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VƏSƏ
Tolışon ğədim zəmono aboriqenə xəlği ğəzinə kompakt jimon kardeydən ıştə dədə-bobo vətənədə -çe
Kaspi dıyo cənub-şərğ tərəfədə bıə zəminonədə, esətnə
Azərboyconi-İroni kişvəron marzi har dı tonədə. Rusiyə
iyən İroni arədə dəbastə bıə bədnomə mığovılon
(“Quliston” (1813) iyən “Tırkmənçay” (1828)) əsosədə
kobəsonə Tolış bə Rusiyə tərkib umuj kardə be
bəpeştə, çe dınyo xəyli nominə alimon: A. Xodzko,
İ.N. Berezin, P.F.Riss, B.A.Dorn, B.Heyder, J. Morqan,
B.V. Miller, Q.F. Çursin, L.A. Pireyko iyən co kəson
dastko bin de tolışə folklori, çəy zıvoni, ədəbiyoti,
etnoqrafiyə, coğrafiyə umute. Həmçinin Azərboyconi
tədğığotkoron - T.Əlibəyov, T.Bayraməlibəyov, M.Nəsirli, Ə.İsazadə, N.Məmmədov, B.Huseynli, B.Şahsoyji, Z. Bağırov, L. Ağayev, Q. Cavadov i.c. kəson
yolə zəhmət hestışone bı sahədə.
Sosialə rostbemoni har mərhələdə şifohi xəlği ofəyevonəti (xısusən folklor) vey ğıymətinə səvone bo har
xəlği tarıxi, fərhənqi (mədəniyəti), hınəsənəti fameyro.
Məhz folklorədə qırdəcəl şiklədə ıştəni nişo doydən:
etnosi psixolojiyə, çəy etik-estetik idealon, fəlsəfi dınyovindemon, xəlği bə zılmi vəynə bardə mıborizə, vəomədə çəy baxtəvərə jimoni həxədə fantaziyə, çəy musiği iyən poetik sərıştə, çe xıyzonə-kəbinə mınosibəton
tarıx, har xəlği yumori iyən sıxansoxte iyən co məsəlon.
Folklor həm mədəniyəti mıhumə tərkibə poə, həmən
bo xəlği ıştənifami yolə vositəy. Iştənən xəlği tarıxi
iyən çəy adət-ənənon nızınə, çəy folklori nığıl-nığıli
unımutə mışkule fəol-sosial movqe bıə əsıl vətəndust
perosniyey.
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Hejo bı səbobən 24 sori bədiqə bo tolışə folklori
ğıymətinə poə bıə “Yolon sıxan” kitobi sənibəton nəşr
kardeyro sosial siforiş bə məydon oməy.
Bə hurmətinə əhandon edaştə bıə ın kitob çandə soron zəhməti nəticədə bə dərhəl omə. Hələ miyonə məktəbi şoqird beədə de niyyəti bino kardıme bo qəncinə
tolışə folklori nımunon qırdə karde. Bı koədə həmə
tolışon koməq beydəbin bəmı: xıyzon ıştən, avlodon,
hamsiyon, dust-oşnon, həmron, - həmməy ruf doydəbin
bəmı ki, bə fayə bırosnım jıqo qıləy xəymandə koy.
Əyən səkırt bıdəm ki, tolışə Yolon sıxanon qırdə
kardeyədə nə iminəm, nəən oxonə. Çımısə bənav de
koy dastko bıəkəson vey bıən. Demı paralel, ın nəcibə
koədə yolə zəhmət bıkəşon ımrujən hestin. Çumçıko
çəmə xəlği folklor sə-bınış nıbə qıləy qənce. Əy tosə
oxoy qırdə kardey, çəyoən həmməy çap kardey çe omə
nəsılon koye. Əmə ın sə-bınış nıbıə okeano i-dı tılə
peqətəmone, tərtib kardəmone ın kitob.
Folklorə materialon qırdə kardeyro az nəvəm çe
Azoəboyconi Respublikə tolışon kompakt jimon kardə
həmə məntəğon. Həmon vaxti dasti obyektivə səbəbon
Çətonru Tolışədə (İroni İslami Respublikədə) səfərədə
bıənim. Əmma lozimi ğədər bələdim deçəmə ironıjə
tolışə bıyon bı sahədə bıə tədğığoton.
Bı kitobədə ğərəyz tolışə yolon sıxanon iyən məsəlon doə bıən i ğısım ağılbılovonon iyən zıvonarıştonən. De dəvardə nəşri mığoyisədə, folklorə nımunon
bə ğələm səyədə ğısmən miyono peqətə bıən bə məydon
omə çətiniyon. Jıqo ki, çə nəşriku dəvardə 24 sorədə
çəmə çandə alimon (Ə. Sadıxov, Ə. Rəcəbov, N.
X.Məmmədov, Ə.Əliyev, E.Mirzəyev, R. Heydərov)
iyən tədğığotkoron (F.F.Əboszodə, Z.İbrahimi, H.Məmmədov), şairon (A. Bayrami, B. Veşo i.c.k.) Tolışə zı4
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voni fonetikə, orfoepiyə, orfoqrafiyə, çəy leksikə, qrəmatikə otırneədə yolə ovandon bə dast vardəşone: tolışitırki, urusi-tolışi, tırki-tolışi, inqilisi-tolışi, farsi-tolışi luğəton bə dərhəl omən. De ciqə votey bəbe ki, tolışə ədəbi zıvon tədricən səydəıştə formə. Əmənən cəhd kardəmone ki, çe qırdə kardə bıə nımunon mətn bə Lankoni
dialekti iyən umumtolışə zıvoni xısusiyəton nez bıbun.
Bə kitobi daxil bıə tolışə folklori nımunon məzmunənqəncin, formə cəhəto ranqbəranqin. İnsoni barzə
mənəvi sıfəton: dustəti, savdı, bəyəndı hurmət, bə jenon-əğılon qəyğu iyən ehtirom, vətəndustəti, bə deşmeni nifrət, insofinə-ədolətinə prinsipon, bə xoşbəxtəti
reseyro dast-poçəti iyən co məsəlon bə nav okırniyə
beydən, tarif-tərənnum kardə beydən. Əmma tarsoəti,
saxtəti, biqonəti, məsrəfkorəti iyən co mənfi sıfəton
tənğıd kardə beydən.
Folklori ofəyə tarıx de zıvoni bə formə omə tarıxi bə
i vaxt eqıneydə. Əve, kitobədə həm bə ğədimə, həmən
ımrujnə folklori nımunon rast ome bəznemon. Məsələn:
“Iştəni lap sufi Səydəli bəkardeş” yolon sıxani hestışe
təxminən 600 sin. İyo bə şair İmadəddin Nəsimi kristalə pokəti, mənəvi təmizəti işorə kardə beydə. Yaanki:
“Perefolı nıbo, xıyo kaşte əzıniş” yolon sıxan esə boy
oxonə zəmonədə ekoloji şəroiti bınıçıp dəqiş be, ətrofə
mıhiti çırkin be nəticədə ofəyə. “Kəy hisob bə vıjor
əşıni” yolon sıxan, de ımrujnə termini bıvotəmon, bə
inflyasiyə işorəye.
Çe folklor nımunon dılədə arxaikə sıxanon, tarıxizmonən vırə qətəşone. Məsələn:
Hişış hardə, qivış hardə, nəveydə bo əvəndə yaanki
Jıqo bışi, bini arzın bə şinqə şeydə.
İyo bıə “hiş”, “qiv”, “əvəndə”, “arzın”, “şinqə” sıxanon xəbə doydən çəmə xəlği tarıxiku. In sıxanon de
5
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kustarə kaştevonəti, qitəvonəti əloğəynin. Əncəx jıqo
yolon sıxanon assosiativə-məntığiyə molyət conine
iyən həmohanqe deçəmə ımrujnə ruji.
Yolon sıxanon iyən məsəlon bə i sə anqılin de tolışə
xəlği, deçəy reqional tarıxi ğoym-ğoymi band bıə
hıkmdoron, sərkərdon, şəxsiyəton. Məsələn: Əbosış bə
taxt vində, Nadirış bə ğındəğ.
Tolışə məholi ğeyri-sabitə subtropikə həvosot, çı
vıron qəncinə faunə, tikrornıbıə florə, fısunkorə havzə
dimə səşone ıştə vırə folklorə nımunonədə. Məsələn:
Avəqurə qıneədə duməzıncon dumi bə həvo rost
kardeydən.
Bənə jəjı teğış bekardə.
Yolon sıxanonədə çəmə zıvoni şəhdi-şəkə, çəy
reçinəti, rubeyəti, qırdəcələti, məcozinəti, obrazinəti,
omoniməti, sinoniməti, antoniməti, de həmə bədii ifodə
vositon bə ivırə beşeydən bə dim:
Az dardiku voteydəm, tı pardiku.
Qa zir bə şin, qa peş bə sin.
Bənə kulokə mori xışmin məbi..
Besonə Əğəcəfər.
Beov, beotəş. Yaanki:
“Əmə voteydəmon amu, bıji, amu rujə hardeydə”.
Jıqo dədə-bobo sıxanonədə de ustoəti, de yolə sərıştə
ifodə kardə bıə bə dini-islami dılisıxtə bandəti, kamilə
imonə əhl bey.
Sıxani rosti, vey vaxti mışkul beydə yolon sıxanon
de məsəlon iyəndıku cobəco kardey. Çumçıko çəvon
har dıqlə mıəyyən məğomədə bə yod omeydən, sıxan
bə vırə eqıneydə. Əncəx vey vaxti sof-oşko zıne beydə
ki, ın sıxan, ın frazə de qıləy əhvoloti, de qıləy jimoni
vağeə əloğəyne, bəvədə ın yolon sıxan ne, məsəle:
Bə ezımi dast ğandeydəm, çəy lınq omeydə bəçımı
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dast.
Yaanki: Fel çı vəyuye, riz çı həy.
Jəqo məsəlonən hestin ki, xəşəti (səlomətəti) həxədə
resept doydən:
De purə luzi nə əhıtnin, nəən dənıbənışten.
Xun piyeydə, pəs bəhə, jen piyeydə, pəs bəhə.
Kali qılon xəlği yumorə fami ifodə kardeydən:
Bə Şəmətuk nəşışbən, nəho boçi harde? Yaanki:
Rujə nıqətomonən bəbe, çəsonə nəhomon, qınoye.
Kitobədə ımrujnə tolışə şairon ıştənxosə aforizmonən vırə səşone. Məsələn:
Bə Cəmoli sə bəvədə nışte,
Şalmon eqıniye, çəy jenış kışte. (Z. Əhmədzodə)
Hiç zındənim, bəs keynə tı merd bəbeş?(Vəlişah )
Mamu, vəse, boy həni tı ko məkə. (X. Tolış)
Kitobi iminə nəşrədə çap bıə, çe bandi, aroni tolışon
zərfəton əks kardə yolon sıxanon iyən məsəlon de kali
ruşinfikə boon tovsiyə ixtisor kardə bıən bı nəşrədə.
Həmçinin sıftənə nəşrədə folklorə nımunon qırdə
kardeədə bə mıəllifi dastək bıə, koməq kardə, məslohattovsiyə doə insonon: Xanəli Tolış, Tofiq İlham, Adəm
Əhmədov (rəyon Masaloni di Ğızılıvo), Umbulbani
Həşimova (r. Masalonidi Mədo), Mutəllim Həsənov (r.
Masalonidi Bədəlon), Əli Əliyev (rəyon Ostoro di
Arçon), Xalid Məmmədov (rəyon Ostoro di Siyoku),
Əbulğasım Qasımov (r. Lankoni di Qamətuk), inəm
Quli Cəbbari kinə nomonım kəşəbe, mınnətdorəti
kardəmbe bəvon. Haliyədə boçəvon bımiyon Xıdoku
rəhmət, bo bəyjiyon Xıdoku şəfqət piyeydəme.
Bə əhandon edaştə bıə 2-nə nəşrədə xəyli ziyodon
kardə bıən həm yolon sıxanon iyən məsəlonədə, həmən
ağılbılovonon iyən zıvonarıştonədə. Bı koədə bəmı
koməq kardə çəmə nomdorə şairə boon-Nəriman
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Əğəzodə iyən Baləddin Veşo (Lik) ğısdoğə təşəkkur
kardeydəm.
Çe kitobi latinə qrafikədə bə ruşnə beşeədə mislış
nıbə yolə zəhmətkəşə 2 kəsi: bəçəy şəxsiyəti hejo yolə
hurmət, xoşə mınosibət nişom doə nomdorə şair,
ədəbiyotşınos, sıxani həğiği mənoədə çımı mıəllim bıə
bə Allahverdi Bayrami iyən "Leninçi"/"Lənkəran" qəzeto, Zabil Mədoji "Millət mıni məsdəni", E. Əhədovi
""Tolışon dınyo" kitobono, interneti səyfono yolon
sıxanon qırdəbıkə, bı kitobi əlovə bikə, təkmil bıkə, ın
kitobi nəşri məsul filoloq-tərcuməvon İradə Məllikzodə
minnətdorim.
C. A. Əliyev
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Abru nıbe, dimi ha bışışt.
Ağdəqule, Bağdəqule, boştə xıvandi ğəbule.
Ağıl beağıliku bəbe.
Ağıl de yoli-ruki ni.
Ağıl əve beağıliku.
Ağıl sığədə beydəni, sədə beydə.
Ağılədə kam, zuyədə vey bıəkəsiku bıtars.
Ağıli bə nav dəğand, ıştən eqın dumo əy.
Ağıli bətı zu vardə, çiçe?
Ağılı bıəbəy, tınən moynə əbiş.
Ağılı ni, bəqiş.
Ağılmand mosti dılədən mu bəvinde.
Ağılmandə əğıli ğındəğədə bəbe zıne.
Ağılmandə vəyu çəş bə həsi bəbe.
Ağılmandi da kəş harde, axməxi iqləşən nıznəy
harde.
Ağılmandi i noy, dıj peqəte, səfe ha noje, hiççij
penıqəte.
Ağılmandi umur vıjarde, səfe pepuşye-pepuşye
dəvarde.
Ağliku hamsiyəkosə əbıni.
Aləf qa ji roy bəbe, qa pe roy.
Aləjen, Ğənbəri jen,
Çı lek-bə lek, Muxtari jen.
Aləsən-quləsən karde, haşte. (Aləsən- Əlihəsən,
Quləsən- Qulhəsəne. Yəne nomon bə puçi bekarde)
Ali nahardışe aş, bıdə bəhə pıxə Rəməzon.
Almu bəke, dəvuş bəke.
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 Amburə do bəştə mambur dəbəqəte.
 Amu dəmandə, kəlon səmandən.
 Andomi cəvobdoşe: Çanə tı hıtəş bə şəv, çımı kef
çoke, maştəvoni ki əşteydəş, dave qəteydəş de
xəlxi, xəlxən kuyeydə mıni, az əzob kəşeydəm”.
 Anə Sənəm-Sənəm heste ki, bo Şahsənəmi hiç vırə
ni.
 Anqıştə tikə bıjənoş, xunış bebəşe.
 Anqıştəm eqəte bə anqivin, dənome bəçəy qəv,
jəşe ğıç.
 Anqivin bəhvat anqıştə bəlışte.
 Anqivini de qaməki, inci de şıti məhə.
 Anqivinış hardəbe, meşı əvış jənıbe.
 Anqul sığe hırd əkəni, sığ hırd bəka çı sıği səy.
 Anquli kuye-kuye ordə əbıni.
 Anquli nıştə bo sıği bəmeydə.
 Arifə lo çı tıko dəbəme.
 Arışiyə kəşi çı qiyku ebahaşten.
 Arışiyə kəşi əziyyəti qiy bəkəşe.
 Arzıni zəminədə niyo kardə, otəşi sımonədə.
 Aş peşeədə çamçə ğıymət boho bəbe.
 Aşi ovinəti doni kamikuye.
 Aşıği sıxan sə beədə dəlay-dəlay bəka.
 Aşmardə pəsi neçi əbəni.
 Asp aspi bə ğarz bətırne.
 Asp eğandə pambəsə, hə eğandə zambəsə.
 Asp jiədə ıştə xıvandi nılanqo.
 Asp mırode.
 Asp nıstənə hor jəydə.
 Asp səyədə çəy barzi bıvıjın.
 Asp səyro bıvğand cohili.
 Asp sıli bəsə sıləku bəka.
10
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 Aspə sıliən de ruyəni bıpatoş, əv ləzət bədo.
 Aspi aspi tono dəbastoş, həmranq nıboən,
həmxosyət bəbe.
 Aspi bəqəm bəkan, çəy kırə bəhıren.
 Aspi de aspi daveş karde, arədə hə marde.
 Aspi de ğətış dave karde, miyonədə hə marde.
 Aspı eğande bə ru ki, ov peşomı, həni ın vazilə
boçiye?
 Aspi ğətı zande, əslış ğədi ğande.
 Aspi hi harde, çı həy qiy jəşone.
 Aspi hiyış harde, həy dumışon bırniye.
 Aspi ko karde, həy harde.
 Aspi ləğı bə aspi çiç baka?
 Aspi nısənə hori məjən.
 Aspi sədə ğaşğə be, əy məstən, yəsoy.
 Aspi səpe nıştəkəsi ğəb oje.
 Aspi sıliyən de ruyəni bıpatoş, əv ləzət bədo.
 Aspi vadoş, qəte bəbe, sıxani vadoş-qəte əbıni.
 Aspiku xəbə qətışone: Çan sor bəjiyeş? Votışe:
Çımı xıvand bəzne.
 Aspikuşon xəbə qəte, çan sor bəjiyeş? Votışe:
«Çımı xıvand bəzne».
 Aspış səy, hə ğıyməto eqıniye.
 Aspon bə nal kardeydəbin, muçəkonən rost
kardışone ıştə lınqon.
 Aspon yəndı kuyədə, miyonədə hə bəmarde.
 Asponışon dəbaste, muçəkon səşon rost karde.
 Avdıli bə qamo nışte.
 Avə kuto beşə həşi, rubəndi kuto beşə dıjmonodəmi ve bəsute.
 Avəqurə qıneədə, duməzıncon ıştə dumi bə həvo
rost kardeydən.
11
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Avlod çı dədə-nənə çəşi ruşnəye.
Avlodi bəfoş əbıni.
Avlodi çoki ya ku bəbe, ya kəçəl.
Avlodi ki bəştə pıə-moə, bəştə eli xəyış nıdoy,
sıpə-ulox bəsə bəysə çoke.
Avşume ha, kanə bə, bə paləni pinə bə.
Axməx de nəve ni, de rast omeye.
Axməxə sə dı kərə barşiye.
Axməxə odəmi cəvob tam jəye.
Axməxə sıpə bə astovə dəbərıve.
Axməxi bə ağılmandi lınqi ebəpuşten.
Axməxi peçoştə zıney bəbe.
Axondi bəqəm nıkardışe məlo, məlo axondış, səydi
çəvon har dıkəsi.
Aybəjor be-səkuəjorən be.
Aybəjor çonəy bəka, nibəzne çoknəy bəka.
Az azim, bəs tı kiş?
Az mandəm pardi bı ton, tı mandəş pardi bə ton.
Az azim, tı kiş?
Az çe Nusi kavuyə qom, çiçe?
Az dardiku voteydəm, tı pardiku.
Az doydəm zardi-zardi, tı mardəş bo çımı dardi.
Az hanım vində, tı qəp bıjən.
-Az kəvələm, kəvələ, İ mən qujdım bə kəşə.
Az kılvə voteydəm, tı-qılfə.
Az mardə, tı bəyji.
Az nəveydəm botı kukə bə kəşə, tı nəveydəş bomı
ordə bə kəşə.
Az nəveydəm botı kukə bə kəşə.
Az voteydəm jıqo, əv voteydə jəqo.
Az voteydəm ordə, tı voteydəş çordə.
Az voteydəm osmon, tı voteydəş rismon.
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 Az voteydəm: Zımıstoni biyə bəhəmon, əv
voteydə: Bə zımıstoni vey mandə.
 Az zıneydəm ıştı luzədoji.
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«Bəle» bə şəkə, «bəle» bə ğənd.
Baha mıftə, bəje cıftə.
Baxşə de xəlvori, hisob de mısğoli.
Balə nə bənə şini şodoy beydə, nə bənə teli harde.
Balə-baləy, çokişən, bevəcişən.
Bali şe şikat kardışe bə bəlelə doy.
Band bande, təpə təpə.
Band bə bandi penıqınoən, odəm bə odəmi
pebəqıne.
Bandədə vadoə ovi vəy erəxədə qətey əbıni.
Bandi sə hırədə bənin.
Bandonədə voa voə, paniyon şəxtə noə.
Be bığ riş əbıni.
Be həmiyoz nun əbıniy.
Be ov, be otəş kə bəsuteş.
Be zırno-ğəvol bə raxs eşə.
Beari dim bənəy kaqi pətəkonə harçi peqətdə.
Bebəxti bə band ro qəte, hıriən band eqəte.
Beədə dı şəy-dı şavlo, nıbeədə qırd kunəşavlo.
Behəmiyoz nun əbıni.
Behınə odəmi zıvon dıroz bəbe.
Beinsofə odəmi imon əbıni.
Bekoə odəmi sıxan vey bəbe.
Bekoə sıxan kardə.
Bekoəti kurəti bəva.
Bekoəti çe kosibəti nənəy.
13
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Bekorə mandesə, bışi bo deşmeni bır bıkırın.
Bekorə odəmi sıxanış vey bəbe.
Bekorəti çı kosibəti nənəy.
Bekorəti kurəti bəva.
Bekosibəti kaştemon əbıni.
Bemaş bə kə dənibərəse, səğır bə pə dənibərəse.
Bemaşə jeni kə bənəy bebınə dizə bəbe, dovlət
çokono bome, çoko bəşe.
Bemaşi ğəzənc arzın bəbe, anboş səvəx.
Bemoyə moğnəo kijə benıbəşe .
Benənə əğıli bəxtış əbıni.
Beov, beotəş.
Beovand bə dızdi şeədə ovşım bebəşe.
Beovand bəhəbınuz bəbe.
Beovand ovc əkəni.
Beovand tikə ğədi əzıni.
Beovandi anqıştə ləkətorədən barşiye.
Beovandi çəşədə nur əbıni.
Beovandi damə kardeədə çəy nəfəs odəmi bəsute.
Beovandiku diyəro bınəviş.
Bepulə odəmi çe podşo kinəş bəpiye.
Besonə Əğəcəfər.
Besonə odəm çe dınyo moli si əbıni.
Besonə odəmo çokə hakim əbıni.
Beşanqonə bıhıtəmon, ərbob bəbemon.
Beşuə jen (vevə jen), be ləğomə aspe.
Bevəcə avlodisə nezə hamsiyə çoke.
Bevəcə avlod bənə şəşminə anqıştəye-nıbırnoş
aybe, bıbırnoş, dıl dəjeydə.
Bevəcə fərzənd emardə kiyəye.
Bevəcə fərzənd şəşminə anqıştəy-dojiku bırne.
Bevəcə hamsiyə dasto siyo lo balə benıbəka.
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Bevəcə hamsiyə jığo bəzne, otəşə çəş diləqe.
Bevəcə hani bo şə ovi bəvoten.
Bevəcə jen ıştə merdi xəcolətin bəka cəmati dılədə.
Bevəcə jen qəvdanq bəbe.
Bevəcə ko bəka, bəçımi qiy ebəka.
Bevəcə koldujisə çokə palənduj çoke.
Bevəcə koy çanə təmiz bıkoşən, çəy riz bəmande.
Bevəcə qəvo çokə sıxan benıbəşe.
Bevəcə odəm bə mətləb ərəsni.
Bevəcə odəm əve ki, dustış ni.
Bevəcə ruji umur kam bəbe.
Bevəci nıbo, çoki əbıni zıne.
Bevəciku çokən bə əməl bome, bevəcən.
Bevəcon nıbun cokiyon ğədi əzınin.
Beyən xose, nıbeyən xose, dard nimancule.
Bə bızanqi lonə çu dənıkuyoş, əjənni.
Bə axməxi səlom bıdəkəsən axməxe.
Bə aləjeni qezı jəy.
Bə aşıği votışone zırno bıjən, vote: poşnəm
dəjeydə.
Bə bandi kəllə jə neqo ıştə şoxon barışte.
Bə bandi sə vo bome, bə merdi sə ko bome.
Bə bandi voa qıniyəbu, i kərən bəqıne.
Bə behəyoə odəmi votışone, xəyə sıxan bıkə,
votışe: bəlkə şiş noməyş.
Bə bekoə odəmi şəyton sırə.
Bə bevəcə hamsiyə səy sığ eqını.
Bə bıhdoni rast əvo, be otəş bəvəşe.
Bə bızanqi lonə çulə dəməku.
Bə bızanqi lonə çulə dınıkuyoş, əv əjənni.
Bə bızi votışone: Zımıston omeydə.
Oqarde-votışe:Mandəm bo larze.
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 Bə cəhənnım şəkəs boştə həmro bənəve.
 Bə Cəmoli sə bəvədə nışte,
şalmon eqıniye, çəy jenış kışte.
 Bə cıni darzən nişo doy.
 Bə co kəsi aspi penıştəkəs ıştə yani itonə bəno.
 Bə co kəsi koy ıştə vıni dəmənə, vıni kəybə arədə
bəmande.
 Bə çəğəteği voteydən, boçi de səy pıyedəş,
voteydə, bomı jıqo rəvyeydə.
 Bə çokə koy Xıdo zomine.
 Bə çoki çok bəvoten, bə bevəci bevəc.
 Bə dardi tov bəhə ki, bə damon bırəsi.
 Bə değıji «xəş omə» mədə, i bəşey, şəş bome.
 Bə dədə-nənə dim oqardəkəs ruşt əkəni.
 Bə dəm şiş, sə bədəje.
 Bə dəvə de keçə ov mədə.
 Bə dəvə tişə qıniyəni.
 Bə dəvə votəşone ki, ıştı qiy boçi şate?
 Bə dəvəşon vote, maştə vəyəy, votışe mınışon boçi
bəpiye-bo ov kırniye.
 Bə dəvəşon vote ıştı qıy şate: Əyən votışe ki, çımı
kovrə roste ki, qiyim rost bıbu.
 Bə dəvəvoni sıpə dərıveydə.
 Bə dıyo bışo, bə hışk bəje.
 Bə dizə diyə bıkə, çəy doniekə.
 Bə do hıtə.
 Bə donzə imomi lovə kardencən, bə iqlə Xıdo lovə
bəkam.
 Bə doy voteydən: Omeydəm boştı bırniye.
Voteydə: Çımıno bətı umjən nıbo, bırne əzıniş.
 Bə duvoği sı-sı ğıbon-dılədə bəy dılədəy.
 Bə duyəvoji sıxani bovə məkə.
16

