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YAŞA,  
HEYDƏR QURUB-YARADAN VƏTƏN

Mən yazan yazını bəyənən çoxdur,
Vətən avazını bəyənən çoxdur.
Heydər bir nəğmədi, İlham bir nəğmə,
Səs salıb cahana, ərzə, aləmə!
Siyasi manevrə, həm masştapdı,
Böyük sərkərdədi, ərəndi, Alpdı!
Vətəndə asayiş, yenilik etdi,
İnkişaf, yüksəliş, dirilik etdi!
Qibtə ilə baxır hər bir əcnəbi,
Heydərdə, İlhamda görür səbəbi!
Böyük xadimlərin işidir deyir,
Bu sahman-səliqə, bu tədbir deyir!
Yaşa, Heydər qurub-yaradan Vətən,
İlhamla ucalan Vətən, can Vətən!

2012

VƏTƏN BİRDİR

İlahidən dünya özü bir olub,
Bir açılmaz tilsim olub, sirr olub.
Kim deyir ki, vətən özgə yer olub,
Vətən birdir, vətən birdir, vətən bir!

Bağları çox, bağçaları hesabsız,
Həyat nədir bilmək olmur kitabsız.
Hansı sual qalıb söylə cavabsız,
Vətən birdir, vətən birdir, vətən bir!
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Ürək kimi ayrılmaz o bədəndən,
Siz vətəni soruşmayın yetəndən,
Xəbər alın vətən deyib ötəndən:
Vətən birdir, vətən birdir, vətən bir!

Qulaqlarda nəğmə kimi səslənir,
Ürəklərdə, duyğularda bəslənir.
Harda olsam vətən deyə qəlb dinir,
Vətən birdir, vətən birdir, vətən bir!

Qərib eldə qəribsəyən ürəyim,
Çiçək açmaz bircə arzum, diləyim.
Mən vətənəm, vətən mənim gərəyim,
Vətən birdir, vətən birdir, vətən bir!

1998

BİR NƏĞMƏ VAR

Atılmalı, satılmalı,
 yad mayaya qatılmalı
   deyil vətən!
Söz əvvəli, söz başıdı,
   sözün qulu deyil vətən!
Ağadı vətən,
  şahdı vətən,
Gündü vətən,
Mahdı vətən!
Qurban olum daşlarına,
   daşlarını atma göyə!
Salam deyim quşlarına,
   dəvət edim gəlsin öyə!
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Ötsün şirin-şirin nəğmə,
   nəğməsində ucal sən də!
Bil, əlçatmaz ucalıqda
   bir nəğmə var: Vətən də,
Əziz, doğma vətəndə!

2000

ODLAR DİYARI

Bu vətən binadan bizim vətəndi,
Gözünə dönüm mən, gözüm vətəndi.
Hər şerim, hər nəğməm, sözüm vətəndi,
Mən doya bilmirəm gözəl vətəndən,
Tarixi ən qədim, əzəl vətəndən!

Tomrisi, Babəki, Həcər xanımı,
Bu vətən yolunda verdi canını.
Səttarxan ucaltdı şöhrət-şanını,
Koroğlu mənimdir, Nəbi mənimdir,
Xətai mənimdir, təbi mənimdir!

Füzuli dühası, Nizami adı,
Yandırdı düşməni, ağlatdı yadı.
Yorulmaq bilmədi Sabir qanadı,
Hörmətlə anıram Səməd Vurğunu,
Barmaqla göstərir bu aləm onu!

Rəsulu, Müşfiqi ilham cövhəri,
Cavidi, Cəlili sənət gövhəri.
Üzeyir yaşayır o gündən bəri,
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Əvəzsiz sərvətdir hər sənətkarı,
Yaşadır, ucaldır doğma diyarı!

Bu Mövlud Teymurun sevdiyi torpaq,
Zülmət gecələrdə yandırdı çıraq.
Adladı əsrdən-əsrə üzü ağ,
Odur ki, adlanıb Odlar diyarı,
Dünyaya səs salıb hər sənətkarı!

1988

MAHNIDA, NƏĞMƏDƏ,  
AVAZDA GƏZİR

Xalq şairi Nigar Rəfibəyliyə

Göyçayın, Gəncənin gözü Nigardı,
Söhbəti Nigardı, sözü Nigardı.
Ən böyük şairi, düzü, Nigardı,
Məhsəti, Natəvan izində gəzir,
Çiçəkli çölündə, düzündə gəzir!

Zərif, kövrək hisslər vurğunu idi,
Saf sevgi, məhəbbət yorğunu idi.
Kasıbın, yoxsulun həyanı idi,
İnsanlar qəlbində, könlündə gəzir,
Şirin dodağında, dilində gəzir!

Şerin başbiləni, söz xiridarı,
Vəsf etdi Vətəni, doğma diyarı.
Oldu ürəklərin açan baharı,
Hər bahar, payız-qış, hər yayda gəzir,
Hər gündə, həftədə, hər ayda gəzir!
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Şerini oxuyan doydum deməyir,
Düşmənin bağrını oydum mən deyir.
Şerində var kəskin, min ötkəm deyir,
Haqda, həqiqətdə, inamda gəzir,
Arzuda, muradda, xoş kamda gəzir!

Mövlud sənətkara afərin dedi,
Bilir hər sirrini göy, yerin dedi.
Uca zirvələrdir yerin söylədi,
Günəşdə, bərq Ayda, Ulduzda gəzir,
Mahnıda, nəğmədə, avazda gəzir!.

2014

ŞEİRLƏR YAZMIŞAM

Hər biri var-dövlət, hər biri sərvət,
Şeirlər yazmışam nə qədər, Allah!?
Hər biri bir tarix, hər biri sənəd,
Şeirlər yazmışam nə qədər, Allah!?

Keçən əsrlərdən bu günə kimi,
Uzaq keçmişlərdən dünənə kimi.
Yazmışam gördüyüm necə, nə kimi,
Şeirlər yazmışam nə qədər, Allah!?

Zirvəli dağlardan, barlı bağlardan,
Kükrəyən çaylardan, buz bulaqlardan.
Alnı açıqlardan, üzü ağlardan,
Şeirlər yazmışam nə qədər, Allah!?
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Yorulmaq bilməyən dəmir qollardan,
Gücdən, dəyanətdən, dözüm-vüqardan.
Dönməz igidlərdən, bahadırlardan,
Şeirlər yazmışam nə qədər, Allah!?

Vətən torpağından, Vətən göyündən,
Sarı sünbülündən, tər çiçəyindən,
Yazmışam həmişə nə var, nəyindən,
Şeirlər yazmışam nə qədər, Allah!?

1995

AZƏRBAYCAN OLSUN

Nədən yazırsan, yaz,
  yazsan da az,
Yazdığında bir şey olsun,
Kəpəz olsun, Avey olsun!
Qazax olsun, Şəki olsun,
Şirvan, Muğan
  təki olsun!
Paytaxtımız Bakı olsun,
Xəzər,
  Sahil bağı olsun!
Ətirli xoş gülü olsun,
Bir sözlə də, anam, doğma
  Azərbaycan eli olsun!

2003
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AZƏRBAYCAN DÜNYAMIZ

Sənət dünyasıdır bizim dünyamız,
Cənnət dünyasıdır bizim dünyamız.
Səməd dünyasıdır bizim dünyamız,
“Azərbaycan” şeri dünyanı gəzdi!

Rəsul çeşid-çeşid rənglərdən dedi,
Davalı günlərdən, cənglərdən dedi.
Məğrur igidlərdən, zəfərdən dedi,
“Bəxtiyar” şeiri faşizmi əzdi!

Kürçaylı bütövlük dedi, hayqırdı,
Bu söz düşmənlərin belini qırdı.
Heyif, bir vaxt bütöv bir Vətən vardı,
İndi parçalanmış yerdi, tək səsdi!

Süleyman Rüstəmin “Cənub” şeiri,
Qeyrətə çağırdı mərd igidləri.
Baxdı həsrət ilə Təbriz şəhəri,
Dözdü qasırğaya, tufana dözdü!

Müzəffər Şükürün məqbul sözləri,
Eylədi ağanı bir qul sözləri.
Satdı Səhl Sumbat, satdı “düz”ləri,
Babək əzəmətdə qaladı, Bəzdi!

Keçdi qərinələr, keçdi əsrlər,
Oxudu, danışdı, bildi nəsillər,
İndən belə yenə deyəcək dillər:
Vətənin şöhrəti özünə bəsdi!

2006
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ANA DİLİ

Dünyada elə bir
xalq tapılmaz
dili olmasın,
Onun sevinciylə,
səadətiylə
gülüb dolmasın!
Onunla dərdinə
məlhəm axtarıb
çarə tapmasın,
Mənfur ölümün
əlindən alıb
onu qapmasın!
Mənim xalqımın da
öz doğma dili
Azərbaycandır,
Onun mayası ürəkdir, candır!

2004

AND YERİM

Vətənlə sevindim, ellə sevindim,
Dənizlə sevindim, göllə sevindim.
Çiçəklə sevindim, güllə sevindim,
Ömrüm uzunu!

Nə qədər canımda can var beləyəm,
Tükənməz arzuyam, eşqəm, diləyəm.
Yerdə ilahəyəm, göydə mələyəm,
Ömrüm uzunu!
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And yerim qibləgah, sözüm Tanrıdı,
Mədinəm, Kərbəlam, Məkkəm uludu.
Yolum o müqəddəs “Quran” yoludu,
Ömrüm uzunu!

1999

ALLAHLADIR

Dəqiqəmiz, saatımız,
Günlərimiz, həyatımız,
Hər ayımız, hər vaxtımız,
Hər əsrimiz Allahladır!

Ayrı olsaq qınanarıq,
Tənha qalsaq qınanarıq.
Şəri bulsaq qınanarıq,
Hər xeyrimiz Allahladır!

Günəşimiz, həm şamımız,
Xoş arzumuz, xoş kamımız.
Gələn aylı axşamımız,
Səhərimiz Allahladır!

2001

QOY GÜLSÜN ÜRƏK

Gəlin bir olaq,
Güc, səbir olaq,
Təfəkkür olaq,
Xeyir iş görək!

Faydalansın el,
Bizi ansın el.
Qoy inansın el,-
Yalanıq, gerçək!
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Böhtan deməyək,
Şeytan deməyək.
Allahı öyək,
Olaq bir mələk!

Göy bizim olsun,
Yer bizim olsun.
Bol ruzum olsun
Hər yanda deyək!

Sevək, sevilək,
Haqla öyünək.
Dosta çevrilək,
Qoy gülsün ürək!
2005

ALLAH QORUSUN

Türkü dünyada uca sanıblar,
Müdrik, ağsaqqal, qoca sanıblar.
Sözü, kəlməsi nur, od olubdu,
Böyük Koroğlu, Qorqud olubdu!

Ənvər paşası, Nuru paşası,
Olub çox qarlı dağlar aşası!..
Sağlıq veriblər Azərbaycana,
Dayaq durublar dinə, imana.

Türklər ərəndir, bir qəhrəmandır,
Həyat verəndir, dərdə dərmandır!
Saflıq, təmizlik, bil, arındadı,
Axan qanında, damarındadı!

Atatürk kimi sərkərdəsi var,
Bütün dünyada türkün səsi var!
Onu yaşadır sevgi dünyada,
Allah qorusun türkü dünyada!

2004
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TÜRK

Bu dünyanın şah milləti türkdü, türk,
Şən milləti, ah milləti türkdü, türk!
Dəyanəti, əzəməti türkdü, türk,
Allah ona arxa olsun, yar olsun,
Daim yolu işıq olsun, nur olsun!

Öz yurdunda o məhv etdi zülməti,
Alnı açıq oldu türkün milləti.
Ərzə əyan oldu onun qeyrəti,
Allah ona arxa olsun, yar olsun,
Daim yolu işıq olsun, nur olsun!

Sülh istədi, əmin-amanlıq dedi,
Qoy yox olsun pislik, yamanlıq dedi.
Müstəqillik, azad dövranlıq dedi,
Allah ona arxa olsun, yar olsun,
Daim yolu işıq olsun, nur olsun!

Fərq qoymadı dilə, dinə, imana,
Yəhudiyə, xaçpərəstə, islama.
Məhəbbəti dərin oldu insana,
Allah ona arxa olsun, yar olsun,
Bu dünya durduqca o da var olsun!

2006
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NİZAMİDİ

Atatürk mərkəzinin sədri,böyük alim,  
millət vəkili Nizami Cəfərova

Səbir, təmkin, dözüm adı,
Gözüm üstdə gözün adı.
Haqqın adı, düzün adı,
Ellər bilir Nizamidi!

Xoş xasiyyətdə, xoş tövrdə,
Hər zamanda, hər dövrdə.
Hamı onu çox sevir də,
Hikmət, sehir Nizamidi!

Alimliyi uca yerdə,
Xotkar, paşa, xoca yerdə.
Müdrik yerdə, qoca yerdə,
Hörmət, xətir Nizamidi!

Alnı açıq, üzü ağdı,
Çiçəkli çöl, güllü bağdı.
O, Qoşqardı, Baba dağdı,
Ərzdə Kəbir Nizamidi!

Mövlud onu yaxşı duyur,
Həqiqətin marşı duyur.
Özül, məhək daşı duyur,
Təmkin, səbir Nizamidi!

2014
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TÜRK OĞLU, AZƏR OĞLU

Bir ananın əkizi,
Cüt balası, əzizi.
O gözü, bu da gözü,
Türk oğlu, Azər oğlu!

Bir soydandı, kökdəndi,
Kəbədən, Məkkədəndi.
Tanrıdan, Mələkdəndi,
Türk oğlu, Azər oğlu!

Bir atanın arzusu,
Bir övladın ruzusu.
Turan eli, ulusu,
Türk oğlu, Azər oğlu!

2007

TÜRKÜN BAYRAĞI

Türkün dalğalanan al bayrağı var,
Enməz ucalıqdan güc, dayağı var.
Alın açıqlığı, üz ağlığı var,
Hər millət yanında, hər xalq yanında!

Sevir azadlığı, müstəqilliyi,
Əmin-amanlığı, dinc, gözəlliyi.
Gülür bu arzuyla, kamla elliyi,
Hər millət yanında, hər xalq yanında!
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Dava, müharibə, qırğın istəmir,
İşğalçı, qəsbkar, azğın istəmir,
Saralan istəmir, solğun istəmir,
Hər millət yanında, hər xalq yanında!

Qardaşlıq, xoş ülfət, dostluq istəyir,
Səmimi ünsiyyət, qılıq istəyir.
Təmizlik, bəyazlıq, ağlıq istəyir,
Hər millət yanında, hər xalq yanında!

Türkün dalğalanan istəyi budur,
Çalsın haqq qələbə dediyi budur.
Oxuduğu bu, ötdüyü budur,
Hər millət yanında, hər xalq yanında!

2006

BİRLİKDƏ YAŞAR

Dostdu, qardaşdı,
Kökdü, soydaşdı.
Bir vətəndaşdı
Türkeş – Azəri!

Dini, dili bir,
Olmayıbdır sirr,
Azadlıq sevir
Türkeş – Azəri!

İki dövlətdir,
Canbir millətdir.
Cümhuriyyətdir
Türkeş – Azəri!
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Bir qabdan yeyir,
Bir paltar geyir.
Qardaşıq deyir
Türkeş – Azəri!

Birlikdə yaşar,
Dirlikdə yaşar.
Ürəkdə yaşar
Türkeş – Azəri!

2004

TÜRK QARDAŞLARIM

Ay türk qardaşlarım, türk qardaşlarım,
Ay arxam, köməyim, ərk qardaşlarım.
Tutdum ətəyindən bərk, qardaşlarım,
Ayrılmaz bir bədən, bir can ürəkdən,
Bir ana döşündən əmdik bələkdən!

İki qardaş olduq, arxadaş olduq,
Bakılı, İzmirli vətəndaş olduq.
Bir bədən, bir ürək, həm bir baş olduq,
Yaşadıq, yaratdıq, tikdik də, qurduq,
Çəkici bir yerdə zindana vurduq!

Yorulmaq bilmədi məhəbbətimiz,
Qırılmaz heç zaman ünsiyyətimiz.
Əbədi yaşardı ülviyyətimiz,
Bu mehrə, ülfətə heyrandı dünya,
Oğuz, Odlar yurdu, Turandı dünya!

2001
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UÇAN DURNAYA

Lələk salma, lələk ver,
Qanadınla külək ver,
Göy üzündə
   nə uçursan, a durna,
Qəmli uçub məni
    qəmə batırma!
Şəkili, Ağsulu, Kürdəmirli!
Ay dili xoş,
   nəğməli, səs-səmirli!
Mən hər səni
   göy üzündə görəndə,
Fərəhindən qəlbim vurur
   sinəmdə.
En aşağı
   gəl bir az da
Bağdad həsrətlisi tək
   dərdləşək,
Bizim eldə qoşa oxuyaq,
   ötüşək!..

2004

TÜRKLƏR İNCƏ TÜRKÜSÜYLƏ

Türklər incə Türküsüylə, şeriylə,
Torpağıyla, səmasıyla, yeriylə,
Düşmənlərin od yağdırdı başına,
Zəhər qatdı daşnakların aşına!
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Türklər incə Türküsüylə, şeriylə,
Sevinciylə, kədəriylə, səriylə
Ərşə qalxdı, göylər ona nur dedi,
Aləm ona, dünya ona yar dedi!

Türklər incə Türküsüylə, şeriylə,
İgidiylə, ərəniylə, əriylə,
Bükülməyən qollar bükdü, - möcüzə,
Qala tikdi, qəsr tikdi, - möcüzə!

Türklər incə Türküsüylə, şeriylə,
İncisiylə, gövhəriylə, zəriylə
Gözəlləri gözəl etdi dünyada,
Gözəllərdən əzəl etdi dünyada!

Türklər incə Türküsüylə, şeriylə,
Şəhriyarın, həm Vurğunun diliylə
Təbriz mənəm, Bakı mənəm söylədi,
Qazax mənəm, Şəki mənəm söylədi!

1996

TÜRK DÜNYAMIZ

Əsrlərin gur nəfəsi,
Qorqud səsi, igid səsi.
Kainatın təranəsi,
Türk dünyamız, türk dünyamız!
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Yer üzündə bir ümmandı,
Ulduzlardan nur umandı.
Bir qırılmaz əhd, peymandı,
Türk dünyamız, türk dünyamız!

Məhəbbətin ilkin daşı,
Bir-birinin dost, qardaşı.
Ərənlərin can sirdaşı,
Türk dünyamız, türk dünyamız!

1993

TÜRK ELLƏRİ

Canım, gözüm, eşqim, arım,
Başdan daşan dövlət, varım,
Qışda günüm, yayda qarım,
Türk elləri! Türk elləri!

Əziz, doğma oğulların,
Yolçusudur haqq yolların,
Düz yolların, ağ yolların, -
Türk elləri! Türk elləri!

Ürəyinin odu sönməz,
Gücün, əzmin, zorun dönməz.
Zirvədədir quşun enməz,
Türk elləri! Türk elləri!

Dilimdəsən, sözümdəsən,
Könlümdəsən, gözümdəsən.
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Elə mənim özümdəsən,
Türk elləri! Türk elləri!

Şərqin böyük diyarısan,
Atatürkün baharısan.
Qarı düşmən bezarısan,
Türk elləri! Türk elləri!

Şeir, nəğmə, söz doluyam,
Azərbaycan oğuluyam.
Mövlud olub sənə heyran,
Türk elləri! Türk elləri!

1998

ARZU, MURADDIR

Kim ki qəlbində
həqiqət çəkir
rəngsiz, boyasız,
O dağ adamdır,
deyil qayasız!
Onu döndərmək
olmaz haqq yoldan,
Qaytarmaq olmaz onu
uzaq yoldan!
Qaraya yabançı,
bədxaha yaddır.
Belə adamlar
qəlbimdə böyük,
Gözümdə uca
arzu, muraddır!

2002
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TÜRK ATASI

Türkün ölməz atası  
Mustafa Kamal Atatürkə

Ey türk oğlu, Vətən oğlu,
Cahanda sülh arzulayan,
Xoşlamadın zəbt, işğalı,
İstiqlala oldun həyan!
Ən böyük bir qəhrəmansan,
Qazax, türkmən, qırğız, tatar,
Özbək, çuvaş canbir cansan!
Mənim üçün Odlar yurdu,
Türk dünyası - ərz, cahansan!
Məzlumlara dayaq oldun,
İnsanlığa bayraq oldun,
Sönməz, yanar ocaq oldun!
Döyüş yolun yenməz oldu,
Tutar oldu, dönməz oldu!
Millətini işğallardan
Təmizlədin, əziz oldun!
Ey türk oğlu, Vətən oğlu,
İndi azad bir diyarda,
Müqəddəs Türk torpağında,
Ziyarətgah, məbəd oldun!
Şan-şöhrəti dildə gəzən
Əsl kişi, bir mərd oldun,
Türk atası comərd oldun!

2009
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TARİX ÇIXIR QARŞIMA

Dözümlüydüm, nəhrliydim, selliydim,
Özüm nəydim, nəydimsə də elliydim.
Analıydım, vətənliydim, dilliydim,
Qurban olum torpağıma, daşıma!

Bağçalıydım, bağatlıydım, bağlıydım,
Aranlıydım, Albanlıydım, dağlıydım.
Öz kökümə, öz soyuma bağlıydım,
Qurban olum milyon illik yaşıma!

Əsil məni, nəsil məni itirməz,
Ay-il məni, fəsil məni itirməz.
Tarix hələ belə ölkə yetirməz,
Qızıldan da tac qoyulub başıma!

Əvəzsizdir, Mövlud Teymur, dağ-daşın,
Nələr çəkmiş dünyagörmüş ağ başın.
Qəbirstanda qoyulandı başdaşım,
Hər addımda tarix çıxır qarşıma!

1999

ULU TÜRKİYƏMİZ

Torpağına sahib, yiyə,
Sadiq olub yerə, göyə.
Qulluq edir bir diləyə,
Böyük, ulu Türkiyəmiz!
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Adı dillər dastanıdır,
İnamı öz imanıdır.
Cahanların cahanıdır,
Böyük, ulu Türkiyəmiz!

Atatürkdür böyük hünər,
Hər addımda çalır zəfər.
Haqqa gedir axşam, səhər,
Böyük, ulu Türkiyəmiz!

2000

TÜRK DÜNYASI

Ölçü nədir, mizan nədir, çəki nə,
Bilən bilir bilgisi nə, dərki nə.
Poladı nə, dəmiri nə, bərki nə,
Türk dünyası bir okean, bir ümman,
Bir kainat, bir asiman, bir cahan!

Qolları var Araz kimi, Kür kimi,
Ürəyi var təmiz, büllur, dürr kimi.
Siqləti var səma kimi, yer kimi,
Türk dünyası qonaqpərvər, açıq qəlb,
Xoş ənənə, gözəl adət, gözəl dəb!

Çox qədimdən bir yol gəlir uğurlu,
Düz məsləkli, əqidəli, şüurlu.
Attila tək, Atatürk tək qürurlu,
Türk dünyası gülən ömür, çağlar çağ,
Anadolu, Səlmas, Altay, qala, dağ!
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Altay ilə Anadolu məkanı,
Türkün uca eşqi, ərki, ərkanı.
Özbək, uyğur, qazax, qırğız, ərk yanı.
Türk dünyası türk xalqların toplusu,
Kainatın, ərzin qədim, ulusu!

Çanaqqala, Malazgirdi, Qarsı var,
Soyuğunda, qışında da yazı var.
Türkü deyən Dədə Qorqud sazı var,
Türk dünyası şeir, nəğmə, bayatı,
Təmiz südlə mayalanıb həyatı!

Mete kimi, Oğuz kimi xandı, xan,
Osman qazı, Orxan kimi şandı, şan.
Ərtoğrul bəy cana dəyən candı, can,
Türk dünyası yaddaşlarda anılır,
Böyük dövlət, böyük bir xalq sanılır!..

2010

TÜRK ADI

Türkün türk adı,
Özək adı var.
Dünyanı gəzən
Bəzək adı var!

Şanı, şöhrəti
Əridir dərdi.
Yıxır möhnəti,
Külək adı var!

Kini xoşlamır,
Cini xoşlamır.
Bərki daşlamır,
Kövrək adı var!

Aydı, günəşdi,
Oddu, atəşdi.
Bir bəyaz fərşdi,
Mələk adı var!
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Mövlud, bir tüldü,
Çiçəkdi, güldü.
Bir qızılgüldü,
Göyçək adı var!

1998

METEMDİ, METEM

Türkün türk oğlu,
Ötkəm, bərk oğlu.
Uca, ərk oğlu,
Metemdi, Metem!

Bir igid, fateh,
Əməli saleh,
Heyrət, mat, valeh,
Metemdi, Metem!

Türkü türk edən,
Əzəl, ilk edən.
Xoş dilək edən,
Metemdi, Metem!

Tarixdə tarix,
Bir məğrib, məşriq.
Yol, iz, xətt, ştrix,
Metemdi, Metem!

Cana can olan,
Bir həyan olan.
Qəhrəman olan
Metemdi, Metem!

2016

TÜRKDÜ DOSTU

Türklər yaranandan bəri,
Döndərib cənnətə yeri.
Dəyir bu dünyaya xeyri,
Sözü, işi, əməliylə!
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Əliaçıq, alnıaçıq,
Olub ərzə bir yaraşıq.
Yoxdu onda kin, nə acıq,
Daş gül açır mərd əliylə!

Sülhün, əmin-amanlığın,
Arxasında durur baxın.
Türkdü dostu əsrin, çağın,
Fəxr eləyir öz eliylə!

2001

GÖZƏLDİR HƏR YERİ  
İSMAYILLININ

Cənnət məkanıdır, behişt oylağı,
Könüllər oxşayır dağı, yaylağı.
Şirindir şırnağı, baldır bulağı,
Şərbətdir çayları İsmayıllının!

Qaya sərkərdəsi, meşə ordusu,
Yıxıb, kəsib atır hər kolu-kosu.
Qoynuna buraxmır pisi, quduzu,
Çoxdur dostu, yarı İsmayıllının!

Açıqdır süfrəsi, gendir ürəyi,
Başdan aşıb daşır halal çörəyi.
“Nuş olsun” deməkdir onun istəyi,
Boldur bəhrə, barı İsmayıllının!
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Alması, heyvası, narı tükənməz,
Dövləti, sərvəti, varı tükənməz.
Uca dağlarında qarı tükənməz,
Sərindir yayları İsmayıllının!

Kəsilməz üç ayda qonaq-qarası,
Çadırlar qurular dağlar arası.
Mövlud da hüsnünə həsr edər yazı,
Gözəldir hər yeri İsmayıllının!

2003

GÖYÇAY ÇAYIM

Dağdan-daşdan axıb gəlir,
Zirvə-başdan axıb gəlir.
Bulud-yaşdan axıb gəlir,
Göyçay çayım, Göyçay çayım!

Əsrlərə ayna tutur,
Gah oyanır, gah da yatır.
Nəğmələri qəlbə yatır,
Göyçay çayım, Göyçay çayım!

Baba dağın sorağıdı,
Axın-axın sorağıdı.
Baxın, baxın, sorağıdı,
Göyçay çayım, Göyçay çayım!

Hər zərrəsi sehir dolu,
Bu torpağın dövlət-varı.
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Məhəbbətdir xalqa sarı,
Göyçay çayım, Göyçay çayım!

2005

RƏSUL BÖYÜK SƏNƏTKARDI

Rəsul böyük sənətkardı,
Əzəmətli bir çinardı.
Əlində bir qələm vardı,
Milyon yerdən yazıb getdi!

Dağı gördü, dağdan yazdı,
Bəhrə-barlı bağdan yazdı.
Təmiz, büllur, ağdan yazdı,
Yol-yamacdan sızıb getdi!

Ümmanlarla qoşalaşdı,
Dəryalarla qucaqlaşdı.
Sultanlaşdı, paşalaşdı,
Bütöv Vətən yazıb getdi!

Sənətilə aşıb-daşdı,
Kəbələşdi, ocaqlaşdı.
Ozanlaşdı, aşıqlaşdı,
Neçə dastan yazıb getdi!

Əvəzsizdi xidmətləri,
Əsrlərdən üzü bəri.
Şairlərin şah şairi
Köləliyi basıb getdi!
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Azad olsun dedi insan,
Azadlıqdır dərdə dərman.
Dalğalandı Rəsul-ümman,
Azərbaycan yazıb getdi!

2014
MƏN AZƏRİ TÜRKÜYƏM

Mən Azəri türküyəm,
Türkün türk qardaşıyam,
Onunla həmyaşıyam.
Babam birdi, nənəm bir,
Atam birdi, anam bir!
Dinimiz də bir dindi,
Dilimiz də bir dildi!
Millətimiz bir millət,
Dövlətimiz cüt dövlət!
Öz əlimiz-başımız,
Özgələrin başına,
Olub ağır daşımız!
Ayrı-seçki etmirik,
Nizə, süngü etmirik.
“Ağa, gətir əlimə
Ver tüfəngi” etmirik!
Nə bir kəslə kinimiz,
Qərəzimiz yoxdu, yox!
Bu cəhətdən gözümüz
Əsr boyu toxdu, tox!
Bizə dəyən olmasa
Biz kimsəyə dəymərik,
İşinə pəl qoymarıq,
Budağını əymərik!
Bizimki haqq iş olub,
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İnkişaf, dönüş olub!
Zirvələrə can atmaq,
Uca, yüksəliş olub!
Budur bizim himnimiz,
Bayrağımız, gerbimiz.
Ona görə fəxr edir
Ürəyimiz, qəlbimiz!

2011

YAZARLARIN NAXIŞI
Xalq yazıçısı Anara

Anar fitri istedad,
Çıxardıb sənətdə ad.
Bunu duyur doğma, yad,
Uzaq, yaxın ölkə də!

İnanır haqq, doğru da,
Dəniz, su da, quru da.
Hər bütün də, yarı da,
Güman, şübhə, bəlkə də!

Həqiqətdən yazanda,
Gəlir yolu azan da.
Əhsən deyir ozan da,
Cana gəlir kölgə də!

Düşür yoluna hər iş,
Olmur bir də get, gəliş.
Səhvdə gedir düzəliş,
Düyün düşmür ilgə də!
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Mövlud Teymur, yaxşıdı,
Görən gözü, baxşıdı.
Yazarların naxşıdı,
Düşüb boşa, bərkə də!

2015

FİKRƏT ZİRVƏ YOLUNDADIR

Xalq şairi Fikrət Qocaya

Səksən yaşı tamam oldu,
Ona arxa zaman oldu.
Gözdən düşən yaman oldu,
Fikrət zirvə yolundadır!

Tanrı ona əl uzadıb,
Şirin ləhcə, dil uzadıb.
Bir ətirli gül uzadıb,
Fikrət zirvə yolundadır!

Üzü yüzə yön götürüb,
Göydən işıq, gün götürüb.
Bütöv, büsbütün götürüb,
Fikrət zirvə yolundadır!

Maneələr ayaqdadı,
Qüssə, kədər ayaqdadı.
Axşam, səhər oyaqdadı,
Fikrət zirvə yolundadır!

Mövlud Teymur yaşa deyir,
Çatsın kamı başa deyir.
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Dəyməsin ox daşa deyir,
Fikrət zirvə yolundadır!

2015

BASQAL

Bir əli ulduzda, bir əli ayda,
Zirvəsi günəşdən nur alı Basqal.
Dağlar tək qüdrətli, əzəmətlidi,
Hər yanı qayalı, kahalı Basqal!

Maralı talada otlayır otu,
Onu bihuş edir nanə, kəkotu.
Bir kimsə qaçırtdı onu, nə yordu,
İnsaflı, mürvətli, həyalı Basqal!

İldırımötürən, qada qovandı,
Yüz əsri ötsə də hələ cavandı.
Qonağa hər zaman həris, yavandı,
Xoşlamır qapıda qıfılı Basqal!

Açıq ürəklidi, geniş qəlblidi,
Coşqun həvəslidi, çılğın təblidi.
Həkimli, loğmanlı, həm təbiblidi,
Hər dərdə məlhəmli, şəfalı Basqal!

Zirvələr qoynunda, o bir zirvədi,
Qartal uçuşludu, o, yüksəkdədi.
O böyük ürəklə hər ürəkdədi
Köməcli, rişəli, yuvalı Basqal!

1989
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AĞACLAR

Ağaclar əsgərdilər,
   cərgə-cərgə düzülüb.
Ağaclar dünyadılar
   ölkə-ölkə düzülüb!
Qərbə tərəf uzanır,
şərqə tərəf uzanır.
Şimaldan da Cənuba
Cənubdan da Şimala
uzanır tala-tala!

1996

ARAZIN SAHİLİNDƏ

Bu yaz Araz sahilinə getmişdim,
Çiçəkləri saralmışdı, solmuşdu.
Burda bitən ağacları seyr etdim,
Həsrət çəkib kövrəlmişdi, dolmuşdu!

Çaydaçapan baş vurmurdu suyuna,
Yazıq-yazıq, qəmgin-qəmgin baxırdı.
Dalğalar da baş götürüb harasa,
Bir həsrətin arxasınca axırdı!

Gül eşqiylə oxumurdu bülbüllər,
Durna səfi başı üstdə süzmürdü.
Səməndər də çırpıb oda özünü,
Bu həsrətə, ayrılığa dözmürdü!
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Kol dibində bənövşələr boynunu,
Çox əymişdi – fikirliydi, qəmliydi.
Lalələrə əl uzatmaq istədim,
Bu gülün də ləçəkləri nəmliydi!

Sahilinə kim gəlirsə deyirlər,
Ləpələri dərdli dinir Arazın.
Qaralmışdı, tutulmuşdu göyləri,
Yaş axırdı gözlərindən bu yazın!.

May, 2004

YAĞIŞ

Bu yağış dəlidi, nədi,
vurur özünü dağa-daşa.
Enir enişə,
qalxır yoxuşa!
Sel yaradır, göl yaradır,
Bilmək olmur
yolu haradır!?.
Dağa yağır,
düzə yağır.
Sizə yağır, bizə yağır!
Gecəyə, gündüzə yağır!
Biri deyir:
  Bərəkətdi!
Biri deyir:
  Hərəkətdi!
Axır ki sel-sudu,
heç bilmirəm nə həkətdi!?.

2007
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Dİ BUNDAN BELƏ

Çəkildim, yığıldım özüm içimə,
Yığdım daşqın, seli gözüm içinə.
O qədər qəm dərdim, kədər topladım,
Heyran da kəsildi çölüm içimə!

Baxmadı sözümə yüyənsiz külək,
Əlində zarıdı hər gül, hər çiçək.
Hardadır bir çaxa ildırım, şimşək,
Çəkilə bu başsız külək küncünə!

Sakitlik dolana aranda, dağda,
Ala nəfəsini bağça da, bağ da.
Qarsmaya sünbülün köksünü dağ da,
Gedə oraq əldə qızlar biçinə!

Ucala hər yandan hünər nəğməsi,
Boğula qəm səsi, kədər nəğməsi.
Gözəldir quşların səhər nəğməsi,
Qoşula qəlbimin bu qəm köçünə!

Çəkməyim dünyada fikir, ah, nalə,
Açıla qayamda bənövşə, lalə.
Mövlud da söyləyə di bundan belə
Kimin gücü vardır çata gücümə!

2005
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HƏQİQƏTİN YAXASI

Haqqın, həqiqətin yaxası
çox dartılıb, çəkilib, qırılıb.
Üzü-gözü cırmaqlanıb,
cırılıb,
  başı da yarılıb!
Fəqət, hər vaxt
  möhkəm dayanıb,
Dediyini
nə geri götürüb,
  nə danıb!

1987

FATEH GƏLİB

Dünyaya Fateh gəlib,
Əməli saleh gəlib,
Bahadır, fateh gəlib,
Babək, Cavanşir kimi!

Yorulmayan, durmayan,
Fitnə-fəsad qurmayan.
Arzu, istəyi əyan,
Ocaq kimi, pir kimi!

Bütövlüyə səsləyən,
Vahid bir vətən deyən.
Can Azərbaycan deyən,
Ərən kimi, ər kimi!
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Ən uca eşqə dayaq,
Məğrib, məşriqə dayaq.
Düzə, dəqiqə dayaq,
Gövhər kimi, dürr kimi!

Mövlud deyir, can gəlib,
Güc, qüvvə, aman gəlib.
Şan-şöhrət, ad-san gəlib,
Birlik, səfərbər kimi!

