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MÜƏLLİF HAQQINDA 

Rahilə Qaralova (Kazımova) Seyfəddin qızı 1967-ci 
ildə noyabrın 28-də Borçalı mahalının sazlı-sözlü və 
eyni zamanda əbədi yaddaşlara hopan,ürəklərdə 
yaşayan dahilərin nəfəsinin ətri gələn bir bölgədə, 
Dmanisi (Başkeçid) rayonunun Şahmarlı kəndində 
dünyaya göz açmışdır. Şahmarlı kəndində 8-illik orta 
məktəbi əla qiymətlərlə oxuyub başa vurmuşdur.Orta 
məktəbin davamını Dmanisi rayonunun 2-nömrəli 10-
illik orta məktəbində davam etdirmişdir. Rahilə xanım 
məktəbin direktoru Vəliyev Kamal müəllimin dəfələrlə 
ona tərifnamə verərək, onun şəkillərini şərəf 
lövhəsindən asanda:-sənin çox böyük gələcəyin 
var,qızım!- dediyi sözlər, bu gün onu şairəlik adına 
layiq olmağına bir işarə imiş.Ədəbiyyata çox böyük 
həvəsi olan Rahilə xanım, orta məktəb illərində yazdığı 
müxtəlif mövzularda şeirlərini və məqalələrini həm 
divar qəzetlərində,həm də “Azərnaycan pioneri” 
qəzetində nəşr edirdilər.Yaşının kiçik olmasına 
baxmayaraq, bəzi tədbirlərdə onu önə çəkib,kiçik 
bəndli şeirlərindən dinləyib onu daha da ədəbiyyata 
həvəsini artırdılar.O vaxtdan saza, sözə, poeziyaya 
çox böyük həvəsi olan Rahilə xanım uşaqlıq illərinin 
xatirələrini hələ də xəyalında canlandırıb “ səndən 
yaxşı şairə olar “ sözlərini deyən Kamal müəllimi 
xatırlayır. 1985–ci ildə Dmanisi rayonunda Azərbaycan 
məktəbi olan 10-illik orta məktəbi bitirən Rahilə 
xanım,sənədlərini 1986-88-iliərdə Tbilisi şəhərindəki 
Çekavşira adına texnikuma təqdim etmişdir. Həm 
qiyabi oxumuş həm də 147 nömrəli Texniki peşə 
məktəbində kadrlar şöbəsi vəzifəsində işləmişdir.              

         



5 
 

Qəbul olduğu texnikumu da fərqlənmə diplomu ilə                           
bitirən Rahilə xanım, sonra ailə qurmuş, 1988-ci ildə 
Bakı şəhərinə köçmüş və o vaxtdan ailəsi ilə Bakı 
şəhərində yaşayır. İnanıram ki, Rahilə xanım sevə-
sevə qələmə aldığı yüzlərlə bir-birindən mənalı, gözəl 
və insan düşündürən şeirləri ilə böyük oxucu sevgisi 
qazanacaq və bu yolda ən böyük nailiyyətlər qazanıb 
bir-birindən seçilən və yadda qalan kitabların müəllifi 
olacaq.”Qərib həsrəti” adlı bu kitab Rahilə xanımın ilk 
kitabı olsa da, müəllif kitabların sayını yox, onun daha 
çox oxucu kütləsini və oxucu sevgisini qazanmaq fikri 
ilə daim söz axtarışında olaraq daha çox və sanballı 
yazıları ilə özünə layiqli yer seçmək fikrindədir. Biz 
şairə Rahilə xanıma bu tutduğu mükəmməl yolda 
bütün oxucular adından uğurlar arzu edirik. 
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                                ÖN SÖZ ƏVƏZİ 

“QƏRİB HƏSRƏTİ”adlı bu kitab Rahilə Qaralovanın ilk 
kitabı olmasına baxmayaraq, müəllif insanları 
düşündürməklə bərabər, bəzən sarsıdıcı, bəzən 
replikalı, bəzən təbəssüm dolu hisslərlə,bəzən isə 
ağıla gəlməyən tərzdə öz məharətini göstərib 
oxucuların qəlbinə onları hiss etdirmədən iz açır. Şairə 
xanım, Ulu Borçalı yetirmələri olan,qəlbləri daim 
doğma və ayrılmaz bir ürək parçası Azərbaycanla 
döyünən dahilərin nəfəsi ilə bitən gül-çiçəklərin ətrini 
duya-duya, xalq şairi mərhum Zalimxan Yaqubun bir 
çox tövsiyələrini alaraq ondan və digər Borçalı 
aşıqlarından öyrənib eşitdiyi dahiyanə hikmətlərdən 
qaynaqlanıb yazdığı hər sətirə çox böyük məsuliyyətlə 
yanaşır.Əsas etibarı ilə qəriblikdə yaşayan ata-anaları, 
bacı-qardaşları qürbət acısını ürəklərində daşıyan 
həmvətənlərimizi tək qoymayıb, onların vətən həsrətini 
qələmə alıb. Çox böyük ürəyə sahib olan müəllif, elə 
bir ustalıqla qəriblərin acı həsrətini qələmi ilə izhar edir 
ki, həm Vətənin qoxusunu, həm də, qəriblərin Vətən 
sevgisini kitablarındakı yazıları ilə birləşdirib sanki 
kitabı görüş yeri edirmiş kimi, qəriblərin həsrətinə son 
qoyur.Bu baxımdan şairə xanım, ilk yazdığı sözlər 
oxucunun necə və hansı təssüratla qarşılayacağını 
düşünərək,sanki hər bir oxucunun qəlbinə və oxu 
tərzinə uyğun yazmağa çalışır.Bu da şairənin peşəsinə 
olan məsuliyyətidir.Ona görə şairə Rahilə xanım ilk 
yazılarında belə oxucunu nəzərə alır və axarlı-baxarlı 
olan poeziya çələngini izhar edirmiş kimi oxucu 
kütləsinə ərmağan edir.”Qərib həsrəti”,- bu kitab 
şairəni körpəlik illərinə qaytarıb,orta məktəbdə istər 
şərəf lövhəsində olan şəkillərinə, istər poçt vasitəsi ilə 
Azərbaycana, Azrəbaycan pioneri qəzetinə göndərdiyi 
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kiçik şeir parçalarına, istər Şahmarlı sakinlərinin sevə-
sevə oxuduğu balaca Rahilənin divar qəzetinin 
məqalələrinə, istərsə də məktəbin direktoru mərhum 
Vəliyev Kamal müəllimin şirin və unudulmayan 
təriflərinə qaytarırdı. O,keçmişdə hələ qəriblik nə 
olduğunu bilməyən uşaqlıq illərini indi unudulmayan bir 
xatirə bilərək xatırlayırdı.Yazdığı hər hansı bir şeir olur 
olsun, onda bacardıqca ibrətamız və hikmətli söz 
qaynağından stat gətirib,oxucunu özünə cəlb etməyə 
çalışır. Müqəddəs varlığımız olan, əvəzsiz nemətimiz 
olan,ata-analarımız haqqında mükəmməl düşüncə 
məhsulunu ortaya qoyan müəllif,ayağının altı cənnət 
olan və özü bu adı daşıyan,ana adını o qədər yüksək 
bir keyfiyyətlə qələmə alıb ki, oxucu oxuyarkən 
inanıram ki,anasına olan sevgisini daha da artıracaq. 
Müəllifin “Anam qocalır” adlı şeiri dediyim sözlərinin 
güzgüsü olaraq oxucunu inanıram ki, anasının ağ dən 
düşən saçlarını öpməyə məcbur edəcək. Hərdən 
hisslərə qapılıb köks ötürən müəllif, “kaş hər kəs öz 
Vətənində qocalaydı” sözlərini dodaqaltı pıçıldayırdı. 

Nə tez ötdü, ömrün karvan qatarı,  
Ələndi başına qocalıq qarı.  
Söylədi mənə, ey ömrümün barı, 
Fələk qəddarlaşıb öcünü alır,  
Anam qərib düşüb, vaxtsız qocalır. 

Zamanın hökmü ata-anaların saçlarına saldığı dəni və 
çəkdiyi əzabları, övlad ağrı-acılarını müəllif o qədər 
təmkinli və gözəl şəkildə qələmə alıb ki, hərdən adam 
elə bilir bu şeir yox, əsil həyatın içində olan bir yaşamı 
izləyir.Təbii ki, buda müəllif məharətidir. Şairənin ata 
haqqındyazdığı 
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Dilimdə söhbətim, dilimdə sözüm, 
Aləmə nur saçan gözümsən, ata! 
Sənsən səcdəgahım, dünya əvəzim, 
Ətirli baharım, yazımsan, ata! 
 

Inciləri, bütünlüklə insan həyatının ən qiymətli 
varlığının sarsıntısıdır.Elə bil bu adı şeir yox, o taylı, bu 
taylı qəriblik həsrətini yaşayan bir övladın sərhəddin bu 
tayından o biri tayına çağrışıdır. 
Müəllifin digər bir vüsala yetmək üçün həsrət odunda 
yanıb qovrulan şeirində, yenə çağırış, imdad, yanaqları 
yandıran acı göz yaşları qələmi işə salır. 

Qürbətdə həyatın dumandı, çəndi, 
Ürəyim dərdlidi, gözlərim nəmdi. 
Gündüzüm ahlıdı, gecəmsə qəmdi, 
Qurbanam, ay ana, qayıt, amandı! 

Beləliklə, hələ sağ ikən xalq şairi Zəlimxan Yaqub 
“Qərib həsrəti” adlı bu kitabı nəzərdən keçirib, özü də 
yaşadığı bu acı ayrılıq olan Vətən həsrətini sarsıntı ilə 
qələmə Rahilə xanıma öz xeyir-duasını vermişdir.Özü 
haqq dünyasında olan xalq şairi bu kitabı görməsədə 
onun ruhu həm bu kitabın bütün vərəqlərinə hoparaq 
oxucuların qəlbinə yol açır. Müəllif xalq şairin 
unutmayıb onun imzası olan bu kitaba göz yaşlarını 
hopdurub ithaf etdiyi bir şeiri acılı şəkildə qələmə alıb. 

Uçub,yuvasından quş kimi getdi,  
Yuvası ağladı, yurdu ağladı.  
Nə qədər saz sevən, söz sevən vardı-  
Zəlimxan köçəndə qara bağladı. 
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Bütün oxucular adından şairə Rahilə xanıma tutduğu 
bu müqəddəs yolda uğurlar və nailiyyətlər arzu 
edirik.Axarlı-baxarlı olan bu yazıları daim oxucu 
rəğbəti qazanaraq diqqət mərkəzində olsun, yağış 
damlaları kimi sevgi yağışına hədəf olsun! Sizə uğurlar 
və böyük oxucu sevgisi arzu edirik,Rahilə xanım! 

  

  

  

  

  

  

  

  

... 
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   Anadır-atadır həyatın zəri, 
Cənnətin ətirli gülü-ülkəri, 
Bəxtəvər yaşatsın qoy uluTanrım, 
Onlara hər zaman baş əyənləri 
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          AY ANA 

Əcəl mənə imkan versə,  
Gələcəyəm mən, ay ana!  
Həsrətimi həsrətinlə  
Böləcəyəm mən, ay ana! 

Ömür keçir pərdə-pərdə,  
Qəriblikdən düşdüm dərdə.  
Qalammıram bu şəhərdə,  
Gələcəyəm mən, ay ana! 

Eşit məni,ay ana,sən!  
Ziyarətim, pirim sənsən!  
Ömrüm boyu qədrini mən  
Biləcəyəm, mən,ay ana! 

Gəlim ki,yanında qalım,  
Dərd-sərini səndən alım.  
Özüm sənə layla çalım,  
Gözümdə nəm, mən,ay ana !.. 

Tellərin sığal görməyib,  
Nənəm saçını hörməyib. 
Gözündə həsrət göyərib, 
Siləcəyəm mən, ay ana ! 

Göz yaşların gözüm oyub,  
Qürbət məni çaş-baş qoyub…  
Ayağına mən baş qoyub , 
Öləcəyəm mən, ay ana! 
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                ATAM 

O qədər qəlbində kədəri var ki, 
Hey güldüm,danışıdım, dinmədi atam. 
Baxdı gözlərimə səssiz, səmirsiz, 
Bir sözü düz deyə bilmədi atam. 

Gözləri yollara dikili qaldı, 
Can evi dağıldı, sökülü qaldı, 
Istədi dirçələ,bükülü qaldı, 
Gözünün yaşını silmədi atam. 

Vətənin yoluna gəzdirdi gözün, 
Sanki qalmamışdı caninda dözüm. 
Deyə də bilmədi o ürək sözün, 
Ürəkdən ağladı, gülmədi atam. 

Atam xəstə idi düşmüşdü dara, 
Dərdləri vurmuşdu sinəmə yara. 
Rahilə axtardı,tapmırdı çara, 
Köksümdən qan axdı,görmədi atam. 
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                 AY ANA 

Qurban olum sənin qəmli gözünə,  
Bəstəm olan şirin-şirin sözünə,  
Darıxmışam bir baş qoyum dizinə.  
Anaların anasısan, ay ana,  
Sonaların, sonasısan, ay ana ! 
 
Sığal çəkim qoy dağılan telinə,  
Qulluq edim çiçəyinə, gülünə,  
Qurban olum o titrəyən əlinə.  
Anaların anasısan, ay ana,  
Sonaların sonasısan, ay ana ! 

Oğlun-qızın qoy həmişə şad olsun,  
Nəvələrin ömrə-günə dad olusn.  
Kədər sənə qoy həmişə yad oslun !  
Anaların anasısan, ay ana, 
Gözəlliyin sonasısan, ay ana! 
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                 SON ARZU 

– Ay ata,nə arzun, nə diləyin var? 
– Oğul, mənim səndən bir istəyim var- 
Məni Qarabağa elimə apar. 
O cənnət məkana yetə biləydim, 
Xarı bülbül olub bitə biləydim. 

Çıxaydım laləli cıdır düzünə, 
Düşəydim eşqimin itən izinə. 
Şehli çiçəklərin gülüb üzünə, 
Çönüb gözəllərə göz də vuraydım, 
İsa bulağından bir kam alaydım. 

Rahilə,sən məni Vətənə apar, 
Köçkünlük adını yaxamdan qopar. 
Sahibsiz qalmasın,orda komam var, 
Xarı bülbülləri sinəmdən asdır, 
Öləndə, sən məni Vətəndə basdır. 
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                 ANAM 

Taleyində acı günləri gördü,  
Qəlbində arzusu, istəyi söndü,  
Tutuldu,qaraldı,buluda döndü,  
Hicrana, qüssəyə calanan anam. 

Həyatda qisməti əzablar oldu,  
Bütün arzuları gül kimi soldu,  
Həsrəti qəlbimdə bir uzun yoldu,  
Kədər,qəm dağında,dolanan anam. 

Çəkilib gözündən şirin yuxular,  
Gəlir tellərindən ətir, qoxular,  
Qəmli baxışından ürək sıxılar,  
Qəlb evi kədərdən talanan anam. 

Ayrılıq qoymadı üzünü gülə,  
Hicranı gətırdı, dərdini dilə,  
Sevinə bilmədi,yaşını silə,  
Üst-başı kədərə bulanan anam. 

Ömründən çox çətin illər kecdisə,  
Bu qədər dözməyin sonu heçdisə,  
Rahilə dünyadan,dərdli köçdüsə,  
Tutuşdu alova qalanan anam. 
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                       ATA 

Dilimdə söhbətim, dilimdə sözüm, 
Aləmə nur saçan gözümsən, ata! 
Sənsənsəcdəgahım, dünya əvəzim, 
Ətirli baharım, yazımsan, ata! 

Cavan köçdün, bu həyata dözmədin, 
Baxça saldın, bir doyunca gəzmədin. 
Dar günümdə əllərini üzmədin, 
Müqəddəs çörəyim, duzumsan, ata! 

Verdiyin nəsihət çatır dadıma, 
Xatirən çox şeyi salır yadıma. 
Şəkərim deyərdin hər gün adıma, 
Sönməyən ocağım, közümsən, ata! 

Xudam heç baxmadı cavan yaşına, 
Qurbanam çiçəkli məzar daşına. 
Oğlun, qızın hey and içir başına, 
Könlümdə susmayan sazımsan, ata! 
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                  ANAM 

Göz yaşların qəm karvanı olubdu,  
Bulud kimi boşalıbdı, dolubdu,  
Gül yanağın çiçək kimi solubdu,  
Dərdi dərd üstünə qalanan anam ! 

Saçlarını qəm yelləri apardı,  
Qəlbin parçalandı,fəryad qopardı…  
Bir sevincdən beşqat kədər tapardı,  
Əzəldən taleyi bəd olan, anam ! 

Açmadın oğula,qıza sirrini, 
Ürəkdə saxladın hər bir dərdini 
Bilirəm, qəm yaman əydi qəddini,  
Qisməti özünə dərd olan anam… 

Rahilənin dərdi bəsdi özünə,  
Bulud oldu, yağmur yağdı gözünə.  
Kölgə endi yanağına, üzünə,  
Xəstəlik önündə pərt olan anam… 
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BABANIN ALQIŞI 

Babanın alqışı var, 
Hirsi var,qarğışı var. 
Həmişə cavan qalmır, 
Ömründə bir qışı var. 

Gənclərə yol göstərər, 
Günlərini xoş edər. 
El-obadan qız seçib, 
Subayçın elçi gedər. 

Babalar olur harda, 
Toy-büsat olur orda. 
Baba köməkdar olar, 
Nəvələr qalsa darda. 

Rahilə qol qaldırıb, 
Onyar nəvə toyunda. 
Babalarda həvəslə, 
Kəsər qurban, qoyunda. 
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          ANAM  QOCALIR 

Nə tez ötdü, ömrün karvan qatarı,  
Ələndi başına qocalıq qarı.  
Söylədi mənə, ey ömrümün barı, 
Fələk qəddarlaşıb öcünü alır,  
Anam qərib düşüb, vaxtsız qocalır.  
 
Qamətini keçən illərmi əyir,  
Dünyası gözündə tordan don geyir.  
Qurbanı olduğum balam da deyir, 
Anamın fəryadı göyə ucalır, 
Anam qərib düşüb, vaxtsız qocalır.  
 
Qəlbinə çökübdü niskinlik çəni,  
Yar-yoldaş görməsin saçında dəni,  
Heç kimsə deməsin görəndə səni, 
Rahilə kövrəlib xəyala dalır, 
Anam qərib düşüb, vaxtsız qocalır. 
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             GETMƏ AY, ANA! 

Səni düşünürəm, ay üzü nurlum, 
Axım göz yaşımla, axım durulum. 
Koman olum,qəlb evində qurulum, 
Bilirsən ki, tək ümüdüm sənədi, 
Məni yalqız doyub getmə ay, ana! 

Mənim üçün çox zülümlər çəkmisən, 
Qara saça ağ hörüklər əkmisən. 
Xoş günümdə sevinc yaşı tökmüsən. 
Bilirsən ki, tək ümüdüm sənədi, 
Məni yalqız qoyub getmə ay, ana! 

Səhərə oyanıq olursan yorğun, 
Səni üşütmədi nə qar, nə çovğun. 
Ağlaram arxanca həsrətlə, yorğun. 
Bilirsən ki, tək ümüdüm sənədi, 
Məni yalqız qoyub getmə ay, ana! 

Qəriblik ömrümü dağlayar, çapar, 
Fikirdən, Rahilə inan dərd tapar. 
Məni qəribliyin zülmündən qopar! 
Bilirsən ki, tək ümüdüm sənədi,                                              
Məni yalqız qoyub getmə ay, ana!  
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HÜSEYN BALAM 

Qadasını mən alım,  
Əllərində gül ollam.  
Öləm yanında qalam-  
Çox şirindi, şəkərdi,  
Mənim Hüseyn balam! 

Gözlərində bir nuram,  
Getdiyi yolda durram,  
İzlərinə gül vuram-,  
Çox şirindi, şəkərdi,  
Mənim Hüseyn balam! 

Yellənçəkdə yellənir,  
Gülüşləri sellənir,  
Hər bir səsə dillənir-  
Çox şirindi, şəkərdi,  
Mənim Hüseyn balam! 

O, heç kəsi saymayır,  
Dəcəllikdən doymayır.  
Nənəsin tək qoymayır,  
Çox şirindi, şəkərdi,  
Mənim Hüseyn balam! 
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BACIM 

Nə qəmli gəzirsən, yaşıl çəməndə, 
İtirib sirdaşı axtaran, bacım. 
Şərikəm çəkdiyin kədərə, dərdə, 
Ayrılıb yarından tək qalan bacım. 

Xəyallar içində qəmli gəzirsən, 
Özünü, qəlbini nahaq üzürsən. 
Gecələr gözyaşı köksə düzürsən, 
Məhəbbət eşqilə alışan bacım. 

Tanrı qismətini yazıbdı belə, 
Səni həsrət qoyub sevdiyin gülə. 
Ayrılıq odunda döndərib külə, 
Çoxdu sənin kimi qocalan, bacım. 

Rahilə, sarsılma,nə qədər sağsan, 
Bacının gözündə bəhərli, bağsan. 
Sönməyən bir şamsan,əriməz yağsan, 
Ətiri solmayan, gül olan bacım… 
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                     A QARDAŞ 

(canımdan əziz qardaşlarıma ithaf edirəm) 

Ürəyimsiz,döyünürsüz sinəmdə, 
Sevinirəm, siz sevinib ,güləndə.  
Bax bayramdır.. biz tərəfə gələndə  
Tez bişirim bir ləzzətli plov , aş..  
Canim sizə qurban olsun, a qardaş! 

Toplaşanda, yıgışanda qohumlar,  
Zarafatla mənə eyham vururlar.  
Şair deyir mənlə qürür duyurlar,  
Bacın sizin yolunuzda qoyar, baş,  
Canım sizə qurban olsun, a qardaş! 

Bir dərdimə minbir dərman olursuz,  
Kövrəlirsiz, bulud kimi dolursuz.  
Şaxta vurmuş yarpaq kimi solursuz,  
Gözünüzdən damla-damla axır yaş,  
Canım sizə qurban olsun, a qardaş! 