Yolon sıxan

 Bə əğıli ko bıvot, dumo əy bıvit.
 Bə əvəsori kijə peşt dəməbast.
 Bə fəğıri poçə ğızılə mavlə pebəpuşiye, əv
dəbəvarde bəşe.
 Bə ğıyzi rost bıbı bə ziyoni bənışte.
 Bə ha sıxani quş bıdoş, sığ bəsə sıği əmandıni.
 Bə hamsiyə nuni umdəvo bıəkəs beşanqonə bəhıte.
 Bə hamsiyə umu mandəkəs be niməyjə bəmande.
 Bə har kəsi həy «çoş» əbıni votey.
 Bə har koy sə jiyə dəmənə.
 Bə har yoləluzə odəmi «luzinə hə» məvot.
 Bə həməy vəc oməy, bəştı vəc noməy?
 Bə həşi-ovşum oqardəş.
 Bə həy çı damedə ranqinə keşı.
 Bə həy diyəkə, cılış bamboxo.
 Bə həy dumi ranqinə keşı dabəme.
 Bə həy pemənışt ğəmə bə kışti.
 Bə həy votışone, ıştə mərifəti nişo bıdə, dəmande
bo xılart harde.
 Bə həy zuş vışkeydəni,paləni kuyeydə.
 Bə həyış zu əvışkni, paləni bəkuye.
 Bə həyşon vote mərifətin bıbi, şe xılartış harde.
 Bə həyşon vote, ıştə mərifəti nışobıdə: Hə zırəy.
 Bə həyvoni zu lozime, bə insoni ağıl.
 Bə hiç kəsi koy pəl məjən, rə-di pələməku ebəqıneş.
 Bə hıte etıbo ni.
 Bə xavlo nemık eməkə.
 Bə xəlxi moli çəş səvəy çəşi lo bebəka.
 Bə xəlxi peəsıri xəlk bə şoxə pitkə pebəqəte.
 Bə xəyə koy xəyə vo bəjen.
 Bə xəynıvoti votışone: Xəy bıvot, bomem ıştı həxi
bədom.Vote: Ğasbu onıqardiş?
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Bə Xıdoən ğıbon, bəçəy mehmoniyən.
Bə xuqi pələhu çiç bəka.
Bə i dast dıqlə zımıstoni qəte əbıni.
Bə i kəsi luzi jəşone, votışe: Vay çımı peşt.
Bə ıştənkini kinə mədə.
Bə jeni nıştə vırən qıləy pojə bıjən.
Bə jeni votəy quş bıdə, çəy tərsinə bıkə.
Bə jəqo dustış bıəkəsi deşmen lozim ni.
Bə kə ki ğonəğ noməy, ə kə xərobəy.
Bə kinə doə Xıdo ğıbon.
Bə kıtı qəvi dumə nırəso, bəvote: Şışe.
Bə kıvolə odəmi votışone kəybə edə, vote, vo
ebədo.
Bə kori sə pokun qıne, vote: çı tap-tupe?
Bə kosibi əmon bıdon, çı huşi jiyədə kıləş
pebəqətey.
Bə kosibi lınqi ğızılə mavlə pebəpuşiye, dəbavarde
bəşe.
Bə kovrə bışoş, oxoy bomeş bəmı sə bəjeş.
Bə koy diyə bəkan, bə sıxani quş bədon.
Bə kuə aspi peənışt roy ikəmə bəşe.
Bə kuli dərıveydə.
Bə kusə merdi sipiriş əvotnin?
Bə qanqəli voteydən: Boçi de səy pıyeydəş?
Voteydə: Bomı jıqo rəvyeydə.
Bə qıniyə doy təvə bıjən vey bəbe.
Bə loruni ovəynə nişo doy, bəpəre bəşe.
Bə loy votışone: Bışi ən çokə kijə biyə, şe vardışe
ıştə balə.
Bə merdi bəçəy hınə mığobilədə nom bənon.
Bə merdi sə ko bome.
Bə məclis şiş, nəcib bıbi.
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Bə mısə ğəzəni tık jə kijə ıştə tıki barışte.
Bə mivəynə doy kırtəğə bığand vey bəbe.
Bə mol qin kardəkəsi votışone: boçi vazilə jəydəş?
Bə moli yoş-yoş votdə, bə bızi ho-ho.
Bə morə voteydən: Çı hilo beşi, bə hıl dəşi, bətı i
mən qandıməqılə bədomon. Voteydə: Çiçe,
mənzılış nez, ğıymətış boho?
Bə nav diyə nıkardə qəmi, bə dumo diyə nıkardə
sıxani şomədə.
Bə nav diyə nıkardə lınqi şomədə, bə dumo diyə
nıkardə sıxani.
Bə nav şiş, bə peşoən diyə bıkə.
Bə neçi kə cın dənibəşe.
Bə neçi kəybə şedəş, sıpə deştə bıbə.
Bə neçi voteydən: Tıni de ğələ vığandeydəmon. Əv
dəmandeydə bo bəme. Xəbə qəteydən: Jıqo boçi?
Voteydə: Tarseydəm nıvğandın.
Bə nəvə lınqi sığ bəqıne.
Bə nığıli məşi.
Bə niyə dənışə, anqı sırkə əbıni.
Bə nominə odəmi dovlət lozim ni.
Bə nuni ləğı bıjən ku bəbe.
Bə nunişon vote ki,bəke şeydəş? Votışe: bə tıvoxə
kə.
Bə odəmi ranqi diyəkə, çəy dıli bahand.
Bə ov eqın, de nomerdi noə pardi oməvaşt.
Bə ov eqıniyəni hələ, voteydə: Çı nığıle?
Bə ovələ, bə zılzılə.
Bə ovi tamə məkə-ranqış lil bəbe, bə xoki dast
dəmənə-jiyədəş zil bəbe.
Bə ovi tu əkənin.
Bə pıə-moə hurmət bıkoş, ıştənən hurmət bəvindeş.
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Bə piyozi qədəli diyə məkə, bəçəy təvəni diyəkə.
Bə randə qıniyəni.
Bə roy hərom bıjən, bə həmro hərom məjən.
Bə ru ovəyz oməbo, ujən bome.
Bə ruj nəğılbıvot, bə şəvon nanqırəqət.
Bə ruy bırəs, çəğın poçə bə pe bıkə.
Bə ruy ovəyz oməbu, i kərən bome.
Bə sə çı bəlo omeydə, dasti sıxani omeydə.
Bə sə dənışə vırə amon dəmənə.
Bə səğıri dardi sutəkəs vey bəbe, nunədə kam.
Bə səğıri həvo bıdə vey bəbe, nunədə kam.
Bə sıbıji ro bıdoş, bə riş dəbəşe.
Bə sıpə bəçəy xıvandisəbəb hurmət bəkan.
Bə sıpə vəslə bəbem,bətı ne.
Bə sıpə, bə jeni iyən bə tifanqi etıbo ni.
Bə sipiyə divo çı ranq bıjənoş, bəqəte.
Bə sırd lınqə-lınqə pebətaten.
Bə siyə ləvə nuni, bə qami oləti şomədə.
Bə sori diyə bəkan, çı dizə doni ebəkan.
Bə suki dodo voteydə, bə jeni Xıdo.
Bə surfə mənışt de har kəsi.
Bə Şəmətuk nəşişbən, nəho boçi harde?
Bə şıli peməsır, Xıdo koy əbıni zıne.
Bə şımə vonə, bə çəmə çonə.
Bə şoy bışuş.
Bə şu şə kinə çəş ku,qəv lol,quş kor bıənine.
Bə tambəli votışone: kəybə edə. Tanbəl votışe vo
ebədo.
Bə təvə-tişə qıniyəni.
Bə tifanqəvoni bandi nişo bədon, mərali ne.
Bə tojə kisə xıvandi ğarzxo məbi.
Bə Tolışi məzi bıqıni, məholış bə qezı bəqıne.
20

Yolon sıxan
































Bə tuki xoto suəlifonən ov peşomdən.
Bə vəşiyə odəmi çəş han əşıni.
Bə vəyşt dəşeədə hamsiyə xəbə səydən.
Bə vində roy çı bələd?
Bə yavə odəmi hiçi əbıni.
Bə yətimi səy dast dəbəsuyen bəçəy nənə hisob.
Bə yətimi sıxan bıdə vey bəbey, nun bıdə kam.
Bə yoli dim məvo.
Bə yoli quş nıdoəkəs, bə yolə bəlo bəqıne.
Bə yoli sıxani quş nıdoəkəs bə yolə bəlo dıço bəbe.
Bə yoli sıxani quş nıdoş, vey ro əşıniş.
Bə zandəqo şoxi diyə bəkan, bə kinə dimi.
Bə zandəqo şoxi jiyəşon dənoy, bə aspi sırə oməy;
nıznəşe ki, bəçəy qəvi nıxtə bəjen.
Bə zu nıvışkə koy dəməçık.
Bə zu nıvışkiyə koy ıştə səy dəmənə, məholi dılədə
həm duyəvoj, həmən rısvo bəbeş.
Bə zveləkəy siyo merd bəvoten.
Bəbe tum çı xani, əbıni qandım çı xani.
Bəbəzoklə bə har tərəf sınov harde zıneydə.
Bəbırə boli, tırki vote ıştıku, moyə noy çımıku.
Bəçəy qəv hiç rostə sıxan əvoni.
Bəçəy çoli bıni qəloskonə ərəsni.
Bəçəy dimi, jıqo bızın, xok vitəşone.
Bəçəy ım dimi tukoş, ə dimi pebəqordıne.
Bəçəy kaqi “kiş”votey əbıni.
Bəçəy qəv sıxan dəmənə.
Bəçəy osyo don barde əbıni.
Bədə ruj nıvindış.
Bədə ruji umr kırt bəbe.
Bədnəzə sığ tıpındə, kudonə çiç bıkə?
Bədsulukə odəm bəsə morisə yavəy
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Bəha mıftə.
Bəhə çəğınde, bəzıneş ki, ğənde.
Bəhə, bıbə ləzəti.
Bəhə, peşom, isrof məkə. Xıdo isrof kardəkəsonış
piyeydəni.
Bəhər nıvardə doy bəbırnen.
Bəhi osmono qarde, bo kaqi tars bəvarde.
Bəxt bıdə Xıdoye.
Bəxti pambə çıxo.
Bəxtı çıkonco varde? Dədə kəo.
Bəxtım ni, təxtım ki, heste.
Bəjiyemon, bəvindemon.
Bəjiyə odəmon jığo zıneydən, mardon xavlo
hardeydən.
Bəlelə toğə ıştə rəği haft sor bə zəmin bətojne.
Bəlo bəsə bəlo bome.
Bəlo bəvarde bo səy: kuy vindəy, kori məsəy.
Bəmı bevəci bıkə vey ro əşıni.
Bəmı dast bıqəti əvəzi, dastnıqət rast qıniye.
Bəmı doə xəy bışi bıdə bə Cəbbori.
Bəmı sıpə qəv okardəşe.
Bəndəku hərəkət, Xıdoku bərəkət.
Bənə aləjeni bə darzən qətə bıə.
Bənə aşmardə vizi roste.
Bənə avşumi nəm peqəteydə.
Bənə Baxşi kəy xıyzoni.
Bənə bə bısk pevoniyə kijə eqard-peqard kardeydə.
Bənə bıriyə səy bıldı-bıldı məkə.
Bənə dəpi dirinqə kardeydə.
Bənə dəvə bəhə, dumoy çəş bıkə.
Bənə dəvə qiysəroste.
Bənə duki peməmand.
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Bənə duyədə bıə morə.
Bənə ələmi cuş məhə.
Bənə hağə neçi bıə.
Bənə həmiyozi pezambiyə.
Bənə honi ovi ruşin bıbuş.
Bənə Huri kuyə poynə.
Bənə jəjı teğış bekardə.
Bənə kaftorə vəzəxi ğırt-ğırt məkə.
Bənə kaqi ıştə po-bıni vindeydə.
Bənə kavuyə sə kardeydə.
Bənə keki nə ıştən hıteydə, nə bə həmro haşteydə
bıhıtı.
Bənə kıtı ıştə peşti bə zəmin jəydəni.
Bənə korə Həttəli.
Bənə kulokə mori xışmin məbi.
Bənə kuyə təğişil bığandış.
Bənə qovuri bızi yani-yani məşi.
Bənə Leyli sıpə çı sobəso məbi.
Bənə loruni ıştə qızqon oməşand.
Bənə loruni məbi.
Bənə mardə loşi.
Bənə Məcnuni dərs əhand “vəl-leyliyədə”
bəmande.
Bənə mori şəyə ekardeydə.
Bənə muçəki viteydə.
Bənə mujonə ğır beydən.
Bənə penc anqıştə zıneydə.
Bənə pozi kuy betəm məbi.
Bənə ruyə colə pevılo məbi.
Bənə sıə ğızıli bıə.
Bənə sıpə haft qılə conış heste.
Bənə Sirəbili siyo qezı.
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Bənə siyo kaqi moğnə qin bıə.
Bənə siyo nəmə.
Bənə soqnəvəy əleli.
Bənə tarsə sıpə bə peşo oməqard.
Bənə təturə bızanqi pesuteydə.
Bənə vazə xuqi pinqəş bekardə.
Bənə vazə xuqi rıkin məbi.
Bənəve bo mışkini, roysəj bome rışkini.
Bənəy mığoni kırə bə peşo şedə.
Bənəy taştə i kəmə emətoş, bınə ərə, rost pebır.
Bənəy urusi «net»ış vote.
Bəpe hə bızırı, qo zıreydə.
Bəpe quş bıməsı.
Bəpe ov çı çoli bıno beşu.
Bərkədimi pul sə əbıni.
Bəsə avlodi vəyə şinə çiy ni.
Bəsə roy ənıştnin.
Bəsə surfə səpe omeədə bəvoten: həsı tınış
piyeydə.
Bəşem bə Mığon, nun bəham, bəmardem.
Bəştə coni oxlice.
Bəştə ğab çiç bancoş, bəştı keçən əv bome.
Bəştə ğədəmi həromi dənoydəni.
Bəştə qəvi malik bıbi.
Bəştə qəviro tikə bə qəv dənə.
Bəştə lefi diyəkə, lınqi dıroz bıkə.
Bəştə luzi du voteydəni.
Bəştə sıxani fik bıdə.
Bəştə soybi penımandə aspi nıxtə dəbəkırnen.
Bəştə zuy diyəkə,şələ dəbast.
Bəştı anqıə çəşon ğıbon.
Bəştı bolo ğıbon.
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Bəştı həyşon çoş votə.
Bəştı qətə roy ğıbon.
Bəştı siyo çəşi aşığ nim ki.
Bəştı yəxə səncəx pevoniyəşone.
Bətı qəv okardəkəsi pəşimon məkə.
Bəv insoni şoyde.
Bəv pe çəşiye.
Bəvədə ki,osmonədə astovə nıbe, zəminədə xok.
Bəvon bəyəndı nez bıə kinə bə nezəro bə şu bəşe.
Bəvoteş buməlarzəy, çınığ nunəlokə dəbəçıke.
Bəvoteş, bəməsem.
Bəysə bıstən, bəysə bəhvat.
Bıdən bəhəm, edən bıhıtım, ıştə coni oqətom.
Bıhdon bıvot bə cəhəndım bəşe, duəvojiən budi
ıştə hile bədo.
Bıhırom bəlo, nıhırom bəlo.
Bıjən-bıjən eqıne, bıvit çiç kardə məşo?
Bıkaşt çampo, bıbi hampo.
Bılbıl ıştə piyə qılə bəho, çok bahande.
Bılx dılədə vey bımando, dıli bəpıxne.
Bınəkor hardəkəsi vəyədə voş bəvoy.
Bır bə bılanq haşteydəni.
Bır voteydə: Az jen əstənnim. Parseydən: Boçi?
Voteydə: Çımı tonoku dəvardə bə har qılə kinə
puçkinə bəjem, əv çımı jen.
Bıri rizisə bır bebəşe.
Bıriyə nuni məhast dəməvard.
Bırzə kusə səpe bınıştış.
Bıstən nıbo, əhvat əbıni.
Bışi bə Miston, bə nənə diyəkə, çəy kinə bistən.
Bışi de bə Hındiston, moə bıvind, kinə bıstən.
Bıvindi çəşi ku məkə, bıdızdi pusti lu bıkə.
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Bıvitən Xıdo bə vanqe, sənıştən.
Bıviti roy peməbır, bıqıni səy oməbır.
Bıvot Xıdo niye, bıvotvon Xıdoye.
Bıvotom, xəlxiku aybe, nıvotom, dılım poə beydə.
Bız marde, sıbıjiku rəxəy.
Bız nığodə, cəv bıkaşt, bə hampo dərəs.
Bızi sə həyeədə, ıştə şoxon bə bızəvoni ləvo
dəbəsuye.
Bızi şox bəy qoni əkəni.
Bo asp səy cohil bəvğanden, bo kinə səy ohil.
Bo aspi tumo bıjən, əncəx çəy ləğı yodo beməkə.
Bo aspoən handeydə, bo piyodən.
Bo bədim ni, bo ğədime.
Bo co kəsi dizə tumo kardeydə, boştə əyvonə noy
zıneydəni.
Bo co kəsi kılo ədut ıştən be kılo bəmande.
Bo co kəsi nıpiyəkəs ıştən ruşt əkəni.
Bo dovləti tadi bıqətoş, rə kosib bəbeş.
Bo dovləti tadibəsə bıboş, bəvədə ebəqıneş bə
kosibəti.
Bo du vote bə co di bışiş.
Bo ezımi dast ğandeydəm, çəy lınq omeydə bəçımı
dast.
Bo ğarzi bışıy lınqi dıroz, lınqi kırt.
Bo ğonəği nunı nıbu, nunə zıvonı bıbu.
Bo hamsiyə poynə bıpi, Xıdo bətı nofibədo.
Bo həmro çol kandəkəs, ıştən ebəqıne bəy.
Bo kinə mıştəri beşe, oməqət, xəyri bıdə Xıdoy.
Bo ko karde rukə kinə, bə şu şe yolə kinə?
Bo kori lulə jəşone, vote: həjin-həjin omeydə.
Bo kuə aspi fuştə bıkə cıftə baha.
Bo Ləzqi ğəməku qəp jəydə, bo Kırdi duməku.
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Bo mardə həy nali nəveydə.
Bo mardə i ruj bəmdən, bo səfe ha ruj bəmdən.
Bo noəsli ğırmoc çiç bıkə?
Bo peştini peşt bıbuş pinə bəvoten, bo bepeşti peşt
bıbuş hınə bəvoten.
Bo piye siyo-sipi ni.
Bo səfe tobə oməni.
Bo sıpə lınqətıpə bıkoş, bə mır bəmande.
Bo siyo moli rəhm ni.
Bo vəşiro cəvə nun xavlosən şine.
Bo vəşiyən çayşon votə, bo təşiyən.
Bo yoləluzə odəmi ləğ məkə.
Boçi umjən bij bə heri, diyəkə bətı pe-peri?
Boə bo boəş piyəybəbəy, Xıdoən boştə boə əqəti.
Boə çı boə peşte.
Boə dard çı hovəy, hovə dard çı boəy.
Boə de boə canqi bəbe, maqi əbıni.
Boə marde peşt bəsındıniye, balə marde dıl
ebəğande.
Boə peşte, boəzo niməpeşt.
Boəm bəvədə boəy, ehanə demı dust bıbo.
Boəmon-kisəmon co.
Boəzo, xunpeş məkə.
Boəzo, koy “cıri” beməkə.
Boğ bəvədə boğ bəbe, boğbonış komil bıbu.
Boğboni sənəte boğədə ləl-qıl hardey.
Boği çokə xavzə şəğol bəha.
Boxlə de birzi bə i vırə əqılni.
Boxlə hiy bə xuqi asbardeydənin.
Boləruyədə buston şure.
Bomı bıkə, boştə umut.
Bor bıəş.
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 Boştə dust pəydo bıkə, deşmen ıştən pəydo bəbe.
 Boştə kuşk zındəni peje, bomı pılkə kə soxteydə.
 Boştə qandımə ordəo vırığ jəy zıneydəni, bo co
kəsi cəvə ordəo pıjə bırneydə.
 Boştə rəvo nıznə koy bo həmroən rəvo məzın.
 Boştə sə dəbaste zıneydəni, bo co kəsi dinqənə
jəydə.
 Boştə vırğinə aş pate zıneydəni, bo hamsiyə ərıştə
bırneydə.
 Botı bəpe qoy dumi rost bıkəy.
 Botı sıxan bıkəy, ya bo həy “Yasin” bahandi.
 Botı sıxan bıkəy, ya bo hırsi təmburə bıjəni.
 Boy aspo evo.
 Boz bə kuy dəhuredə, lorun bə huy.
 Bozə hə marde, Əzizə dayən marde.
 Bozi balə boz bəbe, loruni balə lorun.
 Bum çe xani, tum çe xani, Bəbe, çok, əbıni,nəcis çe
xani.
 Buməlarzə hiçi nıkay, pıç-pıçi məhol xərobə kay.
 But bıbi Butkədə.
 Buyə zandəqo i qoduş şıtış doy, çəğınən jəşe ləğı
peş kardışe əv.

