşirsən.
Durulur, saflaşır, nəfisləşirsən,
Gəzirsən səsində kaman, sazların!

Xumar oxuyanda Məcnunlaşırsan,
Qurbaniləşirsən, Cununlaşırsan.
Xoş xəbər olursan, dastanlaşırsan,
Gerçəyə çevrilir xoş murazların!

2000
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ÖZÜNƏ OXŞAYAN 

Qız on birdə oxuyur,
Sinifdə əlaçıdır.
Müəllimi deyir ki, 
Dili bir az acıdır!
Şirini də az deyil,
Tamam yaramaz deyil!
Nadana acı biyan,
Haqqa doğma bacıdır!
Gözəlliyin tacıdır! 
Çoxu deyir bu qızın 
Gözəl xasiyyəti var.
Özünə oxşayana 
Böyük məhəbbəti var! 

1993

YENİDƏN BİTƏRDİM 

Dağın zirvəsində bitib bir çiçək,
Baxır həsrət ilə dağın dibinə. 
Deyir aşağıda bitəydim gərək,
Girəydim oğlanlar, qızlar qəlbinə!

Məni dərəydilər, qoxlayaydılar, 
Gəzəydim sevgili, eşqli əllərdə.
Yenidən bitərdim gəlsə də qış-qar 
“Sevirəm mən səni” deyən dillərdə! 

Xaçmaz, 2008 
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İNSAN ÖMRÜ 

Ağlın itiliyi baş ucalığı, 
Qəlbin genişliyi ömrün pak, ağı! 
Zəfərlərlə dolu bir insan ömrü,
Bəzəyir zamanı, dövranı, çağı!

2002

ƏMƏK 

Əmək, əmək, ay əmək, 
Sən arxasan, sən kömək.
Kim tutursa əlindən, 
Olursan ona gərək! 
Azuqəsən, yeməksən,
Var, dövlətsən, demək, sən!
De kim doyar hüsnündən,
O nur saçan üzündən!
Günəş kimi istisən, 
Qar kimi saf, təmiz, ağ.
Sən güləndə el gülür, 
Olur vətən nur, çıraq!

1987 

BAYRAQ MEYDANI

Bayraq meydanı,
Sevinc meydanı.
Düşmənimizə
Girinc meydanı!
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Səma oylağı,
Yer seyrangahı.
Açır gülərüz
Hər bir sabahı!

O yer üzünün
Uca bayrağı.
Baxır dünyaya
Sevincsayağı!

Müstəqil yurdun
Əzmi, dayağı.
Göstərir ərzə
Bizim xoş çağı!..

2009

QUŞLAR

Niyə quşlar göydə uçur, yerdə yox,
Bir məna var bu hikmətdə, sirdə, yox!
Quşlar Allah yaxınında uçurlar,
Ona görə görməyiblər şər də, yox!..

1997

ANA QARTAL

Süzür yüksəklikdə bir ana qartal,
Onu da uçuran amaldır, amal. 
Təzəcə uçurub balalarını, 
Bürüyüb köksünü xoş duyğu, xəyal!
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Dağlar qartalındı, qartallar dağın,
Dolanır dağların başına baxın.
Bəlkə ona görə ömrü uzundu.
Allaha səmt olub, Tanrıya yaxın!

2000

ÖYÜNDÜM  
ŞAHDAĞ İLƏ

Məğrur, əyilməzəm mən,
Mərdlərə əvəzəm mən.
Həqiqətəm, düzəm mən, 
Büllur bulaq, çay kimi! 

Kükrək, çağlayan oldum,
Pisi dağlayan oldum.
Yaxşıya həyan oldum,
Nur paylayan Ay kimi!

Ömrüm keçdi haqq ilə,
Bəyaz ilə, ağ ilə.
Öyündüm Şahdağ ilə,
Oldum ona tay kimi!

2005
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TƏBİƏT DOSTUMDU

Məni bu dağların soyuğu tutmaz,
Qayası dostumdu, daşı dostumdu.
Ətəyi çiçəklər, güllər məskənim,
Zirvəsi dostumdu, başı dostumdu! 

Meşədə palıdı, pipi, fıstığı,
Vələsi, cökəsi, şamı, qovağı.
Ucalan çinarı, yıxılan tağı,
Qurusu dostumdu, yaşı dostumdu!

Ana yurdumuzun təbiət simi,
Çalınır sevinci, çalınır qəmi.
Dəyişir üzüm də təbiət kimi,
Baharı dostumdu, qışı dostumdu!

1997

“TALISTAN”I BİR NİŞANƏ,  
İZ QOYDU

Səməd Vurğunun xatirəsinə

Vurğun bir vaxt bu yerlərə gəlibdi,
Salamına orman, dərə gəlibdi. 
Dağ qalxıb ki, əlin verə, gəlibdi.
Dağdan ağır şairimin görkəmi,
Heyran qoyub burda ərzi, aləmi!



İsmayıllı dağları

411

Şərəfinə Bilal kişi qoç kəsib, 
Süfrəsinə Zahid əmi bal düzüb,
Göy çəməndən çiçəkləri el üzüb, 
Gətiriblər versin ustad oğluna, 
Tükənməz təb, arzu, murad oğluna!

Desinlər ki, xoş gəlibdir bu yurda,
Oğul kimi vəd etsinlər qal burda! 
Söyləsinlər, yamac burda, yal burda,
Bu dağları qələmə al, yaz-yarat,
Talıstanı dünya sevir, kainat!

Vurğun da ki dayanmadı, tez yazdı,
Bu yerləri doğru yazdı, düz yazdı.
“Talıstan”ı bir nişanə, iz yazdı,
Əsrlərdən əsrlərə yadigar,
Əsər qaldı, bir də böyük sənətkar!

1998

ŞAİR DOSTUM ZƏLİMXANA

Allah sənə vergi verib,
Şerə, sözə sevgi verib.
“Sinədəftər” eşqi verib
Şair dostum Zəlimxana! 

Bir əqidə, məslək verib,
Xoş arzu, xoş dilək verib.
Yorulmayan ürək verib, 
Şair dostum Zəlimxana!
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Günəş olub doğan ana, 
Haqqa tərəf baxan ana . 
Yaşa səni doğan ana, 
Şair dostum Zəlimxana! 

Mövlud səni yaxşı duyur, 
Səs, ününü yaxşı duyur.
Sözün, sazın naxşı duyur, 
Şair dostum Zəlimxana! 

1994

ÜRƏK KÖLGƏNİZDƏ...

Vətəndaş qayalar, ər oğlu dağlar,
Böyük təmkininiz, dözümünüz var.
Sizi hövsələdən çıxarmadı heç,
Mız-mızı bulaqlar, deyingən çaylar!

Əqidə sahibi, məslək oğlusuz,
Əyilməz Babəksiz, qoç Koroğlusuz.
Çaxan ildırımsız, yağan dolusuz,
Sizdə gizlənibdir nərələr, haylar!

Turac sədalısız, siz qartal qıylı,
Yəhərbel atlısız, şəlalə yallı.
Ağarmış başlısız, müdrik kamallı,
İçib çeşmənizdən o tay-bu taylar!



İsmayıllı dağları

413

Ucalan günəşsiz, yüksələn aysız,
Ulduz çiçəklisiz hesabsız-saysız.
Mən sizsiz olmadım bir gün də yaysız,
Ürək kölgənizdə baharlar, yaylar!

1997

ÇİNAR

Sənin böyüklüyün, səxavətliyin
Məni heyran etdi qocaman çinar!
Əzəldən dəyanət, vüqar rəmzisən,
Səndə fil gücü var, ey azman çinar!