Rahiləyəm, bir az dildən acıyam,  
Qardaşlardan dünyalarca raziyam.  
Həmidimin başındaki tacıyam,  
Arazin gözündə üzük üstə,qaş,  
Canım sizə qurban olsun,a qardaş! 
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                QAYIT AMANDI 

Qürbətdə həyatın dumandı, çəndi, 
Ürəyim dərdlidi, gözlərim nəmdi. 
Gündüzüm ahlıdı, gecəmsə qəmdi, 
Qurbanam, ay ana, qayıt, amandı! 

Göynəyir, titrəyir qəlbimin simi, 
Çətindir qürbətin kədəri, qəmi. 
Sən gəl əllərinlə qopar tilsimi, 
Qurbanam, ay ana, qayıt, amandı! 

Ağlaram, bilirsən, yaş o yaş deyil, 
Ağarıb saçlarım, baş o baş deyil. 
Ağrıyır ürəyim, axı,daş deyil, 
Qurbanam, ay ana, qayıt, amandı! 

Əl vermir xəstəlik bir sizə gələm, 
Dostlarla danışam, dostlarla güləm. 
Qardaşla, bacıyla dərdimi böləm… 
Qurbanam, ay ana, qayıt, amandı! 

Əkdiyin çiçəklər hələ solmayıb, 
Sənsiz evimizə sevinc dolmayıb. 
Biz gələndə qarşılayan olmayıb, 
Qurbanam, ay ana, qayıt, amandı! 

Sən yoxsan, həyatın mənası yoxdu, 
Nəvənin yuxusu, laylası yoxdu. 
Bilirsən, balanın anası yoxdu, 
Qurbanam, ay ana, qayıt, amandı! 
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Qoyma çiçək kimi saralım, solum, 
Qoyma bulud kimi boşalım, dolum. 
Qoyma mən anasız, arxasız olum, 
Qurbanam, ay ana, qayıt, amandı! 

Oğlunun, qızının sevinci yoxdu, 
Sənsiz kədərimiz,dərdimiz çoxdu. 
Indi sən də yoxsan,atam da yoxdu, 
Qurbanam, ay ana, qayıt, amandı! 

 Təmiz məhəbbətin vardısa əgər, 
O daşda, qayada çiçək bitirər. 
Saf sevgi suyuyla quma gül əksən,  
O torpaq bitirən gül bar gətirər, 
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           MURADA ÇATDI 

Su da sevgisini izhar etməyib,  
Coşub qəzəbini çaylara qatdı.  
Özünü qayadan aşağı atdı - 
İndi qayalarla hər gün görüşüb,  
Dönüb şəlaləyə murada çatdı. 

Kəpənək dolandı şamın başına,  
Şam da aşiq oldu ürəkdən ona.  
Baxmadı o şamın, axan yaşına - 
Kəpənək özünü atəşə atdı,  
Dönüb pərvanəyə murada çatdı. 

Bağçada gül-çiçək ətir qoxudu,  
Bülbül gəlib səhər nəğmə oxudu.  
Öz səsi özünə qəfəs toxudu,  
Sevgisi bülbülü qəfəsə atdı,  
Dönüb xoş nəğməyə murada çatdı. 

Dəniz sevib, sevgidən ləpələndi, 
Coşub-daşıb, ağ örpəyə bələndi.  
Qum-çınqıllar mirvaritək ələndi,  
Dalğalar özünü atdı sahilə,  
Dönüb mənzərəyə murada çatdı. 
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MƏHƏBBƏT QORXAĞI, SEVGİ QORXAĞI 

Tək qəlbim yox,vicdanımla məndəsən.  
Düşünmə ki, dumandasan çəndəsən,  
Tanrı şahid, sevdiyim tək bəndəsən, 
Başqa birisinə baxmadın axı,  
Məhəbbət qorxağı, sevgi qorxağı. 

Yaşadığın o yerlərə sözüm yox,  
Məkanın rəvandı gözəlliyi çox.  
Bilirəm ki, bu davaya səbəb yox –  
Sən saldın araya bu ayrılığı,  
Məhəbbət qorxağı, sevgi qorxağı. 

Mən əhdimi, ilqarımı pozmaram,  
Sevgimizə dərin quyu qazmaram.  
Haqlı-haqsız yalanlara yozmaram,  
Boşla bir tərəfə unutqanlığı,  
Məhəbbət qorxağı , sevgi qorxağı. 

Söylə, sevgimizi heç anmadınmı?  
-Alovlanıb heç oda yanmadınmı? 
Necə sevdiyimi heç qanmadınmı?  
Dedin Rahiləni yar sandım, axı?  
Məhəbbət qorxağı, sevgi qorxağı. 

.  
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QOPDÜ BUDAĞINDAN… 

Qopdü budağından bir bəyaz çiçək, 
Ürəyim titrədi, duyğum calandı. 
Sanki yetimləşdi çiçəksiz budaq, 
Həsrətdən dərd üstə, dərdi qalandı. 

Bir gün sərt qış gələr, qar tutar onu, 
Solar çiçəklər də, unudar onu. 
Ayrılıq şaxtası dondurar onu, 
Bəkə də baharda bəxti oyandı? 

Çiçəyə nə var ki, yenidən açar, 
Yenə günəş kimi şəfəqlər saçar. 
Hələ bir üstündə bülbüllər uçar, 
O budaq ömürlük kimsəsiz qaldı… 

Rahilə, çiçəklər gah açar, solar, 
O sevən ürəkdi, qəhərlə dolar. 
O kimdir, sevgisiz yaşayar, qalar?! 
Qurumuş budaqdır sınar, göyərməz. 
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     GÖRƏN NİYƏ QOCALIRIQ 

Nə edim ki,ömür keçir yavaş-yavaş,  
Dolur yaşa cavan canım yox təlaş.  
Hərdən çıxıb mən baxıram o sahilə,  
Görən niyə qocalırıq, ay Rahilə? 

Həyat bizə nə verdi ki,söyləsənə,  
Acı verdi, şirin verdi sən desənə.  
Dost-tanışlar saldı bizi dildən-dilə,  
Görən niyə qocalırıq, ay Rahilə? 

Ağlamaqdan yorulubdu ala gözün,  
Qurtarmayıb sinəndəki qəmli sözün.  
Hərdən axır göz yaşların gilə-gilə,  
Görən niyə qocalırıq, ay Rahilə? 

Mən dostunam, çox sadiqəm dostluğuna,  
İnsan gərək lazım ola, dosta yana.  
Alovlana, hey alışa bilə-bilə,  
Görən niyə qocalırıq, ay Rahilə? 
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GÖZLƏRİM TİKİLİB ŞƏKİLLƏRİNƏ 

Gözlərim dikilib şəkillərinə  
Özünü axtardım yazılarında.  
Qəlbimin həsrəti gedir dərinə,  
Çırpınır qəlbimin bucaqlarında. 

Kaş əlim çataydı, tutub əlindən,  
Eşqimi gözündən içəydim bir az.  
"Sevirəm" sözünü çəkib dilindən,  
Yanan dodaqları öpəydim bir az. 

Oxşayıb saçını yığaydım ələ,  
Sonra nəfəsimlə qarışdıraydım.  
Sinəmin üstündə tutaraq dilə,  
Xoşbəxt duyğuları danışdıraydım. 

Baş-başa, iç-içə bütövləşib biz,  
Ürəklər çırpaydı qoşa qanadtək.  
Üçaydı göylərdə məhəbbətimiz,  
Dönəydi yerlərə yeni həyattək. 

Rahilə, şəklinə bu istəklə mən,  
Baxıram,od olub yandırır məni.  
Bəlkə mənim qədər od içindəsən,  
Bəlkə xəyallarım qandırır məni… 
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         BU NECƏ SEVDADIR… 

Bəlkə dastan oldu bizim sevgimiz,  
Bu necə sevdadı bu yaşda, Allah?  
Bəs necə dözəcək buna qəlbimiz?  
Bu necə sevdadır bu yaşda, Allah?! 

Bağrımın içinə sancılıb qalıb,  
Elə bil canımı çıxardıb, alıb.  
Məni Məcnun edib, divanə salıb,  
Bu necə sevdadır bu yaşda, Allah?! 

Hopub damarıma axır qanımla,  
Gəzir nəfəsimlə, gəzir canımla,  
Yaşaya bilmirəm mən bu halımla,  
Bu necə sevdadır bu yaşda, Allah?! 

O özgə bağında bitən bir çiçək,  
Bəs mənim bağımda necə bitəcək?!  
Kim onun nazını belə çəkəcək?  
Bu necə sevdadır bu yaşda, Allah?! 

O qalıb vətəndə, mən qərib, sürgün,  
Onu görəcəkmi gözlərim bir gün?  
Çatarmı həsrətə zamanı ömrün?!  
Bu necə sevdadır bu yaşda, Allah?! 

Adım Rahilədir, lalədir gülüm,  
Onun sevgisinə tutulub könlüm,  
Îlahi, qoyma mən həsrətdən ölüm!  
Bu nə eşqdir belə, bu yaşda Allah.  
Qalacaq tarixdə, yaddaşda, Allah! 
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         DAHA İNANMIRAM 

Baxışın aldatdı vuruldum sənə,  
İnandım eşqinə, məhəbbətinə.  
Kaş lənət olaydı həmin o günə,  
Daha inanmıram,daha mən sənə. 

Saxtaymış eşqin də, məhəbbətin də,  
Onu təsdiqlədin öz əməlində.  
O qədər alçaldın, mənim gözümdə,  
Daha inanmıram, daha mən sənə. 

Başımda tac bildim sənin eşqini,  
İnandım sadəlöv bir uşaq kimi.  
Uçurdun qəlbimdə eşqin evini,  
Daha inanmıram, daha mən sənə. 

Təssüflər edirəm indi o günə,  
Ayrılsa yolumuz vec etməz mənə.  
Rahilə, könlündən nə keçir yenə,  
Daha inanmıram, daha mən sənə. 
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                        BİL Kİ… 

Baxışın içimdə, qanımda gəzir,  
Düşüb damarımda yol gedir hələ.  
Arabir alışır canımı əzir,  
Qəlbimdə ağrısı qövr edir hələ. 

Nə vaxt öpüşlərin gəzər üzümdə,  
Dodağın yaramın dərmanı olar.  
Gözlərin yapışıb qalar gözümdə,  
Vüsalın qəlbimin fərmanı olar! 

Səni sevdiyimi Tanrı da bilir,  
O bizi yaradıb bir olaq deyə!  
Hər gün qulağıma darıxma deyir,  
Hələ xəyallarda dolanaq deyə ! 

Bu eşqə hamilə olmuşuq gülüm!  
Vaxtında doğular səadətimiz.  
Bircə ayırmasın kaş bizi ölüm,  
Bu eşqi birlikdə yaşadarıq biz... 

Sənin gözlərindən öpürəm indi,  
O gözlər yolumu gözləyəcəkdir.  
Daha bacarmıram, həsrətim dindi,  
Ürəyim səninlə döyünəcəkdir.... 

Mən səni sevirəm canımdan da çox,  
Bütün varlığımda səni görürəm.  
Rahilə, başqasın görən gözüm yox,  
Səni görməyəndə bil ki, ölürəm !.. 
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BİLMƏDİM 

Görmədim sevginin etibarını,  
Düşdüm eşq yoluna, dönə bilmədim.  
Duymadım qışını, nə baharını,  
Yandırdı odunda, sönə bilmədim. 
 
Məhəbbət yolunda çox cəfa cəkdim,  
Şumladım qəlbimi, qəm dəni əkdim.  
Ağladım,sızladım göz yaşı tökdüm,  
Qovruldum közündə, yana bilmədim. 
 
Həsrətlə mən baxdım eşqin gözünə,  
Qəlbimsə baxmadı ağlın sözünə.  
Qocaldım, yenə də mənim üzümə,  
Sevgilə baxdılar, qana bilmədim. 

Çoxdu Rahiləni, eşqdə qınayan, 
Sözdən baş açmayan, sözü qanmayan. 
Toyda boşalmayan, yasda dolmayan, 
Çox insan axtardım, ana bilmədim. 
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DƏRD GƏTİRƏN DƏRDİM 

Ətirimdə qəmli çiçək qoxudur, 
Gülüşümdə dərdli bülbül oxudur, 
Baxışımda kədər qüssə toxudur, 
Dərdim üstə dərdi gətirən dərdim. 

Düçar etdi ağır dərdə ürəyi, 
Çin etmədi, vurdu arzu diləyi, 
O çox gördü mənə xoş gələcəyi, 
Dərdim üstə dərdi gətirən dərdim. 

Qovurur o məni öz qor, közümdə, 
Bax acılı tüstü mənim gözümdə 
Tənə vurur, əzabları üzümdə, 
Dərdim üstə dərdi gətirən dərdim. 

Sel olmayan sularında axdırır, 
Kədər zirvəsinə vaxtsız qaldırır, 
O, sevincin arxasınca baxdırır 
Dərdim üstə dərdi gətirən dərdim. 

Rahiləyəm, özü məni bezdirdi, 
Qəriblikdə qəmli-qəmli gəzdirdi, 
Yanağıma gözüm yaşın düzdürdü, 
Dərdim üstə dərdi gətirən dərdim 
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             BU SEVGİ 

Bürünübdü çiçəklərə, güllərə, 
Kaş həmişə belə qala, bü sevgi. 
Baxışları saldı dildən, dillərə, 
Gözlərimdə qurdu qala, bu sevgi. 

Tilsimini sındıran yox, açan yox, 
Uşaq kimi arxasınca qaçan çox, 
Yuxudurmu, gerçəkdirmi, seçən yox, 
Ürəyimi tutdu yola, bu sevgi. 

Əzəl gündən dərdi-səri çox imiş, 
Rahilənin ümüd yeri, yox imiş, 
Bəlkə həqiqətmiş,bir yuxu imiş, 
Kaş həsrəti gözdən ala, bu sevgi. 
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           YUXUNA GƏLİM 

Mən sənin sevginlə qaralanmışam, 
Sərt baxışlarında sıralanmışam, 
Qəlbimdən vurulub yaralanmışam, 
Bax, nakam sevgidən paralanmışam, 
Olarmı bu gecə yuxuna gəlim? 

Nə olsun, telimə qar düşüb indi, 
Çiçəktək solmuşam, xar düşüb indi, 
Qəmliyəm, yadıma yar düşüb indi. 
Yatmıram,yerimə qor düşüb indi, 
Olarmı, bu gecə yuxuna gəlim? 

Bilirəm yalandı, yuxu çin deyil, 
Həsrətlə yaşamaq ömür-gün deyil. 
Rahilə tək sevdi inan, min deyil, 
Sənə qovuşmağım ta mümkün deyil, 
Olarmı, bu gecə yuxuna gəlim? 
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GÖZLƏRİNƏ BAXANDA 

Bir alışan könül oldum, 
Gah alışdım, gah qovruldum. 
Yandım, yandım kül oldum, 
Gözlərinə baxanda. 

Gözümdən yaşlar üzüldü, 
Axıb qəlbimə süzüldü. 
Əlim dünyadan üzüldü, 
Gözlərinə baxanda. 

Sanki dəniz cilvələndi, 
Gözümdə yaş ləpələndi. 
Pıçıldadı, nəğmələndi, 
Gözlərinə baxanda. 

Ay Rahilə, qəlbi susan, 
Sənsən durğun, sənsən susan. 
Çox sevindim məni pusan, 
Gözlərinə baxanda. 
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      YOX EDƏR MƏNİ 

Su üzündə üzən yarpaq kimiyəm, 
Xəfif bir külək də yox edər məni. 
Payızda quruyan budaq kimiyəm, 
Toxunsa mələk də yox edər məni. 

Pərvanə tək hey dolansam başına, 
Alışar oduyla yox edər məni, 
Vurulsam mən onun axan yaşına, 
Sel olar aparar yox edər məni. 

Sən açılan qönçə kimi gözəlsən, 
Rahilə utanır görəndə səni. 
Könlümdə, qəlbimdə elə özəlsən, 
Gülüşün öldürər yox edər məni. 
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YUXUMA GƏL BU GECƏ 

Məni mənim yadıma sal, nə olar, 
Yuxuma gəl, bu gecə rahat yatım. 
Məni əzabların odundan qurtar, 
Yuxuma gəl, bu gecə rahat yatım. 

Yuxuda aparım səni göylərə, 
Səmadan ulduztək biz baxaq yerə. 
Sevgi dastanımız düşsün dillərə, 
Yuxuma gəl, bu gecə rahat yatım. 

Şəkərtək mən səni yuxuma qatım, 
Dərdimi, qəmimi bir yana atım. 
Barı muradıma yuxuda çatım, 
Yuxuma gəl, bu gecə rahat yatım. 

Rəhilə, şirindir şeirin, bayatın, 
Həzin nəğmələrin, o xoş ovqatın. 
Yolunda gül olum, bitim,boy atım, 
Yuxuma gəl,bu gecə rahat yatım. 
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BİR EŞQİN HƏSRƏTİ 

Bir eşqin həsrəti gəzir canımda,  
Dolaşır, dolanır hər an yanımda.  
Qəlbimdə, fikrimdə, axan qanımda,  
Bu, nakam sevgindi öldürür məni. 

Ayrılıq gül kimi soldurdu məni,  
Qara bulud kimi doldurdu məni,  
Kədər yuvasında dondurdu məni,  
Bu, nakam sevgindi öldürür məni. 

Getdin… ürəyimə qəm qüssə saldım,  
Sənsiz bu dünyada tək-tənha qaldım,  
Mən ki, sənin üçün şəkərdim, baldım,  
Bu, nakam sevgindi öldürür məni. 

Çetməyir qəlbimdən qəmin-niskilin,  
Çəkilmir başımdan duman, çiskinin.  
Varmı səndə dərdə, qəmə təskinin?!  
Bu, nakam sevgindi öldürür məni. 

Rahilə, bu sevgi yandırar səni,  
Şaxta tək, boran tək dondurar səni.  
Eşqin zirvəsindən endirər səni,  
Bu, nakam sevgidi öldürür məni… 
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            YANDIRIR MƏNİ 

Mənimcün asandır əlbəttə sevmək,  
Elə sevmədim ki, yandıra məni.  
Eşqin həsrətindən etmərəm giley,  
Ayrılıq odudur yandıran məni. 

Sevgim çoxdu mənə bəs edən qədər,  
Ömrümü sevgiyə vermərəm hədər,  
Qismətim olsa da hicranla kədər,  
Ayrılıq odudur yandıran məni… 

Hər kəsin adı var, var öz ünvanı,  
Mənimtək sevənlər dünyada, hanı?!  
Unutmaram sevdiyim sadiq insanı,  
Ayrılıq odudur yandıran məni. 

Sevgi çətin gündə sınanar inan,  
İnsan öz sevdiyin unutmaz bir an.  
Rahilə eşqinə sadiq qalandan,  
Ayrılıq odudur yandıran məni… 
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SƏNƏ QOVUŞMAQ ÜÇÜN 

Çəkinmədim dənizin qəzəbindən, 
Qorxmadım sevgimin əzabından. 
Dalğaları,ləpələri yorğan edib, 
Səni gözləyirəm qovuşmaq üçün. 

Çırpır qayalara daığalar özün, 
Dikib ləpələrə, çınqıllar gözün. 
-Dəniz də qısqanır,deyir öz sözün, 
Səni gözləyirəm qovuşmaq üçün. 

Qağayılar nəğmə deyir dənizə, 
Günəş şəfəq saçıb,gülümsər üzə. 
Mən də baxıb vurulmuşam dənizə, 
Səni gözləyirəm qovuşmaq üçün. 
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         SEVƏ BİLMƏRƏM 

Səni gördüm.. qəlbim yandı, alışdı,  
Ruhum sənin ruhun ilə qarışdı,  
Sevdim səni xəyallarım dolaşdı,  
Daha başqasını sevə bilmərəm… 

Baxışların baxışımı bağladı,  
Səni gördü sevincindən ağladı.  
Nəmli gözün ürəyimi dağladı,  
Daha başqasını sevə bilmərəm… 

Ömrüm-günüm bilki sənsiz yalandı,  
Yandı bağrım sənsiz oda qalandı…  
Sənin eşqin mənə ümüd, həyandı,  
Daha başqasını sevə bilmərəm. 

Rahiləyəm, gecə-gündüz ağlaram,  
Ümidimi bircə sənə bağlaram.  
Həsrətimi ürəyimdə saxlaram,  
Daha başqasını sevə bilmərəm… 
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                YAXŞIDI 

Gözəllik simada gəldi-gedərdi,  
Daxili gözəllik olsa yaxşıdı.  
Hər kəs gözəlliyi tərif edərdi,  
İnsan təbii gözəl olsa yaxşıdı. 

Hər səhər tumarı vermə özünə,  
Qara sürmə çəkmə, ala gözünə.  
Kirşən yaxma yanağına, üzünə,  
İnsan təbii gözəl olsa yaxşıdı. 

Yersiz gülüş, yersiz sözü az elə,  
Təmkinli ol, duruşunu saz elə.  
Addımını astaca at, naz elə,  
İnsan təbii gözəl olsa yaxşıdı. 

Yalanlar söyləyib, aranı vurma,  
Özün özlüyündə xəyallar qurma.  
Hər sözdən qızışıb savaşa durma, 
İnsan təbii gözəl olsa yaxşıdı. 

Rahilə də səhər tezdən oyansın,  
Piyalətək çeşmə üstə dayansın.  
Yanaqları əlvan nura boyansın- 
İnsan təbii gözəl olsa yaxşıdı. 
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          SƏNİ GÖRMƏYƏNDƏ 

Bir eşqin vurğunu olmuşuq gülüm,  
Demə ki,mən sənə qüssəyım, qəməm.  
Bircə ayırmasın kaş bizi ölüm - 
Səni görməyəndə inan, ölürəm… 

Sənin gözlərindən öpürəm indi,  
O gözlər yolumu gözləyəcəkdi-  
Daha bacarmıram, həsrətim dindi,  
Səni görməyəndə inan, ölürəm … 

Mən səni sevirəm canımdan da çox,  
Bütün varlığımda səni görürəm.  
Səndən başqasını görən gözüm yox,  
Səni görməyəndə inan, ölürəm… 

Yoxdu Rahilənin sevgidə kəmi - 
Sən olmasan əriyərəm, sönərəm.  
Mən necə edim ki, hər gün gör məni,  
Səni görməyəndə inan, ölurəm! 
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      MƏN QADANI ALIMMI 

Bülbül olub baxçanızda oxudum,  
Şən nəğmədən sənə çələnk toxudum,  
Çiçəklənib xoş ətirlər qoxudum,  
Məhəbbət tək ürəyinə dolummu? 