C








Cəfo bıkəş, səfo bıvind.
Cəmati qəvi qəte əbıni.
Cın bıqətniş,cınon bəştə sə qırdə məkə.
Cınbıjən niş, cınon qırdə məkə bəştə sə.
Cıni ruvnişe tı, çiçe?
Cır şey, kask oməy.
Cırən bə ruyəni ğıyməte.
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 Co kəsi zoəo bo əbıni, co kəsi kinəo hov.
 Cohil bıəm, ıştənım dərostə ni həyf bıbu, ısə
dərostom, ayb bıbu?
 Cohil nodinc bedə, bo cıni sınc kuydə.
 Con ıştı, cəhənnım çı Xıdo.
 Cone səğe hisobe, məvot fılon kosibe.
 Coni ğıbon bıdə bə aşıği zırno,məlo pıt-pıt dıl
bətokne.
 Conım bə tarsi ğıbon.
 Conisə şinə çiy əbıni.
 Culımpırt hıteyədə ıştə lınqi rost bəka bə həvo,
jıqobəzıne, osmoni əv oqəteydə.
 Curi sıxan heste, bə bıştə kaqi sırə doydə.

Ç
 Çaxtə kaşteydəmon, çəy dıjdon şeydən, hırdə qılon
boəmə mandeydən.
 Çaxu bınə, pəni bıbır.
 Çampo – bırəs bə hampo.
 Çandən vey dardı bıbu, ğonəği tono məvot.
 Çanə otəş bıboş, ıştəni bəsuteş.
 Çanə sıği qon peqətoş, ıştə lınqisə ebəkuyeş.
 Çanədə de xəymandə odəmi əyşt-nışt bıkoş, ənədə
xəy bəvindeş.
 Çanqəy tul iyən qıləy siyo qezı deşmeni çəşi ku
bəka.
 Çay çı vəşyənə sori horolləye.
 Çe arşiyə xoli jiyo beşeydəni.
 Çe astəku bə şıkırə mandə.
 Çe bızi dum hejo bə həvoye,pəsi dum i kərə bə
həvo be,bızi votışe: Əfhaya, çiyəy.
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Çe co kəsi ğıybəti kardeədə ıştə sixani bıməs.
Çe kıtı dard sıpə bəkışte.
Çə honi ov bənə kafte kəşiye.
Çəke bə lırd bənışte.
Çəlisi çəş çımi-çəy dastisə bəbe.
Çəmə kaşte bəçəmə zəhməti qıneydəni.
Çəmə kaşte çəmə zəhməti vey kardeydəni.
Çəmə ko-sənəte de darzəni ğəb kandey.
Çəmə kosibəti de darzəni ğəb kandeye.
Çəmə ovand fırsə.
Çəmə sə de hırsi bə quşə bə.
Çəpə-hamsiyə deştı arədə pardəy.
Çəpil bərk bəje.
Çəpili hal sərost əqınni.
Çəş bəştə piyəkəsi diyə bəka.
Çəş bo diyə kardeye.
Çəş çiyə kinə miyon boyk, qiyış dıroz.
Çəş dıli ovəynəye.
Çəş nıvindo, dıl ədəjni.
Çəş vində koy çı hanəparçin?
Çəşdəxıl ğəbədə si bəbe.
Çəşdəxıl, vəşyən si əbıni, dave iyən yas pi əbıni.
Çəşə ast nıvindış.
Çəşədə xol bıbo,bədnəzər bəbe.
Çəşı bəştə kəybə bıbu.
Çəşi ğəzo omeədə, dasti bənav bədon.
Çəşı ro nıkəşı.
Çəşi vindəy bıvotiş, quşi məsəy məvotiş.
Çəşım bəştı mol-mələ,çəşı bə çımı tırinyə kələ.
Çəşıj kənosə bıbıy, nunış zonosə bəbe.
Çəşonı ğəm nıkəşı.
Çəşonı ruşin.
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Çəştə dızdisə bevəce.
Çəvon arədə marz heste.
Çəy bəbol tıni bəqəte.
Çəy bıvoti zıvon bısutı.
Çəy bukə bıqətoş, conış bebəşe.
Çəy dast yolon dovnədəy.
Çəy dasto har ko omeydə.
Çəy dimi çəy surfə səpe bıvind.
Çəy əlelə ğələmən qəteydə.
Çəy hələ kisəy ordəş mandə.
Çəy kəşısə qandım əbıni oğande.
Çəy kıloədə mu mandəni.
Çəy ko bə mıs qıniyə.
Çəy ko mandə bə Xıdo.
Çəy ko sığo beşeydə.
Çəy kurk bə həşi sutə.
Çəy qəvədə şirə mandə.
Çəy lınqi jinton mujonə bımando, nibəmarde.
Çəy moə bəsə nımoji bıə.
Çəy nıxtəşon ləs kardə.
Çəy nimjən cıre.
Çəy nom sıpə dəftərədə ni.
Çəy pətəkonə qədəliye.
Çəy po sıvıke.
Çəy puli təvə əbırni.
Çəy sa qılə şikat, çımı iqlə cıftə.
Çəy sə bənə Sepadi dizəy.
Çəy səy barışt, bəçəy dovnə viz ekə.
Çəy sırkə bə i sor bətınde.
Çəy suki hande.
Çəy şoxon çəy luzədən.
Çəy tankardəkəs moləvone, bəs çəy dutəkəs?
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Çəy tımonisə ləvo noy əbıni.
Çəy yoli nunış doəbu, əvən bədo.
Çı loruni pasnəsut bəğanden.
Çı dasto doydə, çə dasto səydə.
Çı dılon sıri iqlə Xıdo bəzıne.
Çı dınyo odəmni.
Çı dınyoku bexəbəy.
Çı doy soqnə bə doy bın eqıneydəni.
Çı Əli aşikuyən be, çı Vəli ğəylə pılokuyən.
Çı ğətı vədə astə ekardeydə, çı sıpə vədə sımə.
Çı hozı nozıye.
Çı Xeyli xambozəti.
Çı xonçə ın sədə hardəkəsiş, ə sədə çəş nıkardəkəs.
Çı İnci kuyə kinəm, çiçe?
Çı kandılə doy sədo bərk bome.
Çı morə şir kıtıye.
Çı mujonə san hestbe,çı odəmi san nıbe.
Çı ovşumi çordə həme.
Çı rıvosi ro kıloduji kəybəsəy.
Çı sıpə ləvə jinton beşeydəş bəştə nuni hisob.
Çı yolə doy soğnəş vey bəbe.
Çı yoli yolə dard heste, ruki rukə dard.
Çı zılmi oxoyış ni.
Çı kıtı dard sıpə bəkışte.
Çı diyəroədə bıə qandımisən neziədə bıə sımə
çoke.
Çı aşi ovin qıniye çəy donəqlə kam beykuye.
Çiç ekoş bəştə aş, əvən bome bəştı keçə.
Çiç kardəş vevə jeni, bıkəy boəy səğırvoni?
Çiçe, bənə sıə suki bıəş?
Çiçe, ıştə pətə-pitə pekırniyə?
Çıkəsti məğand bə şıkasti, peşı səy məku dıdasti.
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Çiki sıftə, çiki oxoy.
Çıl qılə kəçəli səy dəbastoş, voş əvoni.
Çilə-çəvuşi otəşi zil əbıni.
Çımı bəpeşt həşi benışu.
Çımı do bıbo, çəy rəzi bəşem Boğdodo bəvam.
Çımı ğəbisə ço pebəka?
Çımı kəşəy bıkəşış.
Çımı kəy kumə məkə.
Çımı ko bə sığ-zindon qıniyə.
Çımı ko sərost bıbo, Zuyənədə qıləy hə bəmarde.
Çımı qəmi de boyqin bıə, esət boçəy dori
nəveydəm.
Çımı movardə şıt bukəo oməy.
Çımı ruj sıpə ruje.
Çımı sə de hırsi bə quşə dəşə.
Çımı zəhmət bə kulə şə.
Çımı çəş bəştı qo-qələ, ıştı çəş bəçımı noxəşinə
kələ.
Çımınki çımı sədə, ıştınki ıştı qədə.
Çırkinə sərınco lırdov bome.
Çiyo peqət,əyo eku.
Ço okışte əbıni.
Ço bo çiçiye? Bo ruşnə.
Çok be-Xıdo karde, bevəc be-şəytoni.
Çokə asp ğırmoc jəy əhaştıni bəştə.
Çokə asp ıştə cəvi vey bəka, yabuə asp ıştə
ğırmoci.
Çokə bəmə de çokə qəvi bəkan.
Çokə dust boəsə bə nave.
Çokə dusti bevəcə rujədə zıne bəbe.
Çokə hamsiyə ğədi bızın, de bevəcə hamsiyə
mədarəbıkə.
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Çokə kinə çokə vəyu bəbe.
Çokə kinə pıə səy bə zəmin əjənni.
Çokə kinon boştə pıə çokə kılo bəduten.
Çokə kırə çokə moydono bəqıne.
Çokə merdi jeni de anqıştə nışo bədon.
Çokə odəm nez marde çoki bəka, bevəcə odəm –
bevəci.
Çokə rujədə xəlx çoke, bevəcə rujədə bəsə boə
viteydə.
Çokə sıxan ləle, bevəcə sıxan zəhə.
Çokə sıxan osınə bəy haçəre.
Çokə sıxan osnə kəybə obəka.
Çokə tənu nun bəpate, nun patə jen ıştə
yaniobəşande.
Çokə zoə çiç kardeydə dədə moli, bevəcə zoə hiç
kardeydə dədəmoli.
Çokə zoə ha vırədə kəş bəbe.
Çoki bə coy mədə-həyfe, bevəci mədə-aybe.
Çoki bıkə bə çoki və, çoki bıkə bə bevəci və.
Çoki bıkə, bıdə bə ruy ovi.
Çoki bıkə, səkuyə mədə.
Çoki bıkoş, çoki bəvindeş.
Çoki dəftər dıriyə.
Çoki əkə kə xoye.
Çoki karde har kəsi sənət ni.
Çoki kardeydəniş, lamələy bevəci məkə.
Çoki qin əbıni.
Çoki oxoyxəye.
Çoki yodo bekardəkəs çokə odəm be əzıni.
Çokiyəti bənə anqıə rəziye, kaşte, xol bəğande.
Çoli qəvi anə duyəluləş arıştəye...
Çu bə çu, həmə bə i çu.
Çu çanə oşandoş, sıpə vey dəbərıve.
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Da qılə kə iqlə kəy obəqəte.
Da qılə kırtəğə bığandoş,oxoy qıləynibəqıne.
Da qılə moğnə iqlə barşiye.
Da qılə rodari iqlə lut oçıne nızınəy.
Dandon bəpıxe, ənq bədəje.
Dandon nıbə lıput hestbe.
Dandonbıdəj bə dəllok bəşe.
Dandonon sipi məkə, sıpə bo astə nəveydə.
Danqə odəmi kəjələ səş hardə.
Dard bəsə dardi bome.
Dard dıdıvəye vey pelovne, vey ebənışte.
Dard odəmi rə pi bəka.
Dard-damə bəka, eşq-səmə bəka.
Dardı doj bıbu.
Dardi niyo bikoş, bəmardeş, ğarzi niyo bıkoş,
mıflis bəbeş.
Darzən nıbe ki, qin be?
Dast bıqət, şələ rostkə, bədyəti ıştə vırədə.
Dast çımı, dovnə ıştı, həx çımı, manə ıştı.
Dast dasti bəşışte, dastən dimi.
Dast dasti bəşışte, dıqla dast i bibo, dimiyən
bəşışten.
Dast-dasti bəşışte, dastən obəqarde dimi bəşışte.
Dastdırozəti məkə.
Dastəbıri dasti bəbırnen.
Dastədə otəş-dastədə kıləş.
Dastədəm dəpe, əğəm bə qəpe…
Dasthori jinə po məbi.
Dasthori nıhorə çiy dandon bəhore.
Dasti bevəcə hamsiyə, siyo lo balə benibəkarde.
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 Dasti bığand bə toyki, çiç oməy bəştı dast-əve ıştı
vəyşti kijə.
 Dastı jəy bə koy, ko şe bənə voy.
 Dasti zəhmət şin bəbe.
 Dastım kırte.
 Dastmoli bıştə, cumlə-cəhonış kaştə.
 Dasto kınd bıbı, zıvondə tilik bəbe.
 Dastvəşi osyovon mandə, dastforsi kəvıjə
peqəteydəni.
 Daşi Daşi nıbe, dumoəy anə eqınin, kardışone
Daşi.
 Dave əkəniş, ləvo boçiye?
 De «ho-hoy» mol boğo benibəşe.
 De ağılmandi ku bəhə. De nodoni anqivin məhə.
 De ağılmandi kuy bırıjın, de nodoni anqivin məhə.
 De ağılmandi sığ bıkırın, de nodoni nun məhə.
 De bəme mışti vırə şin əbıni.
 De culimpırti sığ-tavzı pamyeydə.
 De çamçə si nıbı, de lışte si nibəbe.
 De çəkməbətani həmroəti məkə.
 De çımı nuni boştə dust qəteydə.
 De çokə odəmi əştı-nışt karde, tı çəysən çok bəbeş.
 De dəvəxıvandi mehmon bıəkəsi kəybə barz bıbu
bəpe.
 De dimi şışte cıvon əbınin.
 De dusti hardı-bırəv bıkə, hır-həvat məkə.
 De duyə sıxani bə dınyo oxoy şe bəbe, əncəx çəyo
oqarde əbıni.
 De hay omə, de vay bəşe.
 De həxi ro şəkəs sıst əbıni.
 De həmomi ovi dust qəteydə.
 De həy sıxanəkə bəpe peştono ləvo bıqətı.
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De idə pılo dust qəteydə.
De iqlə bılbıli hande əvəsor əbıni.
De jiyə-keşı bə ro omeydəni.
De kaqə pətəkonə şiri nərə jəy beydəni.
De keçə doydə, de xəlvori səydə.
De kıvoli bınəvoş, kıvol bəbeş, de kosibi bınəvoşkosib.
De korpə bə xəy-şər əşınin.
De kosibi bınəvoş, kosib bəbeş.
De koy zərfəti əbıni kardey.
De kuy nun hardyədə, Xıdo yodo beməkə.
De qədo bə surfə mənışt.
De məlo əşt-nışt kardəkəs oxoyədə mardəşışt bəbe.
De nəhəm-nəhəmi bə surfə mənışt.
De nomerdi bə taxt beşencən, de merdi bə ğəb
bışi.
De ohili sığ bıkırın, de cohili şon məhə.
De purə luzi nə əhıtnin, nəən dənıbənışten.
De səy nıpıyoş, lınqi ğədi əzıniş.
De səy yoli ni.
De sıforişi hoc ğəbul əbıni.
De sıpə dust bıbi, ləvo dasto vamədə.
De sıpə həmro bıbi, ləvo dasto mədə.
De sıpə tuyəqılə qırdə bəkam, detı ko əkənim.
De sırdi peşi, çulon marışt.
De şəvi bəqəm kardəkəs de ruji pəşimon bəbe.
De şıli bə ro bışı şıle-şıle bəka.
De vaği ğələ bıdızde, dəçəy xıvandi sinə bıku.
De vey nəve ni, de rast omeye.
De votey ni, de vindeye.
De yoli yole, de ruki ruk.
De zəhmətəkəşi bınəvoş, zəhmətkəş bəbeş.
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De zılmi obod bıə vırə rə xərobə bəbe.
De zımıstoni voa si beydəni.
De zuy reçinəti əbıni.
Deştə avlodi boğ-buston məkaştiş.
Deştə mijə otəş peqəteydə.
Deştə zıvoni ıştə torə ğabli pılo əvəzi doydə.
Deştəkini savdı məkə.
Detobə ğıyoməti detı hestim.
Detobə xırtəçolə ğarzi dılədəy.
Dədə bic bəbe, həmiyə daston başmarde, nənə bic
bəbe-həmiyə daston iqlə dıqlə bəka.
Dədə de pardi oməbəy, esə rəsəbe.
Dədə ğələt kardışe bə aspi penışte.
Dədə ğəzəne, nənə dizə.
Dədə kə məydone, şuyə kə zindon.
Dədə kədə kam mandəbe, aspi səpeyən anə mande.
Dədə kədə umutəni, hamsiyədə vindəni.
Dədə kədəş kam çəş kardəbe, aspisən tikəy çəş
bıkə.
Dədə koyəş karde, zoə çəy çinış dızdiye.
Dədə qit bəka, zoə çəy hişi niyo bəka.
Dədə nıbe, nənə deki hıteydəbe?
Dədə piyəy zoə bəbe, nənə piyəy kinə.
Dədə, tı keynə mardəş, ıştı lınqon tatin?
Dədəm-nənəm kədə ni, ağlı-huşım sədə ni.
Dədə-nənə çı odəmi rukə Xıdoy.
Dəqesi ləs bıqət, xoli tərs bəbıre.
Dəlovo ha lor bəbe, ha lilov.
Dəm-dəmə, qələ dərəmə.
Dəmərəsi dərosney vey çətine.
Dərəsə deşmen dəmərəsə dustisə çoke.
Dərıvəkəs niş, sıpon xəbədo məkə.
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Dəvə çanədə bımardo, çəy pust i həy boye.
Dəvə çanədə oqınoən, da qılə hə bo bəbarde.
Dəvə çı darzənə kunəo bekardeydə.
Dəvə de bom qin kardə, boçəy cıli nəveydəm.
Dəvə dum bə zəmin ərəsni.
Dəvə ıştə to balə novneydə, sədoş beşeydəni, kaq
qıləy moğnə noydə, çəy cıx-cıx məholi eqəteydə.
Dəvə raxs kardeədə voa bəvoy.
Dovlətı piyeydə, pəs oqət.
Dəvuş omə, həvuş oməni.
Dı bəştı dast, dıən bəştı cif.
Dı jen bıə kə bebərəkət bəbe.
Dıqlə bıməs, iqlə bıvot.
Dıqlə jen bıə merd oləti ıştən bəşışte.
Dıqlə lınqi bə iqlə şım dəmənə.
Dıqlə şım bə iqlə şım vırə əkəni.
Dıl bə dıli bande, dılış bə uyə zıli bande.
Dıl heste bə dıli bənde, dıl heste bə zıli bənde.
Dıl nıbo, doy çətine.
Dıl nısuto, çəşo ars benibəşe.
Dıl şəytoni lonəy.
Dıle ıştə hani bıvoti, ıştə dızdətiku voteydəş.
Dılədə sır de nofi niyon bəbe.
Dıli dıl qətəbu, bandon bəlarzen.
Dıli dıl qətəbu, haşte əbıni, şişə arşiyəbu, baste
əbıni.
Dıli dılış qəte, bə arə dəməşiş.
Dıli dusti dasti tikəku bəbe zıne.
Dıli piyəy çəşəçi bəbe.
Dıli piyəy dast obəka.
Dılipiyəy şin bəbe.
Dim dimiku bədəje.
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Dim nıdəjo, zıvon harçi bəvote.
Dınyo bebəfoy.
Dınyo ko ğarz-vıjore.
Dınyo qıləy vəyuye: şəv çəy i dime, ruj ə dim.
Dınyoədə dıqlə çiy bəmande: çoki iyən bevəci.
Dınyoən qırdə bıbo, zu bə zandə jeni bərəse.
Dırozə doy soqnə kam bəbe.
Dırozə nanqıri bəqəten.
Dırozə odəmi ağıl çəy çığədə bəbe.
Dırozə sədə mayf bəbe, qudi insofış zəyf bəbe.
Dıryoni məçit pəynə dutə bıə.
Deşmen bəştı nezı-kəno qarde nızno.
Dırozəji bıbuş.
Deşmen deki dust bəbe, bızno, doy hışkəkə dodust
bəbe.
Deşmen odəmi kəy sıre-sıre bəğande.
Div pozi həşiyədə bə ov bənışte.
Divinə sıpə ıştə soybi bəcuye.
Diy sipiriş obəqəte.
Diyə məkə, çəş xəbə bədo.
Diyəro ya nez, nunbəhəy kinə bıstən.
Diyəroə boəsə nezə hamsiyə çoke.
Diyəroə xavlo de toxməxi bəkuyen.
Diyəroə xəbə bə du bebəşe.
Diyəroə qandımisə, nezəroə sımə çoke.
Dıyo bə sıpə qəv mırdol əbıni.
Dıyo jenış vinde,pe bome.
Dızd beriz əbıni.
Dızd bıbi, çəştə məbi.
Dızd hampo nibəbe, hampoən çı hampoəti
bəğande.
Dızd ıştə siyovonəku bətarse.
40

Yolon sıxan
































Dızdə odəm dızdə sıpəsən bevəce.
Dızdəti çı sıpə sənəte.
Dızdi bə dızdəti beşe, Ovşumi bə ruşnə beşe.
Dızdi bə dızdi çəş bəbe.
Dızdi karde oxoş ni.
Dızdi kardəkəsi çəşo bəbe zıne.
Dızdi kılo bə həvo sute.
Dızdi nənə dı kərə şo bəbe.
Dızdi təvəş barde, ıştən betəvə mande.
Dızdi zıvon kırt bəbe.
Dızdiku bə dızdi həlole.
Dızdış kədə vadoy, şe Bıləbandədə çəy vəy bıbırnı.
Dizə bu bə əyvon pebətate.
Dizəkə soğaliyə poədə ov pebəşome.
Do bə səmt bəqıne.
Do bəştə vərz bəqıne.
Do çanə vey bəhr bıdo, ıştə xoli saru bədo.
Do dəçəy mivə bəznen.
Do əkaşti umur dıroz bəbe.
Do ıştə bınədə ov pebəşome.
Do kaştəkəsi umur dıroz bəbe.
Do qıniye, zevıləvonış kışte.
Do tele, mivəş şine?
Do votışe bə təvə: “Duməm tıno nıbo, tı bırne
əzıniş mıni.”
Dodo yodo bekarde, Xıdo yodo beməkə.
Dodo zıvon-Xıdo zıvon, İnə zıvon-şinə zıvon.
Doji ki astə bədo, əy con ədəni.
Dokuyə bə şəv tobə bəka, bə ruj ijən doy kəmi
bəkuye.
Dokuyə doy bəkuye.
Do-qiçə vey bıə vırə vəyşte.
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Donzə nəğməş təmom kardə.
Doon mivə vardeədə boğboni quş kor bəbe.
Doş tele, ləl-qılış şin.
Doş tele, mivəş şin.
Doyədə çokbe, nıdoyədə bevəc?
Doyədə imom be, səyədə şumur?
Du doydəş, keçəşən piyeydə.
Du votəkəs kiye? Har məsə sıxani votəkəs.
Du votəkəsi dustış kam bəbe.
Du votəkəs şəytonikuy.
Du çı şəytoni pıəy.
Dum bə dast doydəni.
Dum jəydə, do pevateydə.
Dumlışti peşt şat bəbe.
Dumo koy eqın, dumo puli ne.
Dumotono sıpə dəbərıve.
Dumovardə sıxan əkənin.
Dust bə səy diyə bəka, deşmen bə lınqon.
Dust qətey hostone, dust oqətey çətin.
Dust pəydo bıkə boştə, deşmen pəydo bəbe
ıştənbəsə.
Dustəti kardə, tosə oxoy bıkə.
Dustəti seqlə sefe: zoəm bəpiye, çəy dıqlə bo dusti
bahaştı.
Dusti bədə rujədə bəbe zıne.
Dusti kəybə dust obəka.
Duşisə dərqəz əjənin.
Duy mənzıl nez bəbe.
Duy sıpə bəvote.
Duyə səlo hiç çıl rujən şeydəni.
Duyəbınə kındəku bebəşe.
Duyəvoj çı Xıdo deşmene.
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Duyəvoj ğəssəm vey baha.
Duyəvoji kə sute, hiçki bovə nıkardışe.
Duyəvoji qıləye.
Duyəvoji terə kırt bəbe.