Tufana, sazağa sinə gərmisən,
Sən bir ərənmisən, yoxsa ərmisən?!
Hər yerdə özünü önə vermisən,
Ey qorxmaz ürəkli qəhrəman çinar!

Bir el kölgələnər yay günü səndə,
Min tarix yatıbdır sənin sinəndə.
Bu gözəl, mehriban, yaxşı günündə
Sənə tuş gəlməsin bir yaman, çinar!

Bu Mövlud Teymurun hünər adısan,
Tükənməz arzusu, xoş muradısan.
Sənin şərəfinə şeirlər yazan
Qələm yorulmasın heç zaman, çinar!

1984
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GÖZƏLDİR

Ucalırsan ucalığı görəndə,
Qızılgülü, tər zanbağı görəndə.
O çağlayan buz bulağı görəndə,
Deyirsən ki, bu yaz çağı gözəldir!

Dəyişəndə təbiətin havası,
Saralanda heyvaların libası,
Xoşa gəlir bülbüllərin avazı,
Ağacların boz yarpağı gözəldir!

Mövlud Teymur vurğunudur dörd fəslin,
Bu fəsillər bəzəyidir hər ilin.
Fəsillərə alqış deyək biz gəlin,
Fəsillərin hər bir çağı gözəldir!

1991

ÖMRÜN BAHARI

Gəncdi, gənclikdi,
Güldü, güllükdü.
Tüldü, tüllükdü,
Ömrün baharı!

Getsə də yadda,
Qalır eşq-odda.
Olub sər adda,
Ömrün baharı!
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Uca zirvədi,
Üzü kefədi.
Ülvi, türfədi,
Ömrün baharı!

Xətt kimi keçib,
Mət kimi keçib.
Qənd kimi keçib,
Ömrün baharı!

Şirindir bizə,
Köçüb bir izə, -
Xatirəmizə,
Ömrün baharı!

2004

APARDI

Bizim dost itirən vaxtımız deyil.
Məstan Günər

Tələbəlik dostumuz Həmid Cəbiyevə

Əcəl, ölüm vaxtsız gəldi, ay Ramiz,
Dostumuzu aramızdan apardı.
Bakir idi, büllur idi, tərtəmiz,
Cərgəmizdən, sıramızdan apardı!
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Nurlu dünya ona qucaq açmadı,
Çəmən soldu, nə bağça-bağ açmadı.
Onu tale, onu ömür qucmadı,
Alıb çoxdan, alıb azdan apardı!

Haray saldıq eşitmədi göy bizi,
Üstümüzə o yağdırdı çən, sisi.
Şehli idi çəmənlərin gül üzü,
Xoş ətirli bahar, yazdan apardı!

May, 2015

DAĞ ÇAYI

Gündüzlər, gecələr axar dağ çayı,
Nə yatar, dincələr, axar dağ çayı.
Dənizə çatanda nəfəsin dərər,
Yuyar üz-gözünü, saçını hörər!
Bəxş elər dənizə dözüm, dağ çayı,
Heyranam mən sənə özüm dağ çayı!

2004

MEŞƏ

Dənizlər dolub,
Çaylar çoxalıb.
Təbiətə də
Deyən baxılıb?!
Meşələr solmur
Baltalılardan!
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Ləzzət alırsan 
Pipdən, vələsdən,
Palıd, çinardan!
Bahar bunlara
Bir don biçib ki,
Şair bu yerdən 
Elə keçib ki,
Hələ getməyib
Damağından dad.
Deyir meşədə
Gözəldir həyat!

1999

KƏRƏMİN OĞLU

Kərəmin oğlu
Əkrəm Babayev.
Aləmin oğlu
Əkrəm Babayev!

Vətənpərvərdi,
Torpaq sevərdi.
Qeyrət, hünərdi
Kərəmin oğlu!

İsmayıllıda,
Güllü-allıda,
Olub anadan
Kərəmin oğlu!
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Meşələr şahı,
Saf, xeyirxahı.
Sevir Allahı
Kərəmin oğlu!

Oğuz, Qusarda,
Hörməti var da!...
Adı hər yanda
Kərəmin oğlu!

Qəzetlər ondan 
Yazıb hər an da.
İşıqda, danda
Kərəmin oğlu!

Palıd, çinarla,
Cökə, küknarla,
Girib qol- qola
Kərəmin oğlu!

Dost, ülfət səsi,
Həqiqət səsi,
Olub mərd səsi,
Kərəmin oğlu!

Meşə rəisi
Sevir yer, ərzi.
Ellər əzizi
Kərəmin oğlu!

2014
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TƏBİƏT NƏ GÖZƏL OLUR

Yenə yağış yağır, ildırım çaxır,
Yenə dodağımdan sözlərim axır;
Təbiət yuyunur, təbiət gülür,
Yarpaqlar, çiçəklər, güllər ütülür.
Hər yan parlaq olur, haphamar olur,
Meşə sığal olur, dağ tumar olur.
Ürək vəcdə gəlir, könül ilhama,
Elə bil hər tərəf dönüb bayrama.
Qartal öz dəmində süzür səmanı,
Xəyalım dolanır, gəzir səmanı,
Deyirəm, təbiət nə gözəl olur,
Oxunmamış şeir, bir qəzəl olur!

2005

AVDI QOŞQARA

Avdı Qoşqar,
Dağdı Qoşqar.
Alnı açıq,
Ağdı Qoçqar,
Bar yetirən 
Bağlar kimi,
Bağdı Qoşqar! -
O vaxtda da,
Bu vaxtda da!
Avdı Qoşqar,
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Nağdı Qoşqar,
Nisyə bilməz,
Haqdı Qoşqar!
Büllur, təmiz,
Safdı Qoşqar,
Avdı Qoşqar!
Ömrü-günü
Xoş bir səfa,
Yaylaq-hava,
Avdı Qoşqar.
Gülən tale,
Baxtdı Qoşqar.
Avdı Qoşqar!
Dağdı Qoşqar!
Həqiqətə
gözü açıq
Baxdı Qoşqar,
Avdı Qoşqar!
Bir ildırım,
Şimşək kimi
Çaxdı Qoşqar,
Avdı Qoşqar!

1989

BAHAR GƏLİR

Ətirli, xoş rayihəli
Gül-çiçəkli bahar gəlir,
Qaranquşlu, anadilli,
Kəpənəkli bahar gəlir!



İsmayıllı dağları

421

Göy yamacda, açıq döşdə
Parıldayır şeh gül üstə,
Durna süzür dəstə-dəstə 
Qaz-ördəkli bahar gəlir!

Yer isinir düşən nurdan,
Novruzgülü çıxıb qardan,
Xəbər verir çəmənzardan:
Əlvan rəngli bahar gəlir!

1977

DAĞ ÇAYI

Dağ çayı oxuyur, dağ çayı dinir,
Gah zilə yüksəlir, gah bəmə enir.
Şirin nəğməsində uyuyuram mən,
Onu özü kimi mən duyuram, mən!
Duyuram dağların vüqarıdır o,
Ətirli çiçəyi, baharıdır o!
Həvəsi tükənməz, arzusu bitməz, -
Deyirəm o çaya yoxdur bir əvəz!
O büllur, o təmiz güzgüsündə mən,
Görürəm, durmuşam bir düzündə mən!
Xəyala dalıram, şeir yazıram,
Şirin nəğməsinə qulaq asıram!..

1986
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ONDADIR
Talıstanlı aşıq dostum

Elman Şirvanlıya

Könül, Elman Şirvanlıya sağ ol de,
Əsl aşıq qanacağı ondadır.
Mehribanlıq, səmimiyyət, sadəlik,
Ataların gur ocağı ondadır!

