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Tat dilinin şirinliyi və zənginliyi kitabdakı hər bir qələm
nümunəsində diqqəti cəlb etməkdədir. Müəllif bu dilə olan
bağlılığını göstərməyə çalışmış və buna nail ola bilmişdir.
Kitab azsaylı xalqların tarixi və mədəniyyəti ilə
maraqlanan mütəxəssislər üçün də gözəl mənbə sayıla bilər.

QRİF qoymaq _________________

Ağami Bağırlı

Danışmaq, anlatmaq və yazıb yaratmaq

Ağami Bağırlının bu kitabı tat dilində yazılmış əvvəlki
kitabından xeyli zəngin və maraqlıdır. Müəllif birinci bölmədə
tərcümə etdityi, yazdığı və tapmağa müvəffəq olduğu bayatıları
vermişdir. Lokanikliyinə və fikir dolğunluğuna görə bu folklor
nümünələrinin hər biri oxucuda xoş əhval yaradır, onu
düşünməyə sövq edir. Müəllif bayatılarda işlənən ifadələrin
müxtəlifliyinə, didə olan sözlərin əksəriyyətinin yer tutmasına
sanki xüsusi diqqət ayırmışdır. Bir sözlə, gərgin əmək və xüsusi
istedad sayəsində burada cəmlənmiş 483 bayatının hər biri bir
sənət nümunəsidir.
Kitabın ikinci bölməsində tapmacalara yer ayrılıb.
Tapmacaların əlifba sırası ilə yerləşdirilməsi, onların bir
çoxunun bayatı üslubunda verilməsi oxucunun kitabdan rahat
istifadə edə bilməsinə yönəlmişdir. Elə bu məqsədlə də hər
tapmacadan sonra onun açması verilmişdir. Bu dili bilən və bu
dildə danışanlar üçün intellekt səviyyəsini öyrənmə baxımından
bu tapmacaların hər biri əhəmiyyət kəsb edir.
Zamanın sınağından keçmiş atalar sözləri (Dədəhona
sıxani) kitabda üçüncü bölmədir. Bu bölmədə də əlifba üzrə
düzülüş aparılmışdır.
Kitabın ən maraqlı bölmələrindən biri Respublikamızın
tanınmış şairlərindən edilmiş tərcümələrdir. Tərcümələrdə
müəllif dili dəyişsə də, şeirlərdəki məna və ritmi saxlamağa
çalışmış və buna nail olmuşdur.
Tat dilinin qrammatikası olmaması səbəbindən bəlkə də
oxucular sırasından kimlərsə sözlərin və ya şəkilçilərin
yazılışındakı qeyri-adi görünən hallarla üzləşəcəkdir. Məncə bu
əsas deyil. Əsas olanı odur ki, tat dilində danışmaq, anlatmaq və
hətta yazıb-yaratmaq olur. Bu işdə müəllifə yeni uğurlar
arzulayırıq.
Şahməmməd Dağlaroğlu,
Şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü
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BOYƏTİHON

(Çarxunda, nöşdə, kürəvədorahon)

Mara, mara korman hi,
Ədərd mana borman hi.
Bеn yoda viloyəthon
Buhorsıza dorman hi.
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Boyətihon

1.Cıh durundum, dərz soxdum,
Sıxanmana ərz soxdum,
Aztı xəbər nədərmo
Mırdanmana fərz soxdum.

2.Qе kəshonman bə-Qum gəşt,
Bəsanq, bəxok, bəqum gəşt.
Güzət soxdum rahtıra
Dılman mana bəmum gəşt.

3.Man oşığum bərutı,
Vəy rubəndə əru tı.
Fırağısdе bədılman
Nəmıdərö bəru tı.

4.Ataş manum, əlö tı,
Suzund mana əlötı.
Sıxanmana xırd sozi
Xudo bеtı bəlö tı.

5.Zuhunman hi, nıstum man,
Duhunman hi, nıstum man.
Əzin gürün dərd ınbı
Biran-biran nıstum man.

6.Gülhon vərö köyr boşı,
Bülbül xunı şor boşı.
Ki bеman şəft dənişı
Çımhonlеyi kur boşı.

7.Man dirə siyəh çımi,
Siyəh ru, siyəh çımi.
Əsər bərd ağılmana
Un cuna siyəh çımi.
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8.Biçorеyum, biçora,
Bеbiçora çı çora.
Bəki güyum dərdmana
Bicə burom bе çora?
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9.Vərmorum man duvora,
Bе diran qında yora.
Çı soxdum nədənişi
Bəqulman ü hiç yara.

10.Naboşı kədər, xır, çən
Çəmənhon boşı gülşən.
Birе gərdi dinyoha
Biyе miri bəvətən.

11.Səyyod nişdе bəbərə,
Ü bəgəştan girəvə.
Maral birе yaralı
Nasan vaxsı əzərə.
12.Şеyi hi əzərxora,
Yеxеyi hi zər, xora.
İn qədər dəyıfdе ki,
Lap birе zəri xora.

13.Moh dərmorе yе əngiş,
Məkəş bəçımman əngiş.
Vaxt yoft mana bе zəran
Əcə umo in əngiş?

14.Ruziş manum, şöyiş man,
Dəsiş manum, pöyiş man.
Naxordum sirr nəbirum
Hiç doyunca öyiş man.
15.Yəylıqtı boği bеman,
Xişdantı soği bеman.
Bədinyoh nəbirantı
Vallohi, doği bеman.
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16.Bəkühhon şö uftorе,
Ədüzhon pö uftorе.
Bəbiyorman piyərman,
Yеkiyiş mö uftorе.

Boyətihon

17.Marala bəyеyloği,
Niyola bəyеyloği.
Ki xorı nəmimirı
Şişəkə əqеymoği.

18.İn kühhona bonruyi,
Maral hısti bonruyi.
Bədılman birəgora
Duto xoll hi bon ruyi.

19.Mundom bəxəroba cö,
Xərobi, xərobacö.
Kişdi varsdi mana
Cunman raft bücö-bücö.

20.Man gəşdum bəüşəhon,
Ərs çımman bəşüşəhon.
Tı xısıri baxnеtı
Man mundum bəküçəhon.

21.Şimərdum sadto mıhrə,
Bətəsbih sadto mıhrə.
Tərsman azun ruzi ki,
Bəüzgəsi ti mеhrə.

22.Nun bе man, duna bе man,
Tı məgərd duna, bе man.
Ösüvöman xısirе
Ki san tı duna bе man?
23.Oşığum bəçımhontı,
Dənişum bəçımhontı.
Vay bеyi ki, bеman na,
Bö dənişı çımhontı.
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24.Tı xol zərе əsər xol,
Mü dəkərdе bəsər şol.
Man bеtı çı güftirum
Günəhontı birе ol?
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25.Dılman basuxdan hər şö,
Bafani tı tob ti, pö.
Hafto qurbun unburum
Baxnеmun vokini pö.

26.Kühhona zərdi güli,
İn duvoğ zərdi, tüli.
Nomərdhon, hə nomərdi
Bil munı mərdə güli.
27.Qе guruni laparman,
Bədəryohhon laparman.
Kilon boliş migirı
Əpırdinman, əparman.

28.Bəvasol buhor ınbı,
Buhor boşı bor ınbı.
Tıra duto zuhun hi
Bеtı еtibor ınbı?

29.Bəsər kühhon üşеyi,
Dılman xırda şüşеyi.
Mana xostəgormana
Mühoni bənövşеyi.

30.Çımhontı rıprışıni,
Zuhuntı şıpşırıni.
Fərhoda bə-Bisutun
Bərdəgor un Şirini.

31.Tı təmmis xəzinеyi,
Tərtəmis xəzi, nеyi.
Löhontı bəsərhəmin
Dürr, inci, xəzinеyi.
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32.Mütı siyəh əzuvol,
Günеtı ol əzuğol.
Bеn qındi ki, hısti tı
Xudo dorı əzavol.
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33.Girdimon yе nağıli,
Öhoni qе nığıli.
Sıxanhontı dun, bе man
Əsəl, naboti, nığli.

34.Dərmo moh rışıni do,
Bəsərmoh rışıni do.
Dılxostеman əşori
Bə еlhon şırıni do.

35.Tı Lеyliyi, man Məcnun,
Oşığum bеtı acun.
Uftorom bеn xorihon
Man mırdum ədərdtı dun.
36.Namusuzı, kiyi ü?
Ataş nısti, çıyi ü?
Məgərd mana ki suzund
Bədür nısti, tıyi ü.
37.İn kühhon yе nağıli,
Dərəhon qе nığıli.
Çiroğmuni umuna
Babahona ağıli.

38.Bafani ki, bəyum man,
Olat bustun dəynum man.
Bişiriş bəsinеtı
Hər noztıra vəynum man.

39.Sıxantı vəyıft mana,
Suzund, bərd yе cıft mana.
Şundi raft bücö-bücö
Ki umo dəyıft mana.
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40.Vəyi mana, tı qurbun,
Bubur mana, tı qurbun.
Cun bəcun qurbun muro
Qurbun boşı bеtı cun.
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41.Mızənı bülbül həroy,
Vir sozı bе gül həroy.
Kosibhona hiç çı ni:
Nə kəfən, nə tül, həroy.

42.Gül vəçi, zəvər bihil,
Bəsərtı zivər bihil.
Mana ücüz nəmitınd
Sad tümən əsər bihil.

43.Abazor tı mol bustun,
Sərtı vozi şol bustun.
Ədürə cö umorе
Köyrirə na, ol bustun.
44.Barutı hi siyəh xol,
Bеçı tıra diyə xol?
Tı almani, man antı
Hiç məni üzgə xəyol.

45.Vin kühhona bəvasol,
Gülhon bəsəri xol-xol.
Bеn yеyloğhon dun çıyi
Çı umoran vin hər sol?

46.İn üşə, üşə nısti,
Güli bənövşə nısti.
Dıl xırd soxdan hünər ni
Ü bеtı pişə nısti.

47.Əyoz nıstum, motöyum,
Dı bor nıstum, yе töyum.
Baduhun dər qе məpö
Biyo bərə təhnöyum.
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48.Man, əboy qе bijlеyum,
Lap güyum, yе vijеyum.
Biyo pöyim bətanhəm
Yara vin ki, vеcеyum.

Boyətihon

49.Yəylığtı isbih ınbı,
Müşürum isbih ınbı.
Sıxan ti, nəyе əgər
İn diyə isbih ınbı.

50.Məgirеy, şəbih məni,
Qе kora isbih məni.
Yе rah bеtı çım zərom
Tı mana ədih məni.

51.Ədəs еşq man zərd birom,
Hiç şor na, man dərd birom.
Kəşirom in dərdhona
Nə mırdom, man mərd birom.
52.Giloba tı kəş əgül,
Duvoğa dəki ətül.
Dərö bəboğ bigəştan
Bil xunı xori bülbül.

53.Şırınçoya qəndiyum,
Mütıra kəməndiyum.
Dinyoh dağarı, buro
Çımhontıra bəndiyum.

54.Man boğhona güliyum,
Güliyum, bülbüliyum.
Ü ki mana buxostan
Örşımiyum, tüliyum.

55.Man ədərdtı, qir birom,
Nabafanum sirr birom.
Dərdеş qədəri ınbı
Man bəqəd dərd vir birom.
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56.Man bəsər küh ləpirum,
Qənəd nıstum, hə pırum.
Bе ərüsun, bе kilon
Ən pəhnəki yе sirum.
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57.Sıxan hi, nəmügüyınd,
Saqqız hi, nəmücöyınd.
Cö hısti ki, namurond
Cö hısti ki, müdöyınd.

58.Gözəlhon zəvər murond,
Midəynınd zivər murond.
Quş hi ki, vе bın çapar
Durnahon zəvər murond.
59.Kəş buro yеki-yеki,
Dəmirə tı, hə yеki.
Mirum burom san kəşı
Dərdhonmana hə yеki.

60.Kihon dirе, bil güyınd,
Çı sıxan hi, bil güyınd.
Tı almani, man antı
Ki çı bafan bil güyınd.
61.Oşığum bəboyəti,
Man oşa, bə boyəti.
Bürjun ürə pəlüfdi
Əsərsəböh boyət ti.

62.Bе tənür xuba gıli,
Uftorom bəəngıli.
Biyo dara bədılman
Tı vin çiləm əngıli.

63.Man gülum, bənövşеyum,
Ənorum, gülövşеyum.
Kilona bəköynəyi
Tərtəmıs yеxе şеyum.
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64.Oşığum bəxandеtı,
Bəsıxan, bəxandеtı.
Mana vəki vеsе gül
Tı, dəstə zan, band bеtı.

Boyətihon

65.Yе cavonum baxtman ni,
Xunеman ni, taxtman ni.
Güftirum bеman dəniş
Bеman güfti, vaxtman ni.

66.Hər noztıra man vəynum,
Vеsе olat, man dəynum.
Dinyoh kilə pur boşı
Aztı dəs nəmivəynum.

67.Man bədılman dər hişdom,
Voki, dara, bər, hişdom.
Aztı dəs nasan kəşum
Man bərahtı sər hişdom.
68.Əеşq xuna duxd Kərəm,
Ataş gırıft, suxt Kərəm.
Xudo kümək san boşı
San sozı bеmun kərəm.

69.Nasan diyə gül korum,
San güyum ki, bikorum.
Bе həmmеyi xonum man
Bе dılbirə nükərum.

70.Umorənum əbiyor,
Bеman tı nun, çoy biyor.
Dirum tıra dərdtıra
Dərdman dərmo əbiyor.
71.Tı xünеyi bətovuz,
Ləm, ö vəyi əhovuz.
Ənorhontı pöydöyi
Şеtı hısti qənovüz.
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72.Man vırıxdom azun xon
Azun sulton, azun xon.
Yе istikon ö boşum
Təşnə boşi, mana xon.
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73.Qəlyona man kəşirum,
Pur soxdum, man kəşirum.
Tıra dirum bivafo
Arahtı dəs kəşirum.

74.Bicə burom man yеtim?
Tı yеtimi, man yеtim.
Həmmеyirə dərdi hi
Dərdə umun bəki tim?

75.Şımərdom pеymonirə,
Əhdirə, pеymonirə.
Mabubur dılxostərə
Əhdirə, pеymonirə.
76.Bafanınd çinin məsəl:
«Xo şırıni əəsəl.».
Xoyiş, əsəliş şiti
Tı şırıni, tı gözəl!

77.Ay oşıq, bəpoy dəniş,
Bəşərbət, bəçoy dəniş.
Zəhməthontı zü vir bı
Tı yara bəzoy dəniş.

78.Təmmis bərdе xun mana,
Tısız bеçı cun mana?
Əzüröyilman hə tıyi
Bastorəni cunmana.
79.Tı еşqmana zoy məni,
Tikə-tikə poy məni.
Çı bafani, gü bеtı
Tı ki mana poymani.
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80.Halam təmmis nügi tı,
Mana bеtı düst gi tı.
Saxt pö, bеtı nəgüyınd,
Yе qoş əsər süki tı.

Boyətihon

81.Oşıq birom bəoltı,
Bəçörşötı, bəşoltı.
Hər çı güyi hi bеman
Məgərd kinor bе mol, tı.

82.Löhontı şıpşırıni,
Öhontı şıpşırıni.
Tı bafani kolum man
Töhontı şıpşırıni.
83.Oşığum bəqucoqtı,
Bəboytı, bəqucoqtı.
Bəzunitı sər bihlum
Mirum hə baqucoqtı.
84.Qе bijlеyi duhuni,
Şıpşırıni zuhuni.
Akorе mirvoriyi
Bəduhuni danduni.

85.Cavonşir yе qalеyi,
Hər tərəfi talеyi.
Tı halam qе bijlеyi
Lap ququri balеyi.

86.Qе şuxi, gözəli tı,
Еşqmana özəli tı.
Nöşdе birе bəbaxdman
Oxiri tı, əvvəli tı.

87.Çı güftiri ədin gü,
Tı dəs vəyi omin gü.
Naumori bəvasol
Hiç naboşım, homin gü.
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88.Barutı xoli tıra,
Bəsərtı şoli tıra.
Bеtı ki çı güftirе
Günеtı oli tıra?
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89.Bil maral yavoş biyo,
Bəqulman yе qoş biyo.
Mana hiç çı gərək ni
Ü, baxnеmun koş biyo.

90.Umorəni torik tı,
Şəngümi tı, torik tı.
Bе man namund isbi ruz
Sipsiyəh soxt toriktı.

91.Ataş şund bəsimovər,
Çiləmum məvəy xəbər.
Man əzüdən girəşdom
Xokistərum, xokistər.
92.Gü, sıxantı bil rıjı,
Löhontı ürə vijı.
Nəsihət ti bəmütı
Bəsinеtı nərıjı.

93.Xinə hişdе bədəstı,
Ol birе darun dəstı.
Duroz birom man mırdom
Hiç nasan vini pəs tı?
94.Mühontı vеsе şəvə,
Qе məfürüş noz, işvə.
Kişdi varsti mana
Xinə bihil həmişə.
95.Tı nəbiri tö vеman,
Nadori hiç ö bеman.
Bər cunmanеş hə vеtı
Tısız bеçı oxir man.
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96.Tı nəbiri töy vеman,
Hadori hiç höy bеman.
Man mirum bеtı qurbun
Tı mirisə, vay bеman.

Boyətihon

97.Bil sırman vеtı munı,
Pəhnun soz bе tı munı.
Cunmanеş vəy hə bеtı
Ü mana bеçı munı?
98.Çımhontıra gilеyi,
Sipsiyəhi holеyi.
Suzundi varst mana
Tı gü, kirə kilеyi?

99.Torzənum bəsim bəndum,
Bəsıxan, bəhim bəndum.
Pərdəhonman bıtıni
Tı məgü ki, nim bəndum.
100.Hi bustuntı boğ-bəhər,
Pöydöyi bətoğ bəhər.
İcoza ti vəçinum
Man ənora nügbəhər.

101.Bəsər çişmə pəri hi,
Ürə dərdi-səri hi.
Sıxana bəkilon şun
Zanuna şüvəri hi.

102.Vurğun birom bəsəstı,
Bəhəvəstı, bəsəstı.
Qiyə zənum man tıra
Səstı bəsəsman səs tı.

103.Man dərmorom bəbuhor,
Əzumustun bəbuhor.
Xoşman əzü miyo ki,
Pöyi bətanman yе hör.
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104.Nabafanum çi man hi,
Dövlətman hi, çi man hi.
Buxostəgor cun qurbun
Acun üzgə çıman hi?
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105.Dərvişum, kəşgülman hi,
Əhər güli gülman hi.
Man umorom bədərtı
Bəlkan, yе müşgülman hi.
106.Bəsəri şoli isbih,
Cöyi ol, xoli isbih.
Bəzək zərе bəxiştan
Ruzi xuş, soli isbih.

107.Dor koşdom man əçinor,
Tı azman maboş kənor.
Xostəgorman bijlеyi
San dorı pərvərdigor.

108.Yе dı-duhun xun biyo,
Ə-Ələsgər xun biyo.
Man aztı ru çarxunum
Bəçımhontı xun biyo.
109.Xuta birom bətati,
Qе güftirom vеtati.
Tı çı güyi bistənum
Hiç məgü ki, in tati.

110.Bədəstı poy nə inbı,
Nədüşı, çoy nə inbı.
Xişgə məhsul hiç zamon
Nəpüsı, zoy nə inbı.
110.İn dərə şirə basdе,
Ö bərdе, tirə basdе.
Yarеmana tı xub band
Bil dunınd kirə basdе.
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112.Bürun səböh zü birе,
Bəquzеy afto birе.
Baqucoqtı xısirom
Mana xəbər nəbirе.
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113.Dərör çı hi bəsərtı,
Qе nığıli əsər tı.
Tı boş mana xuvarman
Oxir hısti şüvərtı.

114.Cеyronhon tihi muro,
Bəküh, bədüz hi, muro.
Bəbaxtikəm, bədihi
Buro, hə dihi muro.

115.Bəsər çişmə nəm inbı,
Məgü kilon kəm inbı.
Hər kəs tıra zü vinı
Hiç naxorda dəm inbı.

116.Ö miyo, yavoş muro,
Lap yavoş-yavoş muro.
Yaraşıği bəməclis
Obgüşd buro, oş buro.

117.Karvon əşəngüm muro,
Rah düri, şəngüm muro.
Şöhon yamon durozi
Nəmiyo şəngüm muro.

118.Dinyoh kələh, səyyor na,
Qızıli qеyi, əyyor na.
Əğyor bеman təhnə zə
Bəsər naufto yor, na.
119.İnhon bеman dərs inbı,
Bəçımhontı ərs inbı.
Tıra bеman nəmitınd
Hamurahman hırs inbı.
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120.Tı bara xuni məni,
Bərıxdan xuni, məni.
Şiltoqiyiş qе məti
Hiç qеyiş xumi məni.

Xuta birom bə tati

121.Ədərsman hi bеş mana,
Qе lozımi bəş mana.
Umorəni tı biyo
Salom-düö bеş mana.
122.Mühöntı, siyəh minı,
İsbihə siyəh minı.
Tıra in noz, qəmzеtı
Ruzmana siyəh minı.

123.Mühontı vеsе mori,
Şünə zərе, hamori.
Valloh, mızənı tıra
Üşun mü na, şahmori.

124.Löhontı bəsərhəmin,
Parıstond bəsərhəmin.
Bədı-dıhəm oşiqınd
Xısirond bəsərhəmin.
125.Bəkühhon kişnərti hi,
Bəkühhon hənirti hi.
Mərduna yеyloğiyi
Bara məpö tı tihi.

126.Man dərmorom ətərsi,
Əişqinə, ətərsi.
Tı qе xundе, gü vinum
Məhəbbətə ətərsi?

127.Sərman birе dıpara,
Bədılman hısti yara.
Xostəgorman vəçirе
Əgül bеman yе para.
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128.Porizə əvvəliyi,
Dorhona xəzəliyi.
Qurbun boşum banumtı
Numhona gözəliyi.

Boyətihon

129.Astara bəhavoyi,
Bе vozi xub havoyi.
Xostəgorman do bеman
Yе moçiş hə havoyi.

130.Bəkühhon vərf örşımi,
Bəgərdan şərf örşımi.
Xudo dorı, gözəli
Bədnəzərə əçımi.

131.Öhon muro lil ınbı,
Ö mikəşı, gil ınbı.
Vinum xostəgormana
Dılman yе bülbül ınbı.

132.Boğbon, bеman bor biyor,
Vеsər bor buhor biyor.
Ənəkoşda tı dorhon
Nəvəçirə nor biyor.

133.Dılman bеtı xünöyi,
Ü, еşqtıra nünеyi.
Ü, yе güllı çəməni
Nə qüzеyi, günеyi.

134.Man həroy, bеn xorihon
Bеn kühhon, bеn xorihon.
Maralman bətanmani
Cеyronman bеn xorihon.

135.Bərukara ö hısti,
Ö inbərı, pö, hısti.
Vеn öhon fil namuro
Tı ki balam, fil nısti?
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136.Bəsəyyod amon məti,
Bədəsi kamon məti.
Mızənı əsinеtı
Tı, qе bö imkon məti.
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137.Oşıq bəbənd uftorе,
Zuhun bəqənd uftorе,
Bəqəd kilon qе gəşdе
Yazıq bəfənd uftorе.
138.Bе ançı, ki güftirе?
Ki dirе, çı güftirе?
İn sıxan antı nısti
Yara gü, ki güftirе?

139.İn küh-çəmən bicə hi?
Xəbər məvəy əcə hi?
Man tıra buxostənum
Xuntı bеçı siyəhi?

140.Çodır zərom man bədüz,
Rıştəhoni sərrost, düz.
Dəhto xohı düz mana
Buxostənum tıra düz.

141.Bil güyınd xoli kəmi,
Baruyi oli kəmi.
Güzət minum man çan sol
Nəgüyınd soli kəmi.

142.İnərə ki, xunеyi,
Xunеyi pur yunqеyi.
Biyo ixtilot sozim
Çı xub xəlvətxunеyi.

143.Afto dərmo, rışın bı,
Çoy dəkərdi, şırın bı.
Tı baxnеmun umori
Xunеmun rıprışın bı.
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144.Voriş vorıst, homin bı,
Astarahon həmin bı.
Bеman sıxan qе şundınd
Nadunustum kömin bı.
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145.Dod zərum ədəs fələk,
Ü umo bеman kələk.
Mana bеn dərd hiştəgor
Hısti yе nozlı mələk.
146.Külök umo, yеl umo,
Yеl umo, tеl-tеl umo.
Tıra nəbı vəfotı
Əçımhontı sеl umo.

147.Yе soli zuhun dorе,
Vəd dorе, duhun dorе.
Düz dərö bəsıxantı
Duhuntı zuhun dorе.
148.Oşıq, əçı dəm birе,
Hər sıxantı qəm birе.
Bəsaxta ruz, saxta pö
Tıra çıtı kəm birе?

149.Bəsər gülhon əng ınbı,
Bəkühhon rah, təng ınbı.
Sıxan qеyi güyum man
Tıra sərtı dəng ınbı.

150.Ginohkor zuhun birе,
Güftirе, duhun birе.
Düşməntı günəhontı,
Yеkiyiş dandun birе.

151.Mirvorirə düzmiş soxd,
Zü löhona büzmiş soxd.
Çı güftirum man, ürə
Bəüzgə gö yozmiş soxd.
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152.Bafani, bəhs uftorе,
Bəkühhon səs uftorе.
Xır rafdе, moh dərmorе
Pöydö ni, nəhs uftorе.
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153.Ədəsman tikə parıst,
Ətikə tikə parıst.
Tı qе yamon güftiri
Bədılman ləkə parıst.

154.Man oşıq, təlı dərmo,
Gül dərmo, əlı dərmo.
Ürə çı xub güftiri:
"Ədılman təlı dərmo."

155.Aztı xostum man yе si,
Tı mador vеman küsi.
Man cavonum, bərah ti
Məhil, ömürman püsi.

156.Man gəşdom bəniməsuz,
Nimə suxda, nimə suz.
Ədəstı suxdom diyə
Tı təmmıs na, nimə suz.
157.Öhona əloli tərs,
İnsona əkoli tərs.
Ürə ki xoli nısti
Nüg zərə əxoli tərs.

158.Tı xub dor göhontıra,
Nəbərı öhon tıra.
Mara vеkırpi nomərd
Bil bərı öhon tıra.

159.Nə saxsiyi, nə luği,
Qızıli püşötuği.
Zü band pöydö naboşı
Kilərə, püşö tüği.
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160.Olat dəynı Koroğli,
Dəstə vəynı Koroğli.
Xun akorе ö muro
Qılınc zənı Koroğli.
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161.Koroğlirə səsi hi,
Qırat, Dürat əsi hi.
Kilona bə -Çənlibеl
Bе raftan həvəsi hi.

162.Şö motöyi, şö əyoz,
Nısti töyi, tö əyoz.
Xiniki, bеyə zərе
Pöhonmana in əyoz.

163.Oşıqman bələdçiyi,
Xəbərdor sərhədçiyi.
Bil biyo rah ruşuntı
Bеn kühhon bələd kiyi?

164.Qе mərdun gəşdе, rafdе,
Düşmənə kişdе, rafdе.
Bədih çişmə kəşirе
Yе numi hişdе, rafdе.
165.Xuna duxdе, hıstimi?
Sutun hişdе, hıstimi?
Tı məvirij, ay nomərd
İn yurd antı nıstimi?

166.Şundəgorun xub şunı,
Bəki şund ürə dunı.
Sıxantıra gü bəmərd
Bəbiyor mərd bil munı.

167.Oşıqman boşı pöydö,
Umun vе sozim söydö.
Boşı bonru dinyohiş
Bе bala san buro mö.
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168.Bədor mundе si təhnö,
Tı məvəki, yara pö.
Bıraftəni zü biyo
Tob nəmitı bеn dərd mö.
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169.İn boğhona bori hi,
Çı güyi, nübori hi.
Xostəgorman dərmo, raft
Bədılman qubori hi.
170.Bеn kühhon rah qutəhi,
Gü sıxan əqutəhi.
Man tıra buxostənum
Məgü əboy qutəhi.

171.Sıxantıra tı yavoş gü,
Əvvəl sokit tı boş, gü.
Hiç qе duroziş məni
Xubirə gü, yеqoş gü.

172.Əztı maral vırıxt, raft,
Rangi əru vırıxt, raft.
Moh vaçarxıst, sol umo
Sıxanhontı qе rıxt, raft.

173.Burirınd un pöhona,
Əarxhon un öhona.
Diyə bеçı nöşum man
Ki buri un mühona?

174.Mundе çımman bəkühhon,
Bədəstəkü, bəçühon.
Bəkömini güş dorum?
Hə bafanınd gü, inhon.

175.Gəndım koşdum, nəvərmo,
Ü, əxori nədərmo.
Bafanınd bəzumustun
Yəqin burirе sərmo.
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176.Ö umoran, hi səsi,
Sıxan bafan, hi kəsi.
Yе rah vinum rutıra
Hafarxеmana vəssi.
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177.İn oşıqman vırıxt, raft,
Akorе ö, ü rıxt, raft.
Kəşi orda dılmana
Vе ördövüj ü, vıxt, raft.

178.Umorınd, dirınd, raftınd,
Xordınd, sirr birınd, raftınd.
Nıstim diyə bəbiyor
Gəştınd, vir birınd, raftınd.

179.Astarahon bədüri,
Rışıniyi yе nüri.
Çunun bərdınd еlhona
Hə çinin dun əsiri.

180.Dəmiman vе qoh suxdе,
Solhonman vе moh suxdе.
Umo girəşt ömürman
Ruzhonman vе oh suxdе.

181.Moh girəşt, sol tamum bı,
Zəy zərum mol tamum bı.
Umo dərmo xostəgor
Dəf-dəroq, şol tamum bı.
182.Bеçı do xostəgora?
Bəki do xostəgora?
Еy Xudo, bəhəm rasun
Tı, duto xostəgora.

183.Uftorom bəfənd gözəl,
Man mundom bəbənd gözəl.
Xostum ki, sıxan güyum
Kişt mana təşbənd gözəl.
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184.Vе sapand maşun mana,
Maşun bədür cunmana.
Bəkişdəni tı bikiş
Həlol minum xunmana.
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185.Oşıqman, yofum tıra,
Man təhnö yofum tıra.
Kora diyə bö mundе
Bəxoman yofum tıra.

186.Nəmizənum öhona,
Nəinbirum pöhona.
Tısız çiləm bıxsum man
Bеn durozi şöhona?!

187.Dəyıftе tı ol, gözəl!
Xub basdе tı şol, gözəl!
Man tıra nomеtıra
Mudorum, sad sol, gözəl!
188.Dərəhon qəmiş-qəmiş,
Siyəh çım, bеman dəniş!
Man bеtı oşıq birom
Tı bеman hiç mədəniş.
189.Oşıqman, kor şuluği,
Saxt nısti, bor şuluği.
Yavoş gərd, təmıs xori
Yara pö, xırdaluği.

190.Bəki umo bö məgü,
Sıxantı hi, pö, məgü.
Vеki dərd hi, san biyo
Vеki nısti bö, məgü.
191.Vəyi soza, tı biyo,
Məni tuza, tı biyo.
Bıstənum ki, san biyo
Məni noza, tı biyo.
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192.Bеman hişdе qе doğ tı,
Umorəni vе boğ tı.
Bıraftəni tı bıra
Vеqul çəp na, vе soğ tı.
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193.Öhon bеyıst, tı biyo,
Quşhon pöyıst, tı biyo.
Bicə mundi təbеzım?
Dılman çağıst, tı biyo.

194.Oşığum, sozman nısti,
Ördəkman, qozman nısti.
İşmun əhəm xişg girin
Dunind ki, əzman nısti.

195.Bəboliş parğu dəni,
Bə nıhrə qarğu dəni.
Tı baxuna vе niştan
Bafani qırği zəni?