E
 Ehanə çiki dandon bıdəjo, əy pevatı, bırəxı; har
kəsi jen bevəce, əy bekə bırəxı;har kəsi hamsiyə
bevəce, kuç bıkə çəvrəo.
 Eli çəşo eqıniyəkəs ruşt əkəni.
 Eli vədə canq bıkə oxoy ku bəbe.
 Eli zu, ovəyzi zu.
 Elm kəllədə bəbe, attestatədə ne.
 Elmı ni, helmı bıbu.
 Esə dastəvəno bəkaş boştə dandonon.
 Esə kolə kafte bə ğıç bəqəteş.
 Esə şəğolon qiy obırneydən, neçi nom bəde.
 Etibo ni bə aspi, bə jeni iyən bə dınyo moli.

Ə











Ə buy ki rəyfon bədo, əy qıl ədəni.
Ə çiy ki, de zıvoni sərostbəbe, de zuy sərost əbıni.
Ə kişmiş ni ki, bəvədə puçə nıbu.
Ə lo çə doo pərəy.
Əbosış bə taxt vində, Nadirış bə ğındəğ.
Əcəl oməy, məcal doydəni.
Əcəl omyədə bə luzədoji diyə kardəni.
Əcinnəo podşo əbıni.
Əğə mol şeydə, çe nokə con.
Əğə nun bəşe, nokə con bəşe.
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Əğıl bə cins obəkırne.
Əğıl bənə vıli qəv obəka.
Əğıl bıə kədə sır əmandni.
Əğıl nıbəmo, nənə əy ədovni.
Əğıl sıxani rosti bəvote.
Əğılbem nıbe, məlo çımı aybış vinde.
Əğıli əğılətiku bəbe zıney.
Əğıli hıkm podşo hıkmisə ziyode.
Əğıli moə, merdi bəpe jen bıbu.
Əğıli vey benom onibəqəten, əv duyəvoj bəbe.
Əğıli zu lınqədə, cıvoni zu peştədə, piy zu ənqədə
bəbe.
Əlel dəşi, qəzənə beşi.
Əlelə parçine.
Əleli sə siyo be, kandı şini vey be.
Əlenqi lınqe, Temıri zınqe, Məmədəli şap-şap.
Əlınqqəri ağlış poşnədə bəbe.
Əlmosi qədəli diyə məkə, bəçəy bıremoni diyə
bıkə.
Əmə bəke, şımə bəke?
Əmə voteydəmon, amu, bıji, amu rujə hardeydə.
Əmon bıpi əjənin.
Ənəcəri qıləy zoəş hestbe, ənə okırnişe, çəy nofəş
pesındıniye.
Ənəhıtəti sədoj bəva.
Ənətəklifə ğonəğ xuqisən bevəce.
Ənətəklifə mehmon xuqi tisbirədəy.
Əpiy i dim siyo, nıdəy dı dim siyo.
Ərbobi sıpən hurmətin bəbe.
Ərbobi sukonən moğnə bənon.
Ərbobi tojə olətış tankarde, votışone:
Mıborəke. Kosibi tojə olət tankardışe,
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votışone: Çıkonco varde?
Ətıri buy niyo əbıni kardey.
Əv bə odəmi moğnə bədo, zardınəş əbıni.
Əv bəke, ım bəke?
Əv bəsə niyə mıvisə sərvaxte.
Əv bəsə tarə sıpəsə mırdole.
Əv bu zıneydə.
Əv çe ordə səpe bıpıyo, riz əkəni.
Əv çı Nusi kavuyə qoye.
Əv hışkəbukəye.
Əv kiye çı qəzənəku pevaştəni, qəzənə çəy tonış
perıştəni?
Əv moy bə şum kardə jene.
Əv muy marzisə bırneydə.
Əv ovi bə do petırneydə.
Əv paşmə kuyeydə.
Əv siyo çuke.
Əvesnı əvesnı zırək bəka.
Əvesnı əvesnıətiş nıkarde, əvesnı zande, əvesnıətiş
karde.
Əvesnı olət de əvesnı oləti ivırədə qılə, hivəjeni
olət de hivəjeni oləti ivırədə qıləni.
Əvəsor-ğəməsor.
Əvəsori voş dı riyə bəqəte.
Əvəsori voş rə obəmande.
Əvom cındo beədə məloku şeydə, məlo cındo
beədə bəke bışu?
Əy boştə moynəş varde, tı boştə poynə.
Əyvonə bo dizə bəbe.
Əz nıkəşoş, şon əhəniş.
Əzvo qəpəjən çı çuy sırafə səy dəbəçıke.
Əzroil ıştə nomi bəd əkəni.
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Faxti qin bıkə, bəxti qin bəka.
Fel çı vəyuye, riz çı həy.
Fəğırə odəmiku bıtars.
Fələk bə bərdon dənıvıjə conon bə tumə dəndə.
Fərzənd kinəy, zoəy, çı deşmeni çəşi doviləy.
Fərzənd nıbəkısi iqlədardış heste, bıəkəsi dıqlə.
Fərzəndi bevəci kışte əbıni.
Fəşəlvoni cəv bə do bekardə.
Fətta şoxi bıniku zardə qılə heste.
Fılonkəs beqinə moğnəy.
Fılonkəs bə vəşi marde. Votışone: Hestışbe,
nıhardışe?
Fılonkəs çı cəhənnımi kındə bıkırıne.
Fılonkəs çı osyo aye.
Fılonkəs zoon lestıy.
Firiştə zərfət penıbəqəte.
Fırsəti bə fot mədə.

Ğ











Ğaltəğ bo aspi bo ni.
Ğappozi bıjən bəçəy sə, nuni bıstən çəy dasto.
Ğarz doyədə kam bıdə, onıqardo, pəşimon əbıniş.
Ğarz səy hostone, çəy oqordıniye çətin.
Ğarz yodo benıbəşe.
Ğarzi doy-doy, roy pıye-pıye.
Ğarzı səy, vaxtədə bıdə.
Ğarzisə bevəcə çiy ni.
Ğarzxo çı ğarzxo xəşiş bəpiye.
Ğəb əkand ıştən beğəb bəmande.
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 Ğəcı votışe: Siyo lo nəbəy çımı day, az kırə bə
osmon peyəkırnim.
 Ğədərış i vıjəye, bəçəy hıqqə diyə bikə.
 Ğələ bəpe merd bınə.
 Ğələm şat-şur bəşe, rosti bənvışte.
 Ğəribə odəmo el əbıni.
 Ğəribə vırəo Vətən nibəbe.
 Ğəribi qiy dıroz bəbe, zıvonış kırt.
 Ğəroldari dıli evə, rosti botı du bıkə, duy botı rost
bıkə.
 Ğəssobi sıpəy.
 Ğətı asp əbıni, əncəx çı həysə zumande.
 Ğətı ıştə pıə bəqəm əkəni: az bəke, əv bəke?
 Ğətı ıştə pıə nomi əqətni.
 Ğətıku parsəyn: Iştı pıə kiye? Votışe: Aspi hovəzo.
 Ğəysi eqın, latəş beqın.
 Ğəzən peşo, ıştə qırdo ebəme.
 Ğəzən vey tınd bıbo, ıştə otəşi obəkışte.
 Ğəzən voteydə: Bınım ğızıle. Çamçə voteydə: Esə
nəvəym, oməym ha.
 Ğıbon bışum bə hampo, mınış haşte bəsə po.
 Ğıbon ğəzo-ğədo navi bəste.
 Ğıbonə xunisə voş bəvoye.
 Ğırbonı pəs bıbu.
 Ğıryətinə jen beğıryətə merdisə çoke.
 Ğıryətinə jeni ləçəq beğıryətə merdi kılosə
ğıymətine.
 Ğısmətiku qardey əbıni.
 Ğısmətiku vitey əbıni.
 Ğıyomətədə iminə pars hamsiyə həxi həxədə bəbe.
 Ğıyz omyədə çəş sı beydə,
 Ğızıl merıse.
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Ğızıl mole, soybış lole.
Ğızıl sədo bədo.
Ğızılə hımbəsə bınıştış.
Ğızılə xımbə səpe mor bənışte.
Ğoçi şox bəçəy ıştəni qoni əkəni.
Ğoçışon vadoy bə qələ, oməy penışte bəştə moə.
Ğombaşiyo taxtə vardey.
Ğonəğ çı Xıdoy.
Ğonəğ duyən bıvoto, quş bıdə, əy pərt məkə.
Ğonəğ kəxıvandi avərə bəka.
Ğonəğ omeədə xəbə əkəni.
Ğonəğ oməy-vəyəvande.
Ğonəğ xorək hardeədə bəçəy qəvi emərəx.
Ğonəği bə ğonəği rıkış bome.
Ğonəği çı ğonəği zəhləş bəşe, kəsoybi çəvon har
dıkəsi.
 Ğonəği hardəy Xıdo bərosne.
 Ğonəği ruzi Xıdo nav əy bərosne.
 Ğonəği tono bə kədəkiyon qonə sıxan məkə.

H
 “Həm-həm” əkə həmməyku bəbe.
 “Huseyn-Huseyn” do pevateydə, voteydə:
Məhərrəmə manq keynəy?
 Ha çiyimon de dumə, kiləvordimon be dumə.
 Ha əlel, ha qəzənə, dast məjən nızınə.
 Ha xaləvəyu, tı çı behəyoş?
 Ha kinə, məşi, azən omeydəm,zambuli şodə, poyiz
omeydə.
 Ha qələ, oqard, vaq oməy.
 Ha merdi con səğ bibu iştə kədə.
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Ha merdi zınəy bəyo çoke.
Ha moy,moy, bə nav boy.
Ha semoni ıştə xorəkış heste.
Ha sıxani bıvotoş, sığ bəsə sıği əmandini.
Ha sipiyə riş sipiriş əbıni.
Ha siri bə jeni məvot, jeni xilx əbini.
Hacət bıkə, hıccət məkə.
Haft qılə həmzomobə ro şeydənbən, çəvon qıləyni
damə beydə:İ kəs ni ha, deəy qəp bıjənım.
Haftəsutəysə bıə.
Hafto, həşto, nəve, oxoyimon siyo ğəbe.
Hampo bə hamsiyə bəvoten.
Hampo ıştı qujdi baha, astonən bo sıpə şobədo.
Hampo nomiku mətars, çəy çəmiku bıtars.
Hamsiyə bevəce, kuç bıkə.
Hamsiyə bevəcən bibo, tı bevəcəti məkə.
Hamsiyə cılmə odəmi lukədə bəmande.
Hamsiyə çe hamsiyə vıjore.
Hamsiyə ğıryəti nıkəşoş, ıştı ğıryətiyən əkəşnin.
Hamsiyə kosə telə kosəy.
Hamsiyə parsi hamsiyəku bəkan.
Hamsiyə sıpə çanə bevəc bıbo,çı hamsiyə jeni
lınqi əqətni.
Hamsiyədə bəpaten, bəmənən ebəqıne.
Hamsiyəm hamsiyə bıbo, kəçələ kinəm bə şu bəşe.
Hamsiyəşon de ovi-otəşi votə.
Han vindey hostone, hanəparçin kardey çətin.
Handə kaqi damon kılə korte.
Hani-hit ğizilisə şin bəbe.
Hanvə bə nəğıli zu bome.
Har anqıştə bıbırnoş, ıştə doji bədo.
Harçi bə hardey bande.
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Harçi zəmini dimisəy.
Har dardi dəmon heste, bızın bıbu.
Har diy qıləy axməxış bəbe.
Har əğıl ıştə pıə, har jen ıştə şuyə zırək bəzne.
Har fironi Musaş heste.
Har xırcinbəduş dəvuş ni.
Har kəs bəpe ıştə zu vışkiyə şələ jintono dəşu.
Har kəs bəştə ğollığ bəka.
Har kəs boştə hamsiyə bıpiyoşe, Xıdo bəyən bədo.
Har kəs çol bıkando boştə həmro, ıştən ebəqıne.
Har kəs deştə sığ-tavzı.
Har kəs ıştə coni dardi bəzne.
Har kəs ıştə dancə bəha.
Har kəs ıştə vıjori xəbə bədo.
Har kəski çol bıkando bo həmro, ıştən ebəqıne.
Har kəski zılm bıko, əv xəy nibəvinde.
Har kəs zili bəsə ıştə noğnəsə okırneydə.
Har kəs zili ıştə kukəsə obəkırne.
Har kəs zılm bıko,xəy nibəvinde.
Har kəsi bəçəy ğəb bənon.
Har kəsi con boəy şine.
Har kəsi dandon bıdəjo, piyoz dəbostı bəştə çıği,
çok bəbe çəy dandon.
Har kəsi kəybə kuye əbıni.
Har kəsi kosəbəroye, ımsor bəşe bə qıyə, har kəsi
ko səbəro ni, əv ımsor bəpıxe Tolışədə, kom kəsi
cifədə pul nıbo, çəy bə vıjor şe hədəre.
Har kəsi maş boəy şine.
Har kəsi sərfə çəy vıjore.
Har kəsi şəy bəçəy andomi neze.
Har kəsi zınəy boəy çoke.
Har kəsi zu çəy dimədəy.
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Har kılobəsə merd əbıni.
Har koy de insofi bıkə.
Har saru sapeşən bəbe.
Har sıxani ıştə vırəş heste.
Har sohbət kardəkəso dust benibəşe.
Har şəğol zuzeədə həşi benıbəşe.
Har şəvi qıləy ruj heste.
Har vıli ıştə buş heste.
HarYasinəhand məlo ni.
Har zır-zır bıkə zırnojən ni.
Harçi bəkaşteş, əyən bədıveş.
Harçi bılındə vırəoçok çiyeydə.
Harçi ov pok bəka, ovi zəmin pok bəka.
Harde-mole,mande-merıs.
Harde loku, bışi bə Boku.
Harde piti?Qırdəkə noxuti.
Hardey ayb nıbo,ko kardey boçi aybe?
Hardeyən koməq, kardeyən koməq.
Hardəkəsi oroxniye, lıştəkəsi onıroxniye.
Hardəyış qılvonə moğnə, əvən vığnə-vəğnə.
Havzə zımıstoni lu bə zəmini qıniye, voş bəvoy.
Haye-huye diyədə,poynə ənə hiyədə.
Hejo Rəməzon, i kərən Şəbon?
Her qit bəvinde, ku şat.
Hə bəzıre, pəydo bəka ıştə toy.
Hə çı əğə, xəmənən çı əğə.
Hə çı zıneydə hələmdur çiçe?
Hə dəşe bə hi, kıtəşən bə yod varde.
Hə həmon həye, cılış tojəye.
Hə həy bə ğarz bətırne.
Hə həy tono dəbasteydənin.
Hə ıştə xıvandi bəsə sıği, asp bəsə pambə
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ebəğande.
Hə ki bəbe, əmənən çəy palən.
Hə şe,kırəş bə dumoy.
Həən bıbo,çəmə ıştəniye.
Həx bəştə vırə bərəse.
Həx boyk bəbe, penibəsye.
Həx çe Xıdo nome.
Həx çı rosti həmroye.
Həx ıştə vırəy pəydo bəka.
Həx voteyku çəy kılo tik sutə.
Həxə ko xor (botil) əbıni.
Həxi bırye əbıni.
Həxi dast bəbe, nohəxi yəxə, ha obərəxə, ha
nimcon pebərəxə.
Həxi dəftər hejo sutə.
Həxi sutə çoy okışte əbıni.
Həxi voşniyə kiyə okışte əbıni.
Həxiku bə nohəxi ço anqışt roye.
Həlbət bə Bırədiqo bomeş.
Həlbət bəçəmə ruyən ovəyz bome.
Hələ so (voblə) omə, moy oməni.
Həlolə mol qin əbıni.
Həlolzodə pekuyəşe ıştə lınqi,votışe:
Vay.Həromzodə qiy arşiyəy, tam- tamijə beşe şe.
Həmə ko de dumə,kıləkortım be dumə.
Həmə ranqımon rıştə, mandə qıləy “ğırmızi”.
Həmə şəkəson oqardin, çəməkiyonən çəvon dilədə.
Həmədonədə hə bərəxe, bome çı kosibi həxi baha.
Həmədonədə sıpə kambe, qıləyşonən Mazandərono
de qəmi varde.
Həmməy Xıdo dardi kışte, ımjən luzi dardi kışte.
Həmomi fitə məbi.
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 Həmon aşe, həmon keçə.
 Həmro ki nuni veyniş peqəte, kamiş bətı doy, ya
nuni kamiş peqəte, veyniş bətı doy, dəy həmroəti
məkəyş. Həmro ki, nunış bərobər baxş karde, dəy
həmro bıbiş.
 Həmşəri məbi.
 Həmul bıə.
 Hənək-hənək,oxoş danqə hənək.
 Həon nıştən kədə, kıton beşən bə kəfşən.
 Hərəbaxt bıbuş.
 Hərifə odəmi çəy pıyemoniku bəbe zıney.
 Həromə tikə xılxədə bəmande.
 Həromə tikə lukədə bəmande.
 Həromə tikə şin bəbe.
 Həromə mol bənə ovəyzi bome, bənə ovəyziyən
bəşe.
 Həs zıneydəni, hus zıneydəni.
 Həsı voteydə: Əvəsori həşi bəçımı vəyu, pozi həşi
bəçımı kinə bıqını.
 Həsı,hiç vəyu bıəniş?
 Həşi bebəşe, aləm bəvinde.
 Həşi çıkonco pemə?
 Həşi dimi siyo bəka, dıli ruşin.
 Həşi eşeədə saat xəbə əqətnin.
 Həşi ıştə pemə vırə bəzne.
 Həşi peməy, həmməy vinde.
 Həvatıme, hırime-vıjorım beko nahaşte.
 Həvələ-qəvələ qəp məjən.
 Həvo doəkəs vey bəbe, nun doəkəs kam.
 Həvo muze.
 Həvoədə sıpə-kutlə dərıveydə.
 Həvoyə nuni zuş əbıni.
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Həvuş bəke, dəvuş bəke?
Həy balə nav əy bəşe.
Həy dədə xokədə niyo bə.
Həy dıvo mıstəcəb bıbo,çarvodoron vəşi bəmarden.
Həy dıvo mıstəcəb bıbo,kərvon bə niməro
bəmande.
Həy dıvo mıstəco bəbəy, çərvodaron tum əbıriy.
Həy hişış harde, aspi dumışon bırniye.
Həy xlart harde, boj yodo bekarde.
Həy xok vinde, koj çok vinde.
Həy ləğı bə həy çiç bəka?
Həy şıt çe koşi damone.
Həy varde,aspi harde.
Həyo bo insoni omə.
Həyvon de kəfşəni, odəm de zıvoni.
Hiç çəşə ars nıvindoş.
Hiç kəs bəştə duy tırş əvotni.
Hiç kəs damonido əbıni.
Hiç lokədə nunəniqlə nıbu.
Hiç zıneydənim, bəskeynə tı merdbəbeş?
Hiç zıneydəniş, koncoşonpatə, voteydəş, bomınəni
çamçə ekə.
Hıləkə obəqıne, Kəlbə Hocıəlionibəqıne.
Hımbə arşiyəy, çoymiçəş barde.
Hındi çakə bə otəşisə, çavobəştı sə.
Hındıli siyo vırəş?
Hırsi damon pələhuye.
Hırsi moğnəş noy yəne?
Hırsikuparsəyn:Kon semon çoke?Votışe: Bıvotom
poze çok, bəvoten hırsə mamu ləvəyne.
Hişış hardə, qivış hardə, fikış mandə əvəndəsə.
Hişış hardə, qivış hardə,nəveydə bo əvəndə.
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Hitey mardeye.
Hivəjen bəsə əvesnıə jeni i çamçədumə ziyode.
Hiyə şonə bəqıne çokə doo.
Hoci mamu şe bə dıyo,çəyo, oməy.
Ho-ho heste bə hi dəndə, ho-ho heste hiyo bekardə.
Holinqə bu-ayə bıbu, ayə nıbu.
Hori aləfi poynə-potığ baha.
Hostone pəlonduji, ha bıduji-eduji?
Hovə bo boə sutə kəbobe.
Hovəm bıbu boə ğiyrətədə.
Hulə iqlən bə sa mənot bıbu, əy lu bıkə bəhə, sefi
saqılən bə i mənot bıbu, əy de luy bəhə.
 Huşə bəji kıləş zıneydəni.