Böyük bilir, kiçik bilir dünyada,
Nə bir giley, incik bilir dünyada.
Qaya kimi sərtlik bilir dünyada,
Boz dumanlı Baba dağı ondadır!

Oba gəzir, oymaq gəzir bu aşıq,
Çalır, deyir, meydan süzür bu aşıq.
Göhvər yayır, inci düzür bu aşıq,
Səxavətin saf bulağı ondadır!

Doydum demir çalmağından sazını,
Tərifləyir yurdun bahar, yazını.
Çoxa varmır yerdə qoyur azını,
Sözün safı, sözün sağı ondadır!

Mövlud Teymur yaşa səni söyləyir,
Dağ başında dağıt çəni söyləyir.
Hər sözünü yeni, yeni söyləyir,
Toy-mağarın yaxşılığı ondadır!

2006
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GÖZƏLDİR

Dəniz ləpə diliylə, 
Ağac yarpaq əliylə,
Qaya yastı beliylə,
Gözəldir!

Dağ çeşidli gülüylə,
Bağ ətriylə, iyiylə.
İnsan yurdu, eliylə,
Gözəldir!..

2001

MƏNİM GÖZƏL KƏNDİM

Mənim gözəl kəndim, ay qəşəng kəndim,
Yaraşıqlı kəndim, ay göyçək kəndim.
Mülayim, mehriban, ay mələk kəndim,
Mislin-bərabərin yoxdur dünyada!

Mənə doğma oldun, çox əziz oldun,
Təb oldun, dad oldun, mət-ləziz oldun.
Gücdə dağ, sevincdə bir dəniz oldun,
Mislin-bərabərin yoxdur dünyada!

Suların, çayların dumduru, büllur,
Barın bol, sərvətin aşıb-daşır gur.
Keçirir çöllərin, bağların qürur,
Mislin-bərabərin yoxdur dünyada!
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Mövlud da hüsnündən kam alır, doymur,
Ağac qabığını çərtmir, nə soymur,
Xətrinə nahaqdan söz deyən qoymur,
Mislin-bərabərin yoxdur dünyada!

1999

BUYNUZ

Ocağımsan, közüm, odum,
Oba Buynuz, binə Buynuz.
Uzaqdaydım, gəldim sənin
Qucağına yenə, Buynuz!

Baharda gül bitirirsən,
Min bir nemət yetirirsən.
Sevinc, şadlıq gətirirsən,
Ona, buna, mənə, Buynuz!

Çıraqbansan axşam, səhər,
Qayaların yastı, yəhər.
Göyçay çayı bir göy kəmər,
Sarılıbdır sənə, Buynuz!

Sakinlərin sözbaz, sehir,
Neçə nəğmə, neçə şeir.
Yetirmisən neçə şair,
Ucalmısan Günə, Buynuz!

1986
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QIZILAĞACIM 

Qızıla dönmüsən mənim gözümdə 
Ey qızıl hörüklü qızılağacım.
Duyuram gücünü hər bir sözündən
Ey polad biləkli qızılağacım!

Əzəldən əyilməz, məğrur olmusan,
Yersiz boşalmayıb, nə də dolmusan,
Şirin xəyallara daim dalmısan,
Ey sonsuz diləkli qızılağacım!

Xoşdur amalların, xoşdur kamların,
Böyük xəzinədir söz-kəlamların.
Vətənə hörmətdir ehtiramların,
Ey geniş. ürəkli qızılağacım!

1989

BAHAR GÜNƏŞİ

Doğdu bahar günəşi,
Verdi qərar günəşi:
Açsın güllər-çiçəklər,
Dərə, təpə, gədiklər!

Hər tərəf rəngli olsun,
Al-əlvan rəngli olsun.
İnsan ürəkli olsun,
Gülsün arzu-diləklər!

2004
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BÖYÜK MƏHƏBBƏT
Müəllim dostum Ramiz Əzizova

Qırx ildən artıq 
Müəllimdi o.
Hamı bilir ki 
Eldə kimdi o!?
Ədəbişünas
Bir elmdi o.
Kamil, bilici
Müəllimdi o!
Dərsini deyib
Mənimsədir o.
Şagirdləri də
Deyir: Sehir o!
Sevir Ramizi 
Bütün şagirdi,
Çünki qazanıb
O, eldə hörmət,
Böyük məhəbbət!..

2014

UNUDULMAZ ZƏHMƏTİ
Hakim İkram İnama

İkram huquqşünasdı,
Nə kəsdi, nə də asdı.
Sadə, səmimi yazdı,
Hər hökmü, hər fərmanı,
İncitmədi insanı!
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Daim haqqı gözlədi,
İnsanlığı gözlədi.
Aran, dağı, gözlədi,
Qovdu çəni, dumanı,
O qorudu vicdanı!

Əsl hakim idi o,
El bildi kim idi o.
Sadə, həlim idi o,
Kobuda hökm oxudu,
Ac qurda hökm oxudu!

Qanun nə deyirdisə,
Onu gətirdi səsə.
Güzəşt etmədi nəsə,
Haqla durdu, oturdu,
Yalan, şəri yatırdı!

Mövlud, Vətəni sevdi,
İmanı, dini sevdi.
Daim qanunu sevdi,
Qazandı şan-şöhrəti,
Unudulmaz zəhməti! 

2010

BULAQ

Dağların bağrından burulub çıxan,
Üzü aşağıya, arana axan,
Suyundan içəndə gözümə baxan,
Gözün sevənlərin gözüdür, bulaq!
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Ayrıla bilmirəm şəffaf gözündən,
O parlaq gözündən, o saf gözündən.
Əlacım budur ki, öpüm üzündən,
Qəlbimin ən şirin sözüdür bulaq! 

1990

BUYNUZUN

Nəhəng qayaları, uca dağları,
Sıldırım yalları fildi Buynuzun.
Bilməzsən hardasan, hansı yerdəsən,
Hər yanı çiçəkdi, güldü Buynuzun!

Canalı əlçatmaz, ünyetməz zirvə,
Maydərə yasəmən, bağça-bağ lalə.
Sığnağa bənzəyən yoxdu yer hələ,
Gözəl guşələri ləldi Buynuzun!

Şaxşaxa, Gərdənə, Gədik, Kərimdaş,
Bir ayrı aləmdi, dünyadı, qardaş.
Heç geri qalmayır o başdan bu baş,
Sağı da, solu da eldi Buynuzun!

Şimalı dağ-dərə, cənubu tala,
Göy çayı necə də düzəlib yola.
Arana söyləyir, bir baxın dala,
Yayı da küləkdi, yeldi Buynuzun!
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Ay Mövlüd, yanından axan dağ çayı,
Başına götürüb hayı, harayı.
Bürüyüb hər yanı nəğmə alayı,
Hər yanı danışan dildi Buynuzun!

1997

MƏNİM GÖYÇAY ÇAYIM

Sularında üzmüşəm,
Sahilində gəzmişəm.
Çığırmışam, izmişəm,
İndi bildim mən səndə!

Xatirələr yığnağım,
Ən səfalı oylağım.
Suları nur, çırağım,
Daim güldüm mən səndə!

Şirin nəğmə, söz idin,
Gülər gözlü göz idin.
Xislətimə düz idin,
Bir könüldüm mən səndə!

1998
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GÜNƏŞDƏN DEYƏK

Nə gözəl havadır bugünkü hava,
Bu günün eşqinə çalınsın “hava”.
Gəlin yol verməyək qara, qırova,
Günəşdən danışaq, Günəşdən deyək,
Bu gözəl neməti, varlığı öyək!