2016

XEYİRƏM

Hər kəsə bənzəyən insan deyiləm,
Mən tamam başqayam, tamam bir cürəm.
Bəzən quzu kimi sakit, dinmərəm,
Bəzən də çağlayan Arazam, Kürəm!

Dönmərəm yolumdan, düz əqidəmdən,
Söz salsam dünyamdan, öz aləmimdən.
Eşidin sözümü mənim dilimdən:
Görünən səmayam, görünən yerəm!

Kimsə dana bilməz aydınlığımı,
Açılan bağçamı, yaşıl bağımı.
Göstərin dünyaya alın ağımı,
Üzüağ adamam, bütövəm, birəm!
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Başsız külək kimi əsən deyiləm,
Kimsənin yolunu kəsən deyiləm.
Hər sözə ağzımı büzən deyiləm,
Müşkül bəndəyə də qulaq asıram!

Mövludun səbirdir, Allahdır sözü,
İşıqlı səhərdir, sabahdır sözü.
Qaranlıq söyləsə günahdır sözü,
Şəri rədd eləyən Xeyir, Xeyirəm!

1991

FİKRƏT

Yorulmaz böyük şair Fikrət Qocaya

Böyük təfəkkürə malikdi Fikrət,
Həyata, dünyaya aşiqdi Fikrət.
Sevir vətənini, sevir elini,
Sevir Azərbaycan, doğma dilini.

Tarixə baxışı böyükdü, yüksək,
Onu car eləyir köksündə ürək!
Yazır ərzdə Türklük piramidadır,
Qülləsi səmaya dirənib, budur!

Yazır Himalaydan, Orehausdan,
Yazıb dayanmayır o çoxdan, azdan!
Gəlin alqış deyək müdrik şairə,
Möhtəşəm, yorulmaz böyük şairə!

2009
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QƏLBİMİN SAZI

Hər vaxt sazım zildə ötür, pəstdə yox,
Fikrim daim yaxşıdadır, pisdə yox.
Heç sənətdə belə bir şikəstə yox,
Eşidənlər deyir var ol, ay aşıq!

Çəmənlərdən, çiçəklərdən deyirəm,
Dərddən yanan ürəklərdən deyirəm.
Dağ başında küləklərdən deyirəm,
Eşidənlər deyir var ol, ay aşıq!

Xumarlanır sazım sözün sehrində,
İsinirik bu dünyanın mehrində.
Könlüm yanır yananların qəhrində,
Eşidənlər deyir var ol, ay aşıq!

2000

CAN, AY AŞIQ
Ağsaqqal aşığımız Cavid Əmiraslanova

İncə teldə nə demədin,
Can, ay aşıq, can, ay aşıq.
Can qurban sənə demədin?!.
Can, ay aşıq, can, ay aşıq!

Gözümdən oxudun məni,
Nəğmənə toxudun məni.
İsindirdi odun məni,
Can, ay aşıq, can, ay aşıq!
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Səndən aldıq əzmi, gücü,
Sözlərinə yoxdur ölçü.
Heyran sənə tatar, gürcü,
Can, ay aşıq, can, ay aşıq!

Möcüzəsən, sirr, sehirsən,
Bu dünyada bir sehirsən.
Qurbanisən, Ələsgərsən,
Can, ay aşıq, can, ay aşıq!

Ürəyin saf, qəlbin təmiz,
Arzuların ümman, dəniz.
Sən sənətdə qoydun bir iz,
Can, ay aşıq, can, ay aşıq!

2012

ALLAH VERƏN ÖMÜRDƏN  
ÇOX RAZIYAM

Altmış beşə çatmağıma, çox şükür,
Qocalığı dadmağıma, çox şükür.
Köhlən atda yatmağıma, çox şükür,
Allah verən ömürdən çox razıyam!

O, nə edir etdiyini düz edir,
Hansı səmtə getdiyini düz edir.
Arzusuna yetdiyini düz edir,
Allah verən ömürdən çox razıyam!
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Xudavəndi aləminin quluyam,
Buyurduğu yolçusunun yoluyam.
Fərəhinin qanadıyam, qoluyam,
Allah verən ömürdən çox razıyam!

Yerdə olsam, göydə olsam onunam,
Hayda olsam, küydə olsam onunam.
Tarda olsam, neydə olsam onunam,
Allah verən ömürdən çox razıyam!

Qarşılaram verən ölmü ürəklə,
Ətir dolu əlvan güllə, çiçəklə.
Fəxr edirəm əlindəki ələklə,
Allah verən ömürdən çox razıyam!

Altmış beşə çatmağıma, çox şükür,
Qocalığı dadmağıma, çox şükür.
Təmiz hava udmağıma, çox şükür,
Allah verən ömürdən çox razıyam!

2016

FATEH OLACAQ

Oğlumun oğlu
Fateh adlanır.
Təzə doğulub,
Baba şadlanır,
Nənə şadlanır.
Gündə neçə yol,
Yenə şadlanır.
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Alır körpəni
İsti qoynuna,
Baxıb üzünə,
Sevinir ana.
Deyir, Fatehim
Fateh olacaq.
Ellər gücünə,
Valeh olacaq!

2016

İLK UŞAQ

Metem gəldi dünyaya,
Dünyam gəldi dünyaya.
Bir dünya bəxş olundu,
Dünya boyda anaya!

İlk uşaq ilk sevincdi,
Zər, qızıldı, bürüncdü.
Ömür firavan, dincdi,
Həyat gəldi gün, aya!

Sevindi ana, bacı,
İtdi qüssə, qəm, acı.
Gördük əris-arğacı,
Naxış gəldi xanaya!

Ərməğan, buta oldu,
Ürəyə yatan oldu.
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Arzuya çatan oldu,
Bir ad gəldi kök-soya!

Nənə baxıb sevindi,
Baba görüb öyündü.
Ürəklər bir döyündü,
Dünya gəldi dünyaya,
Metem gəldi dünyaya!

2016

XEYİR-DUALAR İÇİNDƏ
Şamaxı ətrafında uyuyan türk zabitinin xatirəsinə

Yolun kənarında, bir açıq yerdə,
Bir zabit uyuyur məzar içində.
Ey yolçu, dayan bir salavat çevir,
O sezir, o duyur məzar içində!

Azəri oğlusan, sevirsən onu,
Sən qardaş sanırsan o türk oğlunu.
Müqəddəs bilirsən şərəf yolunu,
O sənə göz qoyur məzar içində!

O türk zabitini unutmaq çətin,
Əsl oğul idi mətindən, mətin.
Oxunur şəninə nəğmə, şeir, mətn,
Obalar içində, ellər içində!

O yardım elədi əlacsızlığa,
Dözmədi gücünə bir daşnaq, dığa.



45

Qəlbimin sazı
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biçdi düşmənləri o soldan sağa,
Min zəfər içində, hünər içində!

Bu torpaq uğrunda o qurban getdi,
Bizlərə torpağı qaytaran getdi.
Doğma, əziz-xələf, bir insan getdi,
Dönüb məbədgaha güllər içində!

Hər maşınla keçən görür məzarı,
Dost şərbəti içən görür məzarı.
Səcdə qılan hər an görür məzarı,
Fatihələr, xeyr-dualar içində!

2006

SƏN HARA GETDİN
Böyük alim, texnika elmlər doktoru,  

professor Həbib Ocaqova

Hələ yaşamağa haqqın var idi,
Gəzməyə, görməyə dağın var idi.
Çəmənin var idi, bağın var idi,
Sən hara yollandın, sən hara getdin?!

Əlləri uzalı qalıb el-oban,
Min fikrə, xəyala dalıb el-oban.
Səni gözləməkdən dolub el-oban,
Sən hara yollandın, sən hara getdin?!

Gəldiyin-getdiyin yollar sənsizdi,
Ağaclar sənsizdi, güllər sənsizdi.
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Eyvanına qonan quşlar dənsizdi,
Sən hara yollandın, sən hara getdin?!

Sənə gəl, gəl deyir o Kərimdaş da,
Gərdənə, Şaxşaxa, o Sarı daş da.
Tökür gözlərindən selləmə yaş da,
Sən hara yollandın, sən hara getdin?!

Yolunu gözləyir göydə günəş də,
Şəlalə zirvədə, buz bulaq döşdə.
Mehmanı olmusan hər il də, beş də,
Sən hara yollandın, sən hara getdin?!

Mövlud bu qüssədən boşaldı, doldu,
Elə ehey dedi, hay-haray saldı.
O əks-sədadan bir səda qaldı:
Sən hara yollandın, sən hara getdin?!

Dekabr, 2015

ŞAİRLİK

Bir tərəfdən
Allahın verdiyi vergidirsə,
Bir tərəfdən də
Allahın verdiyi dərddi şairlik!
Sevincə gedən yolun
qarşısını kəsən səddi şairlik!
Kədəri boyuna biçən,
qəmi hər qəmdən seçən,
Günü üzüntüylə keçən,
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Məhrumiyyətdi, ehtiyacdı şairlik!
Fəqət söz başına tacdı
şairlik!

2006

QÜVVƏT MƏNİ ŞAİR ETDİ

Çəkə-çəkə dərd-möhnəti,
Möhnət məni şair etdi.
Əkə-əkə qəm-zilləti,
Zillət məni şair etdi!

Qəlb çəkəni başım çəkdi,
Baş çəkəni daşım çəkdi.
Daş çəkəni yaşım çəkdi,
Zəhmət məni şair etdi!

Ərimədim, tökülmədim,
Dağılmadım, sökülmədim.
Büdrəmədim, bükülmədim,
Cürət məni şair etdi!

Yorulmadım, usanmadım,
Kölgələrdə uzanmadım.
Yad ocaqda qızınmadım,
Qeyrət məni şair etdi!

Dağa saldım öz meylimi,
Daşa çaldım öz meylimi.
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Başa saldım öz meylimi,
Vüsət məni şair etdi!

Canım möhkəm durub yenə,
Gücdən qala qurub yenə.
Neçə səngər yarıb yenə,
Qüvvət məni şair etdi!

2001

QULAQ AS

Ey məni ilk dəfə görən,
qulaq as, başa düş məni,
Heç yerdə, heç zaman
qəlb sındırmadım,
Bilmədi bir kimsə soyuq daş məni.
İsti nəfəsimə isindi çoxu,
nə yaxşı adamdı düşündü çoxu!
Sadəlik, nəciblik simvolu oldum,
Gözü tox, ürəyi dopdolu oldum!
Elə buna görə tanıyanlar məni
harda görəndə,
Mənə əl verib, salamlaşdılar,
Hal-əhval eyləyib
kefimi sordular,
kəlamlaşdılar!

1982
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HƏMRƏYLİK BAYRAMIN  
MÜBARƏK OLSUN

31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Gününə

Ulu öndər qoydu təməl daşını,
Əydi düşmələrin o kal başını.
Artırdı ömürün yüzə yaşını,
Həmrəylik bayramın mübarək olsun!

Azərbaycan oğlu, dünyaya səs sal,
Yağı düşmənlərdən qisasını al.
Durma, qalx ayağa qələbələr çal,
Həmrəylik bayramın mübarək olsun!

Gül-sevin, üzüağ, alnı açıq ol,
Başını uca tut, əyilmə bir yol.
Sən Babək nəslisən, bir uca dağ ol,
Həmrəylik bayramın mübarək olsun!

Dəryalara çevril, ümmanlara dön,
Dalğalan, ləpələn, tufanlara dön
Bütün kainatda birinci ol, ön,
Həmrəylik bayramın mübarək olsun!

Mövlud deyir, birlik söylə, vəhdət de,
Qarabağ, Zəngəzur, Təbriz - cənnət de.
Söykən bayrağına qüdrət, vüsət de,
Həmrəylik bayramın mübarək olsun!

2007
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ŞƏHƏRLİ QIZ

Verdilər ərə,
Saldılar şərə.
O, kənddə qaldı
Həsrət şəhərə!

Bulvarı andı,
Parkı düşündü.
Fikirə getdi
Əsdi, üşündü.

Bu nə həyatdı,
Dedi sürürəm!?.
Burda nə ağır
Günlər görürəm.

İnək sağıram,
Peyin atıram.
Nə dincəlirəm,
Nə də yatıram.

İş xirtdəyəcən,
Qurtarmaq bilmir.
Burda çox işlər
Əlimdən gəlmir.

Şəhərli qızsan,
Deyirlər mənə.
Çıxıb gedəsən
Burdan gəlsənə?!

Razıyam buna,
Deyirəm, vallah.
Çıxıb gedərəm,
Bu gün, ya sabah!

2001

EŞQƏ BAX

Bu dağların gürşadı var, seli var,
Küləyi var, tufanı var, yeli var.
Bənövşətək yumşaq, həlim dili var,
Dilə tutub səni yoldan eləyər!
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Qız ismətli, qız həyalı çiçəklər,
Xoş ətirli, bu təpələr, bu diklər,
Arxasınca yoxuşları sürüklər,
Hər əzaba, hər ağrıya bələyər!

Kim deyir ki, cansızlarda sevgi yox,
Dərədə də, təpədə də sevgi çox!
Dağlardakı məhəbbətə, eşqə bax,
Arana da xoş arzular diləyər!..

1995

BU TORPAĞI DAİM ÖYƏK

Gəlin salaq yolumuzu
Yaşıl çöllərə, çöllərə.
Arı kimi uçaq, qonaq
Əlvan güllərə, güllərə!

Nəğmə qoşaq hər yarpağa,
Büllur çaya, buz bulağa.
Bir sel olub axa-axa,
Gedək göllərə, göllərə!

Nə sərgərdan, sərsəm olaq,
Mətin olaq, ötkəm olaq.
Biz qoşulaq həmdəm olaq
Əsən yellərə, yellərə!

Bu torpağı daim öyək,
Hər qarışı sünbül-çörək...
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Min könüldən “sağ ol” deyək
Bizim ellərə, ellərə!..

1987

MAŞALLAHSAN
Cabbar Ocaqovun yetmiş illiyinə

Yetmiş yaşdasan,
Əzəl, başdasan.
Zirvə, qaşdasan,
Hər vaxt, hər zaman!

Hələ gümrahsan,
Şux, maşallahsan.
Nursan, sabahsan,
Hər vaxt, hər zaman!

Qəlbi təmizsən,
Doğma, əzizsən.
Dərya, dənizsən,
Hər vaxt, hər zaman!

Dünya görmüşsən,
Sözü kişmişsən.
Möhkəm, bişmişsən,
Hər vaxt, hər zaman!

Duyan könülsən,
Nəğməli dilsən.
Vətənsən, elsən,
Hər vaxt, hər zaman!

Noyabr, 2016

YAY AYINDA BAŞLANIR

Kəndin gözəl günləri,
Yay ayında başlanır.
Al dəryazı, çal, götür –
Qoy ayında başlanır!



53

Qəlbimin sazı
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yığım, döyüm, biçimdir,
Gülən qəlbim, içimdir.
Quzu sürən de kimdir?!
Yay ayında başlanır!

Zəhmət, hünər mövsümü,
Tutub məhsul düzümü.
Yığ səbətə üzümü,
Yay ayında başlanır!

El-obanın sevinci,
Birincidir, birinci, -
Deyir bunu biçinçi,
Yay ayında başlanır!

Fəsillərin gözəli,
İşıq əli, nur əli.
Var axını, var seli,
Yay ayında başlanır!

Qəlbim gülür, açılır,
Gözəllikdən zövq alır.
Şənlik, büsat, toy, mağar,
Yay ayında başlanır!

1994
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QALACIQ KƏNDİ

Çayqovuşan Qalacığın açarı,
İstisu gül-çiçək açan ormanı.
Yoxuş qalxdım çay kənarı havada,
Qalacığı sandım cənnət məkanı!

Dağa baxdım, dağlar sehir, möcüzə,
Çaya baxdım əksim göründü gözə.
Gecəsi də sanki döndü gündüzə,
Bizə aydın, nur göründü hər yanı!

Ucalardan uca sandım bu yurdu,
Dünyagörmüş qoca sandım bu yurdu.
Ovundurdu çölü, düzü Mövludu,
Saf havası oldu canın dərmanı!

2013

DAĞLAR

Qarlı qışda buzdu, sazaq,
İsti yayda sərin, dağlar,
Bu dünyada ən başdadı,
Ucadadı yerin, dağlar!

Qurulubdur taxtın, tacın,
Yanındadır qardaş-bacın.
Ağarıbdır vaxtsız saçın,
Nədir səbəb de, din, dağlar?!
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Mövlud deyir cənnət gəzsən,
Zirvəsində dolan, gəz sən.
Ətəyindən çiçək üz sən,
Qoxla, de ki, şirin dağlar!

1990

UCALDAN OD-OCAQDI

Toy-düyün çox,
aparın,
Sev, öyün çox,
aparın, -
Tost deyin çox,
aparın
Ustad aşıq Yanvarı!

Allah onu qorusun,
Dastan söyləyir uzun...
Sevir elat, ulusu
Ustad aşıq Yanvarı!

Bir əvəzsiz aşıqdı,
Vətənə yaraşıqdı.
Ucaldan od-ocaqdı, -
Ustad aşıq Yanvarı!

2011
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UCA SARAYLAR

Mənim həyat yolum düzlük, həqiqət,
Haqqa, ədalətə tərəf çıxmaqdı.
Təmizlik üstündə bünövrə qoyub,
Uca saraylara hər vaxt qalxmaqdı!

Ah, uca saraylar, uca saraylar!..
Sənətdə sizin tək kaş yüksələydim.
Daim qürrələnən, daim sevinən
Tarixlər həmdəmi olaydım, - dedim!

1996

PEYĞƏMBƏRİMİZ

Dünyada nə qədər peyğəmbərlər var,
Əvvəldi, ilkindi Peyğəmbərimiz.
Haqqın, ədalətin carçısı oldu,
Nə qorxdu, çəkindi Peyğəmbərimiz!

Kafirdən bac aldı, yeziddən qisas,
Dedi, bizdən qalan Qurandır miras.
O da insanlara ən xoş səs, avaz,
Bir hikmət, sirr idi Peyğəmbərimiz!

Dolaşdım dünyanı, gəzdim cahanı,
Hər yerdə müqəddəs sandılar onu.
Bir məlhəm bildilər tutya yolunu,
Övliya, pir-dindi Peyğəmbərimiz!
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Səxavət rəmzidi, insanlıq tacı,
Özgə millətlərə olmadı acı.
Qardaşa dost oldu, bacıya bacı,
Həqiqət, düz, çindi Peyğəmbərimiz!

Yaşa ulu Tanrı, ilahi qüvvə,
İnsanlar üz tutur məbədgah evə.
Məkkə ruhun ilə bəzənir yenə,
Həm kənddi, şəhərdi Peyğəmbərimiz!

1994

RƏHMƏT QAZANDI

Füzuli Bədirovun əziz xatirəsinə

Yaşadı ömrünü sakitliklə o,
Doğruluq, düzlüklə, haqq, mərdliklə o.
Bir təmiz ürəklə, xoş diləklə o,
Getdi bu dünyadan rəhmət qazandı!

Hər kəsə bu ömür qismət olmayır,
Həm əla, həm yaxşı qiymət olmayır.
Hünər, alın təri, zəhmət olmayır,
Getdi bu dünyadan rəhmət qazandı!

Tikansız, ziyansız bir adam idi,
Ərən adam idi, ər adam idi.
Səma adam idi, yer adam idi,
Getdi bu dünyadan rəhmət qazandı!
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Düşür o nurani sifəti yada,
Gülüşü, baxışı, xisləti yada.
Hər vaxt qazandığı hörməti yada,
Getdi bu dünyadan rəhmət qazandı!

Mövlud, unudulmaz o, bu dünyada,
Axan büllur, təmiz, saf su dünyada.
Ən gözəl xoş arzu, duyğu dünyada,
Getdi bu dünyadan rəhmət qazandı!

İyul, 2017

BUYNUZ KƏNDİMƏ

İlk məskənim, son məskənim Buynuzdu,
Səcdəgahım, eşqim, dinim Buynuzdu.
Qibləgahım, ömrüm mənim Buynuzdu,
Doymamışam, doymamışam hüsnündən!

Aylar keçsə, illər keçsə mənimdi,
Nəsil-nəsil ellər keçsə mənimdi.
Əllərində güllər keçsə mənimdi,
Doymamışam, doymamışam hüsnündən!

Ondan aldım əzəməti, gücü mən,
Düşmənimə nifrəti mən, öcü mən.
Bilməmişəm eşqə sərhəd, ölçü mən,
Doymamışam, doymamışam hüsnündən!
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Meşələri sərinimdi, kölgəmdi,
Qayaları möhkəmimdi, bərkimdi.
Baba dağı sədaqətim, ərkimdi,
Doymamışam, doymamışam hüsnündən!

Mövlud Teymur deyib, deyir, deyəcək,
Harda olsa hər vaxt onu öyəcək.
Çətin ondan doyacaqdır bu ürək:
Doymamışam, doymamışam hüsnündən!

2006

VƏTƏNİ SEVƏSƏN

Vətəni sevəsən,
Torpağı öpəsən.
Sonra da götürüb,
Gözünə təpəsən!

Yorulmaq bilməyib,
Dağına çıxasan.
Bu yurdun soluna,
Sağına çıxasan!

Qucasan Gəncəni,
Muğanı, Şirvanı.
Bərdənin, Laçının
Olasan qurbanı!

Dolaşıb bu yurdda
Gəzəsən hər yanı.
Qəlbinə yazasan
Azərbaycanı!

1987
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LƏYAQƏT

Sevimli şair dostum, böyük alim  
Hikmət Mahmuda

Bu yeri, bu göyü yaradan bilir,
Məhəbbət hardadı, nifrət hardadı.
Nifrət nadanlara dəyən şillədə,
Məhəbbət sənin tək oğullardadı.

Düzü düz demisən, əyrini əyri,
Qanmaza deyilən sözün nə xeyri.
Ölümü yaxşıdır qalmaqdan diri,
Cəsarət sənin tək oğullardadı.

Kəsdin ayağını səhv yeriyənin,
Yalan danışanın, yalan deyənin.
Əyninə fitnəli libas geyənin,
Dəyanət sənin tək oğullardadı.

Mərhəmət atından düşmədin bir yol,
Qəzəb qılıncının od-atəşi bol.
Səndədir poladdan tökülən tunc qol,
Əzəmət sənin tək oğullardadı.

Mövludun sözündə güc var əvəzsiz,
Səndədir hər sözün sehri, şübhəsiz.
Sən zirvə qarısan bəmbəyaz, təmiz,
Ləyaqət sənin tək oğullardadı.

2008
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KOROĞLU

Qoç Koroğlu mərd yaşadı,
Kəskin, ötkəm, sərt yaşadı.
Verdi pisə dərd yaşadı,
Batdı xana nizə kimi!

Yıxıldı xanlar, paşalar,
Hamısı çəkdi haşalar.
Dünya düzəlsə xoş olar,
Şirin sulu kuzə kimi!

1999

QURTARAN DEYİL

Dünya qaynayan qazan,
Suyu qurtaran deyil.
Baharı təzə gəlib,
Yayı qurtaran deyil!

Payızı ütür səni,
Qışı üşüdür səni.
Qurd dolanır dərəni,
Ayı qurtaran deyil!

İti quduzdan quduz,
Hürür vecsiz, uğursuz.
Göydə sayrışır ulduz,
Sayı qurtaran deyil!
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Tülküdü, kələkdi o,
Hiyləgər mələkdi o.
Elə bilir təkdi o,
Tayı qurtaran deyil!

Mövlud sözü düz deyir,
Gecəyə gündüz deyir.
Bənövşəni üz deyir,
İyi qurtaran deyil!

2005

VƏTƏN YERİMDİ

Çiçəkli çəməndi, güllü düzəndi,
Bir gözəl buradan çiçək üzəndi,
Taxıb sinəsinə elə bəzəndi,
Dedi ki bu yerlər Vətən yerimdi!

Canı canımdandı, qanı qanımdan,
Bitir bu yanımdan, gah o yanımdan.
De palıd şahımdan, Çinar xanımdan,
Əlim üzülərmi gedən yerimdi!

Canım, işim-gücüm bağ salmaqladı,
Könül oxşamaqla, qəlb almaqladı.
Təmiz dolanmaqla, düz olmaqladı,
Nəğməli bülbüləm ötən yerimdi,
Bu yerlər, bu yerlər Vətən yerimdi!

2004
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NAMAZGAH

Gəlmişdim Namazgaha,
Dindi hər qaya, kaha;
Səcdə qıl səcdəgaha,
Hamı namaz üstədi!

Gördüm cənnət yeridi,
Burda ölü “diri”di.
Qışqıran da kiridi,
Quşlar avaz üstədi!

Nəğmə ötən Girdiman,
Edir adamı heyran.
Gördüyün qız - o ceyran,
İşvə, xoş naz üstədi!

Könül, sevin, açıl sən,
Dərddən, qəmdən qaçıl sən!
Bura doğma el, vətən,
Sevinc söz, saz üstədi!...

İsmayıllı, 1994

SÖZ

Sözü yerində deyən,
Məna sehrində deyən,
Doqquzu dondu deyən,
Onuncusu bəs nədi?!
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Onuncusu şirin söz,
Çox mənalı dərin söz!..

1987

ŞAİRLƏR

Dünyanın ən böyük adamlarıdı,
Həqiqət, düzgünlük adamlarıdı.
Günəşə, ulduza çatanlarıdı,
Şairlər, şairlər, ancaq şairlər!

Qurd düşər onların bilmədiyinə,
İnandım onların ölmədiyinə.
Böyükdü, uludu deyirəm yenə:
Şairlər, şairlər, ancaq şairlər!

Baxışdan oxuyur insan qəlbini,
Daim lənətləyir nifrəti, kini.
Ucaldır göylərə eşq tələbini,
Şairlər, şairlər, ancaq şairlər!

Nizami arzulu, Füzuli kamlı,
Nəsimi dözümlü, Vurğun ilhamlı.
Babək əqidəli, dönməz inamlı,
Şairlər, şairlər, ancaq şairlər!

Kişilik simvolu, mərdlik rəmzidir,
İldırım çaxışlı, şimşək izidir.
Bu yer kürəsidir, bu göy üzüdür,
Şairlər, şairlər, ancaq şairlər!

2002
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ŞÜBHƏ ETMƏYİN

Haqqı görən gözüm var,
Haqq tərəfdə sözüm var.
Varlığım var, özüm var,
Əsla şübhə etməyin!

Bu göz doğru gözümdü,
Büllur, duru gözümdü.
Günəş nuru gözümdü,
Əsla şübhə etməyin!

Mövlud həyat eşqlidi,
Düz, səadət eşqlidi.
Xoş kainat eşqlidi,
Əsla şübhə etməyin!

1998

ŞAİRLİK

Hər adama qismət olmur şairlik,
Olur onun yolu-izi sıldırım.
Bu yollarda qasırğa var, tufan var,
Yaralayır hərdən dizi sıldırım.

Ürək gərək olsun möhkəm, sital daş,
Hər əzaba dözə gözdən axsa yaş.
Çiynindəki top olmasın, olsun baş,
İçi dolu bilik, savad, qaldırım!

1998
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AMALIM, MƏQSƏDİM

Nə şöhrət düşkünü, nə ad quluyam,
Nə ekran hərisi, həvəskarıyam.
Göyün orbitində işıq, nur yayan,
Möhtəşəm şəfəqli Günəşəm, Ayam!

Axıram sakitcə saf bulaq kimi,
Suyuma əvəz də istəmirəm mən.
Sadəlik tökülür hər tərəfimdən,
Çinar tək ucayam, heç demirəm mən!

Kimi qaçan olub şöhrət dalınca,
Qaçmıram ayağım yorular mənim.
Nə ondan olaram, nə də ki bundan,
Düz yolum əyrilər, burular mənim!

Şair var sazını zildə kökləyir,
Mənimsə sazımın bəmdi həmdəmi.
Amalım, məqsədim belədir, belə,
Yaşamaq olubdur bir insan kimi!

1977

MƏKTƏBDƏ
Müəllim dostum Kamran Səmədova

Bir tarixi gün idi,
Xoş avaz, səs, ün idi.
Şənlik, toy-düyün idi,
O gün, dostum, məktəbdə!
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Haqqımda düz danışdın,
Bir sifət, üz danışdın.
Şeir, həm söz danışdın,
O gün, dostum, məktəbdə!

Şairdi Mövlud Teymur, -
Sizdən oxumaq umur.
Dedin, ondan dürr damır, -
O gün, dostum, məktəbdə!

Bir böyük görüş idi,
Deyərdim dönüş idi.
Uca, yüksəliş idi,
O gün, dostum, məktəbdə!

Oxundu məndən şeir,
Şəhərdən, kənddən şeir.
Bu gözəl gündən şeir,
O gün, dostum, məktəbdə!

Vətən - anam səsləndi,
Azərbaycan səsləndi.
Heydər – İlham səsləndi,
O gün, dostum, məktəbdə!

Yaşa, məktəb, müəllim,
Şagird, bilik, dərs, təlim.
De kim öyməz sizi, kim?!
O gün, dostum, məktəbdə!...

İyun, 2017
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OXUNASAN ASAN

Gözəldir gözəllik,
təravət, eşq, vəfa,
Olmaya bivəfa,
çəkməyəsən cəfa!
Alasan sərin meh,
xoş hava,
Salmayasan dava!
Mehrlə, ülfətlə,
qılıqla dolanasan,
Haqqa, ədalətə boylanasan!
İstidə donasan,
soyuqda yanasan,
Əsl insan olasan, insan,
hamıya oxunasan asan!

2002

SİZƏ ASAN GƏLMƏSİN

Şeir yazmaq sizə asan gəlməsin,
Yadınıza haya basan gəlməsin.
Şeir məna, şeir məzmun kəsb edir,
Hər yerindən durub yazan, gəlməsin!

1990
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DÜZ ADIM

Nədən yazdımsa
düzünü yazdım,
Dərinə getmədim,
üzünü yazdım.
Amma nadanlar məni
“demoqoq” kimi
qələmə verdilər,
“anonimçi” dedilər!
Onları məhkəməyə verdim,
verməkdə düz idim!
Nəhayət, haqq qazandım,
özümə qayıtdı düz adım!
Onlar güdaza getdilər,
Çoxdan aza getdilər!

1987

O GEDƏN OLUR

İnsan ölümü
Heç nədən olur.
Bir də görürsən
O gedən olur!

Qayıtmaq bilmir,
Yol-yolaq bilmir.
Çay, bulaq bilmir,
O gedən olur!

Mövlud, belədi,
Can müvəqqəti.
Ölüm əbədi,
O gedən olur!

2007
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DUA ELƏ ALLAHA

Dərd bir deyil, batman-batman yığılır,
Ürəklərə, damarlara dağılır.
Can da buna dözə bilmir, boğulur,
Umid qalmır sabaha!

Gecələri ocaq kimi çatırsan,
Anı vaxta, vaxtı ana satırsan.
Min fikirdə dərdə, qəmə batırsan,
Qovrulursan bir daha!

Kömək elə, imdad elə deyirsən,
Bu mərəzi sil at elə deyirsən.
Ürəyimi rahat elə deyirsən,
Mən batmayım günaha!

Yollarıma sevinc çilə, nur çilə,
Mənə “xoşbəxt olsun”ları dur çilə.
Nəvə də gör, baba da ol sən dilə,
Dua elə, dua elə Allaha!

2000

DÖYÜNSÜN

Ömrüm boyu qəlbim doğru danışdı,
Haqqa düşdü, ədalətə qarışdı.
Bu el üçün, vətən üçün çalışdı,
Qoy üzü ağ, alnı açıq döyünsün!
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Təmizliyi, təmkinliyi bəyəndi,
Kəskin yerdə kəskinliyi bəyəndi.
O əvvəldən düzgünlüyü bəyəndi,
Qoy üzü ağ, alnı açıq döyünsün!

Pisə buxov, əyriyə çarmıx oldu,
Bəd gözünə batan nizə, mıx oldu.
Yaxşılarla o boşaldı, o doldu,
Qoy üzü ağ, alnı açıq döyünsün!

Həmrəy oldu duz-çörəyi kəsənlə,
Gen dolandı, yarpaq kimi əsənlə.
Qoşalaşdı, məğrurluğu bəzənlə
Qoy üzü ağ, alnı açıq döyünsün!

Mövlud Teymur həyat boyu həyatdı,
Ucalana dəstəkdi, qol-qanaddı.
Əbədidir bu istəyi, muradı:
Qoy üzü ağ, alnı açıq döyünsün!

2002

İNAM

Suyum - dövlət, var,
Min sevincim var.
Nadir incim var,
Bir udum havam!

Eşqi tükənməz,
Arzusu sönməz.
Dünyada ölməz
İnamdır, inam!

1997
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ETİBARLI DOST OLMUŞAM

Biz bir elli, bir yurdluyuq,
Bir ocaqlı, bir odluyuq.
Koroğlulu, Qorqudluyuq,
Aşıq qardaş, aşıq qardaş!

Etibarlı dost olmuşam,
Namərdlərə qəsd olmuşam.
Naxələfə yad olmuşam,
Aşıq qardaş, aşıq qardaş!

Düz yolum öz yolum olub,
Haqqı qucan qolum olub.
Sağa bənzər solum olub,
Aşıq qardaş, aşıq qardaş!

Mənə vətən doğma, əziz,
Gəlib gedən doğma, əziz.
Ol bir də sən doğma, əziz,
Aşıq qardaş, aşıq qardaş!

2006

GƏRƏK QOVMAYASAN  
GƏLƏN QİSMƏTİ

Bir dəfə gətirir insanın bəxti,
Gərək qovmayasan gələn qisməti.
Qovsan çəkəcəksən ələmi, dərdi,
Səni peşmançılıq əldən salacaq!
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Atılan ox da ki, geriyə dönməz,
Çıxan can bir daha diriyə dönməz.
Axsaq, dabaq qoyun sürüyə dönməz,
Məhv olub gedəcək, düzdə qalacaq!

Ay Mövlud, verdilər alasan gərək,
Sənə çal dedilər, çalasan gərək.
Nə fikrə, xəyala dalasan gərək,
Gülü qoxlamasan o da solacaq!

2002

HƏYAT

Həyat sirr dolu,
Sevir bir yolu.
Qoynu dürr dolu,
Hər vaxt, həmişə!

Alnı açıqdır,
Çox xoş qılıqdır.
Fikri sağlıqdır,
Hər vaxt, həmişə!

Mövlud, böyükdür,
Nadana yükdür.
Ömrə külüngdür,
Hər vaxt, həmişə!

2002
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GÖRÜRƏM

Düzü, açığını deyim dünyada,
İstəmirəm qara geyim dünyada.
Qara geyinəndə göyüm dünyada,
Dağılır, uçulur yerlər görürəm!

Toz-torpaq içində yağış göllənir,
Arx suyu “qudurub” daşıb sellənir.
Qorxudan şitillər yerində sinir,
Əsəndə naqafil yellər görürəm!

Bir uca dağların vecinə deyil,
Tükü tərpənməyir bir saniyə bil.
Vüqarla, təmkinlə baxır göyə bil,
Coşsa da qoynunda sellər görürəm!

Dünya qəribədi, göylər möcüzə,
Hər şimşək çaxanda görünür təzə!
Demirsən “Nuhdan”dır çaxır bu bizə,
Gizlənib altında sirlər görürəm!

Mövlud, təbiətin min qanunu var,
Bir anda neçə yol çönür ruzigar.
Xəzan yaya dönür, qış olur bahar,
Dəyişir donunu çöllər görürəm!

2004
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TƏZAD

Bülbül ötür o bağda,
Xəbəri yox bu bağdan.
Ağacları yıxılmış,
Qırılmış min budaqdan!

Viran bağda bir bayquş,
Deyir buna min alqış!
Bülbülə çatmır qarğış,
Baş açmır o, bu lağdan!

Şirin-şirin ötür o,
Nəğməsində bitir o.
Arzusuna yetir o,
Bu zamandan, bu çağdan!

1998

MƏNİM ARZUM BUDUR

Mənim arzum budur, uca Allahdan
İnsan yer üzündən əskik olmasın.
Bülbül çəmənindən, qartal dağından,
Ceyran da düzündən əskik olmasın!

Mənim arzum budur, ağac barından,
Sünbül də dənindən qıraq düşməsin.
Güney çiçəyindən, quzey qarından,
Bülbül çəmənindən uzaq düşməsin!
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Mənim arzum budur, dağ vüqarından,
Asiman tağından ayrılmasın heç.
Solmasın vətənin gülü, gülşəni,
Bağban öz bağından ayrılmasın heç!

