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QÜRBƏT ÇOX ÇƏTİNDIR,  
ASAN BİLMƏYIN... 

 
Rövşən Yusifovla nə az, nə çox düz 10 il bir 

sinifdə təhsil almışam. Orta məktəbdə bütün 
fənlərə marağı güclü idi. Təxminən öz yolu ilə 
getdi. Kirovabad Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu 
(indiki Gəncə Aqrar Universitetini) bitirdi. İstər 
tələbəlik, istərsə də sonrakı illərdə bir dəfə də 
olsun əlaqə yarada bilmədik. SSRİ dağılana qə-
dər eşidirdim ki, rayonumuzda ixtisasına uyğun 
müxtəlif sahələrdə çalışır. Beləcə, 40 ilə yaxın 
bir-birimizlə ünsiyyət qura bilmədik. 1990-cı 
ildən sonra Rövşən Yusifovun taleyi də minlərlə 
soydaşımız kimi qəriblikdə keçib.  

Rusiyanın Çelyabinski vilayətinin Troitski 
rayonunda müəssisə direktoru, baş direktor və 
Bələdiyyənin sədri vəzifələrində çalışıb. Eşidir-
dim ki, Rövşən Yusifovun Çelyabinski, Sverd-
lovski və Kurqan vilayətlərində, Başkirya (Ufa) 
və Qazaxıstanın bir neçə vilayətində çox böyük 
hörmətə malikdir. Rövşən Yusifov orada yaşa-
dığı müddətdə soydaşlarımıza əlindən gələn kö-
məkliyi etmişdir. Həmişə millətinin hörmətini 
saxlamış və Azərbaycan xalqının gözəl adət, 
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ənənələrini və tarixini orada yaşayan qeyri mil-
lətlərə təbliğ etmişdir. 

Yaxın 1-2 ilin söhbətidir. Bakıda bir toy 
məclisində Rövşənlə təsadüfən görüşdüm. Xeyli 
hal-əhvaldan sonra bir-birimizə telefon və ün-
van verdik.Mənim zənnimcə,Rövşən bu illərdə 
demək olar ki,dəyişməmişdi. İstər xarici görü-
nüşündə, istərsə də xarakterində. Bir az zarafat 
etdik, orta məktəb dəcəlliyindən danışdıq, bir az 
uşaqlıq dövrünə qayıtdıq, nə isə... 

Rövşən şeirlərini “Gəncəli” təxəllüsü ilə qə-
ləmə alıb. Bu da təsadüfi deyil. Marneuli rayo-
nunun Görarxı kəndində “Gəncəllər” (Gəncə-
lilər) adlı nəsil vardır. Həmin nəslin nümayən-
dələrinin xeyli hissəsi “Gəncəliyev” soyadını 
daşıyır. Rövşən də bu nəslin nümayəndəsidir. 

Rövşən Gəncəlinin poetik yaradıcılığında 
xalq şeir üslubu aparıcı rola malikdir. O, əsasən 
qərb bölgəsinə məxsus bayatı (dördlük), gəraylı 
(səkkizlik) və qoşma (onbirlik) şeir növlərindən 
daha çox bəhrələnib. Mənə elə gəlir ki, Rövşən 
Gəncəli yaradıcılığını əhatə edən poeziya yaxın 
zamanın, yeni dövrün poetik fkri deyil, təxmi-
nən 30 ilin ürək döyüntüləri, qəlb pıçıltıları, kö-
nül nəğmələridir. Yazıya alınan bu misraların 
sənətkarlığı haqqında da eyni fkri söyləmək 
olar. Şeirləri çox yüksək peşəkarlıqla qələmə 
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alınmış, deməli, bu poetik əsərlər onun qələmi-
nin püxtələşdiyi dövrünə təsadüf edir.  

Rövşən Gəncəli “Saxlasın” rədifli qoşma-
sında yazır:  

 
Allah hər insanı şərdən saxlasın,  
Utanmaz,həyasız üzdən saxlasın.  
Cahanda adamı biabır edən,  
Sümüyü olmayan dildən saxlasın.  
 
Ustalıqla qələmə alınmış poetik yanaşmadır. 

E1 arasında, xalq içində məşhur olan “danı-
şığına fikir ver”, “dil ətdəndir” və s. ifadələr 
Rövşənin poeziyasına hopub və mənə elə gəlir 
ki, yerində işlənmiş sərrast ifadələrdən biridir.  

Rövşən Gəncəlinin poetik yaradıcılığını 
mövzu etibarı ilə bir neçə hissəyə bölmək olar. 
Onlardan ən başlıcası təbiətə, yaşadığı bölgənin 
dağına, dərəsinə, elinə, obasına, çayına, bula-
ğına həsr edilmiş vətəndaş mövqeli lirik fikir-
lərdir. Onun poeziyasında “Dağ” rədifli 10-a 
yaxın şeir var. Aşıq Ələsgər, Səməd Vurğun və 
başqa aşıq və şairlərimizin ənənələri ilə səslə-
şən bu poeziya nümunələri öz ifadə manerası ilə 
fərqlənir. Rövşən dağlardan yazanda reallığa 
söykənərək gördüyü, gəzdiyi, istirahət etdiyi 
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dağları, qayaları, düzləri qələmə alıb. Bu səpkili 
şeirlərinin birində:  

 
Yaz gələndə ellər sənə köç eylər,  
Açılar qamətin,ürəyin,dağlar.  
Sinəsində qatar-qatar çadırlar,  
Hərəsi bir rəngə boyanıb,dağlar.  
 
və ya:  
 
Kəmənd qaya, sıldırımlı qayalar,  
Hər tərəfdə qurulubdur dəyələr.  
Sağıb südü nənəm pendir mayalar,  
Pendirin,çörəyin,ləzzətdir,dağlar.  
 

- deyən Rövşən dağlara həsr etdiyi şeirlərində 
Yastıqar, Əyriqar, Kəmənd qaya və s. oronim-
lərin adlarını sevə-sevə, vətən təəssübkeşliyi ilə 
qələmə alıb. Bu yurd yerləri Rövşən Gəncəliyə 
bir də ona görə doğmadır ki, bu yerlərdə onun 
uşaqlıq, gənclik illərinin ən ülvi, təmiz, roman-
tik hisləri qalıb.  

Rövşənin yaradıcılığında ana, ata, bacı, qar-
daş və s. səpkili şeirlər də üstünlük təşkil edir. 
Onun belə şeirlərində vətən həsrəti, qürbət hə-
yatın psixoloji anları, ailə nigarançılığı özünü 
çalarları ilə büruzə verir:  
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Düşüb-düşməyəli bu diyarlara,  
Bilirsiniz,nə bəlaya düşmüşəm?  
Başımdan çıxmayır heç zaman səsi,  
Qəlbimi yandıran ana kəlməsi.   
 
və ya:  
 
Dünya yaşadıqca yaşasın ana,  
Anadır bəşəri gətirən cana.  
Analar olmasa həyat da olmaz,  
Ana qucağında körpələr solmaz.  
 
Rövşən Gəncəlinin “Ana” rədifli 10-dan ar-

tıq şeiri toplanıb bu kitabda. Müəllifin lirika-
sında “Dünya” məzmunlu fəlsəfi şeirlər də diq-
qətçəkəndir. O, yeri gələndə dünyanın vəfasızlı-
ğından, insanların dünyaya münasibətindən və 
s. söz açır.  

 
Kimiyə ağıllı övlad verirsən,  
Kimiyə övladı qaxınc edirsən,  
Kimiyə qol-qanad,həyat verirsən,  
Kiminin qəddini bükürsən,dünya.  
 
Nümunə gətirdiyimiz bənddən də aydın gö-

rünür ki, Rövşən Gəncəli öz sələflərinin bu 
mövzuda yazdığı lirik, fəlsəfi, poetik misraları 
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təkrar etməmiş, özünün fərdi yaradıcılıq priz-
masından yanaşmışdır.  

Rövşənin poetikasında məhəbbət, saza, sözə 
münasibət, satirik ruhlu şeirlər və s. mövzu ba-
xımından qədim olsa da, müəllif bu səpkili po-
eziya nümunələrinə müasir ictimai-siyasi, döv-
rün prizmasından yanaşmış, belə mövzulara ye-
ni ruh gətirmişdir. Rövşən Gəncəlinin çapa ha-
zırladığı bu şeirlər kitabı haqqında çox yazmaq, 
çox danışmaq olar. Müəllifin iç dünyası ilə daha 
yaxından tanış olmaq üçün onu oxumaq, ondan 
bəhrələnmək məsləhətdir. Yekun olaraq Rövşən 
Gəncəliyə möhkəm cansağlığı,gələcək yaradıcı-
lıq işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayır və arzu 
edirəm ki, bu poetik misralar bəstəkarlarımızın, 
aşıqlarımızın diqqətini cəlb etsin,bu şeir 
nümunələrinin bir hissəsi mahnılara,aşıq hava-
larına çevrilsin.  

 
Nəbi ƏSGƏROV,  

filologiya üzrə elmlər  
doktoru, professor 
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AZƏRBAYCAN 

 
Bu dünyada bir dövlət var: 
Ona baxan valeh olar. 
Cənnət deyər,heyran qalar, 
Azərbaycan,Azərbaycan! 
 
Qonaqsevən millətin var, 
Bu dünyada hörmətin var. 
Tükənməyən sərvətin var, 
Azərbaycan,Azərbaycan! 
 
Bu dünyada qüdrətin var, 
Hər bir eldə qiymətin var. 
Adın gəzər diyar-diyar,  
Azərbaycan,Azərbaycan! 
 
Tarixlərdə izin vardır, 
Yenilməyən gücün vardır. 
Elin-oban bəxtiyardır, 
Azərbaycan,Azərbaycan! 
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Sizdə yaşayan sevinir, 
Oğul-qızların öyünür. 
Qəlbim sizinlə döyünür, 
Azərbaycan,Azərbaycan! 
 
Hər bir eldən qonaq gələr, 
Gözəl-göyçək mənzərələr. 
Hara baxsan ürək gülər, 
Azərbaycan,Azərbaycan! 
 
Qayalarda boz kəklikdən, 
Ceyran qaçar çəmənlikdən, 
Doymaq olmur gözəllikdən, 
Azərbaycan,Azərbaycan! 
 
Başı qarlı uca dağlar, 
Hər cür meyvə,gözəl bağlar, 
Rövşən sənsiz inan ağlar, 
Azərbaycan,Azərbaycan! 
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GORARXI 

 
Mən gedirəm,sizdən necə ayrılım, 
Qurbanın olduğum qanlı Gorarxı. 
Hər insan oğluna arxa,dağ olan, 
Borçalı elinin tacı Gorarxı. 
 
Kəsdiyi duz-çörək düz çörək olar, 
Ömürlük dostluğa bil,sadiq qalar. 
Yüz il də keçərsə,haqqını alar, 
Heç kəsə borclu qalmaz Gorarxı. 
 
Çıxarar yuxarı gələn qonağı, 
Açarlar üzünə bütün otağı. 
Verərlər ən gözəl təzə yatağı, 
Qonağı sevəndir bizim Gorarxı. 
 
Satqın gədalarla yoxdur arası, 
Düzgün adamlardır ürəkparası. 
Dələduz,axmaqlar deşər yarasın, 
Adil məhkəmədir bizim Gorarxı. 
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Hər saqqalı ağa ağsaqqal deməz, 
Varlını,yoxsulu heç zaman seçməz, 
Yetim,köməksizdən qayğısız keçməz, 
Mərdləri,namərddən seçər Gorarxı. 
 
Dostuna dost olar,düşmənə qəddar. 
Beşaçlan götürüb nişana alar. 
Durna karvanını gözündən vurar. 
Sərras atıcıdır bizim Gorarxı. 
 
Rövşənəm,bəllidir mərd oğulları, 
Babalar öyrədib düzgün yolları. 
Çatılsa arxadan igid qolları, 
Baş əyən deyildir bizim Gorarxı. 
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ALLAH 

 
Aman Allah,səndən budur diləyim, 
Al canımı,sənə düzün söyləyim. 
Yolunda canımı qurban eyləyim, 
Bircə sən anamı qocaltma,Allah! 
 
Bala deyib,heç nigaran qalmasın, 
Desin,gülsün,dərdi-qəmi olmasın. 
Diş tökülüb,yanaqları solmasın, 
Üzündə qırışlar yaratma,Allah! 
 
Pərvanə tək mən dolannam başına, 
Yüz yaşasın,yaş gəlməsin yaşına. 
Qurban ollam gözlərinə,qaşına, 
Bircə saçlarını ağartma,Allah! 
 
Atamı sevirəm,hamıdan əziz, 
Müdrik bir qocadır,səbridir dəniz. 
Xeyirxah insandır,ürəyi təmiz, 
Ayırma atamı anamdan,Allah! 
 
Anadır hamını gətirən cana, 
Övladlar dərk edib bunları qana. 
Ürəkdən can deyə halına yana, 
Rövşənəm,anamı ağlatma,Allah! 
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ANA 

 
Gedirəm Vətənə borcumu verəm, 
Mətin əsgər olub,dünyanı görəm. 
Vətəni qoruyub,sirrini biləm, 
İki il keçəcək,gələrəm,ana. 
 
Sən ağlayıb zülüm etmə özünə, 
Mən qurbanam qaşlarına,gözünə, 
Oğul deyən dodağına,sözünə, 
Qəmlənib bu qədər üzülmə,ana. 
  
Ana qəlbi çox kövrəkdir,incədir, 
Yol gözləyən el-obada mincədir. 
Balaları ürəyində qönçədir, 
Bir də görəcəksən gəlirəm,ana. 
 
Vətəndir insanın varı,dövləti, 
Vətənsiz insanın yoxdur qiyməti. 
Kim sevsə canından əziz Vətəni, 
Dizə çökdürəcək yağı düşməni. 
 
Ana tək əzizdir Vətən,qanana, 
Dərk edib həyatı dərin anana, 
Qoruyub halına candan yanana, 
Rövşənlə,fəxr edər Vətənin,ana. 
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AY ANA 

 
Ay ana,qulaq as,söyləyim sənə, 
Bu gün bir gözələ aşiq olmuşam. 
Aparıb huşumu,ağlımı mənim, 
Sirdaşın olacaq həyatda sənin. 
 
Sinəsində sevən təmiz ürəyi,  
Çətin gündə ailəmizin dirəyi. 
Hər ananın beləsidir diləyi, 
Ay ana,sevmişəm belə mələyi. 
 
Gözəllər içində hamıdan qəşəng, 
Deyirlər pəridir,yoxsa ki,mələk. 
Allah gözəllikdə yaradıbdır tək, 
Ay ana,nə edim dözməyir ürək. 
  
Yanağı qönçədir,dodağı baldır, 
Buxağı büllurdur,sinəsi qardır. 
Sevgiyə çox sadiq ürəyi vardır, 
Ay ana,talehin verdiyi paydır. 
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Gözləri bulaqdır,sifəti Aydı, 
Qaşları kamandı,kirpiyi yaydı. 
Gözəllər içində Züleyxa taydı, 
Ay ana,sevgini müqəddəs saydı. 
 
Yerişi tərlandır,baxışı ceyran, 
Baxanda olursan boyuna heyran. 
Batacaq günaha bizi ayıran, 
Rövşənəm,elçi get mən sənə qurban. 
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ANA 

 
Dünya yaşadıqca yaşasın ana, 
Anadır bəşəri gətirən cana. 
Analar olmasa,həyat da olmaz, 
Ana qucağında körpələr solmaz. 
 
Analar Günəşdi,doğulan Aydı, 
Allahın dünyaya verdiyi paydı. 
Həmişə qəlbində bahardı,yaydı, 
Quran da ananı müqəddəs saydı. 
 
Analar övladın barın dərəndə, 
Dərdiyi meyvəni alıb sərəndə, 
Üzündə təbəssüm,əli belində, 
Hamı hörmət edər ona elində. 
 
Analar qocalıb həyatdan köçər, 
Ağıllı bacılar analıq edər, 
Dərdini-sərini özünün bilər, 
Qardaş onun üçün oğula dönər. 
 

                Rövşənəm,övladlar şad olan zaman, 
Ananın ruhu da sakit olacaq. 
Əziz gün gələndə,ruh sevinəndə, 
Köçdüyü dünyadan ilham alacaq. 
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ANA 

 
Düşüb-düşməyəli bu diyarlara, 
Bilirsiniz,nə bəlaya düşmüşəm? 
Başımdan çıxmayır heç zaman səsi, 
Qəlbimi yandırır ana kəlməsi. 
 
Ana çox şirindir,mən də qanıram, 
Yer üzünün müqəddəsi sanıram. 
Görməyəndə alışıram,yanıram, 
Dilimdə ozandır ana kəlməsi. 
 
Deməyin,qürbətə düşüb qanmışam, 
Həmişə başımın tacı sanmışam. 
Halına ürəkdən,candan yanmışam, 
Cəsədim unutmaz ana kəlməsin. 
 
Başımnan aşıbdır,inanın,dərdim, 
Gecələr yuxum yox,gündüzlər səbrim. 
Az qalır dayansın sinəmdə qəlbim, 
Dərdlərə dərmandı ana kəlməsi. 
 
Rövşənəm,hər zaman səni anıram, 
Ana deyib,mən qadanı alıram. 
Sənin üçün Allaha yalvarıram, 
Canımdan əzizdir ana kəlməsi. 
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ANA 

 
Sənsiz mənə bu gen dünya dar oldu, 
Çaşdı ağlım,halım pərişan oldu. 
Ağlamaqdan gözyaşlarım sel oldu, 
Mən səni gəzirəm hər yanda,ana. 
 
Heyva tək saralıb,gül tək solmuşam, 
Gecə-gündüz səni yada salmışam. 
Təsəllini qardaşından almışam, 
Gözlədim gəlmədin,hardasan,ana? 
 
Necə yaşayacam həyatda sənsiz? 
Mən səni sevmişəm canımdan əziz. 
Gözyaşım axmaqdan olubdur dəniz, 
Təsəlli almağa gəzirəm,ana. 
 
Mən özümü səhralarda sanıram, 
Alışıram,qovruluram, yanıram. 
Oğul deyən dillərinə qurbanam, 
Mən sənin yerinə ölərdim,ana. 
 
Gecə-gündüz yuxum ərşə çəkildi, 
Yatdığın divana gözüm dikildi. 
Dedim,həqiqətdi,yoxsa,fikirdi, 
Gen dünya başıma dar oldu,ana. 
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Qəlbim hey alışır,yana bilmirəm, 
Hər yanı axtarıb tapa bilmirəm. 
Gecələr yuxu da yata bilmirəm, 
Sən mənim ürəyim,canımsan,ana. 
 
Oturardıq,bayatılar deyərdin, 
Çətin gündə ürək-dirək verərdin. 
Atam-anam deyib,sirrin verərdin, 
Sən mənim başımın tacısan,ana. 
 
Deyərdin,qardaşım,bacım da sənsən, 
Həyatda ən əziz canım da sənsən, 
Döyünən ürəyim,qanım da sənsən, 
Canımı yolunda verərdim,ana. 
 
İnanmazdım mənim anam ölərmiş, 
Yanan çıraqlarım belə sönərmiş, 
O,ölməmiş uzaqları görərmiş, 

                Rövşənəm,sirrini duyardım,ana. 
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QARDAŞ 

 
Qardaş tanımayan yanıma gəlsin, 
Ayılsın qəflətdən,gözünü silsin. 
Bilənlər bilirlər,bilməyən bilsin, 
Ləli-cəvahirdi,həyatdı qardaş. 
 
Eşidin sözümü,dinləyin məni, 
Bütün dostların qardaşdır cəmi. 
Silmək istəyəndə ürəkdən qəmi, 
Səslə,hüzurunda hazırdı qardaş. 
 
Qardaşdır həyatın mənası,özü, 
İnsanın həyatda sevimli gözü. 
Budur sözlərimin əsası,düzü, 
Namusdu,qeyrətdi,gövhərdi qardaş. 
 
Bu dünyada dərd içində itəndə, 
Başdan aşıb,boğazına yetəndə, 
Qəmə düçar olub, fikirə gedəndə, 
Ümiddi,arxadı,dayaqdı qardaş. 
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Qardaşdı nəfəsim,qardaşdı canım, 
Dolanım başına,qadasın alım. 
Uşaqlıq illərin yadıma salım, 
Qisməti mənimlə böləndi qardaş. 
 
Qardaş qardaşını sevə dünyada, 
Satmaya dostuna,yada dünyada. 
Qardaşlar dönələr bala dünyada, 
Rövşənəm,yaxşılıq qala dünyada. 
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QARDAŞ 

 
Başına mən dönüm,Bayram qardaşım, 
Sən mənim həyatım,şöhrətim,şanım. 
Dolanım başına,dərdini alım, 
Mən səni qəlbimə sıxım,olarmı? 
 
Qəlbimin sevinci,gözümün nuru, 
Qəlbin çox təmizdir,ürəyin duru. 
Bütün qardaşların yerisin suru, 
Mən sənin ağrını alım,olarmı? 
 
Görənlər sevinər,unudar qəmi, 
Dilimin əzbəri,qardaşlar cəmi. 
Allah pənahında saxlasın səni, 
Mən sənin başına dönüm,olarmı? 
 
Sənsən bu dünyada cahi-cəlalım, 
Döyünən ürəyim,yaşayan canım. 
Mən sənin başına durum dolanım, 
Mən sənin qadanı alım,olarmı? 
 
Rövşən,heyran səni doğan anaya, 
Sənin kimi işıq saçan səmaya. 
Yüz ildə bir dəfə gələr dünyaya, 
Mən sənin üzündən öpüm,olarmı? 



Rövşən Gəncəli 
 

 24 

 
QARDAŞ 

 
Qardaş qardaşını qəmli görəndə, 
Ürəyə köz düşər,gözlər ağlayar. 
Əgər dindirməyib,qəlbinə dəysə, 
Dağlar parçalanar,daşlar ağlayar. 
 
Qardaşdır qardaşın dini,imanı, 
Dar gündə qardaşdır bircə gümanı. 
Çox keçməz,dolanar gələr zamanı, 
Görərsən qardaşdır ağzının tamı. 
 
Əgər qardaşının ağrısa canı, 
Dövr etməz,bədəndə dayanar qanı. 
Mələklər olsa da layla çalanı, 
Gözləyər ayağa durduğu anı. 
 
Həyatda büdrəsə qardaş ayağı, 
Qardaşdır qardaşın daim dayağı. 
Bir dara düşəndə,çatsa sorağı, 
Dağ çıxsa qarşıya,parçalar dağı. 
 
Dar günündə əsirgəməz qanını, 
Lazım gəlsə,qurban verər canını. 
Uca tutar qardaşının adını, 
Rövşən bilər qardaşının dadını. 
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QARDAŞ 

 
Gözümün işığı,başımın tacı, 
Qolumun qüvvəti,dizim taqəti, 
Həyatın ən şirin,gözəl neməti, 
Sevincim,həyatım,gözlərim qardaş. 
 
Eşitdim,qardaşım,xəstələnmisən, 
Başım gicəlləndi,halım pis oldu. 
Gözlərim qaraldı,dizim tutuldu, 
Ürəyim sıxıldı,gözlərim doldu. 
  
Yalvardım,ay Allah,kömək dur ona, 
O mənim əzizim,şirin canımdır. 
Qəlbimdə döyünən o tək ürəyim, 
Bədəndə dövr edən canım,qanımdır. 
 
Həyat,onsuz mənə zülmətə dönər, 
Qəlbimin sevinci,inanın,ölər. 
Bədənim alışıb bir közə dönər, 
Nəfəsim kəsilər,həyatım sönər. 
 
Qardaşsız heç kəsi doğmasın ana, 
Qardaş da qardaşın halına yana. 
Rövşənəm,hər zaman qəlbində ana, 
Qardaşlar bir olsa,şad olar ana. 
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QARDAŞ 

 
Ata bir,ana bir belindən gələr, 
Olmaya qəlbinin əzabı,qardaş. 
Hər zaman arxanda dağ kimi dura, 
Satmaya yadlara,dostuna,qardaş. 
 
Qardaş sədaqəti  qəlbimdən gələr, 
Qadanı mən alım,ürəkdən gələr. 
Arvad eldən,uşaqlar beldən gələr, 
Satmaya qardaşı arvada qardaş. 
 
Hər kəs üçün ailə başın tacıdır, 
Onun namusudur,onun adıdır. 
Oğul-qız da taleyinin barıdır, 
Talenin barından şirindir qardaş. 
 
El-oba içində onun adıdır, 
Onun şöhrətidir,onun şanıdır. 
Həyatı dərk edib qananlar üçün, 
Ləli-cəvahirdir həyatı,qardaş. 
 
Sazlı-sözlü həyatımın barıdı, 
O,ömrümün baharıdı,yayıdı. 
O,qəlbimin çiçəklənən çağıdı, 
Rövşənin,sevinci,arzusu qardaş. 
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QARDAŞ 

 
Qardaş qardaşına kömək etməsə, 
Düşmənlər sevinib gülüşəcəkdir. 
Gen gündə nə qədər dostu olsa da, 
Dar gündə qardaşla bölüşəcəkdir. 
 
Qardaş qardaşından kənar gəzərsə, 
Salamın almayıb,qəlbin üzərsə, 
Qardaşa pis deyib,ondan bezərsə, 
Namərdlər şad olub,gülüşəcəkdir. 
 
Qardaş ürəyinə ləkə salanda, 
Qardaş el-obada geri qalanda, 
Quşlar qanad saxlar gözlər dolanda, 
Düşmənlər yaşına sevinəcəkdir. 
 
Qardaşın qəlbində dərd,vərəm dolu, 
Sevinmir ürəyi,sınıbdır qolu. 
Kəsibdi yolları qar-boran, dolu, 
Qardaşdır dərmanı,açıla yolu. 
 
Rövşənəm,qardaşdır arxam-dirəyim, 
Dar gündə boğazdan getməz yeməyim. 
Sevərsə,dağlara dönər ürəyim, 
Düşmənlər onda da kor olacaqdır. 
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QARDAŞ 

 
Qardaş sevər qardaşını, 
Qurban eyləyər canını. 
Verər dövləti malını, 
O,sağaldar qardaşını. 
 
Qardaş olmaz həyatda daş, 
Olar müdrik,ağıllı baş. 
Görsə qardaş gözündə yaş, 
Canın verər,olar sirdaş. 
 
Qardaş qardaşın ürəyi, 
Həyatda onun dirəyi, 
Olsa bir parça çörəyi, 
Verər qardaşa yeməyi. 
 
Nadir adam qardaş sevər, 
Ata-ana qədrin bilər. 
Qardaşıyla deyib-gülər, 
Ürəyindən qəmi silər. 
 
Qardaş qədrin qanan bilər, 
Təmiz qandan olan bilər, 
Ürəyindən yanan bilər, 
Rövşən,kimi adam bilər. 
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DÜNYA 

 
Qardaşdır,bacıdır həyatın dadı, 
Ömrümün işığı,başımın tacı. 
Həyatda anadır qardaşa bacı, 
Onlarsız həyatım olmasın,dünya. 
 
Onlardır həyatın mənası,özü, 
Dünyanın sərvəti,sevimli gözü. 
Mənə çox əzizdir onların sözü, 
Onlardır həyatda dayağım,dünya. 
 
Onlar üçün canım qurban eylərəm, 
Gəlibdir sinəmə,düzün söylərəm. 
Görməyəndə alışaram,göynərəm, 
Olmasın onlarsız bir günüm,dünya. 
 
Onlardır dünyada dinim-imanım, 
Şad gündə sinəmdə sazım, kamanım. 
Çətinə düşəndə bircə gümanım, 
Dolanım onların başına,dünya. 
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Həyata çox gəlib qardaş-bacılar, 
Olubdur həyatda şirin,acılar. 
Mehriban olanlar çox gec qocalar, 
Sən yaşat nəzərə alanı,dünya. 
 
Qardaş-bacısını sevən dünyada, 
Müdrik adamlar tək düşərlər yada. 
Sevərək ürəkdən,çatsa imdada, 
Rövşənəm,qananlar unutmaz,dünya. 
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OLARMI 

Bacım Donaraya 
 
Başına mən dönüm,ay gözəl bacı, 
Qolumu boynuna salım,olarmı? 
Dolanım başına,öpüm üzündən, 
Yolunda canımı verim,olarmı? 
 
Sənsən bacıların sultanı,xanı, 
Dilimin ləzzəti,ağzımın tamı. 
Sənin tək bacılar dünyada hanı? 
Mən sənin qadanı alım,olarmı? 
 
Sən mənim ömrümün baharı,yazı, 
Qəlbimin sevinci,o telli sazı. 
Dinəndə,dinlərəm gözəl avazı, 
Mən sənin qurbanın olum,olarmı? 
 
Mələyim,pərimsən,huri-qılmanım, 
Mən sənin başına özüm dolanım. 
Sizsiniz həyatda olub-qalanım, 
Mən sizin ağrınız alım,olarmı? 
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Qurbanam həyata gəldiyin ayın, 
Çıraqla axtardım,tapmadım tayın. 
Yaralı qəlbimdə ikidir sayın, 
Mən sizdən təsəlli alım,olarmı? 
 
Yalan söz şirindir,düzgün söz acı, 
Hər kəsə lazımdır qeyrətli bacı. 
Gözümün işığı,başımın tacı, 
Rövşənəm,qəlbimə sıxım,olarmı? 
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BACI 

 
Bəlkə,öldüm,sən gəlmədin, 
Gözüm qaldı yolda,bacı. 
Ağrılardan yandı canım, 
Ümid döndü külə,bacı. 
 
Gecə sübhə yatammıram, 
Dərdi-qəmi atammıram. 
Mən karvana çatammıram, 
İstəyirəm öləm,bacı. 
 
Ahım çatıb dağa,daşa, 
Ömür çatıb altımışa. 
Ürək deyir,yenə yaşa, 
Dözəmmirəm daha,bacı. 
 
Çaylar daşar,sel ağlayar, 
Bülbül uçar,gül ağlayar. 
Qardaş ölər,el ağlayar, 
Sən kefindən qalma,bacı. 
 
Rövşənəm,görmədim düzü, 
Çox görmüşəm ikiüzü. 
Həqiqəti danan sözü, 
Sevməmişəm inan,bacı. 
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QIZIM 
Qızım Şəhlaya 

                    Toy olub gedəndən sonra. 
Sən getdin,qəlbimdə boran,qar oldu, 
Açılan güllərim saraldı,soldu. 
Qəm-qüssə içində gözlərim doldu, 
Sən mənim həyatım,canımsan,qızım. 
 
Gözlərim axtarır lalə yanaqlar, 
Danışan,söyləyən o gül dodaqlar, 
Boş görünür mənə bütün otaqlar, 
Sən mənim başımın tacısan,qızım. 
  
Sənsiz həyat mənə acı görünür, 
Yeyib-içdiklərim zəhərə dönür. 
Yanan çıraqlarım elə bil sönür, 
Necə də sevirəm mən səni,qızım. 
 
Otağına sarı baxa bilmirəm, 
Nə qədər gözyaşı axa,bilmirəm. 
Mən səni köksümə sıxa bilmirəm, 
Dəryalar içində batıram,qızım. 
 
Üzümü tuturam o bir Allaha, 
Rövşənəm,deyirəm kömək dur ona. 
Həyatın ən şirin arzusu ilə, 
Şən,xoşbəxt həyatı vursunlar sona. 
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ŞƏHLA 

                   Qızım Şəhlaya 
Hər sözün yerin bilirsən, 
Yüz ölçürsən,bir biçirsən. 
Ağı qaradan seçirsən, 
Bir pərisən,sən ay Şəhla. 
 
Mən gəzmişəm bu dünyanı, 
Sənin kimi mələk hanı? 
Sən cənnəti,təmiz adı, 
Qazanmısan,bil,ay Şəhla. 
 
Düzgün sözləri andırdın, 
Qohumlara can yandırdın. 
Qolundan tutub qaldırdın, 
Danəndəsən,sən ay Şəhla. 
 