Bulud olum, yağış olum, sel olum,  
Dərdlərinə ortaq olan el olum,  
Boynunda külək dağıdan tel olum, 
Aramızdan hicran gülün yolummu? 

Gözüm baxsın sənin qara gözünə,  
Gülüş gəlsin sənin nurlu üzünə.  
İşıq düşsün cığırına, izinə,  
Günəş olub gözlərində qalımmı?. 

Pərvanətək gəl dolanım başına,  
Qurban olum tökülən göz yaşına.  
İnci kimi düzülüm göz-qaşına,  
Səni eşqin atəşinə salımmı? 

Uzaq getmə, Rahilədən aralı,  
Onsuz da mən dərd əlindən yaralı.  
Yaxına gəl, ay dağların maralı,  
Baxışımla qadaların alımmı? 
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                 OLARMI…. 

Naz baxışlım, bal dodaqlım, mələyim,  
Şux qamətlim, qələm qaşlım, ürəyim,  
Şəvə saçlım, xumar gözlüm, bəbəyim,  
Tellərinə sığal çəksəm, olarmı? 

Şanlı balım, xoş ətirli çiçəyim,  
Könül mülküm, gecə-gündüz gərəyim,  
Hilal gözlüm, aylı gecəm, bəzəyim,  
Tellərinə çığal çəksəm, olarmı? 

Ay parçası, alma yanaq, dil şəkər,  
Sinə mərmər, incə bellim naz edər.  
Hüsnü-rəğbət,mahı-cəmal, diz çökər,  
Tellərinə sığal çəksəm, olarmı? 

Rahilədə nə ruh qaldı,nə bədən,  
Canın aldın, sevdi səni, de nədən?  
Çiynin üstə min avazla rəqs edən,  
Tellərinə sığal çəksəm, olarmı? 
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          SƏNSƏN 

Dərd yüklənib kürəyimə, 
Qəm bükülüb bələyimə. 
Xəncər vurma ürəyimə, 
Ürəkdəki yaram sənsən. 

Ocağında sönən qoram, 
Dərd evində indi varam. 
Tez qanayır daha yaram, 
Ürəkdəki yaram sənsən. 

Kədər yağır gözlərimdən, 
Ah süzülür sözlərimdən, 
Taqət qaçıb dizlərimdən, 
Ürəkdəki yaram sənsən. 

Rahiləni saxlamadın, 
Ətir kimi qoxlamadın. 
Xəstələndim yoxlamadın, 
Ürəkdəki çaram sənsən. 
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                  GÖZƏL 

O qədər gözəlsən lal gələr dilə,  
Təriflər söyləyər sənin tək gülə.  
Hansı bəxtəvərə sən yarsan belə,  
Şəkərmisən gözəl,balmısan, gözəl?! 

Sən insan deyilsən sanki mələksən..  
Yanan ürəyimə mehsən ,küləksən..  
Bəxtəvər başına nə istəyirsən..  
Ağlımı başımdan almısan, gözəl ! 

Gözləri miyanə,qaşları kaman...  
Büründü qəlbimə eşq adlı duman...  
Rahilə,rəhm eylə,halına bir yan,  
Məni eşq oduna salmısan, gözəl! 
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XƏYALLARDA DEYİLSƏN Kİ, 

Yanımdasan,canımdasan, 
Bilirsənmi hayandasan? 
Bu çırpınan ürəyimdə, 
Damarımda, qanımdasan. 

İçdiyim saf suyumdasan, 
Qəlbimdəki quyumdasan. 
Xəyallarda deyilsən ki, 
Hisslərimdə, duyğumdasan. 

Xoş günümdə,səsimdəsən, 
Nəğmələrdə, bəstəmdəsən. 
Ömrüm-günüm sənsiz keçməz, 
Aldığım hər nəfəsdəsən. 

Şam da sönər, gül də solar, 
Günəş batar,bulud dolar. 
Ulduz kimi parıldayar, 
Sönməyən tək Rahiləsən. 
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       BİR SEVGİ HEKAYƏSİ 

Sənin qısqanclığın yersizdir, inan,  
Özün də bilirsən bunu hər zaman!  
Məni incitməyin xoş gəlir sənə,  
Îti sözlərinlə sancırsan yaman! 

Səni anlamıram arabir, hərdən,  
Sanki nifrət edib qaçırsan məndən,  
Zor ilə əlini tutan deyiləm,  
Sevgi istəmişəm həmişə səndən! 

Sən minnət qoyursan eşqə, sevgiyə,  
Sən sevdin, mən səni sevmədim guya!  
Eşqimin haqqına qara yaxırsan,  
Şəkildən, şeirdən düşürsən küyə! 

Səni çox sevirəm, sevgim üçün mən,  
Razıyam keçməyə canımdan hərdən!  
Səni itirməkdən qorxuram, gülüm!  
Bunu bildiyindən əzab verirsən! 

Məni görməyəndə dözürsən demə,  
Batmırsan kədərə, batmırsan qəmə,  
Sən ki, aldadırsan özun özünü,  
Mənimsə qəlbimə toxunma, dəymə! 

  

Səndəki təkəbbür, qısqanclıq deyil,  
Məni qul etməyə edirsən meyil!  
Mən isə heç zaman məcbur etmədim,  
Demədim sən mənim sevgimə əyil! 



53 
 

Sən məni anlaya bilmədin, fəqət,  
Yox səndə deyəsən eşqə sədaqət!  
Yandırdın, kül etdin eşqimi mənim,  
Günahkar özüməm, özüməm əlbət! 

Sevgin əzab verdi, incitdi məni,  
Ağlımı çaşdırdı, gicəltdi məni,  
Daha əzablara dözə bilmərəm,  
Vurduğu yaralar göynətdi məni! 

Əgər belədirsə yolunu azma!  
Susuz bir quyunu boşuna qazma!  
Boynumda heç kəsə minnətim yoxdur,  
Sevgi minnətdirsə, bir daha yazma! 

Bir payız yarpağı - saplağı incə,  
Qırılıb düşəcək külək əsincə…  
Qara bir yel kimi əsmə üstümə,  
Rahilə bax buna dözəmməz məncə! 
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      MƏNMİ TƏLƏSMİŞƏM.... 

Qoşa gediləsi ömür yolunda  
Mənmi tələsmişəm, sənmi gecikdin?  
Biz qoşa çıxmadıq niyə bu yola,  
Mənmi tələsmişəm, sənmi gecikdin? 

Neçə yolçu naçar qaldı bu yolda, 
Neçələri çatdı arzu-murada. 
Sənə də, mənə də, bəxt yazılanda, 
Mənmi tələsmişəm, sənmi gecikdin ? 

Çox gec qoşalaşdı bizim yolumuz, 
Daim yanar olsun eşq çırağımız. 
Bəs hanı tanrıdan sevgi payımız, 
Mənmi tələsmişəm, sənmi gecikdin ? 

Əsli də, Kərəm də bu yolda yandı, 
Rahilə alışdı, qana boyandı. 
Taleyin ocaqtək birdən qalandı, 
Mənmi tələsmişəm, sənmi gecikdin? 
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            ELƏ BİLİRDİM…. 

Elə bildim həmişəlik mənimsən, 
Xəyalın özündən uzaqda idi. 
Bəlkə də yanırdın başqası üçün, 
Mənimsə ürəyim çıraqda idi… 

O gözlərin bir nöqtəyə dikildi, 
Xəyalların məni dara çəkirdi. 
Baxışların qəmdən çiçək əkirdi, 
Mənimsə xəyalım uzaqda idi… 

Mən sənin dünyanda yox idim bəlkə, 
Hicranın vusala salmışdı kölgə. 
Kaş bütün dünyanı gəzydik birgə, 
Axmışdı sözlərim, dodaqda idi. 

Rahilə, közərmə, sönmə həyatda, 
İlqardan bezikmə, dönmə həyatda. 
Tək bircə varlıqsan bu kainatda, 
Nəfəsin qalanmış ocaqda idi. 
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               …QAL DEYƏ 

Söyləyim, əzizim halım, necədi, 
Sənsiz keçən gündüzümdə gecədi. 
Son görüşü sən xatırla sadəcə, 
O görüşdə getmə deyə bilmədim, 
Baxışların yalvarırdı qal deyə. 

Ayrılıq gülündən çələngmi hörüm? 
Hər gün yox qoy ildə bir dəfə görüm. 
Qayıt yollarına çiçəklər sərim… 
O görüşdə getmə deyə bilmədim, 
Baxışların yalvarırdı qal deyə. 

İcazə ver harayına hay olum, 
Bir dəryasan qovuşduğun çay olum, 
Gözündə yox, ürəyində ay olum, 
O görüşdə getmə deyə bilmədim, 
Baxışların yalvarırdı qal deyə. 

Dərd-qəmimi sevincinlə teylərəm, 
Qayıt gülüm,hər gün, hər an söylərəm. 
Rahiləsiz bu dünyada neylərəm, 
O görüşdə getmə deyə bilmədim, 
Baxışların yalvarırdı qal deyə. 
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            NƏ MƏNASI VAR 

Gözmlə gözünə baxammıramsa, 
Əlimlə əlini sıxammıramsa. 
Odumla könlünü yaxammıramsa, 
Belə yaşamağın nə mənası var? 

Gələn hər qadanı alammıramsa, 
Hər zaman qeydinə qalammıramsa. 
Yanında xəyala dalammıramsa, 
Belə yaşamağın nə mənası var? 

Səninlə bir nəfəs alammıramsa, 
Gecələr qayğına qalammıramsa. 
Könül rübabını çalammıramsa, 
Belə yaşamağın nə mənası var? 

Başının üstündə əsəmmirəmsə, 
Aradan həsrəti kəsəmmirəmsə. 
Rahilə, mən sənsiz dözəmmirəmsə 
Belə yaşamağın nə mənası var? 
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              NECƏ DEYİM 

Gözümü gözündən çəkə bilmirəm, 
Susubdur sinəmdə bu könlüm, neynim. 
Əlini ovcumda sıxa bilmirəm, 
Səni sevdiyimi mən necə deyim? 

Gözlərim daima baxır gözünə, 
Qəlbimiz yaxındı biri-birinə. 
Elçimi göndərim indi mən sənə, 
Səni sevdiyimi mən necə deyim? 

Bu eşqin oduna yansam da yenə, 
Göydən mələklərdə yanıma yenə, 
Məni sevdiyini deməsən mənə, 
Səni sevdiyimi mən necə deyim? 

Əllərin telimə toxunaydı kaş, 
Bu sevgi dastanı oxunaydı kaş. 
Bir kərə sinənə qoymadım ki,baş, 
Səni sevdiyimi mən necə deyim? 

Insaf et, rəhm eylə,sən də dilə gəl, 
Əl eylə, yardım et, gülə-gülə gəl. 
Demə ki, Rahilə sən naz ilə gəl, 
Səni sevdiyimi mən necə deyim? 
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            BİLİRSƏNMİ 

Sənsən mənim xoşbəxt anım, 
Damarımda axan qanım, 
Sevdiyim tək mehribanım, 
Səni sevdim bilirsənmi? 

Ürəyimdə saf incimsən, 
Gözlərimdə sevincimsən, 
Qollarımda zor- gücümsən, 
Səni sevdim bilirsənmi? 

Səmadaki dan ulduzum, 
Tək istəyim, dilək ,arzum, 
Sən yalqızca qalan quzum, 
Səni sevdim bilirsənmi? 

Dilimdəki şirin sözüm, 
Gözlərində qalıb gözüm, 
Sənsən nurlu o gündüzüm, 
Səni sevdim bilirsənmi? 

İlk məhəbbət sorağımsan, 
Yazılmamış varağımsan, 
Qəlb evimdə çırağımsan, 
Səni sevdim bilirsənmi? 

Rahiləyəm səni andım, 
Ayrılıq oduna yandım, 
Səni ömrüm günüm sandım, 
Səni sevdim bilirsənmi? 
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                         GƏL YUXUMA 

Gəl yuxuma,tut əlimdən bu dünyadan al məni, 
Sev, sevindir,əzizləyib öz dünyama sal məni. 
Bu gecəni biz bir olaq,unudaq dərdi-qəmi, 
Tükənməsin sevgi dolu bu həyatın aləmi. 

Gəl yuxuma,həsrətə son qoyaq,vüsala yetək, 
Qayıdaq o günlərə, xəyalları gerçək edək. 
Bu gecənin ən xoşbəxti tək biz olaq,bircə-bircə, 
Səmadan ulduzları dərməyə gedək bu gecə... 

Gəl yuxuma ulduzların nuru ilə sən yenə, 
Qovuş çəmənlikdə açan çiçəklərin tərinə. 
Zülmət qaranlıqlar yox olardı deyirəm,bəlkə də, 
Mən də gələrsəm yuxuna sevgimizin xətrinə. 

Yuxuma gəl hər gecə sən,yuxularım çin olsun, 
Tez qapayım gözlərimi,yuxum nura boyansın. 
Kipriyimi çəpər edim,buraxmayım səni mən, 
Qoy Rahilə məhəbbətin xoş səsinə oyansın. 
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                       BİLƏR 

Məhəbbətdən şikayət etmə, qardaş! 
Kim onun gözünün yaşını silər? 
Fərhad qaya çapar, ürək göynədər, 
Kim Qeysi fikrindən döndərə bilər? 

Məhəbbətdən şikayət etmə, qardaş! 
Ağlayan ürəyi güldürə bilər. 
O qədər möcüzə eləyir ki, o, 
Istəsə hər kəsi öldürə bilər. 

Məhəbbətdən şikayət etmə, qardaş! 
Gözlərin nurunu söndürə bilər, 
Xəyanət edərsən,bağışlamaz o, 
Qəlbində sevgini dondura bilər. 

Məhəbbətdən şikayət etmə, qardaş! 
Hərdən o ağlayar, hərdən bir gülər. 
Bülbülü çəməndən, sonanı göldən, 
Əbədi incidib küsdürə bilər. 
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                    BİLƏYDİM 

Bir daraq olaydım hər səhər-axşam, 
İpək tellərinə sığal çəkəydim. 
Dərib çiçəklərin ən gözəlini, 
Qara tellərinə düzüb əkəydim. 

Pəncərə olaydım sənin qəlbinə, 
Süzüb,o gözlərə gülə biləydim. 
Qatıb öz eşqimi sənin eşqinə, 
Səninlə tən yarı bölə biləydim. 

Yolların üstündə ağac olaydım, 
Sən gedən yollara kölgə salaydım. 
Baş qoyub sinənə o kölgəlikdə, 
Şirin xəyallara dala biləydim. 

Rahilə kül olar amma ki, sönməz, 
Eşqindən alışar,heç zaman dönməz, 
Bircə saf baxişla, lap qaradinməz, 
Sənin görüşünə gələ biləydim. 
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           UNUT BU SEVGİNİ... 

Dözməyir ürəyim,sınıbdır qəlbim,  
lazımsız sözlərdən gəlmişəm, zara  
Məni bezdiribdi yersiz sözlərin  
Unut bu sevgini,unut sən daha. 

Düz olmadın məhəbbətdə sozunə,  
Yoxdu sevgin, sevinc verə gözümə.  
Hicran odu qəm çilədi üzümə,  
Unut bu sevgini,unut sən daha. 

Bir sevən ki, səni salmasın saya,  
Eşq odundan heç düşməsin bəlaya.  
Göz yaşların dönməyirsə sel-suya,  
Unut bu sevgini,unut sən daha. 

Rahilə, dön geri, qayit əzələ, 
Bu sevgin inanma birdə düzələ.  
Sən məni dəyişsən başqa gözələ,  
Unut bu sevgi unut sən daha.. 
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           İLK MƏHƏBBƏT 

Bir sakit baxışla qəlbləri alar,  
Gözündən gözünə o sevgi salar,  
Oxşayar ruhunu könlündə qalar, 
Belədir vəfası, ilk məhəbbətin. 

Həsrətə, möhnətə saldı baxışlar,  
Vurdu sinələrə ilmə naxışlar.  
Qurub yollarında eniş yoxuşlar,  
Belədi səfası, ilk məhəbbətin. 

Baxar gözlərinə doymaq bilmədən,  
Öpər yanağından yaşı silmədən.  
Sənə gəl-gəl deyər özü gəlmədən,  
Belədir cəfası, ilk məhəbbətin. 

Qönçəni açdırıb gülə döndərər,  
Küləklər dağıdan telə döndərər,  
Sonda Rahiləni külə döndərər,  
Belədir cəzası, ilk məhəbbətin. 
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    GÜNAHIM SEVMƏYİMDİ... 

Sevdim səni ürəyimdə şad oldum,  
Sandim sənin agzında xoş, dad oldum.  
Nədən sənə dogma ikən yad oldum,  
Tək günahım, bir səni sevməyimdi. 

Sevgim sənə bir quruca, ad oldu,  
Nakam sevgim urəyimə yad oldu,  
Baxışların gözlərimdə od oldu,  
Tək günahım, bir səni sevməyimdi. 

Titrədim mən soyuq baxişlarından,  
Gözümdə yaş dondu, damarımda qan.  
Acılmır ürəyim sən gedən andan,  
Tək günahım, bir səni sevməyimdi. 

Saxta gülüşlərin yandırır məni,  
Cox şeyi göstərir, andırır məni.  
Unutqan olmağın sındırır məni,  
Tək günahım, bir səni sevməyimdi. 

Kədərindən göz yaslarım cagladı,  
Selə döndü, axdı ürək dagladı.  
Arzum gül açmadı, könlüm ağladı,  
Tək günahım, bir səni sevməyimdi. 

Sənə minnətdaram, sənə hər zaman,  
Saf eşqin yolunda gedərəm qurban.  
Rahilə, keçərəm hər günahından,  
Tək günahım, bir səni sevməyimdi. 
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SEVDİYİM QƏDƏR 

Sevdim səni dərbədər,  
Ömrüm getmədi, hədər.  
Uzaqlaşdı qəm, kədər,  
Mən heç kəsi sevmədim,  
Səni sevdiyim qədər. 

Ürəyimə gül, əkər, 
Arada güldən çəpər. 
Sevgim olmadı hədər, 
Mən heç kəsi sevmədim, 
Səni sevdiyim qədər. 

Baxışlarım can deyir, 
Hey alışıb yan deyir. 
Səni sevdim qan, deyir, 
Mən heç kəsi sevmədim, 
Səni sevdiyim qədər. 

Keçdi qəlbimdən nələr.. 
Nə olardi sevənlər. 
Səntək gözəl sevələr. 
Mən heç kəsi sevmədim, 
Səni sevdiyim qədər. 

Olmasam da həyatda, 
Köçub getsəm də hətta. 
Sözüm qalacaq yadda. 
Mən heç kəsi sevmədim, 
Səni sevdiyim qədər. 
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                 AY GÖZƏL 

Vurulmuşam elimin sonasına, 
Əlindəki qırmızı xınasına, 
Siyah tellərindəki şanasına. 
Sən əlləri xınalısan, ay gözəl! 
Sən telləri xınalısan ay gözəl! 

Qəmli baxma,gözü yaşla dolmuşam, 
Üzmə çiçəkləri, tər-tər solmuşam, 
Mənə bax,özgə bir yarın olmasın. 
Sən gözləri qaralısan, ay gözəl! 
Nədən məndən aralısan,ay gözəl! 

Yanaqların günəşdir ki, nur saçır, 
Xınalı əllərin quş kimi uçur, 
Gözün gözlərimdən niyə yan qaçır. 
Gözlərimin sən nurusan, ay gözəl! 
Sular kimi sən durusan, ay gözəl! 

Sevincimiz, kədərimiz bir olub, 
El obamız bizim uçün pir olub, 
Ayrılıqlar aramızda sirr olub. 
Sevinirəm,sevinclisən, ay gözəl! 
Göllərimdə bir incisən, ay gözəl! 

Sən ki, sular sonasısan,bilirəm, 
Baxışımı yollarına sərirəm… 
Düşünmə ki, can üstəyəm,ölürəm. 
Gözlərinlə can alansan,ay gözəl! 
Məni dərdə sən salansan,ay gözəl! 
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SƏNİ SEVDİM, NƏ OLDU?! 

Səni gördüm vuruldum, 
Axar su tək duruldum. 
Səni hər gün, hər bir an, 
Gözləməkdən yoruldum. 
Gözlərim yaşa doldu, 
Sevənlərə getmədim. 
Anam saçımı yoldu, 
Səni sevdim, nə oldu?! 

Rəngim soldu çiçəktək 
Heç ağlımdan atmadım, 
Vusalın, həsərtindən. 
Gecə-gündüz yatmadım, 
Səni heç unutmadım. 
Qismətim tək qəm oldu, 
Səni sevdim nə oldu?! 

Çox çağırdım o yatmış, 
Sevgilim oyanmadı. 
Təskinlik versəndə çox, 
Göz yaşım dayanmadı. 
Rəhilə köks ötürdü, 
Sazın ələ götürdü. 
Bircə kəlmə söz dedi:, 
Qəm yükü payım oldu, 
Səni sevdim nə oldu?! 
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              GECƏLƏR 

Yuxuma gətirdi ötən günləri, 
Eşqimi yadıma saldı gecələr. 
Soruşub hal-əhval tutmaq istədim, 
Dinmədi, elə bil laldı gecələr. 

Keçmişə qaytaran, keçmişə atan, 
Ömrünü-gününü qəmlərə qatan. 
Sevinci qəlbindən uzaqda tutan, 
Bəxtimi gözümdən saldı gecələr. 

Aparır seyrinə qüssə bağına, 
Çıxarır dərd dolu kədər dağına. 
Qaytarıb uşaqlıq, gənclik çağına, 
Yuxumu gözümdən aldı gecələr. 