Mənim arzum budur, şehli yasəmən,
Ətirli bənövşə vaxtsız solmasın.
Bütün ürəklərə meydən, məzədən,
Sevincdən savayı heç nə dolmasın!

1978

YAXŞIDIR

Hər kəsin sözü bütöv,
İşi bütöv yaxşıdır.
Yarımçıqdan nə çıxar,
Kişi bütöv yaxşıdır!

Düz ola, dönməz ola,
Yananda sönməz ola.
Düşməyə, enməz ola,
Ərşi bütöv yaxşıdır!

Quş sevinər ötəndə,
İstəyinə yetəndə.
Obanın, vətənin də,
Daşı bütöv yaxşıdır!

2005
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HƏQİQƏT, ƏDALƏT

Bütün dünya bilir, kainat bilir,
Həqiqət, ədalət öz yerindədir.
Qaya qaydasında qoyulmasa da,
Dağ qüdrət rəmzində, düz yerindədir!

Yolçu öz yolunda, suçu arxında,
Çiçək çəmənində, meyvə bağında.
Şamama şaxında, xiyar tağında,
Üzüm öz yerində, öz yerindədir!

Mey piyaləsində, ney avazında,
Dad toyuq ətində, çiçək yazında.
Tutma çəlləyində, balıq duzunda,
Pendir motalında, cüz yerindədir!

Mövlud, o şeirə şeir deyərlər,
Verir ürəklərə xeyir deyərlər.
Onda ucaldarlar, onda öyərlər,
Misra axımında, söz yerindədir!

2006

HAMI EŞQLİ, HƏVƏSLİ

Göydə yağış buluddu,
Açıq səma sükutdu.
Günəş yeri qurutdu,
Güldü ilin yay fəsli!
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İnsanlar gülə-gülə,
Axdı qumlu sahilə.
Üzdü belədən-belə,
Dəniz oldu hay, səsli!

Şaqqanaq, gülüş səsi,
Aldı başına ərzi.
Duyuldu toy nəfəsi,
Sevindi Kərəm, Əsli!

Dedim nə çal-çağırdı,
Dəniz neydə axırdı.
Qumlu düzə baxırdı,
Hamı eşqli, həvəsli!..

2010

ÇİMƏRLİKDƏ

Dəniz sahili... Çimərlik... Bir nəfər...
Qızmar yay çağında,
günün günorta vaxtı.
İpisti qum “dağ”ında,
şabalıd kimi qovurub
yandırır özünü,
Dilində nəğmə düzümü
elə oxuyur:
“Mən yanmasam,
Sən yanmasan,
O, yanmasa
Necə çıxar qaranlıqlar aydınlığa...”

2008
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BAKIM

Axşamın çilçıraqlı,
Gündüzün gur işıqlı.
Al-əlvan, yaraşıqlı,
Bir şəhərsən, ey Bakım!

Adın ülvi, müqəddəs,
Arzuların tükənməz.
Sənə tapılmaz əvəz –
Təzətərsən, ey Bakım!

Gözəllərin əvəzsiz,
Eşqin qaynar bir dəniz.
Üfüqləri tərtəmiz,
Xoş səhərsən, ey Bakım!

Qara neftin - sərvətin,
Uca, halal şöhrətin.
Dildə gəzir qüdrətin,
Şiri-nərsən, ey Bakım!

Daim şirin diləkli,
Yel qanadlı, küləkli...
Rəsul Rza ürəkli
Bir şairsən, ey Bakım!

1985
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MƏLHƏM OLDU

Külək əsir,
Yolu kəsir.
Bəs haradan
Gəlsin Nəsir?!
Can üstdədir
O anası.
Hey gözləyir
O sonası.
İndi qəlbi
Səksəkədə
Bu an gələr,
Deyir ana.
Nəsir qalıb
Bir çıxılmaz
Vəziyyətdə,
Yana-yana!
Aman Allah,
Kömək elə,
Qoy qovuşsun
Ana-bala,
Deyir ana.
Təbiət də
Bizi andı,
Külək kəsdi,
Yel dayandı.
Oğul çatdı
Arzusuna.
Məlhəm oldu
Yarasına!

1997
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HALALLIQ

Həmişə boğ qəmini,
Döndər çaya gəmini.
Tap düz yolun çəmini,
Səhvin tez atar səni!

Ayrı düşmə “Quran”dan,
Keç bu yolda parandan,
Qan axmasın yarandan,
Kef atar-tutar səni!

Mövludun hər dediyi,
Aşar neçə gədiyi.
Yoxdur haram yediyi,
Halala qatar səni!

1994

GƏRƏK

Əbədi yuxuya dalmamaq üçün,
Əbədi özünə baxasan gərək.
Ömrünü sevincə qərq etmək üçün
Kədəri qəlbində boğasan gərək!

Açıb buraxasan nəşəni çölə,
Verəsən könlünü çiçəyə, gülə.
O da bir sifariş verə bülbülə,
Nəğmələr selində axasan gərək!
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Onda qanadlanıb uçmağa dəyər,
Əngin üfüqləri qucmağa dəyər.
Bu şeri köçürüb yazmağa dəyər,
Desələr Mövlud tək bir yazan gərək!

1995

O ZƏMANƏ, O DÖVRAN

Hər yerdə düz danışdım,
düz oldum,
Ağızda-dildə söz oldum.
Yerişimdən tanıdılar məni,
Dedilər: Düz gəlir!
İşinizi möhkəm tutun
dedilər.
Hər işə göz qoyan
göz gəlir!
Yaman çəkinirdilər,
qorxurdular düzü məndən!
Deyirdilər, o yazıb
Əhməddən, Əsəddən,
Kərəmdən!
İndi məndən
nə çəkinən var, nə qorxan.
Çünki geridə qalıb
O zəmanə,
O dövran!

1992
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ÜZR İSTƏMƏDİ

Bir addım irəli gəlmiş olsaydı,
Beş addım gedərdim ona tərəf mən.
O nadan duymadı gunahlarını,
Üzr istəmədi günahkar məndən!

1996

QURAQLIQ

Göydən od yağır,
Haray, dad yağır.
Hər saat yağır,
Yağış, hardasan!?

Yandıq da, bişdik,
Əldən də düşdük.
Oddan büzüşdük,
Yağış, hardasan!?

Yağ odumuza,
Çat dadımıza.
Yetək muraza,
Yağış, hardasan!?.

2002

YAZ KÖNLÜMƏ

Sevinc məndən əl götürdü,
Bəs bu dərdi kim gətirdi?!
Yoxsa xəzan qar yetirdi,
Yaz könlümə, yaz könlümə!
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Müşkül oldu asan işim,
Bərk ağrıdı ana dişim.
Bir toy tutdu yandı içim,
Yaz könlümə, yaz könlümə!

Günüm batdı, ayım itdi,
Selim azdı, çayım itdi.
Hikkəsini qəm yeritdi,
Yaz könlümə, yaz könlümə!

Qəlbim günəş arzuladı,
Min xeyir iş arzuladı.
Yaxşı gərdiş arzuladı,
Yaz könlümə, yaz könlümə!

2005

DOYMADIM

Düz yolu düzgün bildim,
Dünən, həm bu gün bildim.
Toy-büsat, düyün bildim,
Şadlanmaqdan doymadım!

Havamı düz çaldılar,
Məni məndən aldılar.
Elə hala saldılar,
Odlanmaqdan doymadım!

Dedim bu nə oyundu,
Dedilər ki toyundu.
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Yaz donunu soyundu,
Ağ zanbaqdan doymadım!

2005

DÜNYA, ZAMAN, TARIX, İL...

Dünya..Zaman...Tarix...İl...
Ömürdən qopan deyil.
Harda olsan səninlə
Əlbir olubdur, əlbir!

Dünya çarxın fırladır,
Zaman dönür tərsinə.
Tarix səni girələyir,
İl də çönür tərsinə!

Yaşı yaşdan aparır,
Qurunu da qurudan.
Durunu lil-lehmədən,
Bulanığı durudan!

İndi tanı, ayır sən,
Dünya sənə nə verdi?
Zaman səni yaşatdı,
De, əlinə nə verdi?

Tarixə döndü ömür,
Şirnisi az, zəhri min.
İl də gəlib il üstə
Oldu biçinçi, bilin!
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Dünya..Zaman...Tarix...İl...
Ömürdən qopan deyil.
Harda olsan səninlə
Əlbir olubdur, əlbir!

2002

SƏNDƏ BU İMAMLIQ,  
OCAQLIQ HARDAN

Görkəmli şair, nasir, publisist Əli Rza Xələfliyə

Dünyada bir dünya sirsən, qardaşım,
Gövhərsən, qızılsan, dürsən, qardaşım.
Ən yüksək zirvəsən, yersən, qardaşım,
Səndə bu böyüklük, Şahdağlıq hardan!?

Səbir ümmanısan, dözüm dağısan,
İdrak bağçasısan, zəka bağısan.
Vətən düşməninə sən də yağısan,
Səndə bu igidlik, qoçaqlıq hardan?!

Əlinlə açıldı hər düyün, hər bağ,
Yerişin zirvədir, addımın bir dağ,
Zülməti nur etdin, qaranlığı ağ,
Səndə bu işıqlıq, parlaqlıq hardan?!

Mərdi qaldıransan, namərdi yıxan,
Haqqa tərəfkeşsən, düzlüyə baxan.
Görmədim bir işdə səni duruxan,
Səndə bu çağlamaq, bulaqlıq hardan?!
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Mövlud sənin kimi dost xoşlayandı,
Səndən söhbət salıb, söz başlayandı.
Haqqı, ədaləti alqışlayandı,
Səndə bu imamlıq, ocaqlıq hardan?!

2008

ÇOX GÖRƏN

Yaşadıqca kamilləşir insan oğlu,
Bütövləşir, amilləşir insan oğlu.
Dünən həyat təcrübəsi bir qazanan,
“Bu gün dünya nədir?” - bilir, olur anan!
Vaxt göstərir, il göstərir hər bir şeyi,
Həqiqəti, sərraflığı, düz görməyi!
Ona görə böyük sözü böyük olur,
Böyük sözə baxan özü böyük olur.
Əsrlərin sınağından keçib bu söz,
Duyumludur çox yaşayan, çox görən göz!

2008

AD GÜNÜN MÜBARƏK
Kimya üzrə ən gənc Kimya elmləri doktoru  

adını alan alim dostum Teymur Ağayevə

Hər il yubleyini qeyd eləyirsən,
Arzu, diləyini qeyd eləyirsən.
Yaxşı iş görürsən, yad eləyirsən,
Ad günün mübarək, mübarək, qardaş!
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Sən böyük alimsən, böyük adın var,
Fərəhdən uçmağa qol qanadın var.
Yanında Sevilin, həm Fəridin var,
Olub sənə arxa, bir kömək, qardaş!

Allah adamısan, Allahı sevdin,
Sən nuru, işığı, sabahı sevdin.
Elmdə özün tək bir şahı sevdin,
Oldun da bir halal duz-çörək, qardaş!

Mövlud fəxr eləyir düz əməlinlə,
Düşünən başınla, yazan əlinlə.
Elmimiz irəli gedir səninlə,
Bunu hər göz görür, hər ürək, qardaş!
Ad günün mübarək, mübarək, qardaş!

Fevral, 2007

ƏVƏZSİZ

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

Yalayıb mamırlı çopur daşını,
Qurbanam çölünə, düzünə, vətən,
Dünyada ölkələr çoxdur, hesabsız,
Səni dəyişmərəm yüzünə, vətən!

Sən mənim müqəddəs arzum, diləyim,
Əvəzi görünməz elim, obamsan.
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Arazım, Göygölüm, mavi Xəzərim,
Vüqarlı Şahdağım, Qoşqar babamsan!

1985

SEHİR, NAĞIL, DASTAN OLDU

Böyük şair Səməd Vurğuna

Əlli yaşda Səməd öldü,
Kim deyir ki sənət öldü?!
Şeir Səmədlə dirildi,
Daim yaşar, qalar oldu!

Ulduzlara yaxınlaşdı,
Şeri, sözü axınlaşdı.
Ürəklərdə aşıb-daşdı,
Sevgisi saf sular oldu!

Səməd dünya, Səməd aləm,
Hansı ürək, hansı qələm
Söz açmadı ondan deynən,
Adı eldə bahar oldu!

Ətri solmaz illər boyu,
Olub doğma soyad-soyu.
Eşqi ilə çala, quyu,
Dərə, təpə hamar oldu!
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Sahmansızlar sahmanlaşdı,
Balaca göl ümmanlaşdı.
Qoca ürək cavanlaşdı,
Gözəlləşdi, tumar oldu!

Mövlud Vurğun vurğunudu,
Yaxşı şair yorğunudu.
Ürəyində sönməz odu,
Sehir, nağıl, dastan oldu!

2006

SÖZLƏ SAĞALT ÖZÜNÜ

Ağrını, amanı sil,
Qəlbə yaxın sözü bil.
Nizamidir, düzü, bil,
Füzulidir özü bil!
Sevincimiz Nəsimi,
Sözlə əritdi qəmi.
Vidadi, Vaqif kimi,
Sözü məlhəm hanı de,
Dünya, aləm hanı de!
Vurğun dedi sözünü,
Rəsul yazdı düzünü:
Sözlə sağalt özünü,
Söz ağardıb üzünü
Neçə-neçə dahinin,
Dostunun, ilahinin!

1997



91

Qəlbimin sazı
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BELƏDİR

Vətənin şairi, xalqın şairi,
Gərək hər an yazsın həqiqətləri.
Daim qamçılasın yalanı, şəri,
Qələmi toy olsun, varağı bayram!

Sevinsin hər oğlan, sevinsin hər qız,
Oxuduğu nəğmə olsun ay, ulduz.
Desinlər necə də gülür arzumuz
Açılanda səhər, düşəndə axşam!

Hər sözdən təbəssüm qonsun üzünə,
Sevinc bəxş olunsun nurlu gözünə.
Qoy imtahan versin özü-özünə,
Nədir zülmət gecə, nədir işıq, şam!?

Bacarsın qaradan ağı seçməyi,
Əyridən, nahaqdan haqqı seçməyi.
Həyatda bilsinlər ölçüb-biçməyi,
Olmasın heç zaman nə naşı, nə xam!

Çox olur şeirin əhəmiyyəti,
Yaxşı şer öyrədir mədəniyyəti.
Belədir şairin söz həqiqəti:
Qələmi büsatdır, varağı bayram!

1998
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HAQQ YOLUN
Görkəmli şair Vaqif Bəhmənliyə

Ay Bəhmənli, Bəhmənyardan dərs aldın,
Nizamidən əxz elədin həyatı.
Füzulini səda bildin, səs bildin,
Arzu, kama qatdın arzu, muradı!

Sabirin hay-harayına əl çaldın,
Səməd Vurğun dünyasına yol aldın.
Rəsulun söz aləminə çox daldın,
Əziz oldu sənə sənətkar adı!

Vətən eşqi, ana mehri canında,
Əl tutmaqda var əl yeri canında.
Daim sağlam, olsun diri canın da,
Xatırlatsın əyilməyən poladı!

Düz ilqarı, əhd-peymanı qorudun,
Öz bəxtindən, taleyindən yarıdın.
Bu sarıdan nə qocaldın, qarıdın,
Allah verdi sənə dönməz inadı!

Haqq yolundur Quran, iman, din yolu,
Dəyişmərsən bu düz yola min yolu.
Mövlud deyir düz seçmisən sən yolu,
Xəyal quşun uçub aşır buludu!

1998
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YOL

El yolu, elat yolu,
Gəliş-gedişat yolu...
Nur yolu, həyat yolu,
De kim keçmədi ondan!?

Nökər, naib, ağa da,
Qucağında çağa da,
Gəlin, bacı, ana da,
De kim keçmədi ondan!?

Arabalar, furqonlar,
Bizlər, sizlər və onlar...
O yanlar, həm bu yanlar,
De kim keçmədi ondan!?

Ərəb, tacik, yəhudi,
Gürcü, ləzgi, tat, udin,
Hansı millət, hansı din,
De kim keçmədi ondan!?

Yol gözəllik, səadət,
Birlik, dostluq, sədaqət,
Ömür, sevgi, məhəbbət,
De kim keçmədi ondan!?.

2008
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BOYANDI

Məhəbbət çınqı, oddu, yanğıdı,
Kimə şərbətdi, kimə ağudu.
Dərdlə anıldı Məcnunun adı,
Fərhadın ömrü qana boyandı!

Məhəbbət dərin şırımlar açdı,
Qəlb yaraladı, min ürək sancdı.
Sonra quruda qoyub da qaçdı...
Toza-torpağa, quma boyandı!

Ölümlər yaydı, itimlər verdi,
Şikəstlər doğdu, yetimlər verdi.
O, yaxşı, yaman, bir ömür sürdü,
İstili, buzlu kama boyandı!

Elədiyini özü bilmədi,
Görəcəyini, düzü, bilmədi.
Bu nə oyundu yüzü bilmədi,
Bir şərab dolu cama boyandı!

Mövlud Teymurun matı qurudu,
Suyu bulandı, lili durudu.
Kimlər soruşdu, de, kimlər sordu,
Dedim cavabı kəmə boyandı!

2009
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KİÇİKLƏR

Ağaclar böyüdükcə
böyümək istədim,
Kiçilmək istəmədim
kiçilənlər kimi.
Kiçiklər kiçikləşdikcə
küçükləşirlər həyatda,
Döşlərinə döyüb
“şirləşirlər” həyatda!
Mısdır gəzib mısdırlaşırlar,
lovğalanıb aşıb-daşırlar!
Guya bu dünyanı yaradıbdılar,
Alağını arıtlayıb
arıdıbdılar!
Sahib durmaq istəyirlər
kürreyi-ərzə,
Daha sözüm yoxdu, kiçiklər, sizə!

2006

SƏHVİNİ DƏRK ETMİR

Çoxdur bu dünyada nadan adamlar,
Natəmiz adamlar, murdar adamlar.
Saflığı, düzlüyü danan adamlar,
Əyricə oturub əyir sözləri!

Görmək istəməyir öz sabahını,
Yuyur qar suyunda min günahını.
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Tanımır hələ də qibləgahını,
Guya pak adamdı deyir sözləri!

Ağı qara sanır, bütövü para,
Haqqa nahaqq deyir o qəlbiqara.
Murdarı tutasan, çəkəsən dara,
Pisi yaxşı bilib geyir sözləri!

Qalxmaq əvəzinə aşağı enir,
Kolu arxa bilir, tikana sinir.
Hıqqana-hıqqana danışır, dinir,
Söz deyə bilməyir yeyir sözləri!

Canını qoruyur, qarnını güdür,
Təzəni oxşayır, köhnəni ütür.
Pəncərəni açır, qapını örtür,
Başa düşməyəndə söyür sözləri!

Nadanlıq yoğrulan mayasındadı,
Günah onu doğan anasındadı.
Onu pis göstərən aynasındadı,
Səhvini dərk etmir döyür sözləri!

1999

BİR ULAQDI TAYI YOX

Adam ola bilmədi
Adamlıqda payı yox.
Hamı onu tanıdı
Satqınlıqda sayı yox!

Haqqı verdi nahaqqa,
Qara söylədi ağa.
Ləkə yaxdı paklığa,
Bir ulaqdı tayı yox!
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Şeytan oldu mələyə,
Arxa durdu kələyə.
Qanqal dedi çiçəyə,
Zəriflikdə payı yox!

Mövlud ondan deyindi,
Düz danışdı, düz dindi.
Daim doğrunu dedi,
Onun kimi ayı yox!

2001

NANKORLARA

Dostun sinəsinə dağ çəkən gəda,
Səni sevə bilməz kimsə dünyada.
Xainsən sən dosta, düşmənsən yada,
Çəkil gözlərimdən, görünmə daha!

Elin ən geridə qalan babısan,
Üfunət topası, çirkab qabısan.
Bir uzunqulaqsan, şilxor yabısan,
Çəkil gözlərimdən, görünmə daha!

Mən səni görəndə qusmağım gəlir,
Sinənə od, közü basmağım gəlir.
Səni hülqumundan asmağım gəlir,
Çəkil gözlərimdən, görünmə daha!

Vətən çörəyini yeyib şişmisən,
Olmusan bir qüsur, eyib, şişmisən.
Dostuna şər, böhtan deyib, şişmisən,
Çəkil gözlərimdən, görünmə daha!

Mövlud bağışlamaz dönük çıxanı,
Sözdə, əqidədə çürük çıxanı.
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Pis gözlə, niyyətlə dosta baxanı,
Çəkil gözlərimdən, görünmə daha!

2010

ÇƏTİN ADAM

Çətin adamı
çətin döndərmək
  olur haqq yola.
Deyirsən
 burul sağa, ay kişi,
o gedir sola!
Öz dəmindədir, xülyasındadır,
Elə bil yatıb
   röyasındadır.

Nə dünya qanır,
cahan anlayır,
Nə də bir nurlu
insan anlayır!

1998

HALIM YAMANDI, DAĞLAR

Dərdi dərdməndə verin,
Həsrəti Dərbəndə verin.
Düşməni kəməndə verin,
Halım yamandı, dağlar!
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Əsən yel qorxunc oldu,
Xan Araz qaxınc oldu.
Yatan baş balınc oldu,
Halım yamandı, dağlar!

İtirdi inam bizi,
Bu dövran, zaman bizi.
Etdi imtahan bizi,
Halım yamandı, dağlar!

Perik düşdü quşlarım,
Tez ağardı qaşlarım.
Qurumadı yaşlarım,
Halım yamandı, dağlar!

Mövludu qəbrə qoyun,
Goru çatlasın, qoyun!
Bu fitnədi, bu oyun,
Halım yamandı, dağlar!

2009

CƏNUB DƏRDİ

“Duruş” nöqtəsidi, “dayan” yeridi,
Araz sahilinə gələn qardaşın.
“Ayıl” məqamıdı, “oyan” yeridi,
Gözünün yaşını silən qardaşın!

Nəğməsi nalədi, səsi sızıltı,
Yolunda min tələ, quyu qazıldı,
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Faciə ömrünə qanla yazıldı.
Ruhu bədənində ölən qardaşın!

Artıq iki əsrə yaxınlaşıbdı,
Cənub bir dərd olub başdan aşıbdı!
Qəlbim neçə dəfə özün asıbdı,
Şərikəm dərdinə, bilən qardaşın!

1999

NƏDƏN

Nədən istədiyin heç vaxt alınmır,
Zirvələr başında o taxt alınmır.
Deyirsən ya qismət, ya baxt, alınmır,
Qalırsan əlaman, naçar, giriftar!

Üz tutub gedirsən gedər - gəlməzə,
Nərbala olursan düşürsən ərzə.
Qəfildən qarşına çıxır bir gürzə -
Qalırsan əlaman, naçar, giriftar!

Çağrılası yerə çağrılmayırsan,
Genələn yerlərdə darılmayırsan.
Burulası yerdə burulmayırsan,
Qalırsan əlaman, naçar, giriftar!

Tüpürüb dabana yolda yortursan,
Sağdan öz fikrini sola dartırsan.
Dərədən çıxırsan, düzdə batırsan,
Qalırsan əlaman, naçar, giriftar!
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Deyirsən bu ömür, bu da həyatdı?!
Hələ gün çıxmamış nə batabatdı?
Ömür dedikləri yüyənsiz atdı -
Qalırsan əlaman, naçar, giriftar!

1990

DƏRD

Dərdlər çoxdur dünyada,
Xəncər, oxdur dünyada.
Çoxunun da çarəsi
Vallah, yoxdur dünyada!

Şəhid oğul anası
Nələr çəkir dünyada.
Qurumayır göz yaşı,
Dözmür buna qaya da!

Çatlayıb ölüb gedir,
Dərddən qovrulan ana.
Sən də töküb göz yaşı,
Qalırsan yana-yana!

1997
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DÖZÜM VERSİN

Fikrət Qoca,
qəfil xəbər - qəfil ölüm
    cansıxıcı, sarsıdıcı,
yandırıcı, od-alovdu!
Keçib getmir heç vaxt odu,
Aman Allah, qəfil xəbər,
qəfil ölüm üz verməsin
heç bir kəsə,
Nə dosta, nə yaman, pisə!
Xəbər çətin, ölüm ağır,
verdiyi dərd, sitəm ağır!
Qaya dözmür, dağ ovulur, insan dözür!
Çəkə-çəkə, ağır yükü, yaman dözür,
Vermir aman, aman dözür,
insan dözür!
Allah sənə səbir versin, Fikrət Qoca!
Təsəllini sözüm versin, Fikrət Qoca!
Allah sənə dözüm versin Fikrət Qoca!

30 Mart, 2017

QORXURAM Kİ...

Bu davalar, bu qırğınlar,
  bu sürgünlər, bu itkinlər,
   ölümlər nə olacaq?!
Qorxuram ki, insansız
   dünya yetim qalacaq!

1992
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QALMAYIB

Dünya fani, ömür gödək,
Dərd - sərimiz ətək-ətək.
Qəfil yıxır bizi kötək,
Canımızda hal qalmayıb!

Qoşa gedir əzab meylə,
Fələk, bizə imdad elə.
Qoyma düşmən bizə gülə,
Bağımızda gül qalmayıb!

Mövlud Teymur, düşmə əldən,
Kəsərli ol daim dildən.
Bərk yapış vətəndən, eldən,
Bundan başqa yol qalmayıb!

2004

ALLAH BUNU GÖSTƏRMƏSİN 
HEÇ KİMƏ

Ağlın başdan, huşun başdan çıxmasın,
Allah bunu göstərməsin heç kimə.
Düşmənin də belə seldə axmasın,
Müraciət eləməsin həkimə!

Kəmağıllıq, oliqofrendir desin,
“Dəlixana” daim yerindir desin.
İndən belə dərdi- sərindir desin,
Bacarırsan dərd üyütmə, qəm yemə!
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Yat da, dur da psixotrop dərmanla,
Atmayanda uyuşmazsan zamanla.
Başa düşməz zurna, qaval, kamanla,
Söz də batmaz, kar eləməz sərsəmə!

Sən elə ağ, o qaradır deyəcək,
Sən elə tam, o paradır deyəcək.
Sən elə sağ, o yaradır deyəcək,
Nə üstəgəl, vurma bilər, nə bölmə!

Ağlın başdan, huşun başdan çıxmasın,
Kədər səni, qüssə səni sıxmasın.
Dost qəm çəkib, düşmən gülüb baxmasın,
Allah bunu göstərməsin heç kimə!

2007

ÇƏTİN DÜNYA

Baş sındırmaq olmayır,
Yad qandırmaq olmayır.
Dost andırmaq olmayır,
Dərki çətin dünyadı!

Hər nə gəlir dırmığa,
Atırsan yandırmağa.
Boşu nə var qırmağa,
Bərki çətin dünyadı!

Hamarı da oyuqdu,
Bir əmmadı, quyruqdu.
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Geyinirsən soyuqdu,
Kürkü çətin dünyadı!

Salıb məni oyuna,
Yığıb boğaza, cana.
Şeşi, beşi bir yana,
Yeki çətin dünyadı!

Anlayanı andırmaz,
Andırmazı qandırmaz.
Di gəl buna qulaq as,
Görkü çətin dünyadı!

Mövlud sözündən qalmır,
Sözün düzündən qalmır.
Ona mehrini salmır,
Ərki çətin dünyadı!

2003

YOXDUR

Düzün düz vaxtında
 düzlükdən danışdım,
   boğazımdan asdılar məni.
Di gəl, indi danış!!..
Kimdir sənə qulaq asan?!.
Odur ki yoxdur
   bir şikayət yazan!

1991
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DAD YAMANIN ƏLİNDƏN

Şəhərdə it yiyəsini tanımır,
Kəndlilər də düyəsini tanımır.
Dağlılar da dəyəsini tanımır
Dərd - kədərin, ah - amanın əlindən!

Baş ayağın, ayaq başın yerində,
Daş ürəyin, ürək daşın yerində.
Aş zəhərin, zəhər aşın yerində,
Həzər pisin, dad yamanın əlindən!

Ağı verib qara göyün əlinə,
Dözmür sarı Yerin, Göyün əlinə.
Mavi çıxıb ulduzların belinə,
Bezib günəş, ay zamanın əlindən!

Ay günləri, il ayları ötürür,
Yaz kefləri, yay toyları ötürür.
Xəzan alıb xoş ayları itirir,
Hara qaçaq boz dumanın əlindən!

Qış da gəlib hikkəsini yeridir,
Gecələr də uzunluğun sirridir.
At dərzləri, mal tayları əridir,
Üzülübdü çöl samanın əlindən!

Mövlud Teymur, bərki, boşu aradın,
Gah o daşı, gah bu daşı aradın.
Quru yanan odda yaşı aradın,
Bezikmədin yurd - komanın əlindən!

2005
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BİLDİLƏR

Haqq danışdın, ay Mövlud,
Səni nahaq bildilər.
Dönməz oldun sözündə,
Ciyəri ağ bildilər.

Yol göstərdin azana,
Səhv dedin düz pozana.
Öl dedin uduzana,
Səni axmaq bildilər.

Vermədi fayda sənə,
Bu qanun - qayda sənə.
Vur başına, döşünə,
Səni şallaq bildilər!

1998

BU NƏ SƏSDİ

Ağacdələn, çubuğunu götür, get,
Nağaranı o dağda çal, daşda çal.
Döy başına canavarın, ayının,
De rəhmdir haqqın yolu, başa sal!

Meşələrdə gücsüzləri əzməsin,
Həm ceyranı, həm cüyürü əzməsin.
Ovlamağa maralları gəzməsin,
Nəfslərini hər yırtıcı quşa sal!
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Bəsdir döydün damımızın qocunu,
Çağıraram kəndimizin qoçunu,
Kəsib tökər dimdiyinin ucunu,
Birdəfəlik olarsan da şikəst, lal!

Səhər tezdən bu nə səsdi, sədadı,
Taqqa-tuqqun qanımızı qaraltdı.
Şirin-şəkər yuxumuza dərd qatdı,
Burax getsin dolunu sən, boşa çal!

Arzun, eşqin döyəcləmək, döyməkdi,
Gördüyünü vəsf eləmək, öyməkdi.
Ağacdələn, bu boş zəhmət, əməkdi,
Bu sənətə, bu peşəyə qoyma qol!..

2007

ÇÖRƏK ATLI OLUB...

Həmişə çörək atlı olub,
  mənsə piyada,
Elə hey qaçmışam,
  o da qaçıbdı,
Çata bilməmişəm ona,
  dünyada!
Kəsilib taqətim,
  ahda qalmışam,
Bəlkədə, gümanda,
  gahda qalmışam!
Demişəm bu nə gün,
  bu nə həyatdı!?
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Bu nə dəqiqədi,
  bu nə saatdı!?
Çarmıxa çəkilib,
  xoş dövran gəlmir,
Bu həyat üzümə

  gülmür ki, gülmür!
1992

BAŞ ÇIXARA BİLMƏDIM  
BU SİRDƏN, BAŞ

Həyat məni güldürmüşdü, ağlatdı,
Günlü günün qabağını bağlatdı.
Buludları, dumanları çağlatdı,
Yağış yağdı qurumu yaş elədi!

Daş düşəydi həmin günə, kaş ki daş,
Baş çıxara bilmədim bu sirdən, baş!
Qaldım elə əlamanda, çaşaçaş,
Dövran gəldi bərkimi boş elədi!

Düşdüm, çıxa bilmədim bu quyudan,
Yoxdur indi qəzəbimi soyudan.
Yamanlar da seçilməyir ayıdan,
Cüyür ürkdü ovçunu çaş elədi!

Çöllər məni döndərdi bir çölçüyə,
Ürəyimi açdım gülə, çiçəyə.
Mehirimi saldım yerə, gah göyə,
Çaxan şimşək mənə göz - qaş elədi!
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Sevilməyim, sevdiyim bir tərəfə,
Düşdüm dilə, ağıza mən, tərifə.
Günüm, ayım, illərim də min dəfə,
Qara günün başına daş elədi!..

2004

DİVAR ADAMA

Mənə çəkic, mıx verin,
Vurum divar adama.
Siz deməyin yox, verin,
Söz deyim kar adama!

Başa salım onu mən,
Niyə olub ac gödən?!
Baş açmayır heç nədən,
Ar olsun, ar adama!

Yaxşı söz üstdə əsin,
Mənası var hər səsin.
Mövlud Teymur nə desin,
Diriykən gor adama!

1992
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DÜNYADA NƏ QƏDƏR  
HADİSƏ OLUR

Dünyada nə qədər hadisə olur,
Bədxaha, nadana, naqisə olur.
Nə olur ürəyə, həm gözə olur,
Göz nurun itirir, ürək yağını!

Bədən heydən düşür bu vayhavayda,
Dərdi yuya bilmir gur axan çay da.
Ağla sübhə kimi, sızla nə fayda,
Daha yırtmaq olmur kəfən - ağını!

Olan olmaz oldu, qab dolmaz oldu,
Gözlər yaşla doldu, qəlb ahla doldu.
Baxışlar saraldı, naxışlar soldu,
Bir də çətin görək gül budağını!

Bahar xəzan oldu, yay viran oldu,
Dəyişdi ruzigar, qar, boran oldu,
Yıxılıb nə qalxan, nə duran oldu,
İtirdi başını, həm ayağını!

Dünya belə qurub öz qurğusunu,
Yerində qurmayıb düz qurğusunu.
Mövlud, yerində vur söz vurğusunu,
Şerini tamamla, bağla bağını!

2005
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YAZAN

Yazan yazmır,
   şəkil çəkir,
Əkil çəkir, bəkil çəkir.
   saç uzadır,
    kəkil çəkir.
Baxırsan nə tülküdü,
  nə dovşandı,
  nə çaydı, nə suqovuşandı!
Amma insandı!
Nə Əlidi, nə Vəlidi,

   nə ağıllı, nə dəlidi!?
2004

ZƏMANƏYƏ,  
DÖVRANA BİR BAX

Ərzə, zəmanəyə, dövrana bir bax,
Arvad da sükanda maşın hərləyir.
Körpəni evində verib kişiyə,
Evinin içində kişi çərləyir!

Çıxa da bilməyir çölə, bayıra,
Bir hovur beşikdən başın ayıra,
Başına tökməyə daşın ayıra,
Ömrünü çürüdür arvad korlayır!

Deyir gələcəyəm gəlib çıxmayır,
Ev üçün, körpəyçün o darıxmayır.
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Gələndə axşam da yatır, baxmayır,
Sanki orkestrdir o xoruldayır!..

Vallah, çəkinmişəm zalım qızından,
Heç də xoşum gəlmir səs - avazından.
Yaxşı söz çıxmayır bir ağızından,
Nə him başa düşür, nə söz anlayır!

Mövlud zəmanədən hey eyləyir dad,
Kişini qapıda qoyubdur arvad.
Ey dünya, dağılıb olasan bərbad,
Xoruz hində qalıb, fərə banlayır!

Bakı, 2003

QISA DEYİM MƏN

Dəyişdi halın,
Hardaydı ağlın?!
Uzundu nağlın,
Qısa deyim mən!

Bir arvad aldın,
Bayquş idi o.
Dava, mərəkə,
Qarğış idi o!

Gələ bilmədin
Sən öhdəsindən.
Öyüd görmədin
Bir gədəsindən!

Əlamandasan
Ömrün uzunu,
Boşla onu sən,
Tap bir quzunu!

Dincəl, rahat ol,
Xoş ömür keçir.
Nə dava - dalaş,
Boş ömür keçir!?...

2005
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VAY O GÜNƏ Kİ ...

Əlləri buzdu,
   ürəyi isti,
Çölləri buzdu,
   dibçəyi isti.
Vay o günə ki
   qəlbi buz olsun.
Dibçəyi çöldə
   ağlayıb dolsun,
Soyuqdan donsun!..

2000

PAYIZ

Bu necə fəsildir, fəsildir, allah,
Küləklər əlində əsirdir, allah.
Yarpaqlar ağacda bezirdi, vallah,
Payız xəzəllikdir, payız xəzəllik!

Barı yığılmasa yerə tökülər,
Duman yaxın düşər, günəş çəkilər.
Çiçəklər saralıb, can verib ölər,
Payız əcəllikdir, payız əcəllik!