Bu dünyada qanan hanı? 
Dostunu,düşməni tanı. 
Görarxıdan olan qanı, 
Qoru,saxla,sən ay Şəhla. 
 
Sən həyatı şən vur  başa, 
Ayağın dəyməsin daşa. 
Rövşən,deyər yüzcə yaşa, 
Bundan belə,sən ay Şəhla. 
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FİDAN 

 
Açıq ürək,təmiz qəlbi, 
Vallah,mələyə bənzəyir. 
Bu nazənin görən kimdir, 
Bizim Fidana bənzəyir. 
 
O çıxanda işıq saçır, 
Baxışıyla güllər açır. 
Gülümsəyir,dodaq qaçır, 
Günəşə,Aya bənzəyir. 
 
Gəzib dolanıb dünyanı, 
Dərdlilərə yanar canı. 
Qohumlara qaynar qanı, 
Qönçədə,gülə bənzəyir. 
 
Çox ağıllı,fərasətli, 
İşlərində cəsarətli, 
Söhbətində mərhəmətli, 
Gözləri nura bənzəyir. 
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O,çox sevir babasını, 
Müqəddəs də anasını. 
Hər bir insan balasını, 
Deyir:-Fidana bənzəyir. 
  
Rövşənəm,şirin balasan, 
Arzu-diləyə çatasan. 
Şirin yuxular tapasan, 
Həyatda xoşbəxt olasan. 
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AYDAN 

 
Çəmənlikdə gəzən gözəl, 
Qızılgüldə üzən gözəl, 
Durna kimi süzən gözəl, 
Sənsən qəlbim,canım,Aydan. 
 
Bəzənibsən necə qəşəng, 
Gül içində nadir çiçək, 
Baldan şirin,gözəl-göyçək, 
Gözəllərin tacı Aydan. 
 
Gözəllikdə yoxdur tayın, 
Xoşbəxt keçsin günün,ayın. 
Sənin olsun bu dünyanın, 
Qızıl taxtı,baxtı,Aydan. 
 
Xoş yerişli,gülərüzlü, 
Ağıl,kamal,ala gözlü, 
Şirin dilli,incə sözlü, 
Qəlbi təmiz,gözəl Aydan. 
 
Qismətini Allah versin, 
Bəxt ulduzun sevindirsin, 
Rövşənəm,taleyin gülsün, 
Xoşbəxt keçsin günün,Aydan. 
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AY NƏRMİN 

 
Gülər üzlü,şirin dilli,  
Qəşəng,gözəl,sarı telli, 
Ağıl,kamal,incəbelli, 
Ürəyimsən sən,ay Nərmin. 
 
Gözəlisən bizim elin, 
Ətirisən qızılgülün. 
Bağda oxuyan bülbülün 
Bir rəmzisən sən,ay Nərmin. 
 
Danışanda gözəl sözün, 
Heyran etdi məni gözün, 
Hey baxıram,gülür üzün, 
Bir günəşsən sən,ay Nərmin. 
 
Doğrudan da,bir gözəlsən, 
Danışıb,deyib-gülərsən. 
Ətrafına nur çilərsən, 
Bir pərisən sən,ay Nərmin. 
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Qaşın kaman,gözün bulaq, 
Gözəl,qəşəng,incə dodaq, 
Yeyəmmirəm səhər qaymaq, 
Səni yeyim mən,ay Nərmin. 
 
Babasının mələyisən, 
Sən Rövşənin ürəyisən, 
Qəlbindəki diləyisən, 
Bir dənəsən sən,ay Nərmin. 

 
 

 



Elə yaşa sən ömrünü... 
 

 41 

 
ANAN OLUB 

 
Deyirlər ki,anan olub, 
Neçə ildə görməmişəm. 
Canım qalıb asimanda, 
Gözyaşımı silməmişəm. 
 
Eşitmişəm ağıllıdır, 
Söz-söhbətli,nağıllıdır. 
Getdiyi yol uğurludur, 
Mən bunları bilməmişəm. 
 
Qoyublar adın Xədicə, 
Ürəyimdə bax sevincə. 
Görəydim mən onu bircə, 
Heç olmasa mən ölüncə. 
 
Gecə-gündüz deyinmişəm, 
Baxıb şəklə,sevinmişəm. 
Gözəlliyə öyünmüşəm, 
Allaha qurban demişəm. 
 
Dərd üstünə dərd gəlibdir, 
Rövşən yanıb,közəribdir. 
Deyin,bunu kim bilibdir? 
Anam üçün darıxmışam. 
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AY XƏDİCƏ 

 
Ağıl,kamal sahibisən, 
Gürcüstanın gözəlisən. 
Bəxtəvər,şirin dili sən, 
Hardan aldın,ay Xədicə. 
 
Sən çıxanda Günəş batar, 
Aləmə nur,işıq saçar. 
Bağlı qapıları açar, 
Bir baxışın,ay Xədicə. 
 
Məzəli söz,şirin dilə, 
Sənin kimi bir gözələ, 
Gəlməyəsən sən nəzərə, 
Mən heyranam,ay Xədicə. 
 
Sona kimi geyib gəzər, 
Düşmənin qəlbini əzər. 
Yollarına güllər düzər, 
Səni görən,ay Xədicə. 
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Dağlarda min sən Düldülü, 
Oxusun qoşa bülbülü. 
Dərib verim qızılgülü, 
Dəst-dəstə,ay Xədicə. 
 
Qaşın kaman,kirpik oxdur, 
Qəlbin təmiz,gözün toxdur. 
Rövşən,deyər gözəl çoxdur, 
Sən gözəlsən,ay Xədicə. 
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ZEYNƏB 

 
Bazanın yanında görəndə səni, 
Əhvalım dəyişdi bir ana Zeynəb. 
Bu gözəl kim idi,çıxdı qarşıma, 
Apardın qəlbimi hayana,Zeynəb? 
 
Sənin xəyalınla oturub,durdum, 
Gecələr,gündüzlər xəyallar qurdum. 
Onunla olacaq səfalı yurdum, 
Könlümü apardın özünlə,Zeynəb. 
 
Bir gözəl mələkdir,üzündə xalı, 
Qarışır,baxanda adamın halı. 
Nə varsa,sataram dövləti-malı, 
Atandan alaram mən səni,Zeynəb. 
 
Gözəllər içində huri-mələksən, 
Doğrudan,gözəlsən,həm də qəşəngsən. 
Deyirəm,anama gəlin gələsən, 
Sevəsən ürəkdən sən məni,Zeynəb. 
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Yerişin durnadır,baxışın ceyran, 
O gözəl qamətə olmuşam heyran. 
Qardaşdan,bacıdan olma ayıran, 
Qocalaq həyatda bərabər,Zeynəb. 
 
Qanacağın,mərifətin yerində, 
Ağıl,kamal sərvətindir əlində. 
Gümüş kəmər bağlayıbsan belində, 
Rövşənəm,anama gəlin ol,Zeynəb. 
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MƏN 

 
Alagözlü,nazlı dilbər, 
Həsrətindən ölürəm mən. 
Deyirsən ki,dərdim çoxdur, 
Dərmanını bilirəm mən. 
 
Bu yerlərin sonasısan, 
Sən qəlbimdə qalasısan. 
Dərdlərimin çarəsisən, 
Sənsiz nələr çəkirəm mən. 
 
Ürəyim başın dağlardım, 
Gecə-gündüz çox ağladım. 
Könlümü sənə bağladım, 
Məcnun kimi sevirəm mən. 
 
Gözəl bağça-bağım ola, 
Şamamalı tağım ola, 
Dərd anlayan yarım ola, 
Ona heyran olaram mən. 
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Hər kəslə dərdin bölənin, 
Arı olmaz çox gülənin. 
Mənim qədrimi bilənin, 
Ömür boyu quluyam mən. 
 

                Rövşənəm,dərdim qananın, 
Bilib halıma yananın, 
Qəmimə şərik olanın, 
Qadasını alaram mən. 
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GÖZƏL 

 
Heyranam səni görməyə, 
Uzun saçları hörməyə, 
Qızılgülləri dərməyə, 
Sənin üçün mən,ay gözəl. 
 
Nə gözəlsən,sən ey xanım, 
Həsrət çəkir yazıq canım. 
İcazə ver,burda qalım, 
İlham alım mən,ay gözəl. 
 
İnsaf eylə,bir mənə bax, 
İstəyirsən,saxla qonaq. 
Gözəl sifət,incə dodaq, 
Bir dənəsən sən,ay gözəl. 
 
Sən eşqini düz tapıbsan, 
Qızılgüllərə batıbsan. 
Demək,arzuna çatıbsan, 
Ağıllısan sən,ay gözəl. 
 
Rövşən deyər,sifət solmaz, 
Gözün qəşəng,bir cüt almaz. 
Bu gözəllik gedər,qalmaz, 
Qocalarsan bil,ay gözəl. 
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CEYRANIM 

 
Nə durursan dağ başında, 
Alagözlü,ay Ceyranım. 
Boylanırsan sola,sağa, 
Qaşı kaman,ay Ceyranım. 
 
Bəlkə,kimi itiribsən, 
Şamamalar yetiribsən. 
Ünvanına gətiribsən, 
Gözləyirəm,ay Ceyranım. 
 
Boynun büküb elə durma, 
Sən qəlbimə odlar vurma. 
Naz eyləyib,məni yorma, 
Çox sevirəm,ay Ceyranım. 
 
Hər tərəfin çəmən,çiçək, 
Bəzənibsən gözəl-göyçək. 
Başındakı o ağ örpək, 
Çox yaraşır,ay Ceyranım. 
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Tək gəlmisən bu dünyaya, 
Gözəlliyin gəlməz saya. 
İşıq saçır günə,aya, 
Sən çıxanda,ay Ceyranım. 
 
Nə qəşəngdir barmaqların, 
Baldan şirin dodaqların. 
Qızılgüldür yanaqların, 
Bir qönçəsən,ay Ceyranım. 
  
Ellər yaylaqdan köçəndə, 
Gəlib yanımdan keçəndə, 
Göybulaqdan su içəndə, 
Rövşən sevib,ay Ceyranım. 
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GƏLMƏDİN 

 
Mənim əhvalımı soruşan gözəl, 
İllər keçdi,bir yanıma gəlmədin? 
Bir zaman söz dedim,dəydi xətrinə, 
Naz eylədin,heç görüşə gəlmədin. 
 
Məcnun kimi mən dolandım səhrada, 
Axtardım hər yanı,gəzdim piyada. 
Söylə,salırsanmı sən məni yada? 
Yandı qəlbim,sən insafa gəlmədin. 
 
Dolandım dağları,gəzdim çəməni, 
Novruz gəldi,evdə bitdi səməni. 
Həsrətin yandırıb yaxdı sinəmi, 
Heç olmasa,söndürməyə gəlmədin. 
 
Doyunca baxmadım gül yanağına, 
Danışıb söyləyən bal dodağına. 
Ürəyin bənzəyir cənnət bağına, 
Bu yerləri ziyarətə gəlmədin. 
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Mən burada sənin üçün qalmışam, 
Baxıb gözəlliyə,heyran olmuşam. 
Dərdini çəkməkdən,inan,solmuşam, 
Xəstə yatdım,bir yanıma gəlmədin. 
 
Rövşən deyər,bəlkə gəldin imdada, 
Danışaq,görüşək,çatmasın yada. 
Qorxuram sən məni salasan oda, 
Pərvanə tək odda yandım,gəlmədin. 
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GÖZƏL 

 
Zalım qızı,niyə məndən küsürsən, 
Elə bil ki,bu dünyadan köçürsən. 
Mənə baxıb hey yanımdan ötürsən, 
Salam verməyirsən bəs niyə,gözəl? 
 
İcazə ver,həsrət qoyma gözümü, 
Dərd əlindən tanımıram özümü. 
Demək istəyirəm pünhan sözümü, 
İnsaf et,sözümü söyləyim,gözəl. 
 
Sevirəm mən sənin şirin sözünü, 
Ceyran baxışını,qara gözünü. 
Görmək istəyirəm gülər üzünü, 
Bircə sən icazə verəsən,gözəl. 
 
Sənsən bu dünyada varım-dövlətim, 
Həyatda sevincim,son məhəbbətim. 
Ölsəm,qucağındır mənim cənnətim, 
Ömrümün,günümün mənası gözəl. 
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Ömür boyu mən burada qalaram, 
Zəhmət çəkib bil könlünü alaram. 
Sənin üçün dağları da yararam, 
Təki sən üzümə güləsən,gözəl. 
 
Danışanda sənsən sözüm,söhbətim, 
Rövşənəm,olubdur sizə hörmətim. 
Bilmək istəsəniz,mənim mərifətim, 
Bircə gün mehmanım olasız,gözəl. 
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AY SEVGİLİM 

 
Yeyib-içib mən gəzmişəm, 
Bəlkə,əzab dərd vermişəm. 
Ola bilsin incitmişəm, 
Bağışla sən,ay sevgilim. 
 
Axşam evə gec gəlmişəm, 
Vaxtı mən geri çəkmişəm. 
Deyin,xətrinə dəymişəm, 
Günahkaram,ay sevgilim. 
 
Yerli,yersiz ağlım çaşıb, 
Acıqlanıb,həddin aşıb, 
Söz-söhbətim aşıb-daşıb, 
Kədərlənmə,ay sevgilim. 
 
Hərdən evə gəlməmişəm, 
Sənə xəbər verməmişəm, 
Kədərini bilməmişəm, 
Minnətdaram,ay sevgilim. 
 
Uşaqların anasısan, 
Ürəyimin parasısan, 
Dərdlərimin çarəsisən, 
Rövşən deyər,ay sevgilim. 



Rövşən Gəncəli 
 

 56 

 
AY GƏLİN 

 
Neçə vaxtdır görəmmirəm, 
Dərd-sərini biləmmirəm, 
Söz-söhbəti böləmmirəm, 
Darıxmışam mən,ay gəlin. 
 
Həsrət qalmışam üzünə, 
Heyran olmuşam gözünə, 
Düzünü deyim,özünə, 
Vurulmuşam mən,ay gəlin. 
 
Sənsiz ağlayıb göynərəm, 
Ürək sözümü söylərəm. 
Sinəm üstün yol eylərəm, 
Bizə gəlsən,bil,ay gəlin. 
 
Könlüm səninlə döyünər, 
Görəndə qəlbim söyünər. 
İncə belinlə öyünər, 
Məhəbbətim,bil,ay gəlin. 
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Gözəlliyin gəlmir dilə, 
Bənzəyirsən qızılgülə. 
Mən deyirəm,aləm bilə, 
Bir dənəsən sən,ay gəlin. 
 
Rövşən deyər ömrüm-günüm, 
Oxuyan şeyda bülbülüm. 
Ağzımdakı şirin dilim, 
Bir dünyasan sən,ay gəlin. 
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AY GƏLİN 

 
Külək vurmasın üzünə, 
Qurban olmuşam gözünə, 
Şirin söhbət,düz sözünə, 
Vurulmuşam,mən ay gəlin. 
 
Bu dağların başı qardı, 
Qarın üstü buludlardı. 
Gözəl,incə boyun vardı, 
Heyran oldum,mən ay gəlin. 
 
Sən qəlbimin qızılgülü, 
Sənsiz keçirmişəm ili. 
Sənin kimi incəbeli, 
Görməmişəm mən,ay gəlin. 
 
Bulaq başı gül-çiçəkdi, 
Sənsiz qəlbim nələr çəkdi. 
Ürəyimdə yerin təkdi, 
Bir dənəsən,sən,ay gəlin. 
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Bizim kəndin gözəlisən, 
Gümüş kəmər,məzəlisən. 
Mənim bağrım əzəli sən, 
İllər keçib,bil,ay gəlin. 
 
Ömrün düşməsin düyünə, 
Allahdan qəlbin söyünə. 
Ürəyimiz bir döyünə, 
Rövşən istər,bil,ay gəlin. 
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GÖZƏL 

 
Qəlbin açıq,üzün gülər, 
Sənin qədrin yanan bilər. 
Sənə xoşbəxt həyat dilər, 
Qanan,bilən,bil,ay gözəl. 
 
Səni gördüm,oldum xəstə, 
Dostlar gələr dəstə-dəstə. 
Sənin kimi xoş həvəsdə, 
Heç kəs olmaz,bil,ay gözəl. 
 
Sənin kimi alagözə, 
Şirin söhbət,şirin sözə, 
Çox çətin ki,ürək dözə, 
Bir təbibsən,sən ay gözəl. 
 
Qaranlığın çırağısan, 
Dar günlərin sorağısan, 
Bəxtəvər,kimin qızısan, 
Çox gözəlsən,sən ay gözəl. 
 
 Rövşən,belə gözəl olmaz, 
 Qaşı kaman,gözü almaz. 
 Qocalsan da,sifət solmaz, 
 Bir mələksən,sən ay gözəl. 
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OLMUŞAM 

 
Bir bazar ertəsi günorta çağı, 
Mən bir gözələ aşiq olmuşam. 
Açıb ürəyimi söylədim ona, 
Onun gözlərinə heyran olmuşam. 
 
Ağıl,kamal,mərifəti biləndi, 
Zarafat eyləyib,deyib-güləndi. 
Dərdi,qəmi ürəyimdən siləndi, 
Mən bunu görəndən gümrah olmuşam. 
 
Göllər sonasıdır,geyinib gəzər, 
Aləmə nur saçar,hər yanı bəzər. 
Dindirib keçməsə,qəlbimi üzər, 
Belə bir gözələ sirdaş olmuşam. 
 
Kirpikləri oxdur,qaşları qara, 
Görməsəm,qəlbimə vurular yara. 
Ya məni qul eylə,ya çəkdir dara, 
Sənin tək gözələ heyran olmuşam. 
 
Qara saçlarını darayıb yana, 
Baxışın xəstəni gətirir cana. 
Gözlərim dikilib gəldiyin ana, 
Rövşənəm,izinə qurban olmuşam. 
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DÜYMƏLƏMƏ 

 
Qara qaşlı,ala gözlü, 
Şirin dilli,gözəl sözlü, 
Məndən gəzən gizli-gizli, 
Sən yaxanı düymələmə. 
 
Gözəllikdə huri-mələk, 
İncə belə kəmər gərək. 
Gözəlliyi bir də görək, 
Sən yaxanı düymələmə. 
 
Sənin təki gözəl olmaz, 
Yüz il keçər,yanaq solmaz. 
Baxan,gözəllikdən doymaz, 
Sən yaxanı düymələmə. 
 
Xəstələr baxıb sağalar, 
Toylarda düşər davalar. 
Yaman  istidir havalar, 
Sən yaxanı düymələmə. 
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Sən çəkirsən özün başa, 
Gözəllik gəlməyir yaşa. 
Qamətini vurma daşa, 
Sən yaxanı düymələmə. 
 
Siyah sürmə vurub gözə, 
Mən vurğunam şirin sözə. 
Mehman olum bir gün sizə, 
Sən yaxanı düymələmə. 
 
Mən heyranam gözəlliyə, 
Sənin kimi bir pəriyə. 
Durub gəlsən çəmənliyə, 
Sən yaxanı düymələmə. 
 
Bu gözəllik gedər,qalmaz, 
Sevməyən,sevgidən qanmaz. 
Rövşən qəlbi sakit olmaz, 
Sən yaxanı düymələmə. 
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GÖZƏL 

 
Səni gördüm,ağlım çıxdı başımdan, 
Eylədin qəlbimi viranə,gözəl. 
Gözüm qaldı qamətində,üzündə, 
Yerişin bənzəyir marala,gözəl. 
 
Durna kimi süzə-süzə oynadın, 
Belə gözəllikdən baxıb doymadım. 
Ovsunlayıb sən qəlbimi ovladın, 
Sən məni kəməndə salmısan,gözəl. 
 
Baxıram,məclisdə hamıdan gözəl, 
Könlüm beləsini axtarar,gəzər. 
Gəldiyin yollara gül-çiçək düzər, 
Yolunda canımı verərəm,gözəl. 
 
Xalın nə gözəldir,üzündə qara, 
Çəkmisən sinəmə həsrətdən yara. 
Gündə min dəfə də çəksələr dara, 
Unudan deyiləm,sevərəm,gözəl. 
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Gözləri bulaqdır,dodağı qaymaq, 
Nə qədər yesən də,olmayır doymaq. 
Sinənin üstünə başımı qoymaq, 
İstərəm ürəkdən hər zaman,gözəl. 
 
Neçə ildir həsrətini çəkirəm, 
Bu həsrətlə mən dünyadan köçürəm. 
Gözəllər içində  səni seçirəm, 
Rövşənin arzusu,diləyi,gözəl. 
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GETDİN 

 
Başına döndüyüm,nazlı dilbərim, 
Sən mənim qəlbimi,qoparıb getdin. 
Salıbsan bir dərdə,dərmanı yoxdur, 
Loğmanı özünlə aparıb getdin. 
 
Sənsiz bu dünyanın mənası yoxdur, 
Baxırsan hər yana,gül-çiçək çoxdur. 
Dərib iyləyirsən,ətiri yoxdur, 
Ətiri özünlə aparıb getdin. 
 
Baxammıram daha qara gözlərə, 
Həsrət qoydun məni şirin sözlərə. 
Baxıram gəldiyin cığırlara,izlərə, 
Qəlbimə yaralar vurdun da getdin. 
 
Baxammıram daha nazu-nemətə, 
Dəyişmərəm vara,pula, dövlətə. 
Həyəcan içində düşdüm heyrətə, 
Sən mənim canımı aldın da getdin. 
 
Vurulan yaralar sağalmaz mənim, 
Rövşənəm,bir daha sevinməz qəlbim. 
Bir sirrə dönübdür çəkilməz dərdim, 
Həyatı əlimdən aldın da getdin. 
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AMANDI 

 
Ağlımı başımdan alan ceyranım, 
Bir dayan,qəlbimi üzmə,amandı. 
İstəsən canımı qurban eylərəm, 
Bu qədər naz-qəmzə satma,amandı. 
 
Kirpik altda ala gözlər oynayır, 
Baxan sənin gözlərindən doymayır. 
Elçi gəlməyə də anan qoymayır, 
Sən məni əzaba salma,amandı. 
 
Səni deyib,mən divanə olmuşam, 
Görməyəndə intizarda qalmışam. 
Həsrətindən günü,ayı çaşmışam, 
Sən məni bu dərdə salma,amandı. 
 
Sənin üçün biyabana düşmüşəm, 
Çaylar keçib,dəryalarda üzmüşəm. 
Hər yanda axtarıb səni gəzmişəm, 
Sən mənim bağrımı üzmə,amandı. 
 
Qəlbim qubarlandı,gözüm yaşardı, 
Həsrətindən saç-saqqalım ağardı. 
Səni görən xəstə könlüm sağaldı, 
Rövşənəm,canıma qıyma,amandı. 
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GÖZƏL 

 
Vurulmuşam camalına, 
Gəl dərdimi bil,ay gözəl. 
Büllur kimi ağ sifətə 
Sən vurmusan xal,ay gözəl. 
 
Qar əriyib,yaz gələndə, 
Çəmənlikdə gül dərəndə, 
Məhəbbətin ürəyimdə, 
Qaçma məndən sən,ay gözəl. 
 
Saçın qara,gözün qara, 
Sən qəlbimə vurdun yara. 
Çıxıb getmə uzaqlara, 
Gəl yanımda qal,ay gözəl. 
 
Elinizə mən gələndə, 
Gözlərim səni görəndə, 
Baxıb üzümə güləndə, 
Sevinirəm mən,ay gözəl. 
 
Rövşən nələr gördü gözüm? 
Gözəlliyə necə dözüm. 
Budur sənə pünhan sözüm, 
Gəl könlümü al,ay gözəl. 
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MƏNİM YARIM 

 
Demirəm ki,mənim yarım, 
Gözəl olsun,göyçək olsun. 
Arzum budur,sadə qəlbli, 
Etibarda o tək olsun. 
 
Demirəm ki,zülfü qara, 
Gözəllikdə o tək olsun. 
Deyirəm ki,dərd anlayan, 
Qədirbilən bir qız olsun. 
 
Demirəm ki,gözəl bədən, 
Baxışları mələk olsun. 
Deyirəm ki,gözlərində 
Qaynar,təmiz bulaq olsun. 
 
Demirəm ki,bal dodaqlı, 
Yanağında xalı olsun. 
Deyirəm ki,dərd anlayan, 
Çətinliyə dözən olsun. 
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Demirəm ki,bütün elmi, 
O oxuyub kamil olsun. 
Deyirəm ki,söz anlayan, 
Anam üçün gəlin olsun. 
 
Demirəm ki,qaşı kaman, 
Rövşən üçün mələk olsun. 
Deyirəm ki,sinəsində 
Sevən təmiz ürək olsun. 
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DOSTUM 

 
Sevdiyin qız səni atıb gedibsə, 
Kədərlə yasını saxlama,dostum. 
Çünki gözəllərdə sədaqət olmur, 
Qəmlənib özünü danlama,dostum. 
 
Özünü ələ al,yüz qram içək, 
Sevimli sözlərdən sözlərə keçək. 
Axtarıb obada yeni qız seçək, 
Daha bir bu qədər ağlama,dostum. 
 
Qəmlərə təsəlli gözün yaşıdır, 
Sevgiyə gələndə,qızlar naşıdır. 
Ürəyin əbədi yol yoldaşıdır, 
Sən onu bu qədər dağlama,dostum. 
 
Qəlbə nə gərəkdir buz soyuqluğu, 
Qəşəngdir,duyulsa qəmin yoxluğu. 
Düşəndə toylara qızın çoxluğu, 
Baxıb gözlərinə aldanma,dostum. 
 
Cavanlıq sevgisi gəlib-gedəndi, 
Rövşənəm,ağıldan,huşdan edəndi. 
Gözləri kor olub,çoxu yedəndi, 
Sonradan peşiman olubdu,dostum. 
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EYLƏMİŞƏM 

 
Neçə illər səndən ayrı düşəli, 
Qəmə dost demişəm,şam eyləmişəm. 
Hicranı özümə sirdaş eyləyib, 
Sənin xəyalınla kef eyləmişəm. 
 
Gözəllər içində gözəldən gözəl, 
Elə bil qamətin mələklər bəzər. 
Sular sonasıdır,geyinib gəzər, 
Dərdləri,sərləri cəm eyləmişəm. 
 
Kirpiklərin oxdur,qaşların yaydır, 
Sifətin yenicə doğulmuş aydır. 
Elə bil xudanın verdiyi paydır, 
Dərdindən içmişəm,dəm eyləmişəm. 
 
Yanağın lalədir,dodağın baldır, 
Dişlərin mirvari,elə bil qardır. 
Həsrətin çəkdiyim qoynunda nardır, 
Dərmək istəmişəm,ar eyləmişəm. 
 
Rövşənəm,danışar,mehriban gülər, 
Yerişi durnadır,bağrımı üzər. 
Qarşından gələndə gözaltı süzər, 
Dünyanı başıma dar eyləmişəm. 
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ETİBARSIZ 

 
Dağların qoynunda söz vermiş idin, 
Qəlbimə ləkələr sən vurmuş idin, 
Nə tez ilqarından sən dönmüş idin, 
Budurmu qeyrətin,ay etibarsız? 
 
Koroğlu qalası,o çənli dağda, 
Yun çubuğu gəzdik sənin anana. 
Yorulub enəndə bulaq başına, 
Quzqulaq dərdinmi,ay etibarsız? 
 
Xramları keçib,dağlar aşanda, 
Bulud gəlib dağ başını alanda, 
Göydə şimşək çaxıb,yağış yağanda, 
Sığınıb nə dedin,ay etibarsız? 
 
Gəzdik yamacların o Yastıqarın, 
Qonağı da olduq o gur bulağın. 
Cavanlar oylağı Kəmənd qayanı, 
Seyrində nə dedin,ay etibarsız? 
 
Daşlar arxasında birgə duranda, 
Rövşənin qəlbinə odlar salanda, 
Dəsmalı alaraq ütü vuranda, 

           Nə dedin dəyədə,ay etibarsız? 
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ƏLİNDƏDİR 

 
Qızılgülün gövdəsində, 
Tikan sənin dilindədir. 
Qızıl üzük barmağında, 
Məhəbbətin əlindədir. 
 
İcazə ver,qoy mən dərim, 
Könlüm üstə bir-bir sərim. 
Yarpağına dəysə əlim, 
Günah mənim özümdədir. 
 
Etibarın gözündədir, 
Sədaqətin sözündədir. 
Əgər məni sevirsənsə, 
İcazəsi özündədir. 
 
Sənsən mənim iki gözüm, 
İncitməsin səni sözüm. 
Mən hicrana necə dözüm, 
Qəlbim sənin əlindədir. 
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Gözəlliyin gözündədir, 
Gülüşlərin üzündədir. 
Əgər mənə inanmırsan, 
Demək,günah özündədir. 
 
Nə vaxt olsa dilin şirin, 
Rövşən deyər zəng et bilim. 
Təsdiq etsə bunu elim, 
Demək günah özümdədir. 
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GETDİ 

 
Bir dəfə buraya bir ceyran gəldi, 
Gəldi,bu dağları gəzdi də getdi. 
Hər yanı axtardım,tapa bilmədim, 
Baxıb,ürəyimi əzdi də getdi. 
 
Aləmə nur saçdı bəxti əlində, 
Pəri kimi gümüş kəmər belində. 
Bu ceyran tək gözəl yoxdur elində, 
Elə bil mələkdir,uçdu da getdi. 
 
Bulaq üstə gəldi o incəbelli, 
Danışdı,söylədi,o şirin dilli. 
Gözaltı süzərək o siyah telli, 
Qəlbimə yaralar vurdu da getdi. 
 
Çəkmişdir sürməni gözlər üstünə, 
Saldı ürəyimi közlər üstünə. 
Saçları düşürdü dizlər üstünə, 
Elə bil sonaydı,üzdü də getdi. 

 
 

 
 
 



Elə yaşa sən ömrünü... 
 

 77 

 
 

Götürdüm kəməndi,ata bilmədim, 
Mindim at belinə,çata bilmədim. 
Gecələr yuxu da yata bilmədim, 
Bir dəli ceyrandı,süzdü də getdi. 
 
Alagözlü,şirin dilli o ceyran, 
Gözəl boy-buxuna olmuşam heyran. 
İstədim bir gecə mən olum mehman, 
Rövşənəm,könlümü aldı da getdi. 
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HƏKİM 

 
Səni gördüm,əl götürdüm dünyadan, 
Gen dünya başıma dar oldu,həkim. 
Gecə-gündüz sorağında olmuşam, 
Dərdindən divanə olmuşam,həkim. 
 
Başına döndüyüm,ay gözəl həkim, 
Gəl mənə naz-qəmzə satma,amandı. 
Salıbsan kəməndə qəlbimi mənim, 
Mən sənin dərdindən dəliyəm,həkim. 
 
Mən səni görəndə sevinir ürək, 
Dəyməsin üzünə əsən meh,külək. 
Dolanır qəlbimdə gündə min dilək, 
Arzumu gözümdə qoymayın,həkim. 
  
Keçəndə gözaltı baxırsan mənə, 
Şərik olursanmı mənim dərdimə? 
Görəndə,od düşür mənim qəlbimə, 
Niyə sevinirsən bunlara,həkim? 
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Gözəllik sənin tək mələklərdədir, 
Könlümün sevinci bircə səndədir. 
Sevgin gözümdə yox,bu qəlbimdədir, 
Sən mənim ürəyim,canımsan,həkim. 
 
Yerişin maraldır,baxşın ceyran, 
Ağıl,kamalına olmuşam heyran. 
Gün gəlib keçdikcə,dəyişir dövran, 
Rövşənəm,bu sevgim dəyişməz,həkim. 
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SÜLÜKLÜ 

 
Gəldik düşdük Sülüklüyə, 
Seyr elədik gülə-gülə. 
Gözəlliyi gəlmir dilə, 
Köklə sazı,özün söylə. 
 