X
 “Xavlo-xavlo” ha bıvot, qəvi şin nibəka.
 Xanbozəti çok bəbəy, Xıdoən boştə xanboz
peyəqəti.
 Xandəxon biyə bastə,rıkinə zımıston rəsə.
 Xani boği tırşə əyu rə kıl bəkadandoni.
 Xanımə kinə bəştə xalə obəxşe.
 Xanıməğə,zardə kaqi moğnəş noy.
 Xəbəsəkəs alim bəbe.
 Xəin jıqo bəzne, həmməy bənə bəy xəinin.
 Xəin kə nibəbe.
 Xəlğ harde zıneydəni ıştə vədə xorəki.
 Xəlğ ıştə ımrujnə cıri bə maşkinə ruyəni doydəni.
 Xəlği qəvi qətey əbıniy.
 Xəlği mol moyə tiyəy.
 Xəlx əşte, tınən bəşt.
 Xəlx ıştə haniku qəp jəydə, tı ıştə dızdiku.
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 Xəlx yodo bebəka, həx yodo benibəka.
 Xəlxi boşək qəte, tı oməş bo lorun qəte.
 Xəlxi piyəy rə-di hest bəbe, xəlxi votəy rə-di rost
bəbe.
 Xəlxi tu (rəd) karde, həxi ni karde.
 Xəlxi votəy: Mıborəke.
 Xəlki aybi bətı bıvot, ıştı aybiyən bə xəlki bəvote.
 Xəsis rışqədə ruyən bəqəte.
 Xəşəcon bıbuş.
 Xəy bəştı və.
 Xəy çı şəri yolə boəy.
 Xəy de şəri boəy.
 Xəyəvot xəy bəməse.
 Xəy-şərədə nıbəkəs hampo ni.
 Xıdo bə odəmi çəkuti çiçış nıvıştəbu, jəqoən bəbe.
 Xıdo ağıl baxş kardeədə tı koncobiş?
 Xıdo bə bandi diyə bəka, voa bəjebəy.
 Xıdo bə bır-teğon voteydə: Tij bıbən.Əvonən
əlbəsaat tij beydən.
 Xıdo bə boxlə doəşe siyo çəş-bəv,qandım mandə
sute-sute.
 Xıdo bə ha dı tərəfi xəy bıdə.
 Xıdo bə i kəsi həmom doydə, bə i kəsiyən kopikən
rosneydəni ki, bəçəy həmom bışu.
 Xıdo bə loruni vədə doəşe.
 Xıdo bədo bə har kəsi dıli mıvofiğ.
 Xıdo bəştə bəndə iqlə bıdə, fər bıdə.
 Xıdo bəştı daston zu bıdə.
 Xıdo bəştı vələd avlodi ruşt bıdə.
 Xıdo bətı bədə ruj nişo nıdə.
 Xıdo bətı bədə ruj nişo nıdə.
 Xıdo bətı bədə vo nıjənı.
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Xıdo bətı bərəkət bıdə.
Xıdo bətı co həvo-bəlo nişo nıdə.
Xıdo bətı çokə ro bıdə.
Xıdo bətı dard nişo nıdə.
Xıdo bətı haft zoə bıdə, i kinə.
Xıdo bətı xəyə vo bıjənı.
Xıdo bətı nıqını.
Xıdo bətı siyo vo nıjənı.
Xıdo bətı zoə bıdə.
Xıdo bətı zoə bıdə.
Xıdo bətı zu bıdə.
Xıdo bo fəğıri bərosne, əv harde əzıni.
Xıdo bo fəğıri bıriyə.
Xıdo botı hiç niyədə bırosno.
Xıdo çəşo eqıniyəkəs eli çəşoən ebəqıne.
Xıdo çəşo eməqın, bə nohəxə şəri peməqın.
Xıdo dardış doə, damonışən doə.
Xıdo dastədə ni ki, ıştı dastədəy.
Xıdo dasto səy bəbe, şiri qəvo səy əbıni.
Xıdo doəşe bə Cani, bo harde dandonış ni.
Xıdo doy, ovəyzi barde.
Xıdo dust səbrinə odəme.
Xıdo famyə, peyğəmbəri pamyə.
Xıdo ğıryətış bo sıpə şodoə, hardəşni. Votəşe:Çe
insoniye.
Xıdo harçi bızıne.
Xıdo heste, xambozış ni.
Xıdo həxe, nomışən həxe.
Xıdo həxi bə nohəxi ədəni.
Xıdo həj (uloxış) zınəy, bəy şoxış nıdoy.
Xıdo hiç hovə be boə nıkə.
Xıdo xərobə kardə kəy bəndə əzıni obod karde.
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Xıdo xəy bıdə bətı.
Xıdo ım çəşi bə çəşi mıhtoc nıkə.
Xıdo ıştı dasti kırt nıkə.
Xıdo ıştı doə dasti nıbırnı.
Xıdo ıştı eli var bıkə.
Xıdo ıştı ə dınyo bıdə.
Xıdo ıştı iqlə həzo qılə bıkə.
Xıdo ıştı jiy dıroz bıkə.
Xıdo ıştı qəvo beşəy bıməsı.
Xıdo ıştı oxoy xəy bıkə.
Xıdo ıştı ovi sərin, nuni tat bıkə.
Xıdo ıştı sədə iqlə mu bə kam nıkə.
Xıdo ışti surfə bolı-pur bıkə.
Xıdo ıştı zıvoni kırt nıkə.
Xıdo kardə koy əbıni zıney.
Xıdo kərime.
Xıdo kıştəy bəndə oqordıne əzıni.
Xıdo lo ni ki, çəş bekə.
Xıdo merdi bə nomerdi mıhtoc nıkə.
Xıdo nıbıə vırədə bınışt, sipiriş nıbıə vırədə mənışt.
Xıdo pulış doə bətı, iştəfeş doə bəmı.
Xıdo sıftə bə hamsiyə, peşo bəmı bıdə.
Xıdo siyo vardeydə jəydə bə boxlə çəşi, noxut
mandeydə sute-sute.
Xıdo şikati bə peyğəmbəri kardeydə.
Xıdo tıni benımoj nıkə.
Xıdo tıni bə befərosatə avlodi mıhtoc nıkə.
Xıdo tıni bə nomerdi mıhtoj nıkə.
Xıdo tıni bəmə vey nıznı.
Xıdo tıni bıbaxşı.
Xıdo tıni de vəşi-təşi bə imtohon onıkırnı.
Xıdo tıni heyve bıkə.
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Xıdo tıni həzo qılə bıkə.
Xıdo tıni xəto-bəloku hifz bıkə.
Xıdo tıni xıvandi bıkə.
Xıdo tıni səbarz bıkə.
Xıdo tıni səbarz bıkə.
Xıdo tıni səbəji nıkə.
Xıdo voteydə: Iştıku hərəkət, çımıku bərəkət.
Xıdoən piyeydə, xımoən piyeydə.
Xıdoku niyon nıbu, bəndəku çı niyon?
Xıdoku soybış ni, bəndəku aybış ni.
Xımo,eqın.Latə,beqın.Qəvım, dəqın.
Xırım oməy, jəme sə pesiyəy,xırım nışte,esə boy
səy dəçokın.
Xok bə kosibiyən sə, bəçəy hamsiyən.
Xok bə koy dılə bəbe, sipirişış Bılə bəbe.
Xokbəsə əve: Neçi qətışe çımı mol, ə qılə mırdol
be. Bə ğəssəmım. Parseydəm zılzılə bıkə, haft qılən
bımiyı.
Xokı bə sə bıbuğəysi,ovı nıbe dəxısi.
Xom dəşe bə vıjor, bə xımo bu bəka, qəmə bəçaşte,
bəste.
Xonçə rəvoş noğule,kəy rəvoş əğıl.
Xorək hardeədə həmro çəşkə.
Xorək hardeədə qəp əjənin.
Xorək hardeədə sıxan məkə.
Xorəki bənə bozə balə bəhan.
Xorəki ləzət ıştəfeyədəy.
Xorəki ləzəti sesı-suyo bəbe zıney.
Xoş bə odəmi holi, çokə el-əshobəş heste.
Xuq bə boğ dəşe, kıtışonən bə yod dənoy.
Xuq çı bəzne, tıbə çiçe?
Xuq de “bismillah” benibəşe məkəhiyo.
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Xuqəpotə oxoyən xuq bəbe.
Xuqi hardəy bə bəhrə hisob ni?
Xuqi pinqə bə xuqi çiç bəka?
Xuqi sə baləsə şə.
Xun bome ləş bəba.
Xuni bəsten bo rəği.
Xuni de xuni əşıştnin.
Xuni piyeydə, pəs bəhə, jenı piyeydə, pəs bəhə.
Xuni-qujdı bıbu, hani-hıt.

I




















Im ağıl tıku, ım dıvo bəyku, şımə boğ çiçə pebəte.
Im anə çiy ni ki, ku bəhə, kəçəl dıvo bıkə.
Im çəşi bə çəşi bəfo ni.
Im çiçe? Çəmə kanə piçe.
Im dimi bə ğəb bınoş.
Im kinə boştə pıə qıləy kılo bədute.
Im nıbe ki, bə zəmin dəşim.
Im pibe, təmış nıbe.
Im ruj tı bıvot, maşqi bətı bəvoten.
Im vote axtəm, əv vote: əğıl-məğıl çiç heste?
Im voteydə: Dədə kəm coye, əv voteydə: Nənə
kəm coye.
Imon kanə bodyən.
Imruj bomı, maşki botı.
Imrujnə koy bo maşkinə mahaşt.
Imsor çe sıpə sore.
Imşanqo morə-muşon hıtin, az nıhıtim.
In boli-purəti hukməti çokikuye.
In dardi bə qur əbıni bardey.
In xıynə çə xıynədə ni.
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 Iştə avlodon xəyi bıvindış.
 Iştə coni hayədəm.
 Iştə çəşədə doy vindeydəni, həmro çəşədə bo puşi
nəveydə.
 Iştə dimi ovi eməkə.
 Iştə diyədə piyəcın bıbi,co diyədə podşo məbi.
 Iştə dizə du tırş bəbe (hamsiyə tikə şin bəbe).
 Iştə heri coy perisə mənə.
 Iştə həmro nişobıdə, bıvotım tı kiş.
 Iştə hurməti bəpe ıştən oqəti.
 Iştə xəlği nıpiyəkəs bımardo çoke.
 Iştə xıyzoni ğədi nıznəkəs çe hampo ğədi əzıni.
 Iştə kədə bə podşoən dımjon doydəş.
 Iştə kəfşənədə ça bıkə.
 Iştə qəvi bə xəy okə.
 Iştə qəvi qırdəkə.
 Iştə qəvı noə eli roədə.
 Iştə qəvi sıxani bızın.
 Iştə qəv-quşi cuyeydə.
 Iştə qiyərəği bəvindeş.
 Iştə leynə okırın.
 Iştə məholi sığən bo odəmi peşte.
 Iştə muyədə qardeydə.
 Iştə nomi bəmı mənə.
 Iştə nomi bətı bəno, tıni sute-sute bəno.
 Iştə nomi co kəsiku xəbə qəteydəm.
 Iştə otəşi perıt, bə hamsiyə bo otəşə çəşi məşi.
 Iştə peri çımi herisə mənə.
 Iştə peşti bənə kıtı bə zəmin jəydəni.
 Iştə pəsə ziyodə bəy ğətı bəbe.
 Iştə pətə-pitə peməkırın.
 Iştə pıə ğəbisə şe beydəni.
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Iştə pıəş vindənəbəy, əvoti, podşo zoəm.
Iştə rişı doə bə jeni çanq.
Iştə səy bəştə hor ejən.
Iştə səy dusti kədə bıtoş, nanqıri deşmeni kədə
Iştə səysə yolə sıxan məkə.
Iştə sinə vey oməkəyş.
Iştə tati bəhə, sardi fu bıkə.
Iştə tumi əhə ıştə xuni baha.
Iştə vaxti qin kardəkəs, ıştə bəxti qin bəka.
Iştə zinə cəvə nuni dəqiş əkənim bəştı ımrujnə
qandımə nuni.
Iştə zınəy bəştə pıə ədəni.
Iştə zıvoni kırt bıkə.
Iştə zuy deştə ağıli ğat bıkə.
Iştəku bə pey kinə məstən, ıştəku bə jiy kinə bıdə.
Iştən bəştənı karde, xokı bə sə ekarde.
Iştən dast bıbuş, ıştən yəxə.
Iştən dizə du tırş bəbe.
Iştən hardeydəni, bə həmroən haşteydəni.
Iştən şə, ıştənən bome.
Iştəni bə Əli şımşi jəydə..
Iştəni çe ıştəni ğənime.
Iştəni kıştəniye.
Iştəni lap sufi Səydəli bəkaş.
Iştəni nıznəkəs həmməysə bevəce.
Iştəni peməkırın.
Iştı bə ruj şe nızınə roon az de şəvi oməm.
Iştı bıbo, ha kəsi tınış bəpiye.
Iştı bızə-bızə vaxte, çımı qo-qit qiniyə.
Iştı dast hejo dıroz bıbu.
Iştı dasto çiç omeydə?
Iştı daston bə anqivin dəşun.
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Iştı dıli Xıdoən ğələy karde əzıni.
Iştı dim osınə vəsləye, çiçe?
Iştı kaq ce pojə sədən moğnə bəno.
Iştı kəy ruşnə bəçımı kəy dəvateydəni.
Iştı kukə bəhəmon, de çımı kukə hənək bıkəmon.
Iştı kulokə kaqən moğnə bəno.
Iştı qiy kəşəbınış vindəni.
Iştı noz hiç kəsi şım əkəni.
Iştı nun həvuşi peştisəy.
Iştı ovand bo.
Iştı po-bınədə bımardım.
Iştı poçəo bo hiçki şım benıbəşe.
Iştı rəsə qılə bahaştem, kolə qılə ebəğandem.
Iştı sə hələ bə kəşəbın dəşəni.
Iştı sədo bəştı quş qıniyə.
Iştı səyku vo dənıvardı.
Iştı sıxan kole hələ, ho bıəni.
Iştı vəyə xose, mıborəke.
Iştı vəyə pılo bəhəmon.

İ









İ bəhə, dı bə Xıdo ro bıdə.
İ bəvoteş, dı bəməseş.
İ bəy boğış doy, i zıncə anqışən nıdoy.
İ bınə, da peqət.
İ bınoş, da peqətış.
İ bıvot, da bıməs.
İ də ovi bə həzo də ru məkə.
İ dədə de penc zoə besone, i dədə de iqlə zoə
baxtəvəre.
 İ duyə ov ğıçi nuni vırəy ədəni.
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İ duyə ovi bə həzo duyə eməkə.
İ hestışbe, dışən ğarz karde, vite.
İ kəs otəş beədə, ə kəs ov bəbe.
İ qəz bolo,da qəz riş.
İ marde tulədə, çuşon kuyəy çəy kulədə.
İ sıreydə, i bəmeydə.
İ vıjə bolo, da qəz riş.
İ vote-da, i vote-nəv.
İ vote molıme, i vote conıme.
İ, dı bıvot, bıkə xəbədo, seədə bıjən, bıkə tobədo.
İd bə nav, kukə bə dumo.
İqlə çəş dıqlə çəşi vırəy ədəni.
İqlə dılədə dıqlə piye əbıni.
İqlə doy soqnədə sa qılə odəm bənışte.
İqlə həzo kardə Xıdoən heste, həzoon iqlə kardə
Xıdoən.
İqlə xıçəsə nıştə, həmə doy oşandeydə.
İqlə Xıdo mandə, bə donzə imomi lovəmandin.
İqlə ıştə mardə ruji əzınim.
İqlə jeni ağıl bə da qılə sipiyə kaqi ağli, da qılə
sipiyə kaqi ağıl bə iqlə siyo kaqi ağli bərobəre.
İqlə kaqım heste, şəğol əy bəba, az bəyo çiç bıkəm,
xokon bıən bəçımı sə.
İqlə kaqiyən donış piyeydə.
İqlə kıtı diş sute.
İqlə merdi votışe bə co qıləy merdi: “ Boy ıştı quşi
bıqətım, bınovnım tıni bə bandon.” Əvən
cəvobədə: “ Tınən demı bənəveş”.
İqlə pusto da qılə kılo benıbəşe.
İqlə vılədə sa qılə teğ beydə.
İqlə zıvon zınəkəs iqlə odəme, da qılə zıvon zınəkəs-da qılə odəme, inə zıvoni nıznəkəs hiç odəm
ni...
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İnci dıborə bəva, ləvəyni qəv yarə bəbe.
İnciyə doy rəğ dimisə bəbe.
İns-cins bə çəş çiyeydəni.
İnson bə dınyo omeydə, oqıneydə, şeydə.
İnson de imoni, sıxan de zəmoni.
İnson xəbə səy-səy bəşe, həyvon bu karde-karde.
İnsoni çəşi buccəy tul si bəka.
İnsoni kolə şıt diyə, kam de huştə bə cuş biyə.
İtkə dıjdi səy soybe.
İyo dəvə qiniye deştə boy.
İyo qıləy tırşinə aşım patə.
İyosıpə ıştə xıvandi zıneydəni.

J
 Jen çı qıniyə kəy sune.
 Jen de merdi bəd bəbe, səfe bovə bəka.
 Jen heste cəvə ordədə fəti bəka, jen heste qandımə
ordən kuti bəka.
 Jen heste, bə da qılə merdi bəqıne.
 Jeni ağıl –siyo kaqi ağıl.
 Jeni ğandə kəy fələkən sərost karde əzıni.
 Jeni han çəp bəbe.
 Jeni ləçəkış şodoy, xunış bırniye.
 Jeni merd obəqəte.
 Jeni vılo kardə kəy Xıdoən ovdonə karde əzıni.
 Jeno peyğəmbər əbıni.
 Jenon kəkə, merdon ləkə.
 Jenon voteydən, ha Xıdo, bəmə əğıl bıdə, iqlə jen
voteydəni ki, Xıdo, bəçımı əğli ağıl bıdə.
 Jəjıədə jəjı bəbe, Şirədə şir.
 Jə zoə bə dədə məslohat kardəni.
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Jı talo tankə, pinəş kədə pəydo bıbu.
Jıbızın, bə iyəndı qəvışon tu kardə.
Jıbızın, çımı dandonə qıləşon aşmardə.
Jıqo bışi, jıbızın arzın bə şınqə şeydə.
Jıqo bızın, az da hardəme, i doəme bətı.
Jıqo bızın, bəçəy pıə quri otəş jəşone.
Jıqo bızın, çəy pıəaz kıştəme.
Jıqo bızın, çı mori qəvo perəxə.
Jıqo bızın, çımı səpe band peqətə be.
Jıqo bızın, neçi barde.
Jıqo bızın, vəzəx çı mori qəvo perəxə.
Jıqo dədəm vay, jəqo nənəm vay.
Jıqo kələ bə qiv əşıni.
Jıqo qardə zəmonə de xəy həşi-ovşım bə.
Jıqo məkə, pard bımando çəton ruy.
Jıqo məkə, pard çətonru bımandı.
Jıqo vıl biş, buyən doy?
Jıqom detı, çoko şıt de fəti.
Jinton rişe, penton bığ.
Jiyə kırt be, bətı nırəsəy.
Jiyədə tımon, səpe tımon, Xıdo, tınən qıləy
bıvğand bo yətimon.
 Jintono nışteydəni, pentono vırəş ni.
 Joğo bızın, bəştə qəvış pışt peqətə.

K
 «Kıçə-kıçə» heste, bə hi dəbəno,
«Kıçə-kıçə» heste, hiyo bebəka.
 Kafteyən Xıdoş heste.
 Kaq de moğnə, do de soqnə.
 Kaq, ıştı moğnə noyım nıpiyəy, lonəmoən harde.
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Kaqi cəymə qıləy moğnəye.
Kaqi ğər-ğər bo moğnə noe.
Kaqi ğırt-ğırt bo lonəmoy.
Kaqi qıləy moğnə noy, səlo jəyşe bə məholi.
Kaqi pəremon tosə sıləkuye.
Kaqi ruyə dıroz bəbe.
Kaqi sə de çinə bə dast dəbənon.
Kaqım çımı lonədəy, moğnə çəy donədəy.
Kam bəhə, çok bəhə.
Kam bəhə, nokə bıqət.
Kam bıdə, vey lovə bıkə.
Kam bıvot, kam bıməs.
Kam-kam bəhə, hejo bəhə.
Kamvoj veyvoji coni bəste.
Kandulə doy sədo bərk bome.
Kanə dust deşmen əbıni.
Kanə şımi sıpə bəba, boştə tojə şım bədutem.
Kanə voə şəpə əjənni.
Kavuyə çəş şəyton bəbe.
Kefi bıkə Mızəffər, cəymə bıdə Ğəzənfər?
Keki bəpiyeşe, cıvoni kəşədə bıbu.
Keki vek peqətə.
Kə ejəneədə ğonəği yodo beməkə.
Kə niye, bılbıli lonəy.
Kəçəl ıştə səyku bətarse, ku ıştə çəşiku.
Kəçəl çorə kardəkəs bıbu boştə səy bəka.
Kəçələ bız honi çəşmədə ov pebəşome.
Kəçələ bız, qandımi bıdızd.
Kəçələ kinə bə Boku, dəf-dərəğış bəmıku.
Kəçələ kinə dərostencən vəyəvandon şin.
Kəçəlon ğəylə dizəye?
Kədəş ni həmyoz, məndili pitkonəş dıroz.
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Kədə şire, kəfşənədə şəğol.
Kəfşənədə bə odəmi tani diyə bəkan.
Kəfşənədə pəse, kədə neçi.
Kəxərob şəlemovi de tojə nuni baha.
Kəjələ de şori ivırədə əjini.
Kəjələ, dom bırniye, balə şodə.
Kəjələ, evo, dom bırniye.
Kəl vaşte, aşığ arşiyəy, ərəbə mande.
Kəlçon eqınin bə raxs, kanə kəlonən dəşin bə həvo.
Kəli kəmi kam bıtırın, dədə botı jen əvəni.
Kəlkun, məşi, Soltan fəti pateydə.
Kəminəbıjən ıştə yani obəşande.
Kəo nıznəme bə çiki çəş beşim.
Kərbəlo roədə bımard vəyştonəy.
Kəsı kışte, ya peştisə noy-fərğış əbıni.
Kəsı moğnə zilo beşe, bəqəm nıkardışe əv.
Kəşonjenı-merd votə.
Kətto bıvind, diy bıdızd.
Kəy de feli bəkaş, de manə bəqıne.
Kəy dızdi qətey əbıni.
Kəy hisob bə vıjor əşıni.
Kəy kələ ğurbış əbıni.
Kəy kələo neqo əbıni.
Kəy kılo dızd əbıni.
Kəy mor tənxo bəvarde.
Kəybə bərəsimisə mənışt.
Kəybəo dəşəkəs pencəo benıbəşe.
Kəybəsəş qıləy xuq bə kame.
Kəynə mamu bə vişə bışo, xuq çəy vəy pebəbırne.
Ki həye, əmənən çəy palən.
Ki kaşte, ki perosne, behəyo vote: boğ çımıne.
Ki pıloş hardə, dəşu bə pardə.
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 Ki vizə do bıkaşto, do de tosə çəy qiy sırafi beədə,
ıştən bəmarde.
 Kijə bə kul dəbəvite.
 Kijə heste, çəy qujdi hardeydən, kijən heste, bəy
qujd doydən.
 Kijə moə şıtıj diyə ni.
 Kijə moğnəo beşe, moğnəş bəqəm nıkarde.
 Kılom ğande çı kafte, kıloən şe, kafteyən.
 Kinə bə dədə kəyış çəş bəbe.
 Kinə bə kəbin eqıneədə rə yol bəbe.
 Kinə bə şu şeədə yaşməğ bəje.
 Kinə bəştə diyovıji bıdə, ku bıbu ya kəçəl.
 Kinə bəştə nənə bəşe.
 Kinə bıdə bə sıə kılo, bınışt bəhə mıftə pılo.
 Kinə bıə soədə vıl bə kam əbıni.
 Kinə bıəkəsi bəş co bəbe.
 Kinə de kılo bə zəmin nıqıniye, əy bə şu bəbe doy.
 Kinə de puçə vizi bəbe bə dast dənoy.
 Kinə diplom çəy şuyəye.
 Kinə xəlği sələfuye.
 Kinə ıştənbəsə bahaştoş, ya bə xavlovoni bəşe,yaən
bə zırnovoni.
 Kinə kəsuke.
 Kinə kəy şoye.
 Kinə mədən bə tolışon,tolışon tuk bəkarden, kinə
bolo ruk bəkarden.
 Kinə nıbə kədə səhmon əbıni.
 Kinə nıko nozi-nozi, zoə əkəni dastdırozi.
 Kinə piyəkəs vey bəbe, pışk çı qıləyniye.
 Kinə səyro bıvğand ohili,
 Kinə şələ qone.
 Kinə vamədə ıştənbəsə, peşı məku zambox bə sə.
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 Kırı doə moy sanqin bəbe.
 Kırıqon çı Kərbəlo xımokuyən bin, çı Ruyəkəno
əvəkuyən.
 Kırınqon çı Kərbəlo xımokuyən bin.
 Kırtə odəmi rujədə se kərə xıdoətiş bəpiye.
 Kişmişən siyoye.
 Kıtı «miyo» nıbə vırədə çı morə id bəbe.
 Kıtı balə miyo-miyo ıştə moəku ubəmute.
 Kıtı bəpiyeşe, kəxıvandə jeni i çəş ku bıbu.
 Kıtı çənə fel zındə, morən ənə hıl zındə.
 Kıtı çəş morə hılədə bəbe.
 Kıtı dəbəbırcıneş, obəqarde bəştı dimi çanqır.
 Kıtı ıştə balə vey piyeku bəharde.
 Kıtı jıqo bıqət ki, bətı çanqır nıjənı.
 Kıtı kədə ni, çe morə vəyəvande.
 Kıtı kədə ni, morəon dəşən bə çanq-po.
 Kıtı qəv bə duy nırəsəy, vote tırşe.
 Kıtı qəv bə qujdi nırəsəy,vote bu doydə.
 Kıtı qəv bə mosti nırəsəy, vote hərome.
 Kıtı most harde bə kefi qıneydəni,
çəy ıştə dumi bə həvo qəte odəmi pıə quri suteydə.
 Kıtı pebuşi kardeədə voş bəvoy.
 Kıtı peşt bə zəmin əqınni.
 Kıtıku tarseydəş,hılo beməşi.
 Kıvolə jen ovi peş bəka, bəvote: ruşnə bəbe.
 Kıvolə jeni paşmə sori dıjin bəbe, osori mıjin bəbe.
 Kıvoli tusbin çoştə çiç kardə, peşçoştə çiç bıkə?
 Kiyəvə ıştə baxşə obəkırne.
 Ko bə koy bande.
 Ko co, sıxan co.
 Ko çı şəğoli dastədə bəqıne.
 Ko dastiku, qəp rostiku, peşt dustiku nıbe, vadə
bışi.
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Ko hiç çiyədə bəqıne.
Ko karde bezəhmət, həx əbıni.
Ko nıkoş, nun əhəniş.
Ko odəmi yol bəka.
Ko tərs vardeədə bə donə əhvatiyən penc sor ko
doydən.
Kolə ambu bıəş, mandəş çımı lukədə.
Kolə əyu dandoni rə kıl bəka.
Kolə mivə xırtədə bəmande.
Konco qıləy mex jəydəm, əv şeydə ıştə kılo
ehaşteydə bəy.
Kor bə şıli pebəsıre, ku bə dıynəni.
Korə kəjələ sə hardə?
Korə odəm bə hile əmandni, vəmoə pəs çı bele
əmandni.
Koriku xəbə qəteydən: Bə vıjor şeydəş? Voteydə:
Ne, ne bə vıjor şeydəm.
Kosib be dard əbıni, osyo be qard əbıni.
Kosibi avlod bə çəş əçıni.
Kosibi bili ovədə bətəse.
Kosibi çamçə pozədə bə ləjin bəşe.
Kosibi əğıl besə, Hırkoni şəğol bıbi.
Kosibi xəmənisə vo qıneədə hanvəş bome.
Kosibi ıştə koy çəm zınəbəy, qırpuşin takandiy.
Kosibi jeni elədə ğurbış əbıni.
Kosibi qandımə hiy qırdo bud bəbe.
Kosibi mol bə çəş bəçiye.
Kosibi mol erjon bə ko bəşe.
Kosibiku səmonı nıbu, bə hampo doəmonı nıbu.
Koşi qıniyə bız həmə qələ bədnom bəka.
Koy dılədə ko heste.
Koy odəm rə bəhıte.
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 Ku bəha, kəçəl dıvo bəka.
 Ku bə kuy çoko diyə bəka, Xıdoən bəvon jəqo diyə
bəka.
 Ku bə kuy pebəsıre, bəvote: şılıj-mılıj çokono
omdə?
 Ku bə kuy pebəsıre, şıl bə şıli.
 Ku bə kuy votışe: Cırt bəştı çəş.
 Ku əve, bə iqlə çol dı kərə ebəqıne.
 Ku əvindni, bəsoxte, kor əməsni, pebəsoxte.
 Ku əyən bəzne-moy suye.
 Kubız bıtojın bə vıl ebəqıne, qomuş bıtojın bə xıl.
 Kubız lonə qəteydəni.
 Kutanq çanə dırozən bıbu, ijənandəo dəbəvarde.
 Kuy çəşo ars benibəşe, nokə cono tars benibəşe.
 Kuy şəvı-ruj ıme: həşi çiçe, oşım çiçe?
 Kuy vinde,kori məsəy.
 Kuyəluri votışe: dəmım ni dandonım ni, jıqo
jiyeydəm, haft sore mu beşeydəni.
 Kvolə jeni merd dvolə bəbe.Pandini bə yod oqəte,
nodoni bə bod oqəte.
 Kuməyjə hıkkə bili moğnə noye.