Hər fəslin öz rəngi, öz ətri vardı,
Bir fəsil güldüsə, bir fəsil qardı.
Bir fəsil yır-yığış, çaldı-çağırdı,
Payız gözəllikdir, payız gözəllik!

1988
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QUŞLAR DA BİR ALƏMDİ

Bir gözəllik bəxş edir
Təbiətə bu quşlar.
Sona bülbüllər, qular,
Qaranquşlar, turaclar!

Gözəlləşir dağ, dərə
Avazında, səsində.
Əksi düşür sularda
Uçan durna dəsin də!

Başdan -başa dəyişir
Təbiət quş dilində.
Quşlar da bir aləmdi
Azərbaycan elində!

1998

AĞACDƏLƏN

Ağacdələn, nə səs-küydü, toy, düyün,
Yerə verdin xəbərini o göyün.
Öyünməyə haqqın çoxdu, çox öyün,
Günəş səndə, ulduz səndə, ay səndə!

Yaxşılığı əsirgəmə ellərdən,
Al ətrini çiçəklərdən, güllərdən.
Seçilməsin səsin çoşqun sellərdən,
“Qıyya” səndə, haray səndə, hay səndə!
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Oyat başıbatmışları uyqudan,
Nə zamandı uzaqlaşıb duyğudan.
İnsan yaman ayrı düşüb qayğıdan,
Öyüd səndə, nəsihətli pay səndə!

Kar olanın kəlləsini tıqqıldat,
Onu dərin yuxusundan sən oyat.
Nə yatmısan söylə ona, a bədbaxt,
Tutmaq üçün ona divan, toy səndə!

Çıxart mənim ürəyimdən tikanı,
Sən salarsan dar macala yamanı.
Rahat olar Mövludun da bu canı,
Şeşpər səndə, o ox-kaman, yay səndə!

2004

QARA QARĞA

Qara qarğa, nə şənlənib uçursan,
Min “qa-qa”ğın bir xoş səsə dəyməz heç!
Səndə olan nə o bəzək, o düzək,
Bülbüldəki bir həvəsə dəyməz heç!

Deyirlər ki, ömrün çoxdu, üç yüz il,
Bundan ötrü qürrələnmə belə çox!
Bil ki sənin üç yüz illik bu ömrün,
Heç mənalı bircə ilə dəyməz, yox!

Qartal kimi zirvədə dövr etməyin,
Durna kimi nə süzməyin var sənin?!
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Nə qumru tək məlahətli ötməyin,
Nə sona tək bir üzməyin var sənin!?

Qara qarğa, nə şövq ilə uçursan,
Min “qa-qa”ğın bir xoş səsə dəyməz heç!
Səndə olan nə o sığal, nə sahman
Bülbüldəki o həvəsə dəyməz heç!

1992

GÖZƏL OLUR

Aşıq, götür telli sazı,
Öy çiçəkli, güllü yazı.
Təbiətin bahar qızı
De ki, yaman gözəl olur!

Bərabəri yoxdu onun,
Gözəlliyi çoxdu onun.
Şah əsəri dağdı onun,
De ki, yaman gözəl olur!

Dağda maral, cüyürü var,
Daş-gövhəri, zər-dürrü var.
Haylı sazı, lal gölü var,
De ki, yaman gözəl olur!

Fəsillərin baş fəslidi,
Göz fəslidi, qaş fəslidi.
Bahar ömrün yaş fəslidi,
De ki, yaman gözəl olur!
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Mövlud hər vaxt düzü deyib,
Yalan sözü sayıb eyib.
Çörəyini halal yeyib,
De ki, yaman gözəl olur!

1985

ŞAİR

Əliağa Kürçaylının xatirəsinə

Əliağa! Sözdə, şeirdə ağa,
Ucalıqda bənzəyərdi Şahdağa.
Sevgisi də oxşayardı bir ağa,
Tərtəmizdi, ləkəsizdi bu şair,
Kim deyir ki kölgəsizdi bu şair?!

Bütöv gördüm, paralığı olmadı,
Oralığı, buralığı olmadı.
Şax dayandı, aralığı olmadı,
Tərtəmizdi, ləkəsizdi bu şair,
Kim deyir ki kölgəsizdi bu şair?!

Çinar kimi kölgə saldı çoxuna,
Namərdləri buraxmadı yaxına.
Tez tuş gəldi, o, əcəlin oxuna,
Tərtəmizdi, ləkəsizdi bu şair,
Kim deyir ki kölgəsizdi bu şair?!

Doğma oldu doğma vətən oğluna,
Qəlbi yandı yurdun itən oğluna.
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Baş qoymuşdu həqiqətin yoluna,
Tərtəmizdi, ləkəsizdi bu şair,
Düşmənlərə tikəsizdi bu şair!

O, görkəmdə uca idi, dağ idi,
Gül-çiçəkli, bərəkətli bağ idi.
Dövran idi, zaman idi, çağ idi,
Tərtəmizdi, ləkəsizdi bu şair,
Kim deyir ki kölgəsizdi bu şair?!

Dünya boyda kölgəliyi var idi,
Bir palıddı dünya ona dar idi.
Ömrü, günü bir ləkəsiz qar idi,
Dağ qarı tək ləkəsizdi bu şair,
Düşmənlərə tikəsizdi bu şair!

Ülkər qızı göy sularda darandı,
Ata-bala əfsanəsi yarandı.
Mövlud Teymur unutmayır haçandı,
Hamı deyir ləkəsizdi bu şair,
Kim deyir ki kölgəsizdi bu şair?!

1998

BÜTÖVLÜK

Düz - dünyanı dolaşdım,
Gah o yanı dolaşdım.
Gah bu yanı dolaşdım,
Yadıma Araz düşdü,
Başıma qapaz düşdü!
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Nə yatmısan dur dedi,
Elə plan qur dedi
Çay aradan axmasın,
Ay aradan baxmasın,
Gün aradan çıxmasın!
Bütöv olsun səmamız,
Gülsün Vətən anamız!

2005

TORPAĞA VAR YAĞIR

Yenə göydən yerə dümağ qar yağır,
Təmizlik, gözəllik, bəhrə-bar yağır!

Bahar göyərtməyə, yarpaq açmağa,
Palıda, çinara güc, vüqar yağır!

Novbahar görünür hər danəsində,
Albalı, şaftalı, gilənar yağır!

Əlimdə kağız da gülür, qələm də,
Torpağa bərəkət, yerə var yağır!

1999

ALLAHIN ƏMRİDİR

Bu yerin, bu göyün sahibi vardır,
Onun hökmü ilə bu gün bahardır.
Sabah görəcəksən payız gəlibdir,
Görünür, məsləhət belə bilibdir!
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Başqa gün bəmbəyaz olacaq hər yan,
Buzun qanadında qış gələcəkdir.
Sazağı aləmə edəcək bəyan,
Görünür, lazımdır, bu da gərəkdir!

Bürkü asılacaq bu gün göylərdən,
Bizi bezdirəcək yayın istisi.
Beləcə fəsillər gəlib keçəcək,
Allahın əmridir tutubdur ərzi!

1990

PAYIZ GƏLƏNDƏ

Düzlər saralır,
Çöllər sozalır.
Dağlar başını
Duman, qar alır
Payız gələndə!

Yarpaq-xəzəllər,
Axar arx içrə.
Yağar yağışlar
Azı min kərə
Payız gələndə!

Üzüm ballanar,
Nar gilələnər.
Bütün meyvələr
Yetişər, dəyər
Payız gələndə!

İlin mal kimi
Sağım vaxtıdır,
Barın, bəhərin
Yığım vaxtıdır
Payız gələndə!

1979
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BU ÖLKƏDƏ

Sanma məni özgə eldə,
Dindir məni doğma dildə.
Ətirlidir çiçək, gül də
Sevdiyimiz bu ölkədə!

Yarpaq açan ağaclar da,
Gül qoxuyan yamaclar da,
Boldu dövlət, sərvət, var da
Sevdiyimiz bu ölkədə!

Olmayıbdır sözü quru,
Əyilməzdir şah qüruru.
Bulanıqlar oldu duru,
Sevdiyimiz bu ölkədə!

Şahididir Mövlud-bunun,
Vətənimin haqq yolunun.
Qeyrəti var hər qulunun
Sevdiyimiz bu ölkədə!

1997

CƏNNƏT DİYAR

Gözüm, bu dünyaya yaxşı-yaxşı bax,
Bu dünya sənindi, sən dünyanınsan!
En Qoşqar dağından Mil düzünə bax,
Kürün nəğməsini məhəbbətlə an!
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Gör burda nə qədər çiçək ətri var,
Tərli çiçəklərin ləçək ətri var.
Nəğmə düzümü var, şeir sətri var,
Burda həqiqəti nə unut, nə dan!

Mövlud, ürəyini göstər bəşərə,
Qoy əhsən desinlər bu al səhərə!
Təşrif buyursunlar bu gözəl yerə,
Cənnətdir söyləsin hər tərəf, hər yan!

1999

XAÇMAZ ŞEİRLƏRİ

1. Nabranım

Dənizi ovcunda, göyü tağında,
Yerin orbitində durub Nabranım.
Gülü gül çağırır, çiçəyi çiçək,
Koluna gülab da vurub Nabranım!

Baxirsan dörd yanı meşə örtüyü,
Görməzsən kəsilmiş ağac kötüyü.
Qovaqlar əl-ələ durub yol boyu,
Qoynunda toy-büsat qurub Nabranım!

Buludu cunadır mavi telində,
Ürəyi açılır sərin yelində.
Xəzəri nəğmədir dəniz dilində,
Kədərin boynunu burub Nabranım!
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Mövlud çox dolandı bağça-bağında,
Uddu havasını ahıl çağında.
Dənizi ovcunda, göyü tağında,
Yerin orbitində durub Nabranım!

Nabran,
Avqust, 2008

2. Burdadır
Nədir təmiz hava, sərin göy meşə,

Ətirli gül-çiçək, nərgiz, bənövşə.
Çim Xəzər suyunda, çıx uzan döşə,
İsin qum üstündə çəkmə fikir, dərd!

Gör necə açılır çiməndə ürək,

Şirin məhəbbətlə dinəndə ürək.
Vurulub qalxanda, enəndə ürək,
Yayılır dünyaya duyğular bənd-bənd!

Bəxtəvər olursan, xoşhal olursan,
Uca zirvələrdə qartal olursan.
Quşqonmaz dağlarda xəyal olursan,
Burdadır Savalan, burdadır Səhənd!

Mövlud, bu yerlərə həmişə sən gəl,
Xaçmaz havasına qəlbinlə tən gəl.
Səni haraylayır doğma vətən gəl,
Ürək gedən yerdə nə sərhəd, nə sədd!?.

2006
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3. Xaçmaz

Dedim necə gözəl yerdi,
Qüssə, kədər qucmaz məni.
Elin eldən gözəli var,
Yaman çəkdi Xaçmaz məni!

Bura mənə nə çox, nə az,
Bəxş elədi nəğmə, avaz.
Götür qələm-dəftəri, yaz
Möhnət, qəhər qucmaz məni!

Yaşıl meşə, vadi, bələn,
Valeh olur gedib, gələn.
Vallah, belə eldə ölən,
Kim deyir ki, açmaz məni!?

İtib gedər dərdim, ahım,
Üzə gülər hər sabahım.
Bu yerlərdi qibləgahım,
Səslər Quran, namaz məni!

Mövlud Allah adamıdı,
Doğru olub əsli, zatı,
Hər gələndə Xaçmaz adı,
Açır arzu, muraz məni!

Xaçmaz, 2005
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4. Yaz yağışında

Fikrim təzələndi, sözüm duruldu,
Bahar yağışında, yaz yağışında.
Gözümdə çiçəkli məclis quruldu,
Bahar yağışında, yaz yağışında!

Bülbül nəğmə dedi, qumru oxudu,
İşıqlı oxudu, duru oxudu.
Gözündə günəşın nuru oxudu,
Bahar yağışında, yaz yağışında!

Qəlbim təntənəyə, sevincə uçdu,
Ürəyimcə uçdu, könlümcə uçdu.
Bulud da durmadan ölüncə uçdu,
Bahar yağışında, yaz yağışında!

Günəş həsrətində qəlbim yuxaldı,
Bir odlu baxışçün yandı-yaxıldı.
Bütün gördüklərim sandım nağıldı,
Bahar yağışında, yaz yağışında!

Xaçmaz, 2002

VİDA

Ağacdakı yarpaqlar, -
İnsanlara bənzəyir.
Onlar da ömür sürüb,
Həyata vida deyir!

Ayrılır budağından,
Öz yaşıl otağından;
Çal-çağırlı çağından,
Büsata vida deyir!
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Dönüb xatirə olur,
Nəğməyə, şerə dolur.
Olur muğam, segah, şur,
Sənətə vida deyir!

1996

SÖZÜM YOX

Heç nə dəyişməyib həyatda, heç nə,
Sevincək sevincək, möhnət möhnətdi!
Sözüm yox, həyatda dəyişməyənə,
Məhəbbət məhəbbət, nifrət nifrətdi!

Dəyişən fəsildi, oynayan külək,
Ağaran zirvədi, qaralan ətək.
Saralan yarpaqdı, açılan çiçək,
Həqiqət həqiqət, zəhmət zəhmətdi!

Yenə də genişdir, açıqdır hava,
Dumana kahadır, buluda yuva.
Dünya bulaşıqdı, bir yanı dava,
Müxənnət müxənnət, mürtəd mürtəddi!

Mövlud, yaxşılıqla ömr elədin sən,
Bu yolda qəlbinə əmr elədin sən.
İşin əyiləndə səbr elədin sən,
Yaxşı yaxşıdırsa, bəd elə bəddi!

2006
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GƏRƏK DEYİLDİR

Nəğmələşən könlümə,
Sükut gərək deyildir.
Haylı-küylü bir ömrə,
Süqut gərək deyildir!

Nəğməm dağlar başında,
Vətən, el yaddaşında.
Ərəm ər savaşında,
Sübut gərək deyildir!

Yersiz şimşək çaxanda,
Arzuları boğanda,
Göydə günəş doğanda,
Bulud gərək deyildir!

1995

HƏR TƏZƏ SABAH

Qəlb təzələnir,
Təb təzələnir.
Söz dənizlənir,
Hər təzə sabah!

İlham dağ aşır,
Kükrəyib daşır.
Çəmən, bağ aşır,
Hər təzə sabah!

Quşlar oxuyur,
Cah-cəlal duyur.
Ətir qoxuyur,
Hər təzə sabah!

Meydan genəlir,
Xoş gəliş gəlir.
Yüksəliş gəlir,
Hər təzə sabah!

2001
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ŞİRİN QIZIM TURACA

Şirin qızım, şirin-şirin duy, anla;
Ana şirin, vətən şirin, can şirin.
Qədrini bil hər bir adi çöpün də,
Kəsəyinə, daşına da yan şirin!

Dünya fani, dünya gidi demə heç,
O daşıdı, bu da yedi demə heç.
O kafirdi, bu yeziddi demə heç,
Həqiqəti, haqqı, düzü an şirin!

Oğruluğa de kim çalıb əl, çəpik,
Nadanlığın qiyməti yox bir qəpik.
Gördün çıxdı qarşına şər vur təpik,
Xeyiri dağ, uca zirvə san, şirin!

Bu dünyada yaxşılığın misli yox,
Pisin, şərin, bədniyyətin əsli yox.
Allahlığı bağrına bas, sev də çox,
Quran, iman, surə, ocaq, din şirin!

Mövlud Teymur öyüd dolu söz dedi,
Doğru dedi, dürüst dedi, düz dedi.
Baban kimdi, nənən kimdi yüz dedi,
Öz kökünə, öz soyuna sin şirin!

2002
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TANRI SƏCDƏGAHIYDI

Atam comərd kişiydi,
Həlim, sakit kişiydi.
Dostuna dost kişiydi,
Sədaqətli, mehriban!

Yalan nədir bilməzdi,
Yetənə əyilməzdi.
Əməli müqəddəsdi,
Dayanmazdı bircə an!

Zəhmət, hünər canıydı,
İliyiydi, qanıydı.
Saniyəsi, anıydı
Keçən hər saat, zaman!

Tanrı səcdəgahıydı,
Nurlu xoş sabahıydı.
Doğru söz pənahıydı,
Qəlbinə daim yanan!

Mövlud atasevərdi,
Ata dildə əzbərdi.
Ona nurlu səhərdi,
Bir də bir işıqlı dan!

1995



131

Qəlbimin sazı
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

O DÜNƏN, BU GÜN İDİ

Şair dostum M.Ş.Məchulun əziz xatirəsinə

Müzəffər yaxşı insan,
Gözəl vətəndaş idi.
Mərdə açılan çiçək,
Namərdə bir daş idi!
Pislə arası soyuq,
Yaxşıyla isti idi.
Hədyan danışanların
Sözünü kəsdi dedi:
Bir də mənə əl verib,
Dostum, necəsən demə!?
Yeri, yolunla, yeri,
Kimə lazımsan, kimə?!.
Müzəffərin sözü sərt,
Bütöv, büsbütün idi.
O ölməyib yaşayır,
O dünən, bu gün idi!

2013

ƏSL ÖVLAD

Çox oxuyub, hər bir sirri biləndi,
Kainatı, göyü, yeri biləndi.
Ata qədri, ana qədri biləndi,
Əsl övlad, əsl oğul, əsl ər!
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Düz yolunu tutub gedir irəli,
Əyriyə daş atıb gedir irəli.
Arzusuna çatıb gedir irəli,
Əsl övlad, əsl oğul, əsl ər!

Ucalığı, yüksəlişi anır da,
Ətaləti, səfaləti danır da.
Rəşadəti böyük hünər sanır da,
Əsl övlad, əsl oğul, əsl ər!

Öz işini yaxşı bilir, dərk edir,
Həqiqətə nə şübhə, nə şəkk edir.
Vicdan adlı sərhəddini bərkidir,
Əsl övlad, əsl oğul, əsl ər!

Mövlud Teymur namərd boynu vurandı,
Haqqa tərəf, düzə tərəf durandı.
Bu misranı bir də deyib dayandı:
Əsl övlad, əsl oğul, əsl ər!

2009

ANDIM

Səhər tezdən oyandım,
Fikrə gedib dayandım.
Təbiəti bir andım,
Bir düşündüm dərindən!
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Dedim necə pakdı, pak,
Bu çəmən, çöl, bağça, bağ.
Bir dağlara boylan bax,
Tərpənərmi yerindən!?

Kök atıbdır torpağa,
Üz tutub uca haqqa.
Qoynunda uçur qarğa,
Əl çəkmir öz şərindən!

Bilmir dağ qartalındı,
Arzunun, amalındı.
Ağılın, kamalındı,
Huşu gedib sərindən!

2006

ANA QARTAL AĞRISI

Dağa- daşa saldı lərzə, çaxnaşma,
Bahar günü, bir az qalmış axşama.
Eşələnib kül əndərdi başına,
Ana qartal balasının ucundan!

Nadan ovçu balasını vurmuşdu,
Güllə onun qanadını qırmışdı.
Ana qartal gözü yaşlı durmuşdu,
Elə bil ki ov düşmüşdü ovcundan!
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Bilmirdi ki o neyləsin, nə etsin,
Dərd əlindən uçub hara o getsin.
Allah yıxsın evini kor naqisin,
Hayqırırdı yerdə ağrı- acıdan!

Neçə gündü nə su içib yeyirdi,
Balasının halına dil deyirdi.
Bənövşələr bu dərdə baş əyirdi,
Ağ buludlar enmişdi taxt- tacından!

Mövlud Teymur bu səhnəni görəndən,
Günə qaçdı duman, çəni görəndən.
Zəhər uddu bu yem, dəni görəndən,
Mən yemərəm ölsəm də lap acından!

2003

NADANLIQ

Ölümə inanmıram,
   ölüm insanı öldürmür,
Nadan insanı öldürür
   nadan hərəkətiylə!
Görürsən ki, biri ucalır
    əməyi, zəhmətiylə,
Nadan gözü götürmür,
  yazığı məhv eləyir
   pis, murdar niyyətiylə!
Heç kim bunu anlamır
   nədən öldü o yazıq!?
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Eşidənlər bilmir ki,
  nadan ona dost kimi
    özünü yaxın göstərib
Zəhərlədir məclisdə,
  əldən gedir o artıq!
Ölmür, yerə girməyir
  belə bəd əməlindən
    o nadan, zatı qırıq!

2015

AYIRD ET

Kədər sürü- sürü, qəm naxır- naxır,
Üstümə sel gəlir, gur leysan yağır.
Bu mənə gəlir sirr, möcüzə, nağıl,
Ayırd et, Allahım, ayırd et bunu!

Almıram daş ələ daş atan olum,
Tuşlamıram lülə quş atan olum.
Tökülmür dəymişim, boşalmır dolum,
Ayırd et, Allahım, ayırd et bunu!

Yaxşılıq etdiyim yamanlıq etdi,
Yavanlıq verdiyim fəşanlıq etdi.
Məsləhət verdiyim nadanlıq etdi,
Ayırd et, Allahım, ayırd et bunu!

Niyə çörəyimin duzu olmadı,
Dərs dediyim pələng quzu olmadı.
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Səmimi həyatdan razı olmadı,
Ayırd et, Allahım, ayırd et bunu!

Qaldı nəsliyində, bədxahlığında,
Qınandı, pisləndi günahlığında.
Mən qaldım həmişə Allahlığımda,
Ayırd et, Allahım, ayırd et bunu!

2013

YENƏ ONLAR

Min sifətli adamlardan
   qorxuram mən,
Cin sifətli adamlardan
   qorxuram mən!
Hara getsəm, harda olsam
   yollarıma çıxır onlar.
Ayı talaşa baxan kimi
  baxır mənə, baxır onlar
    bədnəzərli baxışlarla!
Başım üstdə birdən çaxır
  ildırımlı yağışlarla!
Hər bir yerdə
   əngəl olur mənə onlar,
Bir bəladır işim üstdə yenə
    onlar!
    yenə, onlar!..

2000
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İSİT ÜRƏYİNİ

Büdrədim, yıxıldım dizim qanadı,
Cığırım qanadı, izim qanadı.
Nə bir yol özümdə dözüm qanadı,
Nə də ki əzəmət, vüqar, qardaşım!

Həyatda düz oldum, əyilməz oldum,
Güclülər yanında sayılmaz oldum.
Hər yetənə də tay qoyulmaz oldum,
Götür məndən ibrət apar, qardaşım!

Dönərəm şimşəyə lazım olarsa,
Çox kimi görünnəm azım olarsa.
Baharım olarsa, yazım olarsa,
Nəyimə gərəkdir buz, qar, qardaşım!

İsit ürəyini isti sözümlə,
Bax geniş dünyaya nurlu gözümlə.
Özündə özünü hiss et özümlə,
Gəlməz cahan sənə heç dar, qardaşım!

Mövlud gözəl öyüd, məsləhət verdi,
Ovu düz gözündən tuşladı vurdu.
Sən demə, söz onda ordudu, ordu,
De kim qarşısında durar, qardaşım!?

2004
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LAHICDANDI O
Çox hörmətli müdrik dostumuz  

Seyran Məmmədova

Hakim işləyib
Uzun müddət o.
Qazanıb hörmət,
Böyük izzət o.

Yaxşılıq gəlib,
Ancaq əlindən.
Şərbət tökülür.
Şirin dilindən.

Lahıcdandı o,
Böyük nəsildən.
Dərin nüfuzlu
Əsil-nəsildən.

Gedir yolunu
Ata- babanın,
Şanlı yol keçən
Elin- obanın!

Min il keçsə də
Yaşayacaq o.
Çünki ürəyi
Saf, təmiz, ağ o!

Dostlarını o
Yaxşı duyandı.
Adı Seyrandı,
İşi əyandı!

Klub yaradıb,
Məni kluba
O götürdü üzv.
Sevindi qəlbim,
Oldum gülərüz!

Allah canına
Dəyməsin onun.
Üstümüzdə qoy
Olsun bizim o!

Olub dostumuz,
Həm əzizimiz.
Hər vaxt, hər zaman,
Hər an bizim o!

Burda sözümü
Gəlin qurtarım.
Məni dinlədiz,
Əziz dostlarım!..

2015
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İSTİ OCAQLAR YANSA

Dərin dərinlikdədir,
Dayaz dayazda olur.
İsti günəş nurunda,
Soyuq ayazda olur!

Soyuq baxışdan həzər,
İsti xasiyyətli ol.
Cövhərində od olan
Sevgi, məhəbbətli ol!

İsti ocaqlar yansa,
Heç kim üşüdüm deməz.
Sevinc daşar qəlblərdən,
Vardır bir dərdim deməz!

2005

BU DÜNYANI  
MƏN DEYƏN TƏK GÖRMƏDİM

Nələr çəkdik dərd- möhnətin əlindən,
Bu dünyanı mən deyən tək görmədim.
Təngə gəldi mərd namərdin əlindən,
Bu dünyanı mən deyən tək görmədim!

Ha gözlədik düzələcək əyri, pis,
Düzəlmədi xudbin, paxıl, nə xəbis.
Nadan elə qaldı yenə natəmiz,
Bu dünyanı mən deyən tək görmədim!
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Oğru oldu doğrulara əmr edən,
Ada- sana mindirildi hər yetən.
Tək özünü fikirləşdi acgödən,
Bu dünyanı mən deyən tək görmədim!

Yaman dartdı, yaxşı qaldı pis günə,
Onun- bunun varmadılar fərqinə.
Baxmadılar Cənubuna, Şərqinə,
Bu dünyanı mən deyən tək görmədim!

Mövlud Teymur, xoş günləri sadala,
Yol yeriyək biz qalmayaq heç dala.
İllər keçdi, əsr ötdü az qala,
Bu dünyanı mən deyən tək görmədim!

1999

İNAN MƏNƏ

İnsanları göz öldürür,
Qeybət, yalan, söz, öldürür.
Min sifət, min üz öldürür,
İnan mənə, inan mənə!

Bir namərdin ucbatından,
Ürəyini tutdu cavan.
Haqq yerində yatdı cavan,
İnan mənə, inan mənə!

İmansızlar amansızdı,
Atasızdı, anasızdı.
Nənəsizdi, babasızdı,
İnan mənə, inan mənə!

Biri gedir göz ucundan,
Biri gedir söz ucundan.
Biri gedir üz ucundan,
İnan mənə, inan mənə!
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Mövlud Teymur bilir bunu,
Ərzə deyir duyduğunu.
Murdarların yoxdu sonu.
İnan mənə, inan mənə!

2016

KİM UNUDAR GÖZƏLLİYİ

Min lənət şeytana olsun,
Xudpəsənd insana olsun.
Gülüstanda qanqal solsun,
Gül yaşasın, gül əbədi!

Xoşdur onun ətri bizə,
Çox əzizdir xətri bizə.
Dəyir fayda, xeyri bizə,
Yaşar qəlbdə, bil, əbədi!

Kim unudar gözəlliyi,
Axırlığı, əzəlliyi.
Çox arama xəzəlliyi,
Ötür nəğmə dil əbədi!

Mövlud Teymur gül, gül dedi,
Hər ay dedi, hər il dedi.
Ötsün güldə bülbül dedi,
Qoy dinləsin el əbədi!

2005
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ALİCƏNAB İNSAN
Şai̇r Əli̇ Həki̇mi̇n xati̇rəsi̇nə

Əziz dostum Əli Həkim,
Alicənab insan idi.
Gözəl şair, söz sahibi,
Böyük həkim, loğman idi!

Gülşən idi sözü- sovu,
Qaçmaz idi gözdən ovu.
Xoşlamazdı qar- qırovu,
İsti ocaq, soba idi.

Yandırmazdı, yandırardı
Naxələfi, əğyar, yadı.
Qoruyardı təmiz adı,
Coşqun dəniz, ümman idi!

Sonsuz idi məhəbbəti,
Soyutmazdı o ülfəti.
Yaşadardı ünsiyyəti,
Ərən idi, azman idi!

Mövlud, əziz xatirəsi
Çıxmaz yaddan heç vaxt, düzü.
Açıq alnı, gülər üzü,
Bir xoş səhər, bir dan idi!

Sentyabr, 2015
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HƏQİQƏT
Həyat düzlüklər çoxluğunun bizlərə qarşı gəlməsi,  

bizlər isə bu düzlüklər çoxluğunu bilərəkdən və bilməyərəkdən 
pozaraq cəzalanaraq yaşamağımızdan ibarətdir.

Şahmurad Şirəliyev
Əməkdar həkim

Həqiqətdir söylədiyin bu kəlam,
Düzü qoyub əyriyə meyl edirik.
Sısqa axan saf bulağı görmürük,
Seldə olan haya- küyə gedirik!

Həyat bizə gör nələri göndərir,
Bilərəkdən tarazlığı pozuruq.
Görə- görə səhvimizi danırıq,
Başqasının ayağına yazırıq!

Faciədir, müsibətdir bu dünya,
Ləli qoyub saxsı yaxşı, - deyirik.
Bu dərdləri yumaq üçün, ay Allah,
Göndər bizə sel - yağışı, - deyirik!

Əyri başda, biyabanda qalıb düz,
Həzm edə bilməyirik doğrunu.
Sevdiyimiz həqiqət kor ulaqda,
Mersedesdə biz görürük oğrunu!

Bilərəkdən, bilməyərəkdəndi bu,
Özümüzü biz günahkar sayırıq.
Həqiqətdən, saf, düzlükdən deyirik,
Onları da əli yalın qoyuruq!
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Mövlud Teymur, dost kəlamı, dost sözü,
Çox mənalar, çox fikirlər kəsb edir.
Bu kəlama öz fikrimi bildirdim,
Dostum düzə, həqiqətə yön gedir!

2010

ŞEİR

Şeir mənim həyatım,
Şeir mənim canımdı.
Bədənimdə dövr edən,
Axan çayım-qanımdı!

Bayrağımdır üç rəngdə,
Dayağımdı, arxamdı!
Qəlbim onun gözüylə
Bu dünyaya baxandı.

Onsuz mənim nə günüm,
Nə həftəm, nə ayım var.
Orda sarı sünbülüm,
Orda günəş, ayım var!

Odur məni yaşadan,
Odur məni güldürən.
Onun qəlbi, ürəyi,
Bu torpaqdır, bu vətən!

1992
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VƏTƏN

Məni əvvəl Allah verib dünyaya,
Sonra Vətən nişan verib gün, aya.
İç nurunu, şəfəqini deyibdi,
Bəyan elə öz eşqini deyibdi.
Odur ki mən ürəyimi dinlədim;
Vətən mənim canım, gözümdür dedim.
Çörəyini yedim, içdim suyunu,
Əziz bildim görkəmini, soyunu!
Harda olsam öydüm ana Vətəni,
Fəxr, qürur cana gətirdi məni!

1997

BABAMIN ƏLLƏRİ

Babamın əlləri düşür yadıma,
O əllər təmizdir quzey qarından.
O əllər düşmədi ömrü boyunca
Polad dözümündən, dağ vüqarından!

1979

BU KİŞİ

Atama oxşayır gör bir necə də,
Yaşadığı küçə çox dar bu kişi.
Geniş ürəyində arzu, istəyi,
Tükənməz çiçəkdi, bahar bu kişi!
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Ayıra bilmədim atamdan onu,
Sevinclə, fərəhlə doludur qoynu.
Sanki atamındır boyu- buxunu,
Elə bil çinardı, çinar bu kişi!

Ona təzim etdim, salam eylədim,
Ağsaqqal, necəsən dedim, söylədim.
Onunla zarafat, məzə də yedim,
Mənə vüqar verdi, vüqar bu kişi!

O məni oğluna, mənsə atama
Bənzətdim hay versin, çatsın dadıma.
Bu anda gör nələr düşdü yadıma:
Anlatdı nə qədər sirr var bu kişi!

İnsan da insana oxşarmı belə,
Hörmət sərhəddini aşarmı belə,
Atasız da oğul yaşarmı belə,
Görən, oğulsuzmu yaşar bu kişi!?

1994

ÇATDIRDI ŞÖHRƏTƏ  
BAĞÇA, BAĞINI

Ay ata ocağım, ay ata yurdum,
Ömrümü- günümü mən səndə qurdum.
Gülünü bəslədim, xarını vurdum,
Çevirdim cənnətə bağça, bağını!
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Gələn “nə gözəldi qoynun”, -söylədi,
Neçə şair, aşıq- Cünun söylədi.
Fərhad, Şirin, Leyli, Məcnun söylədi,
Mindirdi qiymətə bağça, bağını!

Sorağı yayıldı ərzə, cahana,
Ətri, rayihəsi düzə, ormana.
Dedilər ehtiyac yoxdu dərmana,
Bir yol görsün xəstə bağça, bağını!

Cansız cana gələr, ölən dirilər,
Kefsiz kefə gələr, dərdli də gülər.
Qəlbləri gözəllik, ülvilik bələr,
Dolan, gör, ay gədə, bağça, bağını!

Demə Mövlud Teymur az iş görmədi,
Az zəhmət çəkmədi, pis iş görmədi.
Dünyada mənasız ömür sürmədi,
Çatdırdı şöhrətə bağça, bağını!

1997

DALINI DE

Sözlərimə qulaq asdı,
Dedi gözəl, xoş avazdı.
Mənim üçün güllü yazdı,
Dalını de, dalını de!



Mövlud Teymur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

148

Hər tərəfdə çiçək olsun,
Çiçək üstdə ləçək olsun.
Təki duyan ürək olsun,
Dalını de, dalını de!

Zirvə keçək, ümman aşaq,
Dağdan axaq, düzdə daşaq.
Olaq elə arxa, dayaq.
Dalını de, dalını de!

Vətən bizlə fəxr eləsin,
Bir uğurlu yol diləsin.
Hünər desin, zəfər desin,
Dalını de, dalını de!

1998

DOSTA YANAN DOST İDİ
Yazıçı-jurnalist Valeh Musayevə

Mərdliyinə, cəldliyinə söz olmaz,
Düzlüyünə, sərtliyinə söz olmaz.
Şuxluğuna, şəstliyinə söz olmaz,
Özü kimi özü idi Musayev!

Hal əhliydi, hal tuturdu halımdan,
Bir dost kimi çox istərdim canımdan!
Olmasa da onun qanı qanımdan.
Mənə doğma qardaş dedi Musayev!
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Böyük kimi böyüklüyü var idi,
Aqilliyi, müdrikliyi var idi.
Təmiz qəlbi, saf ürəyi var idi,
Çörəyini halal yedi Musayev!

Mən bilirdim o kim idi, nəçiydi,
Dərd, qəm dolu, möhnət dolu içiydi.
Qarabağa gedən yolu içiydi.
Dərələyəz, Göyçə, Vedi Musayev!

Mövlud Teymur, qeyrət, hünər, ad idi,
Onu sevən doğma, yaxın, yad idi.
Qəlbi dolu arzularla şad idi,
Heyif, vaxtsız, nakam getdi Musayev!

2012

YAXŞI ADAMLARA  
AZ RAST GƏLİRƏM

Yaxşı adamlara az rast gəlirəm,
Barmaqla sanamaq olur onları.
Onlar xatırladır mənə həmişə
Çiçəkli baharı, güllü baharı!

Qəlbi səxavətlə, nurla doludur,
Yaxşı adamların- gül adamların.
Hər yerdə qeydinə qalırlar onlar
Şikəst adamların, şil adamların!
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Birinin arzusu daşa dəyəndə, -
Ona xoş əməlli, xoş əllidirlər.
Təşnə ürəkliyə, süddən yanığa
İlahi mehri tək təsəllidirlər!

Təmənna ummurlar, xeyir güdmürlər,
Kimsəyə yaxşılıq eləyəndə də.
Çəkinib yamandan, qorxmurlar pisdən
Düzü, həqiqəti söyləyəndə də!

Yaxşı adamlara az rast gəlirəm,
Barmaqla sanamaq olur onları.
Onlar xatırladır mənə həmişə
Çiçəkli baharı, güllü baharı!

1982

ARZU, KAMA YETƏN OLDUN
Çox hörmətli ağsaqqal dostumuz  

Tofiq Bayramova

Xasiyyətdə ipək kimi,
Ətirli gül, çiçək kimi,
Sən olmusan mələk kimi,
Tofiq əmi, Tofiq əmi!

Allah sənə ömür verib,
Təmkin, ağıl, səbir verib.
Allah – Kərim, Kəbir verib,
Tofiq əmi, Tofiq əmi!
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Baxışların nur kimidi,
İşıq seli, gur kimidi.
Səma kimi, yer kimidi,
Tofiq əmi, Tofiq əmi!