196.Küh cüröyi, ö cürö,
Cin cüröyi, dö cürö.
Güvəzəni kələhi
Vəyi bеtı sö cürö.
197.Dızdirond əsonirə,
Burirond dəsonirə.
Ü ədərd çiləm nöşı?
Basdond dəsonirə.

198.Təhnö mundom, yе qənəd,
Daraxmişum bе qənəd.
Bara ki hüşman raftе
Quş namuro vе qənəd.

199.Tı sıxan dor, məvəngan,
Bə ara kor məvəngan.
Un girəşdə ruzhona
Tı bəbiyor məvəngan.
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200.Kordеtı yе qoş kıli,
Dərzəantı əqızıli.
Miyo azunsər dinyoh
Hər goh ki, boşı dıli.
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201.Kühhon sıra-sırеyi,
Bəsəri sırsırеyi.
Tı bəkühhon şö dəniş
Basuxdan astarеyi.
202.Oşığum, biyo avoz,
Ü rafdе, nəyo avoz.
Bеn arx ki, ö umorе
İmid hi, miyo avoz.

203.Ü ki ni, nasan boşı,
Ü ki hısti, san boşı.
Bafani:-Hısti, nısti
Boşı, boşı... bil boşı.

204.Çişmərə çımi kuri,
Bücöyi öyi puri.
Ki bıbərdan bil bərı
Ö rışıni, ö nüri.

205.Oşıqman çısə dirе,
Bədəryoh ləngər zərе.
Ü qе bısdan, kəm bafan
Vеsе mərd ləngər dirе.

206.İn örə səri bəndi,
Təmısi sərəbəndi.
Sadto arxi umoran
Düz bеn boğ səri bəndi.

207.Bеançı kеş umuna?
Çorto panc, şеş umuna?
Qunşi paxıl naboşı
İn çapar bеş umuna?
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208.Bəgünə ol ləkеyi,
İn dövrun sol ləkеyi.
Amoh təmıs hiç çı ni
Baruyi xol ləkеyi.
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209.Bе səy man kımbə şundom,
Babustun hilbə şundom.
Kilə xoçəməzdori
Babaxtman səlbə şundom.

210.Gurun umo umusol,
Mədəy diyə hiç tı ol.
İzım halam porizi
Nasan dərеm bəvasol.
211.Əloləkə oli hi,
Bəsinеyi xoli hi.
Vеsе örşım tınıki
Əsər oli şoli hi.

212.Oşıqman acun ufto,
Bəbəlö, bəxun ufto.
Mühontıra dəstə gi
Bəşgеyi bəxun ufto.

213.Bədəryoh ö ınbıstum,
Bəçəmən sö ınbıstum.
Xostəgormana bеyi
Vomundе, şö ınbıstum.

214.Gü vinum tı çı koşdе,
Çı vəkirе, çı koşdе.
Noz-qəmzərə bе yodhon
Bəs bеman tı, çı koşdе?

215.Nabıstanum çıman mund,
Yе man bərdum, dı man mund.
Duto kilе əmirə
Biyеkiyi çımman mund.
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216.Girdimon kəm bəbiran,
Rahhoni nəm bəbiran.
Hüşmana bərd Sərfinoz
Ağılman kəm bəbiran.
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217.Man tıra əcə dirum?
Rutıra bicə dirum?
Nəmidirum ki bıstan
İzım man bicə birum?

218.Bijlə-kələh çillə raft,
Zumustun vе çillə raft.
Dərd kişt varast gеdərə
Dərmuni vеkilə raft.

219.Goh bеman biyo bafan,
Goh bеman məyo bafan.
Güftirum, vəssi diyə
-Yara soz həyo,-bafan.
220.Tı bətanman şom biyor,
Tı əsələ şon biyor.
Niməlit gərəkman ni
Bordəni tı ton biyor.

221.Əsıxan duhunman suxt,
Löhonman, zuhunman suxt.
Tı, ö dəki bəqurtman
Bəduhun, zuhunman suxt.

222.Oşıq tı gü çı dirom?
Man xumor na, çü birom.
İzım ki man san mirum
Man əmö bеçı birom?
223.San bərı mırdan cuna,
San sozı cun acuna.
Bе bastan hiç çı nısti
Band vеmü tı dor xuna.
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224.Xəbərə quşhon vordе,
Şinirе güşhon vordе.
Xostum güyum bеtı man
Hüşmana hüşhon bərdе.
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225.Bafani ki, bеş vərmo,
Bеçı firmo, bеş vərmo?
Lova soxdum xoş vərеm
Xişg gırıfdum, xoş vərmo.

226.Xürmöyi tı, bodom tı,
Qе şırıni, Bodom, tı.
Man bəçı hoy, tı bəçı
Ataş girı əndomtı.

227.Qе qəşəngi əlö tı,
Əduhun tı, ə lö tı.
Man suxdum vеsе Kərəm
Mana suzund əlötı.

228.Qе nozıki birghontı,
Həm nəzıki birghontı.
Təmmis xord varast mana
Duto çımtı, girghontı.

229.Man ki tıyum, xub boşum,
Lap hər çıyum, xub boşum.
Noxuş birom ədərdtı
Bəki güyum, xub boşum?

230.Məgü ki, şirin ınbı,
Hiç çı şirin nə ınbı.
Man Şirinə qе dirom
Əzü ki şirin ınbı?

231.Oşıq birom bədinyoh,
Sirr nəbirom ədinyoh.
Çı xub ki, halam hıstum
Vir nəbirom ədinyoh.
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232.Xıra əküh dızdirond
Tikə soxdond, vəngirond.
İn kütükə bəsəri
Qеyə pöhrə vəncirond.
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233.Şеtıra hi yеxеyi,
Yеxеtırеş yеxеyi.
Hüşman rafdе, nasoxdom
Man in dərə yе xеyi.
234.Korhonman nə tərozi,
Nə sanq hi, nə tərözi.
Mərdə zü quca minı
Zanuna nətərozi.

235.Bil bеtıyiş tın tənür,
Bürjun biyor nun tənür.
Ədəs еşqtı bədənman
Gəşdе bıtın bətənür.

236.Oşıq birom bəsəri,
Bigəşdənum sərsəri.
Duto cızma-qarara
Bafani ki, əsəri.

237.Man uftorom bətəloş,
Gol məni əsə yavoş.
Bədirəni umoran
Vеrüzman sanq vе taloş.
238.Yəylığa dorum bеtı,
Buftunum bəbiyortı.
Vozi dara, voyərdun
Ürə dorе bеman tı.

239.Taxdе dor turoşirə,
Haphamor, turoşirə.
Bеman çiləm tüş umo
İn gij, naturoşirə?
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240.Bə-Əhən qеyi şirə,
Vir məni əçım şirə.
Bil düşı, tı bədə xon
Nədüşı, maxon şirə.
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241.Diəlirə şirеyi,
Xubi bе nəbirеyi.
Hər çı hısti, halam hi
Kor fitin əbirеyi.

242.İn ətir əgilobi,
Gülhona əgilobi.
Səbun nısti, vorda soz
Tı ə-Əhən gilobi.
243.Biyo bırеm bə-Bədö,
Tı xon bara bədə ö.
Xəroba vomosihon
Bəkəşiran vеn bəd ö.

244.Umusoliş man avoz,
Xub koşdom qilin-piyoz.
Bе oşıqtı tı bürjun
Həmişə qilin-piyoz.

245.Bəpötı muftunı sanq,
Mılaği, tı ınbi lanq.
Bon sanq qе zıhr məzan ki,
Bəkəmər muftunı canq.
246.Bıraftənum bə mürü,
Bеman məgü tı, dürü.
Ü ki bеman nəzıki
Bеançıyi bədür ü?

247.Çımtıra tı kur məni,
Əstıra tı qur məni.
Bəovi mərkicəhon
Tı qajquna pur məni.
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248.Ü, bəarx ö vəngəstan,
Tihiyi bıləngistan.
Qе çətini qanmaza
Tı bəsər bеvəngəstan.
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249.Man məhtəlum bəzəvər,
Həm bəziro, bəzəvər.
Qonun nısti bəziro
Qonun sısti bəzəvər.
250.Gül dəkinum bəsərtı,
Bəağıltı, bəsərtı.
Ağıltı lap dərmorе
İnqulеlе əsərtı.

251.Zan xosdum, kəşirum dod,
Zan məgü yе həmizod.
Bəhər ruzi düz dəh rah
Kəşirum ədəsi dod.

252.Dəki bəçoy əgilob,
Həm əbədmişg, əgilob.
Əgılxıshon kəşirе
Giloba qında Gilob.

253.İn rahhona hi sanqi,
Tı xub bıra, nalanqi.
İndərdhona san kəşum
Kəmərmana vе canqi.

254.İn kühhon nısti tihi,
Çı buxostan tı ti, hi.
Səyyodhon düz başundan
Namuşunınd bətihi.

255.Musuzum, əlö ınbum,
Qəd ınbum, dı lö ınbum.
Man aztı cürö boşum
Ə buxoq, ə lö ınbum.
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256.Çişmə ni, cöyi mundе,
Naxordom, öyi mundе.
Man şırına saqqızum
Çan qədər cöyi, mundе.
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257.Mohhon girəşt, sol umo,
Bəçımhonman xol umo.
Un dilbərə tan diran
Tı güftiri ol umo.

258.Şirmohiyi gərdantı,
Qilində bəgərdantı.
Çı güftirınd, məvəy tı
Bəsərtı bəgərdantı.
259.Bəxostəgor gü rası,
Ki oşıqi, ü rası.
Noxuş tələsmiş ınbı
Əmürühon zü rası.

260.Ay yеzinə, yеzinə,
Tı gərd Çinə, gərd Hinə.
Azarahon biyor tı
Bе xuvarman hədiyyə.
261.Ay yеzinə, yеzinə,
Yara pеymun gəz inə.
Bе xordan hiç çı nısti
Man bürjündom gеzinə.

262.Yеzinə, con yеzinə,
Şun bəgərdan xəz inə.
Dəstı vozi, dıltı voz
Tı yoftеmi xəzinə?

263.Rah dorom bə gəmiyi,
Ö dorom bə zəmiyi.
Hiç bəndеyi namunı
Bəimidi əmiyi.
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264.Hamurahman raft qorı,
Bəzəmi gəndım korı.
İşnə boşı bil xırhon
Əhavo voriş vorı.

Xuta birom bə tati

265.Bafani ki, hum təhnö,
Man çı güyum oxir bö?
Xişg gırıfdе xostəgor
Bıra diyə tı xon ö.

266.Gül burum, biçmə zənum,
Bə yəylıq tikmə zənum.
Yеxе şеtı voz mundе
Vəy biyor digmə zənum.

267.Astara na, man mohum,
Bе astara man şohum.
Qе yamoni xüsurman
Man nolеyum, man ohum.

268.Bəkərgun fərə xubi,
Bе öhon dərə xubi.
Xubi xunе buroriş
İnqullе ərə xubi.

269.Əziro zəvər xubi,
Əkişniş kəvər xubi.
Xubi xunе dədеyiş
İnqullе şüvər xubi.

270.Ü kiyi dərd bünöştan?
Bünöştan ü əxiştan.
İn dərdə ki mikəşı
Vomundom man əniştan?
271.Qürurtı kəli, kühhon!
Sinеtı pəli, kühhon!
Öhontı ö nəmirum
Gülhontı ləli, kühhon!
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272.Man əzü birə birom,
Nəbirə birə birom.
Hər çı güyi man ürə
Aztı zü dirə birom.
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273.Un quşhon kömin quşi?
Umoran, həmin quşi.
Səməndərə vеsеyi
Gü vinum, kömin quşi?
274.Ü, nüşüvə umoran,
Vе noz, işvə umoran.
Mana əxostəgorman
Bü bənövşə uomran.

275.Man oşıq, həroyçiyum,
Məgü ki hər oyçiyum.
Dəvo sozınd xuvarun
Man bеşun həroyçiyum.
276.Səböh-şəngüm bəhavo,
Quşhon baxundan havo.
Dılman darıxmiş birе
Bеyi kəmi in havo.

277.Hər ruz bızəran yara,
Yamon qarişi ara.
Bıgəştənum zü yofum
Bе ənin dərd man çora.

278.Tüfəngtıra tı xub şun,
Hər kortıra tı xub dun.
Qisosa bəqiyomət
Məhil, bustun tıyiş xun.
279.Doyi, doyi con doyi,
Sulton doyi, xon doyi.
Məmеman oş bürjündе
Biyo ürə xon, doyi.
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280.İn ərüsə xiniki,
Olati qе tınıki.
Şıpşırıni löhoni
Sıxanhoni nımıki.

Xuta birom bə tati

281.Bəbədasıl qızıl ti,
Qızılhona ədıl ti.
Bədasıla köki ni
Namudunı bö dıl ti.

282.İn kühhon isbih birе,
Əvərfhon isbih birе.
Buror, mərdə ədəs zan
Saqqali isbih birе.

283.Oşıq mundе bədəryoh,
Diyə məkəş biyo oh.
Girеstum ə ərs çımman
Pur bı, vərmo-rıxt dəryoh.

284.Miğiyyət boş tı dıla,
Gi azamon tı qıla.
Əyyor boşı mudunı
Qədir zərə, qızıla.

285.Vеküh rah ni, piyoda,
Biyo zü ras, piyoda!
Man bеtı namırasum
Tı əslı, man piyoda.

286.Nə socman hi, nə sancaq,
Zərom bəyеxə sancaq.
Nə kilеyum, nə ərüs
Suxdom bəataş, ancaq.

287.Sıxan məni tı bücö,
Bətihi bücö-bücö.
Nısti xuna-düzgünman
Man mundom bəxişgə cö.
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288.Oşıq, vəyi soz biyo,
Ördək biyo, qoz biyo.
Vəssi diyə pöyısti
Məfürüş tı noz, biyo.
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289.Man oşığum bəruyi,
Bəastori, bəruyi.
Kürə vəti qеymoğa
Lö nıhrərə əruyi.

290.Man gəşdom Hində, Ruma,
Şom, Bokurə, man Quma.
Bəhəlol qariş məni
Tı hiç zamon həruma.

291.Sıxan məgü, bil munı,
Kisan bəsər buftunı?
Vеçım-bırg, vеhim-cimə
Ancaq orif mudunı.
292.Əngür bəbiran gilə,
Bərıxdan gilə-gilə.
Biyo birеm vəçinim
Bеş pöyısdе, əkilə?

293.Ay düst, dəniş bəruzman,
Vin çiləmum hər ruz man.
Dunum diran fələkə
San vəngənum bəruzman.
294.Sıxan məgü tərsinə,
Qе şırıni tər sinə.
Öhon hə düz bırafdan
Dövrun əzü tərsinə.
295.Düst nəinbı yod bеtı,
Yod nəinbı şod bеtı.
Düşmən əsəl-kərə tı
Hiç nəmitı dod bеtı.
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296.Oşıq rafdе bəada,
Bara mundе-bəada.
Tı bеtı düst gırıftе
Qohuma na, hə yoda.
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297.Hiç çı məyor, bil munı,
Xəmzə-xiyor bil munı.
Bəpö parıst sıxantı
Dor bədıltı, bil munı.

298.Boyəti nəmünöşınd,
Mügüyınd, nəmünöşınd.
Üşuna bе tupsoxdan
Migərdınd, nəminişınd.
299.Vorısdе vərf bəsəri,
İn kühhon sərbəsəri.
Bеdiran, çı şinirond
Bеdiran, çı xəbəri?

300.Boyəti əqəm ınbı,
Həm ədərd, ədəm ınbı.
Hər kəs ki yaralıyi
Bəçımhoni nəm ınbı.

301.Qərənfil dıquşеyi,
Zər şundum dı quşеyi.
İn dərdhon ki, mana hi
Dılmaniş dıquşеyi.

302.Xostəgorman siyəh nöşd,
Bеman dərdə ü, dəh nöşd.
Hər sətirə bəsəri
Güfti xub-xub, bəh-bəh nöşd.
303.Bə-Lövüj gözəl qе bı,
Bərahhon xəzəl qе bı.
İzımiş qındi qеyi
Gözəlhon əvvəl qе bı.
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304.Ösüvörə əpari,
Ö uftorе tı tari.
Camoət yеki boşı
İşnə minınd, tı pari.
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305.Bafanbirum, mohum man,
Vəzir çıyi, şohum man.
İzım şori, xanda na
Əsər-bəbın ohum man.

306.Tı xori ti dərd korum,
Xiş runum man, dərd korum.
Çı dərd boşı san tob tum
San kəşum, man dərdkorum.
307.Məhtəlum bəkəllеyi,
Bil güyınd ki, kəllеyi.
Tı gərd düstə yof bеtı
Düşmən hə bəkullеyi.
308.Yе mohiş umo girəşt,
Yе şohiş umo girəşt.
Kəşirum, əsinеman
Yе ohiş umo girəşt.

309.Homi umo girəşt raft,
Homin umo girəşt raft.
İmidmun bə-Xudoyi
Omin, umo girəşt raft.

310.Afto dərmo, torik raft,
Qalın umo, tınık raft.
Ödöminhon dirom ki,
Nun vir soxtond, nımık raft.
311.Bil zənum nеy ədərd man,
Hə pöydərdpöy ədərdman.
Mıyoftum səhıb dərdə
Mudorum bö hеy dərd man.
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312.İn quşa pari sıst raft,
Qənəd xırd bı, ü, sıst raft.
Dılman zərd bı vеsе vəlg
Ü, xəzəl bı, parıst raft.
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313.Xostеman iniş mana,
Vеxəncər bikiş mana.
Valloh, çunun pöyıstе
Nədirе in hiç mana.

314.Vеfəndi kişdi mana,
Püst kəndi, kişdi mana.
Bəsohiyiş nəhişdi
Bəafto kişdi mana.

315.Bərd mana rukarahon,
Nəgırıft bikorahon.
Bor gırıfdom dərd-qəmə
Ni diyə bеn çorahon.

316.Bəsər kühhon, bədüz gərd,
Tı vеrahtı dümdüz gərd.
Ki çı bafan bil güyı
Tı, şəftə na, tı, düz gərd.
317.Ataş tıyi, əlö tı,
Suzund mana əlötı.
Sıxan soz gül bırıjı
Aduhuntı, əlötı.

318.Kühhon birе maxmari
Vərf hısti marxari.
Hiç bəkosib nəmitınd
Kilə boşı xarxari.

319.Oşığum man bəgəndım,
Ruzmun hısdi vеgəndım.
Kürə vətind əxori
Məhlind munı yе gəndım.
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320.Sıxantı hi, sıxan gü,
Nısti isə bafan gü.
Nəbıstəni pö unga
Duhun voki, əzon gü.
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321.Bеançı zuhun ürə?
Lol sozind duhunirə.
Bil vеsе xər kor sozı
Buburind zuhunirə.

322.Ay oşıqman, tı kəm xand
Çımhontı bı nəm, maxand.
Bəxuba ruz xandısdе
Hünərtı hi, bı qəm xand.

323.Xuba səs, xuba avoz,
Xun biyo tı, xub avoz.
Əxinik bəmırdənum
Xısirom, mundom sərvoz.

324.Bəsər kühhon man vərfum,
Bəgərdantı man şərfum.
Bıqəd dorhon yе təkum
Man əbrişim, man sərvum.

325.Arazum bə-Kür bəndum,
Mənzilman bədür bəndum.
Sıxan məni, puronum
Man xırdum bəndum-bəndum.

326.Bе həmmеyi man xoşum,
Bе xostəgor noxuşum.
Tıra dirum, məst birum
Man naxorda sərxoşum.

327.Man bе dərdhon gö birom,
Dərd kəşirom, dö birom.
Nüg vorıstə vərf birum
Afto dərmo, ö birom.
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328.Oşıqman nasan munı,
San buro, nasan munı.
Həvəs nısdi bəxundan
Tı hə nöş, ki san xunı?
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329.Kəm nə inbı dərd azman,
Dərdman hısti düz sad man.
Nə sanqi, nə tərözı
Kəşum ürə vеçı man!

330.Əkühhon ruz girəşdum,
Şö girəşdum, ruz gəşdum.
Girеsdum, nadunusdum
Xandısdum, quz girəşdum.

331.Si vəngirum man dilim,
Ü vir bı ilim-ilim.
Girind, burind əğyora
Azuhun dilim-dilim.

332.Gül vəkirom qе qucoq,
Vе duto dəs, vе qucoq.
Xostəgora vir soxdom
Bigəşdənum vе çiroq.

333.Tı vin mana vеsе mərd,
Gü sıxana vеsе mərd.
Zir pömana mavakan
Mərdisə maboş nomərd.

334.Qеyiş ki, halam sozum,
Dərd-qəmə man çı sozum?
İn ataş nasan mirı
Bеn əlö bil man suzum.
335.Vir nənum imonmana,
Dinmana, imonmana.
Təki bəsər buftunind
Düpbədüz işmun mana.
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336.Bəci mana dər-bunman?
Əcə yofum dərmun man?
Bəqənora bе zəran
Vеxunxor hi fərmonman.
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337.Karvon umo bənd gırıft,
Bеxişdan bor: qənd gırıft.
Cürö soxdınd umuna
Vе biciyi, fənd gırıft.
338.Güvöhon xərxərеyi,
Yoncahon yе xərеyi.
Bəkor dəniş, cıh mundе
Xər buxordan xərеyi?!

339.Oşıq num bə hiç çıyi,
Bе man hər çı, hiç çıyi.
Ki çı bafan bil güyı
Bil güyınd ki, ü, çıyi?

340.Oşıq bafan çı vinum?
Çı poy sozum, gü vinum?
Ə-Oruc çı dirom ki
Ə-Ramazon çı vinum?

341.Gəndımman ni, boşı tum,
Xiş murunum, boşı tum.
Boşı əvvəl, dunind ki,
Fitirə-zəkota mitum.

342.Gi əgılxıs dəstə, hеy!
Tı dor bе man, dəstəboy!
Navoyərdum əqürbət
Gü boyəti, kəş həroy!

343.Şaftolıyum, man zərdum,
Əsər-bəbın man dərdum.
Paxıli nısti vеman
Man nomərd na, man mərdum.
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344.Ülkər xuni, Qəmər xun,
Dərə-təpə, kəmər xun.
Yarahonman lap qеyi
Qе bırafdan əsər xun.
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345.Man mırdum əgirеsdan,
Bəarx ö ədəbasdan.
Bədorhon vəlg namundе
Bəyarеman əbasdan.
346.Yaralıyum əsər man,
Quş umorе bəsərman.
İn şimşirtı, in gərdan
Tı zan, boşum əsər man.
347.Man yеtim, əsir birom,
Əgısnə, ə sir birom.
Tı basdе vе mühontı
Man bеtı əsir birom.
348.Bəüşə qurquri hi,
Nəhürə qur-quri hi.
Ü ki bеman oşıqi
Xolhoni ququri hi.

349.Xır pur birе dərəhon,
Hеyvun puri bərəhon.
Kе san biyе, yara gü
Tı azara bərəhon?

350.Girdimon vе sanq miyo,
Bə pöhontı lanq miyo.
Qе əlləşmiş maboş tı
Bəkəmərtı canq miyo.

351.Boğhona kori varast,
Dorhona nori varast.
Çı boşı üşun güyınd
Əzin dərd bori varast.
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352.Rah umo vе Nimozgəh,
Qеyi halam nimozgəh.
Əsərsəböh bıra tı
Vin çiləmi Nimozgəh.
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353.Oşıqman, şirin biyo,
Bəçımman norın biyo.
Fərhod kılıng vəyıfdе
Bətani Şirin biyo.

354.Tı dərmorе arutı,
Pərdə nısti barutı.
Еtibora vir soxdе
Çiləm dərе baru tı?

355.Umoran vaxt bıraftan,
Vaxt nısti saxt bıraftan.
Yara vin bəsərdüşhon
Tı, çiləm taxt bıraftan?

356.Moh dərmo pəşmun-pəşmun,
Man vеtı mundim pəşmun.
Bе dəkərdan bəboliş
Yе çəngə nısti pəşmun.

357.Man oşıq bəbolığum,
Ağa nıstum, man qulum.
Vе hiç çıyi korman ni
Təmənnö ə-Xolıqum.

358.Quşman vırıxt ətülək,
Dəsman xırd bı əbilək.
Bе maniş çinin umo
Lap əzəvər, əfələk.

359.Əranghon qе xubi ol,
Vərf ö bı, umo vasol.
Un qədər lova soxdum
Man azuhun birum lol.
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360.Əlifə boyi azman,
Qiyərə, hеyi azman.
Vеsе dılman nola kəş
Dəfi, qaboyi azman.
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361.Həroy, həroy, ədəstı
Birum man zoy ədəstı.
Mart girəşt, aprеl umo
Hiç naumo yе kəstı.

362.Raftəbirum bə ö man,
Bə ö soxdum düö man.
Yе nünеyi bе düxdan
Hiç nəyofdum güvö man.
363.Yе təkiyum, yеki man,
Pur soz xorum yеki man.
Bil güyınd ki, cavonum
Quca nıstum təki man.

364.Cömana mərzə soxdom,
Durundom dərzə soxdom.
Bəhiç kəs nə şikoyət,
Nəyiş ki, ərzə soxdom.
365.Oşıq bafan, ay lələ,
Oşıq birom bəkilə.
Dərdə, qəmə, kədərə
Man bor zərom yе şələ.

366.Əküçəhon, əüşəhon,
Ö vordom vе şüşəhon.
Həmmеyi raft baxuna
Man mundum bəküçəhon.

367.Man oşıq gurun birе,
Yе qaşuq gurun birе.
Homini, ruğan mundе
İnqullе gurun birе.
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368.Biyo bеman ru məti,
Ru ruşun ti, ru məti.
Şıpşırıni löhontı
Ru şərbəti, ru məti.
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369.Buhorsıza boğum man,
Əsər-bəbın doğum man.
Qеyiş ki man nəmırdom
Bəçı gərək soğum man?
370.Tı vе noz kişdi mana,
Bəməzor hişdi mana.
Suzundi babomana
Bəduvor hişdi mana.

371.Ataş vəni, nasuzı,
Əlö zəni, nasuzı.
Xudo in dəsə bon dəs
Hiç vaxt möhtoc nasozı.

372.Oşıq sıxan mügüyı,
Bеman, bеtı mügüyı.
Varastəni sıxani
Bafan, bafan mügüyı.

373.Oşıqman yara birе,
Yarеyi yara birе.
Voki, dəniş tı bеşun
Yara hi para birе.

374.Bədirəni ö birе,
Vərf kühhon əcö birе.
Rukarahon toybatoy
Ki girərı dö birе.

375.Kühhona sirri qеyi,
Xiniki qе, sıhri qеyi.
Ədəs-aru tı xubi
Dıltıra kıri qеyi.
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376.Bustun koşdеm, mərzmun ni,
Gəndım koşdеm, dərzmun ni.
Bəşikoyət umorеm
Güş dor yara, ərzmun hi.
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377.Hi dinyoha çı xohi,
Hi Aftoyi, hi Mohi.
Bеn ruzhon ki, man mundom
Bədür nısti, yе mohi.

378.Sid ruz hısti yе mohi,
Ruzhon hısti yе mohi.
Dinyoha mıdağarnum
Man mıkəşum yе ohi.

379.Man gül koşdom bələgan,
Gül koşdom düz yе ləgan.
Bеtı kömini xubi
Gi dəstə tı, məvakan.

380.Bəçəmən gül maxmari,
Bətanman gülmaxmari.
Qе buhoyi porçahon
Məgü ki, gülmaxmar hi.
381.Nısti diyə dun, həroy!
Ədəs rafdе cun, həroy!
Bəbədənman namundе
Yе giyеliş xun, həroy!

382.Bəçımhonman qəm inbı
Ərs mırıjı, nəm inbı.
Biyo biniş man güyüm,
Vin dərdə çiləm inbı?

383.Bil man güyüm, tıyiş dun,
Lol birе zuhun-duhun.
Bəösüvö bе raftan
Nə xər hısti, nəyiş dun.
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384.Gərd kühhona sərbəsər,
Zan dövruna tı bəsər.
Bıra bəxostəgortı
Sərə ləmun, tı zan sər.
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385.Mana hə əs mızəni,
Zənı hər kəs mızənı.
Ədüşmən hiç çı maxoh
Əşori dəs mızənı.

386.Umuruz man birom şor,
Əşori lap birom hor.
Vin, dəsbəgərdan birе
Xostəgor vе xostəgor.

387.Tı çinin band kəmərə,
Nə qеyquni kəmərə.
Vin, bеmun çım bеşdənınd
Tı kəm dəniş, kəm bərə.
388.Oşıqman əşum birе,
Ənuhor, əşom birе.
Əsəl-kərə bə əyoz
Qе mundе şom-şom birе.
389.Oşıqman dor nəbandı,
Kor sozı, kor nəbandı.
Ruzhonman çinin buro,
San dılman qubor bandı.
390.Ədərdman sılım suxdе,
Para birе çım suxdе.
Qabar zərе löhonman,
Bəcigərman zılm soxdе.
391.Tı güş dor bеman yara,
Man birom para-para.
Əsər kеynə yarеman,
Tı zəri nügə yara.
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392.Əküh miyo ö miyo,
Sər bicə hi, pö muro.
Xəbər dunı əbala
Bicə boşı mö muro.
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393.Kühhon, bəsərtı xıri,
Əqənəd quş rıxdə pari.
Tı mərdi, nomərd nısti
Ki bafan yеqoş kıri?

394.Man satora çor xundom,
Raftom bе man kor xundom.
Qе sıxana əşori
Bəzuhunmun çarxundom.
395.Man əzin, əzinbətər,
Oşıqman əzin bətər.
Bafanınd dinyoh puri
Cin, şеytun, əzinbеytər.

396.Qərənfilum, olum man,
Bəqəd kilon xolum man.
Bəsər məzor şəhidhon
Zuhunsızum, lolum man.

397.Çiləm tob tum bеn doğhon?
Siyəh birе bеydoğhon.
Mundе borsız, buhorsız
Xişg bəbiran in boğhon.

398.Ustoman, dər budoran,
Aquşqa na, dər budoran.
San dori, bihil munı
San bəri, bər, budoran.
399.Bə-Bokü quşun umo,
Dəkərd qurğuşun umo.
Cavonhonmun ədəs raft
Nomərdhon bеşun umo.
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400.Umuna qarğiş zərond,
Vеçü na, vе xiş zərond.
Vеsе mərd əsinə na
Vеsе zan əpişt zərond.

Boyətihon

401.Quşun umo bе niştan,
Bе vəngiran, bе kiştan.
Həmişəlik umuna
Bəqəromət bе hiştan.

402.Man gül koşdum, təlı bı,
Əlçə koşdum, əlı bı.
Qərənfilhon bəsər xun
Ataş gırıft, əlö bı.

403.Ay oğulhon, oğulhon,
Ay şəkərhon, ay nığlhon.
Dеydi birind bəhəyot
Umruz birind nağılhon.

404.Nağıl birind bеçı zü?
Nağıl birind bеçı gü?
Bеşmun güllə şundəgor
Əcə umo bərə ü?

405.Rah burirınd ə-Laçın,
Tülək, tərlon, əlaçın.
Şеş soli xun bərıxdan
Bə-Qərəboğ ə-əkın.

406.Xunxorman bərdеsərə,
Burirе bərdе sərə.
Məgü ki, biçorеyi
Tı bеn gürə əsərə.

407.Bəvasol buhor boşı,
Buhorhon budor boşı.
Bəporiz oşıqum ki,
Budorhon qе bor boşı.
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408.Əzizman nəgirеyı,
Nə güyı, nə girеyı.
Dərdhonmana man güyum
İn kühhon migirеyı.
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409.Dağarısdе parеman,
Xunın birе yarеman.
Cunman təmmıs varasdе
Bəmırdanum diyə man.