Sarılaydım ata-ana boynuna, 
Yuxuda düşəydim cənnət qoynuna. 
Fələk saldı yenə çətin oynuna, 
Rahilə kövrəldi, doldu gecələr. 
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      BİRCƏ DƏFƏ 

Bircə dəfə mən səninlə, 
Çəmənlikdə görüşəydim. 
O dağlarda, meşələrdə, 
Dərdi qəmi, bölüşəydim. 

Zirvəsi qarlı dağlarda, 
Heyvalı, narlı bağlarda. 
Sevincli-qəmli çağlarda, 
Dərdi sənlə bölüşəydim. 

Bulaq başına enəndə, 
Günəş qüruba çönəndə. 
Dönüb üfüqə mən də, 
Dərdi sənlə böyüşəydim. 

Çox sevərdim arzu, kamı, 
Əzizlərdim quzu kimi… 
Bir Şahmarlı qızı kimi. 
Rahiləylə görüşəydim, 
Dərdi sənlə bölüşəydim. 
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                NİYƏİNCİYİM? 

Gözümdən gözünə yol olammadım,  
Yolların üstündə kol olammadım, 
Boynuna dolanan qol olammadım, 
Günahkaram, yardan niyə inciyim? 

Bağban olub ağac əkəmmədimsə, 
Bağın qayğısını çəkəmmədimsə, 
Suyu da vaxtında, səpəmədimsə, 
Günahkaram, bardan niyə inciyim? 

Sən dağsan, zirvəndə sar olammadım, 
Yandın hey, odunda qor olammadım, 
Üşüdün soyuqda şal olammadım, 
Günahkaram, qardan niyə inciyim? 

Rahilə, nəğməli tar olammadım, 
Sevənlər qəlbinə heç dolanmmadım, 
Gül kimi bülbülə yar olanmmadım, 
Günahkaram xardan niyə inciyim? 
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      AY GÖZƏL QIZ 

Vuruldum mən gözlərinə, 
Şirin-şirin sözlərinə. 
Döşənəydim izlərinə, 
Bilməyəsən,ay gözəl qız! 

Mən baxmadım yad üzünə, 
Düşübdü gözüm-gözünə. 
Gül tək toxunam dizinə, 
Dinməyəsən,ay gözəl qız! 

Fakir çəkmə öz-özünə, 
İnanma özgə sözünə. 
Yanım eşqinin közünə, 
Bilməyəsən,ay gözəl qız! 

Rahilədən küsmə becə, 
Ürək buna dözər necə. 
Qonaq gəlim sizə gecə, 
Bilməyəsən,ay gözəl qız! 
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SƏNİ NECƏ SEVİRƏM? 

Səni necə sevirəm? 
Bulbul gülü, çəməni 
Çəmənlikdə gül-çiçəyi, 
Gül şehi sevən kimi! 

Səni necə sevirəm? 
Ulduz ayı-zülməti, 
Zülmət nuru-üfüqü, 
Üfüq gün sevən kimi! 

Səni necə sevirəm? 
Dəniz qumlu ləpəni. 
Ləpələr sahilləri, 
Sahil dağ sevən kimi! 

Səni necə sevirəm? 
Rahilə göz-kipriyi, 
Kipriklər göz yaşını, 
Yaş yanaq sevən kimi! 
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    GƏL GECƏLƏR 

Ürəyimdə, canımdasan, 
Damarımda, qanımdasan. 
Qal xoşbəxt ol, yanımda sən, 
Gəl,gecələr yuxuma, gəl! 

Saf eşqimi bəsləmişəm, 
Səni hər an səsləmişəm. 
Yolunu çox gözləmişəm, 
Gəl,gecələr yuxuma, gəl! 

Atılma dərd oxu kimi, 
Qəm gətirmə çoxu kimi. 
Sən ki, almısan qəlbimi, 
Gəl,gecələr yuxuma, gəl! 

Rahilədi qəlbi qırıq, 
Maral kimi boynu buruq. 
Gəl ömrümə gəl, yaraşıq, 
Gəl,gecələr yuxuma, gəl! 
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                 ALIN YAZISI 

 
Zamanə fırçası çox qəddar olur, 
Gözəlliyə naxşı kədərdən vurur, 
Sən xoşbəxt olanın həyatına bax, 
Qüssədən, həsrətdən saraylar qurur, 
Düzümü, oymanı pozmaq da olmur, 
Qarşında tanrının yazısı durur. 

Rahilə qəm əlindən etmə sən aman, 
Çünki hər bir hökmü dəyişir zaman. 
El ilə agla, gül, həyatda hər an, 
Kecsin qoy omrunuz azad firəvan. 
Bəzən sən sandıgın xoşbəxtlik olmur, 
Qarşında tanrının yazısı durur. 
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UNUTMAĞI  BACARMADIM 

Düşündüm ki, unudaram, 
Şirin-şirin sözlərini. 
Gözəl qara gözlərini, 
Əllərinin istisini. 
Eşq odunun tüstüsünü… 
Unutmağı bacarmadım. 

Düşündüm ki, unudaram 
Həsrət dolu o ayları, 
O günləri, o illəri. 
Külək dağıdan telləri, 
Görüdüymüz o o yerləri. 
Unutmağı bacarmadım. 

Düşündüm ki, unudaram, 
Sənin kimi bircə gündə. 
Seyr etdiymiz o dağları, 
O günləri, o çağları, 
Şirin olan xəyalları. 
Unutmağı bacarmadım. 

Düşündüm ki, unudaram, 
Ürəyimi hey göynədən. 
Acıları atmaq üçün. 
Sakitliyə çatmaq üçün, 
Gecə rahat yatmaq üçün. 
Unutmağı bacarmadım. 
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Düşündüm ki, unudaram, 
Sənki mənə öyrətmişdin. 
Ağlamağı, gülməyi də. 
Hər həsrətə dözməyi də. 
Rahiləni üzməyi də, 
Unutmağı öyrətmədin. 
Unutmağı bacarmadım… 

 BORÇALININ GÖZƏLİ 

A toyda süzən gözəl, 
Gizli baxışlarınla 
Qəlbimi üzən gözəl. 
Gəl anama gəlin ol, 
Sən eşqimin əzəli- 
Borçalının gözəli! 

Dağlarımda qarımsan, 
Bağlarımda barımsan. 
Sən mənim öz yarımsan, 
Gəl anama gəlin ol. 
Sən eşqimin əzəli, 
Borçalının gözəli! 

El-oba sonasısan, 
Sonalar sonasısan. 
Göllərə qonasısan. 
Gəl anama gəlin ol, 
Sən eşqimin əzəli- 
Borçalının gözəli! 

Gözlərinə vuruldum, 
Baxışında duruldum. 
Sənsiz yanıb kül oldum. 



78 
 

Gəl anama gəlin ol, 
Sən eşqimin əzəli- 
Borçalının gözəli! 

 
Əllərinə xına yax, 
Tellərinə çiçək tax. 
Nazlı-nazlı mənə bax, 
Gəl anama gəlin ol, 
Sən eşqimin əzəli- 
Borçalının gözəli! 

  

     AĞLAMA GÖZƏL 

Taleyimi Allah belə yazıbdı, 
Məhəbbət yolunda yolum azıbdı, 
Əlimlə özümə məzar qazıbdı. 
Ağlama, ağlama, ağlama,gözəl! 
Tellərinə qara bağlama,gözəl.! 

Qismətim olarsa yenə görərəm, 
Məhəbbət gülümü yenə dərərəm, 
Sevgimi səninlə yarı bölərəm. 
Ağlama,ağlama,ağlama,gözəl! 
Tellərinə qara bağlama,gözəl! 

Bilirəm, oxlarım daşa dəyibdi, 
Məhəbbət ürəkdə çoxdan sönübdü, 
Sevgi gözlərimdə yaşa dönübdü. 
Ağlama, ağlama, ağlama,gözəl! 
Tellərinə qara bağlama,gözəl! 
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Ötən günlərimiz düşür yadıma, 
Göz yaşlarım yetir mənim dadıma, 
Vəfasız demisən mənim adıma. 
Ağlama, ağlama, ağlama,gözəl! 
Tellərinə qara bağlama,gözəl! 

Sevincli illərdə geri gələcək, 
Rahilə getsə də, geri dönəcək. 
Sevdiyin səninlə qoşa öləcək, 
Ağlama, ağlama, ağlama,gözəl! 
Tellərinə qara bağlama,gözəl! 

         MƏNİ YAŞATDIN 

Sən yatan bəxtimin ruhun oyatdın, 
Qəm gölündə axdım, məni çixartdın. 
Təbiət ağladı, zimistan qopdu, 
Sərin bir meh kimi məni yaşatdın. 

Zamansız yetişdi ömrümün qışı, 
Dağ çəkdi, qan oldu, bağrımın başı. 
Gözümdən axırdı kədərin yaşı, 
Sərin bir meh kimi məni yaşatdın. 

Dəryada yelkınsiz bir qayıq oldum, 
Sahildə gərəksiz bir oyuq oldum, 
Gah yandım,od oldum,gah soyuq oldum… 
Sərin bir meh kimi məni yaşatdın. 

Döyünən qəlbimdə, ruhumda candın, 
Içimdə qalandın, çölümdə yandın. 
Bilib Rahilənin içdiyi andın, 
Sərin bir meh kimi məni yaşatdın. 
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                 İNCİMƏ 

Bilirəm, inciyib küsürsən məndən, 
Yetər bu intizar, hicran incimə. 
Tale yazısını poza bilmirəm. 
Bu da bir taledi inan, incimə. 

Haqq qazandırmıram özüm-özümə, 
Bir az ərköyünəm, dəymə xətrimə. 
Yox tapa bilsən də mənim qəlbimə, 
Azıb bu yollarda qalsan, incimə. 

İtirmişəm öz obamı, elimi, 
Yada salıb təzələmə dərdimi. 
Qəriblik də,əydi mənim qəddimi, 
Qürbətdə sirdaşım olsan, incimə. 

Artıq ağarıbdı saçım, birçəyim, 
Rahilə,bu dərdə dözüm, dözməyim? 
Sənsiz parçalanır, susur ürəyim, 
Bircə gün mehmanın olsam, incimə. 
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UNUDA BİLMƏYƏCƏKSƏN 

 
Gözlərim tikilib gözünə sənin, 
Közərib yanassan, sönməyəcəksən. 
Axacaq qəlbinə qəm-kədər sənin, 
Süzülən yaşını silməyəcəksən. 

Həsrətim çökəcək qəlbinə sənin, 
Sevgidən danışıb gülməyəcəksən. 
Xəyalın göylərdə olacaq sənin, 
Kədər qucağından gəlmiyəcəksən. 

Çıxarsan sən mənsiz dağlara, daşa, 
Gedib uzaqlarda tək tənha yaşa, 
Həsrətlə vurarsan ömrünü başa, 
Sən məni heç yerdə görməyəcəksən. 

Rahilə gəzəcək qanında sənin, 
Ruhunda ,qəlbində,canında sənin, 
Xəyalın olacam yanında sənin, 
Sən məni unuda bilməyəcəksən. 
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 SİRLİ SEVGİ 

And yerimiz bir idi, 
Bu eşqimiz sirr idi. 
Stolumuz bir idi, 
Hamı məni görürdü, 
Tək görməyən sən idin. 

Sevincinə sevindim, 
Al-qırmızı geyindim. 
Ətrafında deyindim, 
Hamı məni eşitdi, 
Sənsə mənə lal dedin. 

Tikilinə bənd oldum, 
Şəhər oldum, kənd oldum. 
Süfrənizdə qənd oldum. 
Hamı dedi şirinim, 
Sən isə acı dedin. 

Saçındakı tel oldum, 
Ağzındakı dil oldum. 
Əllərində gül oldum. 
Məni səndə gördülər, 
Sən özünü görmədin. 

Yolumun bacı dedim, 
Sevgimin acı dedim, 
Başımın tacı dedim. 
Istədim yarın olum, 
Sən mənə acı dedin. 
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XOŞBƏXTLİYİN YOLUNU GÖSTƏR 

Sevgi imtahandı sınağındasan, 
Bir gözəl baxışın sorağındasan, 
Sevirsən ellərin qınağındasan, 
Mənə xoşbəxtliyin yolunu göstər! 

Eşqi dərk edəndə yaman gec olur, 
Ürəyə, qəlbimə inan güc olur, 
Nadanlar gözündə sevən gic olur, 
Mənə xoşbəxtliyin yolunu göstər! 

Sevgin də nakamsa hey sürünürsən, 
Kədər geyinirsən, qəm bürünürsən, 
Qədər zirvəsində tək görünürsən, 
Mənə xoşbəxtliyin yolunu göstər! 

Sevgidə əhdimə yalan olmaram, 
Sevgisiz ürəyə dolan olmaram, 
Mən eşqin yolunda qalan olmaram, 
Mənə xoşbəxtliyin yolunu göstər! 

Rahilə kim etdi kədər ömrünü? 
Ayrılıq, hicrandan betər ömrünü, 
Sevgisiz yaşadın hədər ömrünü, 
Mənə xoşbəxtliyin yolunu göstər! 
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               AYRILIQ 

Səssiz gəlib,vaxtsız gəlib dinməyib, 
İxtiyarı əldən alıb ayrılıq, 
Necə sevib sevənlərə pəl vurub, 
Aralığa həsrət salıb ayrılıq. 

Gecə gəlir başa qəmli yuxusu, 
Ruhumuzdan getmir onun qoxusu, 
Qəm-kədərdən əzab çəkir çoxusu, 
Hər an bizi bizdən alıb ayrılıq. 

Fərhadı dərd,qəm dağına qaldırıb, 
Məcnunu boş səhralara saldırıb, 
Kərəmi də od alovsuz yandırıb, 
Sevənlərə qənim olub ayrılıq. 

Rahiləyəm, piyalədən içmişəm, 
Ayrılığın sınağından keçmişəm, 
İlahi,mən hansı qəlbə köçmüşəm? 
Bax məni nə oda atıb ayrılıq? 
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     DAHA USANMIRAM 

Dəyişdin dünyanı itirdin məni, 
Mənim də taleyim, dünyam dəyişdi. 
Çoxaldı günbəgün saçımın dəni, 
İllərim ağrılı, acılı keçdi. 

Eşqimdə, sevgimdə sərbəst dolandım, 
Dünyanın mənası düşdü gözümdən. 
Hansı bir ürəyə düşdüm, bulandım, 
Daha usanıram özüm, özümdən. 

İllər də dörd nalla çapır atını, 
Bir gün yedəyindən atacaq məni. 
O “qədir daşı”nda solğun adımı, 
Bir şirin tarixə qatacaq məni. 
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QONŞU QIZI SEVƏN OĞLAN 

Qonşunun qızına vuruluan oğlan, 
Sevgi bulağında durulan oğlan, 
Dərdindən ürəyi qırılan oğlan, 
Qonşu qıza elçi yollamadınmı?! 

Gözəl bir igidlə sevişə dilər, 
Onunla danışa, görüşə bilər. 
Ara bir söz olar, küsüşə bilər, 
Qonşu qizın könlünü almadınmı?! 

Inan,Rahilənin ürəyindəsən, 
Nakam arzusunda,diləyindəsən. 
Göndər elçiləri günü bu gündən, 
Qonşu qızla əhd-peyman bağladınmı?! 
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           HARDASAN? 

Sevgin mənim ürəyimə iz saldı,  
Boynu bükük bir gül kimi saraldı,  
Səni sevən ürəyimə qor saldı,  
Gəlməyirsən, borandasan, qardasan,  
Sözüm çoxdu, gəl görüşək, hardasan?! 

Qəmin yıxdı, gecə-gündüz sürüdü,  
Dərdli ömrüm həsrətindən çürüdü,  
Od-atəşin ürəyimi bürüdü,  
Gəlməyirsən, bəlkə sən də dardasan,  
Hicran boğur, gəl görüşək, hardasan?! 

Tellərimə sığal çəkmir darağın,  
Küsübsənmi, gəlmir daha sorağın?  
Bilirəm ki, mənsiz yanmır çırağın,  
Sədan gəlmir, bəlkə səndə dardasan,  
Ürək yanıb külə dönür, hardasan?! 

Qış ötüşüb,qar əriyib yaz olur,  
Çəmən gülür, çiçəklənir saz olur,  
Ay Rahilə, həyat bitir az olur,  
Bəlkə sən də mənim kimi dardasan,  
Ömür gedir, gəl görüşək hardasan?! 
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  AYRILAQ-SÖYLƏDİN 

Ürəyin kədərdən üzülmədi, 
Göz yaşın kipriyinə düzülmədi, 
Sevgin ilmələnib çözülmədi, 
Gəl sakitcə ayrılaq, söylədin. 

Nə cavab gəldi, nə də ki, sorğun, 
Üzümə baxdın sən yorğun-yorğun. 
Eşitdim ürəyin özgəyə vurğun. 
Gəl sakitcə ayrılaq, söylədin. 

Dəyişdin Rahilədən yolunu, 
Unutdun sağını,həm solunu. 
Gizlədin ad yazılan qolunu, 
Gəl sakitcə ayrılaq, söylədin. 
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         SÖZ OLA BİLMƏZ 

Yanmayan ocaqda köz ola bilməz, 
Sevgi boxçasında gül ola bilməz. 
Ağıl üstələsə bir sevən qəlbi, 
Divanə sevgidən söz ola bilməz ! 

Hər nadan insandan bəy ola bilməz, 
Hər insane nəfsinə qul ola bilməz. 
Ağıl tamahı hey üstələyərsə, 
Daha acgözlükdən söz ola bilməz ! 

Hər yoldan keçəndən yar ola bilməz, 
Uçsa da bülbüldən sar ola bilməz. 
Ağıl lovğalığı hey üstələsə, 
Rahilə, bax ona söz ola bilməz! 
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    EŞQ BUDUMU ? 

Məni eşqə salıb getdin, 
Canı məndən alıb getdin, 
Yad ocaqda qalıb, getdin, 
Söylə ,vəfa, eşq budumu? 

Gülüşünlə sən qandırdın, 
Baxışınla hey yandırdın, 
Gedişinlə çox sındırdın, 
Söylə ,vəfa, eşq budumu? 

Gözlərimdən nuru aldın, 
Ocağımdan qoru aldın, 
Sən canımı yarı aldın, 
Söylə, vəfa, eşq budumu? 

Taleyimə acı yazdın, 
Eşqimi hey pisə yozdun, 
Məhəbbətə quyu qazdın, 
Söylə, vəfa, eşq budumu? 

Rahilənin qanındasan, 
Nəfəsində, canındasan, 
Xəyalında yanındasan, 
Söylə, vəfa, eşq budumu? 
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      MƏN SEVMƏDİM Kİ…. 

Məni sevmədiyni anladım bu gün, 
Ürəyindən qopan tufanam, qaram. 
Silib göz yaşınla xatirələri, 
Sevgi günlərini çətin saxlayam. 

Məni sevmədiymi anladım bu gün, 
Nakam sevgimizi alıb qaçırsan. 
Sən sıxıb qəlbnə qəmli günləri, 
Məni unutmaqçün dastan yazırsan… 

Məni sevmədiyni anladım bu gün, 
Mən sənə yenə də adi həvəsdim. 
Sən mənim gözümdə qəmlərə sürgün, 
Sevgidə de, mənə nə idi qəsdin?! 

Məni sevmədiyni anladım bu gün, 
Sevdim,ürəyini ala bilmədim. 
Kimsəsi məkanda köçərilər tək, 
Rahilə qəlbində qala bilmədi. 
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              MƏNİM 

İki “mən“ yaşayır indi “sənin” də, 
Biri mən, biri sən, biri kölgədir. 
Ürəyin çırpınır,yanır dilində, 
Xəyalın doğmadır,dərdin özgədir. 

Mən səni qəlbimə büküb saxlaram, 
Çəkərəm içindən kədəri, qəmi. 
Sənin əvəzinə özüm ağlaram, 
Axar dodağına gözümün nəmi. 

Sən mənə o qədər yaxın, doğmasan, 
nəfəsimdə sənsən, canımda sənsən. 
Bəlkə həsrətimdən sən doğulmusan, 
Qəlbimi tərpədən qanım da sənsən. 

Sən mənim elə bil nəfəsimdəsən, 
Səni görməyəndə havam da çatmır. 
Sinəmin altında, ürəyimdəsən, 
Sənsiz ürəyimdə damar da atmır. 

Tanrı mənim üçün yaratmış səni, 
Səninçün yaşadır ömrümü mənim. 
Sən demə Allahım sevirmiş məni, 
Sən demə alacaq könlümü mənim. 
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       AĞLATDIN MƏNİ 

Gözlərim sənin gözlərində qalıb, 
Həsrətin həmişə canımı alıb. 
Sevgi xəncərini sinəmə salıb, 
Sakitcə-sakitcə ağlatdın məni 

Eşqinin alovu yandırıb-yaxdı, 
Qəlbimi zor ilə dağladı, sıxdı. 
Bəzən də qızarmış bir şişə taxdı, 
İlhama gətirib çağlatdın məni. 

Unudulmaz şirin söhbətin, sözün, 
O qara qaşların, o ala gözün. 
Həsrətin dadını bilmədin özün, 
Həsrətin odunda dağlatdın məni. 

Dərdin ürəyimdə qalan olsa da, 
Sevgin sinəm altda batıb qalsa da, 
Mənə ayrılıqlar qismət olsa da, 
Yalanla özünə bağlatdın məni… 
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                İSTƏRƏM 

Öpüb dodağından, öpüb gözündən, 
Yatıb qucağında qalmaq istərəm. 
Mən sənə vurğunam gördüyüm gündən, 
Sənin ürəyini almaq istərəm. 

O ürək mənimçün döyünsün gərək, 
Mənimçün yarıya bölünsün gərək. 
Mənimlə sevinsin, öyünsün gərək, 
Səni həyatıma almaq istərəm. 

Çəkmə sən könlümü sorğu-suala, 
Axı inanma ki, o,sənsiz qala. 
Ürəyim istəyir sevgini ala, 
Səni eşq toruna salmaq istərəm. 
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     BU SƏNLİ DÜNYAM 

Birdən kipriklərin ensə ölərəm, 
Gözünü gözümdən çəkmə, əzizim! 
İsti dodağını hər gün öpərəm, 
Qəlbimə həsrəti əkmə, əzizim! 