Səni görən andan bildim,
Kimdi imam, iman bildim!?
El yolunda yanan bildim,
Tofiq əmi, Tofiq əmi!

Hər vaxt dönməz, mətin oldun,
Sözü bütöv, bütün oldun.
Arzu kama yetən oldun,
Tofiq əmi, Tofiq əmi!

Mövlud deyir min il yaşa,
Sevin, danış, həm gül yaşa.
Məclisimiz gəlsin xoşa,
Tofiq əmi, Tofiq əmi!

2015

YURDUMA

Darıxdım şəhərin basabasında,
Gedim öz obama, gedim yurduma.
Şirin arzularım yol üstündədi,
Uçmaq istəyirəm, yetim yurduma!

Burda fikirlərim yorğun, pərişan,
Sevincim nə coşan, nə aşıb- daşan!
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Nakəslər yolunu büdrəyib çaşan,
Bəlkə, gileyimi dedim yurduma!

Orda gözəlliyin min çaları var,
Qaya ənginliyi, zirvə qarı var.
Möhtəşəm palıdı, xan çinarı var,
Minim “ağ buluda” ötüm yurduma!

1994

KƏNDİM

Kəndim gözəl- göyçəkdir,
Yolu, izi qəşəngdir.
Dağı, daşı, qayası,
Çölü, düzü rəng- rəngdir!

Göyü aylı- ulduzlu,
Yeri qoyun- quzulu.
Keçmiş tarixi ulu,
İndisi gül çələngdir!

Oğlu, qızı təpərli,
Cəsarətli, hünərli.
Xoş soraqlı, xəbərli,
Huri, qılman, mələkdir!

Şeytana lənət deyən,
Mövlamı hər vaxt öyən.
Həqiqətdən don geyən,
Yalana zərb, kötəkdir!
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Çiçək kimi zərifdir,
Öyüləsi, tərifdir.
Bir “Qurani- Şərif ”dir,
Tanrı adlı ürəkdir!

2001

HALALLIQLA ÖMÜR EDİR

Vətənpərvər dostum Samir Zülfiyevə

Vətənpərvər bir insandı,
Xeyrixəbər bir insandı.
Bilmir nə şər, bir insandı,
Halallıqla ömür edir!

Yalan demir, böhtan demir,
Naqis demir, nadan demir,
Heç vaxt demir, heç an demir,
Xoş qılıqla ömür edir!

Doğru, dürüst, həqiqətdi,
Mehir, ülfət, sədaqətdi.
Başdan- başa məhəbbətdi,
Bağça- bağla ömür edir!

Yolu birdi, izi birdi,
Varlığıyla özü birdi.
Bütöv, bütün, sözü birdi,
Uca dağla ömür edir!
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Mövlud Teymur, yaxşı adam,
Olur qəlbə, cana yatan.
Saf arzuya, kama çatan,
Düzgün, haqla ömür edir!

2014

DEMƏ QÜRBƏT GÖZƏLDİ

Ürəyini aç, danış,
Torpağını quc, danış.
Vətənində uç, danış,
Demə qürbət gözəldi!

Qürbət eldə solarsan,
Göylər kimi dolarsan.
Bir kimsəsiz olarsan,
Demə qürbət gözəldi!

“Vətən” deyib ağlarsan,
Sinə döyüb dağlarsan.
Nə qədər ki sağ, varsan,
Demə qürbət gözəldi!

2000

SİZ DEYİN

Yaxşı gəzdim yaman çıxdı qarşıma,
Gül axtardım saman çıxdı qarşıma.
Nur aradım duman çıxdı qarşıma,
Bu taleyə bəxt neyləsin, siz deyin!
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Mən zər atdım yek gətirdi zərlərim,
Harda itdi mənim o gövhərlərim?!
Zəhmət çəkdim hədər axdı tərlərim,
Bu taleyə bəxt neyləsin, siz deyin!

Həyat məni aza qane elədi,
Ələyimi min dərd ilə ələdi.
İndi könlüm arzulara kölədi,
Bu taleyə bəxt neyləsin, siz deyin!

Mənə tərəf uzanan əl kəsildi,
Nəsihətli, dualı dil kəsildi.
Mənə qənim hər ay, hər il kəsildi,
Bu taleyə bəxt neyləsin, siz deyin!

2005

YAXŞI İNSANLARA  
RAST GƏLMƏK OLMUR

Yaxşı insanlara rast gəlmək olmur
Əyrilər, dönüklər çoxdur dünyada.
Nə sirdir, sehirdir heç bilmək olmur
Natəmiz ürəklər çoxdur dünyada!

Yaxşını görməyir, pisi görməyir,
Alovu görməyir, hisi görməyir.
Günəşi görməyir, sisi görməyir,
Ağıldan gödəklər çoxdur dünyada!

Mövlud, sözlərini qısa et, qısa,
Sənin bildiyini bilməyir kimsə.
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Əgər bu gördüyün budaqlar nəmsə,
Bəs niyə kötüklər çoxdur dünyada!

2001

ARXALI ADAMLAR

Böyüksünüz, kiçik sizdə nə gəzir,
Yal- yamacda, yolda, izdə nə gəzir.
Nə dərində, nə də üzdə nə gəzir,
Kefdəsiniz, ay arxalı adamlar!

Nə istəsəz edirsiniz, hürkü yox,
Qarşınızda sərhəd, divar, hörgü yox.
Sizin üçün kölgəlik çox, bürkü yox,
“Sərf ”dəsiniz, ay arxalı adamlar!

“Gəlhagəl” də qabaqdasız, öndəsiz,
İşıqdasız, çıraqdasız, gündəsiz.
Öz içinə heç sığmayan göndəsiz,
Nəfdəsiniz, ay arxalı adamlar!

Səxavətdə bərkdən də bərk, daşsınız,
Su olmayan yerdə qəfil yaşsınız.
Hər məclisdə başdasınız, başsınız,
“Sərv” dəsiniz, ay arxalı adamlar!

Yolunuzda badalaq yox, hədə yox,
Adınızı qaralayan gədə yox.
Yaşamağa gödək vaxt yox, vədə yox,
Gövdəsiniz, ay arxalı adamlar!

2000
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EY VƏTƏNİN ÖVLADI

İşıqlıdır ömür- gün,
Hər yan şənlik, toy, düyün.
Sənə yaraşır: - öyün!..
Ey vətənin övladı!

Eldə etdin azadlıq,
Dildə etdin azadlıq.
Əldə etdin azadlıq,
Ey vətənin övladı!

Öz bayrağın, gerbin var,
Azad ruhun, qəlbin var.
İlhamın var, təbin var,
Ey vətənin övladı!

İstəyinə çatmısan,
Dərdi, qəmi atmısan.
Xoş büsat yaratmısan,
Ey vətənin övladı!

1991

TOY OLSUN

Qoy həmişə toy olsun,
Belə gözəl ay olsun.
Sevincimiz çay olsun,
Tükənməsin, bitməsin!

Deyək, gülək oynayaq
Gülsün ürək oynayaq.
Əldə çiçək oynayaq,
Dizdə təpər itməsin!

Ayaqlar dönsün sirrə,
Ecaza, həm sehirə.
Getməsin qoy hədərə,
Ömür neysiz ötməsin!

Gözlər gülümsər olsun,
Üzlər gülümsər olsun.
Alınlar səhər olsun,
Günəş uzaq getməsin!

Mövlud deyir toy olsun,
Hər həftə, hər ay olsun.
Qəlbdə sevgi qoy olsun,
Sevən giley etməsin!

1997
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SAĞLIQ

Bu gözəl məclisə gələnlərin mən,
Eşqinə qaldırıb içirəm bunu.
Xoş gəldin deyirəm, yaşa deyirəm,
Budur sağlıqların əvvəli, sonu!

Özümü çox xoşbəxt, xürrəm sayıram,
Sizinlə üzbəüz oturanda mən.
Elə bil dünyanı mənə verirlər,
A dostlar, sizinlə cam vuranda mən!

Belə məclislərin, xoş yığnaqların,
Başqa ləzzəti var, başqa dadı var.
Çünki burda gəzən, burda dolaşan,
Məhəbbət, ehtiram, hörmət adı var!

Bu gözəl məclisə gələnlərin mən,
Eşqinə qaldırıb içirəm bunu.
Xoş gəldin deyirəm, yaşa deyirəm.
Budur sağlıqların əvvəli, sonu!

1974

GƏNCLİYİMİN XATİRƏSİ

İlk dəfə Səftərin toyunda çıxdım
Meydana, zurnanın sədası altda.
On yeddi yaşında bir oğlan idim,
Yorulmaq bilmirdim havası altda!
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Süzürdüm meydanı qartalsayağı,
Sanki axtarırdım qayanı, dağı.
Ömrümün dözümlü, vüqarlı çağı,
Qarsdaydım, mən “Qars”ın nidası altda!

Gözümə dəymirdi bir nadürüst, tip,
Olmuşdum meydanda qəhrəman, qalib,
Üstümə sel kimi şabaşlar gəlib –
Üzürdüm pulların sevdası altda!

Mövlud, o günlərdən əsər qalmayıb,
Canında bir tutar, təpər qalmayıb.
O gözəl günləri xatirə sayıb,
Gəzib dolanırsan avazı altda!

1999

ARZULAR

Arzular o qədərdir,
Sahili yox, sonu yox.
Hər təzə doğulanın
Paltarı yox, donu yox!

Geyindirib əyninə
Yola salasan gedə.
Gedib sözünü deyə,
Gedib şerini ötə!

Qoy işində olsunlar,
Qoy gücündə olsunlar.
Nə könlümə girsinlər,
Nə beynimə dolsunlar!

Vallah, yığıldım cana,
Arzuların əlindən.
İnciməyim bir daha,
Mən onların dilindən!

2001
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İL OLDU

Ana Vətən, doğulandan anadan,
Səni sevdim anam kimi binadan.
Heç olmadı tikanın da qanadan,
Əllərimdə çiçək oldu, gül oldu!

Getdim gözəl bir qız ilə görüşə,
Çəmənlər də heyran qaldı bu işə.
Əl elədi mənə nərgiz, bənövşə,
Duman gəldi başım üstdə tül oldu!

Çiçəklərdə giley- güzar oxundu,
Bu gileyi ürəyimə toxundu.
Sevinc, fərəh sənin varın, yoxundu,
Səndə ötən şirin dodaq, dil oldu!

Valeh oldum, ana Vətən, hüsnünə,
Nəğmə qoşdum, şeir dedim şəninə.
Tut əlimdən uğur dilə sən mənə,
Mənə düşən bu sevdalı il oldu!

2000

NƏ DEYƏSƏN

Sevilən seviləcək,
Sevməyən devriləcək.
Qibləyə çevriləcək
Canını tapşırmağa!

Sevgi yoxsa ürəkdə,
Sözə baxmır dilək də!
Vurur haqqa kötək də
Keçir bir gün qarmağa!
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Yatır on il, on beş il,
Qazamatda ac, səfil.
Bu da ömür, gün deyil,
Nə deyəsən axmağa!?.

2002

GÖRƏNDƏ

Ovqatım təlx gətirdi
Təlx adamı görəndə.
Qulağım şəkk gətirdi
Şəkk adamı görəndə!

Yığılıram boğaza,
Dönürəm bir nasaza.
İnanmıram hər sözə
Bərk adamı görəndə!

Kövrəlirəm, doluram,
Çiçək kimi soluram.
Mən də yazıq oluram
Tək adamı görəndə!

Dağ da dağa arxadır,
Çarx da çarxa arxadır.
Hünər qəlbimə yatır
Görk adamı görəndə!

Unutmayın tərifi,
Siz də deyin tərifi.
Hər yerdə, hər vaxt kefi
Kök adamı görəndə!

2005

HARDADI

O qayğısız uşaqlığım hardadı,
O şən, oynaq, gülər çağım hardadı!?
Yellənçəyim, bağça, bağım hardadı,
Soyuq bulaq, dərin dərə söylə bir!?
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Qoynunuzda ötdü şirin anlarım,
Hanı o istəkli mehribanlarım ?!
Subay gəzən sultanlarım, xanlarım,
Soyuq bulaq, dərin dərə söylə bir!?

Qaytarsanız o günləri bir mənə,
Bəxş edərəm sizə dürlü xəzinə.
O qız hanı?.. Qalıb neçə sirr mənə?!
Soyuq bulaq, dərin dərə söylə bir!

Neçə gizli sevda yatır qəlbimdə,
Bu sevdanı axtarım bəs mən kimdə?!
Əriyirəm bu həsrətdə, bu qəmdə,
Soyuq bulaq, dərin dərə söylə bir!?

O günləri Mövlud yaman axtarır,
Xəyal məni keçən günə aparır.
Ürəyimi kədər sıxır, qəm sarır,
Soyuq bulaq, dərin dərə söylə bir?!.

2003

TƏBİƏTİ AÇ, OXU

Bu yer üzü, göy üzü,
Bu kainat gözəldir.
Vətən düzü, el düzü,
Xoş ətriyyat gözəldir!

Lalə, nərgiz, bənövşə,
Yaşıl çəmən, göy meşə.
Daim, hər vaxt, həmişə,
Bu külliyat gözəldir!
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Təbiəti aç, oxu,
Ya tox, ya da ac oxu.
Möcüzədi, bir yuxu,
Ömür, həyat gözəldir!

Təmiz ürək, ləyaqət,
Sevgi, ülfət, sədaqət,
Qarşılıqlı məhəbbət,
Xoş ünsiyyət gözəldir!.

Vallah-billah yaxşılıq,
Mehribanlıq, xoş qılıq.
Demək, gülmək, bir sağlıq,
Şənlik, büsat gözəldir!

2006

ŞƏLALƏ

Şəlalə töküldü zirvə başından,
Açdım ürəyimi ona ovuc tək .
Durdum qarşısında yaşıl geyinmiş
Şaxəli -budaqlı uca ağac tək!

Öyündüm mən onun ağ sularıyla,
Sappasağ, tərtəmiz dağ sularıyla.
Daşlara çırpılan haqq sularıyla
Nahaqqın üzünə dəydim qırmanc tək!

Doymadım mehindən, xoş səfasından,
Şipşirin suyundan, saf havasından.
Titrək nəğməsindən, ney sədasından,
Gördüm durub yenə dərdə əlac tək!
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Loğman görkəminə Mövlud baş əydi,
Şəffaf, ağ suları şərbətdi, meydi.
Çöllər ləpəsindən yaşıl don geydi,
Asılıb tağından göyün qulac tək!

2004

SU HƏYATDIR

Dağ başı dümağ olar,
Qar yağar parlaq olar.
Çaylar meylini salar
Arana axmaq üçün!

Bağça açar, bağ açar,
Ruhlara ətir saçar,
İnsan torpağı qucar
Ucalıb qalxmaq üçün!

Məhsul əvəzsiz olar,
Meyvələr ləziz olar,
Yaşamaq əziz olar
Düşməni yıxmaq üçün!

2000
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YAŞA, XALOĞLU, YAŞA

Dostum Vidadi budu,
Mənim xalam oğludu.
Candan sevir bu yurdu,
Demir Qarabağsızam!

Şuşa ürəyimdədi,
Ağdam diləyimdədi.
Laçın biləyimdədi,
Demir Qarabağsızam!

Keçməz qılıncım ələ,
Verrəm düşməni yelə.
Gülləm Kəlbəcər ilə,
Demir Qarabağsızam!

Qubadlı, Füzuliyəm,
Nizami, Füzuliyəm,
Sevgimlə bir dahiyəm,
Demir Qarabağsızam!

Zəngilanlı, Xankəndli,
Mənəm ad- sanlı kəndli.
Azərbaycan igidli,
Demir Qarabağsızam!

Yaşa, xaloğlu, yaşa,
Dostum deyir min yaşa.
Ömrü belə vur başa,
Demir Qarabağsızam,
Demir Qarabağsızam!

2008
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GƏL BU TƏNHALIĞA

Möhtərəm Müzəffər Şükür Məchula min rəhmət!

Gəl bu tənhalığa, canım, durma gəl,
Zülmətdə qalmışam, dön bir şama, gəl..
Sevən ürəyimə cuma-cuma gəl,
Əlini əlimə ver, qadan alım!

Ümidsiz əlimdən, güman əlimdən,
Gəl tut qurtar məni yaman əlindən.
Bu dövran əlindən, zaman əlindən
Mənə qəhət olub yer, qadan alım!

Qarabağ, Dərəlyəz, Göyçə, Zəngəzur,
Bir də Təbriz, Dərbənd- fəxarət, qürur...
Daşnaq dığalarda min kef-damaq var...
Tutubdur yolları qar, qadan alım!

Daha məhəbbətdən gülməyə dəyməz,
Məhəbbət yolunda ölməyə dəyməz.
Nifrəti, kədəri silməyə dəyməz,
Fikirdən itibdi sər, qadan alım!

Gəl bu tənhalığa, gəl bu təkliyə,
Burda qulaq batır haya, səs- küyə.
Bu səma altında dərd deyə-deyə
Yeyirəm ahü-vay, zar, qadan alım!

Ümidsiz əlimdən, güman əlimdən,
Gəl tut qurtar məni yaman əlindən,
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Bu dövran əlindən, zaman əlindən,
Mənə qəhət olub yer, qadan alım!

2012

DALĞALARA NƏ OLUB

Dəniz kükrəyir, daşır,
Dalğalar sahil aşır.
Qayalarla dalaşır
Dalğalara nə olub?!

Dünən belə deyildi,
Susan bir quzu idi.
Bu gün isə bir şirdi,
Dalğalara nə olub?!

Qəzəbi başa vurub,
Əsəbi onu yorub.
Sanki qəsdinə durub,
Dalğalara nə olub?!

Dincəlməyir, yatmayır,
Qəhərini udmayır.
Yoxsa yerində sayır,
Dalğalara nə olub?!

1998

ƏZƏLDƏN BELƏDİR  
DÜNYANIN İŞİ

Gedən getməlidir, qalan qalmalı,
Bahar açmalıdır, payız solmalı.
Yağış yağmalıdır, bulud dolmalı,
Əzəldən belədir dünyanın işi!

Bülbül ötməlidir durna süzməli,
Qartal uçmalıdır, səyyah gəzməli,
Kəklik səkməlidir, qəvvas üzməli,
Əzəldən belədir dünyanın işi!
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Fəhlə qurmalıdır, kəndçi əkməli,
Biri açmalıdır, biri bükməli.
Biri tikməlidir, biri sökməli,
Əzəldən belədir dünyanın işi!

1977

SELLƏRİN SƏSİ

Qulaq batırır
Sellərin səsi.
Əsəb artırır
Sellərin səsi!

Yatmaq bilməyir
Susub “ölməyir”.
“Mənəm, mən” deyir,
Sellərin səsi!

Yazda çağlayır,
Qışda laxlayır,
Sazaq bağlayır
Sellərin səsi!

1997

GETMƏYİB

Fələk saydığını sayma daha sən,
Başına gələni yazma ayağa.
Daha olan oldu, keçən də keçdi,
Salma bu söhbəti dilə, dodağa!
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Saymaqla qurtaran deyil bu qəmlər,
Başında tüstüdür dərdlər, ələmlər.
Daha o gördüyün gözəl sənəmlər,
Bir də çətin gələ bağçaya, bağa!

Soluxub bağçalar, toz tutub bağı,
Buludla doludur göylərin tağı.
Hardadır baharın günəşli çağı,
Gedək yaxın olaq oba-oymağa!

Ötək nəğməmizi birgə, ahəstə,
Desinlər gözəldir hər söz də, səs də!
Bizə dayaq olsun eşq də, həvəs də,
Dönsün sinəmiz də qaynar bulağa!

Mövlud doyan deyil doyulmaz yerdən,
Daim İlham alıb xoş gözəllərdən.
Vurğunu olduğum kənddən, şəhərdən,
Getməyib, getməz də bir gün uzağa!
2007

VƏTƏN HƏSRƏTİ

İstəyirsən dünyanın
O başında olasan,
Ozünə bir yurd salıb
Yaşayasan, qalasan!..
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Yenə Vətən həsrəti
Sıxacaqdır könlünü.
Hanı, hanı deyərsən
Vətənin bir qış günü?!

Dostum, desəm sözümün
Yerə düşməz qiyməti?..
Eh, çəkənlər bilir ki,
Nədir Vətən həsrəti!

Noyabr, 1989

KİM NƏ BİLİR

Kim nə bilir, nə çəkirəm dünyada,
Saniyədə, dəqiqədə, saatda?!
Mən piyada, yadım gedir Göy atda,
Dostum mənə həyan olmur, kömək də!?

Elə bil ki ürək onda ət deyil,
Üzü dönüb, namərd olub, mərd deyil,
Bu da artıq mənim üçün dərd deyil?
Az qalır ki, tablamasın ürək də!?

Dərdi açmaq eyib deyil dünyada,
Nə aciz ol, nə də əskil dünyada.
Qılınc kimi qından sıyrıl dünyada,
Kəsərinə əhsən desin fələk də!

1991
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ŞAİR XOŞ İZLİ GƏRƏK

Siz kimə, siz kimə şair deyirsiz,
Şair bir sifətli, bir üzlü gərək.
Ona əl tutanı unutmamalı,
Ətrafa baxmağa dörd gözlü gərək!

Tükü tükdən seçə, ipi iplikdən,
Gen gəzə dikbaşdan, pisdən, düdükdən.
Qaça eşqi nəsdən, əsli kələkdən,
Dik gedə sərv kimi, dümdüzlü gərək!

Yolunda, izində qanqal bitməyə,
Atdığı addımı, izi itməyə.
Yersiz danışmaya, yersiz ötməyə,
Mehriban söhbətli, xoş sözlü gərək!

Kobudluq əbədi dustağı ola,
Yumşaqlıq, həlimlik bayrağı ola.
Nəciblik, ülvilik çırağı ola,
Ocağı alovlu, həm közlü gərək!

Mövlud onda deyər gözəldi şair,
Təmiz əməllərə təməldi şair.
Arzudu, diləkdi, əməldi şair,
Şair xoş yerişli, xoş izli gərək!

2007
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VİCDAN

Vicdan Tanrı vergisi,
Ürəyin ən xoş səsi.
Kimin ki var bu, bəsi,
Etmədi naşükürlük!

Qane oldu azına,
Qışına, həm yazına.
Güc verdi avazına,
Düşmədi səsdən perik!

Oldu əzəmət dağı,
Bəxt dağı, qismət dağı.
Alnı açıq, üz ağı, -
Nadana vurdu təpik!

Mövlud, ucalt vicdanı,
Hər an, hər vaxt vicdanı.
Odur yaşadan canı,
Hər zaman, hər vaxt dəqiq!

1996

MƏNİM DÖVLƏTİMDƏ  
SÜLH OLAN ZAMAN

Gözdən yaş silinər, ürəkdən qubar,
Bizdən uzaq olar fəryad, ahü-zar.
Hər yanda bir sevinc, fərəh ucalar,
Mənim dövlətimdə sülh olan zaman!

Hamı əkib-biçər, qurub-yaradar,
Məhsul ildən-ilə çoxalar, artar.
İnsan arzusuna, kamına çatar,
Mənim dövlətimdə sülh olan zaman!

Körpülər qurular, yollar salınar,
Sellər bəndə düşər, susub-dayanar.
Hünəri, zəhməti hər kimsə anar,
Mənim dövlətimdə sülh olan zaman!
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Ellər azad olar, obalar rahat,
Hər yanda qaynayıb qızışar həyat.
Uçub-qanadlanar xoş arzu, murad,
Mənim dövlətimdə sülh olan zaman!

Günəşin nurunda gülümsər üzlər,
Ana körpəsini sevər, əzizlər.
Tutar üzümüzə ayna dənizlər,
Mənim dövlətimdə sülh olan zaman!

Bahar libasında görünər hər yan,
Şoran torpaqlar da olar gülüstan.
Bizi alqışlayar bu yer, asiman,
Mənim dövlətimdə sülh olan zaman!

1989

DÜŞDÜ

Dünya nədən dünya oldu,
Şəhər oldu, min kənd düşdü.
Ayə nədən ayə oldu,
Misra oldu, söz-bənd düşdü!

Qəlbə axdı hər hikməti,
Ülviyyəti, qüdsiyyəti.
Ərşə çatdı məhəbbəti,
Uca oldu, bülənd düşdü!

Əksi döndü aya, günə,
İşıqlandı günbəgünə.
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Əl uzandı tər gülünə,
Çələng oldu, dəmət düşdü!

Qəlbim necə xoşhallandı,
Arzulandı, muradlandı.
Qartal kimi qanadlandı,
Şöhrət oldu, şövkət düşdü!

2007

ŞÜKÜRLƏR OLSUN

Bu çatdığım səadətə,
Məhəbbətə, sədaqətə.
Xoş ömürə, xoş həyata,
Şükürlər olsun, Allahım!

Həqiqətdən gələn nura,
Ürəyimdə gülən nura.
Saf arzuya, düz ilqara,
Şükürlər olsun, Allahım!

Alacağım çox “sağ ol”a,
Şirin sözə, şəkər dilə.
Tər çiçəyə, qızılgülə,
Şükürlər olsun, Allahım!

Xoş sorağa, şad xəbərə,
Haqdan gələn müjdələrə.
Söylədiyim bu şeirə,
Şükürlər olsun, Allahım!

2006

HÖRMƏT OLSUN QİSMƏTİ

Mən Vətənin ayrılmaz hissəsiyəm,
O məni, mən də onu bəzəsiyəm.
Ətrafından kolları kəsəsiyəm,
Çiçək olsun, gülşən olsun qisməti!
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Kürüyərəm qışda qarı qoynundan,
Əridərəm sal buzları qoynundan.
Sallayaram bəhrə, barı qoynundan,
Bolluq olsun, nemət olsun qisməti!

Borcum onun qulluğunda durmaqdı,
Yaratmaqdı, bir də tikmək, qurmaqdı.
Qeyrət ilə ömrü başa vurmaqdı,
Əzm olsun, qüdrət olsun qisməti!

İstəmərəm olsun məndən gileyli,
Ömrü hədər keçirən bir tüfeyli.
Gəl əl-ələ verək biz də, ay elli,
Əmək olsun, zəhmət olsun qisməti!

Mövlud Teymur halallıqla yaşadı,
Ədalətlə, düzlə, haqla yaşadı.
Alnıaçıq, üzü ağla yaşadı,
Hörmət olsun, izzət olsun qisməti!
Ad-san olsun, şöhrət olsun qisməti!
2005

ƏRİTSƏN

Çox şeir oxuyub əzbərləyən qız,
Özün də çox yaxşı olar şeir yaz.
De ki: – “Gül açacaq ilhamım bu yaz,
Zəhmətə qatlaşıb buzu əritsəm!
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Atıb ətəyimdən, yolumdan daşı,
Salıb əziyyətə, möhnətə başı,
Göz düzəldən yerdə əyməyib qaşı,
Başımda min fikri, düzü, əritsəm!...”

Bax əsl qələbə onda bu olar,
Ömrün ən birinci, ilk yolu olar.
Bilərsən enişi, yoxuşu olar,
Zirvəyə qalxmağa izi əritsən!

2004

YOXDUR TAYIN

Qəlbim gülür, könlüm gülür,
Qəm boğulur, kədər ölür.
Sevinc qanad açıb gülür,
Var ol səni, var ol, dünya!

Qoynun vara dönüb sənin,
Bəhrə, bara dönüb sənin.
Alma, nara dönüb sənin,
Var ol səni, var ol, dünya!

Meyvələrin aşıb-daşır,
Sel-suların coşub-daşır.
Bulaqların hey gurlaşır,
Var ol səni, var ol, dünya!
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Dövlət səndə, sərvət səndə,
Tükənməyən nemət səndə.
Şöhrət səndə, şövkət səndə,
Var ol səni, var ol, dünya!

İşıqlıdır Günün, Ayın,
Yaxşı gəlir ilin, ayın.
Səxavətdə yoxdur tayın,
Var ol səni, var ol, dünya!

2000

HƏYAT

Kiminə qəlb açan bu dövran, bu çağ,
Kiminə qaradır, kiminə də ağ.
Kiminin köksünə vurur ağır dağ,
Eləyir ömrünü pərişan həyat!

Ürəyi pis olur, qanı qaralır,
Gen dünya başına birdən daralır.
Onu fikir alır, onu dərd alır,
Olub ayaqlara dolaşan həyat!

Kiminə dəryadı, kiminə gölmə,
Kiminə çıxmadı, kiminə bölmə.
Kimini aparır qara ölümə,
Güldürmür bu aşıb, bu daşan həyat!



Mövlud Teymur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

178

Gah bir qaldır deyir, gah endir deyir,
Gah alışdır deyir, gah söndür deyir.
Gah yalandır deyir, gah çindir deyir,
Bu sapınan həyat, bu çaşan həyat!

Turşa şirin deyir, şirinə acı,
Verdiyi şirin də olur çox acı.
Ay Mövlud, olmadı qardaşa bacı,
Ögeylə, hər yadla barışan həyat!

2005

NİYYƏTİM NURA GEDƏR

İşim- gücüm bir ola,
Nə sehir, nə sirr ola.
Satdığım kəfkir ola,
Qazan qarışdırmağa!

Xeyirli iş görərəm,
Mən yüksəliş görərəm.
Güldən çələng hörərəm
Yarı barışdırmağa!

Niyyətim nura gedər,
Güllü bahara gedər.
Arzuya, kama yetər
Yad belini qırmağa!

Mövlud düz yolundadır,
Doğru üz yolundadır.
Odlu söz yolundadır
Maneləri yarmağa!

2006
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İSİNMƏZ

Əziz sevgim, gözəl sevgim, can sevgim,
Şöhrət sevgim, şövkət sevgim, şan sevgim.
İşıq sevgim, səhər sevgim, dan sevgim,
Sənsiz günüm, ayım, ilim isinməz!

Nəfəsimə nəfəs verdin, can verdin,
Ona görə sənə tərəf yeridim.
Sən var olan yerdə nə də kiridim,
Sənsiz izim, cığır, yolum isinməz!

Eşqin ilə dağa çıxdım, ucaldım,
Bu yollarda nə yoruldum, qocaldım.
Fəqət daha genişləndim, açıldım,
Sənsiz canım, əlim, qolum isinməz!

Gözümə nur, dizimə güc olmusan,
Vaxt keçsə də nə saralıb, solmusan.
Ürəyimə, iliyimə dolmusan,
Sənsiz sağım, nə də solum isinməz!

Mövlud səni səma bildi, açıq göy,
Gün əlinlə dumanı əz, çəni döy.
Ay üzünlə fəxr elə, özünü öy,
Sənsiz ömür, varlıq, olum isinməz!

2005



Mövlud Teymur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

180

QURBAN OLUM

Kim ki balta çalacaq,
Cəzasını alacaq.
Əli boşda qalacaq,
Tutara qurban olum!

Yaz ağzı bulud olar,
Dözümlü palıd olar.
Nə gül, nə çiçək solar,
Bahara qurban olum!

Dağ möhkəm, qaya sital,
Dərddən lalə bağrı xal.
Kəməndə düşüb maral,
Açara qurban olum!

Dərə dərin, meşə sıx,
Zirvə gözəl, dağa çıx,
Doyunca bax, bir də bax,
Çinara qurban olum!

Mövlud deyir təbiət,
Gül- çiçəkli səltənət.
Şeriyyətdir, şeriyyət,
Bu vara qurban olum!

2002
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QİYMƏT VERİLMİR

Nə şair, nə şeir, nə yazı, deyim ...
Təbimə bənzəyən bir təb yox deyim!
Özümü yandırır yerim, həm göyüm
Niyə şeriyyətə qiymət verilmir!

İçimdə boğulur, can verir dərdim,
Haqlıykən zindanda boğulur mərdim.
Üzümü göylərə tutub hey dedim:
Niyə həqiqətə qiymət verilmir!

Başsız başda gedir, başlı ayaqda,
Daha sözümə də baxmır ayaq da!
Deyir ki, nə fərq var bu baş, ayaqda,
Niyə bu dəhşətə qiymət verilmir!

Mən nələr çəkmişəm, nələr görmüşəm,
Haqqı, ədaləti mələr görmüşəm.
Nahaqqı hər zaman gülər görmüşəm,
Niyə bu vəhşətə qiymət verilmir!

1988

NEYLƏSİN

Mən birdən qocaldım,
Riyadan, böhtandan,
   şərdən qocaldım.
Xeyirdən bu günə
    düşməyəcəkdim,
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Səbirdən bu günə
   düşməyəcəkdim!
Məni salan saldı
   yaman kəməndə,
De buna neyləsin

   bu yaziq bəndə!?.
1998

ALLAH QIRSIN  
BELƏ GÜNÜN BELİNİ

İş qəhətə, pul səmaya çəkildi,
Ürək yazıq bir komaya çəkildi.
Əsəb telim səsə, haya çəkildi,
Allah qırsın belə günün belini!

Hara gedim, mən nə çarə eləyim,
Daşa dəydi arzum, eşqim, diləyim.
Çit tapmıram dərdlərimi bələyim,
Allah qırsın belə günün belini!

Aylar keçir, illər gedir beləcə,
Yağış yağır hər dəryaya, göləcə.
Vaxt keçirtdim orda- burda eləcə,
Allah qırsın belə günün belini!

Hey deyirəm yaxşı olar, olmadı,
Nə o quyu, nə bu quyu dolmadı.
Danışmaq da nə qismət, nə loxmadı,
Allah qırsın belə günün belini!

1992
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ŞƏR ELƏMƏYİB

Mənə daş atanlar peşiman olub,
Hədəfə dəyməyib, tuşa dəyməyib;
Siyirib böyrümü, çərtib yanımı,
Yaxşı ki nə gözə, nə başa dəyib!

Hər atılan daşlar olub mənimki,
Mənə kəsilməyib düşmən, qənim ki?!
Ucalıb daşlarla qalxıb evim ki?!
Görənlər mənə də “mübarək” deyib!

Ay Mövlud, belədir dünyanın işi,
Acı bildiyin şey çıxır kişmişi.
Sənə daşlar atan o milyon kişi
Sənə xeyir verib, şər eləməyib?!

2000

FAYDA VERİM

İstəyirəm mən mən olum,
Torpaq olum, vətən olum.
Öz bağında bitən olum,
Öz xalqıma fayda verim!

Kimlərsə ac dolanmasın,
“Əli”, “başı” bulanmasın.
Hədər oda qalanmasın,
Ona qanun, qayda verim!
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Yorğunluqlar itib batsın,
Arzusuna hamı çatsın.
El gecələr rahat yatsın,
Yuyunmağa çay da verim!

2003

AĞILSIZ OVÇU

Gözlər yaş dolu,
Həm də ki, nəmdir.
Amansız ovçu
Ağıldan kəmdir!

Ana ceyrana
Güllə atıbdır.
Başa düşmür ki,
Qana batıbdır!

Tanrı qisası
Yerdə qoymayır.
Yazıq heyvansa
Hey çapalayır!

Ovçu fəxrlə,
Sevincək kimi,
Bıçaq çəkərək
Açır qəlbini!

Gülləyə bax, ha!..
Necə vurmuşam,
Düz ürəyini
İki yarmışam!

Baxır ceyrana
Öyür özünü.
Utanmır ovçu
Döyür gözünü!

Ana ceyrana
Rəhmi gəlmədi.
Cinayətkardır,
Ovçu bilmədi!

1989



185

Qəlbimin sazı
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GÖNDƏRƏ BİLƏSƏN

Olmaya nadanlar əhatəsində
Bir kimsə dünyada, kimsə dünyada.
Desələr sevincə qərq olacaqdır,
İnanma hər tərəf qəmsə dünyada!

Nadanlar qəm verər, kədər gətirər,
Gül-çiçək bitirməz, tikan bitirər.
Nə varsa qəlb açan onu itirər,
Baxmaz həqiqətə, düzə dünyada!

Dilində iftira, yalan maymaqlar,
Dolunu boşaldar, boşu ayaqlar.
Qarnını doldurar ağzıyalaqlar,
Bata gözlərinə nizə dünyada!

Nə xalqı düşünər, nə də vətəni,
Xislətdə xatırlar dumanı, çəni.
Şişib ət götürüb boynu, gərdəni,
Çala beləsini gürzə dünyada!

Mövlud çox söylədi həcv onlara,
Görkəmdə oxşayan bu nadanlara.
Göndərə biləsən onları gora,
Dəyməyə heç zaman gözə dünyada!