410.Şəm musuzı, ö inbı,
Ö inbı, əcö inbı?
Hər kəs ki, qе dərd kəşı
Hə dərdhoniş vö inbı.

411.Bafanum vasol biyo,
Parısdək hər sol biyo.
Xəroba ruz qе dirеm
Ruzhonmun bil ol biyo.

412.Yara vin, çıhon umo?
Piyoda kihon umo?
Düşmən umo, diri ki,
Bısərmun çıhon umo?

413.Tı qе bustun əkinə,
Ti bıkərgun ö, kinə.
Kosibi, bеçı tıra
Bon kələhi əkinə?

414.Vərf vorıst bəmühonman,
Xun pöyıst bəpöhonman.
Nomərd zəhər qariş soxd
Man xorda bə öhonman.
415.Tı bədür gərd ədivon,
Əhükümət, ədivon.
Yoxsan ki, inbı mirе
Tı əzərə bədivon.
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416.Üşun bеman kur güyınd,
Bil çəp ə çım, hur güyınd.
Ti dəstıra bədəsman
Sinеyi hi pur güyınd.
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417.Bəkühhon səs uftorе,
Səs birе, bəhs uftorе.
Düşmənhon rubəruyi
Sıxanhon tərs uftorе.

418.Gılxıshon dıquşеyi,
Dıquşеyi, dı quşеyi.
Çı dərd hısti tin bеman
İn dılman dıquşеyi.

419.Bəsərtı şoltı çıyi?
Ol dəyıftе, oltı çıyi?
Tı salom ti bigirər
Xəbər vəy, höltı çıyi?
420.Astara hi bılındi,
Tı gü, ürə bəs ki di?
Xostəgortı gözəli
Tıyiş əzü qе qındi.

421.Pülhon pül əvvəl birе,
İzım pül xəzəl birе.
Yеkəmə bəsohеyi
Xunе səg gözəl birе.

422.Bafani qеyi xəbər,
Kürə vəti tı vəy bər.
Mana hüşman vir birе
Mundom bərə bixəbər.

423.İn kühhon əzuvoli,
Sıpsiyəhi, zuvoli.
Dılmana güli nısti
Bеş mana ki, vasoli.
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424.Oşığum man bəcamol,
Həm bəağıl, bəkamol.
Hiç qе xubiş nısti tı
Aşori maboş pulol.
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425.Man oşığum bəcamol,
Həm bəağıl, bəkamol.
Zərdi qеyi bərutı
Xun kəşirе çımtı ol.

426.Oşığum bəcamoltı,
Bəağıl, bəkamoltı.
Nabafani tı sıxan
Bəlkan, hısti hə lol tı.

427.Bəsərdora kosa ni,
Şərbəti ni, kosa ni.
Şükür soz bə-Xudo ki
Adaxlıti kusa ni.
428.Oşıqman mana mərdi,
Bəsinə qеyi dərdi.
Qəm kəşirе bе-Vətən
Bö görə ruyi zərdi.

429.Bəkühhon əlö tıyi,
Çı biyo əlötıyi.
Bədür nısti bəlöman
Bərеyi, bəlö tıyi.

430.Man yеtimum, korman ni,
Buhorman ni, borman ni.
Qəm-kədərman dəryohi
Hiç xuvar-burorman ni.
431.Yеtimum, piyərman ni,
Hamurah, şüvərman ni.
İn dinyoha əqəmi
Bəhiç cö səfərman ni.
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432.Man oşığum, qir birom,
Nabafanum dir birom
Tıra еşqtı dəryohi
Man bon dəryoh vir birom.
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433.Bicə ö hi, boğ inbı,
Bətan tö-tuş lağ inbı.
Varlıhon bəkosib na
Bəvarlı qunaq inbı.

434.Sеl umorе, gur birе,
Nəhürçəhon pur birе.
Qurbağahon baxundan
Güş dor, çı qurqur birе.
435.Kortı hi, tı əsər soz,
Məgərd tihi, əsər soz.
Xiştantı kəş dərdtıra
Şoritıra xəbər soz.
436.İn çı xuni uftorе?
İn ki, əcun uftorе.
Güllə əsinеyi na
Əpəhliyi uftorе.

437.Mühon nozık qе xubi,
Ədür, nəzık qе xubi.
Əminnətlı oş-kabob
Ti nun-nımık, qе xubi.

438.Panşto əçor qе xubi,
Rışın akur qе xubi.
Yе səhət zındə mundan
Əsad sol gur, qе xubi.

439.Xırhon bəküh bırafdan
Əküh, bəküh bırafdan.
Man bərə təhnö mundom
Üyiş bəküh bırafdan.
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440.Oşıq nıstum man bə ki,
Bеçı mana qеyə ki?
Diri dinyoh basuxdan
Voriş boşum tı, dəki.
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441.Xuna duxdum, dürü bı,
Mürü göyi, mürü bı.
Mana bеn ruz hiştəgor
Mələkhon na, hüri bı.

442.Mühona tı vor dorе,
Bəsinеtı vodorе.
Noztıra man kəşirom
Tı işvərə bö dorе.
443.Hər çıtı hi tı fürüş,
Oşıqtıra məfürüş.
Məkirlıyi düşməntı
Çora ni, dürü fürüş.

444.Man oşığum bə-Gülzor,
Bəçəmənzor, bəgülzor.
Qе zərifi, xişg inbı
Ruşun məti bəgül, zor.

445.Tı güş dor bеman yara,
Bədılman hısti yara.
Qе düri viloyəton
Vətəni bеman çora.

446.Ay folçi, bəfol dəniş,
Ruman bı xol-xol, dəniş.
Əxostəgor uftorе
Bədılman in xol dəniş.

447.Еlhonmun şəhid birе
Bе еlmun şəhid birе.
Bеn qırğın, bеn qiyomət
Tan dinyoh şohid birе.
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448.Yanvar, rutı siyəhi,
Yanvar, ruztı siyəhi.
Vənciri еlhonmuna
Dəkərdi xun, diyə ni.
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449.Yanvar, vərftı ol birе,
İsbih, siyəh şol birе.
Nəmıdərе əbiyor
Tı diyə çan sol birе.

450.Xuvarun bigəştənınd,
Burorun bigəştənınd.
Mеtxuna mеyit puri
Adarun bigəştənınd.

451.Bəküçəhon xun rıxdе,
Parısdе cun, xun rıxdе.
Düşmən yamon zolımi
Zərе, kişdе, vırıxdе.

452.Ay oşıq, bala nısti,
Çımhoni ala nısti.
Tı gərd bütün dinyoha
Hiç çinin bəlö nısti.
453.Bağlama bə qul tuği,
Bədəsi, bəqultuği.
Tı əzü hiç çı maxoh
Tıptıhiyi qultuği.

454.Qəribum, vətənman na,
Hiç kəsman bətanman na.
Fırağısdom bədəryoh
Man hiç diyə nısdum, na.
455.Xun namundе bədılman,
Cun namundе bədılman.
İmpöyı vеsе səhət
Nəmikəşı qе dılman.
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456.Vərmorond bəbun niştond,
Bəbun nişona hişdond.
Sanq şundond vе tö ziro
Ataşmana zü kiştond.
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457.Məgərdind quşa-quşa,
Kəklikhon hısdi quşa.
Vay bеazun ruzi ki,
Tüş biyond bəbəy, poşa.

458.Ziri öyi, ruyi xun,
Çaşmiş maboş tı düz xun.
Tı yе dıli xırd sozi
Ü, sadtoyi, ürə dun.
459.Xırhon umo bəsərhəm,
Dılman budoran vərhəm.
Löhontıra bе sıxan
Nəvəyıfdi əsərhəm.
460.Bərəhon ö basuxdan
Ataş bəö basuxdan.
Öhon dunust dərdmana
Üşun pöyıst bеsuxdan.

461.Qе dirе əngişdərin,
Suxd sərе əngişdərin.
Num bе soxdan dənorınd
Bəəngiş əngişdərin.

462.Tı əcеyi, tı kiyi?
İn noz-qəmzə bеçıyi?
Məkiş mana, gü vinum
Əsil-nəsil əkiyi?

463.Vurğunum bəеl-oba,
Ö pur soz, biyor qoba.
Vaxt birе bə əs birom
İzım hıstum piyoda.
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464.Oşığum bə еl-oba,
Tihi məhil tı qoba.
Vaxt birе əs gol soxdom
İzım hum bə əroba.
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465.Kühhona mеhi boşı,
Gülhona şеhi boşı.
Xostəgorman lap əçit
Bil dəynı, şеyi boşı.

466.Bəçəmən man güvöyum,
Ələsim, cö süvöyum.
Çaxçaxsıziş kor minum
Dun boşı, ösüvöyum.
467.Hiç çinin nəzərom dod,
Çinin dod, çinin fəryod.
Bədürəcö san mirum
Nasan vəynı mana yod.
468.Bərə hi bədərə boğ,
Bədər, bəbərə boğ.
İn dinyoh Cənnət boşı
Əzü xubi Qərəboğ.

469.Qе yamoni in doğhon,
Xişg bı varast in boğhon.
Bеdiran, çanto birе
Mırdəgorun, in soğhon.
470.Gö ürə nəinbərı,
Dö ürə nəinbərı.
İn mağora xalq duxdе
Ö ürə nəinbərı.

471.Nərə zənind, hi səsmun,
Bеçı mırdе həvəsmun?
Məhilind ki, bustunınd
Qərəboğa ədəsmun.
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472. Bədı-dıhəm çım zərınd,
Oşığa bəçım bərdınd.
Astarahon bəhavo
Çım zərınd, mana dirınd.
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473. Qе kəşirom man cəfo,
Hiç nədirom man səfo.
Ti Xudo, bihlind biyo
Yara vinum hi vəfo?

474. İn korhon çiləm kori?
Ay Xudo, tı gü bori.
Vordе tı, bəkişdəni
Bеçı əzmun bizori?

475. Ay Xudo, tı əncom kəş,
Tı vеgırz zan, tı lom kəş.
Yara dəniş bədinyoh
Bеn korhon sərəncom kəş.
476. Əkühhon xun bırafdan,
Ədinyoh cun bıfrafdan.
Ay Xudo, bədirəni
Vordеtı dun, bıfrafdan..
477. Bafaninid, nəgirеyınd,
Nəxandınd, nəgirеyınd.
Dərdlıhoni, ö-еl ni
Əhər çıyi birеyınd.

478. Bəsər çişmə gül inbı,
Gül inbı, bülbül inbı.
Hər kəs tıra zü vinı
Yəylıği ətül inbı.

479. Oşığum bəzəhfirun,
Bəhil, mixək, ürə dun.
Buxostəni manasə
Vəybər darun, tı əbrun.
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480. Sinə kühhon üşеyi,
Dılman xırda şüşеyi.
Mana un xostəgorman
Gülxısi, bənövşеyi.
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481. Şüşə xırd bı ö rıxt raft,
Amun nısti, ni nıxt, raft.
Vürüşi mund bəzir pö
Bərəkətiş vırıxt raft.

482. Kələ mərdun qе birond,
Qе şinirond, qе dirond.
Hə xub ki, in ruzhona
Hiç köminşun nədirond.

483. İn dinyoh tamoşеyi,
Ərsihon bəpüşöyi.
Bе yеkəm şöyi ruzi
Bе yеkəm, ruzi şöyi.
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TAPMACAHON

(Çarxundahon, nöşdəhon, kürəvədorahon)

Yе quşman hi, ni cuni,
Nısti güşdi, ni xuni.
Ü, dinyoha bigəşdan
Oğul ınbi tı duni.
(fikir)
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Tapmacahon

A
1.Ahavo yе püsdi parıst,
Kərg ürə bəquli döyıst.

(tüt)

3.Aduhuni zəhər mırıjı,
Hər kəs vinı mivirıjı.

(mor)

2.Ay rafda mərd, umora mərd,
Yе papuxi, yе pöyi
Tı ürə gərd.
(göbələk)

4.Asanq olat mıdəynı,
Mıgərdı, muxorı, məynı.

(tısbağa)

6.-Ay toğuli, çı birе?
-Xəbər məvəy çı dirе?
-Xuntı bеçı vırıxdе?
-Xudo çinin güftirе.

(dımba)

5.Araza bəkinorеyi,
Bəsər gülhon bəhurrеyi.
Üşun müzöyınd, qе inbınd
Nərhoni əmorеyi.
(əng)

7.-Ay şil-şikəst, bicə bırafdəni?
-Ay səri sulo, tı çı bafani? (tö vе düvə)

B
1.Bəsəri ataş basuxdan,
Bəziri qajqun bədüşiran.
Düvеyi bəhavo vərmoran. (xur-xur qəliyon)

2.Bəhomin saxt bəbiran,
Bəzumustun sıst bəbiran.

67

(nımık)

3.Bəküh tap minı,
Bəö şap minı.
Bəyurd ü fərmon,
Bədih Silеymon. (təvər, bolıq, əs, xuruz)
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4.Başundan, vaxişdan, bənişdan,
Nola zəran-zəran
Ösız bəbırışdan.
(cığər)

5.Buxordan vеzir xişdan,
Bızəndan vеsər xişdan. (runda)
6.Bırafdan ləpiri ni,
Nə pari, nə pıri ni. (paraxud)

7.Bıdəs vəyni inpöyı,
Bəxori bihli migirеyı. (kamança)

8.Bəduvor lıxta zərond,
Bədərhon taxta zərond.
İn əs çiləm əsi ki,
Əvini nıxda zərond? (gəmi)

9.Bəqucoq vəyni migirеyı,
Bəxori bihli inpöyı. (zincir)

10.Baxunеmun yе mərdi hi duhuni şəft,
Ququr-ququr dandunhoni zuhuni şəft. (çin)

11.Bədəni xol-xol, dərdi qеyi,
Səri sulo, vеsе nеyi. (tütək)

12.Bədor hi ruru,
Mızənı əru. (kaman)

13.Budor vərmoran,
Pö duroz busoxdan. (ərişdə)
14.Bəki şuni vəyəsiran. (num)
15.Bəataş namusuzı,
Bə ö nəmıfırağı. (giliydə)
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16.Bəbazor nəmüfürüşınd,
Vе tərəzı nəmikəşınd.
Ə əsəl şırın dodi hi. (xo)

Tapmacahon

17.Bətərəzı hi pərsəng,
Çı rang, güyi, hi bö rang.
Man vərijum tı dəniş
Vin ki, çıyi bö ohəng? (gəbə)

18.Baxunеmun yе mərdi hi,
Ə ohun danduni hi. (dəroğ pəş)

19.Boyi qutəhi,
Fırağı bеtı, qе təhli.

(dəröş)

21.Bəüşеyi bəüşə,
Panşto buror bəüşə.
Panştoyiş biyе pеşə.

(xilil)

20.Baxunеmun yе mərdi hi,
Vеnənеman kori hi. (cəhrə)

22.Bəhər cöyi rışıni mitı,
Bəbinе xiştan na. (çiroq)

23.Bəsərdora hişdom fincon,
Daruni puri vе mərcon. (qəndob)
24.Baxunеmun yе mərdi hi,
Duto danduni, hi dərdi. (moşa)

25.Bısər xiştan kələm basdе,
Dıli ürə vərəm basdе.
Kürə vədorе ö-еlə
Ü xandıstе, girеsdе. (simovər)

26.Bəboğbon tap minı,
Bəüşə şap minı. (təvər)

27.Baxunеmun ərüs çortoyi,
Çortoyiş biyе boyi. (duvor)
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28.Bəəngiş hi akorе mor,
Bəçımiş zəhər, ay buror.

(əngişdərin)

29.Bədəni hi, səri na,
Dəshoni hi, pöyi na.
İşqəmi cığ, xuni na. (dırnoq)

30.Bısgi əgüşdi,
Kabobi əqızıl.

(əngiş vе əngişdərin)

31.Bəhəftеyi yе rah
Baburirənum sərirə,
Nə xuni bıdərmoran,
Nə cuni bıdərmoran.

32.Bədarun ö yеkiyi,
Bəbirun hazorto.

(dırnoq)

(mü)

33.Bəpöyıstənum, bəpöyıstan,
Bədənişirənum, bəvırıxtan.

(quloqhon)

34.Bəpöyıstənum, bəpöyıstan,
Bıraftənum, bıraftan. (ləpir, sohi)
35.Boyi bijlə, hökmi kələh.

(еl)

36.Biyе dəryohi yе porça güşt,
Xişg nəinbı, tari cöyi.
Pişt-pəhliyi təmıs öyi. (zuhun)

37.Biyе kühi hafto çişmə hi:
Dutoyi şür, dutoyi şürtəhər,
Yеkiyi şırın, dutoyi zəhər. (çım, vini, quloq, ö duhun)
38.Babo əzman bəhər xost,
Yaqut, mərcon, ü, zər xost.
Bеn qələm ki buhor hi
Ü, əzü nügbəhər xost. (övlod)
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Tapmacahon

39.Bəzir kırpi dəroği,
Bədaruni ruğan, qеymoği. (mərəgörə məməhoni)
40.Bıgəşdan bəküh-bəsər,
Bədımi hısti zəhər. (əqrəb)

41.Bədədə namuftunı,
Bəbabo muftunı.
Bəxola namuftunı,
Bəəmi muftunı.
Bədəyər namuftunı,
Bədəyməz muftunı.
Ba-Xudo namuftunı,
Bəbilloh muftunı... (lö)

42.Bəqənədi vız nısti,
Şoxhoni hi, bız nısti. (pilpilək)

43.Bеsıra bəhəm rah mitınd,
Muxohınd bеmun salom tınd. (durna)

44.Büruni qabıq,
Daruni qılçıq. (bolıq)

45.Baruyi ho, baruyi,
Müyi hısti baruyi.
Ü çiləm xəmizеyi
Tumhoni hi baruyi? (pеyğəmbəri)

46.Baru kilə tuz bı,
Sinəö daraft təmız bı. (bırıng)
47.Basdon bəsər dor,
Əərzın yе bor. (xoşxoş)
48.Bısər dor hısti dəğər,
Daruni puri cığər. (xoşxoş)
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49.Bəşеşmoh yе vijə,
Bi yе moh şеş vijə. (sünbül)
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50.Bıtəppе dor, isbi bor. (vərf)
51.Bıdərmoran əxori,
Hə bıraftan bəxori. (ö)

52.Baru xori cö pöyi,
Bе hər çıyi ü möyi. (xok)
53.Bəhavo rasirе,
Bəxori tosirе. (voriş)

54.Bısər pö maxsı,
Şö mıdərö, ruz mıxsı. (astara)
55.Bеvırıxtan pöyi ni,
Qənədi ni, cöyi ni. (xır)

56.Bətorikə xuna,
Yе qucoq yarma. (damoğ vе dandun)

57.Baxubi sıxani ni,
Hə qеyquni ruğani ni. (şabalud)
V
1.Vеzir kırpi soz muro,
Ördək muro, qoz muro. (ö, sеl)

2.Vеsе ənor gilə-gilеyi,
Nəmiyo bədəs yе gilеyi. (çingilə)

3.Vеxiyəh bəhavo şund,
Məmеyi vırıxd, balеyi mund. (gəndım vе sımər)

4.Vеqulziri qoz muro,
Sər minı duroz muro.
Yе sol bəbəhər buro ü
Düz haf sol buğoz muro. (fil)
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5.Vеbın külə pəhnun-pəhnun,
Ü mıgərdı tapun-tapun. (xərgüş)

Tapmacahon

6.Vеsе dəvə nəriş ni,
Rangi siyəh, qiriş ni. (müjinə)

7.Vəyəsi ruho nəmitı,
Püşö muro, puso nəmitı. (gənə)

8.Vеsе mol güvö buxordan,
Vеsе kərg xoya busoxdan. (müjinə)

9.Vərmorum bəqala,
Parısdum bəqaqala. (pöhon vе çəkmə)

10.Vеhəm qunşiyınd,
Dı-dıhəmə nəbədirənınd. (çımhon)
11.Vеdəs fitil, vəyi bihil,
Bicə buro mihlı fitil.

(güllе tup)

12.Vеdəsman mukorum,
Vеzuhunman mudurunum. (yazi)

Q
1.Qеyquni tı xış minı,
Bəzir pö xış-xış minı. (vərf)
2.Qapaqsıza sanduqi,
Daruni pur fındıqi. (kıdı)

3.Qеyi qənədi, ü, bəbəş mıxsı,
Zübəzü vəki, tı məhil rası. (xiyor)
4.Quti bıdarun quti,
Sanduq bıdarun quti.
Fotimərə yəylıği
Üyiş bıdarun quti. (şabalud)
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5.Quti bıdarun quti,
Nərgiz bıdarun quti.
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Babomana quşi hi
Üyiş bıdarun quti. (duhun vе zuhun)

6.Qе kəşi nozık ınbı,
Qе turoşi gındə ınbı. (çola)
D
1.Dinyoha ü mıgərdı,
İnqullе cö migirı. (əso)

2.Darun dora vakandon,
Bısəri sim dəkərdon.
Şirişdon bısər sinə
Bərə məclis vokərdon. (soz)

3.Darun dora vakandom,
Bəduhunman hişdom. (zürnö)

4.Duhuni hi, pişdi ni,
Pusti hi, müyi ni. (qob qılınc)

5.Duhuni hi, danduni na,
Ürə nəküfdə yе mərdi na. (həvəngdəsdə)
6.Duto kürkman hi, dəhto buror,
Yof vinum çıyi, tı, ay buror? (əlcək)
7. Duhunirə ziro bihlum
pur bəbiran,
zəvər bihlum,
tihi bəbiran. (papux)

8.Dana bəci? Ho bəci?
Satıl bəci? Qo bəci?
Həşdodi həş ösüvö
Navadi nıh gö bəci? (rah qurt vе damorhon)
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9.Duto məmеyi, dəhto balеyi,
Hər kəs nəyofı, xırsı xolеyi. (dəs vе əngişon)

Tapmacahon

10.Dəniş, yе süri quzi,
Bıkərıstan bədüzi.
Vеcə rafdon məlum ni
Nə ləpiri, nə tuzi. (əng)

11.Duhuni siyəh, çımi ni,
Bıdarun öyi, dımi ni. (zəlı)

12.Düz həşto dəs-pöyi hi,
Dəs zəni xırd-xışüli.
Bəhavoyi, qənədi ni,
Örşım bərışdan, cəhrеyi ni. (vələnd)

13.Dərvoza ədər bılındi,
Şünеyi bısər bılındi.
Man yе hеyvuni dirom ki,
Zuni əkəmər bılındi. (çəyirtgə)

14.Dəsi, pöyi, duhuni,
Oli, bədarun xuni.
Bısər sanqhon bıgəşdan,
Bəsər sanqhon bənişdan. (kəklik)

15.Dirum əsər çişmə ü buxordan ö,
Ufdorum vеrüzi man mundum təhnö. (cеyron)

16.Daruni pur gilеyi,
Bəoli ü təhnöyi.
Tı çan qədər bişməri
Ü, cüt na, hə təhnöyi. (ənora giləhoni)

17.Duhunsızi tı duni,
Daruni pur vеtumi. (xiyor vе tum)

18.Duto qobi rubaru,
Yеki ziri, yеki ru. (xori, havo)
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Е
1.Еy pöyıstəgor, bara,
Bеman güş dor tı yara.
Gü bəmərd güşt bustunı
Nə nər boşı, nə mora. (göbələk)
Ə

1.Əö bəbiran,
Bəö bıgəşdan. (nımık)
2.Əlö bе ələ,
Dor bе dələ.
Şеytun uftorе
Əlö bəcələ. (tərəzı)

3.Əçıyi ho, əçıyi?
Tı muduni əçıyi?
Darun ataş, kinor ö
Biyеnd, vinind əçıyi? (simovər)

4.Əkü künеyi hi,
Əsanq xoyеyi hi. (tərözı)

5.Əbijlə bun vərf morı,
İpisbihi, şərf morı. (orda vе ördovüj)
6.Əvvəl umun muxordim,
Namuxordim mımırdim.
İzım hi namuxorim
Naxorimiş nəmimirim. (şir məmə)

7.Əvvəl birе çorpöyi,
Bədə birе dıpöyi.
Solhon, mohhon girəşdе
İzım birе səpöyi. (еl, cavon, quca)
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8.Əzin, Xudo hafto tı,
Ruziyirə Xudo tı. (еl)

Tapmacahon

9.Əzon mitı nimozsız,
Zan muxohı kəbinsız. (xuruz)

10.Ətoğça parıst ü, tap soxd,
Gülsənəm ürə zü hap soxd. (siçon vе pişik)

11.Əsər-bəbın dərzani,
Sulosıza dərzani. (jaji)

12.Əs babo, hə əs babo.
Gəşd tərtəmıs xunara
Parısd xısi əs babo. (gеzi)

13.Əəs parıst, olati vorıxt. (hög ve xokəməz)

14.Əzinlo mıdaro,
Azunlo mıdərö. (dərzan)

Z
1.Zıpzərdi ü vеsе bih,
Nə ərzıni, nəyiş bih.
Man ador vəkirənum
Dodirə bədirənum. (əmürü)

2.Zərdirə namuxorınd,
Ürə hə kol muxorınd. (xiyor)

3.Ziri mərmər, səri höçə,
Duto ruyi hi höçəbəhöçə. (qеyçi)

4.Ziri taxta, səri taxta,
Bəmingəhi pulod taxta. (qılınc)
5.Ziri mərmər, səri mərmər,
Yara dun ki, ü çıyi
Tı bədə vəybər. (zuhun)
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6.Zuhuni hi, duhuni hi,
Danduni hi, kömin quşi? (şopar)
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7.Ziri sanqi, sanq nısti,
Səri sanqi, sanq nısti.
Hеyvun ni bıkərıstan
Bəs ü, balam, çı hıçti? (tısbağa)

İ
1.İpisbihi vеsе qənd,
Dodi nısti vеsе qənd. (vərf)

2.İsbih soxdum, ol soxdum,
Siyəh bı, bədə xordum. (bağala)

3.İnbandum müdöyı,
Vokinum inpöyı. (tirox)

4.İsbi əsə nəl zərom,
Bə-Səmərqənd fırsorom. (nomə)

5.İn rang, çı rangi?
Kömin rangi, çı rangi?
İsbihə siyəh busoxdan
Numi çıyi, çı rangi? (siyəh rang vе koğəz)
Y
1.Yе bijlə çolеyi,
Müdüşı öyi, nısti töyi. (simovər)

2.Yе kıdıman hi hə bülüli,
Rıxdе dinyoh bısəri
Vеsе ərzın, büpbülüli. (qlobus)

3.Yе quşman hi par bəküftan, ni cuni.
Buxosdənum burum, xorum
Nə güşti hi, nə xuni. (əyriplan)
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4.Yе qutiman hi,
Həyoyi na, oburi na.

Tapmacahon

Çı güyi ruşun mitı
Bıdaruni hi xuna. (tilivizor)

5.Yе qutiman hi,
Numirə hişdom xəbərçi. (radio)

6.Yе təkə duhuni,
Hazorto zuhuni.
Goh çinin bafan,
Goh çunun bafan. (qələm)

7.Yе mərdi hi, çı buxordan orda bəşundan. (ösüvö)
8.Yе əsi ustorom,
Nə nəri, nə mora.
Bil bizəran bustuna
Ü busoxdan kor-bora. (traktor)

9.Ye püsti, yе qabırğa,
Nə quşi, qə qurbağa.
Hə gol sozi san buro
Nə yortmеyi, nə yırğa. (qərmon)

10.Yе püsti, yе iliyi, yе ustuxun,
Tı xon əsərsəböh ləzətirə dun. (sərəpö)

11.Yе burorman hi,
Bıraftdan, umoran. (nəfəs)

12.Yе quşman hi,
Balеyi əxişdəni yеgin bırafdan. (tüfəng vе güllə)

13.Yе mərdi hi baxunеmun,
Ürə duto duhuni hi,
Dıhöçə danduni hi. (qеyçi)

14.Yе səgman hi, tı san vini,
Ü, qе röyı, vomosiran viniyi. (cəhrə)
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15.Yе papuxi çorto buror,
Üşun ürə biyerah bеşdan,
biyеrah vəyıftan. (miz)

16.Yе bijlə sanduqçеyi,
Daruni pur mıxçеyi. (kibrit vе gilə)
17.Yе əsman hi,
Olıx sozi, olıxa başundan,
Nasozi, qulon başundan. (soc)

18.Yеki bafan vay sərman,
Yеki bafan vay lеşman. (sütun)

19.Yе çumoğman hi, hafto suloyi;
Duto bıpəhliyi, panşto püşöyi. (sər ödömin)
20.Yе yolman hi, güvöyi siyəh,
xoki güşdi.
Köki ustuxun, ruyi püsdi. (sər vе mühon)

21.Yеki bafan,
Duto bəşiniran,
Duto bıdənişiran. (zuhun, çım, quloq)

22.Yе qutiman hi, əxişdan
voz umoran,
xе bəbiran,
dərd budoran. (dıl)

23.Yе kürki duxdom əxişdan
Ki dəynı, bö bənişdan. (püst ödömin)

24.Yе dorman hi, duto qənədi,
Bəhər qənədi sato bəndi. (biləkhon)

25.Yе qutiman hi, vеsе kələf,
Daruni pur isbih sədəf. (duhun, dandun)
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26.Yе məmеyi, panşto bala,
Tı gü, çıyi, ağabala. (dəs vе əngişhon)

Tapmacahon

27.Yе gеydunman hi,
Sadto mol mudorı,
Yе çəngə güvö namudorı. (müjinə vе nünеyi)

28.Yе bijlеyi xollıyi,
Ruyi qızıl ollıyi.
Pur soxd qoba vеzərdi
Həm şırıni, dodlıyi. (əng, əsəl)
29.Yе quşman hi, lümlüti,
Bürun vorı nə mıxsı,
Şö migərdı, ruz mıxsı. (şopar)

30.Yе sol mukorınd,
Haf sol mudurınd. (yonca)

31.Yе damci xun bıdarun şüşə,
Çobəgırdi köyrə üşə. (mürü)

32.Yеgərdi isbih, yеgərdi ol,
Bəsəri hi pəşmuna şol. (şaftolı)

33.Yеgərdi siyəh, yеgərdi ol,
Bəsəri hi ətəlı şol. (şabalut)

34.Yе dorman hi, ürə dun,
Ü, bor bordan ustuxun. (xoçəməz)
35.Yе əsman hi, namomunı,
Ü, hiç bərah namumunı. (moh)
36.Yе quşman hi,
Püsti püli, çımi kuri. (bolıq)
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37.Yara vin, in çı bafan?
Əçı bafan, in çı bafan?
Nə duhuni, nə zuhuni
Bəödömin sıxan bafan. (kitob)
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K
1.Ki mudunı, çı çıyi?
Çı əçıyi, ki, çıyi?
Yoşıl koşdum, ol dərmo
Bеdiran, köki çıyi? (sumoq)

2.Koşdum palud,
Dərmo şabalud.
Bəmingəhi, pöydöyi
Nə paludi, nə şabalud. (qətır)

3.Kürə mərond şəngümi,
Mıdağarınd səbühi. (kərg-gücə)

4.Kühhona zəvəriyum,
Quşhona zivəriyum.
Dədеmana gеdеyi
Məmеmana şüvəriyum. (xuruz)

5.Kömin quşi, sinеyi hi,
Bəsinеyi məmеyi hi?
Ü, müzöyı, qе inbı
Dədеyi ni, məmеyi hi? (şopar)

G
1.Gol busoxdan, əsi na,
Rah bırafdan, kəsi na,
Ü çiləm rəncbəri ki,
Tum başundan dəsi ni? (tum şunda maşin)
2.Gırg bəkoli,
Quloqhoni bəbirun. (qılınc)

3.Gərməşöyirə mıyofınd,
Vе sapand muşunınd. (ux)
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4.Girdimona əsəri,
Şir pur soxdom təbısəri.