Ömrümün çoxunu ötüb keçmişəm, 
Eşqimlə, sevgimlə əzab çəkmişəm. 
Deyəsən ürəkdən səni sevmişəm, 
Dərd verib könlümü bükmə əzizim! 

Bu necə od oldu,düşdüm bu yaşda, 
Sənin xəyalındırdolanır başda. 
Gözlərin qalıbdır o gözdə, qaşda, 
Gözünü kənara çəkmə, əzizim! 

Elə bil canımsan, bölünüb yarı, 
Necə yaşayıram mən səndən ayrı? 
Səni mənim üçün yaradıb tanrı, 
Bu sənli dünyamı sökmə, əzizim! 

Rahilə dağ olub, zirvəsi qardı, 
Dumanı, buludu yağışı vardı. 
Bu gün ürəyimdə yazdı, bahardı, 
Dumantək bağrıma çökmə, əzizim! 
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            MƏN DOYUM… 

Gəl əzizim,həsrətimə son qoyum, 
Baxışımla baxışından mən doyum. 
Ayrılığın gözlərimə yayınıb, 
Baxışımla baxışından mən doyum. 

Sənsiz ömrüm yaman çəndi, dumandı, 
Bu ürəyim nalə çəkən, kamandı. 
Gözüm gəzir, gözlərini haçandı, 
Baxışımla baxışından mən doyum. 

Səndən ayrı qərib-qərib gəzirəm, 
Hər budaqdan qəm çiçəyin üzürəm. 
Gəl çəkilsin gözlərindən kədər,qəm, 
Baxışımla baxışından mən doyum. 

Qoyma sənə mən uzaqdan baxım, gəl! 
Tellərinə güldən çələng taxım,gəl! 
Şimşək olum gözlərində çaxım,gəl! 
Baxışımla baxışından mən doyum. 

Təkliyinə dözəmmirəm neyləyim, 
Dilim susub, təzad edə ürəyim. 
Rahiləyəm,sevdiyimi söyləyim, 
Baxışımla baxışından mən doyum. 
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           GERİYƏ QAYIT 

Sevgilim, dərdimi bölməyə qayıt, 
Axan göz yaşımı silməyə qayıt. 
Sevgimiz intizar çəkməsin deyə, 
Əzizim, nə olar, geriyə qayıt! 

Əlinin ətiri telimdə qalıb, 
Gözün gözlərimi odlara salıbş 
Həsrətin qəlbimi sökməsin deyə, 
Əzizim, nə olar, geriyə qayıt! 

Sənsiz baharım da qışa dönübdü, 
Sozaləb ocağım, odum sönübdü. 
Qəddimi ayrılıq bükməsin deyə, 
Əzizim, nə olar, geriyə qayıt! 

Sevginin nə yaman acısı varmış! 
Sənsiz dünya gözlərimdə daralmış... 
Rahilə göz yaşı tökməsin deyə, 
Əzizim, nə olar, geriyə qayıt! 
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               FİKİR  
 

Toxumunu əkmirəm ki fikirin  
Özü bitib məni tamam bürüyür, 
Mən fikiri fikir ücün çəkmirəm 
Fikir məni öz dalınca sürüyür 

Deyillər ki axıl, fikir başdadı 
Çətinliyi qəlb evimdə duyulur, 
Naxışları alınımda qaşdadı 
Fikir gəldi vaxtsız ömrüm çürüyür 

Fikir vaxtsız gecə, gündüz gəlməyə, 
Heç bir kəsin ünvanını bilməyə, 
Sevinc yaşın o gözlərdən silməyə 
Fikir hər ürəkdən eşqi kürüyür 

Bir borcu ödəmir ,deyir yüz fikir 
O da bir xəstəlik o da bir dərddir 
Rahilənin də işi fikir çəkməkdir 
Bütün varlıgımı bəzən bürüyür 
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     GƏL GÖRÜŞƏK 

Yenə narın yağış yağır... 
Səninlə hər görüşümüz 
Yağışa, yağmura düşür. 
Bəlkə indi yağan yağış 
Məhəbbətə gizli olan 
Sevgimizə işarədi? 

Oturmuşuq, yağış yağır... 
Əlim sənin əllərində, 
Gözlərim gözlərində. 
Dəniz kimi dalğalanır, 
Sevincindən çalxalanır. 
İndi axan göz yaşın da 
Gizli olan,sirli olan, 
Sevgimizə işarədir? 
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       GÖZLƏ MƏNİ 

Görsənmədin bu gün sən. 
Nə olmuşdu görəsən?! 
Mən həsrətdə qalmışam, 
Gözləyirəm gələsən. 
Sən keçmədin bu yerdən, 
Qaçıb baxmadın hərdən. 
Çox sevdiyim biri var, 
Qəlbim birin qısqanar. 
Bax, o, kimidir, bilirsən? 
Yəqin ki, körpə nəvən?! 
Onun özgə yeri var. 
Aramıza, o girər. 
O balaca hiyləgər! 
Alardım qucağından 
Olsaydım orda əgər... 
Öpərdim onu, səni, 
Öpərdim gözlərini. 
Nəvəmizin yanında 
Sevgilim, gözlə məni... 
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                      BİLİRƏM 

Bir baxışdan vurulmuşam mən sənə, 
Niyə belə qəmli-qəmli baxırsan? 
Nədən halın pərişandı, desənə? 
Dərd qananam,yaralısan, bilirəm. 

Uzaq durma, bir yaxın gəl, sorun nə? 
Yasəmənsən qoy bəzənim ətrinə. 
Qorxuram ki, gülüm, dəyəm xətrinə, 
Gizlənsən də, haralısan, bilirəm. 

Borçalı qızıyam, hövsələm dardı, 
Səni sevən kəs nə bəxtiyardı... 
Heyif aramızda bir həsrət qaldı, 
Rahilədən aralısan, bilirəm. 
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                NƏYİMƏ GƏRƏK 

Nəyimə gərəkdi mənim bu sevgi, 
Həsrəti önümdə duman yoxdusa? 
Uğrunda özünü odlara atıb, 
Ömrünü verəcək bir can yoxdusa? 

Nəyimə gərəkdi mənim bu sevgi, 
Dilində bir şirin sözü yoxdusa? 
Baxanda gözündə saf sevgisini, 
Könül yandıracaq özü yoxdusa? 

Nəyimə gərəkdi mənim bu sevgi , 
Arzular, istəklər, dilək yoxdusa? 
Duyub Rahilənin qəlbdən keçənin, 
Birlikdə çırpınan ürək yoxdusa? 
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DƏNİZ KƏNARINDA ƏYLƏŞƏN GÖZƏL 

Dəniz kənarında əyləşən gözəl, 
Kaş dənizdən əsən meh olaydım mən. 
Əsib ürəyinə dolaydım sənin, 
Hərdən də telinə toxunaydım mən. 

Yağıb narın-narın qara saçında, 
Parlayan mirvari şehə dönəydim. 
Sel olub axaydım, yanaqlarından, 
Titrək dodağında ləpə döyəydım... 

Kaş şəfəq saçaydım günəş misalı, 
Qara gözlərindən mən boylanaydım. 
Gözlərinin giləsində itəydim, 
Şərik olub sevincinə qalaydım. 

Dəniz kənarında əyləşən gözəl, 
Ulduz olub gözlərinə qonaydım. 
Ulduzlardan çələng düzüb sinənə, 
Kaş mən də baxdığın dəniz olaydım. 
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                     GÖZÜNƏ BAX 

Desə ki, mən, məhəbbətin vurğunu, 
Vurğundursa, hiss edəndə ağrını, 
Sevdim deyib çatladanda bağrını, 
Gözünə bax, sevən gözdən bilinir. 

Sevdiyini soruşma sən özündən, 
Anlamazsan, ay qız, onun sözündən. 
Çalış ki sən, anlayasan gözündən, 
Gözünə bax, sevən gözdən bilinir. 

Sevən ürək dərdə düşsə inciməz, 
Əsil sevgi təmiz qəlbdən silinməz. 
Ay qız, vallah,sevgi dildən bilinməz, 
Gözünə bax, sevən gözdən bilinir. 

Sevən gözlər qəbdən alır vüqarı, 
Göz sevirsə, onun vardı ilqarı. 
Ay Rahilə, çox tez vermə qərarı! 
Gözünə bax, sevən gözdən bilinir. 
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NECƏ YAZMAYACAQSAN ? 

Ulduz olub səmada axa bilərsən, 
Şimşəktək şaqqıldayıb çaxa bilərsən. 
Sevirsən başqasına baxa bilərsən, 
Necə yazmayacaqsan sevgidən daha? 

Yalandan hey danışıb gülə bilərsən, 
Sevdiyinin dərdindən ölə bilərsən. 
Sevgini qəlbindən silə bilməzsə 
Necə yazmayacaqsan sevgidən daha? 

Yazmasam gözlərdən yaş töküləcək, 
Qəlbi sevgisiz dağılıb söküləcək. 
Yada düşdükcə o,qəddin büküləcək, 
Necə yazmayacaqsan sevgidən daha. 

Sevərkən sevgidən küsənlər də çox, 
Nakam sevgi ürəklərə vurubdu ox. 
Bilirsən sevgimiz daha həyat da yox, 
Necə yazmayacaqsan sevgidən daha. 
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    MƏHƏBBƏT GÖZÜMDƏ... 

Eşqin gözlərində qara buludlar, 
Qoymayın toqquşub buludlar çaxsın. 
Yol verin, məhəbbət bir selə dönub, 
Çağlayıb ürəkdən, ürəyə axsın. 

Məhəbbət bir şamdır yandırın onu, 
Çəkilsin, pərvanə boşuna dönsün. 
Ürəklərdə yanan sevgi odunu, 
Qoymayın bir anda qaralıb sönsün. 

Məhəbbət dənizdə üzən gəmidir, 
Zülmət gecələrdə mayak-qəlbimiz. 
Qəzəbli dalğalar coşan dənizdə, 
Qoymayın gəmitək batsın sevgimiz. 

Məhəbbət atəşdir, məhəbbət oddur, 
Mən də bu atəşdə yandım, yaxıldım. 
Vədəsiz alışdım,vədəsiz söndüm, 
Qaraldı gözlərim, heyif, yıxıldım. 

Qoymayın yenidən alışım, yanım, 
O ürək mənimsə közü qalıbdı. 
Nə bilim, bəlkə də sevdiyim kəsin, 
Mənə deyiləsi sözü qalıbdı. 

 Həyat qəribədir, möcüzə dolu, 
Çoxları düz yolda azır bu yolu, 
Neçəsi can dedi;-canından vurdu, 
Bir çöp yaratmadı, yüz könül qırdı 
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QARABAĞDAN BİR XƏBƏR... 

Necə deyim dərdimi hər yetənə, 
Gül demərəm hər torpaqda bitənə. 
Çox illərdi mən həsrətəm vətənə, 
Qarabağdan bir xəbərin yoxdu ki,? 

Neçə ildi saralmışam, solmuşam, 
Həsrətindən xəstə düşüb qalmışam. 
Bulud kimi boşalmışam, dolmuşam, 
Qarabağdan bir xəbərin yoxdu ki,? 

Qoy bu dünya mənim üçün dar olsun, 
Istəmirəm, xarıbülbül xar olsun. 
Bir ağızdan deyin mənə ar olsun, 
Qarabağdan bir xəbərin yoxdu ki,? 
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     ŞEİRİ ANLAYAN VAR... 

Qardaş,şeir yazan əlinə qurban, 
Dil açır şerində təzə duyğular. 
Hikmətlər bağında bağban olmusan, 
Hər sözün bal kimi, verər şirin dad. 
Şeiri anlayan var, anlamayan var... 

Yaz qardaşım, ürəyimiz şad olsun, 
Xəstələrə məlhəm olsun, dad olsun. 
Kədər, qüssə uzaq olsun, yad olsun- 
Şeiri oxuyan var, şeri duyan var, 
Şeiri anlayan var, anlamayan var... 

Şeiri anlayana hörmətim vardı, 
Şeiri anlamayan qəlbi daşlardı. 
Şeir yaz, çağla sən, qəlb nəğməkardı, 
Yaxşı şeiri nəncə hər kəs anlayar. 
Şeiri anlayan var, anlamayan var... 

 

  

  



109 
 

                  MEŞƏLƏR  
 

Səhər tezdən pəncərədən görünər,  
Ətəyindən duman çiskin sürünər, 
Talasında çiçək şehə bürünər 
Axlımı başımdan alar meşələr. 

Cənnət məkan gur bulaqlar gur suyum 
Hər tərəfdə, hər yanında xoş duyum, 
Səndən uzaq çətin yatım, uyuyum, 
Yuxumda, röyamda olar meşələr. 

Fındıq, fıstıq meşələrdə bol olar, 
Hər tərəfdən bulaqlara yol olar, 
Qayalıqda itburnudan kol olar, 
Ürəyimdə gözəl qalar meşələr. 

Talasıdı ceyran cüyür oylağı, 
Buz suları, sərin qoşa bulağı, 
Qismət ola gedəm görəm o çağı, 
Xəyal tək ürəyə dolar meşələr. 
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CƏNNƏT-MƏKAN  ORMEŞƏNİM 

Tarixdir hər daşın sənin, 
Nələr çəkmiş başın sənin. 
Bilinməyir yaşın sənin, 
Cənnət məkan Ormeşənim! 

Çeşmələrin həzin səsdə, 
Qız-gəlinlər bulaq üstə. 
Çiçək dərər dəst-dəstə, 
Cənnət məkan Ormeşənim! 

Möhtəşəmsən, vüqarlısan, 
Yay da, qış da sən barlısan. 
Axarlısan, baxarlısan, 
Cənnət məkan Ormeşənim! 

Öpər səni sərin külək, 
Bəzər səni şehli çiçək. 
Rahilədə doymur ürək, 
Cənnət məkan Ormeşənim! 
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BELƏ EŞQİ İSTƏMİRƏM Kİ 

Sevdilər, zirvəyə ucalmadılar, 
Sınağa dözməyi, bacarmadılar, 
Sevdilər bir yerdə qocalmadılar, 
Leyli Məcnun eşqi istəmirəm ki 

Sevirəm deyəndə sözünə qanam, 
Sevgi həsrətini kədərlə anam, 
Alışam ayrılıq oduna yanam., 
Əsli Kərəm eşqi istəmirəm ki 

Dağları uçurdu,daşları çapdı,                                       
Şirini tapmadı,ölümü tapdı,                                             
Yarısı səadət,yarı əzabdı,                                             
Fərhad Şirin eşqi istəmirəm ki 

Mətinlə bir sevgi izləyə məni, 
Həsrəti, hicranı axı neynirəm 
Gecə də gündüz də gözləyə məni, 
Rahilə, dözümlü eşq istəyirəm 
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            XƏYALLAR 

Ürəyimdə gəzib, ruhumu əzir, 
Hərdən dönüb könül alır xəyallar, 
Gah arana çəkir, gah dağa çəkir, 
Bir-birini ötür, keçir xəyallar 

Düşüncələr didir, canım çürüyür 
Tənhalıq qorxusu məni bürüyür 
Çəkib məni arxasınca sürüyür 
Gecə-gündüz artır bitmir xəyallar. 

Kəm sevginin harayına oyanır, 
O,həsrətin qucağından boylanır, 
Hər an bizim qarşımızda dayanır 
İmtahana çətin çəkir xəyallar. 

Görürsən ki, hərdən qəm də gətirir, 
Kövrək gözə acı nəm də gətirir, 
Sevgilərlə dolu dəm də gətirir, 
Qəmi atır sevinc tapır xəyallar. 

Rahilədə neçə arzu yurd salır 
Yuxulardan seçilməyir duygular 
Fikirlər də onu rahat qoymayır. 
Deyir məndən uzaq qaçın, xəyallar 
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        DAHA İSTƏMƏ 

Qəfəsdə bülbüldən uçmağı, 
Gecə günəşdən şəfəq saçmağı, 
Tələdə ahudan qaçmağı, 
İstəmə əzizim, istəmə! 

Gözün qəmli baxmamağnı, 
Baxıb şimşək çaxmamağnı, 
Leysan olub axmamağnı, 
İstəmə əzizim, istəmə! 

Çoxdan sönmüş ocaqlardan köz, 
Vətəndə vətənsizdən xoş söz, 
Şəhid anasından quru göz, 
İstəmə əzizim, istəmə! 

Rahiləynən dərdini bölmək, 
Həm ağlayıb, həm də gülmək, 
Ayrılığa dözməyib ölmək, 
İstəmə əzizim, istəmə! 

  

  



114 
 

  

        İGİD QARDAŞIM.... 

Ey mənim vəfalı igid qardaşım, 
Vətənə istəyi hədsiz qardaşım. 
Çöhrəsi səma tək təmiz qardaşım, 
Ruhun təravətli, ilk bahar olsun.. 

Vətən keşiyində duran kişiydin,  
Düşməni gözündən vuran kişiydin,  
Vətənin sabahın quran kişiydin,  
Şöhrətin hər yerdə daim car olsun. 

Şəhid oldun, sən vətənin yolunda,  
Neçə igid hələ vardı yurdunda,  
Qürur verdin sən onlara sonunda,  
Qoy Allah onlara daim yar olsun. 

Zirvələr fəth etdin əməlinlə sən,  
Üç rəngli bayraq kimi, göylərdəsən.  
Şəhidsən hec zaman ölməyəcəksən,  
Təbriz tək ogullar görüm var olsun. 
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                    LALƏ 

Həm gözəldir, müqəddəsdir, 
Həm günəşdən gələn səsdir. 
Az olsa da,ömrü bəsdir, 
Çəmənzarda bitən lalə. 

Sənə nəfəs toxunmamış, 
Nəğmələri oxunmamış. 
Tər-çiçəksən, qoxlanmamış, 
Çəmənzarda bitən lalə. 

Gözəlliyin əl çatmazdı, 
Şux duruşun təzə yazdı. 
Gözəlliyin ömrü azdı, 
Çəmənzarda bitən lalə. 

Demirəm ki, gözlə məni, 
Səhər-axşam izlə məni. 
Çəmənliyə səslə məni, 
Çəmənzarda bitən lalə. 

Rəngin qıp-qırmızı, aldı, 
Sinəndəki, qara xaldı. 
Rahilədən canı aldı, 
Çəmənzarda bitən lalə. 
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YALAN DÜNYA 

Hər təpəyə dağ deyirik, 
Beş ağaca bağ deyirik. 
Qaraya da ağ deyirik, 
Başdan-başa yalan, dünya. 

Qolu zorlu alıbdı bac, 
Yaxşıları ac-yalavac... 
Qarın toxdu, gözləri ac, 
Hey boşalıb dolan dünya. 

Yeri-göyü qan ağlayır, 
Ürək didir, can dağlayır. 
Rahilə qara bağlayır, 
Bizi ələ salan dünya. 
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QƏLƏBƏYƏGEDİRZAMAN 

Doğradılar bağ qalmadı,  
Bostanlarda tağ qalmadı, 
Ürəklərdə yağ qalmadı, 
Dərdə düşsün qoy düşməni. 

Kədər oldu çağım mənim, 
Sağalmazdı dağım mənim, 
Yaralıdı sağım mənim, 
Dağıt, uçur, oy düşməni. 

Həsrətindən gültək solduq, 
Bulud kimi yaman dolduq. 
Vətən deyə zəlil olduq, 
Ata, diri soy düşməni. 

Rahilə, sən etmə aman, 
Qəddarlara yoxdu güman. 
Qələbəyə gedir zaman, 
Heç görməsin toy ,düşmənin. 
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 NECƏ GÜLÜMSƏYİM? 

Necə gülümsəyim, 
Körpələr anasına, 
Quşlar yuvasına, 
Xarı bülbül şuşaya həsrətdisə? 

Necə gülümsəyim, 
Bülbül gülə, 
Səhralar suya, 
Mən də sənə həsrətəmsə? 

Necə gülümsəyim, 
Əllərim əlinə, 
Gözlərim gözünə, 
Qəlbim sənə həsrətdisə? 

Necə gülümsəyim, 
Dağlar qara, 
Bağlar bara, 
Elim Vətənə həsrətdisə? 
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NƏ QORXUSU OLASIDI 

Qışı qarda donanın, 
Kərəm kimi yananın, 
Eşqi ölməz sananın, 
Məhəbbət dünyasından 
Nə qorxusu olasıdı?! 

Odda yananın küldən, 
İslanmışınsa seldən, 
Dilə düşənin eldən, 
Kəndindən, obasından, 
Nə qorxusu olasıdı?! 

Vədəsiz açan gülün, 
Dağlara enən tülün, 
Meşədə səsin, ünün, 
De, dumanlı payızdan, 
Nə qorxusu olasıdı?! 

Saçıma düşən dənin, 
Gözümə dolan nəmin, 
Rahilənin ürəyinin, 
Tez gələn qocalıqdan, 
Nə qorxusu olasıdı?! 
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                  SALMA 

İlahi..! heç kimi yurd-yuvasından, 
Didərgin eyləyib çöllərə salma. 
Ayırıb oz dogma el-obasindan 
Mənliyin tapdayib dillərə salma. 

Uzaqdan baxmayaq yurd-yuvamıza, 
Sarılaq, bağlanaq torpağmıza. 
Xoş müjdə gətirək bayrağımıza, 
O günü aylara, illərə salma. 

Qarabağ qazisi igid, qəhrəman, 
Kamil Musəvidi mərd olar hər an. 
Sən özün köməy ol, ulu yaradan, 
Qırıq könülləri əllərə salma. 

Şəhidin ağısı,əlilin ahı, 
Zülmətə çevirib nurlu sabahı. 
Tək səni çağırdıq uca Allahı, 
Bizi sərt küləyə, yellərə salma. 

Ayaq gucun , göz nurunu itirdi 
Göz yaşlarım daşda çiçək bitirdi. 
Kamil kimi mərd ogullar yetirdi, 
Rahilə tək sənə pənah gətirdi, 
Dərdimi bir cansız tellərə salma. 
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          YARI GƏTİRİN 

Baxıb gözlərinə sehirlənmişəm, 
Məni məndən alan yarı gətirin. 
Həsrətinə elə bükələnmişəm, 
Xəyala bağlayan yarı gətirin. 