Gəzib gözəl yerə düşdük, 
Qəm unudub,kefə keçdik. 
Yavaş-yavaş yeyib-içdik, 
Havalardan sazı seçdik. 
 
Dağlar başı olmaz qarsız, 
Bu göllər də durna,qazsız. 
Gözəllər də olmaz nazsız, 
Keçməz günüm telli sazsız. 
 
Dönüb baxdım mən dağlara, 
Gül-çiçəkli yaylaqlara, 
Sərin,gözəl bulaqlara, 
Aşıq sazı çala-çala. 
 
Getdim fikirə,baxıb gölə, 
Dərdi,qəmi bölə-bölə. 
Rövşən,cənnət olur belə, 
Saz çalına,könlüm gülə. 
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OLMUŞAM 

 
Gəzmişəm yaylağı,gəzmişəm dağı, 
Gül-çiçək içində Qoşabulağı. 
Çıxmışam zirvəyə,yaman dolmuşam, 
Dağların başında duman olmuşam. 
 
Səs-səmir içində xramlar axır, 
Qız-gəlin barmağa xınalar yaxır, 
Güldən çələng hörüb başına taxır, 
Dağların qoynunda qonaq olmuşam. 
 
Gur bulaqda dostlar ilə içəndə, 
Gözəllər dəstəsi gəlib keçəndə, 
Gözaltı baxaraq birin seçəndə, 
Təmiz havasına mehman olmuşam. 
 
Bu qoca dağların nəyi var imiş? 
Varlıya,yoxsula xoş avaz imiş. 
Qəmi unutmağa telli saz imiş, 
Dağlara uymuşam,mən çən olmuşam. 
 
Rövşən sevər saz havası gələndə, 
Kədərimdir el arana köçəndə. 
Tənha,qəmgin bir insanı görəndə, 
Dağların başında mən qar olmuşam. 



Rövşən Gəncəli 
 

 82 

 
DAĞLAR 

 
Yaz gələndə ellər sənə köç eylər, 
Açılar qamətin, ürəyin,dağlar. 
Sinəsində qatar-qatar çadırlar, 
Hərəsi bir rəngə boyanıb,dağlar. 
 
Xəstə üçün dərman olar havası, 
Lazım gəlməz həkim dərman-dəvası. 
Bəs eyləyər bircə Allah duası, 
Yığılmış dərdlərin dərmanı dağlar. 
 
Yastıqarda qoç kilimi salasan, 
Uzanıb,dağlardan ilham alasan. 
Yeyib-içib gecə orda qalasan, 
Qonağa vəfalı,səfalı dağlar. 
 
Kəmənd qaya,sıldırımlı qayalar, 
Hər tərəfdə qurulubdur dəyələr. 
Sağıb südü,nənəm pendir mayalar, 
Pendirin,çörəyin ləzzətdir,dağlar. 
 
Gözyaşı tək çox durudur bulaqlar, 
Qoyursan,bir anda donur araqlar. 
Rövşənəm,doydurmur gələn kabablar, 
Otların dərmandı dərdlərə,dağlar. 
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DAĞLAR 

 
Dağlar,səndə gözüm qaldı, 
Cığırlarda izim qaldı. 
Daşlarında yazım qaldı, 
Bir də nə vaxt gəlləm,dağlar? 
 
Bulaqların dərd dərmanı, 
Yastıqarın tayı hanı?! 
Sənəkuçan,Əyriqarı, 
İstəyirəm görəm,dağlar. 
 
Gözəllərə verdim yaylıq, 
Girdim suya,oldum çaylıq. 
Xramlarda qızılbalıq, 
Çumbuz kəsib tutam,dağlar. 
 
Kəmənd qaya,Sarf dərə, 
Kəkotunu dərib sərə. 
Vurğunuyam,bir çən gələ, 
Mən şehində gəzəm,dağlar. 
 
Rövşən həsrətindən ağlar, 
Sənsiz qəlbim  vərəm bağlar. 
Yuxumda da qönçə bağlar, 
Bir qoynunda gəzəm,dağlar. 
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DAĞLAR 

Başkeçidin Orzuman kəndindən olan dostum Vidadi bir 
gün mənə, dağları tərifləyib, aranı bəyənmədiyini söylədi. 
Bu şeiri ona cavab kimi yazdım. 

 
Aranda istidən çıxarlar dağa, 
Dağlar da çevrilər çiçəkli bağa. 
Dinlə dediyimi,Vidadi ağa, 
Bizik ki,veririk qiyməti dağa? 
 
Həmişə aranda heyva,nar olar, 
Adamlarda ağıl,kamal,ar olar. 
Ürəyin istəyən hər şey var olar, 
Sovqat göndərərlər arandan dağa. 
 
Aranda aşıqlar mahnı oxuyar, 
Burda gül-çiçəyin ətrin qoxuyar. 
Gözəllər al-əlvan gəvə toxuyar, 
Arana heyrandır sizin o dağlar. 
 
Gül-çiçək içində sərin bulaqlar, 
Xramnan tutursan qızıl balıqlar. 
Kababı çəkirsən,soyuq araqlar, 
Dərdlərə dərmandı səfalı dağlar. 
 

 



Elə yaşa sən ömrünü... 
 

 85 

 
 

Dağların başında duman,çən olar, 
Yamacda çiçəklər,laləzar olar. 
Çeşmələrdə yeyib-içən var olar, 
Seçməyir heç kəsi xınalı dağlar. 
 
El dağa çıxanda toy-bayram olar, 
Arana köçəndə başı ağarar. 
Xəstə,havasını alıb sağalar, 
Rövşənəm,dərmandır dərdlərə dağlar. 
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ÖLMÜRƏMMİ 

 
Hey gedirdim mən dağlara, 
Gül-çiçəkli yaylaqlara. 
İndi düşdüm uzaqlara, 
Dağdan ötrü ölmürəmmi. 
 
Yaylaqları gəzib dolan, 
Mənim üçün əziz olan, 
Ömür verib,könül alan, 
Sazdan ötrü ölmürəmmi. 
 
Bulaq üstə süfrə quraq, 
Kabab çəkib yüz-yüz vuraq. 
Yaxşı yeyib,gözəl duraq, 
Vurmaq üçün ölmürəmmi. 
 
Heç zaman özün öyməyən, 
Yalan döşünə döyməyən, 
Düz danışıb,düz söyləyən, 
Dildən ötrü ölmürəmmi. 
 
Rövşən yaxşı,pisi bilən, 
Namərdlərin qəlbin görən, 
İnsanlığa qiymət verən 
Eldən ötrü ölmürəmmi. 
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DAĞLAR 

 
Gözləyirik,gəlsin yayı, 
Tezcə çıxsın bu qış ayı. 
Gözəllikdə yoxdur tayı, 
Bir cənnətdir bizim dağlar. 
 
Yaz gələndə gül-çiçəyi, 
Çəməndən örtər örpəyi, 
Gələr qızların göyçəyi, 
Gül içində süzər,dağlar. 
 
Yastqarın ətəyində, 
Əsən sərin küləyində, 
Çoban çalar tütəyində, 
Məst eyləyər bizi,dağlar. 
 
Çox soyuqdur bulaqları, 
Gəlib-gedər qonaqları. 
Əbədidir yaylaqları, 
Vəfalıdır bizim dağlar. 
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Qayalarda bitər güllər, 
Keçər neçə-neçə illər. 
Gəlib-gedər bizim ellər, 
Səfalıdır bizim dağlar. 
 
Xramları duru,təmiz, 
Gələn qonaq olar əziz. 
Yemək gələr ləziz-ləziz, 
Seçməyirsən bizi,dağlar. 
 
Çadırları gözəl,qəşəng, 
Xoş arzular,gözəl dilək, 
Rövşən deyər gülər ürək, 
Ömür verər bizə dağlar. 
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DAĞLAR 

 
Könlüm gəzər Yastıqarı, 
Gül-çiçəkli bulaqları. 
Sevdiyim o pünhan yarı, 
Sən əmanət saxla,dağlar. 
 
Sevgi yaşadar insanı, 
Odur dərdlərin dərmanı. 
Sevənin ağrımaz canı, 
Divanələr bilər,dağlar. 
 
Bir də gördün,qonaq gəldim, 
Bulaq üstə süfrə sərdim. 
Yemək-içmək,kabab çəkdim, 
Sən könlümü qırma,dağlar. 
 
Bulaqların qoşa-qoşa,  
Yeyib-içən gələr cuşa. 
Saz havası gələr xoşa, 
Qanan bunu duyar,dağlar. 
 
Qaş-qabağın çatılıbdır,  
Fikir, duyğu aparıbdır. 
Əbədi kimlər qalıbdır, 
Rövşən deyər,söylə,dağlar. 
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DAĞLAR 

 
Doğrudan da səfalısan, 
Gözəldir yaylağın,dağlar. 
Hər bir kəsə vəfalısan, 
Unutmaz ilqarın dağlar. 
 
Yaz gələndə,gül-çiçəklər 
Səni cənnətə döndərər. 
Hər gələnə şəfa verər, 
Sərin bulaqların,dağlar. 
 
Sənəkuçan, Qoşabulaq, 
Gəzmək ilə olmaz doymaq. 
Hər gün gələr sənə qonaq, 
Yayda olar qarın,dağlar. 
 
Hər daşların bir tarixdir, 
Neçə əsr,neçə ildir. 
De,yaşını kimlər bilir? 
Bilinməz sirlərin,dağlar. 
 
Şimşək çaxır,yağış yağır, 
Xramların aşıb-daşır. 
Rövşən,baxır adam çaşır, 
Bozarmasın üzün,dağlar. 
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DAĞLAR 

 
Başın boranlıdır,dumanlı dağlar, 
Gahdan çiskin tökər,gah çəni dağlar. 
Səni görməyəndə qəlbim qan ağlar, 
Hörmət et gələnə,səfalı dağlar. 
 
Yastıqarın vardır gözəl çağları, 
Yayın istisində olar qarları. 
Burda olan sevməz başqa dağları, 
Bütün yer üzünün gözəli dağlar. 
 
Hər yandan qoynuna qonaq yığılar, 
Xəstə gələn yeyib-içib sağalar. 
Gün batanda yavaş-yavaş dağılar, 
Xəstəyə dərmansan,vəfalı dağlar. 
 
Koroğlu qalası dillər əzbəri, 
Gül-çiçəkdir dərələri,düzləri. 
Gözəllikdən çəkmək olmur gözləri, 
Tarixlər yaddaşı,qalalı dağlar. 
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Götürüb hər yanı zurnanın səsi, 
Cuşa gəlib ürəklərin həvəsi. 
Valeh eyləyibdir burda hər kəsi, 
Qoynunda görmüşük cənnəti,dağlar. 
 
Dağların ləzzəti telli sazdadır, 
Gözəl oxuyanda,xoş avazdadır. 
Kababı köz üstə,yuxa sacdadır, 
Arağı buz üstə,şəfalı dağlar. 
 
Üç ay yayı gülüstana dönərsən, 
Gələnləri seçməyirsən,sevirsən. 
Cansağlığı,uzun ömür verirsən, 
Rövşənəm,dərdlərin loğmanı dağlar. 
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DOSTUM 

 
Vədə verdin,sən yaylağa gəlmədin, 
Gözlərim yollarda qaldı,yoruldu. 
Yoxsa ki,dediyin çıxdı yadından, 
Unutdun ilqarı,sözünü,dostum. 
 
Bizim bu yerlərin təmiz havası, 
Sərin meh əsəndə gözəl səfası, 
Hər yanda gül-çiçək,dərman-davası, 
Tez yetir buraya özünü,dostum. 
 
Hər gün bulaq üstə oturub-duran, 
Süfrə arxasında bardamaş quran, 
Kabablar köz üstə,araqdan vuran, 
Cənnətdir,mən deyim düzünü,dostum. 
 
Hərdən yağış yağır,birdən çən gəlir, 
Ciyər nəfəs alır,ürək dincəlir. 
Xəstəyə dərmandı,burda dirçəlir, 
Bir gəlsən görərdik üzünü,dostum. 
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Göy otun üstündə yeyib yatanı, 
Xramlarda qızlbalıq tutanı, 
Əmlikləri sürülərdən satanı, 
Gəlsəydin,görərdin gözünlə,dostum. 
 
Yastıqarda hər gün yeyib-içirlər, 
Gələnlər də Göybulaqdan keçirlər. 
Dincəlməyə gözəl məkan seçirlər, 
Rövşəni sevindir sözünlə,dostum. 
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YADIMA DÜŞDÜ 

 
Bir zaman dağların seyrinə çıxdım, 
Buz kimi bulaqlar yadıma düşdü. 
Hər yanda gül-çiçək,lalə,bənövşə, 
Qızların nəğməsi yadıma düşdü. 
 
Birdən də olardı çəni,dumanı, 
Olardı otlaqda malın qalanı. 
Çıxardı gəzməyə qoca,cavanı, 
Uşaqlıq illərim yadıma düşdü. 
 
Gəzib dolaşdığım Kəmənd qayanı, 
Dumduru,buz kimi Qoşabulağı, 
Anamın dəyədə çəkib qaymağı, 
Fəsəli yaymağı yadıma düşdü. 
 
Koroğlu qalası,Hacı dərənin, 
Daş üstə nişanı orda hərənin. 
Yadından çıxmayır onu görənin, 
Daşları yazmağım yadıma düşdü. 
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Yastıqarda oturanlar,duranlar, 
Yavaş-yavaş kabab çəkib vuranlar, 
Gələn ilə yeni xəyal quranlar, 
Koroğlu havası yadıma düşdü. 
 
Əyriqardan Göybulağa baxanda, 
Rövşənəm,xramlar sakit axanda, 
Göydən yağış yağıb,şimşək çaxanda, 
Anamın laylası yadıma düşdü. 
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AŞIQ 

 
Möcüzədir,sən çalırsan, 
Ürəyimə od salırsan. 
Sazınla qəlbim alırsan, 
Sən tilsimsən deyən,aşıq. 
 
Pərdələrin dil açıbdır, 
Çöhrələrə nur saçıbdır. 
Səsin göyə ucalıbdır, 
Bir mələksən deyən,aşıq. 
 
Sazın özü fərəhlənir, 
Pərdə-pərdə sim dillənir. 
Hamı ürəkdən dinləyir, 
Möcüzəsən deyən,aşıq. 
 
Barmaq incə,gözəl səsin, 
Arzususan hər bir kəsin. 
Sən çal,qananlar dinləsin, 
Bir dənəsən deyən,aşıq. 
 
Mən heyranam telli saza, 
Məlahətli xoş avaza. 
Rövşən uyub şeir yaza, 
Əfsanəsən deyən,aşıq. 
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                             AŞIQ 

 
Aşıq,götür telli sazı, 
Bizim dağın bu çağında. 
Qoy yayılsın xoş avazın, 
Armudlunun bulağında. 
 
Sülüklünün qoca gölü, 
Ətirlidir hər bir gülü. 
Qonaq edir bütün eli, 
Oxu,gəlsin durna teli. 
 
Sıldırımlı qayalara, 
Bizim qoca, ulu dağa, 
O görünən Göybulağa, 
Mahnı oxu yaylaqlara. 
 
Göybulaqda bir dayanaq, 
Araqları suya salaq. 
Kabab çəkib yüz-yüz vuraq, 
Aşıq,sən çal,biz oturaq. 
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Baxanların xoşdur halı, 
Gül-çiçəkdən salıb xalı. 
Kəkotundan geyib şalı, 
Oxu gəlsin,çıxaq yalı. 
 
Rövşən gözəl bizim dağlar, 
Sinəsində gur bulaqlar. 
Gələn xəstələr sağalar, 
Çal,yatmasın bu qonaqlar. 
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MƏN QOCALMADIM 

 
Çox görmüşəm sözün deyib dananı, 
Heç görmədim sözün üstə duranı. 
Yalandan danışıb,şəhər quranı 
Yalanlar qocaltdı,mən qocalmadım. 
 
Bu dünyanın olmamışdır vəfası, 
Mərdlərlə gözəldir dağın havası. 
Namərdlərin yalan olar səfası, 
Namərdlər qocaltdı,mən qocalmadım. 
 
Səhv eylədim,hamıya bel bağladım, 
Hər bir kəsin pis gününə ağladım. 
Yalan yerə ürəyimi dağladım, 
İnsanlar qocaltdı,mən qocalmadım. 
 
Bu dünyada alçaqlara can dedim, 
Tikanlı kollara gülüstan dedim. 
Mən duza çörəyi batırıb yedim, 
Qanmazlar qocaltdı,mən qocalmadım. 
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Çoxdur bu dünyada özün öyənlər, 
Paxıllıq eyləyib,bəxti əyənlər. 
Peşiman olaraq dizə döyənlər, 
Bu həyat qocaltdı,mən qocalmadım. 
 
Rövşən,varlı kasıbları saymayır, 
Ətrafında oturmağa qoymayır. 
Milyonu var,yenə gözü doymayır, 
Zəmanə qocaltdı,mən qocalmadım. 
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AY SAÇLARIM 

 
Demirəm dünyada əbədi qalım, 
Dən düşə saçıma,vaxtsız qocalım. 
Deyirəm,həyatdan mən ilham alım, 
Ağarmayın ay saçlarım,amandı. 
 
Ağarsan anamın ürəyi yanar, 
Qardaşdan,bacıdan gəzməyin kənar. 
Onlarda həyatın inciləri var, 
Ağarmayın ay saçlarım,amandı. 
 
Yalançı dünyaya etmə etibar, 
Gəz dolan dünyanı qoltuğunda yar. 
Mənim də sizlərə bir diləyim var, 
Ağarmayın ay saçlarım,amandı. 
 
Fikirləş,ay saçım,ürəklə danış, 
Sadiq ol,xeyrimə,şərimə qarış. 
Sən mənim dediyim sözlərlə barış, 
Ağarmayın ay saçlarım,amandı. 
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Tələsmə köçməyə sən bu dünyadan, 
Bir də görməyəcək üzünü cahan. 
İstərəm olasan sən məni qanan, 
Ağarmayın ay saçlarım,amandı. 
 
Rövşənəm,əzizdir həyat qanana, 
Can deyib hər kəsə candan yanana. 
Namusu,qeyrəti əxlaq sanana, 
Ağarmayın ay saçlarım,amandı. 
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BƏYƏNMƏZ 

 
Nə üçün bu qədər dəyişib dövran, 
Azalıb qohumun halına yanan. 
Dəyişib insanlar,çevrilib zaman, 
Oğul-qız da ata-ana bəyənməz. 
 
Böyüyəndə,razı qalar özündən, 
Evlənib çıxarlar ata sözündən. 
Acıqlanar,nifrət yağar gözündən, 
Gəlinlər də qaynananı bəyənməz. 
 
Bərabər böyüyüb deyib-gülərlər, 
Acını,şirini birgə görərlər. 
Elə ki,cibinə gələr gəlirlər, 
Qardaşlar da qardaşını bəyənməz. 
 
Bir-birilə sirlərini bölərlər, 
Bərabər geyinib,birgə gəzərlər. 
Uşaqlar da söz-söhbəti görərlər, 
Bacılar da bacısını bəyənməz. 

 
 

 
 
 



Elə yaşa sən ömrünü... 
 

 105 

 
 

Baxasan nadana,görəsən belə, 
Varlanıb,pulları dönübdür gölə. 
Heç zaman bəyənib gəlməyir elə, 
Çıxdığı daxmanı,eli bəyənməz. 
 
Rövşənəm,dünyanı ariflər qanar, 
Qohumun,qardaşın halına yanar. 
Bəzisi dediyi sözləri danar, 
Azar yolun,düzgünləri bəyənməz. 
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AY BACIOĞLU 

Bacım oğlu Tağıyev İbrahim müəllimə 
 

Çoxdur mənim bacım oğlu, 
Danışanı yalan,doğru. 
Keçirmişəm hərdən sorğu, 
Düzü sənsən,ay bacıoğlu. 
 
El içində hörmətin var, 
Ağıl,kamal,mərifətin var. 
Şahlar kimi qüdrətin var, 
Halal olsun,ay bacıoğlu. 
 
Ağsaqqalsan bizim eldə, 
Sözün gəzər şirin dildə. 
Ətirini qızılgüldə 
Axtarırıam,ay bacıoğlu. 
 
Sənin kimi düzgün,təmiz, 
Vətənini sevən,əziz, 
İnsanlıqda gözəl,ləziz, 
Bircə sənsən,ay bacıoğlu. 
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Sizinlə söhbət asandır, 
Yarımçığa ürək yandır. 
Qanmazları gəl sən qandır, 
Qanan deyil,ay bacıoğlu. 
 
Rövşənəm,sizə uğurlar, 
Gözəl analar doğarlar 
Sənin kimi mərd oğullar, 
Yüz ildə bir,ay bacıoğlu. 
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AYIBDIR 

 
Sən mənimlə gəl bu dildə danışma, 
Bir vaxt gələr,qızararsan,ayıbdı. 
Sən kişi olmazsan beş manat ilə, 
Bir belə söz-söhbət etmə,ayıbdır. 
 
Sənin kimi heç kəs həddin aşmayıb, 
Oyanmısan,səni qara basmayıb. 
Qocalmışam,ancaq ağlım çaşmayıb, 
Qanunları mən bilirəm,ayıbdır. 
  
Bacım oğlu,lap çıxmısan özündən, 
Sən qulaq as,çıxma mənim sözümdən. 
Sən aldatma,inan gələr gözündən, 
İnsaf eylə,camahata ayıbdır. 
 
Hər kəsin üstünə yazırsan heçdən, 
Hamıdan yığırsan,qalmasın köçdən. 
Qışda yandırırsan tüstüsüz peçdən, 
Qovrulub yatırsan,vallah,ayıbdır. 
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Sən qanmazsan başın dəyməsə daşa, 
Söz uzatma,gərək çıxaq savaşa. 
Mənə dəymə,istəyirsən min yaşa, 
Mərifəti,qeyrəti atma,ayıbdır. 
  
Çıxanda elmizə,böyük yığnağa, 
Deyirsən,bir mənəm bu kənddə ağa. 
Bir adam tapmırsan inəyin sağa, 
Rövşənəm,arvadsız durma,ayıbdır. 
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MEHDİ 

Aşıq Mehdi Məsimova 
 

Saz götürüb “Dilqəmi”ni çalanda, 
Qəlbimin dərdini,qəmin alanda, 
Ustadları mən yadıma salanda, 
Ustadlar ustadı doğulub,Mehdi. 
 
Yüz ildə bir gəlir belə saz çalan, 
Gözəl avazıyla könüllər alan. 
Heç zaman dilimə gəlməyir yalan, 
Allahın verdiyi bir paydı,Mehdi. 
 
Ona görə qalxıb sazın qüdrəti, 
Pərdələrə yığıb bütün sərvəti. 
Telli sazdır onun varı,dövləti, 
Aşıqlar içində kraldı,Mehdi. 
  
Məclisə girəndə ədəb,ərkanı, 
Bütün qonaqların üzülür canı. 
Donub gözləyirlər saz çıxan anı, 
Mizrabı vuraydı simlərə,Mehdi. 
 
Bütün aşıqlara mən baş əyirəm, 
Rövşənəm,hamsını mən dinləyirəm. 
Bu sözlər ürəkdən gəlir,deyirəm. 
Ləldi,cəvahirdi,qızıldı,Mehdi. 
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MEHDİ 

Aşıq Mehdi Məsimova 
 

Saz götürüb,mən aşığam deyəndə, 
Sazı çalan incə barmaq gərəkdir. 
Ələsgər tək gözəl çalıb,oxuyan, 
Mehdi kimi xoş avazı gərəkdir. 
 
Lovğalıq eyləyib həddi aşmaya, 
Bütün havaları çala,çaşmaya, 
Nə qədər bilsə də,dolub daşmaya, 
Mehdi kimi mərifəti gərəkdi. 
 
Məclisə girəndə çəkələr başa, 
Çalanda sazını,el qulaq asa. 
Hər yandan səs gələ:-yaşa,min yaşa, 
Mehdi kimi çox hörməti gərəkdi. 
 
Saz götürüb,naşıları atmaya, 
Gəda kimi nazı,qəmzə satmaya, 
Toy,düdüyü telli saza qatmaya, 
Mehdi kimi ağıl,kamal gərəkdi. 
 
Rövşənəm,götürüb çalanda sazı. 
Xəstə cana gəlir,yatan oyanır. 
Quşlar qanad salır,çaylar dayanır, 
Mehdi kimi xoş amalı gərəkdi. 
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A BAYRAM 

 
Kəndimizdə kürd Bayram kimi tanınan Ocaq-

verdiyev Bayram bir gün yaylaqda olarkən  mənə 
sual verdi ki, içki içirsənmi. Bu şeiri ona cavab 
olaraq yazdım. 

 
Bayram ağa,söylə,səni dinləyim, 
İndi sənə mən düzünü söyləyim. 
Qaranlıq könlünü agah eyləyim, 
Hərdənbir içirəm mən də,a Bayram. 
 
Çıxırıq seyrinə bizim dağların, 
Təmiz havası var bizim yaylağın. 
Çəkirik kababı,o Göybulağın 
Üstündə vururam mən də,a Bayram. 
 
Nə çoxdur dostlarım,elimizin gülü, 
Hərdənbir Sağamoy,Pərvanə gölü, 
Bu yerdə içəndə dirilir ölü, 
Cənnətdə içirəm mən də,a Bayram. 
 
Gedirik meşəyə,bulaq üstünə, 
Tökürük yeməyi üstü-üstünə. 
Dostlarım oturur süfrə üstünə, 
Beləcə,içirəm mən də,a Bayram. 



Elə yaşa sən ömrünü... 
 

 113 

 
 
Yastıqar da,Əyriqar da əzəldi, 
Ətəyində süfrə saldıq,düzəldi. 
“Dilqəmi” havası burda gözəldi, 
Aşıq çalır,mən içirəm,a Bayram. 
 
Tək olar dünyada düz olan sözü, 
Nədənsə,sevmirlər həyatda düzü. 
Çalır “Divani”ni Mehdinin özü, 
Yerində içirəm mən də,a Bayram. 
 
“Pəri məclisi”nin gözəl qızları, 
Telli, Zülfiyyəsi –o aşıqları, 
Rövşənəm,çalırlar əldə sazları, 
Bayramla1 vururuq biz də,a Bayram. 
 

 
 

 

                                                            
1 Qardaşım Bayram Yusifov 
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İNSAN 

 
İnsan var,baxırsan nurdur,mələkdir, 
Hər sözü-söhbəti güldür,çiçəkdir. 
Baxışı,gülüşü elə qəşəngdir, 
Deyirsən,göndərən bunu fələkdir. 
 
Yaxşı insanları görəndə adam, 
Elə bil zülmətə işıq saçacaq. 
Bütün dərdlərini,ürək qəmini, 
Deyirsən,qəlbindən silib atacaq. 
 
Adam var ki,sifətini görəndə, 
Elə bil,yaz gəlib,şimşək çaxacaq. 
Baxanda üzünə,gözlər axacaq, 
Deyirsən,bir anda leysan yağacaq. 
 
Pis adamı istəmirsən görəsən, 
Kefini soruşub halın biləsən. 
Qohumun olsa da kənar gəzəsən, 
Deyəsən mənimdir,ancaq dözəsən. 
 
Fikirləş ey insan,gəldin dünyaya, 
Çalış,yaxşılığın gəlməsin saya. 
Etibar eyləmə zalım dünyaya, 
Rövşənəm,mərhəmət bəslə hamıya. 
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DÖVRAN 

 
Mən məəttəl qalmışam,belə dövrana, 
İnsanlar çevrilib dönüb balığa. 
Sürüşkən olubdur cahanda hamı, 
Salıblar hörmətdən mərifəti,adı. 
 
Cəm olub hamının beyninə yalan, 
Ölmüş leş gəzirlər,etsinlər talan. 
Bir yanda dost satan,bir yanda alan, 
Vicdan yoxa çıxıb ürəkdən tamam. 
 
Hamının fikiri pulda,maldadır, 
Atası kefdədir,oğul haldadır. 
Günləri xoş keçir,gecə bardadır, 
Ailə var,acından gözü yoldadır. 
 
Düşəndə məclisə,ölü yerinə, 
Hamısı nur olub,gəlirlər dinə. 
Peyğəmbər olurlar,dönürlər gülə, 
Çıxanda unudub verirlər dilə. 
 
Rövşənəm,qanmayan məsləhət verir, 
Elə bil eşşəyi sağından gəlir. 
Utanıb,ayıbdır deməyir ardır, 
Qananın qanmaza  borcu vardır. 
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DÜNYADA 

                        1989-cu ildə Ermanıstandan Azərbaycan  
                                    millətini qovanda yazmışam.  

Bu qoca dünyaya vəfa yox imiş, 
Görün nələr çəkdi başım dünyada. 
Dağıldı kəndimiz,elmiz,obamız, 
Gözüyaşlı qocalar gördük,dünyada. 
 
Fəryad edib ana cırır üzünü, 
Bir Allaha dikib ağlar gözünü. 
Barışıq olsa,qurban verər özünü, 
Gözüyaşlı analar gördük,dünyada. 
 
Hər yanda səs-səmir,qulaqlar batır, 
Həyəcan içində ürəklər yatır. 
Baxırsan,cəlladlar güllələr atır, 
Gözüyaşlı körpələr gördük,dünyada. 
 
Əsrlərlə bu yerlərdə qalardıq, 
Bu dağlarda təmiz hava alardıq. 
Gələndə qonağa xalı salardıq, 
Düşmüşük didərgin,ağlar,dünyada. 
 
Ata, ana qəbiristanlıq orada, 
Ürək orda,cəsəd burda havada. 
Baxıram,çıraqlar sönüb orada, 
Rövşənəm,zülmətlər gördük,dünyada. 
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                                      ÖYÜNÜR 

 
Hər tərəfdə var,dövlətin yeyərlər, 
Yalan danışanda,düzgün deyərlər, 
Eşşəyə minddirib tərifləyərlər, 
Palanın üstundə bellə öyünür. 
 
Qanmayır,sözünü deyir gələndə, 
Qızarmır,səhvini ona deyəndə. 
Ətrafında yaltaqları görəndə, 
 Tikanlı,zəhərli dillə öyünür. 
 
Anlamır qananı,anlamır düzü, 
Özündən razıdır faizin yüzü. 
Hamıya tərəzi elimizin gözü, 
Utanmır,çirikli əllə öyünür. 
 
Ölçü vahidini döndərib pula, 
Yoxsulu bərabər eyləyib qula. 
Nə qədər çalışsan,gəlməyir yola, 
Yığdığı sərvətlə,pulla öyünür. 
 
Var,dövlət eşqiylə alışıb yanar,  
Özünü hamıdan ağıllı sanar. 
Sözünü deyərək,sonradan qanar, 
Rövşənəm,tutduğu yolla öyünür. 
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İSMİXAN 

 
Ay İsmixan,səndən budur xahişim, 
Fəqir-füqəraya rişxənd eyləmə. 
Neçə ki,əlində vardır ixtiyar, 
Nahaq başlar kəsib,sən qan eyləmə. 
 
Qiymətdə ağırsan,çəkidə yüngül, 
Dostunun qədrini sağlığında bil. 
Ayağı büdrəyib yıxılanda,bil, 
Gen gündə dostları çoxdur,İsmixan. 
 
Gündəlik büdcəni çatdırdın dizə, 
İçəndə baxmırsan əlliyə,yüzə. 
İstərsən yanında qadınlar süzə, 
Bu işlər yaraşmaz sənə,İsmixan. 
 
Bu qoca dünyanın çoxdur sirləri, 
Heç kəs bilməmişdir gələn günləri. 
Tülkülər bağlayıb qoca şirləri, 
Atıblar zindana,qardaş,İsmixan. 
 