Q
 Qa zir bə şin, qa peş bə şin. (Ərəbi əlifboədə zir ( i)
peş (u ) “hərəkə, şin (ş) - sin (s) hərfon nome. Yəni
qa şi bəbe, qa şu// Vo qa jiro bəqıne, qa pero).
 Qandımə hi şor bıbu, Xanıməğə kor bıbu.
 Qandımı harde, vəyşto beşış.
 Qandımi volə bəhə, xəməndə sımə baha.
 Qevındəni qılpitə çok bəka.
 Qədə çığinə odəm veyə şələ pebəqəte.
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Qədə dizə, yolə don.
Qədə odəmi hıteş çok bəbe, felış nıbo.
Qədə odəmi i poəş zəminədəy.
Qədə zandəqo, yolə quyən.
Qədə-qədə bəpıyem, bomem bətı bərəsem.
Qəqə con beşe, qılqıli xımo bə miyon beşe.
Qəqə vote: bandəsəyku vavaz bəba, dədıləku ovəyz
bəba.
Qəqron bə Dıryoni itkə ro ni.
Qələ dərəməy, korə pəs orəməy.
Qələ nav bə kovrə bışo, dumojən jəğo bəşe.
Qələ sıpəy, nə bahay, nə bədoy.
Qələvon Milə bıbo, leşt bəçəy dılə bəbe.
Qəloskonə bəşem Bırədiqoədə bəhvatem,
bıdəbıvotin, azən bıhır-bəhvatim.
Qəloskonə bo çoli, baxşə bo dıli.
Qəp jəyədə i kərə bı ton, bə toni fik bıdə.
Qəp nıjəno, axmaxən ağılmand bəçiye.
Qəv baha xok bəka, dim aybo ak bəka.
Qəv petonoy, ləvə-jitono.
Qəvdanqə odəm bevəci əkəni.
Qəvi çiç harde, bo dimi çı ayb?
Qəvış most bırneydəni.
Qəvış okay ləlış bekay.
Qəvo bə qəv ovaştə qəp rost əbıni, dimo bə dim
ovaştə kəs dust əbıni.
Qəvoş sıxan beroxniye.
Qidor eqıne bə nomerdi dast nə bəkışte, nə
bəbaxşe.
Qıləy axməxi sığ şodoşe bə çol, da kəs ağılmandi
bekarde nıznəşe əv.
Qıləy bəhə, qıləy Xıdo roədə bıdə.
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Qıləy bıvind, sukur bıkə, qiləy bıvind, fikir bıkə.
Qıləy çokə odəmi zıneydən, qıleyən bevəcə odəmi.
Qıləy dastədə otəş, qıləy dastədə kıləş.
Qıləy kəşəbın dıqlə zımıstoni əqətni.
Qıləy kolə ambu bıə, mandə çımı lukədə.
Qıləy mərəşuləş eğande.
Qıləy sefım heste, se poəm kardə: bə dədə ədənim,
piyəmerde; bə nənə ədənim, piyəjene; bə hovə
ədənim, xəlxi jene; bə boə bədom, şinə cone.
Qıləy səncəxış dəjənə bəçəy yəxə.
Qıləy sıpə bənə vəşi marde miyon dıqlə diy.
Qıləy zıneydəş, qıləy ne.
Qıləyni otəş beədə, qıləyni ov bəbe.
Qin bıə ğızıli pəydo kardey bəbe, qin bıə vaxti
pəydo kardey əbıni.
Qıniyəkəsi rost bəkan.
Qıno mardəkəsiku bəbe.
Qıno nıkarde tobə kardeysən hostone.
Qitəkəy voş bəpiye, ro əkəy hışki.
Qıyə nırıjiyo, də pur əbıni.
Qızqə kərtovi bəş bəbe, bın əbıni.
Qo bə qoy burə bəşe, boə bə boə sədo.
Qo bə niyoni bəhr bəqəte, oşko bəzande.
Qo çiki hiyədəy?
Qo duşe əzıni, bəvote: qoduş tanqe.
Qo duşe zındəni, vote: so eruye.
Qo qin be bəpeştə ro nişo doəkəs vey bəbe.
Qo marde, qoduş arşiyəy.
Qo ozo dəqıne, təvilədə qıləy hə marde.
Qomuş leğjorədə si bəbe.
Qomuş bəke, qamo bəke?
Qomuş bəştə balə ləğı ğandeydəni, ıştə muy
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lovneydə, balə zıneydə ki, nənə əy bə nez
haşteydəni.
Qomuş çanədə bevəc bıbu, dıqlə zandəqoy.
Qomuş nışte bə lırd, ha ləvo oşand.
Qomuşi most, zandəqo ruyən, pəsi şıt, bızi pəni.
Qomuşikuyən bıtars, çəy sılikuyən.
Qon bınıştoş, mən bomeş.
Qon omyədə, sıvık rost bedə.
Qoy dumi rost məkə.
Qujd be astə əbıni.
Qujd hardə kijə tık şat bəbe.
Qujd hardə kijə tıko bəbe zıne.
Qulimpırt şe çe şiri roy bıbırnı.
Qulimpırt voteydə: Az nıbom, osmon bərıjiye.
Qullə bə xuqi ğandeydənin bəçəy balə xoto.
Qurən tanq nıbu.
Quş bəvote: Az ha ruj qıləy tojə sıxan nıməsom,
ğalxən bəbem.
Quşi votışe: “ Əqər az har ruj tojə sıxan nıməsom
korbəbem”.
Quşidinc bıbuş.
Quşım kame, quşım kəminə.

L








Lampə bəştə ıştəni pəxıle.
Lampə ıştə poy ruşnə əkəni.
Ləkə eqıniyə şəy şışteysə, sute çoke.
Lələ mandə, lumə dəqesən mandə.
Lənət bə həy, bəçəy kardə qitiyən.
Lənət bə həyən, bəçəy vardə boyən.
Ləvənqi vizo bəbe, cıro əbıni.
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Ləvəş zard bıə.
Ləvo mande bonisə.
Ləvo riz bəşe, sıxani riz əşıni.
Ləvo sə vəyşto omə.
Ləvoş dasto eqıniyə.
Ləvoş hələ dasto eqıniyəni.
Lınq çəşisə mərde.
Lo pəremon tosə kulətoni bəbe.
Lodə çe ıştə vətənədə kok bəbe.
Lokə nun kam be vay bo siyoy, həvo dim qarde
vay bo zardi.
Loku məto be, kunış osyəy, be qılməto.
Loli varde, kori harde.
Loli zıvoni çəy moə bəzne.
Loli zıvoni lol bəzne.
Lonə kəybə oj beədə, veronən bebəşen, soklonən.
Lorun ğır-ğır bəka, kijon bəştə sə qırd bəka.
Loy balə loysə bice.
Loy balon perəsəyn, əv bə tatə sıli həsrət mande.
Loy votışe: Dılım dəjeydə.Votışone: Kon xolisə zıl
kardəni, ıştə dıli bınə səpe əy, çok bəbeş. Lo de
çəşə arsi oqarde: Jəqo xol ni.
Luzi hiçki vindeydəni, tani nu bıkə.
Loy baləku parsəyn: Ğır-ğır çikiku omute? Vote:
Iştə moəku.

M





Mandə ji roy, peroy xoki ekardeydə bəştə sə.
Mande, mande, şe bə bəqi.
Manqi sədə ğəssəm əhənin.
Maqi xəy ımebu, nəhlət bəçəy şəri.
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Mard marde rəxəy, vay bə bəyjiyon holi.
Mardə bə mardə nez bənon, bə quriyən xoş bome.
Mardə bə qur, qələ bə hur.
Mardə ıştənbəsə oqətoş, kəfən bədırne.
Marde heste, qarde ni.
Mardə ıştənbəsə bıbo, bə ğəb dənibəşe.
Marde mardeye, həni ım xır-xır çice?
Mardə nav marde kəy ruşun bəka.
Mardeədən ıştə votəyku qardeydəni.
Mardey qıləy vaye, har kəybədə bəvoy.
Mardey qonə səfəy.
Mardeyku dəçıke lozime ki, ğızmədə bımando.
Mardeyku tarseydənim, çəy rınəku tarseydəm.
Mardon jıqo zındən, bəjion ha ruj xavlo hardən.
Maşin şəytoni tələye.
Maştə sənəm, çoştə sənəm.
Az sıpə kinə çiç sənəm?
Maşxonədə xorək hardeədə kıtı çəşon epuştən.
Mavlə bo hımbə məydon handeydə.
Məçitədə məlo, vəyədə aşığ bəbe.
Məçitədə sığ ziyod bımando, bə roy bəbe jəy;
roədə sığ ziyod mande, bə məçit jəy əbıni.
Məclisədə ıştə nıştə vırəy bızniş.
Məclisi məlo-siyosə kılo.
Mehmon bə kə bərəkət bəva.
Mehmon çe kəy İsaye.
Mehmon kəxıvandi avərə bəka.
Mehmon kəxıvandi dəvəye, konco bəpiyeşe, əyo
bənışte.
Mehmoni bə mehmoni rık bome, kəsoybi bə
dıynəni.
Mehmoni mehmoni zəhləş bəşe, kəxıvandi çəvon
har dıqləku.
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 Mehmoni ruzi Xıdo nav əy bərosne.
 Mehmonı tojne piyeydə, çəy xırcini təyli dəro bıkə.
 Mehmonikuparseydən:Şımə kəynə pılo
pateydəşon? Cəvob doydə: Çı şəv-bə
şəv.Voteydən: Əmə çı id-bə id, çı id-bə id.
 Mehmoniku xəbə əqətnin nun hardeydəş?
 Məkand co kəsi çol,bəkanden botı çol.
 Məkə voteydəş, şəkə bekardeydə.
 Məkə-zəmin təkə.
 Məktəbədə çok nahande, çı şoqirdiş?
 Məku çımı çuyə kəybə, bəkuyen ıştı osınə kəybə.
 Məku co kəsi kəybə, bəkuyen ıştı kəybə.
 Məlo ğələt bahande, bəvote jıqoşon nıvıştə.
 Məlo məlo tono bərk əhandni.
 Məlo pılo vindışe, Yasin yodo beşe.
 Mənədə hələ villeyi rıştəni (Çe i mən paşmə i
villən hələ rıştəni).mənışt.
 Merd bə merdi qəv obəka.
 Merd bəştə sədo zu ədəni.
 Merd çı kəfşəniye, jen çı kəy.
 Merd çı kəy sune.
 Merd heste, jeni hınəş ni.
 Merd ıştə kardə çoki səkuyə ədəni.
 Merd merdi dasti onıbəqordıne.
 Merdə hampo demı deşmenən bıbo, ğəmım ni.
Xıdo mıni nomerdiku bıqordını.
 Merdəti qırbon ədənin bə ləvə.
 Merdi de merdiş qəp jəy, nibəvote ki, çımı sıxani
bə hiç kəsi məvot.
 Merdi dustəti detobə ğəbi kəno bəbe.
 Merdi kılo ğıymət jenikuye.
 Merdi sıxan i bəbe.
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Merdi sıxan kırt bəbe.
Merdi-jeni xok i vırəo peqətə bıə.
Məsəme, vindəmni.
Məsır bə co kəsi kinə, bəsıren bəştı kinə.
Məslohət çı Xıdoye.
Məvindək dimdəjo əbıni.
Məvindəki poynəş zande, əşte şım-potvəş pokarde.
Məvotən dəvə oxoye, təyə pustış dı həy boye.
Məvotən, məsırən, Həmzə xıyo kaşteydə.
Məvotən, məsırən-xan bə neçi beşə.
Mərd bəvote marde heste, qarde ni.
Mı əvonım de şım-potvə haştəme bə nımoj, tı
zırəkiş, çəvon şım-potvə evat.
Mı ıştı dovnəm qətə, tı çı Xıdo dovnə bıqət.
Mı kaştə, tı bədıveş.
Mı peçınım, tınən boy mıni oçın.
Mı piyeydəme tıni sinəband bıkəm, tı narək
beydəş.
Mı qətəme Xıdo dovnə,tı qətə şəytoni dum.
Mı votdəm jıqo, əv votdə jəqo.
Mığoni pəs lətin bəbe.
Mijə çe çəşi parçine.
Mılolə doy bınədə vizı vində?
Mını bə hışkə parçini dahaştə.
Mıni vindeədə demıne, tıni vindeədə detıne.
Mırdolə kanə ov əbəni.
Mırdolə qujdi əvəsorədəş sard bəbe.
Mırdoli po məzqini bəy ləkəye.
Miri mamu bə şələzu nəvışkişe, tikəyən ənəy səpe
əy.
Mısə ğəzən pəxır bəva.
Mışt bə bizi çiç bəka?
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 Mışt voteydəm, pışt voteydənim.
 Mışti pışt-çovım kışt (De i mışt pışti kıştıme ıştə
çəşi melı).
 Mıv bə hard bome.
 Miyon bəvi, miyon çəşi.
 Miyon ovi, miyon çəşi.
 Miyonqəzə odəm.
 Miyonqəzə odəmi çəşədə xır əbıni.
 Moə vote: Az bəmardem; kinə vote: Az bə şu
bəşem.
 Moəm kədə nıbu, hovəm kədəy.
 Moğnəku zinə beşə qəvış mısə yole.
 Mol bə moli burə bəşe.
 Mol bəşe bə i vırə, imon bəşe bə da vırə.
 Mol bəştə xıvandi nışo, çəy qujd hərome.
 Mol ıştə jəkəsiku bətarse.
 Mol-dovlət ıştı səyku emu.
 Mu qenc nıkəş.
 Moləvoni kinə bə potşo zoə rast vardə ğısmət
heste.
 Moli çəy soyb mol bəka.
 Moli jəkəs bə duy dənibərəse.
 Moli neçi qəteədə, ıştə xıvandi bəzne.
 Moli rəğom bəkışte, zımıstoni nom bəde.
 Moli şıt çəy qəvədəy.
 Momon çanə vey bıboən, zu bə zandə jeni bərəse.
 Momon vey beyədə, əğıl bə lınqəy bome.
 Mor bə kovrə şat bışo, bəştə lonə sərost bome.
 Mor bəhıte,deşmen əhıtni.
 Mor haft boə bəbe.
 Mor ıştə şati əzıni.
 Mor more, dəy çı həmroəti?
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Mor nim ki, xok bəhəm.
Mor qamisə bəşe.
Mor çı odəmi poşnə çəş bəka, odəm çı mori sə.
Morə bə hıl dəşe əzıni, kıləşə qezıən bəşkırne
dumo ıştə.
Morə dumi piy bastişe,şiri vəş pebırniye.
Morə ıştə dumo tikəy piy bəvinde, bəvote: Kıtı
kiye?
Morə zu çəy piyədə bəbe.
Mori çı mamburi zəhlə bəşe, bome çəy lonə qəvisə
bebəşe.
Mori dumi eqətoş, tıni bəje, dinqi dumə eqətoş,
şartuki.
Mori dumi mahast.
Mori dumi nahastoş, tıni əjənni.
Mori dumu eqətoş, mor bəje odəmi.
Mori fəxr karde deştə: Çımısə rost bışı ni dınyoədə.
Erəxəy bə dumo,vindışe ıştə şə ro,votışe: Əhuye,
hiç rostə rizım ni ki?
Mori jə odəm bəhıte, vəşiyələvə odəm nibəhıte.
Mori lınq, mujonə çəş, məlo nun.
Mori manbur əpini, çəy lonə bəysə bebəşe.
Mori sə dəjeədə, bome roysə bə xok obəlaxte.
Mori şəy evate, jaj vırədəy.
Mori təvənə əkənin.
Morijəy hıte, az nıhıtim.
Morijəy siyo tıvoliku bətarse.
Moro mor bəbe.
Mosti nıştə vırədə, ovi səpo peşom.
Moy bə eqard bəşe.
Moy çı simo bəznen.
Moy dı şıti hardəkəs ləkə bəva.
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Moy əqəti dum bəpe bə ovi bıqını.
Moy ıştəni bə lil bəje.
Moy moy naha, dıyoədə vırə əbıni.
Moy piyəkəs ıştəni bə ovi bəje.
Mu dıroz be, bə çəş dəbəşe.
Mudrik bə dınyo reç jəydə, nodon bə dınyo ğıç
jəydə.
 Mudrik de i kəlimə sərəsdə, bo nodoni sa bıvot.
 Mujonə çəşiku jəydə, muçəki kəşiku.
 Muz bə loş bənışte.