Gözümü qapayıb düşüm sehrinə, 
Sevinim bax məndə çatdım o günə, 
Bilmədim ki, olub yara bu sinə, 
Sinəmi dağlayan yarı gətirin. 

Həsrətindən ürək oda alışır, 
Aman Allah alov külə qarışır, 
Ürək vəfasızla yenə barışır, 
Siz mənə, ağlayan yarı gətirin. 

Mənimlə hey dağa, arana köçən, 
Xəyalı yaxına, uzağa çəkən, 
Ağrısı durmadan belimi bükən, 
Gözümdə çağlayan yarı gətirin. 

Rahilə ahına, zarına gələm, 
Sənə sirdaş olub kağızla qələm, 
Sevmədi o, nədən,-,səbəbin biləm, 
Əhdində qalmayan yarı gətirin. 
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GEDƏK QARABAĞA 

Gül-çiçəkdən çələnk hörək, 
Yollarına xalı sərək, 
Baxçalardan barı dərək, 
O zirvəsi qarlı dağa, 
Durun gedək Qarabağa. 

Xarıbülbül pişvazına, 
Bülbüllərin avazına, 
Aşıqların tar-sazına, 
Boylanmayaq sola,sağa, 
Durun gedək Qarabağa. 

Həyacandan üzülək biz, 
Çıdır düzə düzülək biz, 
İsa bulaqdan süzülək biz, 
Dolanaq o bağça, bağa, 
Durun gedək Qarabağa. 

Gecikdik biz keçir zaman, 
Səbirsizəm inan yaman, 
Düşmənə heç vermə aman, 
Göydən üstə güllə yağa, 
Durun gedək Qarabağa. 

Rahilə at qəm daşını, 
Qurut gözünün yaşını, 
Qaldır dik tut sən başını, 
Qayıdaq biz o xoş çağa, 
Durun gedək Qarabağa. 
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MƏN FƏLƏYƏ NEYLƏMİŞDİM 

Mən fələyə neyləmişdim? 
Məni eldən araladı, 
Parçaladı, paraladı, 
Ürəyimdən yaraladı. 

Mən fələyə neyləmişdim? 
Çırpır məni dağdan-daşa, 
Həsrət qoyub güllü bağa, 
Çəkir məni çox sınağa. 

Mən fələyə neyləmişdim? 
Məni durmadı teylədi 
Qəminin atı eylədi, 
Soyuq qışdan pay eylədi. 

Mən fələyə neyləmişdim? 
Babaların orağına, 
Nənələrin darağına, 
Nəhrəsinə atdı məni. 

Mən fələyə neyləmişdim? 
Günümü qara edir, 
Sinəmi hey yara edir. 
Ayrılığdan çara edir? 
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BAŞKEÇİD OĞLANLARI 

El-obaya vəfalıdı, 
Baxışları şəfalıdı. 
Dost yolunda cəfalıdı, 
Əyilməzdir vüqarı, 
Başkeçid oğlanları. 

Neçə könüllər alıb, 
Ürəklərə od salıb. 
Haqq yolunda ucalıb. 
Əyilməzdi vüqarı, 
Başkeçid oğlanları. 

Gülüşündən can gedər, 
Dağ gedər aran gedər. 
Ürəyi şan-şan gedər, 
Sevərlər qonaqları, 
Başkeçid oğlanları. 

Məclisdə haydı bizə, 
Tanrıdan paydı bizə, 
Arxadı elimizə. 
Əyilməzdi vüqarı, 
Başkeçid oğlanları. 
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GÖYDƏ QARA BULUDLAR 

Göydə qara buludlar… 
Bəlkə göylər ağlasın?! 
Küləkli yağış yağır, 
Nə fərqi var, yağışın- 
Bayırda qızıl payız, 
Ürəyimdə ilk bahar, 
Göydə qara buludlar. 

Dağlara duman gəlib, 
Qayalar da süslənib. 
Sarı meşələr deyib… 
Bayırda qızıl payız, 
Ürəyimdə ilk bahar, 
Göydə qara buludlar. 

Çaylar sellənib daşır, 
Arzular aşıb-daşır. 
Qəm sevncə qarışır, 
Bayırda qızıl payız, 
Ürəyimdə ilk bahar, 
Göydə qara buludlar... 
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                MİLLƏTİN 

Həm qürür duyuram, həm acıyıram, 
Tarixdir torpağı daşı,millətin. 
Dərdi öz içimdə mən yaşayıram,  
Gör nələr çəkibdi başı, millətin! 

Babəktək dayandı o Xəlifəyə, 
Arxa çevirmədi obaya, elə. 
Amma qurban getdi, o, xəyanətə, 
Kəsildi qolları onda millətin! 

Şah Xətai qılınc aldı əlinə, 
Şan-şöhrət bəxş etdi doğma elinə. 
Dünya heyran qaldı hər zəfərinə, 
Açıldı yolları ond amillətin! 

Çaldıran döyüşü acı bir xəbər, 
Oldu dərdlərimizə betərdın-betər. 
Çökdü üstümüzə düssə, qəm, kədər, 
Pozuldu ilqarı onda millətin! 

Qaysaq bağlamamış Təbriz yarası, 
Yerlə yeskan oldu Rəvan qalası. 
Dərbənd, Borçalının ağrı-acısı, 
Döndü göz dağına sonda millətin! 

 
Bitmədi bununla qətl, qiyamlar, 
Göyçəm, Zəngəzurum çəkir intizar. 
Aman Allah, gör nə boyda dərdi var? 
Torpağı hər zaman qanda millətin! 
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Bəs hanı Qarabağ, o cənnət məkan, 
Qubadlı,Cəbrayıl,Ağdam, Zəngilan. 
Şuşa əsir düşüb,yox İbrahim xan, 
Paslanır qılıncı qında millətin! 

Laçınla Kəlbəcər yaslı, yaralı, 
İtirib əhlini, düşüb aralı… 
Ələsgər yurdunda Göyçə mahalı, 
Gözləyir yolunu gendə millətin! 

Xocalı yamanca sarsıtdı bizi, 
Birə beş artırdı çox dərdimizi, 
Hər kolda, koğuşda nahaq qan bizi, 
Axdı sü yerinə sonda millətin! 

  

CƏNNƏTİMSƏN, ORMEŞƏN! 

Ormeşınin dağları, 
Meyvəlidir bağları. 
Heç yadımdan çıxmayır, 
O ötüşən çağları. 
Ürəyimsən,canımsan, 
Cənnətimsən,Ormeşən! 

Qayası baş-başadı, 
Kəklikləri qoşadı. 
Gözəlliyi hər zaman, 
Ellərə tamaşadı. 
Ürəyimsən, canımsan, 
Cənnətimsən, Ormeşən! 
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Dağlarına çən gəlir, 
Görnüşünə qəm gəlir. 
Gözəlliyin həmişə, 
Gözəlliyə tən gəlir. 
Ürəyimsən, canımsan, 
Cənnətimsən, Ormeşən! 

Oğulun qeyrətlidi, 
Qızların ismətlidi. 
Qonaqları sevənsən, 
Süfrən bərəkətlidi. 
Ürəyimsən, canımsan, 
Cənnətimsən, Ormeşən! 

 Suları sonlasısan, 
Telləri şanalısan. 
Toylarda, nişanlarda, 
Əlləri xınalısan, 
Ürəyimsən, canımsan, 
Cənnətimsən, Ormeşən! 

  

İNCİMİSƏN A DAĞLAR 

Zirvələrin ağ tülünə bürünmür, 
Qayalarda qartalların görünmür, 
Ətəyində çən dumanın sürünmür, 
Çəməndənmi incimisən,a dağlar? 

Quzularda göy sinəndə mələşmir, 
Mərd igidlər meydan salıb güləşmir, 
Körpələr də gəzib səndə dirəşmir, 
Səməndənmi incimisən,a dağlar?! 
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Səndən ayrılmışam gələ bilmirəm, 
Ürəkdən sevinə, gülə bilmirəm, 
Bənövşə, nərgizii dərə bilmirəm, 
Süsəndənmi incimisən,a dağlar?! 

Sal qayadan buz bulaqlar süzülür, 
Sevənlərin ətrafına düzülür, 
Rahilə də həsrətindən üzülür, 
De,məndənmi incimisən,a dağlar?! 

            YAĞDIRIRSAN 

Niyə dağ deyirsən yastı təpəyə? 
Yenə o yerlərə qar yağdırırsan. 
Isti bir ocaqdan közünü alıb, 
Soyuq bir ocağa qor yağdırırsan. 

Zalıma dil verib,zilə kökləyib, 
Fağıra qəm verib,bəmə kökləyib. 
Qarğanın ömrünü uzun eyləyib, 
Bülbülün ömrünə xar yağdırırsan. 

Tanrım, məni anda çəkmə ölümnən, 
Gileyliyəm taleyimnən, günümnən. 
Rahiləni gəl sınama ölümnən, 
Qurudub ruhunu gor yağdırırsan. 
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       SEVƏN KİMİ 

Yenə həmin sahildəsən, 
Qum üstünə ad yazırsan… 
Ləpələr silib adımı, 
Sən qəlbindən silən kimi. 

Dəniz qəmli qağlanır, 
Nehrə kimi çalxanır. 
Ləpə bağlanıb sahilə, 
Mən sənə bağlanan kimi… 

Sahildəyəm, düşünürəm, 
Unutmadım heç vaxt səni. 
Səni sevə bilmərəmmi 
Sən məni sevdiyin kimi ?! 

Bilirsən sevirəm səni, 
Ay ulduzu,üzük qaşı. 
Rahilə çox sevir yaşı, 
Balıq suyu sevən kimi. 
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         ŞƏHİD ANASI 
 

Vətənin dar günü önə atılan, 
İntiqam hissilə oda qatılan. 
Qan töküb,can verib,yanıb çatılan 
Ölümün üzünə gülən, anası! 
Məğrur ol,ağlama Şəhid anası! 

Sən Təbriz,Mübariz anasısan bil, 
Dözümlə Vətənə yanasısan bil, 
Dərdini, düşməndən danasısan bil,  
Qüruru göylərə dəyən, anası! 
Mərur ol,ağlama Şəhid anası! 

Bu döyüş yoludu,yanıb,vay-demə! 
Oğuluna, qızına qayıt hay demə! 
Nə üçün gedirsən balam,tay demə ?! 
Bayraqdan libası geyən, anası! 
Məğrur ol,ağlama Şəhid anası! 

Qaralmış göylərdən bulud çəkilir, 
Torpağa şəhidin qanı tökülür, 
Minlərlə düşmənin beli bükülür, 
Ey Vətən torpağın sevən anası! 
Məğrur ol,ağlama,Şəhid anası! 

Hər evin başına bayraq taxılmaz, 
Hər ada şəhidlik adı asılmaz 
Hər kəsə bu qədər uca baxılmaz, 
Sən düşmən qəddini əyən anası! 
Məğrur ol,ağlama,Şəhid anası! 
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Tezliklə şad xəbər gələr,bilərsən, 
Qələbə sevinci alıb,gülərsən, 
Gözündən qurumaz yaşı silərsən, 
Nisgili qəlbindən silən anası! 
Məğrur ol,ağlama,Şəhid anası 

Rahilə , Vətəndən bil ki, pay olmaz, 
İgid anasının gözləri dolmaz, 
Nahaq qan heç zaman o yerdə qalmaz, 
Sən torpaq qədrini bilən anası! 
Məğrur ol, ağlama Şəhid anası! 
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        QOCALIQ 

Sular coşquyla axmır, 
Şimşəklər daha çaxmır. 
Kişi də sözə baxmır, 
Qocalıq ki, qocalıq… 

Hər sözü deyəmmirəm, 
Ucadan güləmmirəm. 
Zər-xara geyəmmirəm, 
Qocalıq ki, qocalıq… 

Daha şux durammıram, 
Məclislər qurammıram. 
Bər-bəzək vurammıram, 
Qocalıq ki, qocalıq… 

Gözlərimə tor gəlır, 
Əllərim tir-tir əsir. 
Addımım nəfəs kəsir, 
Qocalıq ki, qocalıq… 

Ürəkləri tellənir, 
Boş nehrələr yellənir. 
Nəvələr də dillənir, 
Qocalıq ki, qocalıq… 

Qırışlar üzə gəlir, 
Fikir qəlbimi dəlir…                                                            
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Köməyə əsa gəlir, 
Qocalıq ki, qocalıq... 

Rahilə uşaqlaşıb, 
Qəm-kədər aşıb, daşıb. 
Ölümə yaxınlaşıb, 
Qocalıq ki, qocalıq… 

                 KƏNDİMİN 

Qartal olub,qayasından uçam mən, 
Günəş olub səmasında saçam mən. 
Körpəm kimi qucağına qaçam mən, 
Qurban olum büsatına kəndimin. 

Çaylar kimi sinəsindən axan mən, 
Gül çiçəyni tər sinəmə taxam mən. 
Boylanıb Pir döşündən baxam mən, 
Qurban olum büsatına kəndimin. 

Qatarlaşıb qatar-qatar qayası, 
Halal zəhmətlə tutulub mayası. 
Önündəki göldü onun aynası, 
Qurban olum büsatına kəndimin. 

Çırçır coşub-daşıb nərələr çəksin, 
Elim Təksarayda sümbüllər əksin. 
Çoban sürüsünün Xalxala töksün, 
Qurban olum büsatına kəndimin. 

Əhməd əmim yuxarıdan haylansın, 
Oruc baba çəkər, noğul paylasın. 
Alim cavanları yığıb oynasın… 
Qurban olum büsatına kəndimin. 
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Göllər ətrafında açan güldü,gül, 
Gül-çiçəyə bürünmüş bir teldi, gül. 

El içində bir vəfalı eldi, gül, 
Qurban olum büsatına kəndimin. 

Ay Rahilə, qəriblikdə sürünmə! 
Parçalanıb qəm tülünə bürünmə. 
Ay vəfasız,gəl qoynuma ərinmə. 
Qurban olum büsatına kəndimin. 

         CAVANLIQ 

Qaytarsaydin cavanlığı,  
Qabağını mən kəsərdim.  
Geri alıb subaylığı,  
Arxanca hey mən düşərdim. 

Oğrun-oğrun süzüb səni,  
Sözlərimlə köz atardım.  
Dinləyərdim sözlərini,  
Dilinə də söz atardım. 

Öpərdim hey yanağından,  
Nəfəsimlə yandırardım.  
Səkər çəkib dodağına  
Zəhərə dad andırardım. 

Gözlərinin giləsindən,  
Sovurardım canını mən.  
Gül qoxulu nəfəsindən,  
Eh, duyardım halını mən! 
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Qayıtsaydın cavanlığa,  
Dərdim-sərim olmaz idi!  
Rahiləni tez alardın, 
Sənə özgə gəlməz idi! 

 NAĞIL YUXU 

Gözlərini qapa ki,  
Biraz erkən yatasan.  
Mən yuxuna tez gəlim,  
Dərdi, qəmi atasan,  
Arzulara çatasan. 

Gəlsin yuxu çaparım! 
Bu kədərdən qüsədən,  
Mən əbədi qoparım  
Səni nurlu dünyama,  
Yuxularda aparım. 

Gələcəyə baxarıq,  
Ulduz olub səmada,  
Yer üzünə axarıq.  
Yaxamıza o Ayı,  
Çiçək edib taxarıq. 
 
Gözlərə nur olarıq,  
Sevənlərin qəlbinə  
Sevgi olub dolarıq.  
Ayrılıqlar gülünü  
Yer üzüdən yolarıq. 
 
Eh, açımmı gözümü?  
Bitirimmi sözümü?  
Aldatmayım özümü  
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Mənim xəyal etdiyim  
Nağıl kimi yuxudu… 
QƏRİBLİK 

Ay gözəlim inci, nə?  
Nə küs, nə də incimə.  
Qəriblikdə olanın,  
Sən bilən sevinci nə? 

Əzizim o incidi,  
Ağızdakı incidi.  
Qəriblikdə olanın,  
Qəm yükü sevincidi. 

Ay gözəlim dolu nə?  
Doldurulan dolu nə?  
Qəriblikdə olanın  
Gözündəki dolu nə? 

Əzizim o doludu,  
Piyalələr doludu.  
Qəriblikdə olanın,  
Gözü yaşla doludu. 

Ay gözəlim hardadı?  
Şamamalar hardadı?  
Qəriblikdə olanın,  
Xəyallarıhardadı? 

Əzizimobağdadı, 
Şamamalar tağdadı. 
Qəriblikdə olanın, 
Xəyalları dağdadı. 
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BU AĞAC 

Bu ağaca sarılıb,  
Xəyallara dalmışam.  
Sənsiz keçən günlərin  
Həsrət qoxsun anmışam,  
Sənin getdiyin yola  
Baxa-baxa qalmışam.  
Mənim sirli,sehrli  
Sirdaşımdı bu ağac. 

Həmdəmim bu ağacdı-  
Qəm-qüssəmi anlayır. 
Mənə təsəlli verib,  
Ağıl verib, danlayır.  
Hər sözümü, sirrimi,  
Ürəyində saxlayır.  
Mənim sirli,sehrli  
Sirdaşımdı bu ağac. 

Şux qaməti dayaqdır,  
Söhbətimə, sözümə.  
Yarpağı yaylıq olub,  
Ağlar qalan gözümə.  
Budağı yelpik tutub,  
Odda yanan üzümə.  
Mənim sirli,sehrli  
Sirdaşımdı bu ağac ! 
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      NƏ  DEYƏSƏN 

– Qışda qarla-buz yeyənə,  
Yalan,böhtan söyləyənə,  
Özünü yersiz öyənə,  
Aman allah,nə deyəsən?! 

Yayda xəzli kürk geyənə,  
Özünə tərif deyənə,  
Qonşuya ağız əyənə,  
Aman allah,nə deyəsən? 

Torpağını əkməyənə,  
El qayğısı çəkməyənə,  
Söküləni tikməyənə,  
Aman allah,nə deyəsən?! 

Hər yerdə rüşvət alana,  
Satdığı şirin yalana,  
Yalanda “haqlı” olana,  
Aman allah,nə deyəsən?! 

Kölgədə yeyib yatana,  
Ona-buna söz atana,  
Bunca murada çatana,  
Aman allah,nə deyəsən?! 

 Şimşək kimi çaxmayana,  
Ailə üçün yanmayana,  
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Ata-ana saymayana,  
Aman allah,nə deyəsən?! 

Yerli-yersiz şit gülənə,  
Yayla-qışı bir bilənə,  
Ağlamadan göz silənə,  
Aman allah,nə deyəsən?! 

Mərdləri hər addımında,  
Şərə salıb qınayanda,  
Arsız-arsız sınayanda,  
Aman allah,nə deyəsən?! 

Palaza bürünməyənə,  
Eliynən sürünməyənə,  
Dar gündə görünməyənə,  
Aman allah,nə deyəsən?! 

Baltaları özümüzdən,  
Söz çıxarır sözümüzdən,  
Tükü seçır gözümüzdən,  
Aman allah,nə deyəsən?! 

Hey fağır gözü oyana,  
Elin varıyla doyana,  
Kasıbları hey soyana,  
Aman allah,nə deyəsən?! 

 
Doğru sözə üz cırana,  
Arxada qeybət qırana,  
Gözü əllərdə qalana,  
Aman allah,nə deyəsən?! 
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Rahilə,sualın çoxdu,  
Düşünmə ki,cavab yoxdu-  
Sən dediyin o kəslərin,  
Tanrıdan heç payı yoxdu! 

    TÖKÜLƏR 

Baharda gül əkilir, 
Gül üzünə tül çəkilir. 
Toxunmayın buludlara, 
Göy ağlayır, yaş tökülür. 

Yayda zəmilər biçilər, 
Buz bulaqdan su içilər. 
Zəhmətsevər insanların, 
Alınından tər tökülər. 

Payızda yarpaq tökülər, 
Bağça düzümü sökülər. 
Toxunmayın budaqlara, 
Gül səksənər, bar tökülər. 

Qışda yerə qor ələnər, 
Təbiət ağa bələnər, 
Səmaları duman alar, 
Göydən yerə qar ələnər. 

Rahilənin əlinə bax, 
Sözlə əkən gülünə bax, 
Baldan şirin dilinə bax, 
Sanki şandır, bal tökülər. 
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         BÜLBÜL 

Niyə dərdin çoxalıbdı?! 
İntizarda qalan bülbül. 
Naləli bir cəhcəh vurub, 
Məni məndən alan bülbül. 

Səsin salır hey tilsimə, 
Ruh oxşayır gündən-günə. 
Toxunursan sarı simə, 
Məni dara salan bülbül. 

Oxu qəmli yaş sellənsin, 
Yanağımda su lillənsin, 
Avazınla saz dillənsin, 
Qəlbi eşqi talan bülbül. 

Sinəmə dərd qəm əkilər, 
Can evimdən daş tökülər. 
Rahilə uçar ,sökülər, 
Könlü viran olan bülbül. 
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              ŞAHMARLI 

Uca dağlarında sal qayası var,  
Dərdə məlhəm olan saf havası var,  
Göllərində üzən gül sonası var - 
Elimin adıdı gözəl Şahmarlı,  
Ağzımın dadıdı gözəl Şahmarlı. 

Şırşır bulağıdı, suyu bal dadır,  
Qatar qayaları ruhu oyadır . 
Dağların qoynunda sankı röyadır, 
Elimin adıdı gözəl Şahmarlı,  
Ağzımın dadıdı gözəl Şahmarlı. 

Bitən gül-çiçəyi dərdə dəvadı,  
Tarıxlər yaşadan məğrur qaladı.  
Mənim yurdum qəriblərə anadı-  
Elimin adıdı gözəl Şahmarlı,  
Ağzımın dadıdı gözəl Şahmarlı. 

Sızır dağlarından buz bulaqları,  
Göylərə büləndir uca dağları . 
Güllü çiçəklidi barlı bağları-  
Elimin adıdı gözəl Şahmarlı,  
Ağzımın dadıdı gözəl Şahmarlı. 