Rövşənəm,sözümün əsası,düzü, 
Yesin çörəyini kasıbın yüzü. 
Hərdən dəyişə bilər həyatın üzü, 
İstərəm olasan padşah,İsmixan. 
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DÜNYA 

 
Kimiyə ağıllı övlad verirsən, 
Kimiyə övladı qaxınc edirsən, 
Kimiyə qol-qanad,həyat verirsən, 
Kiminin qəddini bükürsən,dünya. 
 
Kimi ağrılardan yata bilməyir, 
Kimisi ömründə ağrı görməyir. 
Kimisi gəzməyə taqət istəyir, 
Kimini qartal tək süzdürür dünya. 
 
Kimisi ağrıdan ölər,dirilər, 
Kimisi həyatda daim sevinər. 
Kimiyə gecələr bir ilə dönər, 
Kimisi ayılar səhərdir,dünya. 
 
Kimisi həyatdan ölüm istəyər, 
Kimisi daimi yaşayım deyər. 
Kimiyə var-dövlət,cah-cəlal verər, 
Kimiyə sağ canı qıymayır dünya. 
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Kimisi gündəlik məclislər qurar, 
Kimisi acından günorta durar. 
Kimisi dünyanı gəzib dolaşar, 
Kimisi zindanda çürüyər,dünya. 
 
Kimisi qonaqdır,kimi köçəcək, 
Kimisi yaxşıdır,pisdir seçəcək. 
Kimisi cənnəti deyib gedəcək, 
Rövşənəm,sirrini verməyir dünya. 
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İNSAN 

 
Bu fani dünyaya göz açan insan, 
Bir zaman gələcək,qocalacaqsan. 
Həyatda gördüyün bütün əmələ, 
Köçəndə,cavabdeh sən olacaqsan. 
 
Sən köçəndə üç şey edər müşayiət, 
Günahkar insanı aparacaq dərd. 
Dönəcək geriyə qohum,var,dövlət, 
Ədalət önündə duracaq,fəqət. 
 
Getdiyin dünyanın girişi çoxdur, 
Ancaq qayıtmağa qapısı yoxdur. 
Nəmişli torpaqdır,zülmət qaranlıq, 
İşıq düşməyə də bacası yoxdur. 
 
Hər bir insan o körpünü görəcək, 
Yaxşı,pisi o qıl körpü seçəcək. 
Fitnəkarlar yanıb külə dönəcək, 
Kamil insan yalnız ordan keçəcək. 
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Orda yatanların gözləri toxdur, 
Milyonlar yığmağın mənası yoxdur. 
Yada sal bunları,əmanət eylə, 
Yaxşılıq etməyi sən adət eylə. 
 
Rövşənəm,qiymətin əməlindədir, 
Nurani qocalıq sifətindədir. 
Qocalıq yaxşıdır,o zaman,insan, 
Keçmişə baxanda utanmayasan. 
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XƏBƏRÇİ 

 
Kimsədən gizlicə söz gətirəndə, 
Söz deyən əclafa mərhəmət etmə. 
Çünki o alçaqdır,həm də yarımçıq, 
Vicdanı satana sən adət etmə. 
 
Xəbərçidə abır-həya yox olar, 
Əclaflıq sifəti onda çox olar. 
Dediyi sözlərlə qarnı tox olar, 
Onları özünə bərabər etmə. 
 
Xəbərçilər kasıblara yanaşmaz, 
Bilir ki,onlarda heç nə tapılmaz. 
Qanan,xəbərçiyə yaxşını satmaz, 
Xəbərçi adamla nə də barışmaz. 
 
Lovğa adam xəbərçidən zövq alar, 
Xəbərçi görəndə qəlbi şad olar. 
Onun üçün qohum-qardaş yad olar, 
Xəbərçinin sözü ona dad olar. 
 

                Rövşənəm,siz seçin ağı qaradan, 
Düzgünlüyə qiymət verər yaradan. 
Söz gəlib çatarsa sənə haradan, 
Vicdanı itirmə,çıxsın aradan. 
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GÖRMƏDİM 

 
Gözümü açanda fani dünyaya, 
Bir nəfər də sözün deyən görmədim. 
Mən həmişə dedim sözün düzünü, 
Düzgünlüyə məhəl qoyan görmədim. 
 
Düşürdüm çətinə,düşürdüm dara, 
Az qalır ürəyim yana,qovrula. 
Bir kəsim yox idi axtara,ana, 
Düzgünlüyə layiq adam görmədim. 
 
Ağılsızlar seçməz zəri-zinəti, 
Qanan adam verər düzgün qiyməti. 
Seyr edəcək o dünyada cənnəti, 
Satqınlarda mən sədaqət görmədim. 
 
Ömrüm boyu ağa qara demərəm, 
Müxənnətin çörəyini yemərəm. 
Alçağa,yaltağa salam vermərəm, 
Düz fikirlə evdən çıxan görmədim. 
 
Namərd adam kamil atar kəməndi, 
Ancaq möhkəm olmaz kəməndin bəndi. 
Rövşənəm,işlətsə tülkülük fəndi, 
Kamili kəməndə salan görmədim. 
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KASIB 

 
Pulun yoxsa,qohumların yad olar, 
Ömrünün yayı da dönüb qış olar. 
Açılan güllərin saralar,solar, 
Qəlbində yaralar sağalmaz olar. 
 
Nə qədər düz olsan,oğru deyərlər, 
Oğru,dələduza doğru deyərlər. 
Çalışıb bir kəsə yaxşılıq etsən, 
Başı xarab olub,sarsaq deyərlər. 
 
Demirlər,kasıbsa,şəxsiyyəti var, 
El-oba yanında  hörməti var. 
Cahanda ağılı,mərifəti var, 
Deyərlər pul yoxsa,o adam deyil. 
 
Kasıb düz söyləsə ona gülərlər. 
Varlı söyüb,döysə onu öyərlər. 
Hər acı sözünü bal tək yeyərlər. 
Elə bil şəxsiyyət,zat lazım deyil. 
 
Rövşənəm,varlıya yaltaqlanarlar, 
Ata-ana,əcdadların danarlar. 
Əzişib-büzüşüb quyruq bularlar, 
Elə bil bu yerdə ad lazım deyil. 
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DÜŞMÜŞƏM 

 
Qəm-qüssə içində dərdim bilən yox, 
Ağlayanda bir təsəlli verən yox. 
Baxırsan yollara,bircə gələn yox, 
Deyirsən ki,mən haraya düşmüşəm. 
 
Artıq otuzu da keçibdir yaşım, 
Kəsilib yollarım,ağarıb başım. 
Gözümdən uzaqdır anam,qardaşım, 
Gözyaş dolu bir diyara düşmüşəm. 
 
Baxırsan hər yana,boran,qar olur, 
Bütün arzularım saralır,solur. 
Fikirdən gözyaşım boşalır,dolur, 
Deyirsən ki,biyabana düşmüşəm. 
 
Qürbət çox çətindir,asan bilməyin, 
Heç bir vaxt heç kəsə rəva bilməyin. 
Dilənçi,kasıba baxıb gülməyin, 
Min əzaba,bərkə-boşa düşmüşəm. 
 
Rövşənəm,baxırsan ulduza,aya, 
Sayırsan,ulduzlar gəlməyir saya. 
Deyirsən,nə qalıb bu gələn yaya, 
Təsəlli ucundan dərdə düşmüşəm. 
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SÖYLƏMƏ 

 
Heç kəsin qəddini əyməsin fələk, 
Əyəndə,ağrını bircə özün çək. 
Kimsədən bir əlac,kömək gözləmək, 
Ağılsız fikirdir cahanda demək. 
 
Sənin ağrıların sənin köçündür, 
Dərdlərin,sirlərin sənin yükündür. 
Nəsil-nəcabətin sənin kökündür, 
Gəlibsə bir bəla,sənin üçündür. 
 
Dərdinə ağlayıb heç də göynəmə, 
Qardaşa,bacıya yenə söyləmə. 
Söyləyib,özünü məyus eyləmə, 
Dərdi verən verib,aşkar eyləmə. 
 
Ağrıdan yerlə göy lərzəyə gəlsə, 
Dağlar parçalanıb çaylara ensə, 
Gündüzlər ağrıdan zülmətə dönsə, 
Demərəm heç kəsə,ömrüm də sönsə. 
 
Rövşənəm,deməyin mənası yoxdur, 
Əhəmiyyət verməyib,dinləyən çoxdur, 
Sənə can verənə dərdini söylə, 
Allaha,həkimə ibadət eylə. 



Rövşən Gəncəli 
 

 128 

 
DÜNYA 

 
Heç kəs öyünməsin bu gen dünyada, 
Bir zaman gələcək,düşəcək yada. 
Etdiyi əmələ,qoyduğu ada, 
Qiymət verəcəkdir bu qoca dünya. 
 
Həyata göz açıb,dolacaq yaşa, 
Bir gün də ömrünü vuracaq başa. 
Yüz də mən deyim ki,yaşa,min yaşa, 
Bildiyin verməyir qardaşa dünya. 
 
Yaxşılıq etməsən,düşməzsən yada, 
Orda baxan yoxdur dövlətə,ada. 
Hamı bərabərdir sultana,xana, 
Əməlini yada salan dünya. 
 
Bir yol ilə yeməz,yığar xəzinə, 
Xəstələnər,dərman almaz özünə. 
Yeyib-içdiyini halal eyləyən, 
Yığdığın əlindən alandı dünya. 
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Əcəl gəlir,baxmır yaxşı-yamana, 
Yalvarırsan,oheç gəlməyir amana. 
Atır kəməndini,baxmır zamana, 
Deməyir qocadır,cavandır,dünya. 
 
Rövşən deyər ölüm haqdır,qaçılmaz, 
Bəs niyə  ölümə çarə tapılmaz? 
Alimlər axtarır,sirlər açılmaz, 
Rəhmi gəlməyir heç kəsə dünya. 
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DƏYMƏZ 

 
Həyatda yaltaqlıq edən kişilər, 
Bir pozğun,əxlaqsız qadına dəyməz. 
Görürsən yayılıb adı hər yana, 
Axtarıb biləndə,qəpiyə dəyməz. 
 
Yaltaq adamların dərdi çəkilməz, 
Nə qədər eyləsən,yaxşılıq bilməz. 
Sinəsi quyudur,qeybət kəsilməz, 
Geyimi kişidir,heç nəyə dəyməz. 
 
Mən onların sifətinə baxanda, 
Elə bil ki,gürzə ilan görürəm. 
Gecələr gözümə yuxu getməyir, 
Heç mənim çəkdiyim əzaba dəyməz. 
 
Alçaqlarda həya,namus,ar olmaz, 
Üzünə tüpürsən,ona kar olmaz. 
Nə qədər bəsləsən,qanqal gül olmaz, 
Yaxşılıq qanmayan nadana dəyməz. 
 
Rövşənəm,baxmaram onun üzünə, 
Əməlindən utanmayan  gözünə. 
Tələsirəm,bircə baxam izinə, 
Neçə sifəti var,gönə də dəyməz. 
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DEYİŞMƏ 

 
Rövşən:  
 
QAİ2 qağa,niyə məni saxladın, 
Əməl edib,qaydaları sevirəm. 
Altımışdı,əlli doqquz gedirəm, 
İnan mənə,mən düzünü deyirəm. 
 
Yol polisi: 
 
Şirinlik ver,yaxşı yol olsun sənə, 
Gəl and vermə nə Allaha,nə dinə. 
Çoxlu yığsam,məni çəkərlər önə, 
Rəisimiz hörmət eyləyər mənə. 
 
Rövşən: 
 
Şirinliyə pulum yoxdur,ay qağa, 
Tələsirəm,mən gedirəm uzağa. 
İstəyirsən,gedək bizim bulağa, 
Çəkək kabab,içək araq,ay qağa. 
 

                                                            
2 QAI – Dövlət Avtomobil Müvəttişi (indiki yol polisi) sözlərinin 

rusca deyilişinin qısaldılmış forması 
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Yol polisi: 
 
Pul verməsən,sənədləri vermərəm, 
Çox danışan sürücünü sevmərəm. 
Zəng eyləmə,məsləhət də bilmərəm, 
Pul verənin xətirinə dəymərəm. 
 
Rövşən: 
 
Pul olmasın,gedək bizim dağlara, 
Qonaq edim səni orda ovlağa. 
Tamaşa et sən də bizim yaylağa, 
Yayda sənə qar da verim,ay qağa. 
 
Yol polisi: 
 
Rövşən qardaş,bizə plan qoyurlar, 
Verməyənin dərisini soyurlar. 
Az olanda gözlərini oyurlar, 
Ona görə radarları qoyurlar. 
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Rövşən: 
 
Planın var,başqasından alarsan, 
Bir gün gələr,məni yada salarsan. 
Belə getsə,sən hörmətdən olarsan, 
Bizdə pula hörmət yoxdur,ay qağa. 
 
Yol polisi: 
 
Pul olmayan bizdə adam sayılmır, 
Kasıb ölür,varlı kefdən ayılmır. 
Rüşvət alır,heç aləmə yayılmır, 
O haradır,pul şəxsiyyət sayılmır? 
 
Rövşən: 
 
Orda hamı mehribandır,qanandır, 
Millət üçün ürəyindən yanandır. 
Seyr etməyə təbiəti yamandır, 
Cənnətməkan Borçalıdır,ay qağa. 
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ÇİNAR 

 
Çinarı basırıb qulluq eylədim, 
Dedim,calayaram,bar verər mənə. 
Yığılıb bağbanlar calaq eylədi, 
Dedi:-Mən çinaram,bar verim sənə? 
 
Yarpağım balaca,ucadır boyum, 
Açsanız başıma nə qədər oyun, 
Bircə yarpağımı yeyəcək qoyun, 
İstəyir,lap mənim qabığımı soyun. 
 
Baxın keçmişimə,zatıma mənim, 
İnana bilərsiz,olarsız əmin. 
Əsrlər boyunca əkin,becərin, 
Bar verən deyildir nəsilim mənim. 
 
Boyum lap ucadır,mənə nə fayda, 
Öz kökümə kölgə sala bilmirəm. 
Kölgəm düşür başqasının kökünə, 
O  böyüyür,mən düşürəm çətinə. 
 
Ağacın qiyməti boyunda deyil, 
Rövşənəm,kök ilə qida alacaq. 
Gövdəsi nə qədər böyük olsa da, 
Qol-budaq kökünə kölgə salacaq. 
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SAXLASIN 

 
Allah hər insanı şərdən saxlasın, 
Utanmaz,həyasız üzdən saxlasın. 
Cahanda adamı biabır edən, 
Sümüyü olmayan dildən saxlasın. 
 
Həyasızın dəniz çıxar dizinə, 
Gördüyünü ar eyləməz özünə. 
Hey danışar,sərhəd qoymaz sözünə, 
Həyalını,həyasızdan saxlasın. 
  
Olmayan sözləri elə danışar, 
Fürsət tapan kimi yanar,alışar. 
Qəlbində şahmardır,üzdən barışar, 
Allah səni zəhərindən saxlasın. 
 
Ar eyləməz,böhtan atar,utanmaz, 
Yalan üzə durar,günahdır,qanmaz. 
Günahsız adamı parçalar,yanmaz, 
Beləsi iblisdən,cindən saxlasın. 
 
Allah bağışlamır şəri,böhtanı, 
Bunu başa düşən insanlar hanı? 
Şərin tərəfində durar qananı, 
Rövşənəm,böhtandan Allah saxlasın. 
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DƏYİŞMƏZ 

 
İnsanı heç zaman dəyişməz dövran, 
Əgər onda nəsil-nəcabət olsa. 
Nə qədər pul olsa,cah-cəlal olsa, 
Dəyişməz,bədəndə təmiz qan olsa. 
 
Gündə bir ölkədə kefdə olsa da, 
Külli kainata sahib olsa da, 
Dünya banklarına malik olsa da, 
Dəyişməz atadan xəbərdar olsa. 
 
O,hakim olsa da Günəşə,Aya, 
Hökm edib qışı da dəyişsə yaya, 
Lap sahib olsa da bütün dünyaya, 
Dəyişməz nəsildən xəbərdar olsa. 
 
Ondan icazəsiz əsməsə yellər, 
Yağmasa yağışlar,gəlməsə sellər, 
Bircə baxışıyla qurusa göllər, 
Dəyişməz,layiqli anadan olsa. 
 
Rövşənəm,heç zaman öyünmə,vallah, 
Hər şeyi verən də,alan da Allah. 
Onu peyğəmbər də eyləsə Allah, 
Dəyişməz elindən xəbərdar olsa. 



Elə yaşa sən ömrünü... 
 

 137 

 
PUL 

 
Şahların şahısan,sultanlar xanı, 
Bütün yer üzünün tək hökümdarı, 
Yazırsan,pozursan sən qanunları, 
Dinim-imanımsan,canımsan ey pul. 
 
Qüdrətin dünyanı gətirər dizə, 
Sevənlər çox olur,çəkmirlər üzə. 
Kimin qonağısan,görünər gözə, 
Haqqı,ədaləti seçirsən,ey pul. 
 
Sənsən bu dünyada hamıdan əziz, 
Günümüz keçməsin həyatda sənsiz. 
Cəlladı edərsən günahsız,təmiz, 
Həyatın səması,mənası,ey pul. 
 
Sənsən qiymət verən yaxşıya,pisə, 
Qəbul eyləyərsən olanda işə. 
Olmayan gərək ki,bəxtindən küsə, 
Bəxtini günahkar edirsən,ey pul. 
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Olanın dilini uzun edirsən, 
Varlını,yoxsulu özün seçirsən. 
Yazıq,köməksizdən uzaq keçirsən, 
Nə olar,bir bizə qonaq gəl,ey pul. 
 
Lallar dilə gələr,karlar eşidər, 
Gözlərə nur gələr,gözsüzlər görər, 
Dəli ağıllanar,danışar-gülər, 
Sən qonaq gələndə,inanın,ey pul. 
 
Hər bir ailənin arzusu sənsən, 
Əlacsız xəstənin köməyi sənsən. 
Kasıbın,yoxsulun diləyi sənsən, 
Xoşbəxt et hamını sən canın,ey pul. 
 
Rövşənəm,nə olsun gözlərim toxdur? 
Sənsiz yaşamağın mənası yoxdur, 
“Əl çirki” deyənlər həyatda çoxdur, 
Bilməyir nə desin: - düz demir, ey pul. 
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                                 HƏKİM 
 

Bir neçə qrelka3 qoydum özümə, 
Yandırır,istilik keçməyir mənə. 
Dolubdur qarnıma sancı,neyləyim? 
Siz deyin,dərdimi kimə söyləyim? 
 
Üşütmə düşübdür mənim canıma, 
Ürəyi ağrıyır baxan halıma. 
Bir kəsim yoxdur ki,gələ yanıma, 
Fələkdir ümidim,çatsın dadıma. 
 
Həkimə gedirsən,cibinə baxır, 
Çıxarıb verirsən,gözləri axır. 
Bilmirsən sərxoşdu,yoxsa ki,yatır, 
Sənin köməyinlə müalicə tapır. 
 
Həkim bilməlidir işə gələndə, 
İnsan taleyidir onun əlində. 
Kamil ağıl,bal olmalı dilində, 
Qayğıkeş,vicdanlı əməllərində. 
 
Heç birinin dedikləri uymayır. 
Rövşənəm,oxuyub heç nə duymayır. 
Yad apdekdən dərmanı da qoymayır. 

                 Verdiyin pul ilə qarnı doymayır.

                                                            
3  Qrelka – xəstənin bədəninin ağrıyan hissəsinə qoymaq üçün 

içinə isti su doldurulan rezin qovuq 
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QANMAZ 

 
Qanmayana şam eyləsən barmağın, 
Tez kibrit götürüb yandıracaqdır. 
Canını yolunda qurban eyləsən, 
Götürüb bıçağı,öldürəcəkdir. 
 
Başımı yolunda qoymuşam desən, 
Onun əvəzinə zəhər də yesən, 
Əzrayıl gələndə həyatın versən, 
Vaxtındır,deyəcək sən öləcəksən. 
 
Həyat boyu ona kömək eyləsən, 
Başa salıb,düzgünlüyü söyləsən, 
Həya edib,onu sakit dinləsən, 
Aləmi başına güldürəcəkdir. 
 
Cansağlığı ona arzu eyləsən, 
Hamıdan çox sevdiyini söyləsən, 
Onun üçün sən ağlayıb,göynəsən, 
Deyəcək,doğrudan nə gülməlisən. 
 
Rövşənəm,dözdüm ki,bir zaman qanar, 
Dərk edib,hər şeyi düzgüncə anar. 
Heç zaman seçmədi ağı qaradan, 
Belə yaratmışdır bunu yaradan. 
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DÖZƏ BİLMİRƏM 

 
Qürbətdə yaşayıb kef eyləmişəm, 
Gəlmişəm buraya,dözə bilmirəm. 
Baxırsan hər yana,fitnə-fəsaddır, 
Dəyişib insanlar,dözə bilmirəm. 
 
Yaxşıya qiymət yox,pis qiymətdədir, 
Yalançı,alçaqlar mərifətdədir. 
Xəbərçi,yaltaqlar çox hörmətdədir, 
Zəmanə çevrilib,dözə bilmirəm. 
 
Çıxırsan küçəyə,qanacaq yoxdur, 
Mənasız sözləri danışan çoxdur. 
Cibində qəpik yox,kefləri toxdur, 
Milyondan danışır,dözə bilmirəm. 
 
Haradansa bir məlumat alarlar, 
Oturub çayçıda alıb-satarlar. 
Hərifə can deyib,yasa batarlar, 
Belə bədbəxtlərə dözə bilmirəm. 
 
Hacı var ki,atmaq üçün çalışır, 
Namaz qılır,durub yalan danışır. 
Müf olanda içməyə də barışır, 
Rövşənəm,bunlara dözə bilmirəm. 
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OLARMI 

 
Bulağın başında gülüşən qızlar, 
Dərdini,qəmini bölüşən qızlar, 
Sevdiyi oğlanla görüşən qızlar, 
Bulaqdan sərin su içmək olarmı? 
 
Qardaş qardaşını özü sanarmı? 
Naşı adam yaxşı,pisi anarmı? 
Yüz yaxşılıq etsən,nadan qanarmı? 
Qadanı mən alım,qardaş,olarmı? 
 
Bacılar qardaşı yada salarmı? 
Ağıl insan üçün dövlət olarmı? 
Ürəyin yanmasa,gözlər dolarmı? 
Qolumu boynuna salım,olarmı? 
 
Saz havası dərdi,qəmi alarmı? 
Bulaq quruyubsa,deyin,dolarmı? 
Gözdən yaş axmasa,yanaq solarmı? 
Çal sazını,mən dinləyim,olarmı? 
 
Ağsaqqalsız heç məclislər olarmı? 
Ətirsiz güllərə arı qonarmı? 
Namərd adam nəsli üçün yanarmı? 
Rövşən deyər,yüz-yüz içək,olarmı? 
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VƏDƏSİNDƏ 

 
Qohum üz döndərib,bəxtim yatıbdır, 
Mənim saçlarımın ağ vədəsində. 
Fələk yeməyimə zəhər qatıbdır, 
Yenicə dərdiyim bar vədəsində. 
 
Bir zaman mehriban deyib-gülərdik, 
Olan nə vardısa,yarı bölərdik. 
Sevinib,Allaha şükür deyərdik, 
Küsmüşük hər şeyin bol vədəsində. 
  
Çıxanda məclisə özünü öymə, 
Bəxtin bağlanıbsa,qapını döymə, 
Könül almırsansa,xətrinə dəymə, 
Sənə də toxunar bil,vədəsində. 
 
Tənəli sözlərdir zəhərdən acı, 
Qardaşdır qardaşın başının tacı. 
Onlar xoşbəxt olsa,sevinər bacı, 
Hər kəsin qədrini bil vədəsində. 
 
Rövşən nə eyləyib ey Xuda sənə? 
Bütün əzabları verisən mənə. 
Mən sadiq olmuşam Allaha,dinə, 
Günahkar cəzasın ver vədəsində. 



Rövşən Gəncəli 
 

 144 

 
DEPUATATLARI 

 
Azərbaycan deputatları, 
Hey yazırsız qanunları. 
Gürcüstanın camaatı, 
Bilir,sizsiniz dayağı. 
 
Ziyad bəyin dikbaşlığı, 
Nadir şahın axmaqlığı, 
Sinəmizə çəkdi dağı, 
Verdi gürcüyə torpağı. 
 
Deyin,nədir günahımız, 
Ayrı saldı qərarınız. 
Sizinlə döyünən canımız, 
Əcnəbi olub qanımız. 
 
Azərbaycan –bir millətdir, 
Hansı ölkədə yaşasa. 
Şər qüvvələr ayıra bilməz, 
Azərbaycan qanıdırsa.  
 
Rövşən,sevək biz milləti, 
Özümüzə edək hörməti. 
Alsa bütün planeti, 
Azərbaycandır vətəni. 
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SƏN 

 
Bu dünya fani dünyadır, 
Bel bağlama həyata sən. 
Hər bir zaman ölüm gələr, 
Olma dəli-divanə sən. 
 
Bir gün gələn bir gün köçər, 
Hər bir insan özü seçər. 
Pislik edən tezcə itər, 
Günahkarı axtarma sən. 
 
Qardaş qardaşın ürəyi, 
Tikilmiş evin dirəyi, 
Boğazdan getməz yeməyi, 
Qəm-qüssəli görünsən sən. 
 
Hər ürəyin bir arzusu, 
Bilən kimdir çörək,duzu. 
Çıxanda düzə quzusu, 
Qalacaqsan kənarda sən. 
 
Rövşənəm,əcəl gələndə. 
Yaxın qohumlar biləndə. 
Kim olacaq yan-yörəndə. 
Qubarlanıb ağlama sən. 
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GEDİR 

 
Hər nəfəs alırsan,ömürdən gedir, 
Sevinib güləndə üstünə gəlir. 
Hər insan həyatı bir cürə bilir, 
Çalışır,vuruşur,həyatdan gedir. 
 
Gün keçir,ay keçir,Yer də dövr edir, 
Xəyalım dünyanı gəzir,seyr edir. 
İnsanlar hər zaman vara meyl edir, 
Həyatdan köçəndə əliboş gedir. 
 
İnsan var,nə ağı,qaranı seçmir, 
Bəd nəfsi keçərsə,heç nə də bitmir. 
Yanında ölsən də,hoyuna yetmir, 
Yaxşılıq qanmayır,həyatdan gedir. 
 
Qanana etdiyin yaxşılıq itmir, 
Sözün yarasıdır,könüldən getmir. 
Paxılın qəlbini lazer də silmir, 
Gözünü çıxarır,qovrulur,gedir. 
 
Rövşənəm,gəlmisən,yaşa,ey insan, 
Vurma əməyini daşa,ey insan. 
Mərdliklə həyatı başa,ey insan, 
Vurarsan,həyatdan bir loğman gedir. 
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TANRI 

 
Üzümü tuturam,ey ulu Tanrı, 
Seçirsən dünyada yaxşı-yamanı. 
Bir kəsə xəyanət edən adamı, 
Ömür boyu verin çəksin cəzanı. 
 
İkiüzlü,yaltaq,xain insanı, 
Nahaqdan düzgünə böhtan atanı, 
Qızarmayıb,həqiqəti dananı, 
Sizdən istəyirəm,verin bəlanı. 
 
Kimsənin aşına zəhər qatanın, 
Əzab çəkməyərək rahat yatanın, 
Gözgörəsi bilib,yalan satanın, 
Cəhənnəm odunda olsun yananın. 
 
Gülərək qəlbindən qanlar axanın, 
Günahsız insana ayıb yaxanın, 
Nurani adama qanmaz baxanın, 
Salasız gözündən bütün cahanın. 
 
Rövşənəm,hər zaman pislik eyləyən, 
Mərifəti həyatında bilməyən, 
Cəza edib,xəstələnib göynəyən, 
Olsun bu dünyada üzü gülməyən. 
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PUL 

 
Pul görməyən pul görəndə qudurar, 
Dəli kimi lap boynunda oturar. 
Qohumların dəryalarda batırar, 
Pulun eşqi ilə oturar,durar. 
 
Dini-imanıdır,puldan danışar, 
Pulu görən kimi,ondan yapışar. 
Kasıba,yoxsula daim sataşar, 
Lovğalıq eyləyib həddini aşar. 
  
Gözünü pul tutub,heç kəsi seçmir, 
Yaxşını-yamanı pul ilə ölçür. 
Milyonu olan da dünyadan köçür, 
O kasıb,yoxsuldur,kəfəni biçir. 
 
Məclisə girəndə heç kəsi saymaz, 
Burnunu dik tutar,salamı almaz. 
Mərifətdən kənardır,qanacaq olmaz, 
Bulaq qaynamasa,heç zaman dolmaz. 
 
Rövşənəm,olsa da varın-dövlətin, 
Yaxşılıq etməsən,olmaz hörmətin. 
Qəpiyə dəyməzsən elin gözündə, 
Hər kəs bilməlidir özü-özündə. 
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AĞIL 

 
Duman qonar dağ başına, 
Zəhər qatma sən aşıma. 
Yaraşmaz sənin yaşına, 
Lağlanasan qardaşıma. 
 
Çay başlayar bulaqlardan, 
Axıb gələr uzaqlardan. 
İnsan küsər qohumlardan, 
Çıxmaq istəyəndə dardan. 
 
Qanmaz qananı anlamaz, 
Etdiyindən ürək yanmaz. 
Pulu varsa,səni saymaz, 
Kasıblardan salam almaz. 
 
Pulu olan doğru olar, 
Nə eyləsə,düzgün qalar. 
Yaltaqları alar,satar, 
Düz adamda hikmət olar. 
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İnsan qəlbi bilinməzdi, 
Verən gözəgörünməzdi. 
Mübarək dünyanı gəzdi, 
Axır günü dözülməzdi. 
 
Rövşən yüksəlmək asandır, 
Ordan düşmək ağrı,qandır. 
Ağıl insana dərmandır, 
Dar günündə o arxadır. 
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QONAQ 

 
Qonaq gedib,artıq qonaq qalanda, 
Hörmətdən düşərsən,qışda qar kimi. 
Biganə olarlar,qiymət azalar, 
Payızda tökülən bir xəzəl kimi. 
  
Yeməyin-içməyin dadı azalar, 
Baxırsan üzünə,sifət bozarar. 
Görərsən gündəlik,nəsə qızarar, 
Baxarsan süfrəyə yad adam kimi. 
 
Yığışarlar,danışarlar,gülərlər, 
Bir-biriylə sirlərini bölərlər. 
Çəkilib mətbəxə yemək yeyərlər, 
Qalarsan kənarda bir yetim kimi. 
 
Qohumlarının dolaşarlar başına, 
Baş əyərlər torpağına,daşına. 
Yeyər yemək,qalan çəkər qaşına, 
Baxarsan kənardan bir yesir kimi. 
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Yığılarlar,yorğan-döşək salarlar, 
Sarmaşıb boynuna könlün alarlar. 
Gecə-gündüz keşiyində durarlar, 
Baxarlar sənə də bir nadan kimi. 
 
Rövşənəm,qalarsan yalqız,cin kimi, 
Hörmət eyləməzlər bir insan kimi. 
Qohumun hörməti bir sultan kimi, 
Sənə də baxarlar,bir şeytan kimi. 
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İTİBDİR 

 
Müxənnət zəmanə,dövran gəlibdir, 
Düz adamlar bu həyatdan itibdir. 
İnsaflar azalıb,ömür gödəlib, 
Həqiqətlər bu dövranda itibdir. 
 
Nanəciblər kişilikdən danışır, 
Atıb arı,özü üçün çalışır. 
Qanan baxıb ürəyindən alışır, 
Adamlar dəyişib,qeyrət itibdir. 
 
Qanmaz adam qananlarla söz eylər, 
Başdan xarab,gözəllərə göz eylər. 
Hər nə etsə,nadan deyər düz eylər, 
Nadan adam olub,mərifət itibdir. 
 