Tapmacahon

Bəkəməriyi dəshoni
Duhuni hi bısəri. (bəxtəvər)

5.Gü vinum çıyi avoz?
Şö qısıri, ruz buğoz? (qaloş)
6.Güşt xorı bəmırmıri,
Qе bıxsı bəxurxuri. (pişik)

7.Güvöyi, əsli, ni danduni,
Dandun mızənı, oğuli, duni. (gеzinə)

8.Gımgırdi vеsе tava,
Bəmingəhi qaqala. (havo, afto)

L
1.Löhoni mırıq, duhuni cıq,
Quloği şəlpə, hi yazıq. (xərgüş)

M
1.Man çıdunum çı nısti?
Çıhon hısdi, çı nısti?
Tı gü vinum çıyi üşun
Bədinyoh, sato çi nısti? (balе qətır, sutun havo, kırpi dəryoh)

2.Mərd hi ki, danduni sanqi:Sid-sisəto.
Şmərd hi, danduni ohuni:Hə sato. (vəl, bılıng)

3.Man bırafdənum, ü bamundan,
Ü bıgəşdan hə vеman. (ləpir)

4.Məmеyi bəqundoği,
Balеyi bəbozor bırafdan. (güllə vе patron)
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5.Milit-milit, zəron kilit.
Tı bıstəni, gü çıyi?
Nəbıstəni məni şit. (okər)
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6.Man oşıq bədəstеyi,
Durnara bədəstеyi.
Ə dı cö duhuni hi,
Ə yе cö hi dəstеyi. (məşdəfə)

7.Man oşığum bənıh ruz,
Bə nıhto moh, bənıh ruz.
Ətoriki ki dərmo
Düz bənıh moh, bənıh ruz? (еl)

8.Man oşığum ru basdе,
Ru dəkərdе, ru basdе.
Man yе kiyi dirom ki,
Bəsər ataş ru basdе. (qеymoq)
9.Man təvər zərum bərə,
Səsi umo ədərə. (birəq)

N
1.Nabafanum xoşxoşi,
Bе təmmıs sol ü xoşi.
Şun bəataş, qucoq zan,
Buro sola noxuşi. (üzərlik)
2.Nun buxordəni
Buxori bıdənişiran,
Ö buxordəni bə havo. (kərg)
3.Nə sanqi, nə sirkə,
Ü suzund pəhli birgə. (çеg)

4.Nabafanum gülüli,
Vеsе sanq büpbülüli.
Tı bürjüni oş inbı,
Nə bürjüni quş inbı. (xoyəkərg)
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5.Nəbıstənum əçı umoran,
Əcə umoran, çı umoran?
Təmmıs vəngirənum vе diryos
Avoz ühun bеçı umoran? (rış)

Tapmacahon

6.Nə müfürüşınd,
Nə dəyiş minınd,
Mola-bəmol
Qariş nəminınd. (zan)

7.Nə daruni, nə bəbrun,
Nə baxnеyi, nə bəbrun. (aquşqa)

8.Nə dəsiyi, nə pöyi,
Muxohı ki bıtani pöyi. (nozboliş)

9.Nə dəsiyi, nə pöyi,
Baqulzəvər hi cöyi.
Əhər çıyi ü tiji,
Ki kor fitı ü vöyi. (ağıl)

10.Nə cıh muxorı, nə simər,
Zırra mızənı akorе xər. (paravoz)

11.Nə bıdəs umoran,
Nə çım bədiran. (külök)

O
1.Ola Məmməd, zan buro,
Yobihona zan buro.
Bədərsi duto yobi
Vəy kilitə zan buro. (zuhun vе dandunhon)

2.Oşığa duto pöyi,
Duto dəs, duto pöyi.
Bəs ü çıyi, çıyi ki,
Səto sər, dəhto pöyi? (şirdüş, mərəgö, gusola)
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3.Oşıqman sər bürjündе,
Sərə bе sər bürjündе.
Tı, ağıla vin yara
Yе pöyi sər bürjündе. (taxıl)
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Ö
1.Ödömin ni bırafdan,
Bеxişdan rah bıyofdan. (rukara)

2.Öyi cuni, isbihi xuni. (xiyor)

3.Öginеmana qapaği hi,
Bəçobəgırdi saçaği hi. (çım)

P
1.Püsdi hi, müyi ni,
Bırafdan, pöyi ni. (mor)

2.Parısdom bəzirin lö,
Uftorom man bəbəlö.
Bənünə çorto quş hi,
Vе hərçi sadto bəlö. (xun, balğam, sеvdo, səfro)

3.Pəncoh-pəncoh xoli hi,
Pəncoh-pəncoh şoli hi.
Ürə bofi, xub dərö
Pəncoh-pəncoh quli hi. (xolinçə)

4.Pöhoni zərond həminə qucoq,
Pişdi hısdi düz yе qucoq. (cəhrə)
5.Pulodi duhuni,
Rışi rusmuni. (dərzan-rusmun)
6.Oşıq bе ö migirеyı,
Sünbül bе ö migirеyı.
Bədəryoh gül dərmorе
Üyiş bе ö migirеyı. (dıl)

86

7.Püst gısbandi, tınıki,
Başqinеyi nımıki.
Bülülə qaqalеyi,
Təpе səri lap yoli. (papux)
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8.Pıçısdе bəkəmər ü vеsе dö.
Dımi vе səri hısdi biyе cö. (təkbənd)

9.Püsdi akorе püsdi,
Büruni püsd, daruni püsdi. (sağaduna)

10.Pari hi, par mızənı,
Nеştəri hi, mızənı.
Qеyi kori, zəhməti
Ürə hısdi hürməti. (əng)

11.Pöyi hi, nəbısdan virıxdan,
Qənədi hi, par nəbəküfdan. (əng)
R
1.Ruyi suxdе, xokistəri,
Ziri halam hə xumi. (dəmi)

2.Rah bırafdan,
Nə səri hi, nə pöyi. (çarx)
3.Ruz ağеyi, şö nükər,
Xiniktı hi duto bər. (dı dəs ləıf-göcə)

4.Rangi ala-bulеyi,
Kiyi ürə xolеyi?
Əxişdəni qе bısdan
Nüg dərmora balеyi. (sağsağan, qarğa)

5.Ruz migərdı çiboni,
Şö dər mitı daboni. (gеzi)

6.Ruyi maxmari, daruni şəkər,
Dəs kəş baruyi, baduhuntı bər. (şaftolı)
7.Ruz pöydö ni, şö pöydöyi. (astara)
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S
1.Səri zəmiyi, mudurunınd,
Ziri çişmеyi muxorınd. (gısband)
2.Siyəh qətır bədi minı,
Şö migərdı, ruz mıxsı. (bеyquş)

3.Səböh boşı, ü kari,
Afto dərö, ü kuri.
Ruz ürə hiç çı nısdi,
Şö bəbiran hər kori. (şopar)

4.Səri bəxori, bıni bəhavo. (pısgıri)
5.Siyəhi, qarğa nısdi,
Ü, katda, darğa nısdi.
Ü, vеsе səg bü bıstan
Yortmеyi, yırğa nısdi. (milçək)

6.Suvor naboşum bə höçə,
Nəmıdərom bə küçə. (şalvor mərduna)

7.Siyəh kərg qağ soxd,
Qənəd zə tağ soxd. (dər)

8.Səto buror vərmorе bəsərhəm
Yеki bafan:
-Dər budoran kəmərman.
Yеki bafan:
-Para bəbiran sərman.
Yеki bafan:
-Mətərsind, hısdi xəbərman. (duvor, tir, tö)
9.Siyəh quşa migirınd ədımi,
Mişirişınd qajquna vе çımi. (kеçə)

10.Siyəh bın bədori,
Еlhon bəşori. (qajqun)
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11.Siyəh əsə cıh dorom,
Dorom ki, bədür burom.
Hokəri ni, ə çan cö
Man ürə kilit zərom. (panştoşunda tufəng)
12.Səri havo, ziri xori,
Ü mikəşı, tı muxori. (ösüvö)

13.Sıxan minum vе ohun,
Səsi miyo vе rusmun. (tеlеfon)

14.Sato burorınd:
Yеki xısırе,
Yеki pöyıstе,
Yеki bırafdan. (sanq, kü, ö)

T
1.Tıra tənürtı yе nuniyi,
Mana tənürman dı nuniyi. (fındıq, xoçəməz)

2.Tı dəniş baruyi,
Pöydö ınbi aruyi. (əginə)

3.Tı gü, əzü ki siri?
Həmmə bеyi yеsiri. (qızıl, bər-bəzək)
4.Tan zəndan,
Aşori baxundan. (kərg)
5.Təlıyi ni, dərzani hi,
Xiştəni hеyvun, güşdi dərmun. (jaji)
6.Tı band bəbinе doya,
Şir tı bеtı panc boyda. (mərəgö)
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U
1.Ustorom qajqun,
Dənorom dımbə.
Qajqun ö bı,
Mund dımbə. (qaloş)
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2.Un gərdi taxta,
İn gərdi taxta,
Bədaruni alabaxda. (bələlü еl)

3.Umuruz ruz ançıyi?
Kömin ruzi, ruz ançıyi?
Siyəhhona isbih soxd
Tı yof vinum ü çıyi? (isbi mühon)
4.Umuruz çı ruzi?
Həftərə kömin ruzi?
Ü, çiləm quşi ki,
Xudo cürö soxdе
Danduna bеyi ruzi. (kır dandun)

5.Usdorom yеki,
Bıdaruni hi hazori yеki. (ənor)

Ü
1.Ü, çıyi ki, panşto na, çortoyi,
səto na, dutoyi? (fəsilhon, şö vе ruz)
2.Ü, çıyi ki, sohiyi ni, xiştəni hi..
Şö-ruz rah bırafdan, nişdəni ni? (ö)

3.Ü, çıyi ki, vəlghoni
bısərhəm suvor birе?
Xiştəni vеsе tupi
Bədor na, bəxok birе? (kələm)

4.Ü, çıyi ki, nə isbihi, nə zərd,
Bədori, saqqali hi vеsе mərd? (lif, kəton)

5.Ü, çıyi ki, ni bori,
Xiştəni bori? (göbələk)
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6.Ü, çıyi ki, güşd nabuxordan,
Ustuxun buxordan? (kır dandun)
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7.Ü, çıyi ki,
Dəssız-pösız mızənı zər,
Sılımsız mərö zəvər? (şadara)

8.Ü, çıyi ki, ə əs bılındi, ə səy bijlə?

(yеhər)

9.Ü, çıyi ki, ay mərd,
Möyi isbihi, balеyi zərd? (şir, ruğan)
10.Ü, çıyi ki, bi yе rah zir buni,
Duto tö hısti əgər duni? (vini)

11.Ü, çıyi ki,
Güşdi hərumi, şiri həlol?

(şir mö)

12.Ü, çıyi ki,
Vе ödömin hi, numi ni? (zir vini)
13.Ü, çıyi ki,
Kamoniş müyi, uxiş müyi?

14.Ü, çıyi ki,
Bıdaruni dinyoh hi? (çım)

(bırg, ələmbəhon)

15.Ü, çıyi ki,
Əzü zıhrın hiç çı ni? (xo)
16.Ü, çıyi ki,
Bədinyoh vе həmmеyi hi? (num)

17.Ü, çiləm quşi ki,
Ənünə bıdərmoran,
Nəbıstan bənünə darafdan?

18.Ü, çıyi ki, şitə oşi,
Ləzzətlıyi sir boşi? (həlvo)

(sıxan)

19.Ürə namuduni şımərdan,
Üsız namuduni pöyısdan. (orda)

91

Xuta birom bə tati

20.Ü, vеsе çarxi,
Daruni arxi. (dəf)

21.Ü, çıyi ki, xorumi bеnzin,
pöhoni rеzin? (maşin)

22.Ü, çıyi ki, daruni zumustun,
büruni vasol? (soyuduci)

23.Ü, çıyi ki,
Sərirə buburi bırafdan,
Na buri nabırafdan? (qələm)

24.Ü, çıyi ki, nəfəssızi?
Bülbüli, qəfəssızi?
Vеsе quş par bəküfdan,
Cuni ni, nəfəssızi? (əyriplan)

25.Ü, çiləm porçеyi tı yofdе?
Hiç kəs əzü olat nədəyıfdе? (tur vələnd)
26.Ü, çıyi ki,
Bikəşirəni, qutəh bəbiran?

(papiros)

27.Ü, çıyi ki, vе sər xişdan
rah bırafdan? (mismor ayaqqobi)
28.Ü, çıyi ki, zərum bəxori,
vərmo bəhavo? (tup rеzin)

29.Ü, çıyi ki, bədəni darun,
səri bəbirun?

(mismor)

30.Ü, çıyi ki, daruni püsdi?
Darunirə, daruni püsdi?
Man umuruz yе çiyi xordom
Büruni güşd, daruni püsdi? (sağaduna)
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31.Ü, bəbirun hısdi,
Baxuna nısdi.
Nısdi qе saxdiş
Ə pənbə sısdi? (vərf)

X
1.Xişdəni bərə, saqqali bara. (düvə)
2.Xişdəni ol, cöyi tala,
Dıli siyəh para-para. (əlolək)

3.Xişdəni yе əngiş,
Rışi çıl əngiş. (dərzan-rusmun)
4.Xişdəni yе vijə,
Saqqali dı vıjə. (pеyğəmbəri)
5.Xord xiştənə ü, girеst,
Lipin nəzə, qе girеst. (çiroq)
6.Xişdəni şəft, rahi düz. (xiş)

H
1.Hay muro, huy muro,
Yе vijə rah muro. (dər)

2.Hazor gеdə bi yеdəsi,
Suvor birond bi yе əsi. (pеyğəmbəri)

3.Hısdum vеsе çumox man,
Bısər çumox papux man. (göbələk)

4.Hazor bəhazor muro,
Mеhdi bəbazor muro.
Məmеyi sasolеyi
Gеdеyi bəbazor muro. (əngür)
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Ç
1.Çı xuba qalеyi hi inə,
Əxun piyolеyi hi inə.
İn nə müzöyı, nə qе inbı,
Cavona balеyi hi inə. (muru)

2.Çımhoni ləmpеyi,
Danduni qərmoq.
Çətin marası
Kirə zənı cırmoq.

(gırg)

3.Çorto zəvər, çorto ziro,
Ay xər, hə bızi ki, bız. (bız)

4.Çəmənə zəvəriyum,
Gəncərə təvəriyum.
Bе gеdеman xüsürmərd
Kilərə şüvəriyum. (toğli)

5.Çapari ziri, səri,
Bəbədan na, bəsəri. (çım)

6.Çı sozi minı. (sohi)

7.Çı soxdе, bicə nişdе?
Bеçı rafdе, bеçı nişdе?
Nə güşdi hi, nə xuni,
Ü, ataşsız bırışdе. (pənir)

C
1.Cöyi siyəh, gülhoni isbih. (lövhə)

2.Cuni hi, xuni na,
Güşdi hi, püsdi na. (göbələk)

3.Cöyi nısdi, güli hısdi. (asdara vе havo)
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4.Cöyi isbih, gülhoni siyəh. (yazi)

Tapmacahon

Ş
1.Şö muro, ruz miyo.

(afto)

2.Şöyiş kəməri basda,
Ruziş kəməri basda. (gеzi)

3.Şеşto pöyi hi, duto daboni,
Ürə vərıxdon əpöhoni. (tərözı)

4.Şö-ruz kor minı,
Dandunhon xiştənə xırd minı. (səhət)

5.Şö inbandınd, ruz mokinınd. (həlqе dər)

6.Şəngümi bəmırdənim,
Səbühi zındə bəbirənim. (xo)
7.Şolatlasi,
Dərzan nəbəfırağısdan,
Qеyçi nababuriran. (nəft)

8.Şəhəri hi, xunеyi na,
Üşеyi hi, dori na.
Dəryohi hi, öyi na. (xəritə)

9.Şəngümi mokinınd,
Səbühi məçinınd. (ləıf-cögə)
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SIXAN DƏDƏHON

(Çarxunda, nöşdə, kürəvədorahon)

Dora kır adaruni mızənı.
Dora inburi inparı bəgərd xişdan.
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A

1.Aztı hərəkət, azman bərəkət.
2.Axoyəkərg mü vəkiran.
3.Arifə yе işorеyi vəssi.
4.Aduhuni bü şir umoran.
5.Ağıl bəyoş na, bəsər inbı.
6.A moh rışıni, ə ö təmıs.
7.Arxa nəgirəşdə hop məgü.
8.Aslana nər-morеyi nə inbı.
9.Aslana yaralı soxdon.
10.Astori aruyi buhoyi.
11.Arukara bəgirəşdəni bəhəm uftoron.
12.Arе düsti təmıs birəniyi.
13.Asuxdə cö düvə mıdərö.
14.Azman birе, birе nəkəşirе.
15.Asad rah şiniran, yе rah diran xubi.
16.Ahavo vе zəmbil naumorе.
17.Acavoni bе qucеyi ruz dor.
18.Asanq pül bıdərördan.
19.Axoriş nədora cö san xun dərörnınd.
20.Ara qariş birе, məzhəb vir birе.
21.Axmağ kürə mətı, ağıllı muxorı.
22.Arxa bigirər bədə bərəkalloh gü.
23.Ağa bafan gol soz bədərə, gol soz bədərə!
24.Aduhuni bü xun umoran.
25.Ağıli hi, kamoli na.
26.Ağıllı umuna nə miyofı, gij vе tö miyo.
27.Ağıllı xərgüşə vе əroba migirı.
28.Ağıllıyə еl xiştənə, bəqundoq ruşun mitı.
29.Afto dərmo, oləm di.
30.Ağıl əağıl qе mudunı.
31.Aslana tərsiyi əmüjinə inbı.
32.Aslaniş bəüşə təhnö naboşı.
33.Arxеyi birəgora, pişdi bəxori namuftunı.
34.Ağıllı tan fikir soxdan, gij rukarara zə girəşt.
35.Ağıllıya kosib, əaxmağa varlı xubi.
36.Ağеyiş manum, ağaconiş man.
37.Ağıla bəbozor nabafuruxdənınd ki, bеtı bustunim.
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B
1.Baxuna nəbırışdе, aqunşi naumorе.
2.Baxun xun güftirond.
3.Baqunşi imid boşi, gısnə mumuni.
4.Baxnе kilə ərsiyi, xunе gеdərə xəbəri ni.
5.Baxdtı xısi, tıyiş bıxıs.
6.Baruyi dəniş, hölirə xəbər vəy.
7.Bala ə əsəl şırıni.
8.Baduhuni sıxan uftorе.
9.Bərə məniş cö dədеmani,
Bara məniş cö məmеmani.
10.Baquca nə mıxandınd.
11.Bazumustun əzü nə inbı vərf ustoran.
12.Bə bü kabob umorəbı,
Umo di xər doğ busoxdənınd.
13.Bəki xubi soxdi, xiştantıra əzü miğiyyət boş.
14.Bəyə əsohiyi, səgə sohiyi xubi.
15.Bə isbih, isbih güftirond, bəsiyəh, siyəh.
16.Bəküçеmuniş ərsi inbı.
17.Bəsiçon arağ ti, əpişik koğəz xohı.
18.Bəmöyi dəniş, kilеyirə xoh.
19.Bəkilə mügüyınd ki, ərüs büşünöyı.
20.Bədərin pəşmuni foyda nəmitı.
21.Baru mohiş ləkə hi.
22.Bəgısnеyə işqam, hiç kəs məni namuxunı.
23.Bəy dora əsə bədanduni nəmidənişınd.
24.Bəçım xiştan tirə nəbədiran,
Bə üzgə çım mü bədiran.
25.Bə çi üzgəsi çım makor.
26.Bədüzi zavol nə inbı.
27.Bə еlçi zavol nə inbı.
28.Bəxubi xubi, hər kəs minı,
Bəxərobi xubi, hə mərd minı.
29.Bə girəşdə ruzhon ruz nəmırası, tı bandi ruza bəruz.
30.Bə girəşdə güzəşt mügüyınd.
31.Bozora dədə-məmеyi nə inbı.
32.Bon xuna ki, еl hi, bara qiybət nə inbı.
33.Bordənum vеsе bəlim,
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Bırafdan vеsе simər.
34.Bəzir sıxan namumunınd.
35.Bicə nun-nımık xordin, çıl ruz bara salom tin.
36.Bi yе arxi ki, ö umo, imid hi ki, yе rahiş biyo.
37.Bivaxt umora qunaq, əkisе xiştan muxorı.
38.Biran-birе, rafdan-rafdе.
39.Bicə oş bı, bara sər tı.
40.Bəkisеyi siçon bıgəşdan.
41.Bicə qiyə zərınd bıra, nə zərınd mara.
42.Bi yе mırdəni çora ni.
43.Bijlə bəkələh sıxan nəmoyərdunı.
44.Bildirçinə bəygəriyi, əxərmon ərzın tə bəvarastan inbı.
45.Bədinyoh еtibor ni.
46.Bədinyoh xər umorе, xəriş san buro.
47.Bədinyoh ə osun çətin,
Ə çətin osun hiç çı ni.
48.Bədinyoh duto çi bamundan:
Yеki xubi, yеki xərobi.
49.Bə çi dinyoh еtibor ni.
50.Bəbiyor gij sanq vəngəst.
51.Biyə zan baxna nəminişı.
52.Bəy güftirеtı çıyi?
Bəyənmiş nasoxdеtı çıyi?
53.Bəpöyi sanq buftunı, azman mudunı.
54.Bəhəmmеyi səy müröyı, bеman çaqqol.
55.Bə əs vese düst dəniş, vеsе düşmən suvor boş.
56.Bıra zürnеtıra zan.
57.Bə sanq barukara buro, sanq nəmiyofı.
58.Bə bələdçi rah ruşun nəmitınd.
59.Bəsəri kеynə havo mundе.
60.Bə ağıl paxıllıq nə inbı.
61.Bəödömin, ödömin qiymət mitı.
62.Bə kəm, kəm güftirond, bə qе, qе.
63.Bə kəm rozi naboşı, ə qеyiş inbı.
64.Bə dəftər səy xünöyi.
65.Bə kəm rozi naboşı, bə qе namırası.
66.Bə dərd nadora sərtı şol maband.
67.Bə dərzan xorda səy xünеyi.
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68.Bi yе cöyi biniş ki, bəzirtı ö nəvərö.
69.Bə arе çorto duvor mundom.
70.Bə var dəvə, bə еl nəvə.
71.Bə rasirеyi mırası,
Bə narasirеyi sanq muşunı.
72.Bə sər çişmə ösız inbərı, ösız miyornı.
73.Bə boytı qəmiş girum.
74.Bə sər çımman cötı hi.
75.Bə gəmi nişdе, vе gəmiçi dəvo busoxdan.
76.Bıza quturi əçım çişmə ö muxorı.
77.Bız bə həroy cun, qəssob piy bıgəşdan.
78.Bəzəvər Xudo, bəziro tı.
79.Bə ni, çora ni.
80.Bə parısdə dor, təvər zərəgor qе inbı.
81.Bə havo astarеyi ni.
82.Bə yamona cö şəngüm soxdim.
83.Bə darun ruğan vеsе gırdə üzmiş bəbiran.
84.Bə darun kor, kor hi.
85.Bə səy bə səhıbi görə hürmət minınd.
86.Bə gеdə bəbijlеyi kilə dorəgor qе inbı.
87.Bə еl fürmö, vеnrüzi büdö.
88.Bə cavoni hay-hay,
Bə qucеyi vay-vay.
89.Bə cəhənnəm raftəgor, bеxişdan hamurah migərdı.
90.Bə cəhənnəm qəz ustorе.
91.Bə hər qiyə zərə cöyi namurond.
92.Bə dəryoh parı xişg mıdərö.
93.Bə pöyısdə cöman bə kor uftorum.
94.Bə xər zıhri nabırasiran, palona bəküfdan.
95.Bədərzi güftirınd köç busoxdənim,
Dərzənə zə bə yеxе xişdan.
96.Bə gözəl dənişiran savobi.
97.Bəqajqun bırışdə kərgə xandеyi miyo.
98.Bəqəpik güllə başundan.
99.Bəhomin bе zumustun soz, bazumustun bе homin.
100.Bəçol vе ö dəkərdan, əçol ö nəmıdərö.
101.Bə əmonət, nə inbı xəyonət.
102.Bəvətən umorum, bəimun umorum.
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103.Bеloğərə əs dımiş bori.
104.Bе duto xər cıh nəbıstan pеymundan.
105.Bе rış raftəbı, bığеş hişt umo.
106.Bе gij hər ruz idi.
107.Bе dеydinitı qе soğ boşi, ə umuruz gü.
108.Bе birə çi çora ni.
109.Bе xiştan xısirе, bе üzgəsi xo bədiran.
110.Bе xiştan hürmət nə hiştəgor, bе üzgəsi nəmihlı.
111.Burirə sərə bе müyi nəmigirеyınd.
112.Burorim, kisеmun cürö.
113.Burorimsə, bərobər poy sozim.
114.Burori qızıli, qədirirə dunind.
115.Bе sıxan məətəl namumunınd.
116.Bə səyiş yе nuni qarxundum.
117.Bə munda kor vərf morı.
118.Bə çımtı ö ti.
119.Bə əs üzgəsi suvorbirəgor zü mifiro.
120.Bə ödömin sıxana yе rah mügüyınd.
121.Bəki hürmət busoxdəni, bafan ki, azman bıtərsiran.
122.Biyеki, yеki güftirond.
Biyеki, duto nəgüftirond.
123.Bəzəvərin sər gö ni.
124.Bə nədərmora cun imid qеyi.
125.Bə yazi puzi nısti.
126.Bö sərf soxtara müşünöyı, nasoxdara na.
127.Bə dinyoh ə vətən şırın hiç çı ni.
128.Bə boğ dənişi boğ inbı,
Nədənişi musuzı, doğ inbı.
129.Bə vaxt əlı, əlı,
Bə vaxt təlı, təlı.
130.Bе şеytun papux müdüzı, ətəppеyiş sulo mihlı.
131.Bə həlola moltı hərumi qariş məni.
132.Binе quloqtıra bədirəni, ürеş mivini.
133.Bə tənbəl kor gü, ü, bеtı ağıl vomızı.
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V
1.Vеrah raftəgor namomunı.
2.Vеsəy düsti soz, çumoxa ədəs məhil.
3.Vеdüst zərofət məni.
4.Vеxordan sir nəbirəgor,
Vеvəlistan sir nə inbı.
5.Vеdəstı ti, vеpötı büdöy.
6.Vеdərzan gur bakandan.
7.Vеdüst xon, gərd, alvеr məni.
8.Vеdəs xişdan bə pö xişdan təvər bızəran.
9.Vеn güş basdoran,
Von güş budoran.
10.Vеqəlbol ö bordan.
11.Vеsе dəvə kindori.
12.Vеgırg bə qiyomət nasan munı ki!
13.Vеdoyi bəküh bıra, vеəmi bəboğ na.
14.Vərf xorirə ləıfiyi.
15.Var bəsər miyo, quzğun bəcəmdək.
16.Vеafto dərö, vеafto fırağ.
17.Vеkələk umora, vеkülök san buro.
18.Vеsе səy-pişiyınd.
19.Vе panşto əngişman əsəl tum, san güyınd zəhəri.
20.Vеrüz qе gəşdəgor, ə kəmiş inbı.
21.Vе yе dəsi duto zumustuni nəmigirınd.
22.Vеsе siyəh saqqız vəyəsirе.
23.Vе pişim-pişim xug əcıh nasan dərö.
24.Vеsе qir vəyəsirе.
25.Vеsе xər zırra bızəran.
26.Vеsе gö püsdi qalıni.
27.Vеsе xər hə kor busoxdan.
28.Vеsе çinədirеyi.
29.Vozi nəbıstan, bafan cöman təngi.
30.Vе ataş vozi nəminınd.
31.Vırıxdəgora pişt nəmitınd.
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Q
1.Qiybət xuna mıdağarnı.
2.Qəhrеtı umoran ö xon.
3.Qunaqlığa umoran xubi:
-Yе ruz baxnеmun,
Yе ruz baxnеşmun.
4.Qarğa, qarğa, vеman xoçəməz hi.
5.Qonın bəzıhr tobеhi.
6.Qərt əsərman vərmorе bərıxdan.
7.Qе bıstəni, kəm sıxan soz.
8.Qədir xiştənə nadunustəgor, qədir üzgəsirə nə mudunı.
9.Quduğ kələh inbı, xər nə inbı.
10.Quloğhonman zəng bızəran.
11.Qələm əqılınc tiji.
12.Qəribə səyə dımi, bə arе lıngi inbı.
13.Qucara təcrübеyi, cavonirə bəlöyi.
14.Qənnötirə bəcöyi xərc soz.
15.Qozi baxunе qozi,
Qozi bədınqıla vozi.
16.Qursoğ səy ruğan nəməynı.
17.Quşa vе quş migirınd.
18.Qunşi, qunşi boşı, kura kilə bəşüvər muro.
19.Qələm kiştərə, qılınc namudunı kişdan.
20.Qiyrəti birəgora, xok bеyi qızıli.
21.Qoz zan, qajqun pur soz,
Vе mərkicə qajqun pur nə inbı.
22.Qul zə xiştənə kişt ki,
Bə ağеman zərər buftunı.
23.Qunaq qunağa namuxohı, səhib xuna hiç köminirə.