Təbiət veribdir bu əzəlliyi,  
Əzəldən Rahilə, var özəlliyi.  
Kaş hami gorəydi bu gözəlliyi - 
Elimin adıdı gözəl Şahmarlı,  
Ağzımın dadıdı gözəl Şahmarlı ! 
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BU DÜNYANIN İNSANI…. 

Bu dünyanın insanı  
deyilsənmi qardaşım?  
Dünyanın görünməyən  
qaralı üzü varmış.  
Dağı-dərəsi hamar  
olmayan düzü varmış,  
Üzə gülüb arxanca  
danışan yüzü varmış. 

Bu dünyanın insanı  
deyilsənmi qardaşım?  
İndi yalan,iftira  
böhtan deyəni çoxdu.  
Əldə tutulan çiçək  
qara tikanlı oxdu. 
Sən axtaran halallıq  
daha dünyada yoxdu. 

Bu dünyanın insanı  
deyilsənmi qardaşım?  
Yalançılar öndədi,  
saflara yalanI deyir.  
Acgözləri çəkinmir  
elin haqqını yeyir.  
Əyriləri düz yola  
gedəni yolundan əyir. 

Bu dünyanın insanı  
deyilsənmi qardaşım?  
Neçə ata-analar  
qocalar evindədi...  
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Qohum soyur qohumu  
gözləri cibindədi.  
Varlı var yığır amma  
tamahın dibindədi… 

Bu dünyanın insanı  
deyilsənmi qardaşım?  
Cavanlar ağsaqqalın  
daha sözünə baxmır.  
Gəlinlər də dəyişib,  
əlinə xına yaxmır.  
Çaylar da məcrasından  
çıxıb axarla axmır... . 

Bəlkə haqqın səsindən  
yatan vicdan oyana  
Dünyamız da al-əlvan  
rəngə-nura boyana.  
Vətən oğlu Vətənin  
keşiyində dayana.  
Bəlkə onda dünyaya  
sakin oldun,qardaşım! 
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     “BACI SÖZÜ” 

İnanma sən hər canana, 
Əhdi-ilqarı qanana. 
Könül vermə nadana, 
Qalma ağlaya-ağlaya. 

Qoy həmişə gülsün üzün, 
Saf sevgidən olsun sözün. 
Şəfəq kimi saçsın üzün, 
Qalma ağlaya-ağlaya. 

Nadanlarla olma yoldaş, 
Olmaz sənə ondan sirdaş. 
Göz tökülər düzənda daş, 
Qalma ağlaya-ağlaya. 

Budur sənə bacı sözü, 
Tərəzidir elin gözü.  
Nakam eşqə getmə düzü,  
Qalma aglaya-aglaya. 

Ay Rahilə,sil göz yaşı,  
Gəldi bahar unut qışı,  
Tutsun onu öz qargisi,  
Qalsin aglaya-aglaya… 
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                AÇILAR 

Yalvarıram toxunmayın qəlbimə,  
Göz bağlamış yaralarım açılar.  
Qayıdaram Borçalıma, elimə,  
Qışım ötər, yaz, baharım açılar. 

Çəkəmirəm həsrətini, dərdini,  
Qəriblikdə bildim Vətən qədrini.  
Verin mənə kiçik o dağ kəndini,  
Gözüm gülər, qəlbim,halım açılar. 

Dağlarında ,bağlarında gəzərəm,  
Həsrətimi dağa-daşa düzərəm.  
Öz elimdə hər möhnətə dözərəm,  
Bağlı olan o yollarım açılar. 

Rahilə də qürbət eldə üzülər,  
Həsrət yaşı gözlərimdə düzülər.  
Qüssə-qəmim ürəyimə süzülər,  
Köksümdə ayrılıq gülüm açılar… 
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              ZƏLİMXAN KÖÇƏNDƏ 

(Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun əziz xatirəsinə bütün 
oxucular adından dərin hüzünlə rəhmət diləyirəm.  
Məkanın cənnət olsun şair! ) 

Uçub yuvasından quş kimi getdi,  
Yuvası ağladı, yurdu ağladı.  
Nə qədər saz sevən, söz sevən vardı,  
Zəlimxan köçəndə qara bağladı. 

Ölümü yazdığı şeirlər kimi,  
Qaynar bulaq oldu, birdən çağladı.  
Nalələr, şivənlər qaynar köz kimi,  
Zəlimxan köçəndə ürək dağladı. 

Getdi birdəfəlik qayıtmaz geri,  
Sənət binasının tiri laxladı.  
Yazdığı hər əsər, hər sətir şeri,  
Zəlimxan köçəndə matəm saxladı. 
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BAHARIN ƏTRİ GƏLİR 

Çayların gur axmasından,  
Bənövşənin baxmasından,  
Buludların çaxmasından, 
Baharın xoş ətri gəlir. 

İldırım şaqqıltısından,  
Ağacdələn taqqıltisından,  
Kəkliyin qaqqıltısından,  
Baharın xoş ətri gəlir. 

Soyuğun yox olmasından,  
Kəpənəyin uçuşundan,  
Puçurun oyanmasından,  
Baharın xoş ətri gəlir. 

Günəşin nur saçmasından,  
Çiçəklərin açmasından,  
Quzuların qaçmasından,  
Baharın xoş ətri gəlir. 

Rahilənin coşmasından,  
Gozəl şeir qoşmasından,  
Aləmə nur sacmasından,  
Baharın xoş ətri gəlir. 
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            BU DÜNYADA 

Bu dünyada bir iz qoyar əbədi,  
İgidlərin adı yaşar, özü yox.  
Hər addımda rast gəlirik biz ona,  
Yalanların ayağı var, izi yox. 

O bayquşdur zülmətlərdə quş qovar,  
O qanmazdır, nə qismət ol, nə yalvar.  
O ürəkdir qulağı var, gözü var,  
Məhəbbətin qulağı var, gözü yox. 

O körpədir bir sifətdə doğulur,  
Axirətə yüz üz görüb köç edir.  
Zatı qırıq elə bilər düz gedir -  
Paxılların növrağı var, düzü yox. 

Rahilədi, onsuz da baş sındırır,  
Söz bilməzə öyüd verib, qandırır.  
Dil yarası adamı çox yandırır,  
Qeybətlərin ocağı var, közü yox. 
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DEMƏSƏYDIN 

Qönçə kimi gül açardım,  
Günəş kimi nur saçardım,  
Qəm qüssədən gen qaçardım,  
Unut məni deməsəydin. 

Pətəkdə balın olardım,  
Üzündə xalın olardım,  
Dövlətin, varın olardım,  
Unut məni deməsəydin. 

Üzüyündə qaş olardım,  
Gözlərində yaş olardım,  
Sirrinə sirdaş olardım,  
Unut məni deməsəydin. 

Bulaq olub süzülərdim,  
İnci kimi düzülərdim,  
Dərd-qəminə üzülərdim,  
Unut məni deməsəydin. 

Zülmətdə şamın olardım,  
Damarda qanın olardım,  
Yanında yarın olardım,  
Unut məni deməsəydin. 

Eşqin şərbətin içərdim,  
İstəsən candan keçərdim,  
Məhəbbətdən don biçərdim,  
Unut məni deməsəydin ! 
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AĞLATMA MƏNİ 

Qəriblik də ürəyimə dağ çəkir, 
İlmələyib ömrümüzdən gün sökür…  
Ağladıqca, gözlərimdən yaş tökür, 
Ağlatma qəriblik, ağlatma məni. 

Xəyalımda köç edirəm dağlara,  
Güll-bülbüllü, çiçəklənən bağlara.  
Qayıdıram o xoş keçən çağlara , 
Ağlatma qəriblik, ağlatma məni. 

Ürəyim də Başkeçiddə qalıbdı,  
Həsrət qarı saçlarımı alıbdı. 
Ayrılıqlar məni dərdə salıbdı,  
Ağlatma qəriblik, ağlatma məni. 

Bax Rahilə, keçib gedib illərin,  
Yadındadı o ötüşən günlərin, 
Xəyal olub xəyalında ellərin , 
Ağlatma qəriblik, ağlatma məni. 
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               DÜNYANIN 

İnsanlar dəyişib düzü qalmayıb,  
Kasıbın yalvaran üzü qalmayb, 
Sürünür yerlərdə dizi qalmayıb,  
Əlləri qırılsın təməl qoyanın.  
Görən hara gedir sonu dünyanın? 

Ağsaqqal, ağbirçək baxıb lal qalır,  
Körpələr böyüyüb çırtmalar çalır.  
Əyrilər doğrunun haqqını alır,  
Yatmayın a millət, qalxın, oyanın!  
Görən hara gedir sonu dünyanın? 

Bağ-bağça zamansız yarpağın tökür,  
Elə bil canından ciyərin sökür.  
Tülkülər bəyləşıb, şirlər diz çökür.  
Yansın külü qalsın belə ormanın,  
Görən hara gedir sonu dünyanın? 

Ata acizləşib övlad yanında,  
Elə bil başqa qan axır qanında.  
Şeytan xislətində, ceyran donunda,  
Görmədim halaldan qarnı doyanın.  
Görən hara gedir sonu düyanın? 

Cəngilər calınmır, qurşaq tutulmur,  
Ocaqlar qalanmır, tüfəng atılmır,  
Heç nə qiymətində alıb satılmır, 

Yalanlar boynunda gəzir talanın,  
Görən hara gedir sonu dünyanın ? 
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Rahilə, söhbətin şəkərdi, baldı,  
Qanana məlhəmdi, qanmazı çaldı.  
Çox sözü nadanlar qiymətdən saldı,  
Tutun beləsini qana boyayın.  
Görən hara gedir sonu dünyanın ? 

 CAVANLIĞIM 

Gözəl təmiz səmalara,  
Qapı açdı cavanlığım.  
Zülmət düşən yollarıma,  
Nur da saçdı cavanlığım. 

Dəniz olub ləpələndi,  
Dalğa-dalğa təpələndi,  
Sevinc olub səpələndi,  
Harda itdi cavanlığım? 

Göy üzündə bulud oldu,  
Yağış oldu, umud oldu, 
Gah boşaldı, gah da doldu,  
Sellə getdi cavanlığım. 

Bir ocaqsız külə çöndü,  
Gah alışdı, gah da söndü.  
Xəyallarda quşa döndü,  
Pərvaz etdi cavanlığım. 

Qaranlığa işıq saçdı,  
Uşaqlıqdan yana qaçdı,  
Qocalığa qucaq açdı,  
Mətinləşdi cavanlığım! 
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Əlim çatmır çəkəm geri,  
Dərəm gülü əkəm geri,                                                    
Urəyimdə qalıb yeri, 
Harda bitdi cavanlığım?! 

Rahiləyəm, gün uzündə,  
İllər qalıb gül üzümdə.  
Cavanlaşan hər sözüm də,  
Kama yetdi cavanlığım. 

       YER OLMASIN 

Gecə-gündüz kef çəkənə,  
Pulla,varla yol seçənə,  
Haram əkib düz biçənə,  
DünyamIzda yer olmasin. 

Kim gül ətri bəyənməsə,  
Ağ-qaranı seçəmməsə,  
Haqq sözünü deyəmməsə,  
DünyamIzda yer olmasin. 

Yar cəfası çəkməyənə,  
Qəlbdə çiçək əkməyənə,  
Sevinc yaşı tökməyənə, 
Dünyamızda yer olmasin. 

Lovğalığı çox olana,  
Dəm boşalıb, dəm dolana,  
Ara qatıb, söz qurana,  
Dünyamızda yer olmasin. 
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Rahiləyə yaz deyənə,  
Yalan sözə düz deyenə,  
Sərt qışına yaz deyənə,  
Dünyamızda yer olmasin. 

    AĞLAMA ANAM 

Düşmənə biz gəldik hədə, 
Çaldiq bir ilkin qələbə. 
Oglun geri gəlməsə də, 
Aglama ,anam,aglama.! 

Qarabağın bağrı qara, 
Çarpaz yanan qelbi yara. 
Oğullardı ona çara, 
Ağlama,anam,ağlama! 

Gözlərinə çöküb duman, 
Düşmənlərə vermə aman. 
Son umudə coxdu güman, 
Ağlama,anam,ağlama! 

Gəl bürünmə qara dona, 
Son qoylacaq bu hicrana. 
Qovuşacaq oqul, ana, 
Ağlama,anam,ağlama! 

Payız keçib qış gələcək, 
Qələbəmiz tuş gələcək. 
Ağ göyərçin quş gələcək, 
Ağlama,anam,ağlama! 
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                       BAXMIR 

Nə deyim mən belə taleyə, baxta?  
Mənə ömür verib yad bir ocaqda.., 
Ürəyim qalıbdı doğma torpaqda, 
Qəriblik uzağa, yaxına baxmır!.. 

Qanadı qırılmış quşam qurbətdə,  
Göyərməz bir qara daşam,qürbətdə,  
Min cürə bəlaya tuşam qurbətdə,  
Qəriblik uzaga, yaxina baxmir. 

Göz yaşım həsrətlə axır hey çaya,.. 
Eşit Rahiləni, sən ey Xudaya!  
Məni qismət eylə doğma obaya,  
Qəriblik uzağa, yaxına baxmır… 
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   HARA TƏLƏSİRSƏN ? 

Nədən hər an xəyallara dalIrsan,  
Kədər dənizində tənha qalırsan?  
Yorgun-yorgun sahilə yan alırsan, 
Söylə ömür,sən hara tələsirsən? 

Üzülürsən hər kədərdən,qüssədən,  
Selə dönüb süzülürsən gözlərdən.  
Cox sıxırsan bu qəlbimi bilmədən, 
Söylə ömür, sən hara tələsirsən? 

Gəl səpilmə xəzəl kimi ömrümə, 
Vaxtsız boran kimi düşmə gülümə,  
Çözələnmə, sökülmə, ilmə-ilmə..,  
Söylə ömür,sən hara tələsirsən? 

Nənə kimi borcumu verim gərək,  
Doğulacaq nəvəmi görüm gərək.  
Nəvəmi oxşayıb, mən sevim gərək,  
Söylə ömür, sən hara tələsirsən? 

Yaşım əlli-demək ömür yarıdı,  
Sinəmdəki hicranımın dagıdı.  
Sanıram ki, ömrümün gül cağıdı,  
Söylə ömür, sən hara tələsirsən? 

Yıgışmayıb Borcalıdan xəyalım,  
Ucalmayıb Qarabağda bayrağım..  
Düşmənimdən bac almaqdı amalım,  
Söylə ömür, sən hara tələsirsən? 
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           MƏN DEMƏZDİM 

Hansı türk yol verdi həmin gün səhvə,  
Ki,həmin döyüş yadlara oldu töhvə?!  
Çaldıran savaşı qanlı səhifə,  
Yaddaşlarda yaşandiqca anıldı,  
Mən deməzdim turkun beli qırıldı. 

Qızılbaşlı həm Osmanlı turk idi,  
Gözlərində hər bir oba mülk idi.  
Qardaşları qarşı qoymaq məkirdi !  
Avropanın özü o, vaxt yanıldı, 
Mən deməzdim türkün beli qırıldı. 

Nə deyim a qardaş mən olanlara,  
İndi tarix olan yaşananlara.  
Qərb istər sevinsin, ya batsın yasa,  
Mənimçün Türk xalqı qürurlu xalqdı,  
Mən deməzdim türkün beli qırıldı. 

Millətiylə fəxr edibdi turk oğlu,  
Duz deyirsən, sınmaz türkün qüruru !  
Tarix deyil savaşdıran Teymuru,  
Türk xalqına bir tələydi quruldu,  
Mən deməzdim türkün beli qırıldı… 
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                  GÖRDÜM 

Bu gün bir gəlini ağlayan gördüm,  
Gözümdə selləri çağlayan gördüm.  
Səsinən sinələr dağlayan gördüm,  
Anası, köçmüşdü dünyadan, gördüm… 

Baxammadım onun qəmli gözünə,  
Dərdindən saralıb, solan üzünə.  
Göz yaşımla dayaq oldum özünə,  
Anası, köçmüşdü dünyadan, gördüm… 

Anam da getdi, saxlaya bilmədim,  
İllər ötdü danışmadım gülmədim.  
Axdı gözlərimdən yaşlar, silmədim,  
Anası, köçmüşdü dünyadan, gördüm… 

Süfrəndə halal çörəyin olacaq,  
Həsrətdən didilən ürəyin olacaq.  
Dar gündə ana gərəyin olacaq,  
Anası, köçmüşdü dünyadan, gördüm… 

Əlini əlindən tez üzəcəksən,  
Bu ayrılığa çətin dözəcəksən.  
Rahilə, anam deyib gəzəcəksən,  
Anası, köçmüşdü dünyadan, gördüm… 

 



161 
 

 BAHAR QIZI GƏLƏNDƏ 

Bahar qızı sən gələndə  
Yurdumuza günəş doğur.  
El-obalar düşür yada,  
Gözlərimi yaşlar boğur. 

Dağlardakı mənzərəni,  
Xəyalımda mən gəzirəm.  
Qonaq gedib Borçalının,  
Toylarında mən süzürəm. 

Xöş gəlmisən bahar bizə,  
Dünyamızın qonağısan.  
Lalə sərib çölə-düzə,  
Ömrümüzün mənasısan. 

Arzum budu bu günlərdə,  
Rahiləni sevindir sən.  
Qələbənin müjdəsini, 
Vətənimə gətirəsən. 

  

 MÖCÜZƏDİR TƏBİƏT 
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Buludlar dəlib dəvə karvanı,  
Qatarla aparır ömür sarvanı.  
Olur hər fəsilin öz dövranı,  
Möcüzədir başdan-başa təbiət. 

Bahar gəlir yaşıllaşır dağ-dərə,  
Coşan sular sanki cəkirlər nərə.  
Qızlar tələsər dağlardan gül dərə,  
Möcüzədir başdan-başa təbiət. 

Yay gətirər günəşdən nur payını,  
Sevən tapar öz sevdiyi tayını.  
Saymaq olmur gözəlliyin sayını,  
Möcüzədir başdan-başa təbiət. 

Payıza al-əlvan rənglər verilir,  
Baxça-bağdan hər nemətlər dərilir.  
Yarpaqdan ətrafa xalı sərilir,  
Möcüzədir başdan-başa təbiət. 

Qış ağ qardan dünyamıza tül bükər,  
Rahilənin qəlbinə ümid əkər.  
Şaxta pəncərəyə naxışlar çəkər,  
Möcüzədir başdan-başa təbiət… 
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QARA DON GEYİNƏN 

Niyə dara çəkilmisən?  
Parçalanıb tökülmüsən?  
Dərd əlidən bükülmüsən?  
Qara don geyinən gəlin? 

Səni külək aparıbdı,  
Hansı tağdan qoparıbdı?  
Ləçəklərin qaralıbdı,  
Qara don geyinən gəlin. 

Eyləyirsən ahı-zarı, 
İtirdin sevdiyin yarı?  
Başında dağların qarı,  
Qara don geyinən gəlin. 

Sən dağların maralısan,  
Köksü qara yaralısan.  
Yanı körpə balalısan,  
Qara don geyinən gəlin. 

Qəmindən əl üzməlisən,  
Həsrətini əzməlisən.  
Çətinliyə dözməlisən,  
Qara don geyinən gəlin. 

Evinə xoş gün gələcək,  
Kədəri gözdən siləcək. 
Qırmızı libas geyəcək , 
Qara don geyinən gəlin. 
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XƏYALLARIM YUXULARIM 
 

Bülbül kimi qəfəsdəyəm, 
Mahnılarda xoş bəstəyəm, 
Uzaqdan gələn səsdəyəm. 
Xəyallarım Borçalıda, 
Yuxularım Göyçədədi. 

Ellərdən ayrı nəsdəyəm, 
Dərdləri dəstə-dəstəyəm, 
Vətəndən uzaq xəstəyəm. 
Xəyallarım Borçalıda, 
Yuxularım Göyçədədi. 

Dağlarının başı qarlı, 
Ocaqları sönük qorlu, 
Səmaları ahlı-zarlı. 
Xəyallarım Borçalıda, 
Yuxularım Göyçədədi. 

Turanım uzaq aralı, 
Təbrizim bəxti qaralı, 
Göycəm də yaslı yaralı. 
Xəyallarım Borçalıda, 
Yuxularım Göyçədədi. 
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 BAYATILAR 

Əzizinəm gül bitər, 
Daş üstündə gül bitər. 
Vətəndən ayrılanın, 
Ömrü-günü tez bitər. 

Əzizinəm gül ağlar, 
Bülbül ağlar, gül ağlar. 
Vətəndən ayrılanın, 
Naləsi könül dağlar. 

Əzizinəm gül xara, 
Lalənin köksü qara. 
Vətəndən ayırlanın, 
Ürəyi olar yara. 

Əzizinəm o çağlar, 
Od-alovlu o çağlar. 
Vətəndən ayrılanın, 
Gözlərində sel çağlar. 

Əzizinəm incimə, 
Nə küs, nə də incimə. 
Vətəndən ayrılanın, 
Qəm yağar sevincinə. 

Əzizinəm nəmlidi, 
Şeh düşüb yer nəmlidi. 
Vətəndən ayrılanın, 
Baxışları qəmlidir. 

Əzizinəm o gözlər, 
O baxışlar, o gözlər. 
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Vətəndən ayrılanın, 
Yolunu eli gözlər. 

Əziznəm vətəndə, 
Çiçək idim vətəndə. 
Dövran elə dəyişdi, 
Qəribsədim vətəndə. 

Əziznəm vətəndə, 
Yaşamıram vətəndə. 
Düşmənin beli sınsın, 
Daşdaşıram vətəndə. 

Əziznəm vətəndə, 
Gözüm qaldı vətəndə. 
Dədə-baba ocağm, 
Közüm qaldı vətəndə. 

Əziznəm vətəndə, 
Bir ev tikdim vətəndə. 
Didərgin elədilər, 
Yaşamadım vətəndə. 

Əziznəm vətəndə, 
Sinəm yandı vətəndə. 
Tək mən yansam nə vardı, 
Yandı elim vətəndə. 