Torpağa can verir, torpağa qanad,
Göyərir qoynunda arzu, xoş murad.
Günəşsiz nə ömür olar, nə həyat,
Günəşdən danışaq, Günəşdən deyək,
Bu gözəl neməti, varlığı öyək!

Bu Mövlud Teymurun sözü Günəşdir,
Çəməni Günəşdir, düzü Günəşdir.
Yazdığı şerinin özü Günəşdir,
Günəşdən danışaq, Günəşdən deyək,
Bu gözəl neməti, varlığı öyək!

1996

GİRDİMANÇAY

Babadağdan baş alıb,
Axır arana doğru.
Bəzən suyu bulanıq,
Bəzən şəffaf, dumduru!

Bəzən coşur şir kimi,
Bəzən susur quzu tək.
Bağrı yanan çöllərə,
Axır böyük ruzu tək!
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Onu çöllər, çəmənlər,
Coşqun nəğməkar sanır.
Aynasında sənəkli,
Qız-gəlinlər daranır!

Yatağına sığmayır,
Yağışlı bahar çağı.
Qışda soyuq şaxtadan
Donur dili, dodağı!

Köksündə yel qanadlı,
Çaydaçapan at çapır.
İstəyini, kamını,
Bu göy sularda tapır!

Axarlı-baxarlıdır,
Burulğanı burulub.
Üstündən keçmək üçün,
Nəhəng körpü qurulub!

Sahilində bir zaman 
Cavanşir at oynadıb.
Bəlkə, şərbət suyundan
O, min yol içib, dadıb!

Tarixin çox qədimdir,
Suyu tükənməz çayım.
Yoxdur İsmayıllıda
Sənə bir əvəz çayım! 

1977
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BAXTDAN ENDI BIR ÖMÜR
Polis mayoru Səlimxan Əhmədovun

əziz xatirəsinə

Səlimxan xan kimiydi,
Bir şah, sultan kimiydi.
Ömrü dastan kimiydi,
Yaşayırdı ahəstə!

Təmkin idi, şəst idi,
Sadə, ötkəm, sərt idi.
Comərd idi, mərd idi,
Yaşayırdı ahəstə!

Üzü döndü sərt yelin,
Əydi budağın gülün.
Susdu neyi bülbülün,
Tökdü-qırdı ahəstə!

Çilikləndi bir ömür,
Taxtdan endi bir ömür.
Baxtdan endi bir ömür.
Yaşayırdı ahəstə! 

Mövlud, ürək nəyimiş? 
Üzü dönük şeyimiş, - 
Bir qəddar, zalım imiş,
Yaşayırdı ahəstə!..

Dekabr, 2014
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PÖHRƏ

Pöhrə-doğulan uşaq,
Qayğı, istək istəyir.
Tutsun əlindən onun,
Həyan, kömək istəyir!
Boy atsın nur havada, 
Asimana ucalsın. 
Bu yollarda üstünü, 
Nə duman, nə çən alsın!
Qəlbində ümid-inam,
Nazlanır, pərvazlanır.
Çıxıb tufandan, qardan,
Baharlanır, yazlanır!
Açan yarpaqlarında 
Nəğmə seli görünür. 
O, həyat duyğuludur,
Yurdu, eli görünür!

1994

KƏNDIM

Başının üstündə dağlar xəyallı,
Ayağı altından Göyçay çay axır.
Çölləri, düzləri cüyür, marallı,
Hərdən çəkir gərdən dörd yana baxır! 
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Baxır gözəl kəndin gözəl hüsnünə, 
Kaş belə kəndimiz olaydı deyir.
Ötürüb köksünü, heyfslənir çox,
Ayrılıb xəyaldan otunu yeyir!

Heyran-heyran baxıb axşamüstü mən, - 
Bu kəndin əlçatmaz gözəlliyinə,
Deyirəm, soyunub öz paltarımı,
Kaş bata biləydim sənin göyünə!

1999

GÖZƏLLƏŞƏN HƏYAT

İnsan ümidsiz olsa,
Yaşamağına dəyməz.
Güman kimi dolaşar,
Qara, ağına dəyməz!
Ümid sudu, havadı,
Yer, göydü, kainatdı.
Ümidlə gözəlləşən
Olduğumuz həyatdı!

2007 

BIR BAĞBAN OLASAN

Əsl vətəndaşı olasan elin,
Qardaşın qardaşı olasan elin.
Ağıllı ağ başı olasan elin,
Ağzından nəsihət, öyüd tökülə!
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Desinlər, ilahi, tanrı oğludu,
Düzün, həqiqətin, haqqın quludu.
Getdiyi müqqədəs Allah yoludu,
Bürünüb ətirli çiçəyə, gülə! 

Ay Mövlud, dünyada ağ iş görəsən,
Soldan keçməyəsən, sağ iş görəsən,
Bir bağban olasan bağ iş görəsən,
Nə ağac quruya, nə bir gül ölə!

2000

XOŞ GÖRDÜK
Zəhmətkeş dostum  

İlqar Babayevə

Ay fəhlə İlqar,
Salam xoş gördük!
Yaz-yay, qış-bahar,
Salam, xoş gördük!

Halal əməyin,
Daşdan çörəyin, -
Çıxır, diləyin,
Salam, xoş gördük!

Vətəndaş, vətən,
Xoş neydə ötən.
Qabaqda gedən,
Salam, xoş gördük!
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Murazın böyük,
Avazın böyük.
Çox, azın böyük,
Salam, xoş gördük!

Dost, dosta dostsan,
Bir soy-kök, adsan.
Mövluda dostsan,
İlqar, xoş gördük! 
Salam, xoş gördük!

2013

MAHIR SƏYYADA DÖNDÜM

Dərə keçdim, dağ aşdım,
Qıjov çay kimi daşdım.
Ətrafıma nur saçdım,
Neçə şikar ovladım! 

Mahir səyyada döndüm,
Nər oğlu nər göründüm.
Nə arxada süründüm,
Öndə çəkildi adım!

Mövluda iş buyurdun,
Demək, kaşanə qurdun.
Dünən nəyi sorurdun,
Oldu cavabım aydın!..

2001
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BIZƏ NƏ DEYIR

Gəlin bir olaq,
Saf, büllur olaq, 
Araz, Kür olaq
Axaq vətəndən!

Sevinək, gülək
Ay tək dikələk.
Gün tək yüksələk,
Baxaq vətəndən!

Dünyanı görək,
Cahanı görək,
Hər yanı görək
Çıraq vətəndən! 

Xaric neynəyir,
Görək, nə yeyir.
Bizə nə deyir
Uzaq vətəndən! 

Deyir yaxınsız,
Vardan axınsız,
Ötür dil-ağız,
Bu dağ vətəndən!

2002
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ANA KƏNDIM

Yenə gəldim doğma kəndə,
Qəlbim güldü, könlüm güldü.
Bu ətirli bənövşədi,
Bu da lalə, qızılgüldü!

Salamladı dağlar məni,
Çöllər məni, düzlər məni.
Əfsunladı xoş baxışlar,
Şirin-şirin sözlər məni!

Ucaboylu çinar mənə
Süfrə açdı kölgəsində.
Bir doğmalıq hiss elədim
Bu yerlərin nəfəsində!

Elə bil ki, mən cənnətin
O yeddinci qatındayam.
O möhtəşəm Çənlibeldə,
Koroğlunun atındayam!

Daha mənim bu dünyada
Nə dərdim var, nə də sərim.
Sən nə qədər mehribansan,
Ana kəndim, doğma yerim!