N




















Namə doy mujonə bəha.
Nanqır de nanqırəti qujdiku co beyış piyeydəni.
Nanqırə bınədə Xıdo con haşteydə.
Nanqıri qujdiku co məkə.
Nati bə Boku bardey, pambə bə Salyon.
Nav çı dumoy parde.
Nav ğonəği surfəo dast oməkırın.
Nav koy sıxan məkəyş.
Nav moli bə bəlet omə.
Nav roy riyə məkə.
Nav şəytoni moəo bıə.
Nav voa riz məkə.
Nə «no» zıneydə, nə «xərəşo».
Nə divin bıbi-bastə bıbi, nə ociz bıbi- hastə bıbi.
Nə jinton ordəniş, nə penton suvist.
Nə kuyə Həsənim, nəən kuyə Həsəni diyovıj.
Nə navədə mande piyedəşe, nəən dumotono.
Nə nuni bə vəjələ rosneydə, nə vəjələ bə nuni.
Nə vanq beyəkə niş, nə mard peyəqət.
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Nə vanq doydə, nə vaveyla kardeydə.
Neçi i qələ pəsi dılədə bəşe çı kosibi pəsi bəba.
Neçi baləş perosniye, sıftə ıştıku bino bəka.
Neçi bə neçi peşt basteydəni.
Neçi bə tələ nıvo, bə tifanq bome.
Neçi bəzuze, ıştə balon bəştə sə qırdə bəka.
Neçi bıə vırədə pəs çiç kardeydə?
Neçi ıştə kumə şonibədo.
Neçi ıştə lonə neziyədə neçi əkəni.
Neçi ıştə xuş harde, vəşiku marde.
Neçi ıştə xuy dastış peqəte, vəşi marde.
Neçi jiyəku bətarse.
Neçi marde, çəy xu nımarde.
Neçi yolə çılədə bo odəmə qujdi voniş beydə.
Nəcis hardə sıpə nibəkışten.
Nəğdi vadoəşe, eqıniyə çı nısyə dumo.
Nəhəy moli bəhə bəha.
Nəhəyə vırəy mətırın.
Nemık nəm peqətəydə, voş bəvoye.
Nənə bəştı anqıə çəşon ğıbon. «Nənə, anqım
piyeydə».
Nənə bəştı anqıə çəşon ğıbon. Nənə, anqım
piyeydə. Bı zımıstonədə çı anqı, çımı balə? Nənə,
zımıstonim piyeydə.
Nənə boştı ağıli kukə bıqətı.
Nənə botı kukə bıqətı, ha Ğolom.
Nənə kukə doəkəs bıəbəy, tənu sədə ədəy.
Nənə maştə dəşe bə kə, kinə səpeş edoy, vəyu
səpeş enıdoy.
Nənon zandənişone çəvo.
Neqohəmə çiybəkaşte, boştə kırçimikaşteqiyış
bəsiye.
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 Neqohişihəyfiqivikubəste, miyonədə sinəbandə
terbəsye.
 Neqokuparsəyn: saruyə çoke, sapiyə? Vote: nəhlət
bə seynəni.
 Nəsyət doəkəs vey bəbe, nun doəkəs kam.
 Nəvə soyb bıbuş.
 Nəvey be-de bicə kəçəli, hardey be-de qijə kəcəli.
 Nezədə bəy jiyədə kəşi, diyəroədə bəy jiyədə çəşi.
 Nezəro haştə, diyəroku qəp məjən.
 Nəzır bə səydi, fıtrə bə kosibi.
 Nıfini dıqlə səş bəbe.
 Nığılə çoli qəloskonə dıroz bəbe.
 Nığılə ru tam-tami bəşe.
 Nıkaştə dıveydə.
 Nıkaştom bəlo, bıdıvom bəlo.
 Nıkaştoş, ədıvniş.
 Nimçə pılosən tat be.
 Nime, conım rohate.
 Niməy ğəsti, niməy rosti.
 Nırandə sə korə bəno.
 Nıştə vırədə bə ko eqınim.
 Nışte, nıçiyəy, əşte ki, bıçiyı.
 Nısyə qəp, nısyə ğədo sədoji nağd bədo.
 Nıxtə çı zıneydə asp çiç kəşeydə.
 Niyə aspe, kırəş bə dumo.
 Niyə aspe-kırəbədum.
 Niyəşən bızand, moəşən bızand.
 Nıznə qəpi məjən.
 Nodırıstə koy umr çıl ruj bəbe.
 Nodon bıbi, nomerd məbi.
 Nodon ijən dənırəsəy.
 Noəsli səfoş çiç bə, bəfoş çiç bıbu?
 Nokə ıştənış kışte, bə əğəj ziyon jəy.
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Nokəs kəs əbıni, sıpə dumi bıbırnoş, pəs əbıni.
Nomerd çıton ruy, həx çəton ruy.
Nomerdi dustəti detobə ruy kəno,
Nomi bıqət, quşi okırın.
Nomin bıbi: bə bevəci ne, bə çoki.
Noşi bəv tumo kardəbe, jəşe çəşıj bekarde.
Noumu şəytone.
Noxəş nav marde kəy ruşun bəka.
Noxəşini çəş bə ro bəbe.
Nun bəqıne ordəo.
Nun bərəkəte, əğıl hərəkət.
Nun eqıno bə odəmi dast, bə həmroən bədo,
ıştənən bəha.
Nun Ğıronisə bənav omə.
Nun nışteədə bə kə mehmon bome.
Nun nune-çı hışki, çı nami?
Nuni bəpe Xıdo bırosnı.
Nuni bıdə bə hardəkəsi, qıləyən ziyodə.
Nuni bo luzi si be əhənin, bo ağıli bahan.
Nuni bo nımarde hardeydənin, bo ağıli hardeydən.
Nunı doy, nun bahaş.
Nuni lokədə bəpaten.
Nunı ni, nunə zıvonı bıbu.
Nuni tat bıbu,ovı sardın.
Nunkuyə avlod bebəhrə doye.
Nunkuyə avlod çı Xıdo tonoən siyodime.
Nuro kur, kuro nur.

O
 Ocizə odəm bo pojə yoli bənəve.
 Ocizə odəm çı doy sırafə səo dəbəçıke.
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Odəm bəpe ıştə lınqi şodoə vırəy bızını.
Odəm de səy nıpıyo, lınqi ğədi əzıni.
Odəm deştə quşi kok bəbe.
Odəm har ozo-bəlo sardiku pəydo bəka.
Odəm hejo i kefədə əbıni.
Odəm heste, piyeydəşni bo hamsiyə, Xıdo bırneydə
çəy ruzi, əqər bıpiyeşo hamsiyə, Xıdo vey bədo
bəy.
Odəm ımruj heste, maştə ni.
Odəm ıştə əğıli bəkuyeən, əvış bəpiyeən.
Odəm ıştə nıştə vırəy bəzne.
Odəm ıştə səysə yolə sıxan əkəni.
Odəm ıştə toy pəydo bəka.
Odəm ojə kanduləo beşəni.
Odəmi de luzi ne, de tani bəvinden.
Odəmi dəçəy koy bəznen.
Odəmi dıl dəçəy zıvoni bəpe i bıbu.
Odəmi Xıdo bəbe.
Odəmi sıxnaniku bəqəten, həyoni şoxiku.
Odəmiku bəpe insof bıbu.
Ojə qəv vəşi nibəmande.
Oməy de bevanqi, dəro dəğande de kəxıvandi.
Oməymon bə Kıncıvo, qıney bəmə dı ləvo.
Oqət sımə-faxtış bomə.
Oqınə neqo bəvote: qosın bə sığe dəbə.
Ome ğonəğiku, dəro karde kəy soybiku.
Ordəm vitə, parcinım ehaştə.
Osınə bəən bə çuyə bəy əjoş dəbəqıne.
Osmoni hə zırəy.
Osmono çiç voa, zəmin petovə.
Osyo kumədəmon, çiçe?
Osyo ordə bəhore, çıxçıxənə sə bədojne.
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Osyo ov qıniyə.
Osyoku oməkəs az, əv voteydəki, nubə ni.
Otəş çanə tınd bıbo, ıştə vırəy bəsute.
Otəş nıbə vırədə duyəvul benıbəşe.
Otəş nıvəşo, duəvul benibəşe.
Otəşi de kıləşi çı həmroəti.
Otəşi doğ çok bəbe, sıxani doğ ne.
Otəşo zil bebəşe, ziliku xok ebəme, xokiku zikən
əmandni.
Ov i vərədə vey mande, bu bədo.
Ov bə ku əşıni.
Ov bəpe çoli bıno beşu.
Ov bəpe jiyo beşu.
Ov bəşe saxtə vırədə bəmande.
Ov bəştə mırdoli penıbəqəte.
Ov çı ruki, ro çı yoli.
Ov deştə riyə bəşe.
Ov mandə vırədə təyəmum əkənin.
Ov mırdoli penibəqəte.
Ov saru bəşe.
Ov səğande.
Ov səvono lil bəbe.
Ov, şır-şır məkə, bəştı səvoni bələdim.
Ovə ğab ovəroədə barşiye.
Ovəyz sıftə kındə-kulos bəva.
Ovi bıdə bə təşyəni, dıvo bəka bəştı coni.
Ovi de çuy co karde əbıni.
Ovi dəədə məqət, bəədə bıqət.
Ovi lokəo peş məkə.
Ovi motiku bıtars.
Ovşımə şəvi ku kəçəli sədə sıbıjone bəka.
Ovşum həşiye-çordəşəvə.
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Ovşumədən ləkə heste.
Ovtovə-ləqənı vardəni.
Oxoyımon penc qəz sipiyəye.
Oxoyış bə şır-şır beşe.
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Pambə çe odəmon duste, zəhmətkəşon namuse.
Pambə de pəxıli rə nəm bəqəte.
Pamədorə ğəylə, kəçələ Tayirə…
Pamədorə ğəylə-əsğərə ailə.
Pamədori ov beşe, bəpe çiç bıkəy?
Pandəmeydə harde-harde, ko kardeydə mardemarde.
Pardi bə ovi mədə.
Pasnə bə dast tı, sımon bısut az?
Patə kəsım dızd nıbo, vey mehmoni bədom bə ro.
Patpeşə jenım dızd nıbo, si bəkam haft qılə xıyzoni
kəy.
Patpeşəkə dı kəs bıbo, xorək ya ses bəbe, ya su.
Pələnqi peşt pozi həşiyədə sutə.
Pələnqi zu çəy çanqədə bəbe.
Penc anqıştə həmməy i ni.
Penc anqıştə i nıbu, mışt əbıni.
Penco sor merdətiku qəp jəysə, i saat merd bıbi.
Penə xolisə vırə ni, jinə xolisən nışteydəni.
Penışt bə həy, bırəs bə aspi.
Penıştə bə həy, nəveydə bo həy.
Pe-pe dıvedəş.
Pəpruz əkəşi kəy dızd əvoni.
Pəpruz əkəşi mor əjənni.
Perefolı nıbo, xıyo kaşte əzıniş.
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Pərəndə çanə tadibıqətoən, inci ıştə vaxtədə bərəse.
Pəresqılı kıştəkəsidimsosinbəbe.
Peresyədə jı ro bıqət, bo dust be ro oqət.
Pərısqıl bəştə lonə zıl əkəniy.
Pəs bəştə ro, bız bəştə ro.
Peş həşi bəvindeş pustinkəşi.
Peş vəyə devran ədə vey bəbe.
Pəse bəsə ıştə paşmə.
Pəsi çı qamiku, bızi çı sardiku çəşkə.
Pəsi çıneədə neçi yodo bebəka.
Pəsi dumə əhəni-bəçəy yani neze.
Peşim bə bon, vindıme tımon.
Pəsim ıştə paşməsə.
Peştış bə bandi bande.
Pesutə malı mardeədən odəmi bətorsıne.
Pətyori şalbend bo qudi sicıme.
Pəxıl məbi-ğəmı nıbu.
Pəxıləti çı neçi çanqisə zumande.
Pəxıli ıştə ləvə-ruyəş hardə.
Peyğəmbəri bə behəyo səlom doəşe, dəvardə.
Peyğəmbəri sıftə boştə coni dıvo kardəşe.
Peyku ter siyəbu, jiyku əbıni dəbaste.
Pi bənə korpə əğıliye.
Pi bıəş, vi bıəş.
Pıç-pıçi kə ğandə.
Pıç-pıçi Nikoləy kəş ğande.
Pıə hurməti zoə bəzne.
Pıə nıbə çı bəznen pıə ğədi.
Pıə nifin bıko, çəy riş amin bəkəşe.
Pıəku votey, zoəku məsey.
Pılo bırzo bəqıne.
Pılo peşo, həlimış çəy qırdo ebəme.
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Pıt-pitədə nun əbıni.
Piye bəsə otəşisə tındey.
Piye çəşədə beydə.
Piyəçınəti çokə çiye, sıpəqəteş nıbo.
Piyəjen Dərbəndi qoy nəzni duşe, əvoti: Qoduş
tanqe.
Piyəkəsi çəş ku bəbey.
Piyəkəsım demı ibo, vırəm cəhəndımən bıbo,
vəyşte bomı.
Piyəmerd çanən mardə bıbo, vəncin bəzne cuye.
Piyəti oməy, əşıni, cohiləti şe, əvoni.
Piyeydə əy bəştə kul bıqət, piyeydə bəçəy kul
penışt.
Piyeydəni hamsiyətiyədə vot-vojən bıbo, ıştə ənqi
ğoymbıkə.
Piyeydəni mılxəto bıbu, bo zoə rə jen biyə, kinə rə
bə şubıdə.
Piyodə bə aspo sırəy.
Piyoz bə mivə hisob ni.
Piyozə patə ki patə?
Piyozi qədəli diyə məkə, bəçəy təvəni diyəkə.
Poçəş bə pe karde, oməy səpe mı.
Podşo kinən vitə.
Podşo votışe lo pər, lo pər, qo pər, qo pər.
Podşoən bə ğələykori əjoş heste.
Poş qətə, şeydə.
Potşo dəvən pavo nəvdə.
Potşo Əbos, nokə Əbos, sırri dıyo ğəvvos.
Poynə əşte, Nəfi nomış bəd karde.
Pul bo kosibi bə ceyrani peşt beşə.
Pul nıbe siyodimiətiye.
Pul odəmi royku bebəka.
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Pul pul bəva.
Pul qin bıə kəsi imonən qine.
Pulbıdə bıəbəym, əşim Bırədiqoədə çay əhəym.
Pulı be, xarc bıkəyş.
Puli bəfoş bıəbəy, dastbədast nənəvi.
Puli ğəzənc kardey hostone, çəy xarc kardey çətin.
Purə ruysə şedə, təy omdə.
Pusti bə tilə bıjən.
Putolə kındə məbi.

R
 Raxs piyeydə-Rəziyə bıbə,
ko piyeydə-Bədiyə bıbə.
 Reçin bə çəş bome, bə dıliyən xoş bome.
 Rə jen vardə zoə ekıştey əbıni.
 Rık bə dovləti zərəre.
 Rık kardə kəsi baxşə bəhan.
 Rıki bə mol-dovləti ziyonış bəbe.
 Rıkinə sədə ağıl əbıni.
 Rıkisə beədə co kəsi ne, ıştəni bıjəniş.
 Rişi vahi bəbiy, təkən şahi əbiy.
 Rişım ni,sıxanım bə ro şeydəni.
 Rışkədə mışk qəteydə.
 Rıvos çanə bic bıbo, bə pisə loy ərəsni.
 Rıvosi dim bəbi, bə ruj əvoy bə di.
 Rıvosisən bicə həyvon ni, bə tələ eqıneədə çolınqi
ebəqıne.
 Ro pamyeydəş?
 Ro çe yoli, ov çe ruki.
 Ro nızınəy, bə riyə bəqıneş.
 Roəsədə kə kardəkəsi sə ğal bəbe.
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Roon pambə,dumo şambə.
Roonı pambə bıbun.
Ropi şox malədə bəbe.
Rostə sıxan tel bəbe.
Rostə sıxani əğıl bəka.
Rostəvoji kə xoye.
Rostəvoji kılo kum hıle.
Roy kəno kə məkə.
Ruj dıroz,məlo beko.
Rujə nıqətomonən bəbe,çəsonə nəhomon qınoye.
Rujoboni çiç bıbo,hanqomən əv bəbe.
Ruy ov bə cuy dənıbəvıje.
Ruyə bə ruyə anqıle.
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Sa qılə astovə, iqlə Ovşum ni.
Sa qılə dust kame, iqlə deşmen veye.
Sa qılə fikir iqlə ğarzi ədəni.
Sac sı be, həmi sı nıbe.
Sahibi sınniş.
Sardi kardə çokisə, qami kardə bevəsi çoke.
Satmə nəhə nibəqıne.
Se manq tı mını piyə,se manq mı tınım piyə, se
manqən ıştı kədəm.
Serə doo taxtə-şalmon benıbəşe.
Sese,suye, ha zoə? Xavlo benemıki kinə.Luzım
siye,ha zoə? Qulul peşkoni kinə.
Sesə ləkətor qəv bəsute.
Ses-sesı məsır, betəmə ku.
Sə çəyku, sığ çımiku, dıynən miyonədə, fel
bıqordın ni miyonədə.
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Sə sipi karde, ağılınıqəte.
Sə toşe səğıri sədə, əğəti fəğıri kədə umut.
Səb oməy, səbr bıkəyş.
Səbarz bıbuş.
Səğ bışuş, səlomət boş.
Səbr çı imoni moəy.
Səfe bə morə dumi xıynə bəno.
Səfe damə nıbu, əvən qıləy şəxs bəbe.
Səfe de harıni ıştə zınəy bəkan.
Səğ bışi,səlomət boy.
Səğır bəməy, kukəm qədəliye,sıpə dəvaşte, əvışən
barde.
Səğır oqət bo sə koşe.
Səğır sə əhə bəbe.
Səğıri cılmə bə çəş bəçiye.
Səğıri qıy bəpe şumədə bıbırni.
Səğıri moli hardəkəs xun pebəva.
Səhv karde zıneydəşbu, çəy sərost kardeyən bızın.
Səj pandonə, kəj ovdonə.
Səkinə kinə, az kinə-kinə.
Sələfu barz bəbe, band əbıni.
Səlom çı Xıdo nome.
Səlomi dumo əleyke.
Sənışti ğədo hestbu, bıvitiən Xıdo heste.
Səpe zore-dılə xore.
Səpenəkonədə qilos rəsəy, çımı dıli dardon
olıvəyn.
Səvob veye-ğəzənc bıkə ni.
Səy bə sıği bıjən-sıği bə səy bıjən.
Səy kəçəlim kambe, kəşəbinomən culoxkə beşe.
Səy zıvon obəqəte.
Səyd bəştə cəddi umdəvoye.
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Si beədə-nuni, qam beədə-tani şomədə.
Si bə siy maç bəje, vəşi bə vəşi ğıç bəje.
Si de piyozi həni duste?
Si hardə kəsi muçək əjənni.
Si hardəni,cənı boçi bu doydə?
Sıbıji qəvədə ləğom nıbo,odəmi mazqi bəharde.
Sicım çənən dıroz bıbu, andəo bebəşe.
Sıə melı şəvədə şəş kərə bəzande, bəvote:Besonə
conımvay.
Sıə tənu nun bəpate, kıvolə jen ıştəni obəşande.
Sıə tənu nun bəpate, şənbozə jen bəvote: «Az
patıme».
Sıftə bıçəşt, çəyo bıvot tele.
Sıftə bıhır-peşı bəhvat.
Sıftə bıvot, çəyo bısır.
Sıftə bo ğonəği aspi, çəğın boçəy ıştəni vırə bıkə.
Sıftə bo hamsiyə dıvo bıkə, çəyo boştə.
Sıftə bo xəlxi bıpi, çəyo boştə.
Sıftə çı ku-kəçəlonbe, esə çı kopnə kəlon.
Sıftə ıştəni umut, çəyo bə xəlxi dast bığand.
Sıftə kə, çəyo məçit.
Sıftə kəy dılə, çəyo benton.
Səftə mehibbət, çəyo ədovət.
Sıftəş bevəc bıbo, oxoyış çok bəbe.
Sığ bə bandi rast omə.
Sığ bəsə sıği əmandıni həni.
Sığ nışte,anquli pevaşte.
Sığ nıştə bo anquli bəmeydə.
Sığ peqət oşko, sə bıqət oşko, tı boçi noledəş?
Sığəsədə hi əkənin, rəğəsədə kə əkənin.
Sığı bə dumo, çolı bə nav.
Sıği ıştə dovnəo ekə.
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Sıği soğnə sərinən bıbo, mor-qanqəlış vey bəbe.
Sığ-sıği kutisə divo bəbe.
Sıxan ancinə kıloy.
Sıxan bə qəvon eqıne, hay bəy qıləy ranq bəje.
Sıxan bə vaxt bərəse.
Sıxan bə vo bəbe.
Sıxan çanədə ıştı qəvo beşəni, çəy podşoş, çoko
beşe çəy noəş.
Sıxan de puli bəbəy, hiç ki qəp nəjəni.
Sıxan ğıyziku tel bəbe, sıpə vəşiku dəl bəbe.
Sıxan heste xılxədə, sıxan heste xəlxədə.
Sıxan heste, noxəşi çok bəka, sıxan heste, odəmi
yarə bəka.
Sıxan heste-vardedə, sıxan heste-dəboxtə.
Sıxan novniyəkəsi dim ədəjni.
Sıxan sıxani ğıvvəye.
Sıxan sivı dı dandoni jiyo benışo, sivı dı kəs
əməsni əy.
Sıxan votəkəs nıbo, dınyo xıyə bəka.
Sıxane votedəni.
Sıxani dıroz məkə, bıdə nıvoton: səkə.
Sıxani əvış qətə.
Sıxani qəvədə bıpat, vadə.
Sıxani oşko bıvot, peşko məvot.
Sıxani peyo sıxan məkə, bə dəm bəşeş.
Sıxan bənə voşiye: iminə kərə voəy bərəkəte,
dıminə kərə voəy fəlokəte.
Sımə duəvil çəş bekardə, kudonə çıkarəye?
Sini bı vaxtədə mıni bə məçit dəmənə.
Sıpə balə bo sıpə çoke, kıtı balə bo kıtı.
Sıpə bardəy bıbu.
Sıpə bə astə peməmujın, hamsiyə bə mosti.
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Sıpə bə bıkışti bədon şıkırne.
Sıpə bə kulə dəbərıve.
Sıpə bə qiv dəbaste hostone,çəy dumo qəte çətin.
Sıpə bəçəy xıvandi nışo mədə.
Sıpəbəçəy sə hırış varde, hıriyən bə dumo.
Sıpə bəjənen, boçəy xıvandi bənəven.
Sıpə bəmarde,tı əmardıniş.
Sıpə bəpiyeşe çəy xıvandi kıtış nıbu.
Sıpə bəpiyeşe, çəy xıvandi haft qılə zoəş bıbu,boəy
haft tikə şodo, si bəbem,kıtı bəpiyeşe, çəy xıvandi
iqlə kuyə kinəş bıbu,çəy kuyə çəşi tərəfo bıdızdı,
bəhə.
Sıpə bəştə dumo diyə bəka, astə ebəba.
Sıpə bəştə nıştə vırəy dum bəje.
Sıpə bəvote: Muzi de qəvi əqətimbən, dum bo
çiçiye?
Sıpə bıvindım,kıtı bıvindım, əy nıvindım.
Sıpə con sıləhuyədə bebəşe.
Sıpə çaxədə şım dızde, hejoən poəvo nəvəy.
Sıpə çe sıpə ğıryəti kəşeydə.
Sıpə çe sıpə harde vindəmbe,bə tuki zardi qıniye
vindəmnıbe.
Sıpə çe sıpə qujdış hardəni, hampo çe hampo
qujdış hardə.
Sıpə çı sıpə qujdi əhəni, hampo çı hampo qujdi
bəha.
Sıpə çımı dasto kulə səy zıneydəni.
Sıpə dandon,xuqi pust.
Sıpə dasto astə koşe beydəni.
Sıpə de ərəbə soqnə bəşe,jıqo bəzne, ərəbə əv
okırneydə.
Sıpə de kıtı rost əvotni.
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 Sıpə de sıpə dave qətışe, bo royku dəvardəkəson
fırsət be.
 Sıpə de sıpə perısiyəy, neçi koj riyəsəy.
 Sıpə de toşi bə dast dəbənon.
 Sıpə de toşi vanq kardeydə.
 Sıpə dəbərıve, kərvon ro bəka.
 Sıpə dərıveədə, bəçəy qəv kulə şobədon.
 Sıpə dı vazilə vanq bəkarden.
 Sıpə əzobi kəşeydə.
 Sıpə haft conış bəbe.
 Sıpə heste, jenisə bəfomande.
 Sıpə həm bətarse, həmən bətorsıne.
 Sıpə ıştə astə koşeyku dast penibəqəte.
 Sıpə ıştə kuti əvitni.
 Sıpə ıştə quş əbıriku bətarse.
 Sıpə ıştə soybi əqətni.
 Sıpə ıştə toy pəydo bəka, dəbərıve.
 Sıpə ıştəni mırdol əzınni.
 Sıpə kışte i qıno, şıkırneyən i ayb.
 Sıpə qiyo dənibəbasten.
 Sıpə lanqe,jenı-merdi peçığe,əvəsori voş.
 Sıpə ləvə moğnəbəruyən penıbəqəte.
 Sıpə ləvə pi penıbəqəte.
 Sıpə mandə, luzədəş kutlon dərıveydən.
 Sıpə marde,xunış omarde.
 Sıpə noçor mandeədə aləf ça bəka.
 Sıpə omə, çımı kanə şımış bardə.
 Sıpə omə,çımı təvəş bardə.
 Sıpə osınəğəku çiç bəba?
 Sıpə rujədəy.
 Sıpə sənət astə koşeye.
 Sıpə sənət dərıveye.
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Sıpə sıpə dumi əhastıni.
Sıpə sıpə lınqi əhastıni.
Sıpə sıpə pəydo bəkay.
Sıpə tono bənə bəqi,bəqi tono bənə sıpə.
Sıpə yal ziyod beədə, ıştə xıvandi bəqəte.
Sıpə yal ziyod bıbo, əv ğuduz bəbe.
Sıpəkuparsəyn: Boçi dərıveydəş? Votışe:
Torsıoneydəm. Bəs ıştə dumi boçi lorzıneydəş?
Votışe: Tarseydəm.
Sıpəm sıpə bıbo, şəğol bəçımı so dənibəşe.
Sıpəo sıpə bəbe.
Sırəfə do kandul bəbe.
Sipirişəti de rişi bıəbəy, bız iminə sipiriş əbi.
Sipiyə kaqi ağıl bə iqlə siyo kaqi ağli bərobəre.
Sipiyə lo çı vıli ğədi əzıni.
Sipiyə maşini bardışe, siyo maşini vardışe.
Sıpon mandən, kutlon dərıveydən.
Sıpon tam jəy, kutlon dərıvəyn.
Sır bəhvatiku xəlx bəvite.
Sırrı məsəy, sığe jiyədə, sığe səpe.
Siy çı vəşiş xəbə əbıni.
Siyə luzisə xorək məhə.
Siyo ço çanə rost bıbo,ıştə bıni əvindıni.
Siyo dizə çımı səysə arşiyə.
Siyo xəbə rə bərəse.
Siyo kaqi moğnə saxt bəbe.
Siyo kinə siyo ğızıle.
Siyo ku, səməndə ku,
Siyo nəmə sipi əbıni.
Siyo lo çanədə tadibəsə bıbuən, inci bərəse ıştə
vaxtədə.
Siyo ovtovədə çay penışomoş,siməvari ğədi əzıniş.
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Siyo ruji sipiyə rujışən heste.
Siyo sicim siyeydəni,bəlelə do bəmeydəni.
Siyo sıpə bəşe, pisə sıpə bome.
Siyo sıpən pisə sıpə bobi bəbe.
Siyo sıpən sipiyə sıpə diyovıje.
Siyoriş Bılə bıbo, leşt bəçəy dılə bəbe.
Sor heste bə i ruji bəqine,ruj heste bə i sori.
Sor sori dumoye.
Sori çoki əvəsoriku bəbe zıne.
Sori dame manqiku bəbe zıne.
Soy kaq rə kulok beydə.
Soy sıpə bə soy sıpə əqınni.
Sufi çı bırzi xəyədəş ov peşomə.
Suk bəkəybə bahando,bə kə mehmon bome.
Suk bo şəğoli ro bırneydə.
Suk çanə rə bahando, ruj ıştə vaxtədə obəbe.
Suk enıhando, ruj onibəbe?
Suk handeədə bəsə pojə pebətate.
Suki dum çiyəy.
Sukon mandən, sukolon handeydən.
Suşon votə, həni bəlekotışon votəni ki.
Sutə kıtı bu doydə.