 
Əzizim gözəl alma, 
Bağlarda gözəl alma. 
Vəfalı yar gəzirsən, 
Alanda gözəl alma. 
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Əzizim gözəl alma, 
Səbətdə gözəl alma. 
Gözəllər vəfalıdır, 
Sevməyən gözəl alma. 

Əzizim axar alma, 
Sel gələr axar alma. 
Hər gözələ inanma, 
Hər kəsə baxan alma. 

Əzizinəm al alma, 
Yanaqları al alma. 
Vəfasız olan qızı, 
Çalış evinə alma. 

Əzizim oyan gözəl, 
Qapıda dayan gözəl. 
Sənin sevdiyin gəlib, 
Yatma dur oyan gözəl. 

Əzizinəm oyan gül, 
Oyan çəmən, oyan gül. 
Sənin sevdiyin gəlib, 
Nə yatmısan oyan gül. 

 
Əzizinəm sən oyan, 
Al-əlvan rəngə boyan. 
Sənin sevdiyin gəlib, 
Qulluğunda dur, dayan. 
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BAŞKEÇİDİM 

Gözəlləri saf ürəkli, 
İgidləri nər kürəkli, 
Süfrələri bol çörəkli, 
Gözəl elim, Başkeçidim! 

Bulaqların sayı yox, 
Həsrətində olanlar çox. 
Gözəlliklər heç yerdə yox, 
Gözəl elim, Başkeçidim. 

Xəstələrə şəfa verən, 
Gözəllərə vəfa verən. 
Qonaq sevər yurdumsan sən, 
Gözəl elim, Başkeçidim! 

Gen yolların karvanlıdı, 
Həm dağlıdı, aranlıdı. 
Hər kəsəni doğma sandı, 
Gözəl elim, Başkeçidim! 

Ağsaqqalı, ağbirçəkli, 
Saf diləkli, gen ürəkli. 
Bağ-baxçası gül-çiçəkli, 
Gözəl elim, Başkeçidim! 

Bu dünyanın sözü sənsən, 
Borçalının ürəyisən. 
Rahilənin bəbəyisən, 
Gözəl elim, Başkeçidim! 
KƏNDİM YADIMA DÜŞÜR 
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Sonalı göl gürəndə, 
Bir qərib el görəndə, 
Çiçəkli çöl görəndə, 
Kəndim yadıma düşür. 

Baharın xoş çağında, 
Üzü gülər bağında. 
Dağların qucağında, 
Kəndim yadıma düşür. 

Leysan yağış yağanda, 
Buludlar toqquşanda, 
Göydə şimşək çaxanda, 
Kəndim yadıma düşür. 

Bülbülün nəğməsində, 
Durnanın cərgəsində, 
Şəlalənin səsində, 
Kəndim yadıma düşür. 

Zümrüd meşə görəndə, 
Ağca güllər dərəndə, 
Qızlar çələng hörəndə, 
Kəndim yadıma düşür. 

Qəm könlümü dağlasa, 
Dost yaramı bağlasa, 
Rahilə tək ağlasa, 
Kəndim yadıma düşür. 
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         ANAMIN XƏNGƏLİ 

Yadımdan çıxmazsan həyatım boyu, 
Dadını vaxtında duymamışam mən. 
Bir zaman o qədər sevmişəm səni, 
Bəlkə də heç kimə qıymamışam mən. 
Ay anam bişirən yarpaq xəngəli. 

Ətrini uzaqdan almışam sənin, 
Dadını yadıma salmışam sənin, 
Sevmişəm,qeydinə qalmışam sənin, 
Nə qədər yesəm də doymamışam mən. 
Ay anam bişirən gürcü xəngəli. 

Pozublar,ismini yozub çoxları, 
Yolunda yüz çuxur qazıb çoxları, 
Adını çox yerə yazıb çoxları, 
Dadını heç nəyə qoymamışam mən. 
Ay anam bişirən qurut xəngəli. 

Rahilə,ürəyim qalıb yanında, 
Anam bu yandadı,sənsə bu yanda, 
Bir gün süfrəmizdə sən olmayanda 
Özümü dünyada saymamışam mən. 
Ay anam bişirən çolpa xəngəli. 
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SEVƏNLƏRİN ARASINDA 

Günəş qızıl gülə dönər, 
Sevənlərin arasında. 
Qızlar ipək telin hörər, 
Sevənlərin arasında. 

Xalının öz naxışı var, 
Gözəllərin baxışı var, 
Sevənlərin yarışı var, 
Sevənlərin arasında. 

Sevgidə andın içimi, 
Boylarda sərvin biçimi, 
Etdilər gözəl seçimi, 
Sevənlərin arasında. 

Bilməyin ki, laldı ürək, 
Şirin nəğmə çaldı ürək, 
Rahiləylə qaldı ürək, 
Sevənlərin arasında. 
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   ŞORGÖZ KİŞİ 

Istəyinə çatmaq üçün, 
Səhralara sel vəd edər. 
Gözəllərə gül bəsləyər, 
Keçəl başa tel vəd edər. 
Peşə seçib bu vərdişi, 
Yalançıdı şorgöz kişi. 

Hər məclisdə şux görünər, 
Qız dalınca çox sürünər. 
Yalanlarla o bürünər, 
Saxtalıqdı əsas işi, 
Yalançıdı şorgöz kişi. 

Baxırlar yağlı üzünə, 
Inanırlar tez sözünə. 
Baxan yoxdu düz gözünə, 
Gözündədi iştah dişi, 
Yalançıdı şorgöz kişi. 

Keçmişini anan deyil, 
Ailəsinə yanan deyil. 
Sevgi nədir qanan deyil, 
Kaş daşdaşa şux yerişi, 
Yalançıdı şorgöz kişi. 

Nə inanın, nə sınayın, 
Boş sözündən tez yayının, 
Rahiləni qınamayın, 
Yoxdur onun bir keçmişi, 
Yalançıdı şorgöz kişi. 
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ANA TƏBİƏT 

Ruhu cəkər babaların bizi dara,  
Ürəyimiz dərd cəkməkdən olar yara,  
Qovuşarıq istəklərə,arzulara,  
Qoruyaq təbiətin özəlliyini,  
Pozmayaq dünyanın gözəlliyini. 

Hər tərəfə güllər-çiçəklər əkək,  
Ətrafa yaşıllıqdan yollar çəkək,  
Hisli zavodları hər yandan sökək,  
Qoruyaq təbiətin özəlliyini,  
Pozmayaq dünyanın gözəlliyini. 

Heç bir yerdə müharibə olmasın,  
Dünyamıza qanlı sular dolmasın,  
Yer üzündə yaşıllıqlar solmasın,  
Qoruyaq təbiətin özəlliyini,  
Pozmayaq dünyanın gözəlliyini. 

Saf havadan barıt qoxu gəlməsin,  
Körpələr də dərdi, qəmi bilməsin,  
Göllərdəki sonalar da ölməsin,  
Qoruyaq təbiətin özəlliyini,  
Pozmayaq dünyanın gözəlliyini. 

Rahiləni unutmayaq, atmayaq,  
Saf sulara zəhərləri qatmayaq,  
Sağlamlığı vara, pula satmayaq,  
Qoruyaq təbiətin özəlliyini,  
Pozmayaq dünyanın gözəlliyini. 
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       DEYƏSƏN 

Dağ başına qar düşüb,  
Bağça, bağa xar düşüb,  
Budaqlardan bar dûşüb,  
Payız gəlib keçibdi,  
Qış gəlibdi deyəsən?! 

Gözlərim dağa baxar,  
Bulud olar, yaş axar,  
Bu həsrət məni yaxar,  
Payız gəlib keçibdi,  
Qış gəlibdi deyəsən?! 

Budaqlardan gül düşüb,  
Yarpaqları büzüşüb,  
Bülbülü qaçaq düşüb,  
Payız gəlib keçibdi,  
Qış gəlibdi deyəsən?! 

Qar üstünə iz düşüb,  
Aralığa söz düşüb,  
Ovçü ova düz düşüb,  
Payız gəlib keçibdi.  
Qış gəlibdi deyəsən?! 

Gözlərinə tor düşüb,  
Yatağına qor düşüb,  
Qollarına zor düşüb,  
Payız gəlib keçibdi,  
Qış gəlibdi deyəsən?! 
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Yanağına yaş düşüb,  
Göz üstünə qaş düşüb,  
Ah-zarından baş düşüb,  
Payız gəlib keçibdi,  
Qış gəlibdi deyəsən?! 

Saçlarına dən düşüb,  
Gözlərinə qəm düşüb,  
Rahilə əldən düşüb,  
Payız gəlib keçibdi,  
Qış gəlibdi deyəsən?! 

                   HARA 

Nə üçün siz məni sinaq edirsiz, 
Günaha batırıb qınaq edirsiz? 
Hərdənbir həyatdan iraq edirsiz,  
Canı-candan alıb çox uzaqlara,  
Xəyallar aparır bəs məni hara? 

Gah çiçək səpirsiz,gah qor səpirsiz,  
Yanıram, sinəmə siz od təpirsiz,  
Hicranın yoluna bir yol çəkirsiz,  
Çəkirsiz siz məni çarmıxa, dara  
Xəyallar aparır bəs məni hara? 
 
Gedibdi ömrümün gənclik baharı,  
Saçıma çilədi ağ dəni, qarı.  
Vaxt ötür,yaş keçir, olur tən yarı,  
Çəkməyin siz məni çox sınaqlara  
Xəyallar aparır bəs məni hara? 
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        HARDA İDİN 

Vətən dərdi çəkən oğlan!..  
Şuşa dumanlı olanda.  
Daşaltı haray salanda  
Xan,Seyid əsir qalanda  
Tapılmadın, harda idin? 

Vətən dərdi çəkən oğlan!..  
Elin darda tək olanda,  
Ana, bacı saç yolanda,  
Xocalı qanla dolanda,  
Tapılmadın, harda idin? 

Vətən dərdi çəkən oğlan!..  
Zəngilan satılanda,  
Gəlinlər saçın yolanda,  
Körpə şişə taxılanda,  
Tapılmadın, harda idin? 

Vətən dərdi çəkən oğlan!..  
Laçınımız ağlayanda,  
Göz yaşları çağlayanda,  
Sinələri dağlayanda,  
Tapılmadın, harda idin? 

Vətən dərdi çəkən oğlan!..  
Qubadlıya od atanda,  
Namərdlər xor-xor yatanda.  
İgidlər qana batanda,  
Tapılmadın, harda idin? 

Vətən dərdi çəkən oğlan!..  
Kəlbəcərin yox olanda,  
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Bağrı yara, qan olanda,  
Açan gülü yas olanda,  
Tapılmadın, harda idin? 

Vətən dərdi çəkən oğlan!..  
Xocavənd düşəndə düzə,  
Düşmən zülüm etdi bizə.  
Qan,göl olub, çıxdı dizə  
Tapılmadın, harda idin? 

Vətən dərdi çəkən oğlan!..  
Ağdərə qalanda darda,  
Insanlar donanda qarda.  
El yaşayanda çadırda,  
Tapılmadın, harda idin? 

Vətən dərdi çəkən oğlan!..  
Cəbrayıla çəkdi dağı,  
Soyuldu vətən torpağı.  
Kəsiləndə baxça-bağı,  
Tapılmadın, harda idin? 

Vətən dərdi çəkən oğlan!..  
Fizulimiz satılanda,  
Bala zəhər qatılanda,  
Körpə şişə taxılanda,  
Tapılmadın, harda idin? 

 
Vətən dərdi çəkən oğlan!.. 
Rahilə yandım deyəndə,  
Ağdam qara don geyəndə.  
Yağılar özün öyəndə,  
Tapılmadın harda idin? 
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      BÜLÜBÜL OXUMUR 

Adətdir, bülbüllər gəzər gül üstə, 
Şeh də düşər, meh də əsər gül üstə, 
Günəş gülər, səhər-səhər gül üstə. 
Niyə uçmur, güldən-gülə toxunmur, 
Qarabağdan köçən bülbül oxumur? 

Ayrı düşüb xarı bülbül qan ağlar, 
Naləsi qəlb üzər,sinələr dağlar. 
Düşübmü yadına, yenə o çağlar? 
Qürbətdə özünə yuva toxumur, 
Qarabağdan köçən bülbül oxumur. 

Rahilənin gedən yolu bağlanıb, 
Bilinmir kim ölüb, kimlər sağ qalıb. 
Həsrət ürəyində qara bağ salıb, 
Bəhrəsi üzülmür, gülü qoxunmur, 
Qarabağdan köçən bülbül oxumur. 

 

  



179 
 

QAYIT GƏL VƏTƏNƏ 

Qardaşım, dürbətdə gəzmə, dolanma, 
Yad eldə yadlara sən, mohtac olma. 
Rusa, ingilisə meylini salma, 
Sənin doğma anan, doğma bacın var, 
Məşhədi, Kərbəla birdə Hacın var. 

Qərib eldə al qumaşdan geyinmə, 
Varım var,pulum var deyib, öyünmə, 
Inan öz doğmana, yada güvənmə. 
Qoy olsun yurdunda bir kiçik koman, 
Yaxşıdır qürbətin saraylarından.! 

Bilirəm ki, qərib olmaq cətindi, 
Ailədən uzaq qalmaq çətindi. 
Yurdumuzun oğlu, qızı mətindi, 
Yad ocaqda ağa olmaqdansa, bil, 
Öz elində nökər olsan, bəsindi.! 

Atan, anan bil yolunu gözləyir, 
Nənən, baban təsbəh ilə zikr edir, 
Rahilədə həsrətindən kövrəlir. 
Bilirsən ki, qürbətdən vətən olmaz, 
Qayıt gəl Vətənə,Vətənində ol.! 

 ZƏMANƏ KİŞİLƏRİ 

Bu zəmanə kişiləri, 
Başdan ayağa kəlkdilər. 
Gah o yana, gah bu yana, 
Əsən yelli küləkdilər. 
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Yersiz-yersiz sözə uyub, 
Danışıb tez güləndilər. 
Yalanlara yalan qoşub, 
Əyri yola gedəndilər. 

Arvad, uşaq vecə almaz, 
Tumarlanar yola çıxar. 
Hərdən-birdə qaşın alar, 
Söz deyənə o çımxırar. 

Kafelər oylağı olub, 
Çayxanalar yaylağı. 
Doymazlar qeybət etməkdən, 
Onlar qadınlar sayağı. 

Rahilə çox düşün hələ, 
Axı nədən olub belə. 
Ər kişinin oğlu belə 
Cılızdan cılız doğulub?! 

  

  

      CANA YAXŞI BAX 

 Elə gün var sevinci il qədərdi, 
İl də var ki, günü qəmdi,kədərdi, 
Bir ömrə bəs edir bir günün dərdi, 
Nə yandır bu qəlbi, nə dağla, nə yax, 
Canın qədrini bil, cana yaxşı bax. 

Xəzan deyil çiçək bitir bagında, 
Üzün gülsün həyatın hər anında, 
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Uzun yaşa, sevdiyin də yanında, 
Hərdən tellərinə gül çiçəklər tax, 
Canın qədrini bil, cana yaxşı bax. 

Gedənlər qayıtmır geriyə bir də, 
Kimsəni salmasın qoy Allah dərdə, 
Qoy kecsin həyatın sevinclə birgə, 
Çalış ki, dünyaya saf su kimi ax, 
Canın qədrini bil, cana yaxşı bax. 

Hər bir kəsin sevməyə bir yarı var, 
O yolların boranı var, qarı var, 
Vüsalına yetişməkçün barı var, 
Şimşək kimi eşq yolunda durma, çax, 
Canın qədrini bil, cana yaxşı bax. 

Rahilə dünyada nəyim var deyir, 
Məni hər görənlər bəxtiyar deyir, 
Dagların başına yağan qar deyir, 
Aləmdə olan bu gözəlliyə bax, 
Canin qədrini bil cana yaxşı bax. 

  

KƏNDƏ QAYIT 

Kəndə qayıt sən, ay oğul, 
Atan səni izləməsin. 
Səni yola salan bacın, 
Gecə-gündüz gözləməsin. 

Kəndə qayıt sən, ay oğul, 
Sevgilin yaş saxlamasın. 
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Qəmli, qəmli o düşünüb, 
Arxanca heç ağlamasın. 

Kəndə qayıt sən, ay oğul, 
Göydən sevgi nur ələsin. 
Kədəri, qəmi yox olsun, 
Kənd də nura bələnsin. 

Kəndə qayıt sən, ay oğul, 
Ayrılığın sonu olsun… 
Istədiyin o qızı al, 
İntizara son qoyulsun. 
Sevincindən Rahilənin, 
Sevinc ilə gözü dolsun. 
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 BİLƏR 

Zirvələrin nisgilini, 
Duman bilər, ya çən bilər. 
Məhəbbətin istisini, 
Eşq odunda bişən bilər. 

Bir ürəyin qoxsa qəmi, 
Hər ürəyi o şən bilər. 
Əkinçinin çəkdiyini, 
Gün altında bişən bilər. 

Xalı kimi gül-çiçəyi, 
Torpaq üstə sərən bilər. 
Ana vətənin qədrini, 
Qürbət eldə bişən bilər. 

Rahilənin fəryadını, 
Gülü solan, gülşən bilər. 
Bülbülün xoş avazını, 
Dar qəfəsə düşən bilər. 
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             GEDƏCƏM 

Ağlama, sızlama yaralı dostum, 
Dərdini, dərdimə calaq edəcəm, 
İstəsən dünyanın o başınacan, 
Qəmini, qəmimə əkib gedəcəm, 
Sənin dərd yükünü çəkib gedəcəm. 

Mənəm o dərd əhli, yüklə dərdini, 
Boşalt ürəyini, boşalt qəlbini… 
Sil büllür köksündən nifrəti-kini. 
Ver onu, qəlbimə əkib gedəcəm, 
Sənin dərd yükünü çəkib gedəcəm. 

Bəs edər,kövrəlib belə ağlama, 
Ağlayıb sinəmi belə dağlama, 
Dərd yükün içində sıxıb saxlama, 
Hazıram əzabnı çəkib gedəcəm, 
Sənin dərd yükünü çəkib gedəcəm. 

Rahilə,nə qədər qəm çəksən də bil, 
Zəmanə sən deyən o zaman deyil. 
Allahala, atanın önündə əyil… 
Qəlbində bir sevgi əkib gedəcəm,                                       
Sənin dərd yükünü çəkib gedəcəm. 
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          QƏMƏRLİ 

Küləkləri sığal çəkər telinə, 
Qonaq gəlib bulbullər öz elinə, 
Qurban olum yağışına, selinə, 
Çiçəkli, baharlı, yazlı Qəmərli. 

Gəzəsən yamacın şux sinəsində, 
Görəsən daqların şəlaləsin də, 
Duyasan gözəllik xoş nəgməsin də, 
İşvəli, qəmzəli, nazlı Qəmərli. 

Canlara məlhəmdir hər yerin, yurdun, 
Halal zəhmətinlə yurd-yuva qurdun. 
Sönməsin hec zaman alovun, odun,  
Ozanlar məskəni, sazlı Qəmərli. 

Çiçək açır bənövşəsi, nərgizi, 
Bəxtəvərdi həm oğulu, həm qızı. 
Xoş ətirli çiçəkləyən yarpızı, 
Süfrəsi çörəkli-duzlu, Qəmərli. 

Səni tərk etməyə yetməz qüdrətim, 
Sən bizə öyrətdin durmağı, mətin. 
İndi Rahilənin saf məhəbbətin, 
Qəbul et gölləri qazlı, Qəmərli. 
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QARABAĞ AZAD OLA 

Göllərim sonalana, 
Tellərim şanalana, 
Qarabağ azad ola, 
Əllərim xınalana. 

Sevinərəm gəl bizə, 
Qızlar oynaya, süzə, 
Qarabağ tez alına, 
Xonca tutum mən sizə. 

Çiçək aç xarıbülbül, 
Olubdu yarı bülbül, 
Qarabağ tez alına, 
Oxuya sarı bülbül. 

Nər igidlər dayana, 
Düşmən qana boyana, 
Qarabağ tez alına, 
Yatan bəxtim oyana. 
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VƏTƏNİMDƏ VƏTƏNSİZ OLDUQ 

Qara gözlər bulaq oldu, qaynadı, 
Qəlbimizdə həsrət dagı oynadı, 
Ayrılıqdan ürəkdə tab qalmadı, 
Baxdım bu acıya gözlərim doldu, 
Elim vətənində vətənsiz oldu! 

Dağıldı daş evlər çadır quruldu, 
Vaqonlar boşalıb bir məktəb oldu, 
Şəhidlərlə doldu bu Ana yurdum, 
Analar..gəlinlər saçını yoldu, 
Elim vətənində vətənsiz oldu! 

Dərdə düşsün belə zalım fələyi, 
Gəldi bizə gör nə boyda kələyi, 
Parçaladı qırdı neçə ürəyi, 
Körpə fidanların yanagı soldu, 
Elim vətənində vətənsiz oldu! 

Hardan idim gör olmuşam haralı, 
Ağlayır analar köksü yaralı, 
Bəxtimiz nəs gəldi ağlı-qaralı, 
Vuruldum qəlbimə qəlpələr doldu, 
Elim vətənində vətənsiz oldu! 

Ulu Tanrım gözəl günə yol açsın, 
Yağıları torpağımdan çıxartsın 
Rahilənin də üzünə nur sacsin, 
Hər evə qələbə sevinci dolsun, 
Elim vətənində vətənli olsun! 
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ANAMIN NƏFƏSİ HAVAMDI MƏNİM 

Anamın laylası,. anamın səsi, 
Dərdimin əlacı, davamdı mənim, 
Gözündən süzülən dağ şəlaləsi, 
Anamın nəfəsi havamdı mənim. 

Mehriban, sakitdi, az danışandı, 
Övladın xeyrinə söz danışandı, 
Həmişə düz deyən, düz danışandı, 
Anamın qucağı yuvamdı mənim. 

Rahilə, saçları dənli qalıbdı, 
Gözü dolub, yanaq nəmli qalıbdı, 
Gedirəm, yolları sənli qalıbdı, 
Anamın baxışı duamdı mənim. 
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