1986
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ÇİÇƏK ƏTRİ

Küdurəti sürüdü,
Yer üzündən kürüdü.
Düz-dünyanı bürüdü
Çiçək ətri, gül ətri!

Sevinc verdi əllərə,
Eşq dilədi dillərə.
Toy bəxş etdi ellərə 
Çiçək ətri, gül ətri!

Hər yan nura qərq oldu,
Fərəh açdı, qəm soldu.
Candan tikanı yoldu 
Çiçək ətri, gül ətri!

Uçdu könül arzusu,
Açdı həyat ruzusu.
Oldu elin ulusu,
Çiçək ətri, gül ətri!

Nabran, 2008

BİR İSTƏYİM, 
MURADIM VAR

Burax məni çıxım gedim,
Təbrizimə baxım gedim.
Öz izimə baxım gedim,
Arzum qəlbdə gerçək olsun!
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Atıb tutsun sevinc məni,
Qəm etməsin girinc məni.
Eyləyin bir qılınc məni,
Darda sizə gərək olsun!

Qartal kimi qanadım var,
Gözəl keçən həyatım var.
Bir istəyim, muradım var,
Vətən vahid, bir, tək olsun!

2005

MAVI GÖYƏ BAX 

Güldə gözəlliyə, zərifliyə bax,
Ən təmiz qoxuya, təmiz iyə bax.
Ətrindən məst olan mavi Göyə bax,
Yerin cəlalına əhsən söyləyir!

Doymayır boylanıb baxmaqdan Yerə,
İstəyir bu Yeri o çəksin şerə,
Odur ki o gedir xəyala, fikrə,
Hər sözü, kəlməni yağış eyləyir!

Deyir ki, ən böyük yağışdır şeir,
Hər gülə, çiçəyə qüvvət, güc verir.
Yellər də ətrini elə yetirir,
Ellər də mənimtək afərin deyir!

1992
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GÖYÇAY ÇAYI

Nehrə kimi çalxalanır,
Baba dağa arxalanır.
Düz-arana yönün salır,
Göyçay çayı, Göyçay çayı!

Bağ-bağçaya ruzu olur,
Yağış yatdı quzu olur.
Leysanlarda hirslə dolur,
Göyçay çayı, Göyçay çayı!

Axıb-gedir Kürə tərəf,
Çatan kimi olur tələf.
Bizim yerdə bizə şərəf,
Göyçay çayı, Göyçay çayı!

Sularında üzdük quştək,
Dedik necə gözəl, qəşəng!
Heyif ömür olub gödək,
Göyçay çayı, Göyçay çayı!

Qocalsam da gen düşmərəm,
Qucağında gördüm aləm.
Sənsən şerim, sənsən nəğməm,
Göyçay çayı, Göyçay çayı!

1987
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BU DÜNYA

O gördüyün dünya bu dünya deyil,
Orda yalan göyərirdi ilbəil,
Həqiqətin görməyirdi gözü bil,
Əldə çəlik dolanırdı hər yanı!

Dağılırdı ölkə başdan, binadan,
Bu həna da deyildi o hənadan, -
Məşdi İbad düz demişdi anbaan:
Doğulmuşam, görməmişəm bu günü!

Mövlud Teymur, burax getsin çən, sisi,
Bu aynanın düz göstərir bu üzü.
Tərifləsin o dünyanı lap yüzü,
Mənə xoşdur bu dünyanın “düyün”ü,
Bu dünyanın gözəldir toy-düyünü!

2005

AZƏRBAYCAN BAYRAĞI

Sən yurdumun yenlməz
Əbədiyyət vüsəti.
Əsrlərdən əsrə
Yaşadır məhəbbəti,
Azərbaycan bayrağı!
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Cövhərində od, alov,
Qanında Araz coşur.
Arzun, eşqin, muradın,
Neçə ölkə dolaşır,
Azərbaycan bayrağı!

Sənsən yurdu ucaldan,
Zirvələrə aparan.
Maneələri, sədləri,
Qıran, atan, qoparan,
Azərbaycan bayrağı!

Mövlud sənin adına,
Sözdən çələng toxuyur.
Sən elə bir əsərsən, 
Səni ellər oxuyur,
Azərbaycan bayrağı!

1998

HƏQİQƏT OLUB

Həyat təmizləri sevir həmişə,
Hər vaxt təmizləri sevir həmişə.
Ucanı, sərvəri sevir həmişə,
Ayaqda gəzənlər natəmizlərdi!
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Anan, baş bilən də elə onlardı,
Dərdini ötürən yelə onlardı.
Oxşayan çiçəyə, gülə onlardı,
Ayaqda gəzənlər kol-fərsizlərdi!

Qızılgül, qərənfil olan təmizlər, 
Sevməyir dünyada yalan təmizlər.
Doğruyla boşalan, dolan təmizlər, -
Deyir şər danışan gərəksizlərdi!

Mövlud, həqiqətən, həqiqət olub, 
Məhəbbət, sədaqət, ünsiyyət olub. 
Şan-şöhrət, ad, hünər, ləyaqət olub, 
Döyünən saf ürək, düz təmizlərdi! 

1993

MƏNİM ÖMÜR YOLUMUN

Sevincimin həddi yox,
Hüdudu, sərhəddi yox.
Fitnəsi yox, fəndi yox –
Mənim ömür yolumun!

Təmizlikdir şüarı,
Çoxdur dözüm, vüqarı.
Çiçək açıb baharı
Mənim ömür yolumun!
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Bəhrəsi çox, barı çox,
Alması çox, narı çox.
Yaz gülü, qış qarı çox,
Mənim ömür yolumun!

Kimsə deməz kasaddı,
Dağınıqdı, bərbaddı.
Hər işi düz, babatdı
Mənim ömür yolumun!

1984

TÜKƏNMƏZ HƏVƏS

Atamdan öyrəndim ata yolunu,
Qırıb tullamağa tikan kolunu.
Daim təmizlədim sağı, solunu
Gözəl arzuların, xoş diləklərin!

Sığındım köksünə haqqın, düzlüyün,
Çıxdım axırına ikiüzlüyün.
Dayandım fövqündə dumansız göyün
Burub qulağını böhtanın, şərin!

Hər yerdə, hər zaman saflıqdan dedim,
Büllur şəlalədən, bulaqdan dedim.
Bu ana vətəndən, torpaqdan dedim
Tükənməz həvəslə hey şirin-şirin!

1994
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ZİRVƏ

Dağı-daşı dolandım,
Yazı, qışı dolandım.
Naşı-naşı dolandım,
Zirvə mənə güc verdi!

Şahanə görkəm aldım,
Dəyanət, ötkəm aldım.
Nə çox, nə də kəm aldım,
Zirvə mənə güc verdi!

Sonsuz səxavətdi bu,
Böyük məhəbbətdi bu.
Dünyayla vəhdətdi bu,
Zirvə mənə güc verdi!

2004

GÜLƏN GÜNÜM

Dərə, təpə, düz, gədik,
Bir də xınalı kəklik,
Çöllərdəki çiçəklik...
Gözüm, könlüm ordadı,
Burda ruhum dardadı!

Yada düşür ötən çağ,
Gözümdədir bağça, bağ.
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Yağır üstümə yarpaq,
Artır dövlətim, varım,
Sanki dönür baharım!

Deyib gülən günümdü,
Dünya səsim, ünümdü.
Toyumdu, düyünümdü
Uçan durna dəstəsi,
Hər nəğməsi, bəstəsi!

Mövlud, sevincini böl,
Gəl-gəl deyir çəmən, çöl.
Hər axan çay, duran göl,
Sənin alın tərindi,
Həzin nəğmələrindi!