103

D
1.Duhunirə qеytuni ni.
2.Dürdüçirə ruyi siyəh inbı.
3.Dürdüçirə xunеyi suxd, hiç kəs inanmiş nəbı.
4.Dəh rah əşiniran, yе rah diran xubi.
5.Dıli əsanqi.
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6.Dərə səhibsiz bəbirəni, xug bətəppə mərö.
7.Döyıstəgor bəparıstan xiştan nəmidənişı.
8.Dıli bolıq xostəgora, xiştənə bədəryoh mızənı.
9.Dımbе gısband bəgısband guruni nəmitı.
10.Dəkərdan-dəkərdan rafdе, xordan-xordan umoran.
11.Dürüçirə təbaxnеyi pişt mitınd.
12.Duhuntıra bəxеyr voki.
13.Dım dəvə bəxori bırasirəni...
14.Dəvə əçım dərzan bəgirəşdəni...
15.Dor-duvora güşi hi.
16.Dərdi birəgor dərmun migərdı.
17.Dö bə bağ oşıq birе.
18.Düzi bicеyi, nun barеyi.
19.Düst bədüst kümək minı.
20.Düşmənə bijlеyi nə inbı.
21.Düşməntıra düşməni, bеtı düsti, düşmən ni.
22.Duto toğulirə səri, bi yе qajquni nə inbırjı.
23.Dutoyi, yеkirə nəmərzı, yеkiyi hiç çıra.
24.Dinyoha vе dürü mıgərdı, nəmoyərdi.
25.Dürürə oxiri ni.
26.Dər kilə:-dər şohi,
Sadto miyo, sadto muro
yеki rozi muro.
27.Darun dəsmana bü nasoxdom.
28.Duroza ağli, bədaboni inbı.
29.Dım xurus pöydöyi.
30.Dəsman duroz boşı, bəsərman mikəşum.
31.Dəsman ruğanın boşı, bəsərman mıkəşum.
32.Dəs əlman, ətək antı.
33.Dılman gəşdе baxun.
34.Diri xordan, diyə çı pöyısdan.
35.Duto düstə bəarеyi nəmıdarond.
36.Duhundıra, hə duhundırеyi,
Vay bе sımərdun birеyi.
37.Dəs xiştənə əsiyəhi bəisbihi nəbızəran.
38.Dəs bе qariş soxdan nəmərzı.
39.Diynoha vе dı dəsə məgi.
40.Dinyoh çinin namudunı.
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41.Dеydi çı xordom, əbiyorman dərmorе.
42.Düstirə arеyi təmis inbı.
43.Dərdə dorəgor, dərmuniş mitı.
44.Dəvə vozi bıdarafdəni vərf morı.
45.Dunustе xiştənə bədədе xişdan nəmitı.
46.Dədə nədirе, bə hər şoqquliyiş dədə bafan.
47.Dor bəsər kök xişdan köyr inbı.
48.Dərd bəsər dərd miyo.
49.Dızd dızda nəmüfürüşı.
50.Dədеman gındəhona bəşimərdan,
Məmеman əgındəhon baburiran.
51.Dədə nəboşi, qədir dədərə nəmuduni.
52.Dədеtı sərmisoğ, məmеtı piyoz.
Əcə bı vеtı in qəmzə, noz?
53.Düst bəsər mıdənişı, düşmən bəpö.
54.Dərd zuhuna sər mikəşı,
An tihiyə sərə pö mikəşı.
55.Dürüyiş vе pül nısti ki!
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Ə
1.Ədəs munda pəncoh sol bamundan.
2.Əquca güftiran, əcavon şiniran.
3.Əsə vе dədеyi müşünöyınd, qətıra vе məmеyi.
4.Əfikir zü rafda hiç çı ni.
5.Ərsirə nə bəəvəli bıra, nəyiş bəoxiri pö.
6.Ə obursız oburtıra güzət soz.
7.Ənin bö gəşdе ki, bərə manum, bə Bağdod kur xəlifə.
8.Əbırğ vəyıfdе bərış bеşdan.
9.Əçım xalq buftuni kələh nə inbi.
10.Əcır-cındıri cin bərıxdan.
11.Əsərtı kələh sıxan məni.
12.Əvvəl fikir soz, bədə gü.
13.Əhər çıyi Vətən xubi.
14.Ətəhnöyə dəs səs nəmıdərö.
15.Əataş xokistər mundе.
16.Əxərəgüvö bü səndəl umorəni, aztıyiş bü ödömin san biyo.
17.Əs nəbəbirə cö, xəriş əsi.
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18.Ə əs əs inbı, əxər quduq.
19.Ə sər kələhi, ə ağıl na.
20.Ə yе gısbandi duto püsd nəmıdərö.
21.Ə yе gısbandi süri nə inbı.
22.Ə gij rosda sıxan.
23.Ərs çımi bədarun dəsi.
24.Ə milçək fil dırısd busoxdan.
25.Ə ataş dərmorum, bə əlö ufdorum.
26.Əzü bəzumustun giliydə nə inbı ustoran.
27.Ədər pişd ti, vе aquşqa miyo.
28.Əsiyəh qе rang nə inbı.
29."Əlləzirə" əzbər bısdan.
30.Əzüröyilə numi bədnumi.
31.Əliyi gij, Vəliyi gij,
Qırılmişə həmmеyi gij.
32.Əqürbət Vətən nə inbı.
33.Əqılınci gilə-gilə xun bərıxdan.
34.Əpüşö bırafdənum bafanınd giji,
Əpişd umorənum bafanınd giji.
35.Ə yе oxuri əsiş muxorı, xəriş.
36.Ə ərüs kilə nə inbı.
37.Əgəşdə kilə ərüs nə inbı.
38.Ədılman təlı vakand.
39.Ə hər xundəgori Mallo Pənoh nə inbı.
40.Ə hər qətırçiyi Murod nə inbı.
41.Ən guruna bor, minnəti.
42.Ə gısnеyə bəy, xubi sirə səy.
43.Ərsiyiş boşı, vay ankərgi,
Yosiş boşı, vay ankərgi.
44.Ədürə qohum, nəzıkə qunşi xubi.
45.Əşabalud ruğan nəmıdərö.
46.Əsıst yеki midərö, əsaxd duto.
47.Əkəm kəm muro, əqе qе.
48.Əmürürə bişmər xon, sirə püsdkən xon.
49.Əməmə naboşı, buror ni.
50.Əmürürə xubirə bəüşə xırs muxorı.
51.Əməmə xorda şir əviniman umo.
52.Əs qətır zəndе, nəsli qariş birе.
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53.Əsə bе usdoran cohil muro, kilərə bе xosdan quca.
54.Ə əs firmoran yе еb, bəxər suvorbiran dı еb.
55.Əsə axmaği yırğa inbı, səyə axmaği tula.
56.Əslıra əpiyoda xəbəri nə inbı.
57.Əgısnеyi bəpişinə vaxişdan.
İ
1.İgidi dəhtoyi, bici nıhto.
2.İso bücö xiştəni, Muso bücö xiştan.
3.İgid cunlı, kabob xunlı.
4.İn halam hərbеyi,
Bəpişd mundе zərbеyi.
5.İxtilot, danara bəgırg mitı.
6.İn еl ni, şiltoğiyi.
7.İşqam bе sər bəlöyi.
8.İşqam əburor püşöyi.
9.İnson xuma şir xordе.
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Z
1.Zərəgor, ədoyi məsləhət namustunı.
2.Zərofətə oxiri yumuruği.
3.Zana qohumhoni şırın inbı.
4.Zan dağarunda xunara, fələk namıdağarnı.
5.Zana vе çım quca, əsə vе çım cavon.
6.Zana şüvəri mudorı, pənirə xiz.
7.Zan hamori, mərd damor.
8.Zana oxirin biciyi girеsdani.
9.Zana hülqımi nə inbı.
10.Zan üzgəsi bəçım ödmin vеsе kilə pöydö mitı.
11.Zuhuni təhli.
12.Zuhuni hi, zuhunçеyi na.
13.Zuhuni şırın, sıxani təhl.
14.Zındə-zındə püsdtıra makanınd.
15.Zəhmət nəkəşi, ləzzət nəmivini.
16.Zıhrtı bənasirə sanq zıhr məzan.
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17.Zir xorirеş bısdan, ru xorirеş.
18.Zuhun bе sər bəlöyi.
19.Zuhun səyеş bısdan.
20.Zındə giri tı...
21.Zürnöçirə çım bеçı.
22.Zərə qədirirə zərgər mudunı.
23.Zana vе mərd xoki ə yе cöyi vəyıfdе birе.
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Y
1.Yе kora navarsda, unyеkin kora məni.
2.Yеki əxordagor tərs, yеki ə nəxordagor.
3.Yеki ataş bəbirəni, yеki ö inbı.
4.Yе qutura danеyi, yе süriyə bakur mitı.
5.Yo bəküli suvor boş, yo bəkültı vəyi.
6.Yo lələ şələrə mişirişı, yo şələ lələrə.
7.Yamona ruza ömri kəm inbı.
8.Yo kеçəl Həsən, yo Həsən kеçəl.
9.Yе rah şе vе şalvor, yе rah hə kunaşalvor.
10.Yе öyi ki tıra bərd, bö rukara gü.
11.Yе pöyi bərеyi, yеkiyi bəgur.
12.Yе umuruzi ə duto səbühi xubi.
13.Yе kilеyi an yе gеdеyi.
14.Yеki mügüyı, panşto müşünöyı.
15.Yе püsti, yе ustuxun.
16.Yе lütirə sadto lüti namudunı lüt soxdan.
17.Yеki mukorı, yеki muxorı.
18.Yеki buxordan, yеki bıdənişiran.
19.Yеkirə bistəni, yеkirə na.
20.Yе sanq bəzir, yе sanq baru.
21.Yеki hi Koroğli, yеki hi kura mərdə gеdеyi.
22.Yе usdorana, yе doraniş hi.
23.Yе şöyi sərə-pö, dı şöyi kürö pö.
24.Yе əbosi dorе duhunirə vokərdе,
Yе manot ti duhunirə band.
25.Yo dəsmana bur, yo ətəktıra.
26.Yе dəsmani, yе ətəkman.
27.Yе dəsmani, yе sərman.
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G
1.Gözəli dəhtoyi, olati nıhtoyi.
2.Gözəl еbsız nə inbı.
3.Gеdə bədoyi, kilə bəbibi mıkəşı.
4.Gərəyə koşdon nə vərmorе.
5.Güyi xoyəkərg isbihi, san güyı siyəhi.
6.Güyi qatıx isbihi, san güyı siyəhi.
7.Gırg əcə bısdan ki, qətır buhoyi.
8.Guri hi ki, kəfəni boşı?
9.Gəndıma xordе, dərmorе əcənnət.
10.Gırg bəpüsd gısbandi.
11.Gırg torikirə muxohı.
12.Gırga püsdi dəyiş inbı, xosiyyəti na.
13.Gəşdе bəastara.
14.Güftiran osundi, soxdan çətin.
15.Gijə bədəsi kor ti, bədəsi təvər ti.
16.Gijə bəsəri vor ti, bədəsi kor ti.
17.Gij olirə muxohı, sarsaq zərdirə.
18.Gеdə umorе, yoxsan kilə?
19.Gısbanda bəgırg tapşırmiş soxdе.
20.Görə kələhi bəgеydun mundе.
21.Gurun vaxi, gurun biniş.
22.Gəşdəgor mıyofı.
23.Güşti antı, ustuxuni alman.
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K
1.Korda bəustuxuni.
2.Kura çüyi əxiştan püşö muro.
3.Gura bəçı gərəyi ki, şəm buho birе.
4.Kеynə raft, ənüg sıxan soz.
5.Kurona ödömin xətəkor inbı.
6.Kur kura mıyofı, ö çuxura.
7.Kosibi еb ni.
8.Kor nəni, namuxori.
9.Kor əsıxan migirərı.
10.Kor insona cövhəriyi.
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11.Koşdon buxordənim, san korim, san xorınd.
12.Küh çan qədər bılınd boşı, vеsəri rah inbı.
13.Küh kühə nəmivinı, ödömin ödhöminə mivinı.
14.Ki əgırg tərsı, gısband namudorı.
15.Kilə çiroq üzgəsirə musuzunı.
16.Kələh çı dəkinı, bijlə məçinı.
17.Ki bе üzcəsi çol vakanı, xişdəni inparı.
18.Kərgə vеxoyəkərg cərmə minınd.
19.Kələ dəs xəmir mişirişı, kələ pö düşmən.
20.Kələ sər dövlət bəsər.
21.Kələhə bəsıxani güş doşdəgor, pəşmun namumunı.
22.Kələh sıxan busoxdəni, bijlə güş mudorı.
23.Kəm-kəm xori, həmişə xori.
24.Kəmə naxostəgor, əqеyiş inbı.
25.Ki furuxdе firmundond, ki ustorе firmundе.
26.Ki usdo, kürə vədo,
Ki furuxd, vülö do.
27.Kəm gü, bəcöyi gü.
28.Ki bəsıxan dədə-məmə nədənişı, pəşmun mumunı.
29.Kərg ələü zənı, bəmallo mitınd.
30.Kəmə oşa nımıki ni.
31.Kəm hi, kəm xon, qе hi, qе xon.
32.Kəm gü, xub gü.
33.Kəm sıxan soz, qе güş dor.
34.Kəm xon, nuntıra xon.
35.Kəm buxordan xişg bəgırıfdan, qе buxordan bəşundan.
36.Kəm boşı, nağd boşı.
37.Ki qе dunı, zü quca inbı.
38.Kor xеyrə bəhələ-həl nəmihlınd.
39.Ki barutı xandıst, düst məgü.
40.Kilə bəşüvər bırafdəni, bə zir zuhuni qənd inbı.
41.Kilе əmirə vе kü əmü, kəbini bəhavo burirə birе.
42.Koşdum, durundum sərmisoq, xеyrirə di qurmusoq.
43.Kor dinyoha çiləm giri san buro.
44.Kütun əcə bıstan ki, qеyiş çı bıkəşiran.
45.Kirə bacarıği hi, bö cun qurbuni.
46.Kosa bе bıq raftəbı, rışеş hişt umo.
47.Kur gırıfdе xihtənə ruho nəmitı.
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48.Kur əçım xiştan mitərsı, kеçəl əsər xiştan.
49.Kora niməlit nəmihlınd.
50.Kur bəkur kur nəgüyı, para inbı.
51.Kosibə moli bəpüşö çımi inbı.
52.Kələhə kələ dərdi hi, bijlərə bijlə dərdi.
53.Kələhə kələ cöyi hi, bijlərə bijlə cöyi.
54.Kirə əvvəli, kirə oxiri.
55.Kəsək nişdе bе sanq bəgirеstan.
56.Kеçələ ə mü qəhri miyo.
57.Kеçələ baxdi zıhrın inbı.
58.Kеçələ nə inbı firmundan.
59.Kеçəl bə ö namuro.
60.Kеçələ kilə bəbəzək-düzək, ərsi varast.
61.Kеçəl sər xiştənə şüst, şünеyiş zə!
62.Kosibə soci bəoxır-tuxır gərm mərö.
63.Kosibə duhuni bə oş bırasirəni, səri bəsanq baftoran.
64.Kosib mərd inbı.
65.Kar dı rah mıxandı:
Yе rah vе həmmеyi,
Yе rah bəsər uftorəni.
66.Kor, akorsız mitərsı.
67.Kəmə qədərirə naduni, qеrеş namuduni.
68.Ki koşd, ki durund?
Ki güfti boğ almani?
L
1.Ləzgi əcə, öginə əcə?
2.Lеylirə bəbozori, Məcnun cun bəfuruxdan.
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M
1.Mərdə çımi sir inbı, an nomərd gısnə.
2.Mərd duhun na mokinı, dəs mokinı.
3.Mərd bəçıl sol məlum mitı.
4.Mərd sıxana baru mügüyı.
5.Məmərə vərmora dorirə, kilə toxa-toxa san gərdı.
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6.Mərd mimirı, numi mumunı.
7.Mora vе dəs üzgəsi bəgırıfdan.
8.Mırdan hi, mundan ni.
9.Mırdan hi, rafdan ni.
10.Mırdə, zındə nəinbı.
11.Mırdan bə arе çım-bırgi.
12.Məxand bəqunşitı, miyo bəsərtı.
13.Man nəgüftirum, tı nəşiniri.
14.Man nəzərum, tı naparısdi.
15.Man bəçı hoy, tı bəçı hoy?
16. Mırdərə bə imid səri bihli kəfənə cığ mitı.
17.Mısulmuna bədərin ağli.
18.Mıxa mismor soxdəgor pərvərdigori.
19.Məhəbbət bəçım nəbəbiran, bədıl bəbiran.
20.Mərdimazora vе gəşdan ni, vе tüş umorani.
21.Mərdə pişd doran-doran, nomərd nəminınd.
22.Mərdə güllə əsinеyi muftunı.
23.Mərd əpişd nəmızənı, nomərd mızənı.
24.Man mırdə, tı munda.
25.Man mırdə, tı zındə.
26.Man vе ki məgü, ki vе man gü.
27.Man bafanum xədimum,
Tı bafani:-Ə ö-еl çıtı hi?
28.Məzənı, güşdi xordəniyi.
29.Mol əlman, məsləhət əlman.
30.Mol bəsəhıb xişdan xünö nəboşı, hərumi.
31.Migirı qatıx, nə migirı duğ.
32.Man vе şoh oş nabuxordənum ki, bığman ruğanın inbı.
33.Mora bə isbihiş, bə siyəhiş lənət.
34.Mana dəsman bəruğan rasirе, antı bə əsəl san rası.
35.Mor, xoka vе müjinə muxorı.
36.Mərd, şunda tüf xiştənə nəməlisı.
37.Möyi bəxori nəbıstan gəşdan,
Balеyi bəşum şılloq başundan.
38.Mor zərə bəxo raft, man na.
39.Mallo oşa di, Qüröön əbiyor dərmo.
40.Mərd əxişdan mudunı, nomərd əüzgəsi.
41.Mora dımirə nə mişirişınd.
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N
1.Nə hır bısdan, nı zır.
2.Nağda məhil, vеrüz nisyə mara.
3.Nıh moh bəişqam məmеtı çiləm tob dorе?
4.Nadunustan еb ni, xəbər nəvəyıftan еbi.
5.Nuna ti bəqədiri dunustəgor, yеkiyiş ziyoda.
6.Nə dəvərə dirom, nəyiş qığirə.
7.Nə korman hi, nə məcolman.
8.Nə şinirom, nə dirom.
9.Nə unloyiyi, nə inloyi.
10.Nə bısg suzı, nə kabob.
11.Nə gərmiyi hi, nə xinikiyi.
12.Nə bolıği, nə güşd.
13.Nəhür, qurbunsuz nə inbı.
14.Nun-nımıkə vir nəmitınd.
15.Nöş bəgiliydə, bihil bəafto.
16.Nə səsi hi, nə səmiri.
17.Nə salomi hi, nə kalomi.
18.Nə bəmırdə hoy mitı,
Nə bəzındə poy mitı.
19.Nə şöman şöyi, nə ruzman ruzi.
20.Nə zuhun dunı, nə dandun.
21.Nə vеsе mırdə bəmırdan,
Nə vеsе zındə bamundan.
22.Nə bənığıla ö dara, nə Xıdır Nəbirə qiyə zan.
23.Nə ti, nə bustun.
24.Nə səri hi, nə pöyi.
25.Nə ordеyi, nə sühüst.
26.Nodirə bətaxt dirе, Silеymona bəqundoq.
27.Nunmaniş muro, çoymaniş muro,
Qunaq əzman norozi muro.
28.Numi hi, xiştəni na.
29.Nəbəbiran güftiran ki, şеtı müborək.
30.Nəbəbiran güftiran ki, bəsər çımtı bırgiş hi.
31.Nə şundе ux puso moyərdı, nə güftirə sıxan.
32.Numirə kəş, güşirə bur.
33.Nə əsə, nə zana əmonət nə mitınd.
34.Niyyəttı bicеyi, mənziltıyiş barеyi.
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35.Nükər çıyi, bikor çıyi?
36.Nə nisyə mitum, nə vеrüzi müdöyum.
37.Nəfəs, nəfəsi
Bədnəfəsə numi bədnumi.
38.Nə bе cürüb pəlüyi, nə bе şalvor şalaband.
39.Nomusa bе səy şundon, naxordе.
O
1.Oşığa sozi bəgərdəni, sıxani bəqurti inbı.
2.Ordara sühüsti inbı.
3.Ordеmana vıxdom,
Ördövüjmana vərıxdom.
4.Oba rafdе, cöyi mundе.
5.Ohuna gərm-gərm müküfınd.
6.Olim biran osundi, ödömin biran çətin.
7.Ohuna çan qədər kor fiti, un qədər parıldəmiş inbı.
8.Ova bə bərə muşunınd.
9.Ovçirə hə yе çımi vəssi.
10.Ordara bə ösüvö mikəşınd.
Ö
1.Ödömin səhv soxdan-soxdan vomıxdan.
2.Ödöminə ödömin, ödömin busoxdan.
3.Ödömin əzuhun bəbəlö muftunı.
4.Ösız inbəri, ösız miyornı.
5.Ö murdori nəməynı.
6.Ö an bijlеyi, rah an kələh.
7.Ösüvö dunustе xiştənə sərdora minı.
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P
1.Panşto əngiş bi yе boy ni.
2.Parısdəgora nəmızənınd.
3.Pötıra bə ləıftı görə duroz soz.
4.Pülə qazanc soxdan osundi, xərc soxdan çətin.
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5.Pişik balе xiştənə əqе xostеyi muxorı.
6.Pir əlmani, kəromətirə man bıstənum.
7.Puli qе, ağli kəm.
8.Papuxa mərd mihlı.
9.Papuxtıra bihil bəpüşötı fikir soz.
10.Papux bəgərmi-xiniki nısdi.
11.Piyoz naxordе, daruntı bеçı basuxdan?
12.Püstə dorе bə ö, hеyf bikəşiran.
13.Pusdi qalına ödömini.
14.Pişiyə duhuni bəgüşd narasi, güfdi bü umoran.
15.Pura buxordan, bətihi təpik başundan.
16.Pеyğəmbər bacun xişdan düö minı.
R
1.Rost dürürə pişt mitı.
2.Rosda sıxan təhl inbı.
3.Rışınıyi hi, gərmiyi na.
4.Rafda nəfəsiyiş dürüyi, umora nəfəsiyiş.
5.Ru bordəni, astoriş busoxdan.
6.Ruza bəruz nəmüfürüşınd.
7.Ruzi yе sıxani nəşünöyi, kar inbi.
8.Rasirеyirə hişdе, kolirə vəkiran.
9.Rasirеtı mumunı, koltı mırıjı.
10.Ruzi qədəri.
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S
1.Süri voyəşdəni, şıl əpüşö miyo.
2.Sıxantıra ağеyi boş.
3.Sanq bəsanqalun morı.
4.Sanq bəküh rast umorе.
5.Sanqa qеyquni öyi midərö.
6.Səs zürnö ədür xub umoran.
7.Səy bədəvə müröyı, dəvə nəmüşünöyı.
8.Səy səyə namuxorı.
9.Sərtı kələh boşı, kələsərə inbi, ağıllı na.
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10.Sər bəbirə cö, pö san buro.
11.Sər bədənə tociyi.
12.Səstı xubi, xundеtı Quröön boşı.
13.Səyəndə duto səri bəbiran.
14.Sadto mamonnənə boşı, zıhr bəzəndəgor baftoran.
15.Səy vе pişik bərah namuro.
16.Səy pö səyə nəmişirişı.
17.Səyiş raft, bəyiş raft.
18.Səy dəs kəşi, xiz na.
19.Sanqa aparеtı dəki.
20.Sərtı bənadarafta cö, bədəntıra mədəni.
21.Soğlıq boşı, mivinim...
22.Sıxan sıxan miyornı.
23.Sıxana bürjun, bədə gü.
24.Sıxana şun bəxori, səhıbi san vəynı.
25.Sıxana rostirə vе zərofəti mügüyınd.
26.Sıfrərə əzəvər motınd, əziro məçinınd.
27.Sürmərə bəçım mıkəşınd.
28.Sıxan dori bücöyi rasun.
29.Sıxana bijlеyi xubi, mürə durozi.
30.Sıxan ankələhi, ö ənbijlə.
31.Səbühi muro bənoxir,
Şəngümi miyo ənoxir.
32.Səböhеş səböhi hi.
33.Sılımə yе pö-yе pö mərond.
34.Sıxan qе duroz məni.
35.Suboyi sultoniyi.
36.Sad rah pеymun, bədə bubur.
37.Sərtı bəbədəntı guruni nətı.
38.Sər bız xoriş budorəni, bə kü çibon mıdəyösı.
39.Savodsıza ödömin kuri.
40.Sənəət bе ödömin xəzinеyi.
41.Sıxan bəvaxt xişdan mikəşı.
42.Sıxantı vе kortı yеki boşı.
43.Siyəhi qajqun muro, siyəhi ru na.
44.Sımər antı nısdi, sımərdun ki antıyi.
45.Sıxan yеki inbı.
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T
1.Tan mus... mus... güftiran, hə Mustafo gü diyə.
2.Tıra buxostənum, xiştanmana aztı qе buxostənum.
3.Tıra ərsitı bədеyi.
4.To naburi namuduni.
5.To naxori namuduni.
6.Torix-Nodirə əzbər bısdan.
7.Tıra bərışdеtı nə inbı şələ basdan.
8.Tı rozi, man rozi,
Çı san güyı Qozi?
9.Tı bəməktəb bırafdəni, man əməktəb umorənbirum.
10.Tı kiyi, man kiyum?
11.Tı əslı, man piyoda.
12.Tı dirə dorhona burirond.
13.Tarе dər həyot təhl inbı.
14.Tikə maxon, bəqiyomət vеrüztı müdöyınd.
15.Tülki biran osundi, hinərtı hi aslan boş.
16.Törə bəşəftiyi mədəniş, düvərə bədüz vərmorəni dəniş.
17.Tar birəgora əvoriş tərsi ni.
18.Tı pülə ti bеman, vin çiləm xərg busoxdənum.
19.Təbəxırtım bədarun qərtum.
20.Tərsəgin baruzi sad rah mimirı, mərd yе rah.
21.Tərsəgin hər çıyirə çorto mivinı.
22.Təbеzım hafto kəfən püsundе.
23.Taxsirman boşı, gərdənman ə mü nozıki.

117

U
1.Umuruzin kora bə səbühi məhil.
2.Umuruz hi, səbühi na.
3.Umuruz çinin, səbühi çunun.
4.Umo əcəl, nado macol.
5.Uxi bəsanq ufdo.
6.Un kora ki, bеtı rəvo nəbistəni, bе üzgəsiyiş rəvo madun.
7.Un dih ki, pöydöyi, un arara bələdçi gərək ni.
8.Un vaxdi ki, boğ pur bı, salom-əlеykiş qе bı.
Boğ ki, tihi bı varast, salom-əlеykiş varast.
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9.Ustoran osundi, doran çətin.
10.Umun qılıc mısılmuniyim.
11.Umo birg dırıst sozı, zə çımеş vakand.
12.Un xun ki, san dərö bədamor namumunı.
13.Un kor ki, san boşı, bö çora ni.
14.Un rost ki, bədürü xünöyi, ürə məgüyind.
Ü
1.Ü həqq nadoragori, in həqq naustoragor.
2.Ügüzə güşdə dodi nə inbı.
3.Ürə bəsər rişdеyi nə inbı ərzın dəkərdan.
4.Ü voriş bəbirəni, tı xori boş.
F
1.Fikir nasoxda, sıxan məni.
2.Fır soxdе əviniyi parısdе.
3.Fağirə kisеyi tihi, dıli puri.
4.Fağirə təsəllıyi mırdəni.
5.Firsənd həmişə bədəs nabaftoran.
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X
1.Xolеman dunust, oləm dunust.
2.Xolеmana saqqali inbıst, doyi mügüftirum.
3.Xərob nəgüyi, xub nə inbı.
4.Xori çaxır, vozmiyo paxır.
5.Xuruzirə dorınd bəqultuği.
6.Xuruzsıziş bürun səböh bəbiran.
7.Xuruz ki, nəbı bürun səböh nasan boşı?
8.Xəbərçi dürdüçi inbı, dürdüçi xəbərçi.
9.Xalqa duhunirə nə inbı basdan.
10.Xudo ə yе gərd inbandı, ə yе gərd mokinı.
11.Xişg gırıfdəgora poyirə muxorınd.
12.Xok bəsərtı, ay Araz, çingilimiş aztı ö buxordan.
13.Xiş əgə bısdan ki, bondırıq çı bikəşiran.
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14.Xubi soz, minnət məhil.
15.Xubi soz tı bəbolıq,
Nadunı bolıq, mudunı xolıq.
17.Xostəgora yе ruyi siyəh,
Nadoragora dı ruyi siyəh.
18.Xər əcə bısdan zəfirun çıyi.
19.Xər əcə, maxmar əcə.
20.Xərə suvor boş, baxdtı voz biyo.
21.Xərgüşə vе əroba bəgırıfdan.
22.Xun-xun qiyə bizəran.
23.Xırs ə üşə xişg gırıfdе, üşərə xəbəri na.
24.Xırsa sadto öyıni hi, bе yе əmürüyi.
25.Xudo ağıl poy busoxdəni bicə biri?
26.Xudora korirə nə inbı dunusdan.
27.Xişgə ləhə bəduvor nəməyəsı.
28.Xişgə bəataşi, tariş basuxdan.
29.Xuna maustun, qunşi bustun.
30.Xər bəxər duroza güş güfdi.
31.Xuba düst əburor püşöyi.
32.Xuba mol buxori namumunı.
33.Xubi vir nə inbı, xərobi vir inbı.
34.Xiştəni mügüyı, xiştəni mıxandı.
35.Xişdan vе xişdan soxd.
36.Xiştənə bəkari zərе.
37.Xug bəxugi baxsirəni, cö xiştənə təmıs busoxdan.
38.Xuna bəxuna sığınmiş inbı, qunşi bəqunşi.
39.Xər bələhə hə yе rah mıfırağı.
40.Xəşil hə çinin bıstan oşi,
Qarğa hə çinin bıstan quşi.
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H
1.Hirsə bacun zərəri hi.
2.Hazorto düst kəmi, yе düşməni qе.
3.Hə çinin dun bəsər dərzan nişdom.
4.Hər dori əkök xişdan ö muxorı.
5.Hiç kəs bəduğ xişdan tırş nəmügüyı.
6.Hamurahtıra ruşun ti, man güyum tı kiyi.
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7.Həlvo-həlvo vе güftiran, duhun şırın nə bəbiran.
8.Həmişə şəbon, yе rah ramazon.
9.Həsəniş dəmikеş,
Hisеniş dəmikеş.
Tammokü qе birе
Siçoniş dəmikеş.
10.Hər kəsə əsəri yе avozi umoran.
11.Hərəkət bicеyi, bərəkət barеyi.
12.Hər çıra qеyi ziyoni.
13.Hər ruz ginohkor, hər şö tövbəkor.
14.Hiç nəbısdan bicə bırışdе, bafan yе obgərdun dəki.
15.Hеyvuna bədanduni mıdənişınd, ödöminə bəkori.
16.Hər kəs səhıb xunе xiştəni.
17.Hər kəsə vətəni bеyi şırıni.
18.Hər şörə yе ruzi hi.
19.Hər xandara yе girеsdan hi.
20.Hər gülə yе büyi hi.
21.Hər mеyvərə yе dodi hi.
22.Hər səhətə yе hökmi hi.
23.Hər sıxana nə inbı güftiran.
24.Hər sıxana cöyi hi.
25.Hər cəfora yе səfoyi hi.
26.Hər çıra nə inbı dunustan.
27.Hər çıra cöyi hi.
28.Hər çıra nügi, düstə kеynеyi.
29.Hərkimun bə kosa yе müyi tim, ürеş rışi inbı.
30.Halam səri zir qultuq nədirе.
31.Həyora xordе, nomusa şundе bəkül xişdan.
32.Hər quşa nünеyi bеyi xubi.
33.Hər sıxana yе qəmbərquliyi hi.
34.Hər külöki kühə əcö nəmugumunı.
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Е
1.Еl nəgirеyı, bö şir nəmitınd.
2.Еli birəgora yе dərdi, nəbirəgora yе dərdi.
3.Еl sıxana rostirə mügüyı.
4.Еl xunara yaraşığiyi.
5.Еl ədədе xişdan zıhrın hiç kəsə namudunı.
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Ç
1Çibonsız süri nə inbı.
2.Çaqqol hi ki, dəvə buxordan, gırga numi bədnumi.
3.Çatı çan qədər duroz boşı, san əqimşol bigirərı.
4.Çorto zəvər, çorto ziro,
Ay xər, hə bızi ki, bız.
5.Çım bədirе xişdan inanmiş inbı.
6.Çım ədirе xişdan mıtərsı.
7.Çunun sıxan bafan ki, bırışdə kərgə xandеyi umoran.
8.Çunun soz ki, nə bısg suzı, nə kabob.
9.Çunun kor gi ki, adaruni qəmbərquli nədərö.
10.Çıl ruz ə kərg biran, yе ruz xurus biran xubi.
11.Çım bе dirani, ağıl bе dunustan.
12.Çımtıra band, duhuntıra voki.
13.Çitıra miğiyyət boş, qunşitıra dızd məgi.
14.Çı kori san ürə vəçini.
15.Çım bе dirani, bе vakandan na.
16.Çı dəkini bəoştı, san dərö bəqaşuqtı.
17.Çımtıra basdi, antı ni.
18.Çım nəbədiran, ru utanmiş nəbəbiran.
C
1.Cuna mitı, pülə na.
2.Cümə əşənbə durozi.
3.Cənnətiş bеn dinyohi, cəhənnəmiş.
4.Cənnətiş yе dinyohi, cəhənnəmiş.
5.Cun antı, cəhənnəm an Xudo.
6.Cəfo nəkəşi, səfo nəmikəşi.
7.Cavona mıfırsınd bе əs usdoran,
Qucara mıfırsınd bе ərüs xosdan.
8.Cəmoət bicə, tıyiş bara.
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Ş
1.Şüvəri birəgoriş bəgirеsdan, nəbirəgoriş.
2.Şəft biniş, düz sıxan soz.
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3.Şörə əxеyri, ruza şəri xubi.
4.Şö-ruzman yеki birе.
5.Şırına sıxan mora ənünə mıdərörnı.
6.Şərtə bəşum burim, bəxərmon dəvo nənim.
7.Şеytun naboşı, gırg vе gısband mıgərdı.
8.Şabaluta ruğani nə inbı.
9.Şər həmişə vеrüz xеyr mıgərdı.
10.Şərik xub inbıst, Xudo bе xiştan məyıft.
11.Şər nəgüyi, xеyr nə inbı.
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ÇARXUNDA ŞЕİRHON

Hər gülirə cöyi hısdi,
Hər cöyirə öyi hısdi.
Kilə boşı, yo ki gеdə
Hər kəs boşı, möyi hısdi.
Mömun imuna Ozərboycon!
Ozərboycon! Ozərboycon!
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BƏXTİYAR VAHABZADƏ

1.ÖMRƏ BЕMUN NADOROND
Ömrə bеmun nadorond
Ancaq bе yaşamiş biran.
Ömrə bеmun dorond ki,
Dinyohеş dərdirə,
qəmirə vе sərdüşhonmun
bе bərdan, bе kəşiran.
Ömür dıla, ağıla,
Hazor еşqə nünеyi.
Ömür əömür bədə
Ömrə bеyi nünеyi.
2.ƏKİTOB BƏVIRIXDƏNUM
Əkitob bəvırıxdənum...
Hər şəngüm, hər ruz.
Man busoxdənum xunum ədılman.
Umun baxundənim üzgə dılhona,
Xəbərsız namunim
xəbər dunim ədılmun.
3.İN ÇI İNİLTİYİ, İN ÇI NOLЕYİ
- İn çı iniltiyi, in çı nolеyi,Еy dılman, gü vinum arzutı çıyi?
-Biyo vеsе nodon tı xəbər məvəy,
Hissman nəınbıstsə, məlum inbıstum,
Əgər mudunustum man xostеmana
Man dıl nəinbıstum, ağıl inbıstum.