1991
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ANLAMAYAN ADAM

Bu dünyada əyrini düz bilənlər,
Bulağı çay, çayı dəniz bilənlər.
Yaxşını pis, pisi əziz bilənlər,
Həqiqəti anlamayan adamdı!

Gözü bağlı kor – korana yaşayan,
Bir qarına, bir nahara yaşayan.
Günlərini boş, avara yaşayan,
Həqiqəti anlamayan adamdı!

Ömür boyu ömrünü boş keçirən,
Günlərini küləklərə içirən.
Günlü günü nə tanıyan, nə görən,
Həqiqəti anlamayan adamdı!

2006

XƏCALƏT

Dünyada nə qədər dərd var, mərəz var,
İlan var, gürzə var, qara kələz var.
Bilmirdim bunlara, vallah, əvəz var,
İnsan olduğumdan çəkdim xəcalət!

Bilmədim neyləyim, cana neyləyim,
Taleyə nə deyim, mən nə söyləyim.
Sustaldı bədənim, qalmadı heyim,
İnsan olduğumdan çəkdim xəcalət!
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Biri satıb gedir ar, qeyrətini,
Bilməyir sevginin, eşqin qədrini.
Əyir insanlığın əziz xətrini,
İnsan olduğumdan çəkdim xəcalət!

“Mən” deyir, mənliyi, vicdanı yoxdur,
Dini, əqidəsi, imanı yoxdur.
Cini, şəyatini, şeytanı yoxdur,
İnsan olduğumdan çəkdim xəcalət!

Deyirəm haqq insan, düz insan gərək,
Deməsin bir yalan, şər, böhtan gərək.
Nə qədər dedimsə olmadı kömək,
İnsan olduğumdan çəkdim xəcalət!

2008

YAŞA XOŞ HƏYAT

Ürək davam gətirmir,
Ağrıya, sarsıntıya.
Gör necə diz çökdürdü
Çingiz xana, Batıya!?

Tarixdə nələr oldu,
Şahlar da mələr oldu,
Qalmadı, ölər oldu,
Kimi saxladı dünya?!

Heyrətdi, heyrət ölüm,
Dəhşətdi, dəhşət ölüm.
Nifrətdi, nifrət ölüm,
O səni salmaz saya!

Dərdini unut, şair,
Qəlbini ovut, şair.
Yaşa xoş həyat, şair,
Bir gün qalmazsan yaya!

İyul, 2007
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QORXU

Qorxu!..
İçimdə dolanır, içimdə gəzir,
Məni xıncım-xıncım eləyir,
əzir.
Yapışıb yaxamdan
buraxmır məni,
Gətirir üstümə dumanı, çəni.
Yanan ocağımı
buza döndərir,
Çoxumu əskildir,
aza döndərir!
Eləyir yarımcan
adamı qorxu,
Öldürür hər zaman
adamı qorxu!
2009

DÜNYA

Baş açmadım sağından,
Solu solaxay dünya.
Qara damır ağından,
Günü ahü-vay dünya!

Hara olsa axırsan.
Nəyi gəldi yıxırsan.
Özün quru çıxırsan,
Suyu lilli çay dünya!
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Nə əvvəlin, sonun var,
Nə geyməyə donun var.
Bircə quru canın var,
O da dərdə pay, dünya!

Parça, bölük olmusan,
Neçə cibə dolmusan.
Yaşıl idin solmusan,
Solmusan lay-lay, dünya!

Mövlud səndən dedi hey,
Şahiddir buna yer, göy.
İlkin oldu əlif - bey,
Sonun oldu zay, dünya!

Nabran, Ober Lux,
2008

TƏKİ ÜRƏK GEN OLSUN

Üfüq təmiz, göy açıq,
Nəyə gərək hirs, acıq.
Çox darsa da alaçıq,
Təki ürək gen olsun!

Deyib gülən bol olar,
Sağ da dönüb sol olar.
Müşkülə də yol olar,
Təki ürək gen olsun!

2009
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KEÇSİN SEVİNCLƏ GÜNÜM

Bulanmadım durulam,
Qırılmadım qurulam.
Yüyürmədim yorulam,
Tənginəfəs olum mən!

Öz işimi bildim ki,
Göz yaşımı sildim ki,
Yerindəcə güldüm ki,
Ağlamayım, dolum mən!

Keçsin sevinclə günüm,
Artsın toyum, düyünüm.
Fəxr eləyim, öyünüm,
Dərdsiz, qəmsiz qalım mən!

2002

BAHAR İÇİNDƏ

Bağımda bir bülbül elə oxuyur,
Elə bil güllərdən çələng toxuyur.
O hardan könlümü, qəlbimi duyur,
Kədər içindəyəm, qubar içində!

Mənim ürəyimi almaq istəyir,
Bu yükü çiynimdən salmaq istəyir.
Özünü ələ al, ələ al deyir,
Qalma dərd içində, ah- zar içində!
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Necə də könlümə həyandı bülbül,
Dərdimə, halıma yanandı bülbül.
Elə bil anamdı, sonamdı bülbül,
Bu bəhər içində, nübar içində?

Ürəyim yanına uçmaq istəyir,
Öpüb üz- gözündən, qucmaq istəyir.
Əllərim köksünü açmaq istəyir,
Görüm nə genişdir gülzar içində!

Kaş bütün insanlar bülbül olaydı,
Şirin dil olaydı, bal dil olaydı.
Beləcə qəlblərə axıb dolaydı,
Bu güllər içində, bahar içində!..

2005

TORPAQ

Torpaq qoruyanı sevir həmişə,
Onu əzizləyən əzizlərindi.
Torpaq tənbəlləri qamçılayandı,
Torpaqda qanqallar fərsizlərindi!

Torpaq nadanlara lazım deyildi,
Nadanlar nə bilir torpaq qədrini?!
Bir qarış torpaqçün canını verər,
Yaxşılar qoxlayır torpaq ətrini!

1972
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DOSTLARIMI SEVİRƏM

Gün qədər, günəş qədər,
Dostlarımı sevirəm.
Od qədər, atəş qədər
Dostlarımı sevirəm!

Çoxu istiqanlıdı,
Çox canı yananlıdı.
Soruşma hayanlıdı,
Dostlarımı sevirəm!

Hər biri küknar, çinar,
Yamyaşıl, mavi bahar.
Dözüm, vüqardır, vüqar,
Dostlarımı sevirəm!

Çətində həyandılar,
Dərdimi duyandılar.
İşıqdılar, dandılar,
Dostlarımı sevirəm!

Mövlud, nədir istəyin,
Olmusan bəxti yeyin.
Öyün, bu sözlə, öyün:
Dostlarımı sevirəm!

1994

ALLAH ADAMI
Müəllim dostum Xalid Mürşüdova

Müəllim işləyir Xalid müəllim,
Çox halal dərs deyir Xalid müəllim.
Doğru ol, fərz, - deyir Xalid müəllim,
Allah adamıdı, haqq adamıdı!

Sadədil, mülayim təbiətlidi,
Xoş rəftar, xoş deyim təbiətlidi.
Sanki ana Vətən təbiətlidi,
Sevdiyi xan çinar, küknar, şamıdı!
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Əyilməz ömr edir, vüqar ömr edir,
Gül-çəmən ömr edir, bahar ömr edir.
Aza qane olub, var ömr edir,
Onu sevindirən arzu, kamıdı!

Mövlud həqiqətə yön, tərəf durur,
Şeirə, sənətə yön tərəf durur.
Yazdığı bu şerə bir möhür vurur,
Xalidi ürəkdən sevən hamıdı!

2003

ƏBƏDİ SƏN DƏ  
OLARSAN XOŞBƏXT

Sadə, səmimi söhbət eləmək,
Yaxşıya, pisə qiymət eləmək,
Səfər üstündə uğur diləmək,
Əzəldən böyük niyyətimizdi!

Alnı açıqla, təmiz ürəklə,
Gözəl, mənalı, xoş gələcəklə,
Daim öyünmək arzu- diləklə,
İlkin, birinci məqsədimizdi!

Aya, günəşə, ulduza baxmaq,
Oğul bəsləmək, gül qıza baxmaq,
Ata, ana tək ucalıb qalxmaq,
Zirvəyə çatmaq şöhrətimizdi!
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Tükənməz arzu, bitməz xoş niyyət,
Ürəkdə sonsuz sevgi, məhəbbət.
Əbədi sən də olarsan xoşbəxt,
Desələr ondan qalan bu izdi!

2006

AZƏRBAYCAN ŞƏHİDLƏRİ

Hər biri bir quş qanadlı,
Şimşək səsli, köhlən atlı.
Yatır arzu, kam- muradlı,
Azərbaycan şəhidləri!

Məzarları doğma, əziz,
Adları var ülvi, təmiz...
Qoydu vətəndə cığır, iz,
Azərbaycan şəhidləri!

2002

BƏLKƏ DURULSUN DÜNYA

Ey gidi dünya, gidi,
Öldürdün min yol mərdi,
Öldürmədin namərdi
Bu qaçaqaçda dünya!

Meydan verdin, yer verdin,
Ona həmdəm, şər verdin.
Dilinə zəhər verdin,
Əlinə qada, dünya!
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Elədiyin elədi,
Milyonu güllələdi.
Ərzi qana bələdi,
Ay başın bata, dünya!

Daha sənə sözüm yox,
Səni görən gözüm yox.
Məndə səbir, dözüm yox,
Yanasan oda, dünya!

Mövlud Teymur su dedi,
Çirk dünyanı yu dedi,
Bəlkə durulsun dedi,
Qala dünyada dünya!

2002

XALAMIN QIZI
Rozanın vaxtsız ölümünə

Çox az yaşadı
Xalamın qızı.
Ax!.. Az yaşadı
Xalamın qızı!

Çox qəfil oldu,
Naqafil oldu.
Bir qəbir oldu
Xalamın qızı!

Aman, ay Allah,
Bu gün, ya sabah...
Olmuşdu agah
Xalamın qızı!

Həyat ah, aman,
Olur hər zaman.
Getdi çox cavan
Xalamın qızı!
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Yadigarı var,
Qızı, oğlu var.
Dedi: Əlvida, -
Xalamın qızı!

Topçu kəndi, 2016

DÜNYA BELƏ GƏLİB

Dünya qoya bilmir yerinə düzü,
Astarı üzdədi, gizlində üzü.
Od tutub alışır səhrası, düzü,
Qanqallar başdadı, güllər ayaqda!

Döyülən, əzilən haqq, ədalətdi,
Asfaltda şütüyən bir ətalətdi.
İtirib- axtaran yoxdu sərhəddi,
Yalan öndə gedir, böhtan qabaqda!

Doğrunun yerində oğru oturub,
Çıxıb cızzığından yaman qudurub.
Özünə bir səngər, bir bərə qurub,
Çəkir çalın- çarpaz yetənə dağ da!

Nə vətən sayan var, nə yurd qanan var,
Nə millət qeydinə qalan, yanan var.
Hər yerdə iftira, böhtan, yalan var,
Qaranlıq içində qalıb çıraq da!
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Dünya belə gəlib, belə gedir də,
Pislərin içində yaxşı itir də.
Ay Mövlud, burada şeri bitir də,
Yazmağın, pozmağın olub nahaq da!

1992

QOCALTDI

Qocalmazdım belə tez,
Zaman məni qocaltdı.
Güc qalmadı dizimdə,
Dövran məni qocaltdı!

Xəzəl oldu gülzarım,
Tez saraldı baharım.
Çoxdu yaxşı dostlarım,
Yaman məni qocaltdı!

Bu tilsimdi, ya sirdi,                     Heç bilməzdim dərd gələr,
Möcüzədi, sehirdi.        Ruzigar da sərt gələr.
Bir vaxt yolum gün idi,       Ağam da cavan ölər,
Duman məni qocaltdı!       Aman!... Məni qocaltdı!

1991

QƏMİM, QÜSSƏM

Ölənəcən çıxmayacaq,
Atam yaddan, əmim yaddan.
Necə çıxar dərdim yaddan,
Qüssəm yaddan, qəmim yaddan!

Anam da tez çıxıb getdi,
Son mənzildə qərar etdi.
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Yaxşı günüm başa yetdi,
Getməz laylam, nənnim yaddan!

Dünya fani, dünya gidi,
Əlibağlı qoydu mərdi.
Kimə deyəsən bu dərdi,
Çıxmaz tüstüm, çənim yaddan!

2000

İNAMIMIZ İNDİ YOXDUR KİMSƏYƏ

Həqiqətən, həqiqəti itirdik,
Etibarı, sədaqəti itirdik,
Məhəbbəti, ünsiyyəti itirdik,
İnamımız indi yoxdur kimsəyə,
Kim oxuyur, de kim baxır “Xəmsə”yə!

Ağıl, idrak kəlamından uzağıq,
Nizaminin ilhamından uzağıq.
Füzulinin söz camından uzağıq,
Qeyrətindən söz açmırıq Sabirin,
Kitabını oxuyan yox şairin!

Nə gündəyik Məmmədəli, Mirhaşım,
Korşalıbdı, paslanıbdı yaddaşın.
Xəbəri yox qardaşından qardaşın,
Düzü yıxır, haqqı qoyur köndələn,
Nə görən var, nə eşidən, nə bilən?!

Kim kimədi, hərə xeyrin güdəndi,
İş başında nadan, axmaq, gödəndi.
Dərd əlindən ürəyini ütəndi,



199

Qəlbimin sazı
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

İnamımız indi yoxdur kimsəyə,
Kim oxuyur, de kim baxır “Xəmsə”yə!

1992

MÜRACİƏT

Gündə alıb kitab oxu,
Az bir yana, öyrən çoxu.
İzlə “hə”ni, izlə “yox”u,
Sevgidə aldanmayasan!

“Hə” deyərsən yanılarsan,
“Yox” deyərsən pis olarsan.
Qurmaq üçün işi asan,
Kitab oxu, kitab, oğlan!?

Aldanmazsan nə bir kərə,
Tuş olmazsan böhtan, şərə.
Vaxtı keçirmə boş yerə,
Kitab oxu, kitab, oğlan!..

1974

AD GÜNÜ

Bu gün Orxanın
Doğum günüdü,
Əziz günüdü.
Günəşli-günlü,
Gündüz günüdü.
Doğulduğu vaxt, -
İyul günüydü.
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Səksən altının
Gözəl günüydü!
O gəldi ərzə,
Sevinc bəxş etdi
Ailəmizə!
Nənə can dedi,
Baba can dedi!
Hər yan, hər tərəf,
Can qurban dedi.
Ana vətənin
Bir oğlu artdı.
Cığırı, izi,
Bir yolu artdı!

24 İyul, 2016

SIĞAL ÇƏK

Mübariz, döyüşkən şair olmadın,
Barı süpürgəçi, cumadar ol sən.
Süpür yollar boyu tənə, təhqiri,
Asfalt küçələrə çək bir sığal sən!

Zəhmətin, əməyin bil getməz hədər,
Adın dildə gəzər, ən başda gedər.
Sən də öz işində olarsan öndər,
Alqış eşidərsən, əhsən, var ol sən!

Dünya halallığa, haqqa baş əyir,
Ağılsız başlara hər vaxt daş dəyir.
Ədalət hər yerdə süstlüyü yeyir,
Əl-qoldan zirək ol, həm tutar ol sən!
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Ən adi işə də qiymət verilir,
Nəzərə çarpırsa min qat verilir.
Üstəlik mükafat, zinət verilir,
Hər yerdə, həmişə əməkdar ol sən!

Mövlud da fəxr etsin sadə işinlə,
Gözəl əməlinlə, yüksəlişinlə.
Bu ömür yolunla, bu gedişinlə,
Ən gözəl nəğmədə, şeirdə qal sən!

2004

VƏTƏN, EL SEVƏN
Dostum İslam İslamova

Yaxşı adamdı
İslam müəllim.
Arzudu, kamdı
İslam müəllim!

Sözü düz deyən,
Dübbədüz deyən.
Gülərüz deyən
İslam müəllim!

Saf könül sevən,
Çiçək, gül sevən.
Vətən, el sevən,
İslam müəllim!

Haqqa yol gedən,
Düz, amal gedən.
İdeal gedən,
İslam müəllim!

Mövlud deyir ki,
Hikmət, sehir ki!?.
Dastan, şeir ki,
İslam müəllim!.

Buynuz kəndi, 1978
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DÜNYA YAXŞILARINDI

Yamanlar yamanlıq saçır dünyaya,
Dünya yaxşıların, yaxşılarındı.
Yaxşılar ucalır günəşə, aya,
Dünya yaxşıların, yaxşılarındı!

Səxavət əlidi, ruzu əlidir,
Xeyirxah işləri ərzə bəllidir.
Yaradır, yaşadır, ürək şad edir,
Dünya yaxşıların, yaxşılarındı!

Görmədim badalaq gələ birinə,
Pozulan nizamı qoydu yerinə.
Nələr eləmədi elin xeyrinə,
Dünya yaxşıların, yaxşılarındı!

Qaralan qəlblərə təsəlli oldu,
Dərdli ürəklərə qoşuldu doldu,
Fəqət nikbin olmaq dedi düz yoldu,
Dünya yaxşıların, yaxşılarındı!

Mövlud yaxşılara düz qiymət verdi,
Tapılmaz incidi, gövhərdi, zərdi.
Qəlbini süfrə tək onlara sərdi,
Dünya yaxşıların, yaxşılarındı!

2000
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O, BİR BÖYÜK İNSAN İDİ
Dərin təfəkkürə, intellektə malik  

Qəni Bədirova

Kəndimizdə sədir idi,
Uğurlu bir yol gedirdi.
Nə edirdi düz edirdi, –
Öz elinə, obasına!

Candan yanan ürək idi,
Arxa, həyan, kömək idi.
Bir halal duz-çörək idi,
Öz elinə, obasına!

Çiçək dərdi, gül becərtdi.
Sünbül, çörək, bərəkətdi.
Ürəyini süfrə etdi,
Öz elinə, obasına!

Ömür idi, həyat idi,
Arzu idi, murad idi.
Bəxş etdiyi büsat idi,
Öz elinə, obasına!

Mövlud, nə qəm, dərd biləndi,
Həqiqəti mərd biləndi.
O, bir böyük insan idi,
Öz elinə, obasına!

2001
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NƏ LAZIM SORĞUYA,  
SUALA TUTMAQ

Nə çəkdim, çəkmədim ürəyim bilir,
Ağrım, sancım bilir, göynəyim bilir.
Hər bir şikayətim, gileyim bilir,
Nə lazım sorğuya, suala tutmaq!

Çəkdi çalın-çarpaz köksümə dağı,
Çevirdi zülmətə, qaraya ağı.
Getdi ürəyimin, canımın yağı,
Nə lazım sorğuya, suala tutmaq!

Taqətim qalmadı, heyim qalmadı,
Min ildən elə bil bu dərd qalmadı.
Ömrümü şumlayan kotandı adı,
Nə lazım sorğuya, suala tutmaq!

Alın qırış-qırış, üz qırış-qırış,
Buna neyləyəcək xahiş, yalvarış?!
Eşit, anla məni tat, ləzgi, talış.
Nə lazım sorğuya, suala tutmaq!

Əzəldən qismətim, bəxtim beləymiş,
Ömrüm başdan-başa tufan, küləymiş.
Nə çəkdi, çəkmədi, demə, ürəymiş,
Nə lazım sorğuya, suala tutumaq!

2005
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NƏYƏ QULLUQ ELƏYİR

Baş açmadım dünyadan,
Nəyə qulluq eləyir.
Yerə salıb meylini,
Göyə qulluq eləyir?!

Qışda donmur sellənir,
Yazda yağır göllənir.
Gözəl kimi əllənir,
Bəyə qulluq eləyir!

Ağasına qul olur,
Kəhərinə çul olur.
Uğuruna yol olur,
Keyə qulluq eləyir!

Nökər – naib tanımır,
Qürbət, qərib tanımır.
Aglı itib tanımır,
Səyə qulluq eləyir!

Nabran, Ober Lux,  
2008

BİR NAŞI ŞAİRƏ

Hələ şer yazmağa təzə başlayıb,
Özünü filosof göstərən şair.
Sən öz gözlərində tiri görmərsən,
Özgə gözlərində tük görən şair!

Bir quru nəfəsdir yazdığın şeir,
Ayağı bilinmir, qolu bilinmir.
Hər yerə çöp salıb qarışdırırsan,
Şerinin nə sağı, solu bilinmir!

Şeir də yazanda elə yaz ki sən,
Özünə bənzəyib oxşamasın da.
İndi ki daş üstdə daş qoymayırsan,
Şerin də qalmasın daş komasında!

1989



Mövlud Teymur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

206

TANIMADIQ KİMDİ O

Boydan uca, ağıl yox,
Sözündə sirr, nağıl yox.
Onun kimi paxıl yox,
Bu arada – bəsərdə.

Düşməni yox, dostu yox,
Oturduğu postu yox.
Oxudu yox, yazdı yox,
Sərgərdandı şəhərdə!

Tanımadıq kimdi o,
Tülküdü o, şirdi o.
Dedilər ki, şərdi o,
Dilində var zəhər də!

1989

DƏRD

İnsan az yaşayır, az ömür sürür,
Ördək ömür sürür, qaz ömür sürür.
Qarğalar üç yüz il düz ömür sürür,
Ağlamaqdan yorur məni bu yaş da!

Fikir məni boğur, qəm məni sıxır,
Qəlbimdə dərd dərdi güləşib yıxır.
Qarşıma nə sevinc, nə şənlik çıxır,
Palıd min yaşdadı, çinar min yaşda.
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Cansız daş əbədi ömür eləyir,
O nə səs, nə də bir səmir eləyir.
Sevinci hər zaman qulağa dəyir,
Gör necə yaşayır dilsiz bir daş da!?

Nədən insan ömrü bir çimir olur,
Əbədi qalansa tunc, dəmir olur.
İnsanın həmişə dərdi bir olur,
Bu dərdlər yazılıb göz ilə qaşda!..

2006

DAĞDAN AĞIR YÜK DƏ VAR

Dağdan ağır yük də var
Kədər yükü, qəm yükü.
Ürəkləri ağrıdan
Şərxoşların dəm yükü!

Mənə dedi bir adam:
– Bir adamın, ay atam,
Ölüm xoşdu, ağıldan
Azsa yükü, kəm yükü!

1973
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QOCANIN SÖZÜ

Daha bu dünyada olmayacağam,
Bəlkə, gələn ilə qalmayacağam.
Yaşım yüzə çatır, əsir dizlərim,
Kardı qulaqlarım, görmür gözlərim.

Qalmışam dünyada əmanət kimi,
Allahın qoyduğu zəmanət kimi.
Bir ilə, üç ilə gedəsiyəm mən,
Bu nurlu dünyadan itəsiyəm mən!

İzim də, tozum da qalmayacaqdı,
Çoxum da, azım da qalmayacaqdı.
Daha o dünyalıq olacağam mən,
Əbədi orada qalacağam mən!..

2004

QARA TORPAQ QUCAĞINDA

Getdi ömür, bitdi ömür,
Son məqama yetdi ömür.
Birdəfəlik yatdı ömür
Qara torpaq qucağında!

Qara, buza həmdəm oldu,
Ugursuza həmdəm oldu.
Daş muraza həmdəm oldu
Qara torpaq qucağında!
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Sükut dostu, yarı oldu,
Susan ahü – zarı oldu.
Yoxluq onun varı oldu
Qara torpaq qucağında!

Sən demə ölüm də varmış,
Soyuyub sönüm də varmış.
Torpağa dönüm də varmış,
Qara torpaq qucağında!

1999

QARĞA

Yatan torpaq, oyanan gün mənimdi,
Bahar vaxtı açılan gül mənimdi.
Dost yanında bu şirin dil mənimdi,
Mən neynirəm qarğa dili qahaqa!

“Qaqa” sında nə məna var, nə istək,
Yaz gələndə nə gül gəzər, nə çiçək.
Peşəsidir zibillikdə küllənmək,
Öz başına tökər külü qahaqa!

Görəndə ki, çöllər yandı, məhsul yox,
Qarıldar ki, necə olsun qarnım tox.
O doymayan gözlərinə batsın ox,
Bezdirməsin bir də eli qahaqa!...

1988
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AĞLINI YIĞ BAŞINA

Hər işə qulp qoyursan,
Ağlını yığ başına.
Həmişə qulp qoyursan,
Ağlını yığ başına!

Özünə bir sənət tap,
Adına şan – şərəf yap.
Pisi doğra, vur, kəs, çap,
Ağlını yığ başına!

Naçara əncam elə,
Ömrünü vermə yelə.
Tikanı qoşma gülə,
Ağlını yığ başına!

Yerinə qoy hər şeyi,
Agıllı sayma keyi.
Burax bu hayı, küyü,
Ağlını yığ başına!

Mövlud deyir, var düz yol,
Əyri işə qoyma qol.
Qazanmaqçün bir “sağ ol”,
Ağlını yığ başına!

2006
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O ÇOX DÖYDÜ DÖŞÜNƏ

İllər keçdi, baş açmadım heç nədən,
De kim oldu əyri gedən, düz gedən.
Fəxr elədi öz varıyla bir gödən,
“Biçinçiyəm!” O çox döydü döşünə!

Ancaq iki çal eşşəyin arpasın,
Bölə bilmir qalır hirsli, həm ası.
Planını qura bilmir yaz ağzı,
Payız qalır o düşünə - düşünə!

Səhvi bilir aparmayıb düz şumu,
Səpib buğda əvəzinə arpanı.
Tərslikdən də alaq basıb hər yanı,
Umud qalıb bir samana, bir dənə!

Vaxt ötəndə, iş də işdən keçəndə,
De neyləsin buna əkən, biçən də.
Sınsın əlin yer göstərib, ölçən də,
Mən nə deyim çölünə, örüşünə!

İndi çətin əhvalımız düzələ,
Vahid gərək güc eləyə qəzələ.
Deyə bir də düşməyəsən cəncələ,
Başlayanda sən fikir ver işinə!

İllər keçdi, baş açmadım heç nədən,
De kim oldu əyri gedən, düz gedən.
Fəxr elədi öz varıyla bir gödən,
“Biçinçiyəm!” O cox döydü döşünə!

2003



Mövlud Teymur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

212

İNSAN

Açılan solur bir gün,
Boşalan dolur bir gün.
Hər insan da beləcə
Doğulur, ölür bir gün!

2004

SƏBİRSİZLİK OLANDA

İşlərimiz alınmır,
Mətləbimiz bulunmur.
Allah yada salınmır
Səbirsizlik olanda!

Başdan ağıl soğulur,
Sevinc üzdə boğulur.
Kədər, qüssə doğulur
Səbirsizlik olanda!

Göz də toran, tor görür,
Gen düzləri dar görür.
Asimanı şar görür,
Səbirsizlik olanda!

Yaxşı bilmir, pis bilmir,
Sükut bilmir, səs bilmir.
Duman bilmir, his bilmir,
Səbirsizlik olanda!
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Mövlud Teymur, düzdü, düz,
Dönür gecəyə gündüz.
Əyri olur dübbədüz,
Səbirsizlik olanda!

2000

“KİŞİ”

Hər adam səksənə gəlib çatmayır,
Razılıq hissiylə əmin yatmayır.
Sənin ona görə gəmin batmayır,
Yüzü adlamısan, arsızsan, kişi!

Arxayın- arxayın gəzirsən bağı,
Nur saçır eşqinə göylərin tağı.
Sənə ləzzət verir uca Şahdağı,
Çox ləzzət alsan da qarsızsan, kişi!

Açdın çevikliyə geniş qoynunu,
Sevdin nərd oynunu, dama oynunu.
Uddun qocalardan Əli, Qulunu,
Varın çox olsa da varsızsan, kişi!

Zirvələr başından enmək bilmədin,
Uçdun ənginliyə sinmək bilmədin.
Keçdi qərinələr yurda gəlmədin,
Sən niyə bu qədər barsızsan, kişi!

Mövlud qüdrətindən, gücündən dedi,
Hələ canı möhkəm, bərksən söylədi.
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Sənə innən belə yüz yaş dilədi,
Dünyada tənhasan, yarsızsan, kişi!

2006

NƏ BU GEDİŞ, NƏ GƏLİŞ

Səbir Allah adıdır,
Bu gün, sabah adıdır.
Harda olsa, o udur,
Yoxdusa səndə təşviş!

Tələsməklə olmur iş,
Nə əməl, nə yüksəliş.
Nə bu gediş, nə gəliş,
Yoxdusa səndə təşviş!

2006

HEÇ BİLMİRƏM

Hər güzgüyə baxanda,
Elə bilirəm ikiyəm.
Orda bir başqa sanbal,
Burda başqa çəkiyəm!

Orda başqa adamam,
Burda başqa adamam.
Bilmirəm orda xamam,
Yoxsa ki burda xamam!?

Ordakı boy məndədi,
Burdakı boy ondadı.
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İkimizin görkəmi,
Amma eyni dondadı!

Gizlində gizlənməyib,
Aşkardayıq büsbütün.
Heç bilmirəm özüm də,
Mən üstünəm, o üstün!

Nabran, 2008

KİMƏ DEYƏK

Nə bir azıq, nə bir çoxuq dünyada,
Nə bir acıq, nə bir toxuq dünyada.
Bir gün varıq, bir gün yoxuq dünyada,
Kimə deyək dərdimizi, ay Allah!?

Çəkdiyimiz möhnət olur, dərd olur,
Adam kasıb yaşayanda pərt olur.
Ruzigar da yoxsullarla sərt olur,
Kimə deyək dərdimizi, ay Allah!?

Düzəlməyir iş dalınca getməkdən,
O eşşəki bu eşşəkdən etməkdən.
Çatmayırsan murazına yetməkdən,
Kimə deyək dərdimizi, ay Allah!?

Oğru başda, doğru qalıb yedəkdə,
Uzadırsan uzun olmur gödək də.
Vurhavurda iblis olur mələk də,
Kimə deyək dərdimizi, ay Allah!?
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Mövlud Teymur qamçı aldı əlinə,
Kim xor baxdı vətəninə, elinə.
Çəkdi qamçı zolağını belinə,
Kimə deyək dərdimizi, ay Allah!?.

1992

VAY HALIMA

İş məni işdən elədi,
Şirin gülüşdən elədi.
Bir xoş görüşdən elədi,
Vay halıma, vay halıma!

Qəlbimdən bir ağrı keçdi,
Hürkü keçdi, qorxu keçdi.
Bir əbədi sorğu keçdi,
Vay halıma, vay halıma!

Dolu, yağış döyər məni,
Şimşək diri yeyər məni.
Tənə, tənbeh geyər məni,
Vay halıma, vay halıma!

Mövlud yanğı içindədi,
Kədər, qayğı içindədi.
Dərdin dağı içindədi,
Vay halıma, vay halıma!

2002
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KİMƏ DEYİM

Yaxşıları qoymurlar yaşamağa,
Düzlüyü, ədaləti daşımağa.
Bu nə sirdi, nə möcüzə, ay qağa,
Kimə deyim bu dərdimi, siz deyin!

Pislər qoyur yaxşıları pis günə,
Yaman günə, nahaq günə, nəs günə.
Böhtan deyir, fitva yayır şəninə,
Kimə deyim bu dərdimi, siz deyin!

Yaxşı tikir, yaxşı qurur, sökürlər,
Yaxşı yazır, üstündən xətt çəkirlər.
Yaman yazır, üstünə ləl tökürlər,
Kimə deyim bu dərdimi, siz deyin!

Yaxşıların yaxşılığı heç olur,
Pislər qanmır, anlamayır, gic olur.
Niyə qəlbi duymur bunu, gəc olur,
Kimə deyim bu dərdimi, siz deyin!

Mövlud Teymur hey desə də xeyri yox,
Bu pislərin heç bir yerdə yeri yox.
Məzarı yox, kəfəni yox, goru yox,
Kimə deyim bu dərdimi, siz deyin!

2001
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ATIN GETSİN KÜLƏYƏ

Baxırsan ki, adamdı,
Başı, gözü, qanadı...
Par- par yanır üst-başı,
Qolundakı saatı!

Di gəl ağlı dabanda,
Kobudluğu qabanda.
Görürsən ki irəli
Gedə bilmir çobandan!

Dala qalıb yaddaşdan,
Hər tay- tuşdan, yoldaşdan.
Heç kimə düz gəlməyir
Nə ağıldan, nə başdan!

Neynəyəsən beləyə,
Qoyasan hey mələyə ...
Nə anlayır, nə qanır,
Atın getsin küləyə!

2004

HARDAN BİLƏR

Dərd əlindən dərdbilməzi çağırma,
Başa düşməz o ki bizi, çağırma.
Əyri olub yolu, izi çağırma,
Doğruların hardan bilər qədrini!?



219

Qəlbimin sazı
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yer şumlayıb, toxum səpib, biçməyib,
Keçilməyən keçidləri keçməyib.
Zirvələrin bulağından içməyib,
Aydan arın hardan bilər qədrini!?

Bulanıqdır, lehməlidir suları,
Bağlanıbdır, açılmayır qolları.
Düzəlməyir dərə- döngə yolları,
O hamarın hardan bilər qədrini?!

Təmizlikdən, ülvilikdən uzaqdı,
Nə palıddı, nə vələs, nə qovaqdı.
Mundarçaya oxşayan bir çubuqdu,
Xan çinarın hardan bilər qədrini?!

Yulğun kimi yulğunluqda bitibdi,
Boynu dönmür yoğunluqda bitibdi.
Bu zırrama yamanlıqda bitibdi,
Yaxşıların hardan bilər qədrini!?

1998

OLAR

Dürüst idi əqidədə,
Bir mərd idi həlim, sadə.
Onun kimi bu dünyada,
Qızıl adam tək- tək olar!

Yaxşı, yaman yeri bilən,
İnam, iman yeri bilən.
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Allah, Quran yeri bilən,
Fazil adam tək- tək olar!

Mövlud, pirdi tutya sözün,
Kaş insanlar duya sözün.
Qurban edə elə özün,
Qazi adam tək- tək olar!

2010

GÜLLƏR, GÖZƏLLƏR

Budur, təbiətdə neçə cür gül var,
Qırmızı, sarımtıl, ağ, göy, qəhvəyi.
Ətri, rayihəsi qəşəng, gözəl var,
Necə də oxşayır, açır ürəyi!

Baxırsan elə bil ana təbiət,
Döşündən süd verib, boya yetirib.
Qatıb hər birini günəş nuruna,
Sonra da ulduza, aya yetirib.

Sevinclər içində gülür, açılır,
Öpür gözlərindən bahar nəsimi.
Deyir bu dünyada tayınız yoxdu,
Olub baxışınız alıcı kimi!

Arandan dağlara yollar qət edib,
Gəlib hüsnünüzə baxmağa dostum.
Az bax, bezikəndə qılınc qaşları
Hazırdır adamı yıxmağa, dostum!
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Ürək oxşayandı, könül açandı,
Yurdumun gülləri - bu şən qızları.
Xoşlayın onları, dərin birini,
Gülsün həyat eşqi, ömür baharı!

2005

DEYİMLƏR

Əzizinəm yaxşıdı,
Gül var güldən yaxşıdı.
İki ürək bir olsa
Bir- birindən yaxşıdı.

Əzizinəm bu yana,
Arxı çəkin bu yana.
Nakəsdən toxum olmaz
Haqqı əkin bu yana.

Əzizinəm buğdadı,
Gözləri bir buğdadı.
Sevdiyim qız balaca,
Lap kiçikdir, buğdadı.

Əzizinəm dünyadı,
Sehir dolu dünyadı.
Mənim üçün həyatda
Sevgi yolu dünyadı.

Əzizinəm qaş nədi,
Gözün üstdə qaş nədi?
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Əgər qəlbin sevirsə
Məhəbbətə yaş nədi?!

Əzizinəm qocayam,
Dağlar kimi ucayam.
Durğun gölü sevmərəm,
Coşqun seləm, gur çayam!

Əzizinəm vətəndi,
Evim- binəm vətəndi.
Yorulmaram min dəfə
Gündə deyəm vətəndi!.

2000

DOĞMA YURD, DOĞMA EL

Doğma yurd, doğma el, doğma od- ocaq,
Səndən neçə illər olmuşdum qaçaq.
Gəlmirdim, gəlmişəm, gəl qucaqlaşaq,
Hal- əhval eyləyək, bir söhbətləşək!

Mənsiz necə keçdi keçən günlərin,
Bu dağ sularından içən günlərin.
Qışda qışlaqlara köçən günlərin,
Yayda yaylaqlarda hayların, görək!