2006

BÜLBÜL

Ürəyimi oxşadı
Çiçək ətri, gül ətri.
Zilə qalxdı bülbülün
Hər xoş sözü, xoş sətri!

Əfsunladı ruhumu,
İtdi giley, həm umu.
Bəlkə gözəllik bumu?
Qəlbdə ucaldı xətri!
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Mövlud bülbül məftunu,
Sökər qəfəs-qutunu.
Vurar ona odunu,
Bülbülün çöldür yeri!

1997

GƏRƏKDİ

Bu təzəbinələr çətinlik çəkir,
Onlara himayə, kömək gərəkdi.
Onların evini isindirməyə,
Könlünü almağa ürək gərəkdi!

İş vermək lazımdı işləməyənə,
Əzizdir, doğmadır onlar vətənə.
Heç zaman düşməsin dara, çətinə,
Yorulmaz, usanmaz bilək gərəkdi!

Əzəldən qaydadı bizdə əl tutmaq,
Xeyirxah işlərlə ürəyə yatmaq,
Əməldə Vurğuna, Rəsula çatmaq,
Xoş ömür, xoş həyat sürək gərəkdi!

Mövlud, bu dünyada yaxşılıq qalar,
Qulluq eləməsən gülə, saralar.
Bizdə əl tutmayan çox tək-tək olar,
Ürəyi süfrə tək sərək gərəkdi!

2006



İsmayıllı dağları

449

KƏNDIMƏ

Yurd-yuvası geniş olan,
Otluq olan, örüş olan,
Yoxuş olan, eniş olan,
Dağlarına qurban olum!

Axşam olan, səhər olan,
Şərbət olan, şəkər olan,
Nübar olan, bəhər olan,
Bağlarına qurban olum!

Mövlud, nəğmə, şeir olan,
Güc, dəyanət, təpər olan,
Hünər olan, zəfər olan,
Çağlarına qurban olum!

2002

ZIRVƏLI DAĞA

Çiçəklərin işvə satır, naz satır,
Bulaqların şərbət dadır, bal dadır.
Zirvələrin ulduzlara əl atır,
Ətəyində qatı lillər üyünür!

Yamacında güllər gördüm pörtübdür,
Duman gördüm, gen dərəni örtübdür.
Palıd gördüm, min yaşını ötübdür,
Çinar gördüm gəncliyiylə öyünür!
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Sərt tufanlar iz salsa da üzündə,
Saxlamısan varlığını özündə.
Sənin məğrur gen sinəndə, köksündə,
Koroğlunun ürəyidir döyünür!

Aprel, 1977

ANA VƏTƏN

Qoynu ana beşiyi,
İsti ana ürəyi.
Diləylərin diləyi,
Ana Vətən, can Vətən!

Sənsiz boşdu kainat,
Soyuq daşdı kainat.
Sənlə xoşdu kainat,
Ana Vətən, can Vətən!

Ağac sənsən, çiçək sən,
Gözəl sənsən, göyçək sən.
Mələk sənsən, mələk sən,
Ana Vətən, can Vətən!

Ürək sənsiz isinməz,
Külək sənsiz əsinməz.
Xəyal sənsiz gəzinməz,
Ana Vətən, can Vətən!
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Sən arzusan, ilhamsan,
Məhəbbətsən, inamsan.
Əziz, doğma anamsan,
Ana Vətən, can Vətən!

2002

İSMAYILLI

Sakini olduğum İsmayıllının
Alnı açıq olub, üzü ağ olub.
Zəhmətlə yüksəlib, əməklə qalxıb,
Tükənməz sərvəti uca dağ olub!

Başını qürurla uca, dik tutub,
Sevinclə boy atıb, qəmi unudub.
Dağında, daşında xəzinə yatıb,
Ellərə səs salan Baba dağ olub!

Məğrurluq rəmzidir, gözəllik notu,
Dərdlərə dərmandır çiçəyi, otu.
Gəzib dolaşdıqca bu doğma yurdu,
Ürək də açılıb, can da sağ olub!

Əvəzsiz nemətdir suyu, havası,
Otlayır talada ceyran balası.
Bürüyüb ətrafı işvəsi, nazı,
Günəşüzlü olub, gülyanaq olub!
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Mövlud, vəsf etməklə, rəsmə çəkməklə,
Qurtarmaz tərifi milyon deməklə.
Çoxunu söylədin sən ki ürəklə,
Nəğməyə çevrilən bu oymaq olub!

2000

ANA KƏNDIMDƏ

Qapım-bacam var, 
Bağım, bağçam var.
Tutum, alçam var
Ana kəndimdə!

Hər yan can deyir,
Qurbanam deyir.
Yurda yan deyir
Ana kəndimdə!

Sevirəm dağı,
Odu, ocağı,
Hər bir bucağı
Ana kəndimdə!

1999

QEYRƏTLI OĞLUYAM  
AZƏRBAYCANIN

Mən geniş ürəkli, açıq qabaqlı,
Həm ürəyi açıq, barlı, budaqlı,
Vətənə, torpağa, millətə bağlı,
Qeyrətli oğluyam Azərbaycanın!
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Babəkdən, Nəbidən dərsimi aldım,
Haqqa, ədalətə meylimi saldım.
Odur ki dəyişməz xislətdə qaldım,
Qüdrətli oğluyam Azərbaycanın!

Babam Baba dağa söylədim ki mən,
Nəvən götür-qoyu öyrəndi səndən.
Hər yerdə sehrilə qabaqda gedən,
Hikmətli oğluyam Azərbaycanın!

1996

ELLƏR, AY ELLƏR

Qılığım, istim,
Mehrim ipisti.
Bütövəm, bütün,
Ellər, ay ellər!

Mənim devizim,
Ləpirim, izim,
Olub haqq, düzüm,
Ellər, ay ellər!

Heç kim deməz ki,
Sındırdın bərki,
Buraxdın ərki,
Ellər, ay ellər!
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Yumşaq, həliməm,
Doğma elinəm.
Verən əlinəm,
Ellər, ay ellər!

Mövlud düz deyir,
Sözdən don geyir.
Haqdan dərs deyir,
Ellər, ay ellər!

2007

O MƏNIMDIR,  
MƏN ONUN

İsmayıllısız mən nəyəm,
Qanadı qırılmış bir quş.
Bütövlüyüm onunladır,
Bunu çoxdan ürək duymuş!

O yurd varsa, mən də varam,
Onsuz buzam, qarlı qış.
Tez sağalır, vallah, yaram
Olanda qəlbim ona tuş!

O mənim ilk and yerim,
Səcdəgahımdır, bilin.
Daşıyır şux adını
Ürəyində bir elin!
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Hamı bilir, duyur ki,
O mənimdir, mən onun.
İkimiz də əzəldən
Oğluyuq Od yurdunun!

1996

ATA YURDU

Harda olsam çəkir məni
Ata yurdu, ata yurdu.
Gül ətrinə bükür məni
Ata yurdu, ata yurdu!

Babam ruhu, eşqi gəzir,
Bağça, bağa gülü düzür.
Yad kolları kəsib üzür
Ata yurdu, ata yurdu!

Şirin nəğmə, bayatıdı.
Şahə qalxan Qıratıdı.
Koroğlunun qanadıdı
Ata yurdu, ata yurdu!

Basılmazdı əsgər oğlu,
Sərhəd oğlu, səngər oğlu.
Yolu hünər, zəfər yolu,
Ata yurdu, ata yurdu!
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Həqiqəti deyir Mövlud,
Nə kədər ye, nə də qəm ud.
Qorxmaz ərdi, cəsur igid,
Ata yurdu, ata yurdu!