İnsanların dili dönüb qanqala, 
İstəmirəm ürəyimdə qan qala. 
Gül tapılmır,bülbül qonub qanqala, 
Qanqallar çoxalıb,güllər itibdir. 
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Cavanlar heç kəsə hörmət etməyir, 
Azıb yolun,düz yol ilə getməyir. 
Ata,ana,bacı,qardaş seçməyir, 
Adamlar dəyişib,hörmət itibdir. 
 
Rövşən söylə,kimlər gəlib-gedibdir, 
Kim nə etsə,bil,özünə edibdir. 
Tək-tək adam arzusuna yetibdir, 
Namuslar azalıb,məzhəb itibdir. 
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YANDIRIR 

 
Təzə kişilər çıxıbdır, 
Axan suyu bulandırır. 
Danışanda lovğa-lovğa, 
Dili torpağı yandırır. 
 
Sözü deyir,sonra danır, 
Oduna doğrular yanır. 
Çox danışır,azca qanır, 
Sözləri məni yandırır. 
 
Oxumamış alim olub, 

               “Ağıl” ilə beyin dolub. 
Söz-söhbəti eli yorub, 
Sözü qananı yandırır. 
 
Acından günorta durar, 
Boş-boş yerə xəyal qurar. 
Araq olsa,yüzcə vurar, 
Məni elə bu yandırır. 
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                 Hər insanın bir sifəti. 
                 Olar mərifəti,hörməti. 
                 Girər dona,min sifəti. 
                 Beləsi dağı yandırır. 
 

Üzdə mələk,dalda şahmar, 
Sənin üçün ölüb,qalar. 
Fürsət düşsə,inan,çalar, 
Rövşənidə bu yandırır. 
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AY DAYIM OĞLU 

                                          Dayım oğlu Aftandilə. 
 

Gəlmişəm Bakıya,qula dönmüşəm, 
Şam kimi əriyib,yanıb sönmüşəm. 
Görünən ruhumdur,tamam ölmüşəm, 
Cəsədim çürüyüb,ay dayım oğlu. 
 
İstədim iş görəm,əlimdə qaldı, 
Bütün xəyallarım gözümdə qaldı. 
Nə qədər dərd çəkdim,özümdə qaldı, 
Daha dözəmmirəm,ay dayım oğlu. 
 
Dərd,qəm olub mənim bacım,qardaşım, 
Çən-duman dolubdur,açılmır başım. 
Bilmirəm yaşayım,neçədir yaşım, 
Ölmək istəyirəm,ay dayım oğlu. 
 
Söndürən yox bu qəlbimin közünü, 
Adam olan görməlidir özünü. 
Söyləyəndə mən sözlərin düzünü, 
Deyirlər dəlidir,ay dayım oğlu. 
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Qəm-qüssələr dolub mənim canıma, 
Kədərli görənlər yanır halıma. 
Xəstə oldum,gələn yoxdur yanıma, 
Divarlar üzübdür,ay dayım oğlu. 
 
Rövşən görüb özlərindən deyəni, 
Məclisə girəndə özün öyəni. 
Qohumların hey başına döyəni, 
Bir kişi görmədim,ay dayım oğlu. 
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OLARMI 

 
Ürəyim ölübdür,bədənim gəzir, 
Çəkdiyim əzablar qəlbimi əzir. 
Ruhum inciyibdir,göylərdə gəzir, 
Bir belə əzaba dözmək olarmı? 
 
Tüstü-duman olub,ürəyim yanır, 
İçmək istədiyim bulaq bulanır. 
Eşidib fəryadım,kənar dolanır, 
Bir belə vicdansız dövran olarmı? 
 
Köz düşüb qəlbimə,yanıram yavaş, 
Qovrulur ürəyim,gözlərimdə yaş. 
Deyirəm,dünyaya gəlməyəydim kaş, 
İnsanda bu qədər dözüm olarmı? 
 
Biçarə ürəyim dərdlərlə doldu, 
Cinayət etmədi,müqəssir oldu. 
Günahsız oturdu,dörd divar yordu, 
Mənim bu halıma yanan olarmı? 
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Bir kəsim olmadı deyəm sözümü, 
Ürəyim istədi,çəkdim gözümü. 
Görmək istəmirəm özüm özümü, 
Məni bu dünyada qanan olarmı? 
 
Cəhənnəmi bu dünyada görmüşəm, 
Pərvanə tək odda yanıb sönmüşəm. 
Qismətimi hər kəs ilə bölmüşəm, 
Rövşənəm,hörməti sayan olarmı? 
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YOX 

 
Bilən yoxdur qəlbimdəki ağrını, 
Dağ çəkilib bu sinəmə,bilən yox. 
Saxlayıram ürəyimdə dərdimi, 
Kədərimi bir anlayıb bilən yox. 
 
Gəzib axtarıram məlhəm yarama, 
Gecələr köçürəm dağa,arana. 
Ürək sevinməyir,düşüb borana, 
Ağlayıram,gözyaşımı silən yox. 
 
Fikirdən ürəyim daşa dönübdür, 
Qəlbimin sevinci yanıb,sönübdür. 
Yaşamaq həvəsi məndə ölübdür, 
Təsəlli verməyə bir adamım yox. 
 
Adam yoxdur,dərd açırsan nadana, 
Deyirsən,qəmlənib halıma yana. 
Nə qədər söyləsən,çətin ki,qana, 
Yaltaq çoxdur,bu dərdimi qanan yox. 
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Niyə bəxtim belə olubdur qara, 
Çəkilib qəlbimə dərdlərdən yara. 
Gülməyir heç üzüm,düşübdür dara, 
Axtarıram,bircə ümid verən yox. 
 
Rövşən deyər,qanmazlara çatmayır, 
Mayası haramlar heç vaxt artmayır. 
İlan vuran yatır,dərdli yatmayır, 
Dərdli çoxdur,arzulara çatan yox. 
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DÜNYA 

 
Tükənibdir səbrim,əsir əllərim, 
Quş kimi qəfəsdə keçir günlərim. 
Mənasız həyatım,keçir illərim, 
Qəlbimə dağ çəkdi vəfasız dünya. 
 
Alovlandı canım,odlara yandı, 
Bu dünya cəhənnəm,ürəyim qandı. 
Günahkar insanlar,yoxsa, zamandı, 
Hər kəsə laqeyd,qayğısız dünya. 
  
Vaxtsız xəzəl oldu ömrümün bağı, 
Kənarlar dost oldu,qohumlar yağı. 
Can dedim,sinəmə çəkdilər dağı, 
Halıma gülürsən həyasız dünya. 
 
Açılmır dərdlərdən bəlalı başım, 
Çaylara dönübdür mənim gözyaşım. 
Qəmlənib,qorxuram ağlımı çaşım, 
Olursan insana biganə,dünya. 
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Kotan nə bilir ki,qayış nə çəkir, 
Yalançı insanlar ömrümü sökür. 
Satqınlar çoxalıb,göydən daş tökür, 
Haramı,halaldan seçməyən dünya. 
 
Rövşən köz içində qovrulur,yanır, 
Bədən ölüb,ruhum göydə dolanır. 
Yığdığın var-dövlət,həyatda qalır, 
Beş arşın ağ verir vicdansız dünya. 
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YALAN DANIŞMA 

 
Aman dostum,səndən budur diləyim, 
Hər nə etsən,bircə yalan danışma. 
Dözəmmirəm yalançılar görəndə, 
İnsaf eylə,bircə yalan danışma. 
 
Yalandı insanın gözündən salan, 
Mərifəti,hörməti əlindən alan. 
Dostların yanında xəcalət qalan, 
Yalan danışandır,yalan danışma. 
 
Dediyin sözləri fikirləş,danış, 
Saxla dediyini yadında çalış. 
Düzgün danışmağa həmişə alış, 
Heç zaman heç kəsə yalan danışma. 
 
Yalan söz deyənin yadında qalmaz, 
Açılar sirləri,inanan olmaz. 
Utanar,qızarar,boynuna almaz, 
Günahkar olsan da,yalan danışma. 
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Yalançı adamda sədaqət olmaz, 
Namusu,həyası,nə qeyrət olmaz. 
Nə qədər öyünsə,səxavət olmaz, 
Sifəti çox olar,yalan danışma. 
 
Rövşənəm,söz dedin,qulusan sözün, 
Məcbur olmamısan,demisən özün. 
Əməl etməlisən,çıxsa da gözün, 
Könül almaq üçün,yalan danışma. 
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OLMAZ 

 
Böyük yolu gözləməyən, 
Sirr saxlayıb gizləməyən, 
Öz səhvini izləməyən, 
Nə sədaqət,mərifət olmaz. 
 
Olmayan şeyi görənin, 
Kasıbın malın bölənin, 
Yoldaşına tor hörənin, 
Yüz il keçsə,vicdan olmaz. 
 
Adam olsa iki üzlü, 
Danışığı,yanar közlü, 
Minbir nöqsan,yalan sözlü, 
Can yandırsan,hörmət olmaz. 
 
Qohum qeydinə qalmayan, 
Danışıb könlün almayan, 
Keçmişi yada salmayan, 
Məsləhət ver,qanan olmaz. 
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Qardaş-bacını anmayan, 
Odlarına yanmayan, 
Dərdlərini qanmayan, 
Canlarında qeyrət olmaz. 
 
El içində hörmət yoxsa, 
Yaxşılıq az,günah çoxsa, 
Yaltaqlıqla qarnı toxsa, 
Təhqir etsən,ölüm olmaz. 
 
Qonşuları sevməyirsə, 
Yaxşı,yaman seçməyirsə, 
Günahından keçməyirsə, 
Rövşən deyər adam olmaz. 
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NAMƏRD 

 
El-obanı gecə-gündüz, 
Çalır-çapır,yığır namərd. 
Ciblərinə güllə atır, 
Sonra bir-bir tutur,namərd. 
 
Millət tüpürür adına, 
Qeyrətdə çatmaz qadına. 
Söz deyəmmir arvadına, 
Tülkü kimi gülən,namərd. 
 
Camış gönüdür sifəti, 
Donuz kimi,yox mərifəti. 
Yandırır sözü-söhbəti, 
Satqın olan,elə,namərd. 

 
Kəsmək olmaz nemətini, 
Çünki bilmir qiymətini. 
O, etdiyi hörmətini, 
Sabah başa qaxar,namərd. 
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Alçaqlıqda yoxdur tayı, 
Cəhənnəmdir onun payı. 
Zəhlə töküb bütün yayı, 
Müxənnətdir düzü,namərd. 
 
Gülər insanın üzünə, 
Yalan danışar gözünə. 
Əməl eyləməz sözünə, 
Dondan-dona girər,namərd. 
 
Söz deyəndə o bozarar, 
Rövşənəm,adam qızarar. 
Nə vaxt həyatdan azalar, 
İnsan olar,qanar,namərd. 
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KÖNLÜM 

 
Nə durmusan qəm içində, 
Dərdə,qəmə batan könlüm. 
Dözəmmirsən bu dövrana, 
Çən-dumanda itən könlüm. 
 
Elin dərdinə qalıbsan, 
Hər adama sən yanıbsan. 
Özünü əldən salıbsan, 
Xalqa vurğun olan könlüm. 
 
Adamlar var,bu dünyada 
Heç bir kəsi salmaz yada. 
Əlin yanıb,düşsə oda, 
Canı yanmaz,gülər,könlüm. 
 
Qohum-qardaş,el qədrini, 
Dara düşənin dərdini, 
Axtarıram hey mərdini, 
Tapammıram niyə,könlüm. 
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Çox danışıb,özün öyən, 
Yersiz xətrə,qəlbə dəyən, 
İnsanların bəxtin əyən, 
Cəhənnəmə gedər,könlüm. 
 
Var olanda,dostun çoxdur, 
Yeyər-içər,zaval yoxdur. 
Xəstə düşsən,gəlsə doxtur, 
Tək qalarsan bil,ay könlüm. 
 
Bu dünyanın çoxdur sirri, 
İnsanlar da min bir dilli. 
Hara baxsan,əyri əlli,  
Rövşən necə dözsün,könlüm? 

 
 
 



Elə yaşa sən ömrünü... 
 

 173 

 
YIĞIŞAR 

 
Mal-qaralar otlaqlarda, 
Yayılıbdır yaylaqlarda, 
Duz görəndə duzlaqlarda, 
Heyvanlar duza yığışar. 
 
Kimi qoyun-quzu alar, 
Otu olmaz,arıq salar. 
Qoyun ölər,leşi qalar, 
Quzğunlar leşə yığışar. 
  
Gəzər toyuqlar çöllərdə, 
Gəlib çırpınar küllərdə. 
Taxıl görəndə əllərdə, 
Toyuqlar dənə yığışar. 
 
Yaz gələndə yaşıl çöllər, 
Nəğmə oxuyar bülbüllər, 
Al-əlvan geyinər güllər, 
Arılar gülə yığışar. 
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Sən manqalda od çatanda, 
Yeyib,sümüyü atanda, 
Başını qoyub yatanda, 
İtlər sümüyə yığışar. 
 
Səhər tezdən çay içəndə, 
Xəyalından bal keçəndə, 
Süfrəni qoyub gedəndə, 
Şirəyə milçək yığışar. 
  
Rövşən hardadır sədaqət? 
Görmənisən nə də qeyrət. 
Unudular olan hörmət, 
İnsanlar pula yığışar. 
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KİŞİLƏR 

 
Adam qəlbini qırmayan, 
Haram tikələr almayan, 
Xeyirdən-şərdən qalmayan, 
Vardır hörmətli kişilər. 
 
Yaxşını pisdən seçənlər, 
Suyu üfürüb içənlər, 
Düz yolda candan keçənlər, 
Vardır belə mərd kişilər. 
 
Çətin gündə kömək olar, 
Hamının qeydinə qalar. 
Xoş dinləyib,yola salar, 
Vardır ağsaqqal kişilər. 
 
Söz həmişə qulu olar, 
Haqq-ədalət yolu olar. 
Söz deyəndə dolu olar, 
Vardır belə düz kişilər. 
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El-obaya can yandırar, 
Qohumları dolandırar, 
Qanmayana söz qandırar, 
Vardır mərifətli kişilər. 
 
Yoxsullara dayaq olar, 
Onlar üçün yoldan qalar. 
Qəmgin olsa,könlün alar, 
Vardır həqiqi kişilər. 
 
Rövşən deyər ümid verər, 
Hər bir kəsi özü bilər, 
Dərdi alıb,deyib,gülər, 
Vardır qeyrətli kişilər. 
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BİLƏ 

 
Hər qəşəng gözələ gözəl demərəm, 
Gözəl gərək yarın qədrini bilə. 
Sözünü dinləyə,üzünə gülə, 
Dərdini anlaya,halını bilə. 
 
Görüb,sevib öz ağlını çaşanda, 
Təbiət qoynunda ürək coşanda, 
Gözəllər şəninə nəğmə qoşanda, 
Sevənlər sevginin qədrini bilə. 
 
Sevirəm hər kəsin ədalətini, 
Görmədim namərdin xəcalətini. 
Adamın verdiyi əmanətini, 
Çatdıra özünə,vəzifə bilə. 
 
Bülbül gül axtarar,bağı dolanar, 
Pərvanə sevginin oduna yanar. 
Sevənlər sevəni anlayar,qanar, 
İstərəm bunları cavanlar bilə. 
 
Hər sözü danışma,gələndə dilə, 
Rövşənəm,səsini qaldırma zilə. 
Kənardan baxanlar başına gülə, 
Deyirəm,hər adam bunları bilə. 
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BİLMƏZ 

 
Bir adamın ürəyindən təpməsin, 
Götürüb torpağa toxum səpməsin, 
Varlılarla bir rəqabət çəkməsin, 
Beləsi həyatda var ola bilməz. 
 
Daş götürüb daşın üstə qoymayan, 
Ata,ana,bacı,qardaş saymayan, 
Nə qədər yesə də,qarnı doymayan, 
Azar yollarını,ar ola bilməz. 
 
Bir adam ki,ətrafını görməyə, 
Nadan ola,yaxşılığı bilməyə, 
Ağlayanın gözyaşını silməyə, 
Bunlara həyatda yer ola bilməz. 
 
Adam var,dərdini deyirsən ona, 
Lağ edər sözünə,girər min dona. 
Peşiman eyləyər,çatmazsan sona, 
Beləsi heyvana tay ola bilməz. 
 
Adam da var,çox razıdır özündən, 
Çox danışar,məna çıxmaz sözündən, 
Özün öyər,baxıb gülər gözündən, 
Rövşənəm,adama say ola bilməz. 
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OLMAZ 

 
Bu dünyada heç kəsə bel bağlama, 
Möhkəm ol,dərdini deyib ağlama. 
Əziyyətdən  ürəyini dağlama, 
Açıb söyləsən də,bir qanan olmaz. 
 
Çörək kəsir,heç qədrini bilməyir, 
İki qonşu bir-birini sevməyir. 
Hamı baxır,həqiqəti görməyir, 
Belə bir dövranda yaşamaq olmaz. 
 
Yalan deyir,heç qızarmır sifəti, 
Dsanışanda düz gəlməyir söhbəti. 
Nadanları aldatmaqdır sənəti, 
Belə bir adamda ar,namus olmaz. 
 
Yaltağa baxırsan,qəlbin qaralır, 
Qan vurur beyninə,rəngin saralır. 
Atıb işi,fırıldaqla dolanır, 
Bu yerdə ədalət bərqərar olmaz. 
 
Rövşənəm,həqiqət olubdur kənar, 
Mərfəti,hörməti nə zaman qanar? 
Haqsızlıq görəndə ürəyin yanar, 
Alışıb yansan da,söndürən olmaz. 
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SƏNİ 

 
Elə yaşa sən ömrünü, 
Tərif etsin dillər səni. 
Köç edəndə bu dünyadan, 
Yada salsın ellər səni. 
 
El-obanın qeydinə qal, 
Sakit dinlə,xoş yola sal. 
Namərd versə,salamın al, 
Müdrik bilsin aləm səni. 
 
Hər bir kəsə kömək eylə, 
Acı olsa,düzün söylə. 
Lovğalanıb gəzmə göylə, 
Aldatmasın pullar səni. 
 
İnsanların ol dayağı, 
Yalanın olmaz ayağı. 
Sultan Süleyman sayağı, 
Tanısınlar ellər səni. 
 
Ağsaqqalın yolun gözlə, 
Al qəlbini gözəl sözlə. 
Hörmət eylə gülərüzlə, 
Rövşən,sevsin ellər səni. 



Elə yaşa sən ömrünü... 
 

 181 

 
OLSUN 

 
Ömrün uzun,günün parlaq, 
Sevən təmiz qəlbin olsun. 
Mən qızıldan taxt demirəm, 
Gözəl-göyçək bəxtin olsun. 
 
Qoy bəxtini Allah versin, 
Üzünə taleyin gülsün. 
Sirlərini sənlə bölsün, 
Sədaqətli yarın olsun. 
 
Təsəllini səndən alsın, 
Qohumlarla evin dolsun. 
Qonaqların səni yorsun, 
Bərəkətli süfrən olsun. 
 
Var-dövlətin aşsın-daşsın, 
İmarətə baxan çaşsın. 
Oğlun,qızın başdan aşsın, 
Toyları qismətin olsun. 
 
Ata-ananı sevindir, 
Rövşən deyər dağa mindir. 
Səhər gülə-gülə dindir, 
Aqibətin xeyir olsun! 
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PAXILIN 

 
Qonşunun evinə bir inək gəlsə, 
Qəlbini yandırar,yaxar paxılın. 
Qonşusu var-dövlət sahibi olsa, 
Başına ildırım çaxar paxılın. 
 
Qonşunun evinə dostlar gələndə, 
Ürəkdən danışıb,deyib-güləndə, 
Qapıda bahalı maşın görəndə, 
Gözünün işığı sönər paxılın. 
 
Gəzməyə gedəndə yaylağa,dağa, 
Kababa gələndə qonaqlar bağa, 
Deyirlər,qonşumuz olubdur ağa,  
Ürəyi alışıb yanır paxılın. 
 
El içində məclislərə çıxanda, 
Camaat hörmətlə sənə baxanda, 
Ürəklə görüşüb yola salanda, 
Sancılar qarnına dolar paxılın. 
 
Rövşənəm,nə görsə,aləmə yayar, 
Gecələr qonşunun,pulunu sayar. 
Adını ya xəsis,ya dəli qoyar, 
Ürəyi partlayar,yanar paxılın. 
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SORUŞ 

 
Günəşin işığını,Ayın nurunu, 
Zindanda oturub çıxandan soruş. 
Həyatda əzabı,qəmi,kədəri, 
Dünyada dərdləri çəkəndən soruş. 
 
Torpağı namusu,qeyrəti bilən, 
Sevimli ana tək ürəkdən sevən, 
Vətəni uğrunda canını verən, 
Torpağın qədrini biləndən soruş. 
 
Qardaşın qədrini nadanlar bilməz, 
Qəlbini anlayıb,dərdini bölməz. 
Sirrini saxlayıb,yerinə ölməz, 
Qardaşı mənim tək sevəndən soruş. 
 
Eşqin atəşinə yanmayan bilməz, 
Həqiqi sevənlər həyatda ölməz. 
Ürəkdən sevməyən cənnəti görməz, 
Sevgini müqəddəs sayandan soruş. 
 
Rövşənəm,bu dünya,gəlib-gedəndir, 
Hərəyə bir azar,bir dərd verəndir. 
Ayağın büdrəsə,vallah,güləndir, 
Xəstənin dərdini özündən soruş. 
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OLSUN 

 
Heç nə istəmirəm mən bu dünyadan, 
Deyirəm,insanlar qoy xoşbəxt olsun. 
Qoyunlar qurd ilə çıxsın düzlərə, 
Həyatda ədalət bərqərar olsun. 
 
Heç kəs inciməsin biri-birindən, 
Çıxmasın acı söz heç vaxt dilindən. 
Qürbətə düşməsin heç kəs elindən, 
Həyatda yaşasın,mehriban olsun. 
 
Nahaq söz danışan olmaya belə, 
Unuda hər şeyi,insafa gələ. 
Qarşıdan gələndə danışa,gülə, 
Hamının qəlbində mərhəmət olsun. 

 
Dünyada heç kəsin dərdi olmasın, 
Adamlar qəm çəkib,dərddən solmasın. 
Həyəcan içində ürək dolmasın, 
Dünyada kef çəksin,canı sağ olsun. 
 
İnsanlar son qoya şərə-böhtana, 
Xoşbəxtlik yayıla bütün cahana. 
Rövşənəm,qardaş tək gəzib dolana, 
Hamının qəlbində sədaqət olsun. 
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DEYİL 

 
Adam var ki,yaxşılığı min eylə, 
Çək zəhmətin,sən özünü qul eylə, 
Canını ver,könlün üstə yol eylə, 
Dərk edib,bunları anlayan deyil. 
 
Heç kəsi bəyənmir,sevir özünü, 
Dəqiqə keçməyir,danır sözünü. 
Nəql edəndə əhvalatın düzünü, 
Baxır sifətinə,qızaran deyil. 
  
Səninlə can deyər,oturar-durar, 
Sənin sağlığına beş yüz də vurar. 
Arxanca danışar,qeybətin qırar, 
Heç xəcalət çəkib utanan deyil. 
 
Gecə-gündüz keşiyində durasan, 
Onun üçün kef məclisi qurasan, 
Bir gün keçə,olanları arasan, 
Görərsən,bunları heç anan deyil. 
 
Məsləhət verirsən,salırsan başa, 
Bu qalan ömrünü layiqlə yaşa. 
Hörmət et hamıya,bənzəmə daşa, 
Rövşənəm,görərsən heç qanan deyil. 
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AXTARIR 

 
Zalım oğlu gəlib bura, 
Özün vurur ora-bura. 
Saxlayırsan,bəlkə,dura, 
O,şəhərdə kəl axtarır. 
 
Ağı,qaradan seçməyir, 
Bir adamdan yan keçməyir. 
Gözüm bundan su içməyir, 
Bu şəhərdə at axtarır. 
 
Hara gəlib,hələ bilmir, 
Camaata baxıb gülür. 
Öz gözündə tiri görmür, 
Başqasında tük axtarır. 
  
Gəlib çıxıbdır bulvara, 
Yamaq vurubdur şalvara. 
Qaldım yalvara-yalvara, 
Bu dənizdə yol axtarır. 
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Hamı baş əyir varlığa, 
Dözəmmirəm paxıllığa. 
Durub baxır yaşıllığıa, 
Biçməyə dəryaz axtarır. 
 
Rövşən,seçmir yayı qışdan, 
Ağıl aslı deyil yaşdan. 
Zərər çəkər ayaq başdan, 
O,qovaqda qoz axtarır. 
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ÇOBANLA  DEYİŞMƏ 
 
1988-ci ildə Ermənistanda yaşayan soydaşlarımız öz 

dədə-baba torpaqlarından deportasiya edilərkən o vaxtkı 
Kalinino (indiki Taşir) rayonunun Qızıl Şəfəq (keçmiş adı 
Cücə kəndi) kəndində yaşayan yaxın qohumum Qara Əsgə-
rovu köçürmək üçün ora getmişdim. Amma onu kənddə tapa 
bilmədim. Bir çobanla rastlaşdım, bu deyişmə də onda 
yarandı. 

 
Rövşən: 
 
Başına döndüyüm,ay çoban qağa, 
Burdan dərd içində qoca keçdimi? 
Söhbət edib,kef-əhvalın soruşub, 
Heç olmasa,bircə səni seçdimi? 
  
 
Çoban: 
 
Qurbanın olduğum,ay gözəl oğlan, 
Burdan qəm içində divanə keçdi. 
Boylanıb baxırdı yaylağa,dağa, 
Salam verdi,ancaq biganə keçdi. 
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Rövşən: 
 
Soruşdunmu onun dərdi-qəmini, 
Qıran nədir bu yazığın belini? 
Kimlər viran qoydu onun elini, 
Dərdə düçar olan hayana keçdi? 
 
Çoban: 
 
Soruşdum ay oğul,onun dərdini, 
Torpaqdır,Vətəndir qıran belini. 
Ermənilər əldən aldı elini, 
Vətənə vurğundu,bu yana keçdi. 
 
Rövşən: 
 
Heç olmasa,sən könlünü alaydın, 
Ona ümid verib,dayaq olaydın. 
Ürəyini açıb yola salaydın, 
Dərdli,qəmli qoca hayana keçdi? 
 
Çoban: 
 
Nə qədər istədim könlünü alam, 
Ürək-dirək verəm,köməyi olam, 
Dindirib,güldürüb mən yola salam, 
Danışıb-dinmədi,bu yana keçdi. 
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Rövşən: 
 
Deyəydin,ay qoca,özünü üzmə, 
Özünə dərd verib,biganə gəzmə. 
Həyat çox şirindir,özündən bezmə, 
Bu başıbəlalı hayana keçdi? 
 
Çoban: 
 
Söylədim,ay qoca,özünü üzmə, 
Dilləndi: vətəndir,durur gözümə. 
Verəmmirəm mən təsəlli özümə, 
Qəlbi dağlı qoca bu yana keçdi. 
 
Rövşən: 
 
Vətən,torpaq hər bir kəsə anadır, 
Bizə gələn bu dözülməz bəladır. 
İnsan qəlbi bir alınmaz qaladır, 
Ürəyi yaralı hayana keçdi? 
 
Çoban: 
 
Dedi:-Elə mən ürəkdən bağlıyam, 
Vətən getdi,ürəyimdən dağlıyam. 
İstəyirəm gecə-gündüz ağlıyam, 
Yırğançay söylədi,bu yana getdi. 
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DANIŞIR 

 
Ömür boyu oxumayıb kitabı, 
Danışanda yerdən-göydən danışır. 
Heç kəsi bəyənmir,özündən razı, 
Yığır yalanları,palan danışır. 
 
O,seçməyir,tarladan zəmini, 
Böləmməyir iki eşşəyin yemini. 
Dörd inəyin,beş qoyunun cəmini, 
Zalım oğlu həndəsədən danışır. 
 
Danışanda aman vermir heç kəsə, 
Elə bil məclisdə giribdir bəhsə. 
Bir adam yanılıb bir cümlə desə, 
Öyüd verib,mərifətdən danışır. 
 
O deyir:-şah Qacar tikib Kəbəni, 
Afrikada bilir yazıq,Məkkəni. 
Qoyun kəsir,tanımayır qibləni, 
O,cənnətdən,cəhənnəmdən danışır. 
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O seçməyir doğru sözü yalandan, 
Ayırmayır o,yəhəri palandan. 
Qarnı doyur süfrələrdə qalandan, 
Söz açanda səxavətdən danışır. 
 
Beş arvad boşayıb,hələ cavandı, 
Məsləhət verdilər,guya ki,qandı. 
Oduna,biçarə anası yandı, 
O,sevgidən,məhəbbətdən danışır. 
  
Dostunun qoynunu,malını yedi, 
Hamıya,canavar apardı,dedi. 
And içdi Qurana,yalan söylədi, 
Rövşənə də sədaqətdən danışır. 

 
 
 

 



Elə yaşa sən ömrünü... 
 

 193 

 
GEDİRƏM 

 
Gəlin halallaşaq,əcəlim gəldi, 
Dözülməz ayrılıq üzümə güldü. 
Elə bil dünyada bir məni gördü, 
Ölüm badəsini içib gedirəm. 
 
Halal et haqqını,qohum-qardaşım, 
Tutulur dizlərim,ağrıyır başım. 
Qorxuram dediyim sözləri çaşım, 
O qıl körpüsündən keçib,gedirəm.   
 
Bədənim soyuyur,rəngim saralır, 
Gözümün önündə hər şey qaralır. 
Gen dünya başıma deyən daralır, 
Yalançı dünyadan köçüb gedirəm. 
 
Əzəldən bu dünya müvəqqətidir, 
İnsanı bağlayan məhbbətidir. 
Əzrail gəlibdir,qərar qətidir, 
Əbədi dünyanı seçib gedirəm. 
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Zaman keçər,unudarlar kədəri, 
Uçacaq göylərdə ruhum əbədi. 
Bilinməyir ölümlərin səbəbi, 
Taleh kəfinimi biçib,gedirəm. 
 
Məzarda başdaşın olsa qızıldan, 
Var,dövlət sahibi,ya yüksək addan, 
Hörmətin olmasa çıxarsan yaddan. 
Rövşənəm,dünyadan küsüb gedirəm.. 
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AXTARIR 

 
Adamlar var, evdən çıxır, 
Çayxanada iş axtarır. 
Bütün günü çaydan içir, 
Ayın başı pul axtarır. 
 
Evindən yoxdur xəbəri, 
Hardan gəlir süfrələri, 
Gözdə görünmür kədəri, 
Yeməyə kabab axtarır. 
 
Evdən çıxır səhər tezdən, 
Bütün günü yığır sözdən, 
Buraxmayır birin gözdən, 
O,yolmağa qaz axtarır. 
 
İş deyəndə gəlmir ünü, 
Boş-avara keçir günü. 
Söz desən də-qalın gönü, 
İçməyə araq axtarır. 
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Pulu görür,boynun bükür, 
Vurmaq üçün olur kökür. 
Yüzcə vurur,dizə çökür, 
Boğmağa aslan axtarır. 
 
Çox yarımcıqdır  elmdən, 
Nələr tökülür dilindən. 
Bir iş gəlməyir əlindən, 
O,çalmağa saz axtarır. 
 
Rövşənəm,deyir sözləri, 
Danışır,qızır gözləri. 
Bəyənməyir o düzləri, 
Özünə şahid axtarır. 
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İNSANLAR 

 
Namərd adam qorxuludur ilandan, 
Müxənnətdir,o xarabdır qanından. 
Bilinməyir xəta gələr hayandan, 
Namərdlər dünyada xar olacaqdır. 
 
Alçaqlarda namus-qeyrət,ar olmaz, 
Etdiyi əmələ ürəyi yanmaz. 
Qəlbinə qəm düşüb,qaşlar çatılmaz, 
Gen dünya başına dar olacaqdır. 
 