Çoban tütəyində ləpələnən kənd,
Binə - ocağında təpələnən kənd!
Bir zaman dünyaya səpələnən kənd,
Dəyişib gözümdə olubdu nəhəng!
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Oğullar təpərli, qızlar hünərli,
Baxıb fəxr eləyər mən tək şəhərli.
Olub yaylaqların hünər, zəfərli,
A kəndim, butasan, çələngsən, çələng!

Doğma yurd, doğma el, doğma od-ocaq,
Səndən neçə illər olmuşdum qaçaq.
Gəlmirdim, gəlmişəm, gəl qucaqlaşaq,
Hal- əhval eyləyək, bir söhbətləşək!

1984

DÜZLƏR

Nə danışsan düz danış,
Düzə zaval yoxdu, yox.
Yalan ev yıxan olub,
Əzabını çəkən çox!

Bu dünyanın özülü
Qoyulsaydı yalanla,
Məhvərindən çıxardı,
Gedərdi üzü dala!

Nə inkişaf olardı,
Nə yüksəliş, tərəqqi,
Dolmazdı ürəklərə
Məhəbbəti, nə eşqi!

Mövlud sözündə düzdü,
Yalan görəndə küsdü.
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Hər yerdə də həmişə
Düzlər - incilər düzdü!

2002

HƏLƏ DƏ

Həyatda sərtlərin hörməti olur,
Kimdir mülayimi xəbər alan da.
Xisləti çiçəksə, təbi gülsə də,
Olurlar heç nədən gözü dolan da!

Sərtlərə yad olub kövrəklik sözü,
Çətin doluxsunur, yaşarır gözü.
Vecinə olmayır yıxılsa yüzü,
Onlardı dəyişməz, sabit qalan da!

Fəqət mülayimin mülayim ömrü,
Oxşayır çiçəyi, oxşayır gülü.
Onun nəzərində sərtlərdir ölü,
Ancaq mülayimlər olur solan da!

Neynək, həyat belə, ömür belədi,
Sərtlər arzusuna, kamına yetir.
Mülayim olanlar yedəkdə gedir,
Sərtlərdir özünü önə salan da!

Həyatda sərtlərin hörməti olur,
Yoxdur mülayimə deyən önə dur.
Bilmirəm sehirdir, yoxsa da bu sirr,
Haqq nahaqq çağrılır, doğru yalan da!

2001



225

Qəlbimin sazı
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DÜZ YOLA GƏL

Düz yola gəl, düz yola,
Əl çək şərdən nə ola?!
Qəlbin xeyirlə dola,
Xeyirli işlər üçün!

Ağa üstün, - deyəsən,
Pisə tüstün, - deyəsən.
Bədi ütün, - deyəsən,
Dəyərli işlər üçün!

Daim öndə gedəsən,
Xoş arzuna yetəsən.
Çiçək kimi bitəsən,
Şirin görüşlər üçün!

Yar yarından yarıya,
Nə köhnələ, qarıya.
Ulduz kimi parlıya,
Barış - öpüşlər üçün!

Mövlud düzü haraylar,
Doğru sözü haraylar.
Qur özünə saraylar,
Yaşa gülüşlər üçün!..

2004
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GÖZƏLLİK NÖVRAĞI

Gözəlliyin tərəfində olmuşam,
Məclisində, tərifində olmuşam.
Sevincindən boşalmışam, dolmuşam,
Heç ürəyim usanmadı bu yolda!

Qaya qalxdı, uca zirvə, dağ aşdı,
Çəmən keçdi, düz adladı, bağ aşdı.
Necə aşdı? Alnı açıq, ağ aşdı,
Yorulmadı, dayanmadı bu yolda!

Həvəs oldu, nəfəs oldu imdadı,
Nəğmə oldu, xoş səs oldu imdadı.
Bir görk oldu, bir dərs oldu imdadı,
Qaralmadı, bulanmadı bu yolda!

Duruluğa, büllurluğa yön aldı,
Genişliyə, açıqlığa yan aldı.
Şöhrət oldu, şövkət oldu, şan oldu,
Budanmadı, talanmadı bu yolda!

Pöhrə verdi, min şüy verdi budağı,
Məskən seçdi ucalmağa göy tağı.
Mövlud Teymur, bu gözəllik növrağı
Yandırıbdır düşmən, yadı bu yolda!

2007
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HƏR KƏS İŞİNƏ BAXA

Yolçu yola çıxanda,
Qarşıya, önə baxa.
Öz yoluyla düz gedə,
İşığa, günə baxa!

Zülmətə xoş getməyə,
Nadana tuş getməyə,
Kövrəyi daş etməyə,
Qaya döşünə baxa!

Ürəyi parlaq ola,
Gözləri çıraq ola.
Göyü ağappaq ola,
Dumana, çənə baxa!

Mövlud, həqiqətdi bu,
Namərd şərdə boğuldu.
Haqqa təməl qoyuldu,
Hər kəs işinə baxa!

2008

DÜZ SÖZ

Düz söz! Haqq söz!
Doğru söz!
Edir yara bağrı söz.
Baxmır pula, vara söz,
Çəkir pisi dara söz!
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Yalan danışma deyir,
Düz yolda çaşma deyir!
Həqiqətə tərəf dur,
Məhəbbətə tərəf dur!
Vətən, millət qədri bil,
Namus, qeyrət qədri bil!
Allahla təmas yaşa,
Ona qulaq as yaşa.
Düz söz, haqq söz, doğru söz,
Salır insanı başa!
Edir könlü duru söz,
Deyil adi, quru söz!

2007

BURDA

Burda gəncliyimin ilkin çağları,
Ömrümün baharı, yazı qalıbdı.
Vüqarlı dağları, yaşıl bağları,
Ərköyün günləri, nazı qalıbdı.

Çəmən dolaşardım, yamac gəzərdim,
Hər gülün qəlbini oxşar, bəzərdim.
Bənövşə dərərdim, nərgiz üzərdim,
Əlimin çöllərdə izi qalıbdı.

Yığışıb yol boyu quşlar dinərdi,
Marallar zirvədən axıb enərdi.
Yanğışı bulaqda, çayda sönərdi,
Heyif ki qırılıb, azı qalıbdı!
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Hardadır nübarı çox olan bağlar,
Salxımı sallanan üzümlü tağlar.
Ağlağan söyüdlər, ağcaqovaqlar,
Sizdə ürəyimin sözü qalıbdı.

Uçur xəyal quşum “Meşəbaşı” nda,
Anır o günləri bir arx başında.
Fikri dolaşıqdı qoca yaşında,
Cavan ağaclarda gözü qalıbdı!

Mövlud bu yerlərə çoxdan gəlmirdi,
Gəlib kövrəlməyi belə bilmirdi.
Bu nə möcüzədi, bu nə sehirdi,
Hər yalda, yamacda səsi qalıbdı!

Brovdal kəndi,
1999

MİNNƏTDARAM ÖZÜM SƏNƏ
Unudulmaz, böyük sənətkar,  

qohum Xanqulu Həsənova

Kəndimizdə bir Xanqulu var idi,
Allah qulu, Tanrı qulu var idi.
Haqq, həqiqət, doğru yolu var idi,
Yaşayardı zəhmət, hünər, iş ilə!

Sazbənd idi, tar-nağara ustası,
Tükənmirdi, nə həvəsi, murazı.
Çox xoş idi ona sənət havası,
Saz çalmaqdan usanmazdı bir gilə!
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Nağaranı min çalara salardı,
İnanmazdın zildə, pəstdə o tardı.
Zalım oğlu yandırardı, yaxardı,
Barmaqları ortaq idi zər-ləllə!

Aman Allah, ilahidən vergiydi,
İş otağı muzey idi, sərgiydi.
Məktəb idi, bir dərsiydi, görkiydi,
Dinləyəndə qalardın heyran belə!

Havasına uçunan da dəliydi,
Qanmayan da, o qanan da dəliydi.
Yanmayan da, o yanan da dəliydi,
Məcnun kimi düşmüşdü səhra, çölə!

Mövlud, onda dərya idi istedad,
Tükənməyən arzu, həvəs, eşq, murad.
Minnətdaram özüm sənə, ey həyat,
Yetirmisən belə oğul yurd, elə!

Buynuz kəndi, 2002

BAKI KÜLƏYİ

Ay Bakı küləyi, nə bərk əsirsən,
Bıçaq tək çərtirsən, ütür, kəsirsən.
Gülün budağına divan tutursan,
Çiçəyin qolunu qırıb atırsan.
Bu nə qəsdi – qərəz, bu nə hikkədir?!
Xislətin acıdır, lap tünd sirkədir!



231

Qəlbimin sazı
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zəhərə döndərdin ömrümüzü sən,
Küsdürdün çəməni, çölü, düzü sən!
Kor öz tutduğundan əl çəkməyən tək
Sən də əl çəkmirsən Bakıdan, külək?!

2001

SƏN NİYƏ YARANDIN

Məhhəbət yeridi, sevgi yeridi,
Sevən ürəklərin eşqi, yeridi!
Burda Leyli yazıq, Məcnun dəlidi,
Sən niyə yarandın dünya, a dünya!?

Axdın bulaq kimi, axdın çay kimi,
Açdın qucağını hərdən ay kimi,
Göründün xoş kimi, gah əzvay kimi,
Sən niyə yarandın dünya, a dünya?!

Mini dönük çıxdı, biri düz çıxdı,
İpək sətin çıxdı, astar üz çıxdı.
Belə deyilənlər bir yox, yüz çıxdı,
Sən niyə yarandın dünya, a dünya?!

Yaxşıya çor dedin, pisə gül dedin,
Nahaqqa sağ dedin, haqqa öl dedin.
Kiçik qarışqaya böyük fil dedin,
Sən niyə yarandın dünya, a dünya?!

Mövludun qədrini niyə bilmədin,
Qədir ağacını öyə bilmədin.
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Niyə xəcalətdən itib-ölmədin,
Sən niyə yarandın dünya, a dünya?!

2000

HÖKM

İlahi varlığın damlasıyam mən,
Güllü baharıyam, tər yazıyam mən.
Oxuyan şəlalə avazıyam mən,
Dərə salonumdu, dağ salonumdu!

Yorulmaq bilməyən çay səsi məndə,
Dağların ətirli nəfəsi məndə.
Palıdın tükənməz həvəsi məndə,
Qırılsın qul kollar şah qanunumdu!

Hökmüm hökm olub, fərmanım fərman,
Meşəyə qəsd edən nadandır, nadan.
Belə zümrələrə vermərəm aman,
Qəzəb qılıncımdı, kin qalxanımdı!

2000

MƏNİ DÜNYA TANIDI

Mən nə geri çəkildim,
Nə qabağa can atdım.
Qaldım öz qiyafəmdə,
Nə də səhv addım atdım!

Tələsmək də yad oldu,
Ünvanıma, adıma.
Lazım olanda düşdüm,
Həm də mindim atıma!
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Yolum müqəddəs oldu,
Müqəddəslər içində.
Özümü xoş hiss etdim,
Təmiz səslər içində!

Şanım-şöhrətim oldu,
Sadəliyim elimdə.
Məni dünya tanıdı,
“Vətən” deyən dilimdə!

2004

AYRILA BİLMƏDİM

Nə gözəl kəndimiz, yurd-yuvamız var,
Gül-çiçək ətirli xoş havamız var.
Demə, dərdə dərman həb-dəvamız var,
De loğman yanına gedən olarmi?!

Burdadır sağlam can, gümrah bədən də,
Çətin az tapılar burdan gedən də!
Başımız üstündə nəğmə ötən də, -
Quşların hesabı, heç sayı varmı?!

Qartallar qıy vurur dağlar başında,
Kəkliklər oxuyur qaya, daşında.
Yaşılbaş sonalar hey çığrışanda,
Deyərsən bu yerlər toymu, mağarmı?!

Sel-sular oynayır rəqqasə kimi,
Göydə qanad açıb durna süzürmü!?
Bilmirsən möcüzə, yoxsa ki sirmi,
Kəndimiz dəyişən yazmı, baharmı!?

Ay Mövlud, bəxtinə bu yer düşəndən,
Ayrıla bılmədin bu gözəl kənddən.
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Çünki uzaq oldun möhnətdən, dərddən,
Sonsuz sevincinin hüdudu varmı!?

1976

BİZİMKİ

Ay da uzaq qaçır bizdən, ulduz da,
Günəş də əlçatmaz olub onsuz da!
Bizim ki bu yerdi, bu gül-çiçəkdi,
Bir də köksümüzdə vuran ürəkdi.
O da düz danışır, doğru soyləyir,
Bizimki göylər yox, yerlərdir deyir!

2007

DÜŞƏRƏM

Məni yardan ayırma,
Gül bahardan ayırma.
Dövlət, vardan ayırma,
Yoxsul günə düşərəm!

Nə eləsən elə sən,
Dönmə geri belə sən.
Demə yeri belə sən
Duman, çənə düşərəm!

Əl üzündə qalaram, 
Xəyallara dalaram,
Dinc həyatdan olaram,
Səsə, ünə düşərəm!

Aydın səmam qaralar,
Gen düzlərim daralar.
Bütöv olmaz paralar,
Lap çətinə düşərəm!

Olmaz ayım, xoş günüm,
Toy- büsatım, düyünüm.
Doğmaz, parlamaz günüm,
Möhnətinə düşərəm!

2001
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QOCALIQ

Başım üstdə yel əsdi,
Dedim bu nə qovğadı?
Bülbül yanıqlı ötdü,
Dedim bu nə havadı!?.

Dağ başına qar düşdü,
Gen dünyama dar düşdü.
Saçlarım bir qarışdı,
Dedim bu nə davadı?!

Mövlud, kimdi sirr yozan,
Gəncliyimdir uduzan.
Qocalıqdır gor qazan,
Ömrün sonu nəvadı
2000

TƏBİƏTİN GÜCÜ OLSAYDI MƏNDƏ

Təbiətin gücü olsaydı məndə,
Qoymazdım qocala pip, palıd, dəndə.
Kolları vaxtından tez qurudardım,
Tikanı boğardım dumanda, çəndə!

Səsini kəsərdim coşan küləyin,
Bir tufan eylərdim tufanın üstə.
Qopan qasırğanın, çaxan şimşəyin,
Tökərdim odunu odunun üstə!

Leysan yağışları, top doluları,
Susdurub yerində karıxdırardım.
Nurlu asimanı, açıq səmanı,
O anda məhbəsdən buraxdırardım!
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Qoymazdım başını qanqal qaldıra,
Basa otlaqları əvən-kövənci.
Qayalar başında bayraq edərdim,
Əzgili, yemşanı, qızıl zirinci!

Ətirli güllərə meydan açardım,
Verərdim cilovu gözəlliklərə.
Deyərdim bu dağlar, dərələr sizin,
Çapın atınızı belədən-belə!

Uçan qartalları milyon edərdim,
Ötən bülbülləri qoymazdım yetim.
Təbətin gücü olsaydı məndə,
Gözəllik önündə pisi əyərdim!..

2000

DƏRDİMDƏN DANIŞMAYIN

Dərdim Kürü daşdırar,
Baba dağı aşdırar.
Dünyanı qarışdırar,
Dərdimdən danışmayın!

Dərdim dərində yatıb,
Xeyir- şərində yatıb.
Ürək yerində yatıb,
Dərdimdən danışmayın!

Vulkanmı, püskürtümü,
Didib tökür könlümü.
Soldurub qəlb gülümü,
Dərdimdən danışmayın!

Dərdim başımdan aşır,
Bu göz yaşımdan daşır.
Məni dipdiri asır,
Dərdimdən danışmayın!

2006
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KİMƏ DEYƏK

Araz axır milyon ildir,
Bizə nə dərd,ələm olub.
İki əsrdir qəlbimizə
Aşıb-daşan qəmlə dolub!

Bu sahildən o sahilə
Addımlaya bilməyirik.
Doğmamızı biz yaxından,
Gedib duya bilməyirik!

Kimə deyək dərdimizi,
Kimdi bizi başa düşən?!
Kimdi yumşaq kreslodan
Qalxıb çınqıl daşa düşən?!

Heç kim düşmür irəliyə,
Qorxur sonra geriliyə!
İstəməyən ölkələr də
Desin ona “kimsən” deyə!

Quzu neynər canavara,
Şirlər aslan tərəfdədi.
Dovşanların nə olsun ki,
Adı dildə, tərifdədi!

Nə ədalət, nə düzgünlük,
Bunlar təkcə sözlərdədir.
Hökm, fərman, qayda -qanun,
Zorda, gücdə, dizlərdədir!

1989
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NAMƏRD ÜZÜNDƏN

Hayıf mənim yumşaq, həlim üzümdən,
Hayıf mənim şirin-şəkər sözümdən.
Hayıf mənim dirsəyimdən, dizimdən,
Sıyrıldı, qanadı, namərd üzündən!

Yanıram halıma, yazıq canıma,
Közövlü canıma, yanıq canıma.
Sınıqlıq gətirdi sınıq canıma,
Ürəyim yaradı namərd üzündən!

Eləmə yaxşılıq, Mövlud, qanmaza,
Anlamaz düz söz də desən anmaza.
Yanma bu dünyada heç vaxt yanmaza,
Vətən də paradı namərd üzündən!

1992

SÖZƏ BAX

Bizdən nə istəyirsən,
Ay Allahın bəlası.
Niyə yalan deyirsən,
Ay Allahın bəlası!

Biz ki düzük, doğruyuq,
Nə cibgir, nə oğruyuq.
Nədən düşürsən duyuq,
Ay Allahın bəlası!

Ağa qara yaxırsan,
Tama para yaxırsan.
Sağa yara yaxırsan,
Ay Allahın bəlası!

Nə vaxt düzələcəksən,
Danışıb güləcəksən.
İmana gələcəksən,
Ay Allahın bəlası!
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Mövlud haqq tərəfdədi,
Üzü ağ tərəfdədi
Sözə bax!... tərəfdədi,
Ay Allahın bəlası!

1998

ÖLDÜRÜR

Şeri, sözü öldürən,
Görən gözü öldürür.
Əyrini meyyar görən,
Haqqı, düzü öldürür!

Anlamır anlatmağı,
Danlamır danlatmağı,
Bacarmır canlatmağı,
Eşqi, hissi öldürür!

Uçanı göydən edir,
Amanı heydən edir.
Məzəni meydən edir,
Şirin səsi öldürür!

Mövlud, qoyma yıxıla,
Yandırıla, yaxıla.
Göz görəsi çıxıla, -
Yaxşı kəsi öldürür!

2000

ADI QALIB

Şair Daşdəmir Zülfüqarovun xatirəsinə

Tənha yaşadı,
Tənha da getdi.
Qayıtmaz geri
Bir daha, getdi!

İşıqlı idi
Sakit, həlim o.
Qolboyun idi
Obam, elim o!
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Bir Gərdənəydi,
Dərin dərəydi.
Bir Şaxşaxaydı,
O bənd-bərəydi!

Gördüm gəlirdi
Kərimdaşdan o.
Söhbət salardı
O dağ-qaşdan o!

Vətənin, yurdun
Əsl oğluydu.
Ərən, ər idi
Bir Koroğluydu!

Vüqar dərsini
Bənd- bənd bilirdi.
Qürur dərsini
Zübrüd bilirdi!

Şair idi o, -
Pak, büllur, təmiz.
Mehriban idi,
Hamıya əziz!

Bəs nədən ölüm
Apardı onu?!
Eldən, obadan
Qopardı onu!

Adı qalacaq
Xatirələrdə.
Necə ki qalıb
Sözdə, şeirdə!?.

Noyabr, 2015

DƏRD

Dərdi dağa verdilər,
Dağ da dərdi almadı.
İnsan üzü bərk olub,
Aldı, yerə salmadı!

İndi dərdin içində
Çapalayan insandı.
Bu dünyada dərd nədi,
Ancaq duyan insandı!

2000
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NƏ GÜNDƏYƏM MƏN

Görün nə gündə, nə gündəyəm mən,
Dumanda, çəndə, çiskindəyəm mən.
Günlər içində nəs gündəyəm mən,
Gen dünyam yaman daraldı getdi!

Qovda- qaçdayam gecə, gündüz də,
Qalmadı məndə sifət də, üz də.
Elə dedilər qapıda gözdə,
Gözümün kökü saraldı getdi!

Düzələn işə bir qulp qoydular,
Qarpız istədim, turp qoydular.
Yordular məni bitab qoydular,
Başım üstünü qar aldı getdi!

İşıqlı günüm, dedim, hardasan,
Gəl çıx yoluma, yetim, hardasan?!
Min dəfə öldüm, getdim, hardasan,
Ağ bulaqlarım qaraldı getdi!

İndi qəm məni başına alıb,
Qəlbim daşına-daşına qalıb.
Elə Mövludun yaşına qalıb?!
Sönmüş ocaqdan qor aldı getdi!..

2002
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DÜNYA NƏYƏ GƏRƏKDİ

Sevincindən qəmi çox,
Dünya nəyə gərəkdi.
Bir yöndəmi, çəmi yox,
Dünya nəyə gərəkdi!?

Gah ağdı, gah qaradı,
Gah bütöv, gah paradı.
Ağzı, burnu yaradı,
Dünya nəyə gərəkdi!?

Həkimi yox sağalda,
Üz- gözünü ağarda.
Olub dəcəl, cığal da,
Dünya nəyə gərəkdi?!

Sükuta hay- haraydı,
Gah büsatdı, gah vaydı.
Dılğırlara bir taydı,
Dünya nəyə gərəkdi!?

Mövlud saymır heç onu,
Bilir qanmaz, gic onu.
Sanır sonu puç onu,
Dünya nəyə gərəkdi!?.

1988
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DƏRD

Mən qaçanam, o axtaran,
Harda olsam tapır məni.
Əjdaha tək ağzın açıb,
Aman vermir, qapır məni!

Yeyir içdən uf da demir,
Mən təmizə saf da demir.
Çıxarmayır bir səs- səmir,
Atıb insaf, mürvətini!

Mən yazığa bir od qoyur,
Nə baş- beyin, nə ord qoyur.
Ürəyimə bir çat qoyur,
Çıxır başdan tüstü, çəni!

Qoymur ömrü vuram başa,
Vətən olum vətəndaşa.
İzim düşsün bir sal daşa,
Qorusunlar xatirəmi!

2007

DAŞA DƏYDİ

Mən elə bil bu dünyaya daş gəldim,
Daşdan çıxdı çörəyim də, duzum da.
Elə bil ki, dərdə, qəmə tuş gəldim,
Daşa dəydi istəyim də, arzum da!
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Sağ istədim, sola düşdü güzarım,
Vaxsız soldu, həşəm oldu gülzarım.
Külək əsdi, qışa döndü baharım,
Ərimədi sırsıram da, buzum da!

Günəş mənə istisini vermədi,
Ocağını, tüstüsünü vermədi.
Ay da gəlib qoltuğuma girmədi,
İşığında isinim də, qızım da!

Soyuq kəsdi dörd yanımı, qış oldu,
Ömrüm- günüm nəs günlərə tuş oldu.
Ürəyim də bir çırpınan quş oldu,
Uçammadı ördəyim də, qazım da!

Göl istədim, gölmə düşdü payıma,
Çaylar gəlib qarışmadı çayıma.
Hay da verdim, hay gəlmədi hayıma,
Yubanmışdı baharım da, yazım da!

Cürət məndən, sürət məndən qaçmışdı,
Qapısını başqasına açmışdı,
Hardan gəlib ilan məni sancmışdı,
Heç bilmədi dostum, oğlum, qızım da!

Çapaladım ömrü boyu həyatda,
Gün görmədim işıqlı kainatda!
Elə indi, bu gün də, bu saat da:
Bu söz gəzir dodağımda, ağzımda!
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Mən elə bil bu dünyaya daş gəldim,
Daşdan çıxdı çörəyim də, duzum da.
Elə bil ki, dərdə, qəmə tuş gəldim,
Daşa dəydi istəyim də, arzum da!

Fevral, 1992

BU, HAMIYA AİDDİR

Düzdür atalar sözü,
Bir gün acsan, bir gün tox.
Nə yerində deyilib:
Bir gün varsan, bir gün yox!

Bitkin məna, ifadə,
Onda artıq, ziyadə!..
Çox deyilir dünyada:
Bir gün varsan, bir gün yox!

Bu, hamıya aiddir,
Qul, ağaya aiddir.
Hər canlıya aiddir:
Bir gün varsan, bir gün yox!

Dünya fani, gididir,
İştahası itidir.
Məni yaman incidir:
Bir gün varsan, bir gün yox!
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Mövlud, aciz qalmışam,
Xəyallara dalmışam...
Başımda səhər, axşam:
Bir gün varsan, bir gün yox!

2000

QİBLƏM MƏNİM

Bircə an da, saat da,
Gün görmədim həyatda.
Bu boyda kainatda,
Bişmədi kündəm mənim!

Qaldım açar- kiliddə,
Hünərin var kirit də!
Öldürmüsən, dirilt də,
Gülmədi didəm mənim!

Sınqın, ağlamsınayam,
İtmiş harayam, hayam.
Seləm, axınam, çayam,
Yoxdur bir bəndəm mənim!

Məni qurtarsın dərddən,
Bu mərdi az namərddən.
Bir də görməyim sitəm,
Hardasan qibləm mənim!?

2006



247

Qəlbimin sazı
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BAXDI

Hələ də mənimki gətirməyibdi,
Bağçası bəhrə- bar yetirməyibdi.
Oyunu qurtarıb bitirməyibdi
Sınıb əldə qalıb çiling, ağacı!

Yordu “Çilingağac” oyunu məni,
Bürüdü üstümü dumanı, çəni.
Yığıldı, daraldı ömrümün eni,
Uzunu etmədi mənə əlacı!

Dərdim sonsuz oldu, kədərim hədsiz,
Qaldım Məcnun kimi şəhərsiz, kəndsiz.
Oldu aşıb-daşan selim də bəndsiz,
Asıldı qayadan şəlalə saçı!

Qurtara bilmədi zülmün odundan,
Danışdı Cavanşir, Babək adından.
Çıxmadı Koroğlu bir yol yadından,
Görmədi üzünü o Nigar bacı!

Buludlar içində ayım da itdi,
Ulduzlar yox oldu, sayım da itdi.
Sovqatım, püştüm də, payım da itdi,
Baxdı zaman, dövran mənə qıyqacı!

2007
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ÖZÜ BİLDİ

Dərd çəkməkdən içim yandı,
Kül- külfətim, köçüm yandı.
“Niyə” yandı, “neyçün” yandı,
Odum bildi, közüm bildi!

Qoydu əyni yalın məni,
Bağrı çarpaz- çalın məni.
Üzə qırış, saça dəni,
De kim verdi? Dözüm bildi!

İnsan zülmə tablayarmış,
Qüvvəsini toplayarmış.
Ortaya de nə qoyarmış,
Bunu təkcə özü bildi!

2008

DOLU QALDIM

Hey işlədim, nəyim artdı dünyada,
Nə çörəyim, suyum artdı dünyada.
Nə şənliyim, toyum artdı dünyada,
Dolu qaldım möhnət, kədər içində!

Sevinc məndə qol- budağı kəsili,
Bilinməyir soyu, kökü, əsili.
Nəcabəti, ulu, zatı, nəsili,
Dolu qaldım qubar, qəhər içində!
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Düşünməyin mənası da olmadı,
Heç atası, anası da olmadı.
Sevgilisi, sonası da olmadı,
Dolu qaldım hünər, zəfər içində!

Qurumadı paltarlarım əynimdə,
Acizləşdim, nə eləyim, neynim də?!
Açılmadı qırışım da, eynim də,
Dolu qaldım yollar, izlər içində!

Bu dünyada üz tutanım olmadı,
Ürəyimə bir yatanım olmadı.
Həftəm keçdi, bir dinc anım olmadı,
Dolu qaldım bu əsrlər içində!

2009

NƏ VAXT OLAR  
GÜLƏR BƏNDƏ

Dərd çəkməkdən qaxac olduq,
Biz sevincə möhtac olduq.
Nə bir çarə, əlac qıldıq,
Əziyyətə, dözülməzə!

Gecə, gündüz gün görmədik,
Əyriləri çin görmədik.
Dinsizlərdən din görmədik
Dua etsin dərd, mərəzə!
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Qaldıq fikri duman, çəndə,
Nə vaxt olar gülər bəndə?!
Səs də düşər elə, kəndə:
Dərələrdən çıxdıq düzə!

1995

YÜKSƏLƏK

Yanıram boş keçən günlərimə mən,
Həyatı daş keçən günlərimə mən.
Qoşmadım baş keçən günlərimə mən,
Oxuyum, ucalım, çatım zirvəyə,
“Sevirəm mən səni, ey həyat” – deyə!

Nizami, Füzuli azmı iş gördü,
Əməklə, zəhmətlə saraylar hördü.
Bu gərgin zəhmətdə yüksəliş gördü,
Sabir, Rəsul, Vurğun, Hüseyn Cavid,
Koroğlu, Cavanşir, Babək ər, igid!

Çox- çoxdur yolundan büdrəyən, azan,
İndi az tapılar oxuyan, yazan.
Bülbüldür oxuyan, qarğadır pozan,
Gedək gələcəyə zəhmət gücüylə,
Yüksələk, yüksələk sənət gücüylə!

2000
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ONA OXDU

Kəlmə-kəlmə bitdim mən,
Misra-misra ucaldım.
Naxələfin başına
Vura-vura alçaltdım!

Bilmədi zər qədrini,
İtirdi ər qədrini.
Qorudu şər qədrini,
Ona oxdu xeyir adım!

Seçmədi ağ, qaranı,
Düşündü macəranı.
Vurdu neçə aranı,
Tutdu yönünü yadın!

Lənətə gəlmiş adı,
Mənimçün ölmüş adı.
Puçdu, qırıqdı zatı,
Gözlərindən aradım!

2007

OLUBDU

Aldanılan, aldadan,
Hər əsrdə olubdu.
Hər mahalda, hər kənddə,
Hər şəhərdə olubdu!

Deyirsən olmaz, olur,
Zibeydə, Solmaz olur.
Həm ülgüc, almaz olur,
Min-min cür də olubdu!

Kəsir, atır, doğrayır,
Nə axtarır, arayır.
Nə yoxlayır, nə sayır,
Bəd, şümür də olubdu!

Kəlləsi daz dünyadı,
Yaxşısı az dünyadı.
Yerişi qaz dünyadı,
Hər ömürdə olubdu!

Mövluddan demək qalır,
Mənəvi kömək qalır.
Niyə əyrilik olur,
Düz fikir də olubdu!

2008
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ATDI ŞAİRLİYİ

Nə elə şairdi, nə elə nasir,
Qalıbdı eləcə aralıqda o.
Olub qaranəfəs, çata bilməyir,
Qalıb axsaq atda, kor ulaqda o!

Qara camaatın içərisində,
Basır hapa- gopa, dahiyəm deyir.
Di gəl üç kəlməni yaza bilməyir,
Pərt də eləyəndə zahiyəm deyir!

Nə Əlidən oldu, nə də Vəlidən,
Qaldı elə belə qiyafəsində.
Atdı şairliyi, nasirliyi də,
Göründü ar, həya, abır üzündə!

2009

TƏBİƏTİN HÖKMÜ

Şəhərdə bir külək, tozanaq qopdu,
Göydə quş əvəzi - min varaq oldu.
Ağ kağız qarışdı qara kağıza,
Hər ağac başında bir bayraq oldu!

Qatdı qabağına əsirlər kimi,
Qaçırtdı yiyəsiz- yesirlər kimi.
Yarpaqlar yaralı müqəssir kimi,
Küləklər əlində bir dustaq oldu!
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Gah ora atıldı gah bura düşdü,
Çuxurdan adlayıb, çuxura düşdü,
Qışın pəncəsində qubara düşdü,
Birdən zaman dönüb badalaq oldu!

Çıxdı cızzığından qudurdu külək,
Şəhərə elə toy tutdurdu külək.
Budaqlar yan üstə dilədi kömək,
Bu nə dövran oldu, bu nə çağ oldu!

Mövlud, təbiətin hökmü yamanmış,
Ona qan udduran demə zamanmış.
Qudurğan küləkdən, soyuqdan yanmış
Baharda göyərən bağça, bağ oldu!

1994

HAQQA MEYİL SALAN DAĞLAR

Asimanı dəlir, didir,
Ucu ərşdə olan dağlar.
Təptəzədir, yepyenidir
Nuh Nəbidən qalan dağlar!

Görkəmini dəyişməyib,
Öcəşməyib, deyişməyib.
Nə bir ürək, istək əyib,
Haqqa meyil salan dağlar!

Əzəməti şəstindədi,
Qasırğalar qəsdindədi.
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Şaxlıq, şuxluq qəddindədi,
Şimşəkdən od alan dağlar!

Qoynu qızıl laləlidi,
Şəbnəmlidi, jaləlidi.
Qərinəli, sənəlidi,
Nə saralan, solan dağlar!

Mövlud deyir daimidir,
Ötkəm kimi, sərt kimidir.
İgid kimi, mərd kimidir,
Xoş xəyala dalan dağlar!

2009

AĞACDƏLƏN

Ağacdələn, meşələrin sakini,
Dimdiyinlə orda yazdın eşqini.
Qız bildiyin ağacların köksünə
Həkk elədin canındakı sevgini!

Alqış sənin inadına, gücünə,
Məhəbbətdə oldun dönməz, vüqarlı.
Ürəyini sən bağladın özünə,
Sevən könlün baharlıdır, baharlı!

Ağacdələn, axır çatdın kamına,
Düz ürəyin, düz ilqarın var sənin.
Al günəş də həsəd çəkir şamına,
Yaşıl- yaşıl arzuların var sənin!

1994
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NECƏ DOYUM

Meşələrdi bir əsəri təbiətin,
Yeri gəlsə var kəsəri təbiətin.
Oxucusu bülbüllərdi, oxuyurlar,
Oxuduqca şirin nəğmə toxuyurlar!

Doymaq olmur bu səhnədən, mənzərədən,
O qayadan, bu zirvədən, bu dərədən.
Necə doyum al- xaralı meşələrdən,
Qəlbim ağlar bu yaralı meşələrdən!..

2002

NƏ DEYİM

Ürək, nədir məlalın,
Nə tez dəyişdi halın.
Söylə hansı bir zalım
Dəydi sənin sehrinə?!

Axı, bilirlər sənin
Yoxdur dumanın, çənin!
Niyə soldu çəmənin,
Fikrin getdi dərinə?!

Gülə tikan dəyərmiş,
Budağını əyərmiş.
Atalar düz deyərmiş
Lənət yağdır şərinə!

Səni atdan saldılar,
Başın üstün aldılar.
Daşdan- daşa çaldılar
Mən ağladım yerinə!

Qəlbi sınıq sən oldun,
Köksü yanıq sən oldun.
Yaralıya tən oldun,
Nə deyim bu sirrinə!?.

2006
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QALIB

Dünya başdan- başa olub tamaşa,
İnsanı salıbdır fikrə, təlaşa.
Dərədə olanlar qalxıbdır başa,
Başda olanlarsa ayaqda qalıb!

Yoxdu bu suala cavab söyləyən,
Düzə, həqiqətə savab söyləyən.
Bilik mənbəyinə kitab söyləyən
Ağıllı adamlar uzaqda qalıb!

Qəlbi qaralara meydan açılıb,
Mələk solub gedib, şeytan açılıb.
Bəzi ürəklərdən vicdan açılıb,
Çaxmağı çəkilib ayaqda qalıb!

Arxada qalanlar görən gözlərdi,
Ürəyi büllurlar, saf- təmizlərdi.
Dərin dəryalardı, gen dənizlərdi
Adları ağızda, dodaqda qalıb!

Mövlud, əyri düzdür, doğru yalandır,
Zaman böhtan olub, dövran ilandır.
Amma inan, sənə düzlük qalandır,
Necə ki meyvəsi bu bağda qalıb!

1991
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MƏNİ YURDDA SINA

Güzar etsən bu yerlərə,
Dostum, məni yurdda sına.
Yarayıram xeyrə, şərə,
Dostum, məni yurdda sına!

Süfrə edib ürəyimi,
Halal elə çörəyimi.
Oxuyarsan diləyimi...
Dostum, məni yurdda sına!

Hər nə desən eyləyərəm,
Yolu asan eyləyərəm.
Dağa çıxmaq diləyərəm,
Dostum, məni yurdda sına!

Mövlud sənə əhsən desin,
Yurdda qonaq sənsən desin.
Şərəfinə toğlu kəssin,
Dostum, məni yurdda sına!