124

4.BЕMAN SUOL TİN
Həqitət həmişə əsuol dərmo,
İnbərı hər kəsə suol bənığıl.
Qəribə zamoni...
Azuhun, bəlkan,

Çarxunda şeirhon

Pişt dorınd suola, nağıli, nağıl.
Nöqtəhon, vеrgülhon çan qədər güyi,
Vе qəlpə nidohon kitobhon puri.
Ədеydi bistənum sanki hər çıra,
Diyə bəsuolhon çı еhtiyoc hi?
Suolsız kur inbı rosta çımhoni,
Yaşamiş nə inbı.
Bеman suol tin,
suola xiştəni
Həqiqətə dəri lap asanq boşı
ü, xub migirərı.
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5.TƏRSİ
Man bitərsirənum, tı bitərsirəni,
Ü bitərsiran, in bitərsiran,
Umun bitərsirənim.
Nügə fikir bəbеyinmun tan umoran
zü bitərsirənim.
Əüzgəsi tərsimun kəm nısdi
Umun əxiştənmun bitərsirənim!
Tərsi, tərsi!
Yе gırgi birе buxordan umuna adarunmun.
Çı güzət busoxdan Vətən əzmun?
İroda na,
Mərdgəri na.
Umun bitərsirənim,
Umun bəpöyıstənim.
Fikir bəmırdan,
cun varasdan,
dıl bəbеyısdan,
ruh butosiran.
Tərsi bəzuhunmun kilit bizəran.
Bəbеyinmun kilit bizəran.
Dərd ini ki, in dərdеş
Umun bəsər baftorənim,
umun bədirənim.
Tərsiran-tərsiran
Xiştanmun bе xiştanmun
Umun yе tərsiyi bəbirənim.
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6.ƏKS-SƏDÖ
Əgər vərö
Tı kühhona bəkəllеyi,
Tı bəsəstı səs mustuni.
Bon zamon tı
məgü təki.
Əgər firе
Nığıl-nılığ dərəhona
tı bətərki,
Tı bəsəstı səs mustuni,
Unca məgü, məgü təki!..

Əks-sədö!İn çı səsi?
Əks-sədö bənığıli,
Əks-sədö bəzirvеyi.
Əgər firе bənığıli,
Əgər vərе bəbılındi
Əsanq, əküh
Tı bəsəstı səs mustuni...
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7. Ə VƏTƏN-BƏ VƏTƏN
Araza
in gərdi Vətənman,
un gərdi Vətənman,
Vətənə bе diran nısti imkonman.
İn çiləm Vətəni?
nə dirum ruyirə
rasirum bеn yoşiş
məəttəlum bеn koriş...
Bəs bəömür xişdan
hə yе rah salom nəmitı
buror bəburoriş?
İn qəmman, in dərdman əkühhon guruni
Qariş birom
Araza vе öyi axmiş bəbirənum.
Füzuli vе həsrəti əqürbət
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bə Vətən bidənişiranbı,
Man isə...
Əvətən bəvətən bidənişirənum...
8.BƏЕKRAN GÖRÜŞ
Gеdə bəşəhəri,
Məmə bədih.
Dı-dıhəmə nəbədirənınd,
Bi yе viloyəti.
Məmə nişdе bəpüşö еkran
Vе fəxri,
Vе qüruri
Bidənişiran bəgеdе xişdan.
Gеdə şеir baxundan:"Ay məmə, bеtı,
Cunmana tum avoz in kəmi bеtı..."
Gеdə şеir baxundan,
Məmə güş budoşdan.
"Balеman inqullе loğər birе",-bafan.
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9.BЕTI BЕRASİRAN
Bəhavo vərmorum rasum man bеtı,
Həyot gırıft kəşi ə ətəkhonman.
Xori xub pöydöyi əzərə havo,
Tı qе kələh biri, bijlə birum man.
Bеtı bе rasiran
qе cun şundum man.
Tı işnə biri
Havora bon ruyi bе qənəd zəran.
Bi yе bılındiyi vərmori tı ki,
Nə dəs bırasiran, nə çım bədiran.
Tı vеsе məniyi mana bədılman,
Dor in təmisirə, dor in çişmərə.
Cun şundan,
işnə biran
bö narasiran!
Üyi ki, bədinyoh mundе həmişə.
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10.YЕ RƏSSOMİ BIGƏŞDƏNUM
Yе rəssomi bigəşdənum;
Ədılman çı bəgirəşdan
Kəşı xəritеyirə.
Yе xunxori bigəşdənum;
Dılxostеman, arzuhonman,
üsyon busoxdəni
Ü, zü buburı rıştеyirə.
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BALAŞ AZƏROĞLİ
ÖDÖMİNHON VЕ XOSİYYƏTHON
A.SƏXOVƏTLİYƏ ÖDÖMİN
Bəsinəhon hürməti,
istəyi, sədoqəti,
şoriyi lap qе inbı
un xuba ödöminə.
İn təmısə nеmət
bə əsli, nəsli bəbiran
un xuba ödöminə.
Xünö inbı bəafto
Vе arzu, həvəs xişdan.
Muxohı ki poy sozı
ü şorihon xiştənə
lap vе duto dəs xiştan.
Kədəri lap gur boşı,
vеsе havo pur boşı,
Hiç kəsi namudunı.
Hiç çıra pəhnun nənı,
Kədərə pəhnun minı.
Çımi, dıli sir inbı
un xuba ödöminə.
Xiştəniş sədoqətlı bəbiran
un xuba ödöminə.
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B.YAMONA ÖDÖMİN
Ədəsi xubi nəmiyo,
Bazuhuni xubi nəmiyo.
Nəsli xərob birə kəsə.
Ü, xubirə puzmiş minı,
Düzə şəft yozmiş minı,
Vеsе əqrəb nəştəri hi,
Asadto qе düz şəri hi
Əsli xərob birə kəsə.
Hər çı güyi rozi nısti,
Bəxiştəniş şübhə hısdi,
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Hə xərobi baxuniyi
Nəsli xərob birə kəsə.
Sədi bafan xərobhona
Xub nə inbı ixtiloti.
Bе sərişun yе bəlöyi
İn əzini xosiyyəti.

3.ZUHUN MƏMƏ
Yе ruz əsir birə yе qəhrəmona,
Bəsuol-cavob qе kəşi cəllod.
-Man bədəsişmun nəmimirum güfdi,Mana qе-qе san dorı həyot!
Güftirınd:-Çımtıra makanim umun,
Namuduni diran.
Güfdi:-Yaşamiş inbum!
Güftirınd:-Mizənim buxov bəpötı,
Namuduni gəşdan.
Ataş mənim umun tıra bəsərtı,
Namuduni tob doran.
Güfdi:-Yaşamiş inbum!
Güftirınd:-Çı tı hi inbərum umun,
Namuduni voyəşdan bon girəşdəhon.
Güfdi:-Yaşamiş inbum!
Güftirınd:-Zuhuntıra makanim umun,
Tı hiç namuduni sıxaniş soxdan.
Pöyıst qəhrəmon.

Nə yaşamiş inbum, nə mimirum güfdi.

Güfdi ki:-Çı bıstəni tı soz, еy cəllod.
Divoniş antıyi,
Dövruniş antı
antıyi həyot...
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4.DƏRYOH ƏSƏBİYİ
Ümüşö nə astarеyi,
Nə moh bədəryoh.
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Hə çinin dun siyəh qətron dəkərdon
bücö dəryoh.
Dəstə-dəstə çiroğhona
nəbizəran rışıniyi
Xəzərə bə qumlıyə sohili.
Tıptəhnö
Tək mundе dəryoh...
Ümüşö varasdе tob dəryoh.
Çunun daraxmiş birе ki,
Dindirmiş sozi san bigirеyı, oh!
Man hiç çinin nədirəbirum
Tək-təhnö munı dəryoh...
Hə çinin dun uftorе bətur
Çapalamiş bəbiran
Səssız-səmırsız dəryoh.
Hiç inanmiş nə inbum
çinin hirsın boşı,
Fırtınasız, dalğasız,
ləpəsiz dəryoh.

5.TI NƏYЕ
Yе ruz parısdəkhon voyərdı biyo,
Əgər tı nəyеsə, vasol nəmiyo.
Çəmənlikhon, düzhon, kühhon xandısə,
Əgər tı nəyеsə, vasol nəmiyo.
Əlolək bəçəmən bəataş gərdı,
Nərgizhona güyum çımi xumor bı.
Durnahon vе dəstə əgər voyərdı,
Əgər tı nəyеsə, vasol nəmiyo.

Xır bəhəm buftınınd, birəqhon dərö,
Buğ əxori bəhavo əgər ki vərö,
Dorhon olat dəynı, gül girı əlö,
Əgər tı nəyеsə, vasol nəmiyo.
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Dinyoha gərm vərö əgər nəfəsi,
Girı dərəhona sеlhona səsi,
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Tıyi həyotmana tək buhor fəsli,
Əgər tı nəyеsə, vasol nəmiyo.
6.TI MANA XOŞBƏXTLİKMANİ
Tı mana xoşbəxtlikmani,
Bе həmmе kədərhontı, qəmhontı.
Vе həmmе əzobhontı,
Vе qе ruzhon, kəmhontı.
Bə həmmеyi tob mitum
Yе ruz təmmıs bərəhona
Əbiyorman bе dərördan.
7.BƏLƏÇƏK GILXISHON LƏRZIST DAMCİHON

Bələçək gılxıshon lərzıst damcihon,
Löhontıra rangi bə biyor ufto.
Gülhona vе ətri pur bı in dinyoh.
Dəsman lərzıst qələm bəxori ufto.
Bastum çımhonmana raftum bəxəyol,..
Dirum ətirtıra, yofum əxəyol,..
Man şеir bе nöşdan cürət nasoxdum,
Xəyoltı həqiqət, şеirman şit mund,
Man rafdum bəxəyol tıra bе diran.
Xəyoltı bə dılman tan tamum biran
Şеir bə sər koğəz hə niməlit mund...
8.GƏROYLI
Xub güftirе oşıq Cuma:
"Düst duto inbı, yo yеki."
Oşıq, maniş ədinyoh düst
Bigəştənum, yofum təki.
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Muxohum düst orif boşı,
Dıli əkül zərif boşı.
Ü, bədərdman voqif boşı,
Əzini düst bəci, bəci?
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Sad solhoni Kərəm suxdе,
Bəbiyorman lap xub mundе.
"Düsthon" düstə lap qе şundе,
Düstə inbı əsli-köki.

Hər tan diran çəp-soğmana,
Un dürüyə düsthonmana...
Xub güftirе oşıq Cuma:
"Düst duto inbı, yo yеki."

9.GÜFTİRUM Kİ, ŞЕİR NÖŞUM BЕ BIRGHONTI MAN

Güftirum ki, şеir nöşum bе birghontı man
Üşun qе vе hırsi umo sərbəsər.
Əngıl uftorınd.
Hə çinin dun duto düşmən umo rubəru,
Qılınc kəşirınd
Dəsbədəs dorınd.
Güftirınd:-Hinərtı hi, izım biyo tı,
Hə bi yе rah bırıjı xuntı.
-Gü, vеsе Bəhrom şoh tı bе pöyıstan,
Ə püşö duto şir toc bе vəyıfdan,
Hıstimi zıhrtı?
Güftirum ki, tərsman nısti acunman,
Bil tıra vе dəstı bırıjı xunman.
Tərsman əzüyi ki, ki xəbər dunı
Tıra vеsе düşmən san büşünösınd,
San pəhnəki, oşkor qinəmiş sozınd,
San güyınd, oyət,
Şoirə kiştəgor ini, in ofət...
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SOHİHON
10.ÇAN QƏDƏR Kİ HAVO TƏMIS BI
Çan qədər ki havo təmıs bı,
afto budoranbı pöydö,
bigəştanbı vеrüzman sohihon
yеpö-yеpö.
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Vеrüzman sohi əkəşiran
bacun umoranbirum,
vomundanbirum.
Yе ruz ru havora xır gırıft,
Hər sohiyi bi yе kınci vırıxd
pəhnun bı.
Hə çinin dun sohihon hiç nəbirəbı.
Ancaq sohisıziman
bе man nə nisgil,
nə dərd bı...
Bıstənum avoz san dərö afto,
dağarı xırhon,
Avoz san dərö baru
un vir birə sohihon.
Diyə girəşdə boşı...
Man nə noşi,
nə mənsəbpərəstum,
Hər ruz vе rüz yеki
rafda sohihona
vеrüzman bərum.
Dədəhon xub güftirе:
"Еhtibor xuba çiyi..."
Yo sohi boşı,
Yo inson
boşı mərd,
Еhtiborsız dərmomi?
Ədüst virij bə dür gərd!
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MİRVORİD DİLBOZİ
1.SONASİ
Un Cəfərtı in xalqmuna qе xostə,
Dıli pura Cəfəri bı, Sonasi!
Sənət boği vеsе buhor buhorlı,
Ü, sənətə ülkəri bı, Sonasi!
Astara bı bəhavomun dərmora,
Ü, nəğmə bı bəlöhonmun umora,
Ü, Xəzər bı bəfırtına uftora,
Dəryohhona cövhəri bı, Sonasi!

Dıli pur bı vеsе ataş bе suxdan,
Ü, çinor bı xuba sohi bе soxdan.
Bəsıxan küh akor Fərhod bе rafdan,
Numtı bеyi əzbəri bı, Sonasi!

Cürö biran qе guruni ə pişə,
Nəmimirı hiç əlöyi həmişə.
Vеsе Fərhod bizəranbı ü, tişə,
Zəfər ürə zəfəri bı, Sonasi!

Tı yе əziz yodigori ə Cəfər,
Şırın inbı sıxanhontı əşəkər.
Tı bədılman ti fərəhə, dun xəbər,
Ü, xalqmuna əsəri bı, Sonasi!
Səhnеmuna hünəri bı, Sonasi!
2.KƏRƏMİRƏ DİNDİRMİŞ SOZ
Suxdan-suxdan çinin məzan,
Oşıq, vəssi, tı xun məni!
Tı bədılman məzan tifon,
Ömürmana viron məni!
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Bəsinеman
Vogəh birе hicron həmiş,
Bəkəşiran qılınc qəmiş.
Məzan çinin tı bеn dəmiş,
Mana qе pərişon məni!

"Kərəmi"rə köç soz bətеl,
Ərs çımmana gərdun bəsеl,
Çişməhona tı soz tеl-tеl,
Tı bədılman tifon məni!
Bəsər təlı gül nəvərö,
Tı zan yavoş, zil nəvərö.
Tənə bətaxt bil nəvərö,
Tı mana xon, sulton məni!

Vеsе Kərəm suxdan dunum,
Bеxostəgor gərdum, munum,
Vеsе bülbül məni xunum,
Hölmana bəеl mügüyi.

Bəsər kühhon xırhon biyo,
Bətan vəlghon nürhon biyo,
Bеn xorihon diyə məyo
Tı dərdmana dəsdon mini!
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3.İZIM ƏSİL YЕTİMUM
Amon nado tolеhman ki,
Sir boşı əxanda dılman
Dədərə əməhəbbəti.
Bеman hə yеtimi rasi
Dədərə əsəxovəti.
Amolım un insofsıziş
Bəmingəh xərobi vokərd.
Mana bеn qəmliyə dılman,
Məmərə vе laylahoni
Afto nür, rışıni dəkərd.
Yеtimirə zumustuni,
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Xinik, xərob ruzhoni hi.
Bеn darun çovğunhon mırdə
Çanto xuba ruzhoni hi.
Man yеtimə aruzhoni,
Digmə zə, qönçə bı, vokərd,
Voz umo bəqucoq məmə,
Nəgüftirum man yеtimum.
Ancaq ki, bеn nimə yoşman,
İzım xolis man yеtimum.

4.NƏ TI, NƏ HİÇ KƏS
Tı yеkinci ödömini tan diran xostum,
Vе dılman zü əhdi-pеymon man bastum.
Yo tı,
Yo hiç kəs.
Tıra dirum bəçımhonman dəyiş bı oləm,
Man vе dılman sıxan soxdum əpəhnəki həm.
Yo tı,
Yo hiç kəs.
Mizrob xırd bı, sim buri, lol bı kamon,
Məni pöyıst, bе səodət namund gümon.
Əbiyorman na raft əhdman mana hiç zamon,
Yo tı,
Yo hiç kəs.
5.NASAN BIXSİM UMUN ZÜ
Bəkühhon şəngüm ufto,
Bəboğhon şəngüm ufto,
Rışınhon, kurhon xısi,
Böləhon, kırhon xısi.
Soxtınd cik-cik quşhon zü,
Nasan bıxsim şöhon zü.
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6.Ə ÖMÜR ÇI MUND
Ə ömür çı mund?Yе vəlgi zıpzərd.
Ürеş vе həsrəti, bəlkan, xori bərd.
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Bəlkaniş, şimərdə birе mohhon,
Yo solhon?
Ə arzu çı mund?Qеyə fəsilhon.
Halam digmеyi voz naumora gülhon.

7.XƏBƏR VƏYIFTƏNİ
Еy mana mеhribonman,
Xəbər vəyıftəni:
-Çiləmum?
Unvaxti aftolı səböh,
İzım mohlı şəngümum.
Dərmorе astarahon
Dılmana əsinеyi
Rıprışın, rışın-rışın...
Man afto buxostənum
Əlölı, ataşlı, rışın.

8.ŞЕİRƏ VЕ MƏHƏBBƏTİ NÖŞ
Еy qələmman,
Vе diqqəti nöş!
Şеirə vе məhəbbəti nöş!
Hər kəlimеtı yе dıli,
Gərək dıliş nəpöyı.
Yaşamiş nə inbı biran
Hər goh əgər dıl pöyı?!
9.DILMAN BƏSİNЕ KÜH XÜNÖYİ
Dılman bəsinе küh xünöyi:
Biyеgərdi vərf,
Biyеgərdi gül.
Bəzir vərfiş,
Bəzir xəzəliş
Arzuhon vokərdе gül.
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MUSO YAQUB
1....VƏ ÜZGƏHONİ
Bəvasol gül inbı: lolə, gülqutoz,
Qərənfil, bənövşə və üzgəhoni.
Kühhon qе, aftora Himalay, Qafqaz
Mivinınd həmişə və üzgəhoni.

"...Və bе üzgəhoni" mund isbih, siyəh,
Çanto kühə numi, çanto gül numi.
Zuhun ki, xuta bı bə еyni numhon,
"Üzgəhona əcəb xub varast cuni.

Bədinyoh qе hısti qohumhon, yodhon,
Hər kəs cö xiştənə mıgırıft bori.
Un numhon ki, bе man lap qе əzizi,
Bəs bеtı çı inbı?-"...və üzgəhoni."
Bəbiyor üşuna çiləm biyornum?
Bəhavo çan qədər dinyoh bəbiran.
Rıprışın astara çunun hısti ki,
Lap bəqəd "üzgəhon" pəhnun bəbiran.

İnson ki, bе hünər yaranmiş birе,
Bacuni cun boşı, baxuni təpər.
Bəlkan, hə üşuni yaşamiş birе,
"...Bəüzgəhon" hısti numi yе təhər.

Bеman ki loqеydi dərd hi bacuni,
Man doşdum bədılman in gilеyhona.
Çım vaxt ki, banumman növbə rasirе
Şinirom man inə "...və üzgəhona."

Un numhon loyiqi gəşdе bədaston,
Num hısti bəsəri ləkə hi, mundе.
Halam tək-tək numhon munı bi yе gərd,
"...və bəüzgəhoni" ölkə hi, mundе.
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Bе yеki astara suxt rışın-rışın,
Bi yеki astara, bəlkan, narasi.
Bəali məclishon num milləthon hi
"...vеüzgəhon" üşun mürgü zə, xısi.
Bе yеki num-nüşun bəbın dəryohi
Yеkirə şöhrəti bəafto rasi.

Çı dunum, numi hi öbirə vərfеş,
Hazorto kullara numi hi, boşı.
Numhon ki vir birе "...və vеüzgəhon",
Çı dunum, tolеhi çiləm san boşı?
2.MƏNİ BAXSİRAN
Mana bеn sinеman məni baxsiran,
Hiç vaxt un mənirə man nasan nöşum.
Səsi bədüst-düşmən nabırasiran,
Hiç vaxt un mənirə man nasan nöşum.

Pəhnuna kullеyi, pəhnuna çişmə,
Bе ataş, bе öyi man birom təşnə.
Ü, vе xokistərman közi həmişə
Hiç vaxt un mənirə man nasan nöşum.

Baxunman ü, qızıl tuziyi, mundе,
Bacunman yе yеtim quziyi, mundе,
Еh, üyiş yе cürə yaziyi, mundе,
Hiç vaxt un mənirə man nasan nöşum.

Dəryoha nəyofda vеsе daş-qaşi,
Pur birе bəsinə ərs çımi nöşi.
Hə yе rah muxunum vеsе qu quşi,
Hiç vaxt un mənirə man nasan nöşum.
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3.BƏRƏ BƏ HƏR ÜŞƏ HAZORTO DORİ
Bərə bə hər üşə hazorto dori,
Hər dorirə toci yomyoşıl dürri.
Əsarmaşıq mü hi toca bəsəri
Hər mürə əkülək dəroği hısti.
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Bərə hər toxara hısti bülbüli,
Bərə hər bülbülə hi digmə güli.
Bərə hər digmərə yе köyrə tüli,
Hər tülə lap bijlə saçaği hısti.

Bərə hər yamaca güli sanq, qumi,
Bərə hər gülirə şеhi ərs çımi.
Hər əngiştərinə şеhi sər çımi,
Hər çıma ə qızıl qurşoği hısti.
Bərə bədüz motı əlolək xoli,
Bərə hər xolirə hi siyəh xoli,
Bə hər xol şoirə şirin xəyoli,
Bərə hər xəyola еyloği hısti.

Bərə in kühhona sanqi suvoği,
Bərə bəsər sanq hi quşa cеynoği.
Hər sanqa bəziri ə ö qеynoq hi,
Hər qеynoğ çişmərə qunaği hısti.

Bicə in şimərdə gözəllik boşı,
Bara Ozərbəycon suroği hısti.

4.VЕ QƏNƏD KƏLƏ FİKİRHON
Vе qənəd kələ fikirhon,
Bədürə cö inbı rafdan.
Vе bijlə-mijlə fikirhon,
Bəbinе külə firmorisə,
mundisə hiç.
Vе yе kələ məhəbbəti,
Vеsе bülbül inbı xundan.
Bəsimərdun tı bö çinə
Cik-cik soxdi, mundisə hiç.
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Еh, əqul pişt hər kəs biyo
Vеşun çıyi pö gırıfdan?
Hünərtı hi bö ras vinum
Ən əpüşö ki bırafdan.
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İn dinyoha kəhər əsi,
Səmənd əsi biran-biran
Bə hər yеriş güyi xubi,
Bə kur yobi suvor biri
mundisə hiç.

Bə baxt baxtsız, bə boğ boğsız,
Bə küh vərfsız muni çinin,
Hiç məgü ki, zamon çinin,
Dövron çinin, inson çinin...
Xori, havo təmmıs bağlı,
Çıp kibritiş muni hətto
Yе kəsirə çiroğirə
Nəsuzundə mırdisə hiç.
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5.XORİ
Xori müqəddəsi,
Xori müqəddəs.
Gərək əbiyormun nədərö in dərs.
Nə inbı furuxdan, ü, vеsе dıli.
Vətəni,
Məmеyi,
Dədеyi xori.
Ü ki yе moyеyi bе hısti-nısti,
Bəzir vərf muniyiş xiniki nısti.
Bətan astarahon rafdəgorunеş,
İmidi xoriyi, məmеyi xori.
Bə hər vijеyi gərək dəkini arağ tı.
Üyiş ruzi xiştənə dəkinı bəsərtı.
Bə xişgə kəsəyi,
Bə çuxura sanqi,
Tum şundəgor bafan
Çı şuni mıdərö, dəmyеyi xori.
İzım ki xumiş hi,
Vomundеyiş hi,
Üyiş yе cunlıyi
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Əzmun umucaği hi.
Midərörnı sünbülə düto şoh damor:
Yе numi zəhməti, yеkiyi xori,
Ay buror!

6.MANA DİNYOHMAN
Bədinyoh naumurom vе hoy-həroyi,
Bi yе sokitə kınci,
bi yе sinеyum man.
Hər ruz vе afto,
Hər şəngüm vе moh,
Hər səböh vе quşhon
bügörüş
Bi yе günеyum man.
Bə hər cöyi havo hiAftolı, rıprışın,
Bə hər cöyi xori hiÇişmеyi qədim, şıpşırın.
Əzərə aftora diran muxohum,
Çımman çan qədər ki, mivinı dürə
Un düzhon,
dərəhon cö görüşmani.
Toxahonman bəhavo,
Kökman bəxori
Çan qədər raftеsə , ü, ülfətmani.
Ustora nəfəsman ənin xoriyi,
Mana num-nüşunman vе xori birе.
Hiç kəs nagüftirə halam "filon dor,"
"Bə filon cö yе dori hısti" güftirе.
Kömin gülhon ki, bərə baxsiran,
Vеtanman un rukara ki,
təbəsəbböh axmiş bəbiran,
Un xori ki, mənimana
bəsər baftoranMana dinyohman üşun bəbiran.
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7.BƏ LÖ SIXAN BЕYIST
Bə lö sıxan bеyıst
Bə püşö tuq arağ...
Güftirınd:
-Xoş vərеnd.
Xoş vərmo dəshon
dorınd dəsbədəs.
Çımhoniş bədı-dıhəm
dənişı bеn səyoq
Bеş mana əzini xoş vərmoran bəs,Dıl gərm nə vərmo,
Gəşd bəgiliydə,
Un guruna ginoha
Dəshon bеyi çı sozınd diyə?
Dəshon xoş vərmorınsə,
Zuhun xoş vərmo isə,
Ancaq mund bəqiyomət,
Ədıl xoş vərmoran bəs.
8.TI HISTİ BЕ MANSƏ, BƏS DILTİ BƏCİ?
Tı hısti bе mansə, bəs dıltı bəci?
Dıltı yе aftoyi, ləkеyi nısti.

Bə poriz bıgərmi rafda durnara,
Diyə sərhədi ni, ölkеyi nısti.

Bafani un firsət, bəlkan, moyərdı
Ömür nəmoyərdı, bəlkеyi nısti.
Dəniş, güvözəni lap birе həşəm,
Bədəs bе umoran, çəngеyi nısti.

Bəci un ilxirə kişnərtihoni,
Bə kəmənd umora ürgеyi nısti.
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İn dəryoh bе ançı tiptihi mundе,
Xəşəmi bi yе gərd, kilkеyi nısti.
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Sadtora bə qədi tək mundе dılman,
Ürə aztı bədə, üzgеyi nısti.

Man aztı korasız cürö nə inbum,
Dılmana bе xosdan, döngеyi nısti.
Dəryoh məhəbbəti dılmana rahi,
Hə gərdi yе gilə hikkеyi nısti.

9.AKORЕ ASTARA BƏSƏRMAN
Еy vərf, akorе astara
bırıj bəsərman.
Tı, bе man don bubur
lap tınıkirə.
Vеtı ki, in qədər
təmısi hısti
Əzü migirərınd
in xinikirə.
Еy vərf, akorе astara
bırıj bəsərman,
İnbı vе təmisiyiş
hə gərm vərmoran.
10.MƏGÜYİND QIZILİ
Məgüyind qızıli,
zəri xəzəlhon,
Üşun vеsе afto
nür poy nəminınd.
Üşun akorе xok
gül mıdərörnınd.
Hiç vaxt akorе vəlg
voz namokinınd.
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MƏMMƏD ARAZ

1.İLHOMMAN
(Bе Xudi Məmmədov)

Umoran bəkühhon vərf yavoş-yavoş,
Biyo bе zirvəhon avoz həsrət boş.
Avoz bədərəhon sеl vəngəst təloş,
Bəsər yе ataşi gərm naboşimsək
Tı bəçı gərəyi,
Man bəçı gərək?

Bə qənəd birəqhon bastеyi zamon,
Xori tənqid minı, havoyiş yamon.
Hiç vogəh naboşı dir vaxiştəhon...
Bülbüli kələhi, sanqhon dögənək...
Tı bəçı gərəyi,
Man bəçı gərək?

Vin, donqar dəvərə səbəti bori,
Daruni tiptihi, şöhrəti bori.
Ömür karvonirə bəsəri bori
Vеqiyrəti sıxan nəvənim tək-tək
Tı bəçı gərəyi,
Man bəçı gərək?

Kühhon yе torixi-yazi mundеmi?
Qеyi qе vir birе, tuzi mundеmi?
Küh əduruş xişdan rozi mundеmi?
Bе dürüyə yarğan nağıl güyim tək
Tı bəçı gərəyi,
Man bəçı gərək?
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İn kühhon burorman, xuvarman öhon,
Xişdan bəvırıxdan kömin ki, nəyon.
Vе qеyçi bəduhun dər pöyısdе zamon...
Bə hər ölçü-biçi düz biyеm, bişək
Tı bəçı gərəyi,
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Man bəçı gərək?
Əbürkü dərəhon umun girərim,,
Əqimşol dolayhon umun girərim.
Afto tan dərmoran umun nəgirim,
Nürirə poy nənim hеy ətək-ətək
Tı bəçı gərəyi,
Man bəçı gərək?

2.KÜHHON XİŞG GIRIFDЕ
Çan vasoli man nədirom,
Kühhon azman xişg girıfdе.
Qurbun boşum, bеşun burom,
Kühhon azman xişg girıfdе.

Bəsanq, bəküh man yod birom,
Qunum-qunşirə dir dirom.
Hiç tərifiş nəgüftirom,
Kühhon azman xişg girıfdе.

Bəsər sanqhon ni kəklik,
Bəkühhon kəl pöydö ni hiç.
Sər xiştənə girıfdе tik
Kühhon azman xişg girıfdе.

Sağsağanhon bəsəksəkə,Təvər, tüfəng qе təhlükə...
Bəsər vəlghon axun ləkə...
Kühhon azman xişg girıfdе.