Yalançı insanda min sifət olar, 
Onlar nə utanar,nə də qızarar. 
Tamahkar yanında hörmət qazanar, 
Yalançı tülküyə tay olacaqdır. 
 
Yaltaq adam sürüşkəndir balıq tək, 
Hamı geyər ayağına çarıq tək. 
Qiymətsizdir yalda qalan qalıq tək, 
Yaltağın sifəti yaş olacaqdır.  
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Xainin heç zaman ürəyi gülməz, 
Yaxşı əməlləri gözü götürməz. 
Edər pisliyini,fürsət itirməz, 
Xainin gözləri kor olacaqdır. 
 
Xəbərçinin göndən olar sifəti, 
El-oba içində olmaz hörməti. 
Gözləmə heç zaman sən sədaqəti, 
Xəbərçi həmişə lal olacaqdır. 
 
Rövşənəm,vurğunam mərd adamlara, 
Namusu,qeyrəti,ar olanlara. 
Mərd kimi elində ad alanlara, 
Mərdlər bu dünyada var olacaqdır. 
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ADAM VAR Kİ... 

 
Adam var ki,bu dünyada, 
Danışanda bal süzülər. 
Könlüm gəzər çəmənləri, 
Yollarına gül düzülər. 
 
Adam var ki,dindirəndə 
Nur yayılar sifətində. 
Kini yoxdur ürəyində, 
Xoş arzular diləyində. 
 
Adam var ki,huri-mələk, 
Xoş arzular,gözəl dilək. 
Tufan qopub,əssə külək, 
Hiss etməzsən,olar qəşəng. 
 
Adam var ki, sifətində, 
Yazılıbdır kef-əhvalı. 
Dindirəndə görürsən ki, 
Cənnətdir onun məkanı. 
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Adam var ki,sən görərsən,  
Canını qurban edərsən. 
Onula sirrin bölərsən, 
Həyatdan,vardan keçərsən. 
 
Rövşən,vardır dərdə dərman, 
Könlün keçər yaylaqlardan, 
Sərin-sərin bulaqlardan, 
Xoş görünər sənə dövran. 
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ÜRƏYİ 

 
Qaranlıq meşədir insan ürəyi, 
Kəssən də neçə il duzu-çörəyi, 
Çox asan bilərsən əsən küləyi, 
Bilinməz heç zaman insan ürəyi. 
 
Edirsən yaxşılıq sən ömrün boyu, 
Enişli,yoxuşlu həyatın yolu. 
Onun ürəyində kin,nifrət dolu, 
Hər kəsin ürəyi sirrlərlə dolu. 
 
Hər bir ürəyin gizli guşəsi, 
İnsana əzizdir hər bir pilləsi. 
Yazılıb burada sirrlərin səsi, 
Görmədim bunları bir açan kəsi. 
 
Hərənin bir cürə olar ürəyi, 
Qəlbində arzular,min cür diləyi. 
Kimininki yıxılanın dirəyi, 
Bəzisi əsirgər sadə köməyi. 
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Ürək var,sevməyir pis əməlləri, 
Yalandan danışan uzun dilləri. 
Saxlaya bilməyən olan sirrləri, 
Sevinər görəndə düzgün əlləri. 
 
Ürək var,hiss edir hər bir ürəyi, 
Dərk edir hər zaman olan əməyi. 
Eyləyir əlindən gələn köməyi, 
Rövşənəm,yadına salar fələyi. 
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BİLMƏZ 

 
Dərdbilməzə dərdin demə, 
O,dərdini qana bilməz. 
Ağlayıb gözyaşı tökmə, 
Gözyaşını silə bilməz. 
 
Namərd kəsə sirrin demə, 
O,sirrini uda bilməz. 
Sən onunla çörək yemə, 
Çörəyin qədrini bilməz. 
  
Ağız açma sən qanmaza, 
Sonra sənə qəzəl yaza. 
Qane olmayanlar aza, 
Ümidləri qalar yaza. 
 
Bel bağlama sən yaltağa, 
İkiüzlü o axmağa. 
Qaldırsan da onu dağa, 
Satar səni bir axmağa. 
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Sən inanma yalançıya, 
“Var-dövlətli” palançıya, 
Nalı sökən talançıya, 
Sonra da qəlbin inciyə. 
 
Ağsaqqalın nuru olar, 
İçilən su duru olar. 
Söz adamın qulu olar, 
Rövşənəm,haqq yolu olar. 
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AY PAPİROS 

 
Bir də səni çəkməyəcəm, 
Zəhərlisən,ay papiros. 
Neçə ildə ziyan vurdun, 
Sən canıma,ay papiros. 
 
Necə çəkdim,yadımdadır, 
Nikotinin qanımdadır. 
Xəstəliyin canımdadır, 
Ziyankarsan,ay papiros. 
 
Adam yanına gələndə, 
Danışıb,deyib-güləndə, 
Nəfəsim qalır sinəmdə, 
Öskürürəm,ay papiros. 
 
Ziyan vurursan uşağa,  
Qoxun hopubdur yatağa. 
Çən-duman dolar otağa, 
Çəkiləndə ay papiros. 
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Tüstün acı,dişim sarı, 
Bu halıma gülür qarı. 
Öpəmmirəm daha yarı, 
Müxənnətsən,ay papiros. 

 
Xeyrin budur,it dişləməz, 
Nə evimə oğru gəlməz. 
Sən olmasan,üzüm gülməz, 
Dilənərəm,ay papiros. 
 
Rövşən deyər yaraladın. 
Ciyərimi paraladın. 
Sən ömrümü qaraladın, 
Atacağam,ay papiros. 
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GƏZİRƏM 

 
Dərdi,qəmi hər bir adam anlamaz, 
Qanan adam azı,çoxu sonlamaz. 
Müdrik olan,yersiz adam danlamaz, 
Məni başa düşən adam gəzirəm. 
 
Eləsi var,yalan deyər,qızarmaz, 
Xoşbəxt olan ömür boyu saralmaz. 
Ağlı olan söz deyəndə bozarmaz, 
Hər şeyi dərk edib qanan gəzirəm. 
 
Kiməsə dar gündə dayaq olanı, 
Yalanı həmişə günah sayanı, 
Bu dünyada düzgünlüyü qananı, 
Çıraqla axtarıb,inan,gəzirəm. 

 
Yaltaq adam düzgünləri bəyənməz, 
Qanmazların söz xətrinə dəyəmməz. 
Çətinlik heç zaman mərdi əyəmməz, 
Mən həyatda düzgün adam gəzirəm. 
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Sözü deyib sözün sahibi olan, 
Heç zaman dilinə gəlməyən yalan, 
Dediyi sözlərin haqqını qanan, 
Həyatda belə bir adam gəzirəm. 
 
Adam var ki,yarımçıqdır dünyada, 
Rövşənəm,yaxşılar çatsın murada. 
Zalımlar,paxıllar gəlsin imdada, 
Dara düşənlərə kömək gəzirəm. 
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DANIŞIM 

 
Başına döndüyüm dostlar,tanışlar, 
Mən sizə getdiyiniz pirdən danışım. 
Niyyət edib,axışırlar çoxları, 
Orda olan müsibətdən danışım. 
 
Əlacsızlar dərd əlindən getdilər, 
Yazılıb,özlərini təqdim etdilər. 
Nəzir verib,arzusuna yetdilər, 
Sağalan yox,peşimandan danışım. 
 
Orda olan növbələrə baxasan, 
Sən getməmiş,gərək tanış tapasan. 
Utanmayıb,qutuya pul atasan, 
“Şəfa” verən gədalardan danışım. 
 
Qanan adam falçılara getməyir, 
Gedənlərin arzuları bitməyir. 
Allahdan istənən heç vaxt itməyir, 
Orda olan zər-zinətdən danışım. 
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Allahdır hər şeyi duyub hiss edən, 
Adama xoş günlər,bəlalar verən. 
Bütün azarların dərdini bilən, 
Allahını unudandan danışım. 
 
Rövşənəm,sözümün əsası,düzü, 
Peyğəmbər dediyi müqəddəs sözü. 
Hər şeyə qadirdir Allahın özü, 
Başı xarab adamlardan danışım. 
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DOSTUM 

 
Adamla danışıb söhbət eyləsən, 
Sən onu özünə bir yaxın bilsən, 
Açıb dərdlərini bir-bir söyləsən, 
Görərsən heç səni anlamır,dostum. 
 
Dinləmək istəmir sənin dərdini, 
Başa düşmür qohumluğun fərqini, 
Unudubdur insanlığın şərtini, 
Hamı özü üçün yaşayır,dostum. 
 
Danışırsan,baxır sənin gözünə, 
Qulaq asır,fikir vermir sözünə. 
Nə desən də,dərd eyləmir özünə, 
Heç kəsə dərdini söyləmə,dostum. 

 
Yanılıb desən ki,buram ağrıyır, 
Deyəcək,gecələr sancı doğrayır. 
Söz deməmiş,səni basır,bağlayır, 
Ağrılar sənindir biləsən,dostum. 
 
Rövşən desən,mən acından ölürəm, 
Deyəcək:-dünəndən heç nə yemirəm, 
Qonşudan pul alıb,indi gəlirəm, 
Ağlayıb gözünü siləcək,dostum. 
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BACIM OĞLU 

                      Bacım oğlu Əskərov İskəndər 
 

Həyatda heç zaman özünü öymə, 
İncidib heç kəsin xətrinə dəymə. 
Köməyin dəymirsə,bəxtini əymə, 
Layiqli ömür sür,ay bacım oğlu. 
 
Kişilik papaqla,bil,ölçülməyir, 
Namərd qarşısında dizə çökməyir. 
İnsanın ömrünü üzüb sökməyir, 
Yaxşılıq eyləyir,ay bacım oğlu. 
 
Həmişə nəslinin adını saxla, 
Duz-çörək kəsməmiş yüz dəfə yoxla. 
Otur-dur,həmişə gözləri toxla, 
Hörmət et özünə,ay bacım oğlu. 
 
Namərd insanlarla oturub-durma, 
Qəlbində olanı sən üzə vurma. 
Heç zaman yalandan xəyallar qurma, 
Özünü incitmə,ay bacım oğlu. 
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Hörmət et hamıya,yolunu saxla, 
Adamın varına,yoxuna baxma. 
Dünyada heç kəsə sən qara yaxma, 
Günahı böyükdür,ay bacım oğlu. 
 
Deyirlər,filanın malı,pulu var, 
Şəxsiyyət hər şeydən bil,üstün olar. 
Həyatda mərifət və hörmət qalar, 
Axırı torpaqdır,ay bacım oğlu. 
 
Rövşənəm,dünyada yeyib gəzəsən, 
Süfrələrə nazü-nemət düzəsən. 
Arzum budur,gəlməyəsən gözə sən, 
Kef-damaq qalacaq,ay bacım oğlu. 
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YOX 

 
Neçə illər qürbət eldə olmuşam, 
Günlər keçib,burda yaşa dolmuşam. 
Millətə can deyib,arxa durmuşam, 
Yaxşılığı heç anlayıb qanan yox. 
 
Çox sevmişəm mən qürbətdə milləti, 
Eyləmişəm əldən gələn hörməti. 
Görəmmədim heç birində mərifəti, 
Mərfətsiz çox,qanacağı olan yox. 
 
Gələnləri evdə qonaq etmişəm, 
Hər birinin köməyinə yetmişəm. 
Dörd-beş nəfər yaxşısını seçmişəm, 
Qalanı heç beş qəpiyə dəyən yox. 
 
Millət azıb,bir-birinə atırlar, 
Ya reketə,ya polisə satırlar. 
Danışanda başın uca tuturlar, 
Satqını çox,adamlığı olan yox. 
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Qışda çox olurdu qarı-boranı, 
Sərhədlər bağlandı,kəsdi aranı. 
Mən görmədim sözün üstə duranı, 
Yalançı çox,düz danışıb deyən yox. 
  
Rövşənəm,gözəldir,yaşıl meşələr, 
Çayın kənarında kabab çəkərlər. 
Yeyib-içib gül-çiçəkdən dərərlər, 
Gəzəni çox,təbiəti qanan yox. 
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BİLMƏZ 

 
Ey dərdini mənə açıb söyləyən, 
Mənim dərdlərimi karvan götürməz. 
Gecələr səhərə yata bilmirəm, 
Dəryalar odumu söndürə bilməz. 
 
Neçə il yaşadım,ürək gülmədi, 
Dərdi gizli çəkdim,heç kəs bilmədi. 
Sellər də apardı,kömək gəlmədi, 
Ürəyi yanmayan anlaya bilməz. 
  
Gecələr seyr etdim dağı,aranı, 
Qövr etdi ürəyim,deşdi yaramı. 
Yağırdı qəlbimə qışın boranı, 
Qürbəti görməyən dərk edə bilməz. 
 
Zahirdə gülürəm,daxilim vərəm, 
Min əzab çəkirəm,ürəyimdə qəm. 
Çəkilməz dərdlərim yığılıbdır cəm, 
Nadanlar ağrını hiss edə bilməz. 
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Mənim qəlbimdəki sirrlər açılmaz, 
Dərdimi deməyə adam tapılmaz. 
Sınıbdır ürəyim,yaram sağalmaz, 
Könlümü duymayan anlaya bilməz. 
 
Rövşənəm,yuxuya həsrət qalıram, 
Keçən günlərimi yada salıram. 
Naşükür insana məəttəl qalıram, 
Dünyanı qanmayan dərk edə bilməz. 
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BİLMİRƏM 

 
Dərdim ürəyimi yandırıb yaxır, 
Heç kəsə dərdimi aça bilmirəm. 
Yığılıb qəlbimə,məni incidir, 
Silib ürəyimdən ata bilmirəm. 
 
Gecələr yuxum yox,hey fikirdəyəm, 
Qövr edir yaralar,dərddə,qəmdəyəm. 
Yanıram odlara,cəhənnəmdəyəm, 
Kömək axtarıram,tapa bilmirəm. 
 
Mənim çəkdiyimi heç kəs bilməyir, 
Özüm gülürəmsə,ürək gülməyir. 
Dərd məni öldürür,heç kəs görməyir, 
Düşmüşəm dərdlərə,çıxa bilmirəm. 
 
Mən aciz olmuşam,tökülübdür üz, 
Gülürlər başıma,danışanda düz. 
Dəlil gətirsəm də,söyləsəm də yüz, 
Özümə bir həmdəm tapa bilmirəm. 
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Ürəyi yanmasa,yazığı gəlməz, 
Məni anlamasa,dərdimi bilməz. 
Qəlbim qan ağlayır,heç zaman gülməz, 
Heç kəsdən təsəlli ala bilmirəm. 
 
Rövşənəm,torpağım od tutub yanar, 
Əgər bu dərdlərim gözümdə qalar. 
Allah günahkarı nəzərdən salar, 
Cəhənnəm odunda yanar,bilmirəm. 
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BACI 

               Həyat yoldaşım Zeynəb operasiya olanda bacım  
                          Donaraya yazmışam. 
 

Həkim zəng eyləyib məni çağırdı, 
Başım gicəlləndi,gözüm qaraldı. 
Sifətim dəyişdi,rəngim saraldı, 
Gen dünya başıma dar oldu,bacı. 
 
İçəri girəndə üzümə baxdı, 
Elə bil başıma ildırım çaxdı. 
Dediyi sözləri yandırıb-yaxdı, 
Otaq da başıma fırlandı,bacı. 
 
Hiss eylədim məhəbbətin gücünü, 
Necə sevdiyimi deyim,düzünü. 
Dilim gəlmir,deyəmmirəm sözümü, 
Cəhənnəm odunda yanırdım,bacı. 
 
Dərk eylədim,həyat necə şirindi, 
Bədənim uyuşub oda büründü. 
Qıçlarım tutuldu,yerlə süründü, 
Bayrama zəng edib söylədim,bacı. 
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Var-dövlət dediyin yalandır,yalan, 
Bircə cansağlığıdır insana qalan. 
Qardaşın,bacındır köməyin olan, 
Onların qeydinə qalasan,bacı. 
 
Rövşənəm,çörəyni duzilə yeynən.  
Açılan səhərə xoş gəldin deynən, 
Çoxdur bu dünyada pula meyl edən, 
Sağlamlıq hər şeydən üstündür,bacı. 

 
 
 
 



Rövşən Gəncəli 
 

 222 

 
TAPAMMIRAM 

                            Həkim həyat yoldaşımın öd kisəsini göstərib mənə  
                           dedi ki,nə sə şübhəlidir bəlkə xərçənk xəstəliyi var 
                           6-ı sayli xəstəxanada öd kisəsini müainə etdirmək  
                           lazımdır. 
                              

Altı sayı mənim gözümə durur, 
İlan vuran yatır,mən yatammıram. 
Gecələr uzanır,bir ilə dönür, 
Özümə rahatlıq mən tapammıram. 
 
Fikirə qərq oldum,gecə səhərə, 
Yanır qəlbim,dözəmmirəm qəhərə. 
Yeyib-içdiklərim dönür zəhərə, 
Gecəni səhərə mən yatammmıram. 
  
Seçəmmirəm mən qarşımda duranı, 
Gözüm baxır,könlüm gəzir haranı? 
Düşübdür qəlbimə qışın boranı, 
Qəlbimi dondurur,mən yatammıram. 
 
Yadıma düşəndə yandırıb yaxır, 
Başım gicəllənir,gözlərim axır. 
Ürək qana dönür,sinəmdən çıxır, 
Çəkirəm azarı,mən yatammıram. 
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Sakitcə dururam,ürəyim yanır, 
Gen dünya başıma tamam dolanır. 
Şəhla mənə baxır,hər şeyi qanır, 
Özümə təsəlli mən tapammıram. 
 
Rövşənəm,üz tutdum ulu Tanrıya, 
Yalvardım,istədim imdat hamıya. 
Heç kəsin əzizi xəstə olmaya, 
Xoşbəxt yaşayalar,gözlər dolmaya. 
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QANAN 

 
Hər iş öz yoluna qoyular asan, 
Götürsə üstünə hər işi qanan. 
Öz dərdləri kimi yandırarsa can, 
Heç zaman tökülməz bircə damcı qan. 
 
El-oba dərdini özünkü anan, 
Qəmli insanlara ürəkdən yanan, 
Sevinci,kədəri özünkü sanan, 
Hər yanı axtardım,tapmadım qanan. 
  
Vardırmı sevincə ürəkdən gülən, 
Hər zaman yaxşılıq əlindən gələn. 
Gözünə baxanda ürəyi bilən, 
Namərd adamları qəlbindən silən. 
 
Az danış,hər zaman dinlə hamını, 
Dərk eylə sakitcə sözün kanını. 
Hər sözü yerində,gözlə anını, 
Biləndə söylərsən sözün canını. 
 
Rövşənəm,səbirdir hər elmin başı, 
Səbirsiz adamı gözlər gözyaşı. 
Biqeyrət,alçaqlar olurlar naşı, 
Qocalıb doxsana çatsa da yaşı. 
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ADAM 

 
Yumruq ağılsızı ağıllı etməz, 
Ürəyin yarası heç zaman getməz. 
Etdiyin yaxşılıq itər,ya itməz, 
İnsanlar həyatdan səbəbsiz köçməz. 
 
Dar gündə adamlar arxa axtarar, 
Arxalı adamnan pələng də qorxar. 
Gen gündə unudar qohum-qardaşı, 
Çətində kəsilməz gözünün yaşı. 
 
Canına bir qorxu düşəndə,adam, 
Allaha yalvarıb,edər ehtiram. 
Dar gündə barmağın eyləsən də şam, 
Düzələr işləri,verməzlər salam. 
 
Qananla yol getsən,adam yorulmaz, 
Heç zaman nəsihət faydasız olmaz. 
Yetim uşaqlarda ürək sevinməz, 
Ağılsız burnundan uzağı görməz. 
 
Rövşənəm,qananla dostluq eyləsən, 
Sən ondan həmişə hörmət görərsən. 
Səhrada su tapar  ağıllı insan, 
Çəkərsə əziyyət,yandırarsa can. 
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DÜŞMÜŞƏM 

  
Ağla dünya,ağla daşlar,ağla göz, 
Dərd deşib qəlbimi,xəstə düşmüşəm. 
Qövr edir yaralar,ürəyimdə köz, 
Anlayan yoxumdur,dərdə düşmüşəm. 
 
Neçə il dərdləri yığıb qalmışam, 
Dağlardan,daşlardan soraq almışam. 
Bilirəm hər şeyi,aciz olmuşam, 
Ona görə bu dərdlərə düşmüşəm. 
 
Deyirsən dərdini anlayan yoxdur, 
Tərs dəyirman kimi dinləyən çoxdur. 
Yaramı deşənlər bir neçə oxdur, 
Çıxara bilmirəm,dərdə düşmüşəm. 
 
Çəkirəm dərdimi gecə səhərə, 
Yükləsən götürməz,güclü kəhərə. 
Dönübdür yediyim hər şey zəhərə, 
Sevinmir,borana,qara düşmüşəm. 
 
Rövşənəm,dərdlərdən dəli olaram, 
Var-dövlətim,nəyim vardır sataram. 
Allahı çağırıb imdad alaram, 
Arzularla mən bu yola düşmüşəm. 
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NƏ VAR 

 
Nə ola,bir dəfə möcüzə gələ, 
Allah bəxtim verə,üzümə gülə. 
Ayda milyonlarla pullarım gələ, 
Ürəkdən kef çəkib,yeməyə nə var. 
 
Qolumda qüvvətim,varım,dövlətim, 
El-oba içində gözəl hörmətim, 
Yayıla aləmə mənim mərifətim, 
Zəifi alçaldıb döyməyə nə var. 
 
Qəmli adamların qəlbini alam, 
Yoxsulun,kasıbın qeydinə qalam, 
Hamını dinləyəm,xoş yola salam, 
Adamın xətrinə dəyməyə nə var. 
 
İnsan dara düşüb bəxti küsəndə, 
Köz düşüb qəlbinə,ürək bişəndə, 
Sapdan asılı qalıb,fürsət düşəndə, 
Adamın kəndirin kəsməyə nə var. 
 
Rövşənəm,gəlməyə pislik əlimdən, 
Hamı razı qala xoş əməlimdən. 
Əl çəkmə heç zaman sən köməyindən, 
Adamın həyatın əyməyə nə var. 
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DARA 

 
Düşmüşəm çətinə,düşmüşəm dara, 
Çən,duman içində ürəyim yara. 
Bir kəsim yoxdur ki,arxamda dura, 
Bu ağır günümdə qəlbimi ala. 
 
Bilməzdim bu qədər köməksiz olam, 
Qara buludlar tək boşalam,dolam. 
Susuz çiçəklər tək həyatda solam, 
Günəşli səhrada köməksiz qalam. 
 
Düşmüşəm zülmətə,gözlərim görmür, 
Ağzımda dilim də bunları bilmir. 
Qəmlərə düçardır,ürəyim gülmür, 
Gözümün yaşını əllərim silmir. 
  
Heç kəs anlamayır,deyirsən sözü, 
Keçsə də,yandırır alovun közü. 
Həmişə acıdır sözlərin düzü, 
Dərk edər bunları qananın özü. 
 
Rövşənəm,dərdimi kimə söyləyim, 
Qövr edir yaralar,hanı söykəyim? 
Yaralı qəlbimdə budur deməyim, 
Bircə o Allahdır mənim köməyim. 
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OLLAM 

 
Tarlalarda zəmin ollam, 
Dəryalarda gəmin ollam, 
Ömür boyu qulun ollam, 
Sevirsənsə, sənin ollam. 
 
Damarında qanın ollam, 
Sevən,təmiz canın ollam, 
Ən qiymətli varın ollam, 
Ömür boyu sənin ollam. 
 
Yanağında xalın ollam, 
Dodağında balın ollam, 
Sinən üstə narın ollam, 
Sevərsənsə,yarın ollam. 
 
Baharın,yazın olaram, 
Bağlarda barın olaram, 
Özüm qurbanın olaram, 
Atandan səni alaram. 
 
Rövşənəm,düzün söylərəm, 
Sinəm üstün yol eylərəm. 
Cah-cəlallı toy eylərəm, 
Özümü də bəy eylərəm. 
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ATA 

 
Çox sevir həyatda oğlunu ata, 
İstəyir mindirə gözəl bir ata. 
Ürəkdən gəlir ki,çox sərrast ata, 
Həmişə ayıq ol,qoyma ki,ata. 
 
Yazanda qələmi alırsan sağa, 
Gözəl gəlin gərək inəyi sağa. 
İşləri verirlər həmişə sağa, 
Kefin kök olanda içəsən sağa. 
 
Nə gözəl yaradıb,yanağı alma, 
Meyvələr içində qəşəngdir alma. 
Naxələf adamın salamın alma, 
Yeməyin üstündən yeyəsən alma. 
 
İstədim gözəlim,ürəyin üzüm, 
Pislik eyləməyə gəlməyir üzüm. 
Layiq deyildirsə,aranı üzüm, 
Hər səhər yeyəsən,bir salxım üzüm. 
 
Rövşənəm,hörmət var həyatda düzə, 
Nə gözəl yorğandı lalələr düzə. 
Gəldiyin yollara gül-çiçək düzə, 
Çıxanda asandır yoxuşdan düzə. 
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SEVMƏMİŞƏM 

 
Sevməmişəm ömür boyu ikiüzlü,yaltağı, 
Qızarmayan,utanmayan yalançını,alçağı, 
Xeyir-şəri anlamayan şöhrətpərəst axmağı, 
İstəmirəm namərdlərin sifətinə baxmağı. 
 
Qohumlara zalım olub,düşmənə şam yandıran, 
Qoyun kimi qanmaz olub,insanları qandıran, 
Camış kimi gönü qalın,ağıl,kamal andıran, 
Deyir,elə qanan mənəm,budur məni yandıran. 
 
Məclislərdə özün öyən,öz yerini bilməyən, 
Dara düşən bir insanın köməyinə gəlməyən, 
Suya düşüb axan olsa,yan keçərək görməyən, 
Ədalətdən söhbət açar mərifəti bilməyən. 
 
Düz adamın arxasınca utanmadan danışan, 
Tülkü kimi qızarmadan yaltaqlıqla barışan, 
Yaxşılıqdan uzaq olub,pislik üçün çalışan,  
Deyir gözəl ağsaqqalam,mənəm buna alışan. 
 
İstəyirsən hörmət görmək,hamıya sən hörmət eylə, 
Böyük-kiçik yerini bil,acıdırsa,düzün söylə. 
Daxil olsan bir məclisə,çox bilirsən,birin əylə, 
Rövşən deyər düşsən dara,üzünü tut tək Allaha. 
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DOSTUM 

 
Geydiyin bəzəyin,yediyin sənin, 
Yığdığın ellərin olacaq,dostum. 
Xəsislik eyləmə,hamıya əl tut, 
Rəhmətin olacaq öləndə,dostum. 
 
Pislikdən uzaq ol,etmə paxıllıq, 
Həmişə əlindən gəlsin yaxşılıq. 
Yüz yaxşılıq eylə,bircə yamanlıq, 
Həmişə yadında qalacaq,dostum. 
  
Hörmət et,heç kəsin qəddini əymə, 
Qüvvətli olsan da,yazığı döymə. 
Kasıbın,yoxsulun xətrinə dəymə, 
Bir zaman gərəyin olacaq,dostum. 
 
Acgözlük eyləmə fani dünyada, 
Gözünü tox eylə,düşəsən yada. 
Nə qədər yığsan da,qalar dünyada, 
Beş metr qismətin olacaq,dostum. 
 
Rövşənəm,tarixi nəzərə alaq, 
İsgəndər,Çingizi biz yada salaq. 
Çaldılar,çapdılar,yığdılar qalaq, 
Dünyadan əliboş köçdülər,dostum. 
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DÜNYA 

 
Bu dünyanın qanunudur, 
Biri gülər,biri ağlar. 
Biri yeyib-içib gəzər, 
Biri yaşamaqdan bezər. 
 
Biri qanar,biri qanmaz, 
Biri nəsihəti almaz. 
Qarşılayıb,yola salmaz, 
Söz deyərsən,sifət solmaz. 
 
Biri ata-ana saymaz, 
Yüz də desən,heç nə qanmaz. 
Od düşərsə,qəlbi yanmaz, 
Beləsindən adam olmaz. 
 
Biri ağa qara deyər, 
İkiüzlü,min don geyər. 
Tülkü kimi özün öyər, 
Yaltaqlıqla çörək yeyər. 
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Biri dərdi,qəmi çəkər, 
Biri yeyər,dizə çökər. 
Biri tikər,biri sökər, 
Əziyyəti qanan çəkər. 
 
Rövşən nadan olar paxıl, 
Müdriklərdə olar ağıl. 
Gözün birin verər paxıl, 
Qonşuda bitməsin taxıl. 
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OLMADI 

 
Nə qədər duz tökdüm,çörək bişirdim, 
Mənim çörəyimin duzu olmadı. 
Can dedim hamıya,hörmət eylədim, 
Bunların içində düzü olmadı. 
 
Götürüb hamsını çəkmişəm başa, 
Görməyin çətinlik,demişəm yaşa.  
Qanmayıb,vurdular əməyim daşa, 
Yatdılar kölgədə,bilən olmadı. 
 
Mən bağ saldım,min bir peyvənd eylədim, 
Dara düşdüm,hey düzünü söylədim. 
Kömək etdim,əvəzində göynədim, 
Bunları dərk edib,anan olmadı. 
 
Yaxşılıq eyləyib tutdum əlini, 
Fürsət düşdü,sındırdılar belimi. 
Uca tutdum vətənimi,elimi, 
Hörməti,mərifəti qanan olmadı. 
 
Rövşənəm,beləymiş dünyanın işi, 
Gədadan bəy olmaz,namərddən kişi. 
Gözəl kabab çəkib,düzsən də şişi, 
Qanmaz xaşıl yeyər,sındırar dişi. 
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İNSAN 

 
Həyatda əlli,yüz yaşasa insan, 
Yaxşılıq etməyib,yandırmazsa can, 
İtəcək həyatda,gələcək zaman, 
Yad olar nəfəsi aldığı cahan. 
 
Mərifət,hörmətdir həyatın başı, 
Müdriklər ağılla kül eylər daşı. 
Qanmayıb,beş yüzə çatsa da yaşı, 
Nahaq ömür sürüb öləcək naşı. 
 
Ağılsız adamdan heç ağıl umma, 
Keşik çəkirsənsə,gözlərin yumma. 
Heç zaman böhtana,yalana uyma, 
Qarşında duranı ağılsız duyma. 
 
Bəlanı tez tapar qanmazın başı, 
Lovğalar həyata baxarlar çaşı. 
Dərdlərə dərmandır gözlərin yaşı, 
Gücün çatmayırsa,qaldırma daşı. 
 
Rövşənə, yaşayar,yaddaşda qalmaz, 
Həyatda yaxşılıq qanmayan insan. 
Nə qədər əl tutub,yandırsan da can, 
Xarabdır nadanın bədənində qan. 
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NƏ YANA 

 
Dağların başında qar,duman olar, 
Uca zirvələrə qartallar qonar. 
Nahaq söz olanda,ürəyim yanar, 
Düzgünlük insanı göyə qaldırar. 
 
Çən-duman içində gözlərim dolu, 
Gəzirəm hər yanı,tapmıram yolu. 
O yazı yazanın qırılsın qolu, 
Mərdlərin üzünə bağlayır yolu. 
 
Hər insan düz olub,yaxşılıq qanmaz, 
Dünyanı qananlar peşiman olmaz. 
Etdiyin yaxşılıq əvəzsiz qalmaz, 
O gözəgörünməz nəzərdən salmaz. 
 
Hər adam yaşayır,həyatı qanmır, 
Barmağın şam eylə,heç zaman anmır. 
Dərdlərə düçarsan,ürəyi yanmır, 
Beləsi yaşayır,yaddaşda qalmır. 
 