Nabran, 2008

CƏNNƏTMƏKAN

Göyçay çaydan bir qol düşüb
Bəxtimizə, kənddən keçir.
Bu çayın ağ sularından
Səfər tala, Sığnaq içir!

Çöllər boyu susuzluqdan
Çəkmir cəfa canlı, cansız.
El məsəli düz deyilib:
- Sulardadır həyat yalnız!

Pöhrələr qol-budaq atır,
Ucalıb arzuya çatır.
Yayda sərin kölgəsini
İnsanların üstə atır!

Budur kəndin gözəlliyi,
Gələn həyat tapır burda.
Cənnətməkan yerdi deyib, -
Bu torpağı öpür burda!

Buynuz, 2007
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BULAQ

Axırsan el üçün, yoldan ötənçün,
Nə alqış, nə də ki tərif güdürsən.
Yanan ürəkləri, təşnə qəlbləri
Soyuq şərbətinlə sərin edirsən!
Bu böyük, əvəzsiz yaxşılığınla
Heç zaman təşəkkür gözləməyirsən!
Elə buna görə xoşlayıb səni,
Ey bulaq, qarşında diz çökürəm mən!..

1989

DÜNYADA

Arım, pətəyim kimi,
Gülüm, çiçəyim kimi.
Bayatı, deyim kimi,
Zinət yoxdur dünyada!

Tüstülənir sobalar,
Nə xoşbəxtdir obalar.
Hər tərəfdə sevinc var,
Möhnət yoxdur dünyada!

Çay axır ömür kimi,
Araz kimi, Kür kimi.
Bu göy kimi, yer kimi,
Cənnət yoxdur dünyada!
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Ürəklərə axın tək,
Qəlbə doğma, yaxın tək,
Rəsul, Müşfiq, Vurğun tək,
Sərvət yoxdur dünyada!

2004

BU TORPAQ  
ELƏ ƏZIZ

Dağları uca-uca,
Bulaqları saf, təmiz.
Bu torpaq elə gözəl,
Bu torpaq elə əziz!

Niyə gəzək, dolanaq,
Qürbətdə veyil-veyil.
Tanrı böyük cənnəti
Bizə verib, qardaş, bil!

Sevincdən dönüb gülə
Gücü, əzmi, qüdrəti!
Oğul gərək, qız gərək
Sevindirə milləti!

2003
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İŞ IŞ OLANDA

İş gör, iş olsun,
Yüksəliş olsun.
Ən xoş bir gəliş,
Bir gediş olsun.

Rəhmət oxunsun
Qurub-tikənə.
Evlər ucaldıb,
Yollar çəkənə!

Alın tərinin
Yox bir əvəzi.
Gücü qurudar
Dərya-dənizi!

İş iş olanda,
Hünər görünər.
Sünbül dolanda,
Zəfər görünər!

Bayraq edilər
Adı zəhmətin.
Eldə, vətəndə
Olar hörmətin!

1999
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DUYĞU

Vətəndaşlıq duyğusu,
Qəlbi böyüklərdədir.
Bunun bariz nişanı,
Ərəndədir, ərdədir!

Solmaz bahardı, yazdı,
Xoş arzudu, murazdı.
Titrək nəğmə, avazdı,
Təmiz ürəklərdədir!

Çınqısı kimdə varsa,
Çətin mərcdə uduza.
Dönər nurlu ulduza,
Eşqi mələklərdədir!

2001

GETDI KƏNDIMIZDƏN  
ZAKIRIN OĞLU

Xəzərin göy sularında bir qız və bir oğlanı 
xilas etdikdən sonra zalım dalğalarla qar-
şılaşan gənc polis Zaur Nuralıyevin nakam 

ömrünə

Üzməyi bilirdi, üzgüçü kimi,
Dalğaları dəllək ülgücü kimi
Kəsib doğrayırdı bir dilim kimi,
Baş vurub çıxırdı dərin sularda,
Arxayın üzürdü sərin sularda!
Demə, qəddar imiş bir gün sular da!..
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Zaur qürur idi gənclər içində,
O qalib gəlirdi mərclər içində.
Çevik, qıvraq idi sel-su keçəndə!
Dənizlər, dənizlər, yaman dənizlər,
Bəzən aman vermir, aman dənizlər...
Atdı, oxun atdı, kaman dənizlər!..

Son qoydu Zaurun sütül ömrünə,
Bu çiçək ömrünə, sünbül ömrünə.
Ağla, yan, ay ellər, bu kül ömrünə,
Getdi kəndimizdən Zakirin oğlu,
Başımdan getməyir qəm-fikrin, oğlu,
Bu geniş səmanın, bu yerin oğlu!

Nolar...Allah bizə qəza verməsin,
Gözəl elimizə qəza verməsin.
Nə çoxa, nə də ki, aza verməsin,
Getdi kəndimizdən Zakirin oğlu,
Çəmən, düzümüzdən Zakirin oğlu,
Cığır, izimizdən Zakirin oğlu!..

Buynuz, Avqust, 2015 

BIR DIL GÖSTƏRIN MƏNƏ

Bu dilimə bənzəyən
Bir dil göstərin mənə.
Bürünsün səhər, axşam
Çiçəklərin ətrinə!
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Vəsf etsin el-obanı,
Bizi xürrəm eləsin.
Şeyda bülbülləri də
Dilim heyran eləsin!

Ahənginə bənzəsin
Ahəngi şəlalənin.
Nəfəsinə bənzəsin
Nəfəsi tər lalənin!

Bir dil göstərin mənə,
Səlis, rəvan, oxunaq.
Azərbaycan dilidir
Yer üzündə bu, ancaq!

2001

ƏN GÖZƏL XALQ

Düz yaşamaq yaxşıdı,
Bir üz, sifət yaxşıdı.
Haqqa afərin demək,
Pisə nifrət yaxşıdı.
Çünki gördüm həyatda
Əvəz yoxdur yaxşıya,
Hörmət, izzət, ehtiram,
Sevgi çoxdur yaxşıya!
Odur ki hər bir kəsə,
Düz yaşa, haqq dedim mən.
Belə oğlu olana
Ən gözəl xalq dedim mən!

1993
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DOYUNCA

Bahar, sevgilimsən, gözüm nurusan,
Payızdan sulusan, qışdan qurusan.
Bənövşə izisən, nərgiz yolusan,
Gəl səni bağrıma basım doyunca,
Qəlbimin başından asım doyunca!

Göstərim aləmə deyim, gözəlsən,
A çaylar ahəngim, neyim, gözəlsən.
Səninlə al-əlvan geyim, gözəlsən,
Gəl səni bağrıma basım doyunca,
Qəlbimin başından asım doyunca!

Səndən doydum deyən hələ olmayıb,
Əsən mehə əvəz, yelə olmayıb.
Yaraşıq bu yurda, elə olmayıb,
Gəl səni bağrıma basım doyunca,
Qəlbimin başından asım doyunca!

Mövlud istəyinin qulu olubdu,
Qanadı olubdu, qolu olubdu.
Səninlə boşalıb, dolu olubdu,
Gəl səni bağrıma basım doyunca,
Qəlbimin başından asım doyunca!

2006
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MƏNIM  
SƏDƏFLI SAZIM

Çağla, köksüm məlhəmi,
Çağla, dağıt qəmimi.
Möcüzəmi, sehrmi,
Mənim sədəfli sazım!

Əsrlərdən soraqmı,
Bir çağlayan bulaqmı?
Bayatımı, tuyuqmu,
Mənim sədəfli sazım!

Qollarıma güc verən,
Əzm, qüvvət gətirən.
Koroğluya hay verən,
Mənim sədəfli sazım!