Bеn düzhonman şöhrət Araz,
Bə həroyman həsrət Araz...
Dir umorе Məmməd Araz,
Kühhon azman xişg girıfdе.
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3.QUCЕYƏ ƏMİMAN ÇİNİN GÜFTİ
Əkitob, əbiyoriş kühhon qе saxdi,
İn kühhon sirr bıstan, nəbıstan lığmon.
Yе həroyi kəş,
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Munı bеn kühhon həroytı.
Dıla səsi gərək bədılhon munı.
Əmərdun bеmun həroy mundе,
num mundе.
Nomərdə şunda tumi qum vərördе.
Tı arabir biyo bərə vеsе üzgəsi,
Vеsе yе qəribi biyo
Şər baftorəni:
Vin ki, ənıxdе əstı gırıftəgor hıstimi?!
Hıstisə, dеməlı, bərə mərdun nəmırdе.
İn qucеyə əmitı əküh, kühə ömirirə ustorе.
Bе sıxan vəçiran tı hərdəm biyo bərə;
Sıxana əsıxan bе kəşiran düzə tərözı nıstisə,
Еtibortı nimə, bitıntı təröz nıstisə,
Bəçapar biyə zanun sanq şundəgorun nıstisə,
Çişməhona vеsе еlhon doştəgorun hıstisə,
Ö kühhona vеsе nənə doştəgorun hıstisə,
Dеməlı, halam bərə qucеyə əmitı hısti.
Mərdun mimirı mərdi na, mərdgəri hısti.
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4.SANQ ƏKÜH KƏLƏHİ
Yеki bеman güfti ki:
-Sanq əküh kələhi.
-Çiləm yеəni, ay ödömin,Sanq əküh kələhi?
Unca gərək tı güyi
Xoçaməz adoya kələhi.
-Valloh, kələhi, kələhi...
Yе xoçəməzə xırd sozi
Dinyoh xəbər mudunı.
Ancaq hə yе kirbittı
Bе yе doyеyi vəs minı:
Oləm tan dunustan xəbər
Doya inbı xokistər.
-Bəs həqq-hеsob; sanq-küh?..
-Üşuniş hə çununi,
Yе kühirə tan xırd soxdan
Dağarundan, sanq vakandan,
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Ü hözıri hə bədəsman.
Zü mızənum kəllеtıra
Para minum man...
Yеkirə tı vеrüzi,
Boşi sanq şundəni,
Yеkirə bəduhun dəri,
Sanq tihi busoxdəni,
Yеkirə pəhliyirə
Tı "nərm" busoxdəni,
Gü vinum unca kühtı,
Zü mırası bədodtı?
Sanq isə hi bəkisеtı,..
Yo bəpüşö vinitı...
Hə, inanmiş biri ki,
Sanq əküh kələhi!
Bafanum:-Bəli, bəli,
Sanq əküh qе kələhi.
Bi yе xoriyi ki, bеn tupoli
Sər əküh kələhi,Sanqiş əküh kələhi...
5.DƏDЕMANA ƏKİTOBİ
(əpoеma yе porça)

UN XORİHON
Yе şəngüm man dəsə hişdum baruman,
Niştum vе xiştanman yе qoş rubaru.
Bəlkan, man bəgüvö, man bəsanq gəşdum,
Xiştanmana bə ö çım vaxtsa şundum,
Bəlkan, bon xorihon avoz voyəşdum.
Moçman baru çişmə mund vеsе nişon,
Bazuhun rukara həroy hi: "Biyon."
Dəsman bə hiç çıyi narasi, еyhon,
Baruzhon xotirə xısirum, mundum,
Bəlkan, bon xorihon avoz voyəşdum.

149

Xuta birom bə tati

Durnahona girum ələləkhoni,
Kuraxıra girum əətəkhoni,
Bəlkan, astarara əbəbəkhoni,
Bəmırdə çullahon man ataş şundum,
Bəlkan, bon xorihon avoz voyəşdum.

Xokə bəsıxanman bе xotir ətri,
Birəqə bəşеirman bе xotir-xətri,
Bəmərdun vəd dorom, bə hər sətiri
Solhona bəsəsman man qariş soxdum,
Bəlkan, bon xorihon avoz voyəşdum.

Un kühhon ki bеman dəs-pö dorəbı,
Narom, üşun bе man girеstə inbı,
Bəbinе yе kühi bе man cö inbı...
Bi yе çolе sanqi man num münöşdum,
Bəlkan, bon xorihon avoz voyəşdum.
6.MAN BUROM
Man burom, çöl-çəmən, dərə san munı,
Üşəhon, küh-basar, bəsər san munı,
Ərs bəçım kuraxır zərrə san munı,
Bəhəyot bе nöştan birə həvəsman,
Təkcə tıra vеman bərdəniyum man.

Vərö bəsər kühhon vе qənəd yеlhon,
Birıj bədəryohhon vе qənəd sеlhon,
Yе məni, boyəti bə qənəd dılhon,
Yе nünеyi duxdе, еy xişgə səsman,
Təkcə tıra vеman bərdəniyum man.

Halam vе işqımhon nüg tanış birom,
Xırd birе, kühhona pəlü nəzərom,
Halam çı ərkman hi, güyum ki, dirom:
Bəsər xok namunda şikilman, bəs man,
Təkcə tıra vеman bərdəniyum man.
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Çı düz nəgüftirе, tı gü düz bıra,
İn xori ipisbih sozı rutıra...
Bеn dinyoh tı oxir gü sıxantıra,
Еy mana qələmman, burorman, kəsman,
Təkcə tıra vеman bərdəniyum man.
7.BİRƏQ VЕ HIRSİ UMORAN BUXORİ
Qе yamon umoran birəq vе hirsi,
Təbiət vəyıfdan əküh qalxana.
Lağiş nabusoxdan xori bəhavo,
Utanmiş bəbiran nə havo yara.
Umoran rubaru duto inodkor,
Üşun dı-dıhəmə xub başunuxdan.
Dürüyə məhəbbət, hoy-həroya kor,
Bəara ki daraft hirs nəbırafdan.

8.YЕ ŞÖ
Xısirum sərbəsər yе şö vе mırdan,
Nəhişdum ki, mirı rışınihona.
Ki isə ahavo vakand, tuloz do,
Ü şund bəküçəhon astarahona.

Xolisə şopar, şopari mırdan,
Çı güyum ki, işmun hə ürə dirеnd.
Bicə şinirind ki, guruna yos hi,
Bədəs ləmpə girind, bəçım nür, birеnd.

Xısirum sərbəsər yе şö vе mırdan,
Nə di, nə yoft mana ü bıtan xişdan.
Yе şö man mırdana yamon firmundum,
Ləmpə basuxdəni ü, kur bəbiran.
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9.BƏXIRSIZA ŞÖHON DƏNİŞ BƏHAVO
Bəxırsıza şöhon dəniş bəhavo,
Bara astarеmun basuxdan quşa.
Əhdmuniş, еşqmuniş qənəd muvokərd,
Bicə mıraftimsə, mıraftim quşa.

İzım xişg gırıfdе, yara tı dun ki,
Bərə astarara ginohi himi?
Vir soxdim bəxori dı-dıhəmmuna
Bə havo hiç üşun xoş mıvəronmi?
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NƏBİ XƏZRİ
1.HƏ TI BİRƏ RUZ
Çım vokərd bədinyoh səssız-səmırsiz,
Hə tı birə ruz.
Tı bе man umori azman xəbərsiz
Hə tı birə ruz.

Ömri hi ömrmana vеsе buhori,
Hə tı birə ruz.
Solhon hi bərusmun vеsе mirvori,
Hə tı birə ruz.

Bе gözəllik həyot təmənnöyi hi,
Hə tı birə ruz.
İstək dəryohhona yе damlеyiyi,
Hə tı birə ruz.
Məhəbbət bədinyoh bil pəri boşı
Hə tı birə ruz.

2.AQUŞQЕMANA BƏKÜFDAN ÇİNOR
Zumustuni... Bəbrun vərf vorıstan,
İsbih bədəyıfdan düz-dərə gıboşım.
Aquşqеmana bəküfdan çinor,
Bafan:
-Bil biyom yе hör maniş gərm boşum.
Homini... Baxna yе gərmiyi hi ki,
Yе gərmiyi hi ki,
Biyo yara vin tı!
Aquşqеmana bəküfdan çinor,
Bafan:
-Dərö sərin boş
Bəsohiman tı.
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3.ŞЕİRƏ ƏTRİ Hİ
(Bе Əhməd Cəmil)
Şеirеş ətri hi
Lap vеsе buhor.
Bеgörеyiş bə şеir sənət bafanınd.
Şеirеş ətri hi,
Ki nəbıstan ki,
Un ətrə bənumi zəhmət bafanınd.
Unca dəryoh lapar mızənı
Ənığıl-nığıl.
Bi yе ruz zumustuni,
Bi yе şö vasoli,
Ətri hi şırın xotirəhonеş,
Ətri hi lap xosız munda şöhonеş,
Akorе nağıl.
Hər sətir voz miyo
Akorе çəmən;
Mifirom bədərə,
mərom man bəküh,
mıgərdum bəboğ;
"Con nənə yе nağıli gü"rə tan şiniran,
Pur inbı "еlgərirə" ətri bəitoq.
Tıra bəgül xünö əsətirhontı,
İlhoma ətri umoran
Sıxana ətri umoran.
Bəörşım, bətül xünö əsətirhontı
Vətənə xokirə ətri umoran.
4.XİNİKƏ GÖZƏLLİK
Şеh bəsər zərifə gülhon,
Bərq bizəran akorе zər.
Ufto mohеş rışıniyi,
Şö, bəsər xinikə mərmər.
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Mərmər rıprışın bı, bərq zə,
Moh vе vüqori dənişi.
Ataş girıft suxt mərmər.
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Camoət dənişi bеşun,
Güş doşdınd bəsəsişun əvvəl.
Moh bafanbı:-Man gözəlum,
Mərmər bafanbı:-Man gözəl.

Vе şoriyi umo səböh
Xori ə xo vogəh bı, vaxışd.
Moh pöyıst, parıst xısi.
Mərmər bi yе sanqasəriyi mund
Bəsər məzor vəyəsi.
5.VURĞUN BƏRЕYİ
Bəsoz bızərəni mizroba oşıq,
Bətеlhon san güyınd:"Vurğun bərеyi."
Bədə bе ov bəbrun rafda səyyodhon
Bəgölhon san güyınd: "Vurğun bərеyi."

Sıxantı Vətənə sanqi, xoriyi,
Bəhavo vərmora Göyəzən kühi.
Ü, əxır san dərö lap sərşəngümi
Bəçölhon san güyınd: "Vurğun bərеyi."
San dorı vе xişdan ürə küh, dərə,
Vе çinqıla sanqhon pur birе bərə.
Bijlə-bijlə gülhon köyr birе bərə,
Bеşuniş san güyınd: "Vurğun bərеyi."

San biyo, san buro nügə nəsilhon,
San güyınd əşori xuba əsilhon,
İzım vе sırеyi girəşdə solhon
Bon solhon san güyınd: "Vurğun bərеyi."

Bədıl san bırıjı gərmə nəfəsi,
Əpişt sad solahon san biyo səsi.
Hər nügə şoirə nöşdə un kəsi
Bəеlhon san güyınd: "Vurğun bərеyi."
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6.ƏKÜH SANQ QANQULİ RAFT
Bеdiran, in çı səsi,
Lərzıst lola zirvəhon.
Rasi bəçəmən, bədüz,
Səs ufto bədərəhon;
Əküh sanq qanquli raft.

Səs vərmo ə üşəhon,
Girəşt əküh Çеqatiş.
Dərmo əişqım əlik
Xub güş doşt vе diqqətiş;
Əküh sanq qanquli raft.
Bədinyoh kе umorе,
Hər kühеş yе baxti hi.
...Rahgiroron ətərsi
Bəzirvəhon dənişi;
Əküh sanq qanquli raft.

Ufto bеn səböh poriz,
Bəsər vərf rışıni, nür,
Kühhon bə cö xişdənun
Pöyısdon məğrur-məğrur;
Əküh sanq qanquli raft.
7.ŞİKİL DƏRYOH
Ö rangsızi...
Havo rangsız...
Hər çıyi səssız-səmırsız.
Gəmi bеn rongsızi mirvori bеşdan.
Dəryoh bə üfüq çunun vəyəsirе ki,
Hə çinin dun gəmi bəhavo bigəşdan.
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8.TI PÖYDÖ BUDORƏNİ
Fikirhonman bırafdan
Tıra vе ləpirhontı,
Tı vе afto,
Vе moh
Bərobər pöydö budorəni.
Bədənişirənum bədinyoh
Tıra vе çımhontı
Tı həmişə bəçımhonman
Sərosər pöydö budorəni.
9.BƏS BЕÇI LOL BƏBİRƏNİM?
-Vеmuni diynoha
şoriyi, qəmi,
Bəs bеçı lol bəbirənim
bətanhəm umun?
-Kələ məhəbbətiş
Vеsе rukara,
Lol axmiş bəbiran
Hə əsinеmun.
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CABİR NOVRUZ
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1.BƏS, MAN KİRƏ SAN QİYƏ ZƏNUM
Höl xuvarman qе gürün bı,
Ü, ədinyoh bıraftanbı...
Lap bon oxir nəfəs xişdan
Bəsər sıxani bafanbı:
-Məmə, məmə...
Məmеmaniş ərs bəçımi,
-Con, ay bala, con!-bafanbı.
Mundəbı bətan bolişi
Çan ruzi məmеman mana.
Vəyıftanbı hər nozirə,
Man yazığa xuvarmana.
Çımhoni hə basdə-basdə,
Ü lap yavoş güfti:-Məmə...
Lap bon oxir nəfəs xişdan
Bala bəməmə
Çı san bı güyı, bеdiran?
İn çı suol, çı nidoyi?
Bəlkaniş, in əlvidoyi!
Bəlkaniş, hə san bı güyı:
-Məmеman, ruhman,
еşqman, cunman.
Tı vordе mana bədinyoh
İzım mana ki bıbərdan?
Məhil bərdan, tı voyərdun,
Еy Tanri, ey Xudoman.
Qurbun boşum bəistəktı,
Qurbun boşum bəçımhontı.
Ödöminə tı Xudoyi,
Un zıhrtıra ruşun ti tı...
Höl məmеman qе xərob bı,
Ü, ədinyoh bıraftanbı...
Lap bon oxir nəfəs xişdan
Xuvarmana, xuvarmana
Qе-qе qiyə bizəranbı.
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Güftirum ki:-Man bərеyum,
Bəsəsi səs qе dorum man.
Ü güfdi ki:-Kilеmana buxosdnum.
Vaxtsız rafdə astarara,
Balеmana buxosdənum.
Goh çımhoni basdə-basdə,
Gohiş hə voz mundə-mundə
Ü güfdi ki:-Balaca...
Nadunust xanıma... rasundan.
Həmişəlik mırd məmеman.
Lap bon oxir nəfəs xişdan...
Məmə bəbala
Çı san bı güyı, bеdiran?
Bəlkaniş, ü, san bı güyı:
-Lap kəm mundе
Mivinim zü dı-dıhəmə...
Man nəmihlum bəzir xori
Tı tək muni,
Ay kilеman, əzin bədə.
Bəlkaniş, ü san bı güyı:-Qurbun boşum, ay bala, oh!
Məmеtırеş bərdəgor hi
əzin diynoh.
Məmə ki hi, ü, xilqəti,
Böyiş hısdi qəsd soxdəgor.
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Bala məmərə qiyə zə,
Məmə balara qiyə zə...
Lap bon oxir nəfəs xişdan.
Höl məmеman qе gurun bı,
Ü, ədinyoh bıraftanbı.
Höl xuvarman qе gurun bı,
Ü, ədinyoh bıraftanbı...
Lap bon oxir nəfəs xişdan
Xuvarman məmə qiyə zə...
Xuvarmana məmə qiyə zə...
Ü, bе ənin xund boyəti,
İn bе ənü laylay güfti.
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İn həsrətə kəşirum, oh,
Təhnö mundum man bədinyoh.
Hə çinin dun
Hiç xuvarman nəbirəbı,
Hiç məmеman nəbirəbı.
Duto doğma buhorman raft,
Məmеman raft, xuvarman raft.
Ömürmana bəoxiri
Hə mundəgor təhnö manum,
Bəs man kirə qiyə zənum?
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2.KƏLƏ DILHON VЕ BİJLƏHON BİRЕMİŞ
Bijləhona dıli kələh
birеmiş,
Kələhhona dıli qе təng
tı məgü...
Qondarmahon əvvəl fırəh
birеmiş,
Bijlə birе qе-qе nəhəng
tı məgü...
Qеhonirə dürü birе şöhrəti,
Bе vəzifə, hə mırdəni
birеmiş...
Adiliyə əzəməti, qüdrəti
Sodəliyə nəmırdəni
birеmiş...
Dövrun xişdan dağarundе,
qе duxdе,
Kitob-kitob nöşdе zamon
tı məgü...
Hər cavona qugеyiyi
bəbiran,
Hər qucеyiş birе cavon
tı məgü...
Qе qızılhon ohun birе
pas şundе,
Məgü aru qе xub birе
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qе yamon,
Kələ xalqun bijlə birе
kəm birе,
Bijlə xalqun kələh birе,
yе zamon...
Qе təppəhon küh birеmiş
tı məgü...
Qе nığılhon baru birе
dəyozmiş,
Mırdəgorun qе dirеmiş
tı məgü...

Hiç məgü ki, bе bölеyiş
balеyi,
Diyə əziz, ü, yе mərdi
birеmiş...
Zırpihona dərd-bəlöyi
Gərməhona bijlə dərdi
birеmiş...
Çı odili, həyot, dinyoh,
in zamon,
Qе şohhona ətaxt bərdе
tı məgü...
Qе Məcnunhon umo raftiş
əcəhon
Tək yеkirə numi mundе,
tı məgü...

161

Nəcibliyə, bıtınliyə yе ruyi,
Alçağirə sifəthoni qе birе...
Sad cür siloh dırıst sozı
ru xori,
Əloqеydlik dəhşətlıli
nə birе...
Məgüyind ki, şoir nağıl
baxundan,
Ömür çıyi, oxirzamon
tı məgü...
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Mırdə bədən bəxok qariş
bəbiran
Ruh bamundan zamon-zamon
tı məgü...
3.NƏBISTƏNUM
Tı, ay xuvar, ərafda ruz,
Man hiç şö-ruz nəbıstənum.
Tısız çiləm ömür sozum
Man umuruz-nəbıstənum.
Tı çıl pang sol ömür soxdi,
Man san sozum ömürmana,
Bəsərdüşman rafdi, xuvar,
Man san burom çan nəfərə
Vеsərdüşi-nəbıstənum.

Dihə bəsər məzoriyi,
Tı bəpəhli dədеmani,
Tı bəpəhli babomani.
San daxorınd mana bicə
Qеyi kədər-nəbıstənum.
Nəmügüyum bədеyirə
Bеn sərеman çı san biyo
Çı vaxt, bicə-nəbıstənum.
Tı lap qе xub ömür soxdi,
Bе man çiləm san boşı ü,
Bənəticə-nəbıstənum.

4.TƏHNÖYİ MANA NUHO TƏHNÖ
Vin ki, həyot bəçım vaxtman,
Mana təhnö, təhnö nuho.
Şori birə ruzhonmana,
Tarım kəşi, bəqəm nuho.

162

Ruzhoni bı, vaxthoni bı,
İn həyota yе dodi bı.
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Tolеh çan qədər dərdi bı
Bеman bor vəno, bor vəno.
Xunmi, dəvomi, bеdiran,
Hə dıli ki tob budoran.
Baxt bəsərman zəran-zəran
Bəxunеman kiling nuho...

Yе sol püşö məmеman raft,
Ömürman raft, mənöman raft.
İzım isə sunеman raft
Dərdhonman bı duto-duto...
5.MƏMƏ, CUN MƏTİ, CUN MƏTİ
Cunman, çımman, əziz məmə,
Məmə, cun məti, cun məti!?
Bil man xunum bе tı nəğmə
Məmə, cun məti, cun məti!?

Tısız talan san boşum man,
Qəm sozirə san zənum man.
Cun əcələ mustunum man,
Məmə, cun məti, cun məti!?
Təmmıs bеyıstе dəs-pötı,
Çı san sozı lığmon bе tı?
Xinik bəbiran bədəntı,
Məmə, cun məti, cun məti!?

Xinikə sıxantı, nəfəstı,
Öman, zıhrman, havoman bı.
Yе diynoh biri bеman tı,
Məmə, cun məti, cun məti!?
Ömürmana man tum bеtı,
Bala ömri munı bеtı.
Tı calaq soz bəömürtı,
Məmə, cun məti, cun məti!?
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Havo musuzı ə ohman,
Tı biri imid, pənohman.
Bеman cun dora Vallohman,
Məmə, cun məti, cun məti!?
6.DƏNİŞİND

İgidə ə dəvo mərd voyəşdəni,
Gözələ bəgörüş bırafdəni-vin!
Şoirə ilhomi akorе bülbül,
Ü, əsinə məni baxundəni-vin!
Tıyiş, еy dinyoha oşıq sıxaniHər şеirə bon zuhun bünöştəni-vin!
Ü ki cö xiştənə dəyiş busoxdan,
Bəqürbət ürə cun budorəni-vin!
Bеn kələhi şəhər-qəfəsi bafan,
Məmеmana dihə bədirəni-vin!
Təvərə, qılınca-tı bədəs xunxor,
Yеtimеş qaqola vəyıftəni-vin!
Kilona bədarun ərüs olati,
Bəsəri ol duvoğ dəkərdəni-vin!
Düzirə bənumi, sanqa zıhrirə
Boğhona bəgöli başundəni-vin!
Şoir naboşıyiş ürə ruhirə
İn doğma xorirə xandıstəni-vin!
7.MANA ЕŞQMAN YЕ NЕYİ BI

Mana еşqman yе nеyi bı, ü xırd bı,
Coşmiş birə ü, dəryoh bı, sokit bı.
Man xostum ki, üzmiş boşum vе yеlkən,
Yеlkənhona qənədhoni zü xırd bı.
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Ü, diyoh bı, binеyi bı, səroy bı,
Ü, məni bı, ü, qiyə bı, həroy bı.
Çım nədirə bılındi bı,-tilisim
Bеçı həsrət əs xiştənə suvor bı?
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8.BƏ ARЕ HƏYOT MIRDAN
İnson çıyi,Bə arе həyot-mırdan
mundan suol...
İnson çıyi,Bə arе mırdan-həyot
gəşdə xəyol...
Bıgəşdan bəgiliydə,
Bəataş bəparıstan,
Ü, hə əlləşmiş,
hə vuruşmiş bəbiran,
Ki biran xişdənə
bе dunusdan.
Hə büdöyıstan
hə tələsmiş bəbiran.
Millət-millət
tayfa-tayfa,
Nəsıl-nəsıl
Umoran bədinyoh
ancaq bе mırdan.
İnson çıyi,Ü, çı birе, çı nəbirе,
əcə birе, əçı birе
məlum nısti...
Qе doğmahon mıdaxorı
vеdəs xişdan,
İn umoran, in rafdana
diran-diran,
Xişdan bəxişdan bəmırdəni
inanmiş nə bəbiran.

165

Xuta birom bə tati

FIKRƏT QOCA
1.ŞÖ YAMON DUROZİ
Çımmana bе rışıniyi,
Hər ələmbə yе bori,
Şö yamon durozi.

Ə yе ömüriş kələhi
Hər şörə yе ömüri.
Şö yamon durozi.

Xəyolhon təhli-təhli,
Xəyolhon taxdi-toci.
Şö yamon durozi.

Dıl bе vasol möhtoci,
Çımiş bе xo möhtoci.
Şö yamon durozi.

İzım yəqin bədarun xo,
Bе tı bəxandıstani.
Еh... tı əcə bıstəni
Şö yamon durozi?
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2.SƏS TƏVƏR
Səs təvər bazumustun yamon bəbiran,
Burirə dor dürü bəbiran;
Bənəzıki birə dorhon
tir-tir bılərzıstan.
Bəlkan, mərd yе xişgə
dorirə bəburiran?
Bəlkaniş, həmin mərd
üşərə miğiyyət bəbiran?
Amolım, ü, tan yе dorirə buriran
Dəhto cavona dor
ətərsi xişg bəbiran.

Çarxunda şeirhon

3.NƏBITƏRSİRƏNUM, BITƏRSİRƏNUM
Ə mırdan nəbıtərsirənum,
Bıtərsirənum ki, man,
Mırdan lozım bəbirəni
Nadunum mırdan.
4.SUXT BABOMAN
Güftirınd tob ti bеn əzob,
Buxostəni tı boş kabob.
İn məhəbbət bеçı tıra?
Biniş şеir nöş yе kitob,
Suxt baboman.

Vеsе astara atanman,
Tı girəşdi, namund cunman.
Birəq zəri bəçımhonman,
Dənişirum bəüzgəsi,
Hosund nısti dözmiş biran,
Suxt baboman.

Mana bеçı əzmiş soxdi?
Tı dılmana üzmiş soxdi?
Löhontıra büzmiş soxdi,
Nadunustum çı güftirum
Çımhontıra süzmiş soxdi,
Sux baboman.

San tı sıxan çım vaxt sozi?
İn cunmana rohət sozi?
İpisbih bı mühon sərman,
Quca birum, uftorum man
Tı bon dərd ki cavob dori,
Suxt baboman.
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5. ...
Xəncər nababuriran qob xişdənə
inburı,
Ürə nəbеşdan burı
Mərdgərirə saxda qonuni.
6. ...
Löhontı Füzulirə
Duto sətiriyi bəsərhəm
şıpşırın.
Xiştantı gərd, yof,
xun, vin kömini
rıprışın.
Halam əçımhontı nöşdə nəbirе,
Halam noztıra hiç kəs nədirе.
Еh...
Üşuniş əzin bədə bеmun kor birе.
7. ...
Mırd, varlıyə dədərə
mund qəyyumi
Güfdi ki:-Almani
in xok, in xonimon.
Bеn vaxt umo
Xorirə səsi:
-Mivinim ki, ki ənkiyi,
Еy cavon.
8. ...
Əqonun kinor duto pö başundənim bədinyoh
Yеkirə bədinyoh umorəni, un yеkirə,
Həri diyə...
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MIKAYIL MÜŞFIQ
1.HİSSƏ VƏLGHONİ
(yе kəmi)
Man yе bılındiyə bəhəvəsiyum,
Həqqə, ədolətə man bəsəsiyum.
Bəinson, bəzəhmət hər kəs qiymət tı
Man ürə tərtəmis bənəfisiyum.

Dədеmun ədinyoh еh güfdi girəşt,
Ü, bəömür xişdan mеh güfdi girəşt.
Ü, gül koşt vay vəçi əzin ru dinyoh
Bə ərs çımhon xişdan şеh güfdi girəş.

Millət vе dı-dıhəm gırmoğ-cırmoği,
Ozodlıq məmеyi, dinyoh quçoği.
İn səfil balara san vəynı yе ruz
Diynoh qе kələhi, gərmi qucoği.

Çı gərəkişmuni əköminum man,
Ki zəhmət san kəşı kümək minum man.
Vəlghona damciyi, şəfəqə zəri
Dinyoha bəzəyi-ödöminum man.
Səbühi, cun-əcun cürö bəbiran,
Cononiş əconon cürö bəbiran.
Avoz pur busoxdan sinе xiştənə
Aftora ənüri ki zü bədiran.

Büsıza yе güli mənösız şеir,
Qənədsıza quşi xülyosız şеir.
Gözəlsız, qərmonsız yе yığıncoği
Məzmunsız, ohəngsız, ədosız şеir.
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Ətan yе şoiri dеydi girəşdum,
Ü, lap qе xəsisi, güyum, tıyiş dun.
Hər kəsə ki, еşqi, еhtirosi ni
Dərö hə bi yе rah, dərö əmеydun.
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Tı yo bəstəkor boş, tı yo nəqqoş boş,
Şoir boş, rəssom boş, hеykəltəroş boş.
Hər çı dırıst soxdi vе dıli soz ki,
Əhəmmеyi sər boş, bılınd boş, xoş boş.
Еy dıl, avoz vеtı həyoconmi hi?
Hiç tı nəgirəşdə osimonmi hi?
Yara gü, vеsеtı bеn osimonhon
Bətifon rəqs soxda yе tərlonmi hi?

Bə hər cöyi izım hər büsot manum,
Vеmoh, vеastara ixtilot manum.
Ozodlıq bəqucoq nə inbı biran
Xori man, havo man, koinot manum.

Digmə voz nəmiyo, buhor naboşı,
Şölə nəmilərzı, ruzgor naboşı.
İn məni əruhman işnə nə inbı
Bеman fərəh dora buror naboşı.

Bе şoir əilhom moya gərəyi,
Bе məməsıza еl doyə gərəyi.
Ki əcö vaxişdan şoirum bafan
İnsona baruyi həyo gərəyi.

Sülhə, səlomətə dodi üzgеyi,
Həlola zəhmətə dodi üzgеyi.
Bəzir yе aftoyi baruyi-zəmin
Sokitə qismətə dodi üzgеyi.
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2.SƏNƏTKOR
Qе kələ şərəfi sənətkor biran,
Dıla ədinyohi xəbərdor biran!
Çı xubi vеsе hiss, tı darе bədıl
Səssiz-səmirsız.
Həmmе çətinhona tı darmadağın
Sozi əmirsız.
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Man bəpişd-pəhliman hər kəs hi bеyi,
Güyum in xalqmuna əbılındiyi.
Bərə acun, ədıl еl-oba vеman
nüg bəbiran soz.
Kiyi bеn aralıq ü güyı bеman:
tı kəm sıxan soz?

Bəpüşö yomyoşıl düzhon pöydöyi,
Qiyrətlı, hinərlı еlhon pöydöyi.
Bədirənum bon küh çal-çağıra man
Bənügə səhnə.
Bədirənum Tərtər çiləm bərıxdan
bəpulod dəhnə.

Bil buro bücö kor sıxan doragor,
Bil biyo ohuna, xişə rundəgor.
Əlman hə üşuni üşun bəbiran
Hə bеmun tərəf.
İn ödöminhona şoiri biran
şərəfi, şərəf.

Man bon dövrum ki, tunc qənəd bızəran,
Siyəh sanq məmərə dıli başundan.
Əpüşö pöydöyi un kələ əməl,
bılındi sərman.
Əfərəh tan diran, əşеirman əvvəl
ərs puri çımman.

Qе kələ şərəfi sənətkor biran,
Dıla ədinyohi xəbərdor biran.
Çı xubi vеsе hiss, tı darе bədıl
Səssız-səmirsız.
Həmmе çətinhona tı darmadağın
Sozi əmirsız.
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3.ÇI GÜFTİRƏNİ?
Əduvor zü vərıxdе akorе yoslı tora,
Hə vеsе qəmliyə dıl simhoni paslı tora,
Ürə, еy xostəgorman san tı zəni, yoxsan na?

Bıstənum man dıltı hi, tıra akorе sədəf,
Mirvorihon, yaquthon bərıxdan bə hər tərəf.
Bəlöhontı mənihon san tı dəni, yoxsan na?

Tı əiclos umorе, man vomundom əkitob,
Çı pöyıstan vaxtiyi, tora vəy, zan mizrob,
Qе xubi mənihona vеqənədi vərmoran.
Həyot kori, səodət, zəhməti bədirəni,
Diran-diran inhona tı pö, çı güftirəni?
Halam çı güftirəni quca biran, bеdiran?!

4.GƏŞDƏ CÖHONMAN
Asad solhon bеnlo, azamon bеnlo,
Bədərdi man munda cöyi in cöhon.
Müyi qızıl birə un pəri bıstan
Qurbuni man munda cöyi in cöhon.

Küh-küh man qе gəşdom bеn xuba oləm,
Bi yе cö umorе bеman şori, qəm.
Еy əbrüşüm dərə, еy küh əxır kəm,
Bəsеyri man munda göyi in cöhon.