Rövşən hər vaxt qiymət verər qanana, 
Sirrin vermə sən yaxşıya,yamana. 
Bel bağlama bu dəyişkən zamana, 
Sonra qəlbin nə alışa,nə yana. 
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OLACAQDIR 

 
Dəli könül,dost adama əzizdir, 
Dost yolunda duman,çən olacaqdır. 
Xəlbirdə ələnər yaxşı-yamanı, 
Qalanlar,dünyada var olacaqdır. 
 
Dost yolunda özü görər özünü, 
Yalan satmaz,ölsə,deyər düzünü. 
Namus,qeyrət çəkər,verər gözünü, 
Ələnib düşənlər xar olacaqdır. 
 
Hardansa nahaq söz gəlib çıxacaq, 
Qaralıb buludlar,şimşək çaxacaq. 
Qananın dostluğu daim qalacaq, 
Qanmaza gen dünya dar olacaqdır. 
 
Dost dostun qədrini gərək ki, bilə, 
Görəndə sevinib,könüldən gülə. 
Dərdini,qəmini ürəkdən silə, 
Bunları bilənlər var olacaqdır. 
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Dostluqlar qalmışdır dədə-babadan, 
Hörmət eyləyirlər eldən,obadan. 
Tüstü çıxmayırsa qışda sobadan, 
O evin süfrəsi boş olacaqdır. 
 
Dost ürəyi telli sazın simidir, 
Həyatda insana qardaş kimidir. 
Qiyməti yox,yoldaşların cəmidir, 
Rövşənəm,qananlar dost olacaqdır. 
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EL 

 
Yandı qəlbim,köz götürdüm əlimə, 
Yandı əlim,gətirmədim dilimə. 
Dərdim çoxdur,götürmüşəm belimə, 
Dara düşdüm,bel bağladım elimə. 
 
Mənə əziz millətimdir,elimdir, 
El-obasız hər bir adam yetimdir. 
Elimdə gül açan qanqal gülümdür, 
Qürbətdən gətirən elə ölümdür. 
  
El üçün yanmayan o eldən olmaz, 
Ürəyin yanmasa,gözlərin dolmaz. 
El üçün ağlayan yanağı solmaz, 
El ona göz olar,o, gözdən olmaz. 
 
Tutanda balığı atsan dəryaya, 
Xaliq gətirmişdir bizi dünyaya. 
Düşəndə dar günə,ya çətinliyə, 
O xaliq gələcək bil,köməyinə. 
 
Budaq sınar,bağban qoyar dayağa, 
Ellər qoyar mərd oğlunu ayağa. 
Nadan adam fikir verməz boyağa, 
Rövşən verər qiymət ağa,qaraya. 
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İNSAN 

 
Düz sözü eşidib qanmayan insan, 
Mərifəti,hörməti anmayan insan, 
Dərdlinin halına yanmayan insan, 
Həyatdan əliboş gedəcək nadan. 
 
Bədəndə ağılsız baş olan insan, 
Ürəyin yerində daş olan insan, 
Qohuma-qardaşa yad olan insan, 
Tənha,çarpayıda verəcəkdir can. 
 
Kimsəyə xəyanət eyləyən insan, 
Xarabdır dövr edən bədənində qan. 
Eylə hörmətini hər kəsə hər an, 
Verəcək qiyməti dünyada cahan. 
 
Ağılla açarsan bağlı qapını, 
Seçərsən o zaman yaxşı-yamanı. 
Gəzib dolaşarsan bütün cahanı, 
Yüksəkdə tutarlar sənin adını. 
 
Rövşənəm,nadana yandırsan da can, 
Olsan da hər zaman dərdinə dərman, 
Yenə də olacaq yaxşılıq danan, 
Qeybətin qıracaq,gələcək zaman. 
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HƏR ŞEY QOŞA 

 
Bu dünyada hər şey qoşa, 
Vurur həyat birgə başa. 
Ömür çatır yüzcə yaşa, 
Ürək deyir,yenə yaşa. 
 
Yağış yağar,dönər selə, 
Bülbül qalar həsrət gülə. 
Mən möhtacam şirin dilə, 
Arif gərək,dərdim bilə. 
 
Sözü deynən sən anana, 
Dərdi anlayıb qanana. 
Yarımçığa ya nadana, 
Dərdin demə,qəlbin yana. 
 
Suyun lalı dərin olar, 
Bağ bəsləsən,barın olar. 
Yol gözləsən,arın olar, 
Hörmət eylə,varın olar. 
 
Rövşən qanan bir söz deyər, 
İkiüzlü min don geyər. 
Yaltaqların gözü gülər, 
Müdrik adam mərifət bilər. 
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DEYİLƏM 

                 Bir yaxın qohumum kef-əhvalımı soruşanda de- 
                dim ki,qıçım ağrıyır,onun cavabı mənim xətrimə 
                dəydi. 

            Mənə nə var,sənin qıçın ağrıyır, 
Çıxarıb qıçımı verən deyiləm. 
Batsan da dərdlərə,düşsən də qəmə, 
Soruşub,halını bilən deyiləm. 
 
Ağrıdan yatmayıb göynəsən belə, 
Gecələr uzanıb dönsə də ilə, 
Ağlayıb gözyaşın dönsə də selə, 
Gözünün yaşını silən deyiləm. 
 
Dərd olanda ürək yaman ağlayır, 
Şəlalə tək hey çırpınır,çağlayır. 
O nədir ki,məni sənə bağlayır? 
Mən sənin halına yanan deyiləm. 
 
Ağrısın ürəyin,tutulsun dilin, 
Qırılsın dizlərin,əyilsin belin, 
Mən oğlu olsam da sən olan elin, 
Mən sənin qayğına qalan deyiləm. 
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Gecələr səhərə çəksən də zülüm, 
Qəlbin köz içində,gülməsə üzün, 
Məni,can verəndə axtarsa gözün, 
Gəlsəm də,üzünə baxan deyiləm. 
 
Rövşənəm,deyirəm,saxla yadında, 
Kişilik insanın olar qanında. 
Səxavət,ədalət yoxsa canında, 
Yüz eylə yaxşılıq,qalmaz yadında. 
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DÖZÜRƏM 

 
Dərd əlindən dəli olub gəzirəm, 
Neçə ildir mən əzaba dözürəm, 
İkiüzlü bu həyatdan bezirəm, 
Bu dünyada mən həqiqət gəzirəm. 
 
Gəzib dolaşmışam bütün dünyanı, 
Axtardım,tapmadım düzgün adamı. 
Görmədim anlayıb dərdi qananı, 
Görmək istəmirəm belə dövranı. 
  
Toxların  aclardan yoxdur xəbəri, 
Yoxsullar həmişə çəkirlər dərdi. 
Kasıbsa,məclisdən qovarlar mərdi, 
Mən də axtarıram haqq-ədaləti. 
 
Pullu adam qohumunu bəyənməz, 
Saxlar yetim,qolların əyəmməz. 
Qanan adam qanmaza söz deyəmməz, 
Yanan qəlbim bu dövrana dözəmməz. 
 
Saman düşər,öldürərlər Zamanı, 
Güclülər gücsüzə verməz amanı. 
Seçən yoxdur nə yaxşını,yamanı, 
Rövşən arzulamaz belə dövranı. 
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BİLƏN YOX 

 
Aman Allah,bu gün nələr görmüşəm, 
Bu dərdimi heç anlayıb bilən yox. 
Gözümün önündən keçib keçmişim, 
Ağlayıram,gözyaşımı silən yox. 
 
Hər zaman həsrətlə yad eyləmişəm, 
Sözün,söhbətini bal eyləmişəm. 
Yuxumda özümə yar eyləmişəm, 
Düşmüşəm dərdlərə,dərdim bilən yox. 
 
Neçə illər həsrətində qalmışam, 
Unutmayıb,fikirlərə dalmışam. 
Mən bu günlər sorağını almışam, 
Dərd çəkirəm,bu dərdləri bilən yox. 
 
Gecə-gündüz həsrətini çəkmişəm, 
Yolunda canımı qurban etmişəm. 
Neçə ildə həsrətimə yetmişəm, 
Mənim sevincimi bircə bilən yox. 

 
Gözüm sataşanda ala gözlərə, 
Sevinc gəldi dodaqlara,üzlərə. 
Rövşən baxdı danışdığı sözlərə, 
Çox şad oldu,heç bunları bilən yox. 
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XƏYAL 

 
Gözlərimi yumub xəyala daldım, 
Keçən günlərimi nəzərə aldım. 
Satqın,alçaqları yadıma saldım, 
Tülkü adam olub,mən məttəl qaldım. 
 
Geyimi insandır,bənzər öküzə, 
Kotana qoşasan,o gələr dizə. 
Açıb buraxasan,divanə gəzə, 
Qardaşı baş əyər dediyi sözə. 
 
At kimi insanın üzünə durar, 
Gündə min don geyər,tələlər qurar. 
Yalandan and içər,əcdadın qırar, 
Üzünə gülümsər,arxadan vurar. 
 
Ağılda,kamalda eşşəyə taydı, 
Qardaşı hamıdan ağıllı saydı. 
Elə bil Allahın verdiyi paydı, 
Yanında olanda qışı da yaydı. 
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Bölə bilməz iki eşşəyin payını, 
Dinləyəsən öyünməyin sayını. 
Sərçə ürək,boğar şiri,ayını, 
Beləsinin tapmaq olmaz tayını. 
 
Bəxtim atlı oldu,qaldım piyada, 
Oxudum,çalışdım həddən ziyada. 
Çox etdim yaxşılıq mən bu dünyada, 
Rövşənəm,düşmədim heç zaman yada. 
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HƏYAT 

 
Varı varsa,ona hörmət edərlər, 
Soyundurub,ayağından öpərlər. 
Yaxşı geyin,inan,başa çəkərlər, 
Ayağın büdrəsə,bostan əkərlər. 
 
Danışanda kişilikdən dəm vurar, 
Kasıbın qolundan tutub qaldırar. 
Pul verib,xəstəyə dərman aldırar, 
Pul lazım olanda özün dandırar. 
  
Yaxşılıqdan,ədalətdən söz vurar, 
Özünü öldürər,qohumu qırar. 
And içib yalandan arxanda durar, 
Ehtiyac olanda izləri qalar. 
 
Həyatda çox gördüm özün öyəni, 
Ağsaqqalam deyib,işlər əyəni. 
Müdrik olub,başı daşa dəyəni, 
Heç zaman görmədim düzün deyəni. 
 
İnsana qiyməti ətrafı verər, 
Rövşənəm,nadanlar,kasıba gülər. 
Mərifəti,hörməti qananlar bilər, 
Dar gündə köməyə qonşular gələr. 
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MOLLA 

 
Molla qardaş yaxşı tapıb kamını, 
O,çağırır düzgünlüyə hamını. 
Özü soyur camaatın malını, 
Fikirləşmir yetimlərin halını. 
 
Özü deyir:-Özgə malı haramdır, 
Alır yeyir sonra yada salammır. 
İştah artıb,dediyini qanammır, 
Çalıb-çapır,deyir gözəl zamandır. 
 
Canı yanmır,ürək dönübdür daşa, 
Məhəl qoymur gözdən axan qan yaşa. 
Elə yeyir,bığı batıbdır aşa, 
İmkan vermir əl uzada yoldaşa. 
 
Bir neçə gün yeyib-içər orada, 
Ləziz yemək,deyir olsun dovğa da. 
Yetimlərin canı qalıb qovğada, 
Pul tapılmır,bığın eşir molla da. 
 
Rövşən,kimsə dəvətnamə gətirər, 
Molla qardaş baxıb köksün ötürər. 
Deyər,Allah nə vaxt ölü yetirər, 
Gözüm doyar,arzularım bitirər. 
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AĞRIDAN 

 
Gecələr ağrıdan yata bilmirəm, 
Ağrılar haraya aparır məni. 
Gəzirəm çölləri,biyabanları, 
Öldürüb,əzabdan qurtarmır məni. 
 
Dözürəm əzaba,yumulmur gözüm, 
Yeriyə bilmirəm,tutulub dizim. 
Heç kəsdən əlac yox,bilirəm özüm, 
Ölmək istəyirəm,qalmayıb dözüm. 
 
Baldırım ağrıyır,çarə tapmıram, 
Əlac axtarıram,gecə yatmıram. 
Kimsədən inciyib qəmə batmıram, 
Heç kəsi qəlbimdən silib atmıram. 
 
Kimsəyə dərdini açıb söyləmək, 
Həyatda axmaqlıq,acizlik demək. 
Əl açıb kimnənsə kömək istəmək, 
Yaxşıdır,bir daha həyatdan köçmək. 
 

                 Rövşənəm,gedirəm dağa,arana, 
Düşürəm istidə qara,borana. 
Əlimi basıram əziz Qurana, 
Göstərsin həyatda ara vurana. 
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YADIMA DÜŞDÜ 

 
Qürbət eldə xəstə canım ağrıyır, 
Anamın varlığı yadıma düşdü. 
Zindana düşmüşəm,ürək çağlayır, 
Anamın sözləri yadıma düşdü. 
 
Təhlil eyləyirəm deyilən sözü, 
Çəkirəm bu dərdi,görməyir gözü. 
Dərd verib,çəkdirir həyatın özü, 
Uşaqlıq illərim yadıma düşdü. 
 
Qəlbimə od saldı,yandırdı məni, 
Dəryada qərq oldu,dağıldı gəmi. 
Sinəmə yığılıb dərdlərin cəmi, 
Bəxtəvər günlərim yadıma düşdü. 
 
Bax,nələr çəkibdir bəlalı başım, 
Çaylara dönübdür mənim gözyaşım. 
Aralı düşübdür bacı-qardaşım, 
Deyib-gülməyimiz yadıma düşdü. 
 
Dayanıb ürəyim,yanıbdır dilim, 
Heç kəsi çəkməsin belə bir zülüm. 
Son nəfəs istədim qardaşım görüm, 
Rövşənəm,təkliyim yadıma düşdü. 
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FiKİR 

 
Fikir qəlbə vurub yara, 
Dərdim məni çəkir dara. 
Ürək olub para-para, 
Baş götürüb gedim hara. 
 
Təmiz hava,bizim dağdı, 
Bu mənzərə Yastıqardı. 
Mənim günüm ahu-zardı, 
Çəkilməz bir dərdim vardı. 
 
Mən həyatda tək olmuşam, 
Payız gəlməmiş solmuşam. 
Bulud kimi mən dolmuşam, 
Qəlbimdə dərdi boğmuşam. 
 
Bir insanda neçə sifət, 
Yox adamlıq,yoxdur qüdrət. 
Danışanda aparır dərd, 
Gedib əldən mərifət,hörmət. 
 
Rövşən çəkər gecə-gündüz, 
Dərdlər qoyar qəlbimdə iz. 
İstəyirsən,yüzünü süz, 
Tapammazsan sözünə düz. 
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İNSANLAR 

 
Fəsil kimi bu insanlar dəyişir, 
Heç nə bilmir,bilənlərlə deyişir. 
Qeybət qırmaq üçün dili geyişir, 
Salanda barmağın,süd də üyüşür. 
 
Yalan deyir,utanmayır sözündən, 
Bayquş kimi zəhər yağır gözündən, 
Tüpürürsən,sakit silir üzündən, 
Di gəl,zalım çox razıdır özündən. 
 
Dildən zirək,iş gəlməyir əlindən, 
Girib qəlbə,bal tökülür dilindən. 
Zalım oğlu gəlib tülkü belindən, 
Sevən yoxdur yaşadığı elindən. 
 
Neçə ildə vicdan nədir,bilməyir, 
İkiüzlü,yaltaqlığın görməyir. 
Edir pislik,əzab çəkib ölməyir, 
Əli əyri, düzgün yola gəlməyir. 
 
Bu Rövşənin sözlərimin şamili, 
Tülkülükdə bütün elmin kamili, 
Mərifətdə adamların cahili, 
Beləsidir alçaqların batili. 
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XOŞ GƏLİBSİNİZ 

 
Salam olsun xanımlara,bəylərə, 
Bu günkü toyumuza xoş gəlibsiniz. 
Belə bir gün qismət olsun sizlərə, 
Bu günkü dəvətə xoş gəlibsiniz. 
 
Arzum budur,hər bir evdə toy olsun, 
Açılsın könüllər,sevinclə dolsun. 
Gələnlərin balaları sağ olsun, 
Bu günkü məclisə xoş gəlibsiniz. 
 
Gözünüz aydın,ey nənələr,babalar, 
Bu günə sevinən ata-analar. 
Xoşbəxt olsun toyu olan balalar, 
Bizim ailəmizə xoş gəlibsiniz. 
 
Rövşənəm,qədəmlər açılsın toya, 
Toy-düyün səsləri işləsin qana. 
Sevinclər yağ kimi yayılsın cana, 
Bu günkü toyumuza xoş gəlibsiniz. 
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LAYLA DE, LAYLA 

 
Gecələr ağrıdan yata bilmirəm, 
Al mənim könlümü,layla de,layla. 
Yüzü layla deyir,qəlbimə yatmır, 
Sən məni sevindir,layla de,layla. 
 
Dizin üstə qoyum dərdli başımı, 
Al könlümü,sil gözümün yaşını. 
Dərd içində o çatılmış qaşımı, 
Qoy sinən üstünə,layla de,layla. 
 
Sən layla de,qoy ürəyim açılsın, 
Mənim dərdlərimə dərman tapılsın. 
Başımın üstündən duman dağılsın, 
Qoy girim qoynuna,layla de,layla. 
 
Layla de,ürəyim dönübdür daşa, 
Xəyalım cənnəti gəzib dolaşa. 
Qocalıb,həyatda dolsam da yaşa, 
Ay ana,sən mənə layla de,layla. 
 
Xəstəyə şəfadır ana laylası, 
Rövşənəm,qoy xoşbəxt olsun balası. 
Həyatda olsa da daşdan qalası, 
Bir gün uçacaqdır,layla de,layla. 
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DÜNYA 

 
Zalım dünya,doğrudan da zalımsan, 
Baxmırsan yaxşıya,yamana dünya. 
Verisən hər kəsə bəlanı,dərdi, 
Demirsən yazıqdır,yetimdir,dünya. 
 
Demirsən kasıbdır,əlacı yoxdur, 
Gümanı heç kəsə,qəlbində oxdur. 
Bu zalım dünyada beləsi çoxdur, 
Öldürüb canını alırsan,dünya. 
  
Düzgünlük deyirsən,düzgün gəzirsən, 
Ayaq büdrəyəndə bağrın əzirsən. 
Kasıbdan,yoxsuldan daim bezirsən, 
Atırsan qismətin üstünə,dünya. 
 
Əməl eyləmirsən heç vaxt sözünə, 
Bu yazıq insanın baxıb gözünə, 
Açırsan qapını namərd üzünə, 
Mərdlərin qəddini bükürsən,dünya. 
 
Rövşənəm,sevmirəm haqq,ədaləti, 
Adam var,aylarla görməz neməti. 
İnsan var,sağlıqda görər cənnəti, 
Bizə qismət olarmı öləndə,dünya? 
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DÜNYANIN 

 
Əvvəldən belədir özü dünyanın, 
Bütöv olmamışdır sözü dünyanın. 
Əkirsən səpirsən,vaxtı gələndə 
Süpürüb aparır yeli,dünyanın. 
 
Bəxtinə,qismətə bağlayır səni, 
Dərd verib,ürəkdən dağlayır səni. 
Vətənə,qardaşa bağlayır səni, 
Ürəyim üzübdür ahı,dünyanın. 
  
Od-alov dolubdur yenə qəlbimə, 
Gəzib axtarıram məlhəm dərdimə. 
Qurban ollam adamların mərdinə, 
Niyə kor olmayır gözü,dünyanın. 
 
Qəmi,qüssələri qəlbimə salıb, 
Sevinci,şadlığı əlimdən alıb, 
Olan bir ümidim qardaşa qalıb, 
Bozarıb,açılmır üzü,dünyanın. 
 
Hərənin bir fəndlə canını alır, 
Rövşənəm,atasız,anasız qalır. 
Yazıq Əzrayılın boynuna salır, 
Günahkar olubdur,özü,dünyanın. 
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QALMIŞAM 

 
Mən indi bildim ki,yalqız qalmışam, 
Dünyanın dərdini,qəmin almışam. 
Keçən günlərimi yada salmışam, 
Həmişə həyatda tənha qalmışam. 
 
Düz söylədim,sözüm deyən olmadı, 
Yaxşılıq eylədim,yadda qalmadı, 
Salam verdim,salamımı almadı, 
Keçmiş günlərini yada salmadı. 
 
Mən başa düşmürəm bu insanları, 
Bunlarda sədaqət,etibar hanı? 
Çətin günlərində verərlər canı, 
İşlər düzələndə saymaz adamı. 
 
Daşa mismar çalan ağılsız insan, 
Qiymətə minibdir,olubdur qanan. 
Vicdanı,qeyrəti qəpiyə satan, 
Cərgəyə qarışıb,olubdur adam. 
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Dara düşər,ayağını yalayar, 
Dondan dona girib,halına yanar. 
Gen gündə unudub,hər şeyi danar, 
İmkan düşən zaman canını alar. 
  
İmkandır insanın daim mərifəti, 
İmkansız adamın nədir qiyməti? 
Rövşənəm,dünyada olsa qüdrəti, 
Qanmazlar yanında olmaz hörməti. 
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PUL 

 
Mənə nə var,dərdin vardır, 
Öz dərdimi çəkəmmirəm. 
İşlərim aşıb başımdan, 
Öhdəsindən gələmmirəm. 
 
İkidə bir ağlayırsan, 
Gözyaşımı siləmmirəm. 
Qohum nədir,qardaş nədir, 
Mən bunları biləmmirəm. 
 
Kasıblarla yoxdur aram, 
Görəndə,göynəyir yaram. 
İstəyirəm tənha qalam, 
Mən pulları sayammıram. 
 
Aclar ilə işim yoxdur, 
Yedim kabab,qarnım toxdur. 
Vardır dərdim,pulum çoxdur, 
Qoymağa yer tapammıram. 
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Sözü deyirsən üzümə, 
Ehtiyacın var özünə. 
Dinlə məni,bax sözümə, 
Çalış,görünmə gözümə. 
 
Rövşən,puldur din-imanım, 
Bədəndə dövr edən qanım. 
Ürəyimdən çıxsa canım, 
Bir kəsə pul verəmmirəm. 
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BİLMİŞƏM 

 
Yaşadım,dünyada nələr görmüşəm, 
Arxası olmayan dalda qalarmış. 
Mən bir həqiqəti indi bilmişəm, 
İnsan qocalanda uşaqlaşarmış. 
 
Gənclikdə qartal tək süzdürən dünya, 
Gün gəlib keçdikcə ağırlaşarmış. 
Qocaldım,dünyada indi bilmişəm, 
İnsan qocaldıqca fağırlaşarmış. 
 
Gənclikdə çay kimi aşıb-daşarmış, 
Günlər dolaşdıqca sakit olarmış. 
Yaddaş zəifləyib,ağıl çaşarmış, 
İnsan qocalıb yazıqlaşarmış. 
 
Cavanlıqda şimşək kimi çaxarmış, 
Neçə-neçə sınaqlardan çıxarmış. 
Gözlərindən ürəklərə baxarmış, 
İnsan qocalanda tənha qalarmış. 
 
Paxılların ürəyinə girmişəm, 
Rövşənəm,qəlbindən kini silmişəm. 
Nəsihəti qananlara vermişəm, 
Yarımçıqdan adam olmaz,bilmişəm. 
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HƏYAT 

 
Güldü çətin gündə mənim halıma, 
Alıb gəzdirdiyim gündə dalıma. 
Dara düşdüm,heç çatmadı dadıma, 
Yersiz sözlər dedi mənim adıma. 
 
Arxamca danışdı,qırdı qeybətim, 
Açmadı heç zaman düzgün söhbətim. 
Yaxşılıq eylədim,gətirmir bəxtim, 
Nədənsə,keçməyir mənim hörmətim. 
 
Ölməyim istəmir,deyir,dilənim, 
Dağ çəkdi,alışıb yandı ciyərim. 
Açılmır bu dərddən mənim ürəyim, 
Bəs deyin,dərdimi kimə söyləyim? 
 
Adam var,versən də varın-dövlətin, 
Çıxarar yadından,olmaz hörmətin. 
Adam var,bir dəfə yaxşılıq etsən, 
Həmişə sədaqət,mərifət görərsən. 
 
Yaxşılıq qanmayan çoxdur dünyada, 
Çətin günlərini salmayır yada. 
Unudur,kim çatar dar gündə dada,  
Rövşənəm,heç kəsi görməsin qada. 
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DÜŞÜB 

 
Ağlayır ürəyim,ağlayır gözüm, 
Gecələr yatmıram,qalmayıb dözüm. 
Elə,el-obadır hər gecə sözüm, 
Fikirdən saçıma yaman dən düşüb. 
 
Əridi ümidim,qar suyna döndü, 
Düşmənlər sevinib,xoşhal göründü. 
Olan ümidlərim bir anda söndü, 
Könlümün sevinci borana düşüb. 
 
Neçə il keçibdir,yoldadır gözüm, 
Fikirim anadır,darıxıram özüm. 
Qardaşdır,bacıdır söhbətim,sözüm, 
Yad eldə ürəyim zindana düşüb. 
 
Ürəyim sevginin eşqiylə coşur, 
Arana,dağlara nəğmələr qoşur. 
Gələn durnalardan eli soruşur, 
Bu qürbət ellərdə bəlaya düşüb. 
 
Rövşənəm,heç kəsi dara düşməsin, 
Heç kəsin ömründə bəxti küsməsin. 
Dərd çəkib,Vətəndən əl üzülməsin, 
Yaşasın şən,xoşbəxt,heç dərd görməsin. 
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ÇOBAN QARDAŞ 

 
Yaz gələndə sən dağlara gedirsən, 
Gəlib-gedənləri qonaq edirsən, 
Quzuları bulaq üstə yeyirsən, 
Sahibinə,qurd aparıb deyirsən. 
 
Çoban qardaş,mən də yaxşı bilirəm, 
Yeyib-içib yaylaqlarda gəzirsən. 
Özünkünə yarpaq kimi əsirsən, 
Mənimkini kabab üçün kəsirsən? 
 
Bir qoyundan iki dəri soyursan, 
Erkəyin yerinə toğlu qoyursan. 
Yavaş-yavaş gəlirləri sayırsan, 
Kabab üçün yenə yuxa yayırsan? 
 
Əkiz doğur hər il sənin qoyunun, 
Çoban qardaş,mənə bəlli oyunun. 
Müf yeməkdən yoğnuyubdur boyunun, 
Belə getməz,gələr sonu toyunun. 
  
Belə-belə qazanırsan mərifəti, 
Qanan qanır,qanmaz bilməz hörməti. 
Rövşən deyər,biz müsəlman hümməti, 
Halal olsan,Allah verər cənnəti. 
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OLAYDIM 

 
Aman Allah,mənə imkan verəydin, 
Yoxsula,yazığa dayaq olaydım. 
Namərd adamların qəlbinə girib, 
Düz yola gətirə bilən olaydım. 
 
Dərdli adamların dərdini qanıb, 
Kimsəsiz,kasıbın qeydinə qalıb, 
Onların əlindən qəmini alıb, 
Dərdinə,sərinə məlhəm olaydım. 
 
Xəstə adamların dərdini bilib, 
Dar gündə onlara köməyə gəlib, 
Bütün dərdlərini ürəkdən silib, 
Onların dərdinə dərman olaydım. 
 
Yetim uşaqların könlünü alıb, 
Danışıb güldürüb,yanında qalıb, 
Ayağın altına xalılar salıb, 
Həyatda onlara dayaq olaydım. 
 
İnsan dara düşüb,pul gəzən zaman, 
Darıxıb,ürəyi əzilən zaman, 
Ağlayıb,ümidi üzülən zaman, 
Rövşənəm,əlini tutan olaydım. 
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AĞRI 

 
Ağrı,dərd insanın özü üçündür, 
Kimsəyə bunların mənası yoxdur. 
Dinləyər dərdini,ürəyi yanmaz, 
Kimsənin dərdini başqası qanmaz. 
 
Nə qədər ağrısan,ümid üzülsə, 
Gözünün önünə qohum düzülsə, 
Arayıb,axtarıb biri süzülsə, 
Yenə də ağrını hiss edə bilməz. 
  
Deyirlər,dar gündə tanınar adam, 
Gen gündə görmədim dərdimi qanan. 
Mənəm qohumların oduna yanan, 
Həqiqət axtaran,hamsını anan. 
 
Həkimə gedirsən,baxır üzünə, 
Xəstələr görünmür onun gözünə. 
Pul verəndə,yazıq gəlir özünə, 
Xəstəsən ömürlük,baxsan sözünə. 
 
Pul olanda dərd də,qəm də azalır, 
İnsan nə ağrıyır,nə də qocalır. 
El-oba içində göyə ucalır, 
Rövşənəm,kef çəkir,ömür uzanır. 
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ÖYRƏNİB 

 
Köhnə dostum yeni-yeni 
Danışmağa söz öyrənib. 
Özü bilmir dediyini, 
Elə bilir düz öyrənib. 
 
Atmacalar atar mərdə, 
Cavab tapmaz,düşər dərdə. 
Açılıb üzündən pərdə, 
O,hörməti gec öyrənib. 
 
Dediyini danar yaman, 
O bilməyir,gələr zaman, 
Hər şey aydın olar tamam, 
Tülkülüyü tez öyrənib. 
 
Bir neçəsin yığıb başa, 
Oturarlar hərdən qoşa. 
Yeyər,içər,gələr cuşa, 
Mərifəti pis öyrənib. 
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Çox razıdır o özündən, 
Zəhrimar yağır gözündən. 
Məna çıxmayır sözündən, 
Boş sözləri çox öyrənib. 
 
Rövşən söz desə yanında, 
Tez olacaq ünvanında. 
Adamlıq yoxdur canında, 
Şeytanlığı tam öyrənib. 
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VAR İMİŞ 

 
Gəzib dolaşmışam bütün dünyanı, 
Hər bir işin bir əlacı var imiş. 
Yaman günün qara xətti olan tək, 
Yaxşı günün gözəl halı var imiş. 
 
Düz sözü anlasın,sədaqət olsun, 
Yaşayır dünyada,səxavət olsun. 
Düzgün adamlara dəlalət olsun, 
Kimə lazım,var-dövləti var imiş. 
 
Görmədim ağsaqqal,özü danəndə, 
Üzünə deyirəm yeri gələndə. 
Söz demirəm adam üzü dönəndə, 
Hər bir kəsin xoş damarı var imiş. 
 
Zalım oğlu,niyə fikirə gedirsən, 
Kasıba,yoxsula rişxənd edirsən. 
Varlıların ayağını silirsən, 
O pis günün yaxşı günü var imiş. 
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Görmədim özünü günahkar bilən, 
Ağlayan adamın gözünü silən, 
İnsan sevincinə ürəkdən gülən, 
İnsanların yaxşı,pisi var imiş. 
 
Həyatda çox gördüm üzə güləni, 
Arxanca danışıb,sözlər deyəni. 
Rövşənəm,görmədim dərdi böləni, 
Hər bir kəsin bir azarı var imiş. 
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DÜŞƏRSƏN 

 
Nə qədər bilsən də,özünü öymə, 
Bilənlər yanında dara düşərsən. 
Lovğalıq eyləyib,döşünə döymə, 
Utanarsan,haldan-hala düşərsən. 
 
Heç kəsə dərdini açıb,göynəmə, 
Yad adam yanında bir söz söyləmə. 
Heç kəsi heç zaman təhqir eyləmə, 
Gələr zaman,pis vəziyyətə düşərsən. 
 
Çalış,heç kəsin xətrinə dəymə, 
Düzələn işləri heç zaman əymə. 
Qüvvətli olsan da,yazığı döymə, 
Günah yığıb,cəhənnəmə düşərsən. 
 