Dədəm Qorqud nəfəsli,
Qoç Koroğlu həvəsli.
Ələsgər, Alı səsli,
Mənim sədəfli sazım!

Tütyadanmı yoğrulub,
Köksü günəşlə dolub.
Eldə müqəddəs olub,
Mənim sədəfli sazım!

1997
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YAŞA, EY DÜNYAM

Könlüm sevindi,
Dindi, nə dindi.
Bu yer mənimdi,
Bu göy mənimdi!

Göydə bərq vuran
Ulduzlar arzum.
Tükənməz-bitməz
Gülən murazım!

Ay bir qolumdu,
Gün bir qolumdu.
Sonsuz üfüqlər
Sağım, solumdu!

Yaşa, ey dünyam,
Məmləkətimsən.
Odlar diyarım,
Sən vətənimsən!

2006

BU DÖVRAN, BU ÇAĞ

Vətənin vətəndaş oğlu olmağa,
Murova çıxasan selə baxmağa.
Onunla qol-boyun olub axasan,
Xəzər sahilinə gedib çıxasan!
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Açasan köksünü dəniz mehinə,
Batasan sahilin qumlu şehinə!
Deyəsən nə gözəl yerlərdir bura.
Qoşulub qağayı, ağ dalğalara,
Çırpasan özünü sal qayalara,
Deyəsən bu qaya, bu dağ mənimdir,
Bu dövran mənimdir, bu çağ mənimdir!..

2001

YELMAR OĞLU RZA IDI 

Müəllimlərimdən biri,
Dərs deyən, dərindən biri, -
Göyündən, yerindən biri,
Yelmar oğlu Rza idi!

Məktəb, təlim, görk, dərs idi,
Odlu nəfəs, həvəs idi.
Sorsalar o deyin kimdi?
Yelmar oğlu Rza idi!

Yorulmayan, usanmayan,
Hədər yerə dayanmayan.
Gerçək, doğru, haqqı sayan,
Yelmar oğlu Rza idi!

Peşəsinin vurğunuydu,
Gücə-gündüz yorğunuydu.
Ağzımızın tamı, dadı,
Yelmar oğlu Rza idi!
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O xoş günlər qaldı geri,
Qəlbimizdə durur yeri.
Hər bir sözü, hər bir sətri,
Yelmar oğlu Rza idi!

1982

SƏRIN MEŞƏ

“Sərin meşə” sərinlətdi könlümü,
Göylər kimi dərinlətdi könlümü.
Şərbətlətdi, şirinlətdi könlümü,
İçə-içə çeşməsinin suyundan!

Ağacının budağında yelləndim,
Yelləncəkli çardağında yelləndim.
Ürək açan güllərində gülləndim,
Doyammadım büsatından, toyundan!

Mövlud bura min yol gəlib-gedəcək,
Quşlarının dilləriylə ötəcək.
Arzusuna, murazına yetəcək,
Yarıyacaq baharından, yayından!

2006

BƏNÖVŞƏ

Kol dibində bənövşəni
Yazıq sayan, yazıq sənə.
Dirigözlü qız kimidi,
Sinə gərib duman-çənə!
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Yağış onu, dolu onu
Zərrə haldan salmayıbdı.
Kimsəsiz də olduğundan
Fikrə, qəmə dalmayıbdı!

Kim deyir ki qəddi bükük,
Ürəyi ki düz kimidi.
Pis nəzərlə baxanların
Sinəsinə biz kimidi!

Onun kimlə nə işi var,
Yaşayır öz aləmində.
El-el gəzir, o dolanır
Mövludun da qələmində!

2005

BAHAR

Yenə dərələrdə çağladı sellər,
Oyandı çiçəklər, oyandı güllər.
Yaşıl geyimində göründü çöllər,
Necə də bəzəndi vadi, bələn, düz!

Dəyişdi büsbütün yer də, səma da.
Gözəllik ələndi daşa, quma da.
Qaranquş gətirdi pənah yurduma,
Açıldı ürəklər, keflər oldu yüz,
Bahar öz işini gördü doğru, düz!

1984
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UCA DAĞLAR ÜZÜN AĞI

Dağı dağa bənzətməyin,
Dağ var dağdan uca olur.
Dözümü də, vüqarı da
Fərqli, ayrı, məncə, olur!

Dağ var azman qüdrətlidi,
Qüvvətlidi, vüsətlidi.
Şan-şövkətli, şöhrətlidi,
Müdrik, aqil, qoca olur!

Baba dağı baba kimi,
Olub bir el, oba kimi.
Oxşar nəvə ürəyimi,
Sözü uca-uca olur!

Kəpəz, Qoşqar dağlar dağı,
Savalan da göylər tağı.
Uca dağlar üzün ağı,
Açılan tər qönçə olur!

2001

DƏRIN DƏRƏ3

Dağların qoynunda bu Dərin dərə,
Bənzəyir al-əlvan gül buketinə.
Deyirəm, necə də yaraşıq verir,
Bu Dərin dərə də ana Vətənə!

3 İsmayıllıda yer adıdır
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Maral bərəsində bəzən tapılmaz,
Bu dərə içində uyuyar, yatar.
İşvəni, qəmzəni gözəllər deyil,
Burada çiçəklər, tər güllər satar!..

Cüyür öz yolundan çox vaxt gen düşər,
Bu güllər qoynunda dolanar, gəzər.
Gündüzlər başına günəş zər çilər,
Gecələr ulduzlar hüsnünü bəzər!

Dağların qoynunda bu Dərin dərə,
Bənzəyir al-əlvan gül buketinə.
Deyirəm, necə də yaraşıq verir,
Bu Dərin dərə də ana Vətənə!

1977

CAVAN ÖMÜR

Qocalıq ağır dərddi,
Görməyim qocalığı.
Burax getsin uzağa,
Gəlməsin ucalığı!
Mənə cavan ömür ver,
Həmişə yaşıl olsun.
Qırmızıda qalmasın,
Daim yaşılda qalsın!
Ümmanlar keçim, gedim,
Zirvələr fəth eləyim.
Arzumu, istəyimi,
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Ulu dağa diləyim!
Onun kimi şəst olum,
Ötkəm olum, sərt olum.
Həyatda qoy əbədi,
Qoçaq olum, mərd olum!

2007

DÜNYASIDIR

Dünya haqqın, ədalətin,
Mərifətin dünyasıdır.
Təmiz, ülvi məhəbbətin,
Sədaqətin dünyasıdır!

Nəyə gərək yalan, böhtan,
Şər uydurub, ara qatan?!
Həqiqətə yoxdur batan,
Həqiqətin dünyasıdır!

Mövlud nədən desin, hardan?!
Gözəllikdir qəlbə yatan!
Xoş arzuya, kama çatan
Ünsiyyətin dünyasıdır!

1994
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Uğur gətiṙdi ̇Azərbaycana ............................................................... 7
Azərbaycan ........................................................................................... 7
Müstəqil̇ Azərbaycana ...................................................................... 8
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Səbiṙli ̇ol ................................................................................................. 212
Ata məskənim ...................................................................................... 213
Görəsən .................................................................................................. 214
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Əmiṁ qızı səlmi ̇bacıya  ................................................................... 394
Görmədi ̇gözlər səni ̇.......................................................................... 396
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Dünyam məniṁ  ................................................................................. 400
Anamı çağırın....................................................................................... 401
Anam ....................................................................................................... 402
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Kərəmiṅ oğlu ....................................................................................... 417
Təbiə̇t nə gözəl olur .......................................................................... 419
Avdı qoşqara ........................................................................................ 419
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