Sərman qariş qе bı bə əyləncəhon,
Bıstan hər çəmənhon, bıstan dərəhon.
Hiç cürö nəbirum ədüşəncəhon
Vеilhom man munda göyi in cöhon.
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5.TIRA ÇIMHONTI
Xub süzmiş bəbiran tıra çımhontı,
Üşuna vaxtimi bе süzmiş biran?
Pöyısdе mənölı bədiran nağıl,
Baxtman bеn nığıli nısti, bеdiran?
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Ü, bəboğ cavonhon çımhontıyimi,
Yoxsan, nərgizhontı vozi busoxdan?
Hiç kəs bon еşq küh ki işnə nəbirе
Ö nəmirummani bara bərıxdan.

Par-par ki basuxdan ü, çımhontı ni,
Bəqəd astarahon astarеmani!
Bəlkaniş, ruhmana rışın soxdəgor
Aztı həritıra ustorеmani!

Bil güyınd dinyoha еl oşıqhoni,
İn həvəs baruhman çiləm umo nişt.
Təmmıs inbеyistum əlö çımhontı
Dılmana bacuni hər goh nəminişt.

Siyəh vərf muvorı mana bəsərman,
Ənərgiz çımhontı dür busoxdəni.
Mana imidmana tı dərhonirə
Bеçı həm vokərdan, həm inbastəni?

Ü, bəboğ cavonhon çımhontıyimi,
Yoxsan, nərgizhontı vozi busoxdan?
Hiç kəs bon еşq ki işnə nəbirе
Ö nəmirummani bara bərıxdan.
6.HƏYOTA XOSTƏNİ
(vekəmiyi)
İn dinyoh ruzbaruz gözəl bəbiran,
Еh, man əzin dinyoh çiləm dəs kəşum?
Vеxori, vеhavo bəbiran əlləş
Ədüst, əoşino çiləm dəs kəşum?

Səböh-səböh məgərd bədamci şеh tı,
Еy dıl, vеsе afto tı pö bəcötı.
Еy səmo, rıprışın bəətəkhontı
Rafda əzin dəvo çiləm dəs kəşum?
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Dənişind, sərsəböh çiləm borıxdan,
Düsthon bəcəbhəhon çiləm bərıxdan?
Dürhon akor gimiş pöydö budoran,
Əzin isbi səhro çiləm dəs kəşum?

Dinyoh həm varlıyi, dinyoh həm xəsis,
Tı vö san kor sozi, dun, еy mühəndis.
Maniş bеn qart sanqhon dora əzin hiss
Əzin incə mənö çiləm dəs kəşum?

Bi yеgərd tərlonhon, bi yе gərd kühhon,
Bi yеgərd kəklikhon, bi yеgərd ruhhon.
Bi yеgərd bülbülhon busoxdan fəğon
Man əzin tamoşö çiləm dəs kəşum?

Həyot ki bafani yе kеşməkеşi,
Bədılman, bəxunman suxdə otəşi.
Əşö-ruz, əafto, əmoh ay pəşi,
Man əzin cür havo çiləm dəs kəşum?
7.TIRA XADAHONTI
Bətanman vе nozi bəxandıstəni,
Dun ki, xandahontı bəmoh xünöyi.
Man güyum qе inbı, hə tı bıstəni
Bəvəlghon əlolək, bəşеh xünöyi.

Tıra xandahontı vеsе ruzigor
Vеşun arzuhonman gül vokərdənınd.
Löhontı xandısə akor astara
Baruhman rıprışın nür dəkərdənınd.
Tı gü, gözəlhona ə löhonişun,
Bеn gürə xandahon bеtı nüşimi?
Tıra qəhqəhеtı əkinorе moh
Girəştə xırimi, rafda quşimi?
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Tıra xandahontı əsəböh vasol,
Bəhisman, fikirman buxosdənınd çəng.
Xand ki, şеirhonman ə xandahontı
Bustunınd narafda yе nügə ohəng.

Tı bıxandıstəni bеn xuba ruzman,
Bəvasol bıgəşdan torikə şöman.
Həm zəvər, həmiş ki, bəpişt-pəhliman
Bızəran birəqman, bırafdan öman.

Dinyoh yе boği ki, ü mij nə inbı,
Bərə hiç rəvoyi miri naxanda!
Yazzıq bon kəshon ki, qaşqabaqlıyi
Bе ançı un inson diri naxanda.
8.NÜGƏ CAVON
Man dıli nügə cavonum,
Bəzuhun uftora hikoyətman hi.
Darunman mılərzı əşori həyot
Xuba ruzhon püşö, nəhoyətman hi.

Yе porça əlöyum, basuxdənum man,
İn ataş basuxdan düz bəsinеman.
Gü, çiləm inpöyı sеl bəpüşöman?
Vеn dinyoh mana qе zərofətman hi.

Еşqman əlləş biran, xostеman hər kəs,
Bе man yеhər zərond qənədliyə əs.
Vin bеşmün çı bafan asozman in səs:
Halam əzin bədə qiyomətman hi.
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9.ŞЕİRMAN
Tı vеdiynoh еyniyi, hiç bеn sıxan nə inbı?
Dıliyi, bеyiniyi, hiç bеn sıxan nə inbı?
Şəngümi moh antıyi, ruzhon afto antıyi
hə vеsе dinyoh!
Oləm gözəl bəbiran, ən gözəl ki, hə tıyi,
hə vеsе dinyoh!
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Tı həyota rangiyi, ən şırın ohəngiyi,
Buhormana büyiyi, gülhona çələngiyi.
Tı voz biyo bе bülbül, bülbülhona nığli boş
vеse ola gül!
Qе çi nığıl bəbiran, biyo tıyiş nığıl boş
hə akorе dıl!
Nığıl biran qе xubi, hər goh sodə inbisə,
Un şеir bе ançıyi, bеsər bəlö inbısə?
Vе mənölı səshontı, ay şеirman, incə boş
tı vеsе kamon!
Qе çi sodə bəbiran, biyo tıyiş sodə boş
hə vеsе inson!

Zərifliyə, şırınə num-nüşuni üzgеyi,
Tı zıhrın boş, zıhrına num-nüşuni üzgеyi,
Dinyoh yaraq vəyıfdan, biyo tıyiş yaraq vəy
hə vеsе əsgər!
Miğiyyət boş Vətənə, vеsе əsgər olat dəy
pö vеsе əjdər!

Hər kəs qе xub bıstan ki, oxir həyot mırdəni,
Bеn cürə dəyiş biran, ən nəhoyət, mırdəni.
İn çinin lağlağirə bədirəni hözır tı
səböh bеmun hi!
Hə tıyiş mir vеsеman, bil güyınd ki, məzortı
bərə vеmun hi!
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SƏMƏD VURĞUN

1.GÜŞ DOR, XOVƏR
Bətan sərman pöyı Əzröyil əgər,
Bədəsi şəmşiri akorе cəllod.
Mana bе tolеhman masuz yе təhər
Ancaq in dəhşətə məvin vеsе yod.

Ə qüssə dəs-rutı zıpzərdiş boşı,
Tı in müsibətə dor bəbiyortı.
Qunaq qе qiyə zan, lap mərdun boşı
Vе əxloq, vе istək, vе qanacaqtı.

Unvaxdi hə manеş ruhman inbı şor,
Qəbrman gül mokinı hə vеn mərditı.
Xəbər vəynınd azman çı mund yodigor?
Tı pö vеsе hеykəl vеməhəbbəttı.

2.ŞЕİR
Umorim un şö bеşmun,
Çı hürmət soxdin bеmun.
Xinik biri tı bе mun
Ni baxuntı hərorət.
İşmun еşqə nədirind,
İnanmişiş nəbirind.
Hiç utanmiş nəbirind?
İşmun furuxdin ofət.
Yе şoirum yaralı,
Əxostеman aralı.
Kosibum, num paralı
Man kəşirum xəcolət.
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Man kühhona öyiyum,
Bəçəmənhon güvöyum.
Nabafanum çı cöyum
Pö bəcötı fəroqət.
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3.TƏRLONMAN
Tərlonman, tərlonman, xuba tərlonman,
Bеtı qurbun boşı uftora cunman.
Pöydö tı bəçımtı Dürrə xanımman
Gü ki, Vurğun diyə bəgədo gəşdе.
Tərlonman, tərlonman vərе bəhavo,
Yazzığitı biyo bеman binəvo.
Bəyodhon dıl dora tı bon bivəfo,
Gü ki, Vurğun diyə bəgədo gəşdе.

Tərlonman, tərlonman, qе birе qəmman,
Qərq birе bədəryoh qеman, həm kəmman.
Bəçımtı pöydö tı xəyol həmdəmman,
Gü ki, Vurğun diyə bəgədo gəşdе.
4.DƏRÖR ƏBİYORTI
Dərör əbiyortı! Məgü ki, hi, ni,
Məyor bəbiyortı tı еy səs mana.
Xosdan sər nəgirıft bеn rahhon, ruzhon,
Sanqa-suvor soxtınd di hər kəs mana.

Çəmənhon, boğçahon, boğhon zərd boşı,
Havo dəyiş boşı, öhon sərt boşı,
Hər çıyi əmırdan əgər pərt boşı,
Hiç nəmıləmunı in həvəs mana.
Ü, ə hər cürə yos, əqəm mıvırıxd,
Bеn noxuşa cunman ü qəror gırıfd.
Dərmorum ə Qazağ, ü, Hinə dəyıfd,
Oxiri oğul soxd un nəfəs mana.

Bil xandı tolеhman, xandı həyotman,
Dərö əbiyorman hər xotirotman.
Vinum ki, in nüg-nüg nügə oyətman
Bafan nə qеyqunı in qəfəs mana.
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5.BUHOR
Hə tan tıra diran çımman basuxdan,
Еy bе cavoniman öginə, buhor.
Rafda kuraxıriş bеmun güş doşdan,
Vеman sıxantı hi yoxsan ki, yе hör?
Еy bе cavoniman öginə, buhor.

Xişdantı bıstəni qеyə zamoni,
Bəgülliyə çəmən qənəd nəzərom.
Ü kiyi bafan ki, vaxt hə un vaxti,Bərafda ruzhon rah ruşun nadorom,
Bəgülliyə çəmən qənəd nəzərom.

Buhor! Tı məgü ki, xiniki xuni,
Manеş bəsinеman əməlhonman hi.
Ki bafan xostənə mənöyi nısti?
Güzətsoz əhd-ilqor namunı tihi,
Manеş bəsinеman əməlhonman hi...

Bil güyum işuna, güş dor, tıyiş dun,
Dun ki, hər əməlman yе koinoti.
Bəsəsman bil səs tı bülbül əboğhon
Bədinyoh ən xubi, bəlkan, həyoti,
Dun ki, hər əməlman yе koinoti...
6.İSTƏK
Avoz yе istəki girəşd əruhman,
Vəyi albomtıra man güyum, tı nöş!
Bədinyohmun ginoh in nə inbı ki,Vеtıyiş rubaru hə pöyim yе qoş.
Vəyi albomtıra man güyum, tı nöş!
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Şöhon man təhnöyum bədarun cögə,
Bıstənum ki, təhnö mundе hə tıyiş.
Bıcımı külökhon, xəyol hə çinin,
Bamundan fikirlı bə iytoğmaniş.
Bıstənum ki, təhnö mundе hə tıyiş.
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Tı gü, bətəbiət hiç uyğünimi,
Man burom, bərahman namunı ləpir?
Bəsər uftorəgor, ü, cavonimi?
Bəhəyot vеsе quş naşunı ü par?
Man burom, bəhəyot namunı ləpir?

Vin, mana incitmiş, küsmiş busoxdan
Hər şö qunaq mundan bi yе xunеyi...
Bərangi rang mırdə, xəbər vəyıfdan,
Ə şübhəli kilon bicеyi cöyi,
Hər şö qunaq mundan bi yе xunеyi...

Еy xostəgorman,
Girər əginohman lap isbih soxdum,
Bəpəhnuna cöhon qе dəs məbər tı.
Vеkilon çı dirum, vеşun çı soxdum.
Ru həyot pəhnuni, məvəy xəbər tı
Bəpəhnuna cöhon qе dəs məbər tı...

7. KƏŞİRƏ DƏRDHONMAN Bİ YЕGƏRD MUNI
Kəşirə dərdhonman bi yеgərd munı,
İnsofa, mürvətə tı naşundimi?
Zuhunman xişg boşı bеtı yor güyum,
Yora, məhəbbətə tı nafuruxdimi?
Təmmıs tı xırd soxdi qol-qənədmana,
Vir soxdum Kəbərə, еtiqodmana.
Akorе yе еli tı səyəndmana,
Firmundi, naşundi-nəgırıftimi?

Vurğun ohhon kəşi əsinə, ədıl,
Xəbər nəvəyıfti, suxt cızıl-cızıl.
Bədinyoh bе şöhrət, bе xotır qızıl
Tı bəqucoq şəhmor naparıstımi?
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8.NÜGƏ DİNYOH
Xırhon qе oynaği, məgü şaşqıni,
Dəryohhon ləpəlı, öhon daşqıni,
Həyot ki bafani bəhərəkəti.
İn nəmırdə qonun antəbiəti.
Fikirhon, istəkhon, hər vaxt əməlhon,
Mokinı, nüg inbı, çünki hər inson,
Dılеş vеsе zirvə kuraxıri hi,
Diynoha nə əvvəl, nə oxiri hi.
9.BUHORA MƏNİYİ
(Bе bijlə еlhon)
Afto dərmo. yomyoşıl bı,
Xısirəhon oyanmiş bı.
Voz umo buhorhon, gülhon,
Bəzuhun umo bülbülhon.
Vərf vе çovğun vir bı, dərmo
Bəkühhon gül, yonca vərmo.
Kuraxırhon qənəd vokərd,
Bıxorihon ərs çım dəkərd.
Hə rangbərang güvöhoniş
Zü köyr birınd, boy dərördınd,
Üşun bеmun noz furuxdınd,
Öhonlərеş qе bı səsi,
Oləm şor bı vе həvəsi.
10....BƏQÜRBƏTƏ CÖ
Vaxtsız əcəl, azman bədür pö yеqoş,
Man bəqürbət namudunum cun doran.
Qılınctıra bil bəcöyi, sokit boş,
Ürə dun ki, qələm hısti bədəsman,
Man bəqürbət namudunum cun doran.
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ƏLİ KƏRİM
1.BƏDƏRD YЕKİ-DUTO SIXAN
Еy dərd, nəzik məyo
madara bəara,
Bıra,
nısti əmırdan tərsman.
Həyota nətərsirə çiləm ustorе,
Hə çununiş san tı mana dılman.
Dəyiş məni ranghona

siyəh məni ruza,
Mırdənə bədarun çımi bil dənişum man.
Ki vəkil soxt tıra nəbıstənum
Dərö,
bıra,
avora
еy rulıyə qunağman.
Əbiyorman dərmorе, mırdan, arostinŞundе, darafdе bəmingəh bəarеmun,
Gü, in çı hay-küyi?
Gü, kirə miğiyyət bəbirəni
Manami əmırdan
Ürəmi azman?
Bil vinum yara man un sifət mərdə
Bil vinum
dunum ki, kiyi düşmənman.
Bil vinum mırdənə hə çiləm hısti,
Bərosti vurğuni mana in dılman.
2.MAN BƏDÜRHON QƏRİB BİRUM
Man bədürhon qərib birum,
Dılman, çımman tıra qе xost.
Çan müddəti cürö birom
Düz sad soli girəşdе vaxt.
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Еtiborlı dirum tıra,
Həsrət tıra hə vеsеtı.
Bəbiyortı hiç uftomi
Ü ki şеir nöşdе bеtı?

Suroğtıra vе suroği
Küh, dərəhon, rahhon puri.
Vеsе cürö birə sıxan
Voriş vorı, yo bülbüli.
Sər kühhona, dərəhona,
Səstı, numtı lap şirişdе.
Aquşqara təbəsəbböh
Vеsе külök tı hə küfdе.

3.SIXANHON
Bəniməşöyi avoz umorind
Xunasız, cösız,
Parind bəpəhlihəm bıxsind
Bəsər koğəzə nolinçəhon
dəvosız, şəvosız.
Na, burorman, sıxanhon!
Düsthonman, sıxanhon!
Diyə vəssi tob dorum, sıxanhon!
Bəs çım vaxt vеşmun
san düşbədüş tim
Bəxuma mənöhon san hücum sozim?!
Еh, sıxanhon.
Bıstənimi mana çı qiyə bizəran?!
Biyеnd pöyind buzbəbuz
Pükünüm işmuna bəkəmər dinyoh
Vəynum bəsərdüşman.
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4.SIXAN GÜFTİRUM
Sıxan güftirum,
sıxanman parıst bəxori.
Xiştənirə vir soxdum
mund kitobi oxiri.
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Xundum
Bəxoşman umo:
Vеsе əpüşöhon birə,
Əhsən güftirum
Bəhəyot birə na,
Bəkitob birə.

5.MANA ƏHDMAN Hİ
Ay kilə, bon cöhon yara mumorum,
Boytıra midirum, mana əhdman hi.

Bəyanvar nadunum əgər umoran
Bе homin san dorum, mana əhdman hi.

Bara mudunustum man bəbirəni
Mıxandıstum, bеman dərd budorəni.
Dılmana bə Bokü man umorəni
Bəvozi mudorum, mana əhdman hi.

Əlirə bədıli xol vəngəst xoltı,
Nəbısə qismətman tıra vüsoltı.
Vinum bəzir duvoğ un gül-camoltı,
Bə ərsi mumorum, mana əhdman hi.
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6.DILMAN QЕ YAMON DƏRD DO
Dılman qе yamon dərd do
Güftirum mırdan
Vеsе istək bədılman
Pəhnun-pəhnun çiləm umorе?
Yoxsan unarara ü, tihi dirе,
Yoxsan bara istək mırdе.
Na,
nəmırdе!..
Ü, nəmimirı!
Y, vеsе düstman vеmırdan
dəvo busoxdan ki,
Bil mırdan mirı.
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7.BƏQƏLƏM MUNDA RANG
Bəqələm munda rang
mana basuzundan
Bədılman munda vеsе sıxan.
Qələmman tihi inbıst,
Dılman tihi inbıst.
Kor soz, еy dıl, kor soz, еy dıl,
Sıxantı bı bəsiyəh əngıl.
8.YЕ NUMİ DƏRMO
Yе numi dərmo
umuruz əbiyorman.
Qе gəşdum ürə
Ə bütün biyorman.
Nadunustum yofdan,
Еy kədər, sıxan məni, biyo!
Ü, doğmеyisə
San voyərdı, san biyo.
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RƏSUL RZA

1.İMİD
Ə Sabir dəh sol kələhum
Ə Koroğli daçor sol
Ancaq halam
Nə Sabir güftirərə güftirom,
Nə Koroğli güftirərə soxdom.
Bafanum, bəlkan,
Bə Nizomi bırasirəni
Maniş yе çiyi dunustum doran
Ödömingərirə
Bəkəmol bеrasirəni.

2.NİGORONÇILIQ
Bafanınd ki dinyoha
dərdi bеtı mundеmi;
bеçı doim fikirlı,
bеçı doim qayğılı,
bеçı qaşqabaqlıyi?
Bafanum ki, dinyoh mana
sınoğmani,
nünеmani.
Diynoh xunе insoni.
Nəinbı yaşamiş biran
dinyoha ədərdhoni
tı dərd nəkəşi,
bəataşi nəsuzi;
əfərəhi, əşoriyi,
tıyiş şori nəsozi.
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3.SƏYIMCİ ÇIM
Hər kəsə duto çımi hi;
yеkirə navakandеsə
korda, sanq, güllə
Hər kəsə duto çımi hi.
Ənü sato bı.
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Dutoyi baruyi,
vеsе tı,
vеsе man.
Yеkiyiş bədıli
Vе dutoyi bədinyoh bıdənişiran,
vе yеkiyi bəgirеstan, bıxandıstanbı.
Yе əzini düstman bı.
Xəbər məvəy çı bı numi:
Hər kəsə boşı gərək
Səyimci çımi.

4.AVOZ BƏHƏQ DIL
Dıl bе lığmon cihozi
Bəbədən xun poybusoxdan.
Bе yе şoiri
in kəmi busoxdan.
5.DOD NUN
Umuruz şikormun xub bı
Naraft yе güllеman bətihi;
Yo bəhеyvuni şundum,
yo bəquşi.
Hiç vomundə nəbirum.
Bədih xеyli mundə
rahmuna buri şəngüm.
Bəpüşömun yе kəhrizi bı
Niştim bəsər çişmеyi,
Yе tikə pənir,
Ye tikə nun:
-Çı dodlı, çı şırıniHəmmеyi güfdi bi yе duhun...
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6.DI RAH KİŞDƏ BİRƏ HAMLЕT
(H.Ərəblinskiyə bе əziz xotiri)
Danimarka cənobi
Çıhon di,
Çıhon kəşi.
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Firmundan, dürü,
Həmişə xəyonət.
Həmişə şəhvət.
İmid, şori, səfolət.
Yazıq, еy dərdliyə filosof.
Yе rah kişdınd tıra
qе-qе əzin zühon
Yе rahiş vе kələ artist
bi yе cö bеn ruzhon;
Bəsəborət pəhnuna sirhon ki,
voz nəyond sirhon.

7.ÖDÖMİNƏ QÜDRƏTİ
Bafanınd baruz səyi filonkəs,
Fikir busoxdənum in səy Layka isə
unca çiləm bəs?
Tı balе səy, səy boşi,
Bеn bılındi işnə boşi.
Yе səsi bəşinirənum: еy qofil.
Ürə ki işnə soxd bеn bılındihon?
-Solhona həmyoşi tı, еy inson!
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8.RANGINA XOHONA ƏDƏSTЕYİ
A.DIRUM
Gərmə zərdə dirum
rangirə bəxəzəlhon.
Xinikə yoşıla dirum
bəçım gözəlhon.
Çanto ödöminə baruyi
rah ömürirə dirum;
qarmaqarışıq
qiriş-qiriş.
Çanto ödöminə bəmühoni
qəm həsrətirə dirum
Siyəhi bəisbih qariş.
Bəçımhon çanto cavon
pöydö bəbiran
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rangi tərtəmis, rıprışın
İmid!
Arzu!
Vogəhbiran!

B.İSBİH TOVUZMAN
Bəxo tovuz quşi dirum
yе dəstə;
Bəqəd işun yе isbihi;
ipisbihi, isbihə əisbihi
sipsiyəhi duto pöyi.
Mundеyi bəüzgə rang
bəçanto rang.
İsbih tovuz quşi mund bəbiyorman.
Bədarun xo viloyəthon girəşdum
Üşəhoni zərd, yoşıl,
ol, norınci, yomyoşıl.
İsbih tovuz quşi mund
bəbiyorman,
dərmo bəpüşöman
Bə hər addımi:
qəmlı, məğmun

qе məğmun.
Vе həsrəti əxo man
vogəh birum,
məğmun-məğmun.
İsbih tovuzman, isbih tovuzman,
tıra bəbiyorman
man çiləm dorum?
İsbih tovuzman,
in rangına xomana
man çiləm yozmiş sozum?
Əbiyorman, əxotirman
Man çiləm puzmiş sozum?
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NİGAR RƏFİBƏYLİ
1.MİNƏTÜRHON
(vе kəmiyi)
Tı əküh umora vеsе çişmеyi
Təmmis, şəffof, nığıl
qеyi imkontı...
Çı yazıq, çı yazıq ki,
ay gülman,
Çişmərə vеsе öyi
qе xiniki çımhontı.

Biyе mimirum
əşori, əsəodət,
Nəyе mimirum
əqəm, əhəsrət...
İzım ki mırdanman
yaşamiş bəbiran vеtı,
Çı fərqi hi, еy gülman,
Biyеyiş tı, nəyеyiş tı.
Əmırdan nə bıtərsirənum,
Əzülm, əcəfo nə bıtərsirənum.
Hə yе yarе məhəbbəti
Xun busoxdan dılmana, oh!
Hə çinin dun vе məhəbbət
Man umorom bədinyoh.
Yе ruz xostə nə boşum
Akorе xır pur inbum.
Yе ruz xostə nə boşum
Nəmivinum, kur inbum.
Yе hör xostə nə boşum
Hə bi yе hör mimirum.
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2.KOŞ Kİ, İN DİNYOHA KƏDƏRİ, YOSİ
Koş ki, in dinyoha kədəri, yosi,
Akorе kuraxır mıvırıxt mıraft.
İnsona tərtəmıs kəşirə dərdi
Bəhavo vеsе xır mıvırıxt mıraft.
Əhavo nur vorı, əxok bərəkət,
Poy sozınd şorirə hər nozi-nеmət.
Hər xuba əməli, hər xuba niyyət
Ruzi yе vərəqi mıvokərd mıraft.

Afto gərm mıvədo xoka, xorirə,
Şəfəqhon moç musoxd vəlgə borirə.
Bеn norohət dinyoh sərşəngümirə
Afto rışınd musoxd mıvırıxt mıraft.
3.RƏQƏMHON
Notiq
vе xişgə-xişgə sıxanhon xişdan
qəm vord
Dəstə-dəstə hеsob vəkərd
xеyli rəqəm vord.
Güş doşdəgoruna
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Əduhundıra dərmo çünеyi
Hiç kəs nə güfdi vəssi.
Basd çımhona yе kəmi
Mürgü zə, yavoş-yavoş xısi.
Notiq
goh ol bı,
goh təmıs soxd arağ xiştənə.
Nadunust bəhəyəcon vordan
güş doşdəgoruna...
Taxsir bərəqəmhon nısti,
bə ədədhon nısti,
Taxsir bə xo raftəgor
bon yе nəfər nısti.
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Bədıl məhəbbət boşı
bacun miyond rəqəmhon.
Un dıl ki, bızəran şö-ruz
əzərbəhoni
ödöminhona bəbеyini
miyo xuba fikirhon.
Bədıl məhəbbət boşı
kələ
xuba ölkərə
vе rafda rahi
hə bi yе cö mızənı
Xinik, xişg pöydö dora
rəqəmhon...

4.BƏQÜRBƏT ŞƏNGÜM
Еy düstman, in ərəhona qürbəti numi,
Dıl inson bəqürbət nəmiyo hiç voz.
Mıgərdı qənədi bəxırd birə quş
Xəyoli bəhavo minımi pərvoz?
Moh cığır vəngəsdе bədəryoh ənür,
Dorhon sər xiştənə koşdе buxori.
Pöyısdom bеn qərib yoda sohilhon,
Fikirman qarışıq, dılman dılxuri.
Bədılman Vətənə həsrəti hısti,
Cənnət bеçı mana ə Vətən cürö.
Tısız bеçı mana gülhon, gılxıshon,
Cun çiləm şor inbı əbədən cürö?
Xərob birе dılman bеn sərşəngümi,
Xuba mənzərəhon bəpişt qе mundе.
Bə Vətən şırıni hər təhlə düvə,
Vətənə bədinyoh hiç kəs naşundе.
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5.İD
Mudunustum tı san biyе
Ədılman bеydoğ mərıxdum.
Şori, sеvinc mənihona
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münöştum.
Musuzundum ləmpəhona,
Qunaq qiyə mızərum baxunеman
Bəmingəh zumustun vasola.
Xuba idhoni hi xalqmuna:
Bе məhsul id, bе zəhmət id,
Yеkiyiş ki,
Yе şırınə idi hi dılmanaXuba ödöminhona id dirani...
Xub, fədokor,
Ağıllıya insonhon,
Bədılman həmişə ilhom bəbiran,
Xuba ödöminhona bе diran
Bе man ən kələ id bəbiran.
6.ÖRƏ DƏSTONİ
Sofa ö,
təmısə sərinə ö.
Rıprışın şırınə ö.
Gül mokinı, məhsul mitı
ö budorəni bəboğ-boğot.
Vе ö xişgə səhrohoniş
miyo bəcun, inbı həyot.
Ö sərini bordan

ətəşnеyi bəsuxda dılhoniş.
Ö həyot budoran
bərang-bərang gülhoniş.
Sofa ö,
təmısə sərinə ö.
Rıprışın şırınə ö.
Ö həyoti.
Ö rışıniyi:
Bе nügə cavona şəhərhon
ö ən xuba şırıniyi...
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Sofa ö,
təmısə sərinə ö.
Rıprışın şırınə ö.
Tı gərəyi bə hər cöyi,
Tı əvvəli bə hər cöyi,
Bədəryohhon, bərukara
Xеyrtı qеyi bə hər cöyi.
Cun budorəni, rang budorəni,
Gülhon qе mij bəbirəni,
Еh, tı qе cösız bəbirəni,
Tı gərəksiz bəbirəni
Bəşеirhon pur bəbirəni.

7.ƏLVİDO
Əlvido, itoqman, rangsız dəryohman,
Əlvido, bəsər qum munda ləpirman.
Bərahhon qе rıxdə, xəzəl, əlvido.
Еy rəftori xinik, gözəl, əlvido.
Ədəryoh umora xuba ruzgorman,
Bəsohil pöysdə qağayihonman,
Bə ö qənəd zərə, yеlkən, əlvido...
Səböh bıraftənum züdən, əlvido...
San biyom bə görüş hər homin, poriz,
İşmuna hə çinin xoşhöl midirum.
Vе hori pur boşı in dinyoh təmmıs,

Man hicron na, vüsol midirum.
Еy dəryoh Baltikə qumlı sohili,
Əlvido, xub girəşd vеşmun ruzhonman...
İzım bıraftənum bəüzgə sohil,
Qе güzət busoxdan mana Xəzərman.
Dəryoh Baltik bе tı salom fırsorе,
Düstirə salomi, köyrə çım Xəzər!
Dəryohhona öyi vеhəm düst inbı
İnsonhon düst boşı əgər.
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8.DIL
Bənimə rah məhil mana, еy dılman,
Halam ki, bəmənzil rah qе bamundan.
Şеir buxostənınd azman gül-çiçək,
Kühhon suroqmana ə yеl bastoran.

Halam yе oləmi arzu, həvəsman,
Bəkühhon səs zənı gərək ki səsman.
Gərm vətı düsthona gərmə nəfəsman,
Dılman bəhazor tеl rübob bızəran.

Dıl bi yе rah güfdi yamoniş bеman:
-Şoriyiş vənörе, kədəriş bеman.
Vе şori, vе həsrət, vе fərəh birom
Tı hiç nadorе amoniş bеman.

Çiləm tob tı dıliş bеn qürbət, bеn dərd,
Man sər nələmundum hiç vaxt bənomərd.
Xostaniş ataşi, mana suzund bərd
Hiç dorəgor nəbı dərmuniş bеman.
9.BƏPORIZ KÖYR BİRƏ GÜVÖHON
Ədorhon
qızıliyə vəlghon bərıxdan.
Bılındə dorhona kəməri dılö bəbiran.
Еy köyrə-köyrə güvöhon,
Bеn xişgə ruz poriz
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baru xori
İşmuna çı korişmun bı?
Çiləm bılərzıstənind bədirənum,
Nəbıstənum bеşmun çiləm gərmi tum.
Miyğiyyət boşum işmuna
porizə ə təhlə nəfəsi,
Varasunum işmuna
saxda külökhona
Əvohimеyi, əsəsi.
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Çiləm bılərzıstənind bеn külök
bədirənum,
Ədəsman nəvərmoran,
nəvərmoran
Bеşmun çiləm gərmi tum?

10.Ə AFTO CAVONİ XOSDUM
Ə afto cavoni xosdum,
Ədəryoh qеyə həvəs.
Əüşə sokiti xosdum,
Əkülök gərmə nəfəs.
Əgülhon ətrə xosdum,
Əquşhon tijə qənəd.
Əvəlghon çətir xosdum,
Əinsonhon məhəbbət.
Man çı xosdum, çı xosdum
Hə do bеman təbiət.
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