Dost-tanışın arxasınca danışma, 
Yalandan danışıb,şəbədə qoşma. 
Anlayıb qanmamış yalandan coşma, 
El-obada sən hörmətdən düşərsən. 
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Çalış ki,gedəsən bildiyin işə, 
Seçəsən özünə gözəl bir peşə. 
Qanmasan,olacaq keçilməz meşə, 
Ayağın büdrəyib,tora düşərsən. 
 
Sevinmə heç zaman aşmamış dağı, 
Barını yeməmiş sən öymə bağı. 
Seçməsən dünyada qaranı,ağı, 
Rövşənm,həyatda,dara düşərsən. 
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OLA 

 
Sən götürüb zər atanda, 
Du şeş verən zərin ola. 
Sən gəzəsən bu dünyanı, 
Hər yanda sirdaşın ola. 
 
Açıla parlaq səhərin, 
Hər yandan gələ gəlirin. 
Gözəllər ola əsirin, 
Tükənməz sərvətin ola. 
  
Hər eldə bir dost seçəsən, 
Gecə-gündüz kef çəkəsən, 
Saqi süzə,sən içəsən, 
Ağrımayan canın ola. 
 
İmarətin,gözəl bağın, 
İçində də cah-cəlalın, 
Məhsul verən tarlaların, 
Bol dövlətin-varın ola. 
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Evinə dostların gələ, 
Yeyib-içə,deyib-gülə. 
Hörmət edə,əziz bilə, 
Gözəlcə dövranın ola. 
 
Saz götürüb aşıq çala, 
Qonaqlarla evin dola. 
Gedən gedə,qalan qala, 
Bərəkətli süfrən ola. 
 
Rövşənəm,candan keçəsən, 
Hamıya kömək edəsən, 
Arzu-diləyə yetəsən, 
Elində hörmətin ola. 
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BAYATILAR 

 
Çən gəlir,dağa nə var, 
Gül açır,bağa nə var. 
Öldürür qardaş dərdi, 
Baxıram,sənə nə var. 
 
Əzizim,bal gətirər, 
Arı gedər bal gətirər. 
Heç nə dərd gətirməz, 
Gətirsə,qardaş gətirər. 
 
Əzizim,lağ eyləmə, 
Heç kəsə lağ eyləmə. 
Gələr bir gün başına, 
Özünə dağ eyləmə. 
 
Əzizim,məkan yaxşı, 
Dolandım,məkan yaxşı. 
Qürbət ölkə gözəldi, 
Ölməyə məkan yaxşı. 
 
Yaxşı bax gününə, 
Günortanın gününə. 
Onu satmaq asandır, 
Vay alanın gününə. 
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Əzizim,toya gəldim, 
Bəzənib toya gəldim. 
Qardaş salam vermədi,  
Elə bil vaya gəldim. 
 
Əzizim,tikə qalxar, 
Söküyün tikə,qalxar. 
Əgər məni sevirsə, 
Yeməyib tikə,qalxar. 
 
Əzizinəm,gül hanı? 
Bülbül hanı,gül hanı? 
Mənim canım ağrıyır, 
Qeydimə qalan hanı? 
 
Əzizim,yağış yağar, 
Tarlaya yağış yağar. 
Zəhmətə qatlananlar 
Həvəslə məhsul yığar. 
 
Əzizinəm,bağ olar, 
Bağ bəsləsən,bağ olar. 
Kim ki sevər qardaşı, 
Onun üzü ağ olar. 
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Əzizinəm,var olar, 
Zəhmət çəksən,var olar. 
Könüldən sevən gözəl, 
Sədaqətli yar olar. 
 
Əzizinəm,pas olmaz, 
Yağlanarsa,pas olmaz. 
İnsanı başa düşmək, 
Hər insana xas olmaz. 
 
Əzizinəm,yeriməz, 
Diz tutular,yeriməz. 
Nə qədər yalan desən, 
Ayaq tutar,yeriməz. 
 
Əzizinəm,əlimdən, 
Çörək verdim əlimdən. 
Qanana canım qurban, 
Vay qanmazın əlindən. 
 
Əzizinəm,elindən, 
Heç kəs görməz elindən. 
Yerdən,göydən danışar, 
Xəbəri yox elindən. 
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Əzizinəm,çətindir, 
Fikir bilmək çətindir. 
Qəlbə dəyməyə nə var, 
Könül almaq çətindir. 
 
Əzizinəm,əlindən, 
Mən bezmişəm əlindən. 
Qanmazlara nə var ki, 
Vay yarımçıq əlindən. 
 
Əzizinəm,gəl eşit, 
Dözəmmirəm,gəl eşit. 
Mən deyirəm bacıma,  
Ay qardaşım,gəl eşit. 
 
Əzizinəm gün çıxar, 
Yağış yağar,gün çıxar. 
Zəmanə çevrilibdir, 
Bədənlərdən cin çıxar. 
 
Əzizinəm,aç,çıxar, 
Sən qapını aç,çıxar. 
Müsəlman dediyinin 
Yaxasından xaç çıxar. 
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Əzizinəm,gülürəm, 
Kədərləri silirəm. 
Gözlərinə baxanda 
Ürəyini bilirəm. 
 
Fikirləşin deməyimi, 
Əsirgəmə köməyini. 
Heç bir zaman heç kəsin 
Yemək olmaz əməyini. 
 
Bulaq suyu süzülər, 
Yoluna gül düzülər. 
Bir gün səni görməsəm, 
Mənim qəlbim üzülər. 
 
Əzizim,ey mələyim, 
Gecə-gündüz diləyim. 
Həqiqəti mən deyim, 
Sənsən mənim ürəyim. 
 
Vətənə bala yaxşı, 
Olalar qala,yaxşı. 
Düşmənə can verməyə, 
Canları ala yaxşı. 
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Əzizinəm,dolan gəz, 
Ara,axtar,gülən gəz. 
Qürbətdə şah olunca, 
Öz elində dilən,gəz. 
 
Əzizinəm,yay olar, 
Yaz ötüşər,yay olar. 
Qardaş sevsə qardaşı, 
Hər gəlişi pay olar. 
 
Ağıl,nəsihət alandadır, 
Hörmətsizlik yalandadır. 
Güc adamın qolunda yox, 
Güc,arxası olandadır. 
 
Əzizinəm,sərində, 
Uzan dincəl sərində. 
Könülsüz gedən qızın 
Gözü olmaz ərində. 
 
Əzizinəm,elində, 
Qoçaq çoxdur elində. 
Tamahkarla iş görsən, 
Gözü qalar əlində. 



Elə yaşa sən ömrünü... 
 

 283 

 
Əzizinəm belində, 
Gümüş kəmər belində. 
Əgər yoxsa hörmətin, 
Yaşama sən elində. 
 
Əzizim,sərin olar, 
Kölgədə sərin olar. 
Könül sevsə könülü, 
Məhəbbət dərin olar. 
 
Əzizim,qızıl deyil, 
Bu,misdir,qızıl deyil. 
Çox metallar parlayır, 
Hamısı qızıl deyil. 
 
Əzizinəm,at deyil, 
Bu eşşəkdir,at deyil. 
Qızıldan yəhər qoysan, 
O eşşəkdir,at deyil. 
 
Əzizinəm,qanana, 
Can qurbandı qanana. 
Yarımçıqdan gen dolan, 
Dərdin söylə qanana. 
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Bu dağların səfası, 
Çox gözəldir havası. 
Könülsüz gedən qızın 
Ərlə düşər davası. 
 
Əzizinəm,gül üstə, 
Bülbül qonar gül üstə. 
İnsanlar düşmən olar 
Bir balaca dil üstə. 
 
Əzizinəm,göz üstə, 
Kabab bişər köz üstə. 
İnsanlar küslü gəzər, 
Bir balaca söz üstə. 
 
Əzizinəm,dolan gəz, 
Bu dünyanı dolan,gəz. 
Qürbət cənnət olsa da, 
Öz elində dilən,gəz. 
 
Əzizinəm,qar yağar, 
Bu dağlara qar yağar. 
Çobanı özü olsa, 
Qoyunlar əkiz doğar. 
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Əzizinəm,deyim mən, 
Danışım mən,deyim mən. 
Sən üzümə baxanda 
Fikirini deyim mən. 
 
Əzizinəm,bilirəm, 
Mən danışıb gülürəm. 
Mən boynuna baxanda 
Ürəyini bilirəm. 
 
Əzizinəm,köz üstə, 
Kabab yanar köz üstə. 
Bir-birnizdən küsməyin 
Bir balaca söz üstə. 
 
Əzizinəm,yatmaram, 
Gecə-gündüz yatmaram. 
İllər ilə görməsəm, 
Mən səni unutmaram. 
 
Sənsən vuran nəbizim, 
Qara xal,ağ bənizim. 
Əgər bilmək istəsən, 
Sənsən mənim əzizim. 
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Bulaqların başında, 
Yazılar var daşında. 
Mən anamı sevirəm, 
Saxlayaram başımda. 
 
Qəm qəlbinə dolmaya, 
Açılan gül solmaya. 
Ürəyimi verərəm, 
Anam xəstə olmaya. 
 
Mən heyranam çalmaya, 
Başındakı çalmaya. 
Allahdan arzum budur, 
Heç anam qocalmaya. 
 
Əzizim,bax almaya, 
Ağacdakı almaya. 
Mən qurbanam atama, 
Kaş atam qocalmaya. 
 
Əzizim,qar yağmaya, 
Hər tərəf ağarmaya. 
Nə bacı,nə qardaşın 
Saçları ağarmaya. 
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Bu gün yağış yağmaya, 
Yağsa,yerdə qalmaya. 
Həyatda arzum budur, 
Heç kəs kasıb olmaya. 
 
Gəldim səni görməyə, 
Gül-çiçəklər dərməyə. 
Nə qədər varlı olsa, 
Özünü itirməyə. 
 
İnsan qəlbi yanmaya, 
Heç kəsə aldanmaya. 
Ürəkdə vicdan ola, 
Həqiqəti danmaya. 
 
Əzizinəm,tutmasın, 
Gözünü qan tutmasın. 
Əlinə pul gələndə, 
Keçmişi unutmasın. 
 
Bu daşlar qala yeri, 
Qalıbdır qala yeri. 
Yanar,qəlbim göynəyər, 
Kənd köçə,qala yeri. 
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Oynadılar,güldülər, 
Ev-eşiyi sildilər. 
Köhnə yurdun qədrini 
Təzə yurdda bildilər. 
 
Gecə yata bilmirəm, 
Yuxu tapa bilmirəm. 
Mən Vətəndən uzaqda, 
İnan,yata bilmirəm. 
 
Həyat bizdən əzəldi, 
Ağac altı xəzəldi. 
Vətən xaraba olsa, 
Hər bir eldən gözəldi. 
 
Bu yerdən ötən yaxşı, 
Hoyuna yetən yaxşı. 
Gəzsən bütün ölkəni, 
Yenə də Vətən yaxşı. 
 
Papağımı yan qoydum, 
İçinə ilan qoydum. 
Mənə pislik edənin 
Yurdunu viran qoydum. 
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Gəl öyrən yazı bizdən, 
Götür çal sazı bizdən. 
Əgər soruşsan bizi, 
Qalarsan razı bizdən. 
 
Əzizim,bala yaxşı, 
Yanında qala,yaxşı. 
Əgər getsə uzağa, 
Yadına sala,yaxşı. 
 
Əzizim,yarası var, 
Qəlbinin yarası var. 
Ovçu,vurma maralı, 
Maralın balası var. 
 
Əzizinəm,sözüm var, 
Məndə yaman dözüm var. 
Utanıram deməyə, 
Mənim səndə gözüm var. 
 
Mən aşiqəm bu bağa, 
Bu bağçaya,bu bağa. 
Söyləyin,necə dözüm, 
Qəlbimdəki bu dağa. 
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Mənim seçdiyim nədi? 
Deyin,biçdiyim nədi? 
Qürbət eldə bilmədim 
Yeyib-içdiyim nədi? 
 
Əzizinəm,Qafqaza, 
Bu yol gedir Qafqaza. 
Çox yerləri görmüşəm, 
Çatan deyil Qafqaza. 
 
Dağ başında çənə bax, 
Dumana bax,çənə bax. 
Namərd adam görəndə 
Üzünə yox,yana bax. 
 
Bu yerlərdən su içər, 
İgid mərdlikdən keçər. 
Məcbur edər düşməni, 
Düşmən canından keçər. 
 
Bu yerlərə can gəldi, 
Yağış yağdı,can gəldi. 
Vətən yada düşəndə 
Ürəyimə qan gəldi. 
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Əzizinəm,gül kimi, 
Bülbül kimi,gül kimi. 
Mən səni çox sevirəm, 
Ürəyimdə gül kimi. 
 
Əzizim,nigarandı, 
Gün çıxdı,nigarandı. 
Gözləyirəm,gəlmirsən, 
Sən gəldin,Nigar andı. 
 
Əzizim,dağ başında, 
Qar durar dağ başında. 
Ağılsıza yüz deynən, 
Qalan deyil başında. 
 
Əzizim,yana-yana, 
Od gəlir yana-yana. 
Oğul sözə baxmadı, 
Mən qaldım yana-yana. 
 
Anam gələr,aş gətirər, 
Sel gələr,daş gətirər. 
Heç nə dərd gətirməz, 
Gətirsə,qardaş gətirər. 
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Sular gəldi,dayandı, 
Hər şey mənə əyyandı. 
Mən sevirəm,qardaşım 
Yanan,qeybət yayandı. 
 
Çəkə bilmirəm dərdi, 
Gülləri bacım dərdi. 
Onsuz dura bilmirəm, 
Öldürür ana dərdi. 
 
Qulaq assan sözümə, 
İnək alsan özünə, 
Yaltaq,paxıl adamın 
Yuxu getməz gözünə. 
 
Bir qazım var,dağdadı, 
Otlayırlar,bağdadı. 
Gömrükdən buraxsalar, 
Peçin üstə yağdadı. 
 
Pul verib quzu aldım, 
Köz üstə kabab saldım. 
Adamları görəndə 
Özüm də məəttəl qaldım. 
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Hamamlıdan qaz aldı, 
Zəng edib,yola saldı. 
Qaz gömrüyə gələndə, 
Sözünə məəttəl qaldı. 
 
Ət götürdüm çəkməyə, 
Pilmen üçün bükməyə. 
O qədər adam gəldi, 
Qorxuram ki,yetməyə. 
 
Müdriklərin sözündə, 
Nur adamın gözündə. 
Nə qədər günahı olsa, 
Namərd bilməz özündə. 
 
Əzizim,vədəsində, 
Gün çıxar vədəsində. 
Sən nə qədər çalışsan, 
Gül açar vədəsində. 
 
Əzizim,gələmmədim, 
Ay keçdi,gələmmədim. 
Günüm zəhərə döndü, 
Dərdimi böləmmədim. 
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Gəzdim dərdim bölməyə, 
Daş divarlar hörməyə. 
Həsrətindən saraldım, 
Qərar verdim görməyə. 
 
Əzizim,o da məni, 
Qaladı oda məni. 
Gör nə günə qalmışam, 
Bəyənmir o da məni. 
 
Əzizinəm,gül üstə, 
Bülbül gəzər gül üstə. 
Neçə evlər yıxılar, 
Bir balaca dil üstə. 
 
Bu yerlərin meşəsi, 
Gözəldir bənövşəsi. 
Paxıl,yaltaq adamın 
Ev yıxmaqdır peşəsi. 
 
Əzizim məzə dağlar, 
Gələrəm sizə,dağlar. 
Qoyun-quzu yoruldu, 
Yaxınlaş bizə,dağlar. 
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Bu dağların xramı, 
Ölsün ara vuranı. 
Adam dərdi unudur 
İçəndə yüz qramı. 
 
Bu yaylağın bulağı, 
Hayla,gəlsin ulağı. 
Danışanda bil ki,var, 
Divarın da qulağı. 
 
Xram gələr,səs eylər, 
Lovğalıq hər kəs eylər. 
Fərasətli oğullar 
Varlılara bəs eylər. 
 
Əzizinəm,qardaşı, 
Qış soyudur qar,daşı. 
Mənim təki dünyada 
Sevən hanı qardaşı. 
 
Əzizinəm,toy olsun, 
Məhsulumuz bol olsun. 
Oğul olsun,ya da qız, 
Ağılı tamam olsun. 
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Əzizinəm,mərd ağlar, 
Namərd durar,mərd ağlar. 
Eldən ayrı düşənlər 
Ürəyində dərd ağlar. 
 
Əzizim,çəmən yaxşı, 
Gəzməyə çəmən yaxşı. 
Ağladanı neynirəm, 
Üzümə gülən yaxşı. 
 
Əzizinəm,almaya, 
Qulluq eylə almaya. 
Elə bir dövran gələ, 
İnsanlar qocalmaya. 
 
Burdan bir ceyran keçdi, 
Mən ona heyran,keçdi. 
Onsuz mənim ömrümdən 
Mənasız dövran keçdi. 
 
Əzizinəm,yalançı, 
Çox görmüşəm yalançı. 
Məndən xəbər alsanız, 
Düşmənimdir yalançı. 
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HİKMƏTLİ SÖZLƏR 

 

Səhvini düz kimi  qələmə verən adam ağılsızdır. 

* * * 

Ağıllıya da,ağılsıza da el qiymət verər. 

* * * 

Paxıl adam ömrü boyu əzab çəkər. 

* * * 

Hər rəngin bir adı var. 

* * * 

Söz yerinə yetiriləndə qiymətli olur. 

* * * 

Saysız-hesabsız ulduzdan bir Günəş xeyirlidir. 

* * * 

Kəsdiyi duz-çörəyin qədrini hər adam bilməz. 

* *  

Dəli özünü bəyənər,ağıllı düzü. 

* * * 
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Sözünü dəyişən adamda şəxsiyyət olmaz. 

* * * 

Səhvini başa düşmürsə,üzr istə. 

* * * 

Balta sapından güclü olar. 

* * * 

Həmişə bildiyini danış ki,utanmayasan. 

* * * 

Böhtan atan adamın zatı olmaz. 

* * * 

Yarımçıq adam sözlərindən bəllidir. 

* * * 

Atasını,anasını tanımayan Allahı da tanımaz. 

* * * 

Allahı hər gün yada salmaq lazımdır,təkcə dara 

düşəndə yox. 

* * * 

Həyasız adamda ar,namus olmaz. 
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* * * 

Hər bir insanın xasiyyətini sifətində görmək olar. 

* * * 

Yorulmuş baş yuxu görməz. 

* * * 

Dərdli adamın gözünə yuxu getməz. 

* * * 

Külək istədiyi səmtə əsər. 

* * * 

Ürəyinin səsini kim duyursa,o,səni başa düşə bi-

lər. 

* * * 

Dostun olmaması dərd deyil,dərd onun satqın 

olmağındadır. 

* * * 

Bədbəxt o adamdır ki,özü qanmır,qanana da 

inanmır. 

* * * 
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Heç kəsin keçmişini mühakimə etmə,çünki 

gələcəyini bilmirsən. 

* * * 

Ağılsız adam xətanı tez tapar. 

 * * * 

Ağıl adamın arxası,yaraşığıdır. 

* * * 

Eldə hörmətin yoxsa,yaşamağa dəyməz. 

* * * 

Sirr saxlamağı bacaran adamın başı salamat olar. 

* * * 

Ağıllı adam heç kəsə sirr verməz.  

* * * 

Səbirli adam çox yaşayar. 

* * * 

Böyüyə hörmət etməyəndən mərifət gözləmə. 

* * * 

Pendir durduqca dada gələr. 
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* * * 

Təmiz hava almaq üçün mütləq yaylaq lazım 

deyil. 

* * * 

Yağış nur gətirər,dolu bədbəxtlik. 

* * * 

Güclü leysan çay kənarına ziyan vurar. 

* * * 

Ayın görünməsi gecə demək deyil. 

* * * 

Ağılsıza söz demək,suyu qurumuş quyuya su 

tökmək kimidir. 

* * * 

Düşünən beyin ac qalmaz. 

* * * 

Ərik ağacı alma gətirməz. 

* * * 

At buzov doğmaz. 
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* * * 

Közün üstündə gəzən ayağını yandırar. 

* * * 

Qanana,qanan qiymət verə bilər. 

* * * 

Kişilik papaqla,ağsaqqallıq isə saqqalın ağlığı 

ilə ölçülmür. 

* * * 

Ağılsız adamın dünyagörüşü olmaz. 

* * * 

Yoxsullar boş olanda varlının pulunu sayarlar. 

* * * 

Anasız uşağın qəlbi kövrək olar. 

* * * 

Başqasının sözünü kəsən adamda qanacaq 

olmaz. 

* * * 

Yersiz danışan adam tərbiyədən uzaqdır. 
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* * * 

Özünü çoxbilmiş kimi qələmə verən adam tez 

ifşa olunar. 

* * * 

Özünə qiymət verən  adam lovğadır. 

* * * 

Öz səhvini müzakirə edən adam müdrikdir. 

* * * 

Dünya çox böyükdür,ancaq elə olur ki,getməyə 

yer tapmırsan. 

* * * 

Vicdan insanın ədalət məhkəməsidir. 

  * * * 

Vicdanı olan adam həmişə vicdanı qarşısında 

cavabdehdir. 

* * * 

Vicdan hər adamın qəlbində yer tapa bilməz. 

* * * 
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Vicdan əzabı çəkmək üçün gərək vicdanın ola. 

* * * 

Ağacın gövdəsi nə qədər böyük olsa da,kökünə 

kölgə salan qol-budağıdır. 

* * * 

Qoçluq quzu qoçundan bəllidir. 

* * * 

Quzu qoç olana qədər onun ətindən kabab çəkərlər. 

* * * 

Dost təmənnasız olmalıdır. 

* * * 

Dost insanın əyilməyən beli, bükülməyən qolu-

dur. 

* * * 

Dostu olan gec qocalar. 

* * * 

Uşaq,üzünə xoş baxanı sevər. 

* * * 
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Ən dözülməz dərd namərdə möhtac olmaqdır. 

* * * 

Allah adamına baxıb dərd verir. 

* * * 

İnsan qəlbi şüşədən kövrəkdir. 

* * * 

Ağac quruyanda qırılar. 

* * * 

Əyri bitmiş ağac heç vaxt düzəlməz. 

* * * 

Ölümünü hər gün fikirləşən tez ölər. 

* * * 

Qadının qiyməti həyata daxil olanda verilir. 

* * * 

Qəm insanı söndürər,fərəh gücləndirər. 

* * * 

Nəslini öyrən,sonra evlən. 

* * * 
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Tamahkar adam həmişə ac qalar. 

* * * 

Tək qalan adam əsəbi olar. 

* * * 

Elmin başı səbirdir. 

* * * 

Allaha ibadət etmək üçün mütləq kilim lazım deyil. 

* * * 

Allaha inan,ancaq işsiz qalma. 

* * * 

Özünə şahid axtarma,Allah bütün əməllərini görür. 

* * * 

İnsanın hakimi onun vicdanıdır. 

** * 

Hamıya qulaq as,ancaq dəyərli məsləhət götür. 

 * * *  

Təbiətin gözəlliyi mənzərənin gözəlliyindədir. 

* * * 
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Acıqlı adamın ürəyi təmiz olar. 

* * * 

Mayası haram olanın çörəyi də haram olar. 

* * * 

İnsan qəlbi,balaca olmağına baxmayaraq, ora 

hər şey sığır. 

* * * 

Qananlara saz havası çox azdır, 

Qanmazlara qazın səsi də sazdır. 

* * * 

Evdən saz götürüb çıxarsa aşıq, 

Eldə toy-bayramdır,ya da ki,şadlıq. 

* * * 

Evdən Quran götürüb çıxarsa molla, 

Görərsən o,yasa yollanır yolla. 

* * * 

Kişinin evində yoxsa hörməti, 

Göyə çəkiləcək bin-bərəkəti. 
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* * * 

Gen gündə unudan qohum-qardaşı, 

Dar gündə kəsilməz gözünün yaşı. 

* * * 

Yaxşılıq qanmayan həyasız insan, 

Cəhənnəm odunda yanacaq,inan. 

* * * 

Qanana söz desən,sifət qızarar, 

Qanmaza deyəndə rəngi bozarar. 

* * * 

Mənasız,dəlilsiz sözlər söyləmək, 

Qanmaza xas olar,eyləməz kömək. 

* * * 

Pulun varsa,dost-yoldaşın çox olar, 

Pul qurtarsa,qohumlar da yad olar. 

* * * 

Qananlara söz əyyandır, 

Qanmazlara can qurbandır. 
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* * * 

Oturub evində yemək gözləsən, 

Acından quruyub,inan, ölərsən. 

  * * * 

Kimin olarsa da çox şirin dili, 

Minib səyirdəcək o,vəhşi şiri. 

* * * 

Vermə sən sirrini çalış heç kəsə, 

Sonra da ürəyin inciyib,küsə. 

* * * 

Qonşuya gülərək,gözdən salarsan, 

Bir zaman gülməli özün olarsan. 

* * * 

Qonşuya paxıllıq eyləyən insan, 

Olacaq özünə bil qəbirqazan. 

* * * 

Yaxşılıq eyləyir düzgün adamlar, 

Dərk edər bunları müdrik olanlar. 
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* * * 

Məclisdə gözəl söz danışan adam, 

Heç zaman heç kəsin çıxmaz yadından. 

* * * 

Ağıllı olmaq üçün axtarma yaşı, 

Ağılsız adamlar olarlar naşı. 

* * * 

Sifətə baxırsan,qarınlar doyur, 

Tanıyıb biləndə qəlbini oyur. 

* * * 

Namərdin toruna yanılıb düşsən, 

O tordan ağılla çıxa bilərsən. 

* * * 

Hər kəsə paxıllıq eyləyən adam, 

Gündə əlli dəfə verəcəkdir can. 

* * * 

Heç zaman qonşuya etmə paxıllıq, 

Dostluq et həmişə,eylə yaxşılıq. 
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* * * 

Nə qədər ağılsız görsən adamı, 

Dərk edər etdiyi öz günahını. 

* * * 

Qanana,qanmaza düzünü söylə, 

Yarımçıq görəndə başından eylə. 

* * * 

Həyatda özündən razı qalanlar, 

Mərifətdən,hörmətdən uzaq olarlar. 

* * * 

Mənasız söz deyib,yalan danışan, 

Vaxt gələr,utanıb olar pərişan. 

* * * 

Sözünün üstündə durmayan adam, 

Şəxsiyyət payından uzaqdır tamam. 

* * * 

Quşlar adamlardan vəfalı olar, 

Qurduğu yuvaya yenə qayıdar. 
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* * * 

Canavar tülküdən güclü olsa da, 

Tülkülər bir zaman salarlar tora. 

* * * 

Hər kəsin dalınca danışan adam, 

Üz-üzə gələndə olar peşiman. 

* * * 

Paxıllıq insanın ömrünü üzər, 

Qəlbinə daimi yaralar düzər. 

* * * 

Savadlı olsa da nə qədər insan, 

Təbiət önündə acizdir,inan. 

* * * 

Qocalıq yaxşıdır o zaman,insan, 

Keçmişə baxanda utanmayasan. 

* * * 

İnsanın heyvandan bircə fərqi var: 

Etdiyi əmələ cavabdeh olar. 
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* * * 

Yalandan özünü kişi sayanlar, 

Camaat içində ifşa olarlar. 

* * * 

Nə qədər olsa da yaxşı qohumlar, 

Dar gündə hoyuna çatar qonşular. 

* * * 

Həyatda həmişə yaxşılıq eylə, 

Çalış,heç kəsin xətrinə dəymə. 

* * * 

Anasız uşağın qəlbi sevinməz, 

Namərdlər burnundan uzağı görməz. 

* * * 

Namərdlər varlanar,qohum bəyənməz, 

Heç zaman çətinlik mərdi əyəmməz. 

* * * 

Günəş çıxmasa,göyqurşağı görünməz, 

Talenin verdiyi işıqlar sönməz. 
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* * * 

Pişiklər sevgidən yeyər balasın, 

Oğul var böyüyər sevməz atasın. 

* * * 

Qardaşdır qardaşın dövləti-malı, 

Başının papağı,nəslinin adı. 

* * * 

Heç bir zaman haram maya durulmaz, 

Durulsa,heç zaman bərəkət olmaz. 

* * * 

Dara düşən zaman qəmgin olma sən, 

Çalış,vəziyyətdən çıxa biləsən. 

* * * 

İlana bal verib hörmət eyləsən, 

Sən ondan yenə də  zəhər görərsən. 

* * * 

Ümidli olsa da tülkü kələyə, 

Görərsən,bir zaman düşər tələyə. 
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* * * 

Nə qədər olsa da qüvvətli pələng, 

Tülkülər onlara gələrlər kələk. 

* * * 

Şir ayrı düşərsə öz sürüsündən, 

Çaqqallar ovlayar onu gözündən. 

* * * 

Qardaşına hörmət etməyən insan, 

Başqaları üçün yandırarmı can?! 

* * * 

Allahdan heç zaman dövlət istəmə, 

Ona ibadət et,cənnət gözləmə. 

* * * 

Qardaşlar bir yerə vursa çəkici, 

Birə on artacaq onların gücü. 

* * * 

Oğullar çıxarsa ata sözündən, 

Sonra incisinlər özü-özündən. 
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* * * 

Çox yemə,isti sac çörəyini, 

Sonra da çəkəsən əziyyətini. 

* * * 

Qanmaz qananı anlamaz, 

Yaş odun qurusuz yanmaz. 

* * * 

Daşı parçalamaq heç çətin deyil, 

Olarsa qəlbində qəti bir meyil. 

* * * 

Ağılla görülən işlər asandır, 

Kasıb,ömrü boyu çoxlu yatandır. 

* * * 

Canına bir qorxu düşəndə adam, 

Yalvarıb,Allaha edər ehtiram. 

* * * 

Hər şeyə qadirdir gözəgörünməz, 

Talenin verdiyi işıqlar sönməz. 
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* * * 

Günəş bir çıraqdır,heç zaman sönməz, 

Köçən bu dünyadan geriyə dönməz. 

* * * 

Ağlamaq aparır gözün qarasın, 

Unutmaq olmayır sözün yarasın. 

* * * 

İnsan dar günündə arxa axtarar, 

Arxalı insandan pələng də qorxar. 

* * * 

Yumruq ağılsızı ağıllı etməz, 

Ürəyin ləkəsi heç zaman getməz. 

 

* * * 

Etdiyin yaxşılıq heç zaman itməz, 

Gözünü versən də,namərdə yetməz. 

 

* * * 
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Ağıllı adamla dostluq eyləsən, 

Sən ondan həmişə hörmət görərsən. 

* * * 

Ağzından yerə düşsə qismətin, 

O,yerin payıdır,deyildir sənin. 

* * * 

Qananla yol getsə,adam yorulmaz, 

Heç zaman nəsihət faydasız olmaz. 

* * * 

Su çıxarar səhradan ağıllı insan, 

Çəkərsə əziyyət,yandırarsa can. 

* * * 

Bu dünya yalandı,ona inanma, 

Çək kefini,boş avara dolanma. 

* * * 

Acgözlərə dünya azdır, 

Qanmaz üçün qış da yazdır. 
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* * * 

Yüksəklikdə hava azdır, 

Könlüm alan telli sazdır. 

* * * 

Ömrünü uzatmaq istəsən,insan, 

Gərək çox yeməkdən uzaq olasan. 

* * * 

Ağıllı olsa da nə qədər insan, 

Dinləsin,məsləhət verəndə çoban. 

* * * 

Yaltaqları sevən adam, 

Özü yaltaq olar,inan. 

 

* * * 

Nə qədər etibar etsən də itə, 

Hər şeyi məhv edər bir parça kökə. 
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* * * 

Vəhşiyə nə qədər təlim eyləsən, 

Bir zaman sən ondan cəza görərsən. 

* * * 

Saxlasan vəhşini gözəl qəfəsdə, 

Azadlıq barədə olar həvəsdə. 

* * * 

Yaltaqlarda şərəf olmaz,  

Quruyan quyular dolmaz. 
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