1998

TOFİQ MÜƏLLİM

Məktəb direktoru Tofiq Qurbanova

Sözündə birdi,
Dözüm, səbirdi.
Bir müəllimdi,
Tofiq müəllim!

Qurbanı quzu,
Bərəkət, ruzu, -
Olub murazı,
Tofiq müəllim!
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Kimyagər alim,
Dərs, bilik, elm.
Kükrəyən selim,
Tofiq müəllim!

Hörməti böyük,
Zəhməti böyük,
Şöhrəti böyük,
Tofiq müəllim!

Yaratdı, qurdu,
Fəxr, qürurdu.
Bir direktordu
Tofiq müəllim!

Qurbanəfəndi kəndi, 2013

BİR KİMSƏSİZİN DİLİNDƏN

Qaş qaralır, axşam düşür,
Sobanı kim yandıracaq?!
Ev- eşiyi sahmanlayıb,
Lampanı kim yandıracaq?!

Bir vaxt vardı yarım vardı,
Bağçam vardı, barım vardı.
Cah- cəlalım, varım vardı,
İndi qalan mənəm, ancaq!

Fələk saydı saydığını,
Alıb getdi qoyduğunu.
Yerdə qoydu oyduğunu,
O da köksü bıçaq- bıçaq!
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Kimin ilki, kimin sonu,
Görməmişdim, gördüm bunu.
Bir şah idim, gör qulunu,
Aç gözünü, ay dünya, bax!

Süleymana qalmayan ərz,
Sənə qalmaz, sənə, əbəs.
Mövlud, burda sözünü kəs,
İnan tale, qismətə çox,
İnan o bir Allaha çox!

2003

NƏZARƏT OLMASA

Nəzarət olmasa inkişaf olmaz,
Dolular boşalmaz, boşlar da dolmaz.
Bağçalar gül açıb nübar gətirməz,
Bağlar ürəyincə bəhrə- bar verməz.

Payız yaxşı keçər, qış yumşaq ötər,
Dağların başını yazda çən örtər.
Yay avqust ayında qora bişirər,
Hamı çimərliyə qaçar, yüyürər!

Sərinlik taparlar dəniz suyunda,
Dərinlik taparlar təmiz suyunda!
Nəzarət olmasa dünya üzündə,
Məhv olub gedərsən bil ki özün də!

1996
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AYRILIQ

Bu ayrılıq hardan gəldi,
Hər çətindən, dardan gəldi.
İstəmirəm ayrılığı
Cənublu dostum, bu nədi?!

Hicran dərdini çəkməkdən,
Bir çöpə dönmüşəm, çöpə.
Qarı düşmən yol verməyir,
Aşım, gəlim yüz dağ, təpə!

Deyəm: Qardaş, səni görmək,
Arzum olub yüz əlli il,
İndi sənin yanındayam,
Ölsəm də dərdim yoxdu, bil!

1982

AĞIR YARA

Sən Araz dərdimi ulduza demə,
Günəşə, bahara, payıza demə.
Sən Allah, Qoşqara, Murğuza demə,
Ürəyi çatlayar, bağrı yarılar!

Bu dərd ağır dərddir, ötəri deyil,
Bizi incidəcək hər ay, hər fəsil.
Bu dərd bir insanın kədəri deyil,
Bu dərdi çəkməkdən millət yorular!
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De kim paraladı bütöv bir xalqı,
Daim qoruyurdu doğrunu, haqqı!
Dəydi bir namərdin bizə şallağı,
Hələ də ağrısı, sızıltısı var!

Tarixdən silinməz bu qara ləkə,
Mən yazdım, rəssam da bu dərdi çəkə!
Göstərsək bilməyən yadlara, bəlkə,
Bu ağır yaraya bir məlhəm olar!..

1989

BAL YE

Bal ye möhkəm ol,
Al ye möhkəm ol.
Yaşa yüz il də
Qal, ye möhkəm ol!

Canın sağ olar,
Gücün dağ olar.
Üzün ağ olar,
Bal ye möhkəm ol!

“Neynim” deməzsən,
Həkim deməzsən.
Dərd, qəm yeməzsən,
Bal ye möhkəm ol!

Mövlud düz deyir,
Yaşa yüz, deyir.
Xeyirdir, xeyir,
Bal ye möhkəm ol!

1999
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XƏSTƏ ÖVLAD

Heç kim, heç vaxt istəməz,
Övladı xəstələnə.
Düşə xəstəxanaya,
Ala dərman, yod, iynə!

Gündə gedə yanına,
Fikir verə canına,
Düşdümü heç sahmana,
Yoxsa qalıb pis günə!?

Neyləsin ata yazıq,
Oğlu arıqdır, arıq.
Dərd deyilmi bu artıq,
Ata düşüb çətinə!

Çəkir övlad qəhrini,
Gecə-gündüz fikrini.
Atıb dərdi-sərini
Dözür qışın sərtinə!
Heç kim, heç vaxt istəməz
Övladı xəstələnə!

1983

ÇIXILMAZ HALA DÜŞDÜM ...

Çox olub gecələr səhərə kimi
Fikirlər əlindən yata bilmədim.
Hər şeyi dərindən düşündüm, andım,
Çox şeyi başımdan ata bilmədim!

Görən mənə dedi bəxtəvərə bax,
Necə şux görkəmi, boy-buxunu var.
Daha bilmədilər tutub yaxamdan
Məni silkələyir hər an qəm, qubar!

Özüm də bilmədən bu hala düşdüm,
Ömrüm aram-aram, sakit keçmədi.
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Kədər bulağından doydum deməyib,
Sevinc bulağından bir yol içmədim!

Dünyanın min cürə dərdi, möhnəti,
Mənim ömrüməmi qalıbdı görən.
Bəlkə də, çox şeyi bildiyim üçün -
Belə bir çıxılmaz hala düşdüm mən!

1983

KÖKDƏN DÜŞDÜ TELLİ SAZIM
 

Arzularım çin olmadı,
Quşum göyərçin olmadı .
Nə ot, nə biçin olmadı,
Quraq keçdi ömür yazım!

Payız məni payızladı,
Soyuq məni ayazladı.
Sağlam canım buz bağladı,
Niyə çox olmadı azım!

Mövlud Teymur, az gileylən,
Ağlar qaldı hey güləyən.
Nə qazandı de biləyən,
Kökdən düşdü telli sazım!

2001
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ƏLLİ YAŞDA

Əbədi arağın daşını atdım,
Gözünü çıxarıb, qaşını atdım.
Ayağını qırıb, başını atdım,
Sevindim nə gözəl bir iş görmüşəm!
Əllidə içməyim nəyə gərəkdi,
Canımdan keçməyim nəyə gərəkdi.
Nə ətdi, nə balıq, nə də çörəkdi,
Ağlayan, sızlayan xəstə ürəkdi,
İçmədim özümdə vərdiş görmüşəm!
Düşündüm nə gözəl bir iş görmüşəm!?
İradə sahibi dedilər mənə,
Götürdün ən ağır yükü çiyninə,
Daha heç nə olmaz sənin eyninə!..

2001

HAQQI SALARSAN YADA

Doğru danış, doğru din,
Olmasın nə bir səhvin.
Onda açılar kefin,
Toyun, büsatın olar!

Qəm gölünə getməzsən,
Canı üzgün etməzsən.
Yorğun, əzgin etməzsən,
Gücün, səbatın olar!

Dağ üstdə dağ qoyarsan,
Düşmən bağrın oyarsan.
Kimdi dostun duyarsan,
Qolun, qanadın olar!

Qartal kimi uçarsan,
Asimanı qucarsan.
Dostun kimdi duyarsan,
Arzun, muradın olar!
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Yox deməzsən həyatda,
Var gəzərsən buludda.
Haqqı salarsan yada,
Şöhrətin, adın olar!

2006

ƏBƏDİDİR

Müəllimə dərsdə qulaq asdımsa,
Hər verilən tapşırığı yazdımsa,
Hər sözünə, kəlməsinə qızdımsa,
Demək, mənim gələcəyim yaxşıdı,
Hədər getməz bu əməyim, yaxşıdı!

Allah, Vətən, Ana, Ata, Müəllim...
Hamı yaxşı dərk eləyir kimdi, kim?!
Səcdəgahım, qibləgahım, həm yerim,
Demək arzum, xoş niyyətim yaxşıdı,
Sədaqətim, məhəbbətim yaxşıdı!

Mən onlarsız, onlar mənsiz olmayıb,
Çəmən gülsüz, gül çəmənsiz olmayıb.
Bağrım başı duman, çənsiz olmayıb,
Gün istədim, bəxş etdilər, yaxşıdı,
Yerə, göyə nəqş etdilər, yaxşıdı!

Mövlud Teymur ucalıqdan yazıbdı,
Nəzakətdən, xoş qılıqdan yazıbdı.
Ədalətdən, düzdən, haqdan yazıbdı,
Əbədidir, dəyərlidir sözlərim,
Tək onları görüb, görür gözlərim!

1981
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ƏHMƏD BABA ZARATLIYA

Uca Baba dağlıdı,
Əhməd Baba Zaratlı.
Xoca Baba dağlıdı,
Əhməd Baba Zaratlı!

At çapıb, yollar yorub,
Nə usanıb, nə durub.
Dağlarda büsat qurub,
Əhməd Baba Zaratlı!

Dostluqda sadiqdi o,
Xoş rəftar, qılıqdı o.
Çox doğru, dəqiqdi o,
Əhməd Baba Zaratlı!

Əsil- köklü, soyludu,
Haqq, həqiqət yoludu.
Köksü nəğmə doludu,
Əhməd Baba Zaratlı!

Mövlud, Allah quludu,
Nur, sabahın oğludu.
Qəribşahın oğludu,
Əhməd Baba Zaratlı!

İsmayıllı, 2014
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İŞIQ SAÇAN

Müəllim ən gözəl peşədir, peşə,
Hörmətlə çəkilir adı həmişə.
Görmədim bircə yol həvəsdən düşə,
Maaşı azsa da, pulu azsa da!

Ömründə demədi bir yol usandım,
Əbədi düzlükdür söylədi andım.
Bu eşqlə, həvəslə günəşdi sandım,
Gündüz işləsə də, gecə yazsa da!

O sönmək bilmədi, şam kimi yandı,
Hər sözü, kəlməsi çiçək açandı.
Adı nur paylayan, işıq saçandı,
Beləcə adlandı hər eldə o da!

1991

DE SƏN HARA, MƏN HARA

Bağımda gül əkənəm,
Ləki özüm çəkənəm.
Halala göz dikənəm,
De sən hara, mən hara!?

Var düz yolum, əqidəm,
Öz əhdimə sadiqəm.
Adəm oğlu, çəkmə qəm,
De sən hara, mən hara!?
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Sən yüyəni satılmış,
Mən həyata qatılmış.
Niyə qaşın çatılmış?
De sən hara, mən hara!?

Mən Mövludam, pir adam,
Sözündə tək, bir adam.
Sənsə paxıl, sirr adam,
De sən hara, mən hara!?

2006

KÜY-KƏLƏK

Daha biz deyəni qəbul eləmir,
Özünü şah sanır, bir qul eləmir.
Varlığı bir palan, bir çul eləmir,
Eşşək dönüb indi guya bəy olub!

Kişi qırığı da deyilmir ona,
Çatmır doğru nida, səs- səmir ona.
Olub yalan, böhtan bir çimir ona,
Yumulmur gözləri donuq, key olub!

Başını itirib başı olmayan,
Başına salmağa daşı olmayan.
Süfrəsində halal aşı olmayan,
Özgələr əlində indi mey olub!



269

Qəlbimin sazı
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Atıb ortalığa “soyqırım” adın,
Ancaq əli şərə çatır bədzatın.
Onsuz da qalacaq yerdə muradın,
Qatıb zir-zibili murdar şey olub!

Mən sənə nə deyim, ay zatı qırıq,
Xəbislik etməkdən olmusan sırtıq.
Bu yer kürəsinə bəlasan, artıq,
Hər sözün ay aman, kələk-küy olub!

2008

OLUB

Kül başına dünyanın,
Külü göyə sovulub.
Bax daşına dünyanın,
Daşı qum tək ovulub!

Gündüzü dərd içində,
Gecəsi şər küncündə.
Varlısı iş-gücündə,
Kasıbısa qovulub!

İşsizliyin bəlası,
Edib onu gic, ası.
Çətin açıla yazı,
Qoynu küləklə dolub!

Donub dili, dodağı,
Sönüb nurlu çırağı.
Tərpənmir əl, ayağı,
O dünyalıq ki olub!

2006

QƏBİRLƏR

Təzə qəbirlər artdıqca,
Köhnələr çıxır yaddan.
Təzə qəbirlər üstdə
Təzə güllər əkməyi
Nə nəzərdən çıxaran,



Mövlud Teymur
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

270

Nə də yoxdur unudan!
Sinəsində daşların
Mərsiyələr, ağılar!..
Başdaşında şəkillər
Elə bizə baxırlar!..
Sanki bu daş sükutdan
Bezikib, həm yorulub,
Gör necə də axırlar!..

1994

ŞENLƏNƏ-ŞENLƏNƏ

Heyif, insan az yaşayır,
Ölümlə taraz yaşayır.
Qış, payız, həm yaz yaşayır,
Yayı şenlənə-şenlənə!

Gah ümmana, gölə baxır,
Dağa çıxır çölə baxır.
O belədən-belə axır,
Çayı şenlənə -şenlənə!

Dərə keçir, dik adlayır,
Sal qaya, gədik adlayır.
Qartaldan çevik adlayır,
Qıyı şenlənə -şenlənə!

Mövlud, insan belə olub,
Meyli qızılgülə olub.
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Günü gülə -gülə olub,
Ayı şenlənə -şenlənə!

2007

YAŞA

Bu əli o ələ möhtac etmə,
Ürəyin getməyən yerə getmə.
Yaxşını sevindir, pisi didmə,
Hər yerdə deyərlər sənə: - Yaşa!

Dostuna dayaq ol, həyan dur,
Hiss et özündə rəşadət, qürur.
Harda ki, biri yaradır, qurur,
Oxunar nəğmə şəninə: - Yaşa!..

2002

ZƏFƏR ÇALDI

Mən çətini, darı gördüm,
Qışı gördüm, qarı gördüm.
Küpəgirən qarı gördüm,
Bir gözəli gözdən saldı!

Yerdə qaldı göyərmədi,
Bu nə əməl, bu nə şərdi.
Pula satdı namərd mərdi,
Məni fikir, qəhər aldı!
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Saldı dağa, saldı daşa,
Qaldı elə çaşa-çaşa.
Olmadı bir salan başa,
Ora təpə, bura yaldı!

Mövlud belə yerdə dedi,
Dünya sehir, möcüzədi,
Oğru doğru, haqq tələdi,
Əyri düzə zəfər çaldı!

2003

BƏS OLDU

Niyə qara, ağ oldu,
Niyə yaxşı, pis oldu.
Niyə bütöv, yarımçıq,
Niyə əyri, düz oldu?!

Yaxşı qəlbim yoruldu,
Əsəb telim darıldı.
Bağrım başı yarıldı,
Qarşımdakı nəs oldu!

Çəkdiklərim betərdi,
İçdiklərim zəhərdi.
Həm dərddi, həm kədərdi,
Ömrüm boyu bəs oldu!

2005
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YAZIĞI DA HEÇ GƏLMƏYİR

Heyif, dünya atır bizi,
Ocaq kimi çatır bizi.
Cod torpağa qatır bizi,
Yazığı da heç gəlməyir!

Nə vecinə getdisə də,
Son mənzilə yetdisə də,
İlim-ilim itdisə də,
Yazığı da heç gəlməyir!

Gözündə min, milyon heçdi,
Doğru, yaxşı, yaman heçdi.
Tülkü, dovşan, aslan heçdi,
Yazığı da heç gəlməyir!

Batmır yasa ölən çoxsa,
Gürcü, ərəb, zənci, ağsa...
Canlı, cansız nə var yoxsa,
Yazığı da heç gəlməyir!

Tərpənməzdi, lal -dinməzdi,
Nə sönəndi, nə sönməzdi.
Nə dönəndi, nə dönməzdi,
Yazığı da heç gəlməyir!

2007
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BİLMƏDİM

Anadan əmdiyim süd
Gözümdən gəldi o gün.
Düşdü haldan bədənim,
Sağlam canım büsbütün!

Özümdən ağır daşa,
Güc elədim götürdüm.
Onu on metr yana
Qarnım üstdə ötürdüm!

Bilmədim ki, bu işin
Çıxar Məmmədqulusu.
Boş sələyə çevrilər
Kisələrin dolusu!

Heydən düşdü, boşaldı
Canım o gündən bəri.
Hələ də mən o vaxtdan
Geri gedirəm, geri!

Anadan əmdiyim süd
Gözümdən gəldi o gün.
Düşdü haldan bədənim,
Sağlam canım büsbütün!

1997
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GEDƏM BU DÜNYADAN 
CAVAN YAŞIMDA

Qorxuram qırıla ömrümün sapı,
Gedəm bu dünyadan cavan yaşımda.
Elə bil qalmayıb canımın tabı,
Gedəm bu dünyadan cavan yaşımda!

İşlərim tökülə qala yarımçıq,
Həyatım da qala ala-yarımçıq.
Qalsın şeir dünyam mənsiz də yazıq,
Gedəm bu dünyadan cavan yaşımda!

Hələ yazılası yazılarım var,
Məndən söz istəyən xan çinarım var.
Qorxuram gülməsin üzümə bahar,
Gedəm bu dünyadan cavan yaşımda!

Dərməyim çiçəyi, öpməyim gülü,
Doyunca süzməyim ötən bülbülü.
Yığmayım bir dəstə sarı sünbülü,
Gedəm bu dünyadan cavan yaşımda!

Qismətim olmasın payız toyları,
Görməyim qızılı xəzəl ayları.
Qoyub belə qəşəng, gözəl ayları,
Gedəm bu dünyadan cavan yaşımda!

Allah, qoru məni, möhlət ver mənə,
Borcumu yetirim Vətənə, sənə.
Bir də bu cümləni deməyim yenə:
Gedəm bu dünyadan cavan yaşımda!

1989
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ÖMÜR Kİ VAR SÜRGÜNDÜ

İstək, sevgi, məhəbbət,
Qəlbdə yoxsa bil, əlbət,
Boğazdan keçər möhnət,
Keçməz zərrə duz-çörək!

Günün qara gün olar,
Bütöv, büsbütün olar.
Çəkdiyin tütün olar,
Zəqqum, acı, zəhər tək!

Tənha ömür sürərsən,
Ömrü bada verərsən.
Ağı qara görərsən,
Gözündə qara çeşmək!

Mövlud deyər nə gündü,
Bu nə səsdi, nə ündü.
Ömür ki var sürgündü,
Başında qara kötək!

2006

BU DÜNYAYA

Ehtiyac adamı qul eləyəndə,
Ayaqlar altında çul eləyəndə,
Nadan qapısına yol eləyəndə
Tüpür bu dünyaya, tüpür, dayanma!

Güvənmə heç nəyə, güvənmə bir də,
Olur başa gələn möcüzə, sirr də!
Tülkü pəncəsində qalanda şir də,
Tüpür bu dünyaya, tüpür, dayanma!

De nədi dünyada haqqın taqsırı?
Nahaqq gəzir açıq başı yuxarı!...
Görəndə hər yerdə bu nadanları,
Tüpür bu dünyaya, tüpür, dayanma!
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De, harda qalıbdı qanun gəzənlər,
Qulduru, canini tutub əzənlər?!
Əgər qabağını yoxdur kəsənlər,
Tüpür bu dünyaya, tüpür, dayanma!

1992

BU YOL DÜZGÜN YOLDUMU

Yaxşı yaxşılıq etdi,
Başa düşən oldumu?!
Haqq yolunu danan çox,
Bundan gözlər doldumu?!

Tülkü pələngə atır,
Çaqqal aslanla yatır.
Kimin ağlına batır,
Bu yol düzgün yoldumu?!

Ömür bir yol verilir,
Bu nə dərddi, bu nə sər.
Həşəm olur lalələr,
Qanqallar ötür damı!

Üzlülər yağda üzür,
Dərdi doğrular düzür.
Düzgündən düzgün küsür,
Yanır arsızın şamı!

2002
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HƏDƏR OLSUN

Heç məni itirib axtaran yoxdu,
Bir yol xəbər alıb, nə soran yoxdu.
Arxamda dağ olub bir duran yoxdu,
Duman hədər olsun, çən hədər olsun!

Tapım öz yerimi, tutum özümü,
Vüsətə gəl deyim, qucum dözümü.
Çevirim sevincə tərəf üzümü,
Kədər hədər olsun, qəm hədər olsun!

Yaxşıyla ucalım, yaxşıyla qalxım,
Çiçəklə boy atım, tər güllə çıxım.
Günəşə çinarın gözüylə baxım,
Tikan hədər olsun, kol hədər olsun!

Sevim gözəlliyi, sevim saflığı,
Qoruyum hər yerdə mən şəffaflığı.
Göstərim hamıya ucalan dağı,
Yamac hədər olsun, yal hədər olsun!

Mövlud, yaxşı dedin, yaxşı, sözünü,
Söykədin möhtəşəm dağa özünü.
Deyəndə ucaldın sözün düzünü:
Cığır hədər olsun, yol hədər olsun!

2002
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OBALARDAN,  
OYMAQLARDAN AYRILDIM

Ayrılmazdım, məni ayrı saldılar,
Bir “Ayrılıq mahnısı”nı çaldılar.
Get, gələrsən, ürəyimi aldılar,
O çöllərdən, o dağlardan ayrıldım!

Tər gülləri boynuburuq elədim,
Çiçəkləri könlü qırıq elədim.
Bu yanğımı bu yollara çilədim,
Yarpaqlardan, budaqlardan ayrıldım!

Çaylarının şirin dili, nəğməsi,
Bir nağıldı, əfsanədi hərəsi.
Sirr-sehirdi ocaqların tüstüsü
Öləziyən ocaqlardan ayrıldım!

Nərgizlərin xoş ətrinə bələndim,
Gözəlliyə sağlıq dedim, söz dedim.
Bir zanbağın istisində isindim,
Gün yandırmış o bağlardan ayrıldım!

Elə bil ki, bu başımda od yanır,
Xatirələr çözələnir, oyanır.
İndi fikrim o yerləri dolanır,
Obalardan, oymaqlardan ayrıldım!..

1999
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KEÇİR

Ağır adam ağır olur,
Yazıq olur, fağır olur.
Nə çığır, nə bağır olur,
Ömrü sakit dəmdə keçir!

Bax beləcə xoşhallanır,
Arzulanır, amallanır.
Haqqı sevir, nəsi danır,
Xoş adətdə, dəbdə keçir!

Yaxşılıqla yaşa deyir,
Ömrü vurma daşa deyir.
Meyil salma boşa deyir,
Allahlıqda, rəbdə keçir!

Din-bərəkət, ruzi dilə,
Hər obaya, yurda, elə.
Nəğmən düşsün dildən-dilə,
İli şirin ləbdə keçir!

2008

O, BÖYÜK RUHLUDU
Xeyirxah, gözəl insan Elşad Əliyevə

Xeyirxah, işgüzar, səmimidi o,
Xan çinar kimidi, sərv kimidi o.
Şair Bərgüşadlı Həbibidi o,
Çox sevir şeiri, sənəti Elşad!

Duyumlu, duyğulu, düşüncəlidi,
Arzusu, diləyi, eşqi bəllidi.
İsmayıllıya da ərki bəllidi,
Yaşadır dostluğu, ülfəti Elşad!

Göyçay şəhərlidi, qonşu ellidi,
Çaylar axarlıdı, çaylar dillidi.
O, böyük ruhludu, doğma, millidi,
Ürəkdən istəyir adəti Elşad!
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Demir bu ləzgidi, lahıcdı, tatdı,
Demir bu ögeydi, bu isə yaddı.
Ona doğma olub hamının adı,
Qoruyur bu sehri, hikməti Elşad!

Mövlud, yaxşılıqdı ürəyindəki,
Arzu-kamındakı, diləyindəki,
Onu hər görəndə sən sağ ol de ki,
Görsün bu hörməti, izzəti Elşad!

İsmayıllı, 2016

YURDUM

Yolum çəmənindən, çölündən düşdü,
Güllərin ətrini uddum doyunca.
Gəzdim şəhərini, gəzdim kəndini,
Mən səni düşündüm yollar boyunca.

Adladım bağları, meynəlikləri,
Dedim ağac olub qoynunda bitim.
Oğlunla, qızınla söhbət edəndə
Həmişə, hər yerdə mən səndən dedim.

Necə təmtəraqlı, necə gözəldi
Hər elin, hər oban, hər guşən sənin.
Atlaz geyimlidi, zümrüd donludu
Hər dağın, hər qayan, hər meşən sənin!

Könlümə min sevinc, fərəh gətirir,
Çiçəkli çöllərin, laləli düzün.
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Bütün gözəlliklər içində, vətən,
Hamıdan gözəli özünsən, özün!

1980

TÜRKÜ SÖYLƏ

Dilinə qurban, qardaş,
Türkü söylə, türkü de.
Gah ucadan, gah yavaş,
Türkü söylə, türkü de!

Ömrü qısadır qəmin,
Mən kiminəm, sən kimin?!
Axır gəldi xoş dəmin,
Türkü söylə, türkü de!

Bu səs mənim səsimdi,
Tükənməz həvəsimdi.
Türk dünyası bəsimdi,
Türkü söylə, türkü de!

Çiçəkli baharımdı,
Palıdım, çinarımdı.
Qüdrətim, vüqarımdı,
Türkü söylə, türkü de!

Ürəyimin xoş kamı,
Təbi, eşqi, ilhamı.
Nur görürəm dünyamı,
Türkü söylə, türkü de!

1989

YAZDIM HÜNƏRİNİ
Qarabağ müharibəsinin veteranı,  

hörmətli polis dostum Əli Daştiyevə

İgid oğul kimi, ərən, ər kimi,
Döyüşdün Qarabağ döyüşlərində.
Oldun hər vaxt, sərvaxt, səfərbər kimi,
Getdin önə doğru dumanda, çəndə!
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Səni qorxutmadı düşmənin xofu,
Tüpürdün kafirin üzünə tufu!
Dilində Rəsulun sərt sözü, sovu,
Haydı irəliyə söylədin sən də!

Odlu həvəsinlə od-alov oldun,
Düşməni qorxuya, hürküyə saldın.
Çəkdin qılıncını canını aldın,
Fərəhdən sığmadım yer-göyə mən də!

Yazdım hünərini, aləmə yaydım,
Səni igidlərin igidi saydım.
Verdim taleyini işıqlı, aydın,
Hallandı ad-sanın doğru da, çin də!

2014

BABALARIN YERİN TUTDU

Mənim babam aşıq olub, onunkusa zurnaçı,
Hər ikisi yurddaş olub, bir kənddəndir, bir eldən.
Toy -düyündə, mağarlarda qarazurna dinərdi,
Ara vercək aşıq babam oxuyardı könüldən!

Məclislərdə, yığnaqlarda “doydum deyən” olmazdı,
Nəğməsindən, havasından telli sazın, zurnanın.
Nə hikmət var, nə məna var o sazda, o zurnada,
Anlayardı, duyardı da oğlu, qızı obanın!
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Bu dünyada düz deyiblər irsi, irqi doğrudur,
Oğru olsa əgər ata, bil ki, oğlu oğrudur.
Aşıq babam söz qoşurdu, sinəsindən deyirdi,
Mən də axır şair oldum desəm indi yeridi!

Zurnaçının nəvəsi də gəlib oldu zurnaçı,
Pilədikcə dağı-daşı silkələdi, oynatdı.
Taleyə bax, qismətə bax, aman Allah, necə də
Babaların yerin tutdu nəvəsiylə övladı!

1986

BU YURDUN ŞAİRLƏRİ

Daşdan, kəsəkdən keçib,
Çəndən, çisəkdən keçib.
Qardan, küləkdən keçib,
Bu yurdun şairləri!

Hamar yol getməyiblər,
Tumar yol getməyiblər.
Xoş ömür sürməyiblər,
Bu yurdun şairləri!

Dərdlə qocalıbdılar,
Mərdlə qocalıbdılar.
Daim ucalıbdılar,
Bu yurdun şairləri!..

1997
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FİKİR ELƏMƏ

Xalq şairi Zəlimxan Yaquba

Vətən, torpağa həmişə bağlı,
Vüqarlı palıdsan, fikir eləmə.
Demə ki göylərim qara buluddu,
Sən nursan hər zaman, fikir eləmə!

Gördüyüm o qamət həmin qamətdi,
Hələ gəncliyinə zəmin qamətdi.
O görkəm o görkəm, o şəst o şəstdi,
Olmusan bir cavan, fikir eləmə!

Hələ bundan belə çal-çağırın var,
Möhtəşəm dağlara yol-cığırın var.
Bulaqlar başında şam -naharın var,
Olarıq söz, dastan, fikir eləmə!

Sazının sədası düşər dağlara,
Dönərik Müzəffər Şükürlü çağa.
Gedərik çayçıya o Sahil bağa,
Dinərik mehriban, fikir eləmə!

Mövlud sənin kimi dosta şayandı,
Sənin bütövlüyün ərzə əyandı.
Sənə bu el, mahal hər vaxt həyandı,
Yurdu Azərbaycan, fikir eləmə!

Bakı, 2011
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DÜNYA

Heç görmədim dolu səni,
Həmişə boş olan dunya.
Əl-ayağı qupquruca,
Başısa yaş olan dünya!

Yağışların ara verməz,
Yerini gün, nura verməz.
Əlacsıza çara verməz,
Ürəyi daş olan dünya!

Haçan əlin açılacaq,
Kasadlıqdan qaçılacaq,
Səxavətin saçılacaq,
Güləcəkdir insan, dünya!

Ağlamağı burax getsin,
Sinəsinə çək dağ, getsin.
Təzə həyat quraq getsin,
Köhnədən qaç, oyan, dünya!

2000

DÜZƏLMƏYƏCƏK

Bu dünya düzəlsə atama lənət!
Hüseyn Arif

Əyrini düz deyə kim çağırarsa,
Sevinci sevinc yox, qəm çağırarsa,
Bu zaman bir cümlə ucalar qısa:
Bu dünya heç zaman düzəlməyəcək!

Lələklə yazıldı, yoxsa qələmlə,
Min yol eşitdiyim bu qısa cümlə.
Biri də qışqırır gur səslə, ünlə:
Bu dünya heç zaman düzəlməyəcək!

Görürəm bu sözdə min hikmət yatır,
Məhəbbət, sədaqət, ya dəhşət yatır.
Bir də bilirəm ki, həqiqət yatır,
Bu dünya heç zaman düzəlməyəcək!
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Min alim söylədi, min arif dedi,
Hər gələn söylədi, hər qərib dedi,
Bəzən Əflatun tək bir təbib dedi:
Bu dünya heç zaman düzəlməyəcək!

1997

NƏ OLA, İNSANLAR  
MEHRİBAN OLA

Nə ola, insanlar mehriban ola,
Sadə, xoşxasiyyət bir insan ola.
Vüqarı dağ ola, sevinci dəniz,
Daim bir-birilə canhacan ola!

Nə ola, insanlar dərdbilən ola,
İynəsiz, tikansız, çənsiz, dumansız.
Heç kəsin qəlbinə heç kəs dəyməyə,
Qəlbi günəş qədər nurlu, ziyansız!

Nə ola, insanlar halbilən ola,
Sözü üzə deyən qorxmaz, çəkinməz.
Sevə həqiqəti, sevə düzlüyü,
Ola dəyanətdə Savalan, Kəpəz!

Nə ola, insanlar qəlbi düz ola,
Bilə yaxşılığın nə olduğunu.
Hifz edə, qoruya göz bəbəyi tək
Ən ülvi istəyi, ülvi duyğunu!

Nə ola, insanlar söz qanan ola,
Dağı əzizləyən, aranı sevən.
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Hər şeydən əzəli, ulu, müqəddəs,
Əsl qayğı çəkən, insanı sevən!

1994

HƏKİM

Həkim deyib gəlmişəm
Həkim, sənin yanına.
Bu necə üşütmədir
Düşüb mənim canıma?!

Dərdimi bir seç görək,
Yüz ölçüb bir biç görək.
Nədir məni öskürək
Mindirir cin atına!?..

Gəl, söyləmə filan şey,
Yemisən sən, yemə, Ey!
Bu sözlərlə məni hey
Yığma boğaza, cana!

Dərdim nədir de mənə,
Dərmanı var de yenə.
Həkim xəstələnənə
Gərək ürəkdən yana!..

1986

APARDI

Kimə söyləyəsən, kimə, dərdini,
Sındırdılar şeş gətirən nərdimi.
Niyə qəbul etmədilər şərtimi,
Məni qəm sarıdı, təlaş apardı!

Mən düz dedim, əyri yolla getdilər,
Çiçəkliyi qoyub, kolla getdilər.
Ona görə geri, dala getdilər,
Kirpiyi nəm, gözləri yaş apardı!

Bulud axdı, duman keçdi, çən ötdü,
Ay gizləndi, günəş bizdən gen ötdü.
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Saç ağardı, şəvə teli dən ötdü,
Qəlbimi şəkk, başımı çaş apardı!

Duran yerdə oxdan çıxdı təkərim,
Döndü acı, zəhrimara şəkərim.
Kal töküldü budağından bəhərim,
Bağçanı yel, çovğun, yağış apardı!

İsinmədim istisinə hər odun,
Nər sandığım arvad çıxdı, həm qadın.
Demə zatı qırıq imiş bədzatın,
Qəlbimi qəm, çənəmi daş apardı!

Kimə söyləyəsən, kimə, dərdini,
Sındırdılar şeş gətirən nərdimi.
Niyə qəbul etmədilər şərtimi,
Məni qəm sarıdı, təlaş apardı!

2008

DƏRD

Gör nə günə düşmüşük,
Lap çətinə düşmüşük.
Duman, çənə düşmüşük,
Günə çıxa bilmirik.

Göydən yağır dolu, qar,
Hünərin var səddi yar!
Hanı bizdə güc, vüqar,
Dağa qalxa bilmirik!

Batıb qaldıq dərədə,
Yeyir bizi birə də.
Yanırıq od, kürədə,
Buza baxa bilmirik!

Kimdi bizi anlayan,
Yaxın durub bir sayan!
Dərdimizə qol qoyan?!
Dərdi yıxa bilmirik!

2001
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AĞLADA-AĞLADA

Aşıq qardaş, “Kərəmi” çağır,
Aləmi ağlada -ağlada.
Əslini göz yaşına salıb,
Qəlbini ağlada-ağlada!

Sındırıb yenə budağını,
Söndürüb yanan çırağını.
Salıb zülmətə otağını,
Şən günü ağlada-ağlada!

Telli sazda hikmətə baxın,
Əzəmətə, qüdrətə baxın.
Əl də çalın, ayağa qalxın,
Dərd-qəmi ağlada-ağlada!

Aşıq, fikirimi dağıtma,
Dolu mənimdir, boşu atma .
Amandır, dərdi dərdə qatma,
Dünyamı ağlada-ağlada!

2001

YAXŞI ÖMÜR ETSİN

Yaxşı adamların tərəfindəyəm,
Eşidin siz məni, gözdən salanlar,
Onlar yaxşıların yaxşısı olub,
Fəqət korluq çəkib hər zaman onlar!
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Füzuli nə çəkdi kasıbçılıqdan,
Məhəmməd Hadi də öldü aclıqdan.
Sabir də əl üzdü canı sağlıqdan,
Bilmədi qədrini onun kalanlar!

“Zərin qədirini bilər tək zərgər”,
Bu atalar sözü zər deyil məgər?!.
O zaman olsa da imkanlı kəslər,
Yox idi yoxsulu xəbər alanlar!

Gözlər bağlı idi, ağıllar da kor,
Yollar buz bağlayıb, ürəklərsə qar.
Yox idi qəlbləri isidən bahar,
Artmışdı saralıb, vaxtsız solanlar!

Mövlud, bu dərdləri qıyma sabaha,
Adamlar çox olub batıb günaha.
Üz tut, dua elə o bir Allaha,
Yaxşı ömür etsin daha qalanlar!

1992
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Ərıṫsən ........................................................................................ 175
Yoxdur tayın ............................................................................. 176
Həyat ........................................................................................... 177
Niyyətim nura gedər ............................................................. 178
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