Ş
 Şahtukomon ğəzone,
 Şanqo tatə ovi bə so şonibədon.
 Şartukə suf bə ovi səvoni, odəmə suf bə rəhbəron
nez bəbe.
 Şatə bə mənzıl ərəsni.
 Şatə əvəndə kulə kəlisəy.
 Şatə odəmi tinət bevəc bəbe.
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 Şatə ro çanə vey bıbo, deştə rostə roy bışi.
 Şatə ruy şatə rəz larzəy, şatətıkə lanqə lorun
nılarzəy.
 Şavlo çəy tanədə mandeydəni.
 Şə ov pok bəbe.
 Şəbimbə Ostoro. Çiç harde? Nimçəyipılo.
 Şəğolbə ranqə xımbə dəşo, şir əbıni.
 Şəğolhesteqədə jəydə, neçinombeşə.
 Şəğol ıştə lonədə əjdəhobəbe.
 Şəğolkaqikoncohardeydəbu?
Bə məçit əbəniki? Bəba qıləy kuli bınədə bəha.
 Şəğol şe şiri məclisədə nışte, şir əbıni.
 Şəğol şəğole,şirən şir.
 Şəğoli bəştə buy xoş bome.
 Şəğoli harde, neçi nom bədbe.
 Şəğoli merıs bə neçi bərəse.
 Şər nıvotoş, xəy əvoni.
 Şərovışon doy bə qədə suki, «Şəğol, tıni bəham.»
votışe de rıki.
 Şəv dıroz, məlo beko.
 Şəv siyo, qo siyo.
 Şəvədə da kərə bəzande, hejo bəvote: “Besonə
conım vay”.
 Şəvı bə xəy bımandı.
 Şəvi xəysə,ruji şər çoke.
 Şey qinəbıy imonən qin bəbe.
 Şəyton bə da qılə lampə nat ebəka, hiç qılə əvəşni.
 Şəytoni donəsə nımoj votdə.
 Şıl po bıqətoən, bə məzqin əşıni.
 Şıli po nıqəte, səfe ro nıqəte.
 Şim bə ru bı moy qəte, moy nıbe, kulməm qəte. Ha
benəvoə kulməm vay.
100

Yolon sıxan



















Şımımponıkarde, sekel eşe.
Şinə sxıan dıl obəka.
Şinə zıvon mori lonəo bebəka.
Şir ıştə peşti vanq bəka.
Şir ki karde? Şirə jenon. Rəşid ki karde? Hivə
jenon.
Şir marde, şəğoli boəy podşoəti kardışe.
Şir marde, şəğolon vəyə karde.
Şir nokə əbıni, lus əğə.
Şir piybeədən şire.
Şiri balə şir bəbe, lusi balə lus.
Şiri jəy, şe, şəğoli harde.
Şiri kıştışe, şəğoli hardışe.
Şıt bə kıtı qəv nırəseədə, bəvote hərome.
Şıti təmi siyənəşıt bıdi bəzne.
Şon bıqət anqıştə bəlışte.
Şoyə hardı bıbu.
Şumi mori qiy bəpe şumədə bıjəni.

T












Taməkori i buccə tul si bəka.
Taməkori mol bəy ğısmət əbıni.
Tanbələ jen ovi peş bəka, bəvote ruşnə bəbe.
Tanqiku beşe bedə, səkuyə jiyədə beşe bedəni.
Tarə sıpə oviku ətarsıni.
Tarə sıpə şığiku ətarsıni.
Tarən bə hışkə həvo bəsute.
Tarse ayb ni.
Tarso hano hınəy bəka, potşo dumo çonəy bəka.
Taştə bəştə tərəf ebətoşe.
Tat ıştə nuni baha, bo coy ko bəka.
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Tatə tənu botı nun əpatni.
Tati kitobədə ni.
Tati vırə ğəbədən beydəni.
Tavzı bıə vırədə ğəssəm əhənin.
Tavzı qonə sə bəba.
Telə sıxan dıl bədojne.
Telə sıxani de anqiviniyən hardey əbıni.
Telə zıvon zəhəynə morisə bevəce-mor bəje
bəkışte, zıvon bəje əzob bədo.
Təği kılo bə Nəği sə, Nəği kılo bə Təği sə.
Təmşo əve: Keynə kəy kum tıkeydə, jenən
zandeydə, ıştınən ğonəğ heste, otəğən iqləye,
kədən hiçi ni.Xıdo bırəsı bəçəy fəryodi.
Təmşo əve:Kə bıtıkı,jen bızandı,bə kə mehmon bo,
kə i çəşmə bıbu,bo hardeyən hiçi nıbu.
Tənu çanə tate, həmi ojən.
Təsəkəs dasti çe ovi kay bəğande.
Təsəkəs dasti çı şəli bəğande.
Təvə bıno mənə, qıno səpe qıno mənə.
Təvə biyən, taştə biyən, Həmzə xıyo kaşteydə.
Təvəjəni nıqqə bıjən.
Təyə huşə səy bə pe bəqəte.
Təyə kisə kıçono bəmande.
Təyələvə çı zındə həlol-həromi?
Təyələvə oməlovın, siyələvə dəməlovın.
Təyfə bınon bə mu karde, çiçe?
Təyfi bəhə de bəqon, bışi bınışt de sıpon.
Təylə bızək bərkə sədo bəka.
Təylə çənəxi bə purə çənəxi məjən.
Təylə sıxano hiçi benıbəşe.
Tı anquli məğand, ıştı sığ nığandon.
Tı bənə rəğəvoşiş.
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Tı bəvədə bə nuni “pəpə” voteydəbiş.
Tı çı Hındo oməş?
Tı çı zıneydəş, hındıli kon bır vardeydə?
Tı ğəzən bıəş, az keçə.
Tı hiç ah nıkəşış.
Tı lap bə həy şoxı oqordoniye ım.
Tı nəveydəş bomı ordə bə kəşə.
Tı şiri ciqə hardə.
Tı vote “Kərbəlo”, az zınəme, çı mısibəte.
Tı zırnoəjəniş, əv zu əqət.
Tı zırnobıjən, az zuəqət.
Tıbə be niyoz əbıni,ğəylə be piyoz.
Tikə ğədi nıznoş, kuy ğədi əzıniş.
Tıle-tıle ru bəbe, çaşte-çaşte du bəbe.
Tıni bıvindım heyve bıbuş.
Tıni de i keçə zəhə bəbe ebarde.
Tıni vindəkəs mıniyən vindeydə.
Tınim piyeydə, ıştənım bəsə tınən vey piyeydə.
Tıno odəm beşo, çəyku podşo bebəşe.
Tıno odəm beşo, əcınnəo podşo bebəşe.
Tırki bə boğ mahaşt, haşte, boği ohaşt.
Tırki dasto əmone, çiçış vinde: çımıne.
Tırki doy, tırki səy.
Tırki ıştə kəybəsə bıvind.
Tırki nun çəy zonosəye, nə ğəd bəne, nə hurmət.
Tırki varde, tırki harde.
Tırneydəm, xun beşdə, nıtırnom, con beşdə.
Tivox nıbıə vırədə diriğ əbıni.
Tojə bızəki ov sərin bəbe.
Tojə xanışon penşande bə həy sərost-sərosti, kanə
xan vəbəpeşt.
 Tojə loti jıqo zıneydə kanə loti hiçi zıneydəni.
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Tojə mavlə ov sərin bəbe.
Tojə mavlə ov şin bəbe.
Tojə soklə vey bahande.
Tojə vəyu mavlə ov sərin bəbe.
Tojə zandə qo ıştə balə həvəndisə bəvite.
Tolış ıştə nuni sığo bebəka.
Tolışi dıvo-sənon
Tolışi sənəte sərinə pılo hardey.
Tovə fəti de mosti,kiyə fəti de duynə aşi.
Tovıstonədə ha doy bın qıləy kəye.
Tovıstonədə soqnədə nıştəkəs,zımıstonədə bo otəşi
bənəve.
Tovıstoni hışkə zomıstoni qəvçərəze.
Tovıstoni şodoə çiyən bo zımıstoni qəvçərəze.
Tovıstoni tovıston tovıstonədə bəbe, zımıstoni
zımıston zımıstonədə.
Tovıstoni yarə ovədə çok bəbe.
Tukon bısutın, əncəx hışki bıbu.
Tum bə tumi bəşe, şəlem bə bınə.

U
 Uri səpe ur bome.
 Uy diyəkə, bəçəy doə buy diyəkə.

V






Vadoə aspi qəte bəbe, vadoə sıxani qəte əbıni.
Vahimoni vardəy bəvotem, holəvo-oləvo zındənim.
Vaxt vaxti baha.
Vay bə bımardi rujiye.
Vey dərıvə sıpə odəm əqətni.
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Vey nıfinəkə dıvo əməsni.
Veəzın ve bəkəşe.
Vel bıbi, tel bıbi, ıştə əsli qin məkə.
Vevə ğəyrəz ıştə hiç ki ğəydi əkəşni.
Vevə jen benıxtə aspe.
Vevi pevatə sıxan iqlə əbıni.
Vey bəhə veyış bəpiye.
Vey bınəvoş bo mışkini, rast bomeş bə rışkini.
Vey ənəv vey bəzne.
Vey ğəm bıə kəsi piyəyş ku bəbe.
Vey harde, benokə bəmandeş; kam harde, nokə
bəqəteş.
Vey kaşteydəmon, kam hardeydəmon.
Vey nəvəkəs vey bəzıne.
Vey nıfinəkə dıvo əməsni.
Vey səvodin ıştə piye bə elmi bəje.
Vey zu bıə kəsi səbrən vey bəbe.
Veyə sıpə neçi əqətni.
Veyəzınə kijə tıko dəbəbe.
Veyəzınə kijə moğnə zilədə civ-civ bəka.
Veyvoji con vote-vote bebəşe.
Vəçə bızi lınqi əhastnin.
Vədə şeydəm, voteydən: Bice. Bə dumo
mandeydəm, voteydən: Qije.
Vəncin cuyeydə.
Vəse, mamu, boy həni tı ko məkə,
Deştə də koy məxloği kəy xo məkə.
Vəslə-vəslə bıdızd lokə-lokə pebəva.
Vəşi damon nune.
Vəşi zolıme.
Vəşi bıbi merd bıbi.
Vəşiku ıştə astə ruyən hardəşe.
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Vəşimardəy Xıdo si bıkə.
Vəşiye vəşnə bıjən, təşiye-təşnə.
Vəşiyə çəş ğəbədə si bəbe.
Vəşiyə kaq hanədə çinə bəvinde.
Vəşyənə ləvə hanədə ğəysi, kişmiş bəvinde.
Vəşyənə qo əvəsori tarə bu bəka,
zımıstoni hışkə sımə yodo bebəka.
Vəşyəni i sor dəbəkəşe, mınnətış si sor dəbəkəşe.
Vəşyəni luz si bəbe, çəş si nibəbe.
Vətən bə yod omə, nıbəmım, bəs çiç bıkəm?
Vətəni xərobotən vəhiştisə çoke.
Vəvu bə niyone, vanqış bə miyone.
Vəyədə bəbəme, yasədə bəsıre.
Vəyən bo kaqi yase.
Vəyku vardışone, peştiku bardışone.
Vəyu bə həsi duş doə, keçəş doəni.
Vəyu biyə ın kılo bıqılvon.
Vəyu çəy eqıniyə kə vəyu bəka.
Vəyu eqıniyə vırə bəy şin bome.
Vəyu nıxtə yaşməğe.
Vəyu vəyu əbıni, çəy eqıniyə vırə əy vəyu bəka.
Vəyu yolyəti çı pardə peşton bəbe.
Vəyu, ekırın qərdəni,
ovtovə-ləqən vardəni.
Vəyu, təvə bıbə bınə kiyəsə, ezım bancənemon.
Vəyumon varde bo ko karde, xərə şavloş to karde.
Vəzəx bıkıştoş, voş bəvoy.
Vəzəx ğırt-ğırt bıko, voş bəvoy.
Vəzifə çı həmomi fitəy.
Vıjqə dandon du vey bəvote.
Vıl bıbu, be tiyə bıbu.
Vıl vıle, çəyən teğ heste.
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Vində çəşi bo kuə çəşi xəy ni.
Vıni pe qəve.
Vıni dənışə vırə sə dəmənə.
Vırə heste bəvoten, vırə heste ebədon.
Vırə heste, çoki əvəzi bevəci omeydə, vırə heste,
bevəci əvəzi çoki.
Vişə be sıpə-şəğol əbıni.
Vişə beşəğol əbıni.
Vişə çokə hulə şəğol bəha.
Vitə kəsən voteydə “Ya Əli.”, sənıştə kəsən.
Vitə kinə dimədə həyo əbıni.
Viyə bınədə rohəti ni.
Viyə doo borədum benıbəşe.
Viyə doo sef çıniye əbıni.
Viyə doo səndəli bu əvoni.
Viyə doy bınıdə hıte çok bəbe, morış nıbo.
Viyə doy xıçə ejənoş, viyə do bəbe.
Viz zizə əkəni.
Vizi qırdə bəkan vizərınədə.
Vo bə dumo, çolı bə və.
Voa bərəkət bəvarde.
Voa bıboş, hiç kəsi kəybəsə əvoniş.
Voa kəybə qətə, məlo ğəhəri qətə.
Voa şe bə ku, təmış ovarde.
Voa voəy, rizon qin bin?
Voə beşe bə band, şəkə be.
Voə bıvo, Xıdo doə, bıvo, vuji: bərəkət voydə.
Voə vey bə sori bəhrə vey bəbe.
Vote yoliku, məse rukiku.
Voteydə: «Tarseydəm nıvğandın».
Voteydə: Niyəşən bızand, moəşən bızand.
Votışe: «Bə vədəki dəy qədəy umdəvom heste,
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çəyo beşim,
 Voy bə kumə bəy votışe: Obi, bətı tojə sımə
dəjənım. Bə oqarde: Çımı kanə sımə beməkə, ıştı
tojə sıməm piyeydəni.
 Voy jə qandımi mıştəri ku bəbe.

Y





















Ya bə ovələ, ya bə zılzılə.
Ya cın, ya şəyton.
Ya ha, ya ne.
Ya hə bəmarde, ya çəy xıvand.
Ya lələ şələ, ya şələ lələ.
Ya muzəjən bıbi, ya dumoşand.
Ya ovilə, bə kəno bımand-asp omeydə.
Yabu cəv vey be, ha harın bəbe, ha divin.
Yadi zoə yade. Az bəştə boə ğıbon.
Yali bə vişə məşi.
Yartən bə Dartəni ağıl doydə.
Yaşməğiku beşə dımjoniku bıtars.
Yəzidon qırd qətə loli Nəzər.
Yol bəpe yolə luz bıbu.
Yol çı kəy ğıbiləye.
Yol mandə vırədə ruk qəp əjənni.
Yol obəqəte, ruk pebəqəte.
Yol pard bəno, ruk dəbavarde.
Yolə cılmə xırtədə bəmande.
Yolə çılə bə tənu dəbəğande, qədə çılə tənuku
bebəğande.
 Yolə çılə bəvote: Az jıqo sard bəkam, rukon
dəbənom bə yolon kəşə; rukə çılə bəvote: Az jıqo
sard bəkam, yolon dəbənom bə rukon kəşə.
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Yolə do qıneədə çəy jiyo beşe çətin bəbe.
Yolə doy bınədə bınışt.
Yolə doy soqnəşən yol bəbe.
Yolə kəy nırrə bome, bə arə torə bome.
Yolə odəmi yolə dardış bəbe.
Yolə səon podşo bəbəyn, esə filon bə dınyo
rəhbərbin.
Yolı ni ehanə, yolə doy bınədə bınışt.
Yoli səy yolə dard bedə.
Yoli sıxan di bəbe du əbıni.
Yoli yolə vırəş heste, ruki rukə vırə.
Yolisə yol bıbi, yolisə ruk məbi
Yolış axməx-rukış çəxməx.
Yoliş, ıştə yolə vırəy bızın.
Yolışon yol votə, rukışon ruk.
Yusifi çifədə lampə şişə heste.

Z
 Zandəqo çı kəllədə osəne.
 Zandəqo iminə ləvə çı qoduşiye, dıminə ləvə çı
baləye, seminə ləvə çı əduşi.
 Zandəqo noxəş qıniye, çəy vırədə hə marde.
 Zandəqo ruy davardeədə ozomoy dəçıkəy çəy
dumi, vardışe bə kə.
 Zəhən bıbo, ebəbardem.
 Zəhmət bəke, ğıybət bəke?
 Zəmin çı voşi, dıyo çı ovi si əbıni.
 Zəmin de ebarde si beydəni.
 Zəmin həmmə sıron edoydə.
 Zəmin mardə soybi rə sardın kardeydə.
 Zəmini bə dərhəl nıvoş, bəhər peqəte əzıniş.
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Zəmini ğədi nıznəkəs Xıdoən əzıni.
Zəmini hıkməti nıznəkəs Xıdoən əzıni.
Zəmini jintoniyən zınedə, pentoniyən.
Zəmini səxo dəkıryədə, insonon kıştiyən
dəkıryedə.
Zəmini səpe vey de barzi məpı.
Zəmonə odəmi omuteydə.
Zərfəti, zərfəti-anqıştə bə çəşən çı zərfəti?
Zik porneydə.
Zılm nibəmande, dıroz dənibəkəşe.
Zılmi poş ni, nibəpıye.
Zılmoti sığe.
Zılmoto nur bəbe, nuro zılmot.
Zımıston oməy,bız dəmande bo larze.
Zımıstoni anbonə tovıston pur bəkan.
Zımıstoni kındə, tovıstoni sardə ov.
Zımıstoni təğ xavzə əvəni.
Zıneydəni konco patə bıə, voteydə: Bəmınən i
çamçə bıdə.
Zinə mardəşon zinə dəkandə.
Zınə odəmi ha kəs ğonəğ obəqəte, merd əve ki,
nıznə odəmi ğonəğ oqətı.
Zınqım vindəbe, zınqırovım vindənıbe.
Zırəkə boə hovə ğurbış bəbe.
Zırəkə kijə moğnədə cik-cik bəka.
Zırno əjəni cılım vo bəka.
Zırno sırafə səy bə qəv dəmənə.
Zıvon bə çımı səy bəloye.
Zıvon bəqarde, dıli votəy bəvote.
Zıvon çanədə aşiş bıbo, sə səlomət bəbe.
Zıvon dəqijeədə rosti bəvote.
Zıvon heste xun bastə, zıvon heste xun eğandə.
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Zıvon odəmi deşmene.
Zıvon odəmi şinən bəka, telən.
Zıvon parsəy andomiku: Iştı kef çoknəy?
Zıvoni bə sə vardəy, zəmoni bə sə vardəni. Bə koyı
dastı noy-dasto mənə.
Zıvoni çı səykuş xəbə qəte: «kefı çokoy?» Vote:
«çanə tı loliş, çok».
Zıvoni ko bo səy bəlo.
Zıvoni səyku xəbə qətışe: Kefı çoknəye? Səy
votışe: Kəynə tı lol mandəş, az çok beydəm.
Zıvonış tel bıəkəsi dustış əbıni.
Ziyadən ağıl bəqəte, əncəx di bəqəte.
Zoə aşığ be, çəşış ku bəbe.
Zoə bə pıə obəxşe.
Zoə bəqıne pıəo, kinə bə moə bəşe.
Zoə çı deşmeni çəşi dovilə.
Zoə de kinə iqlə vırədə oməqət, qıləy otəşe, qıləy
kıləş.
Zoə kəy çoye.
Zoə kəy pur baka, kinə təy.
Zoə pədə bəqıne.
Zoə vəyə podşoətiye.
Zu nıvışkə koy bə qiy peqətoş, zuəpəs bəbeş.
Zu jəkəs azim, ıştı nıkkə jəy çiçe?
Zumand ə odəme ki, ıştə ğəzəbi okışte zıneydə.
Zumand qınokor əbıni.
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BIZULON
Mamuku heste, dayku heste,
xaləku heste, bibiku ni.
(“A”hərf)
Siyo kinə rıkno bəbe, obəqıniye.
(avə)
Barzə bəşe, qırdə çəşe,
lınqi jiyədəy, rostə kəşe.
(asp)
Dastmoli bıştə, həmə maholış pekaştə.
(astovə)
Xıdo nıvışdə,
Xıdo dəvışdə.
Çı nunı dastmol
Pure de bıştə.
(astovə)
İ do, həzo şiv.
(aspi dum)
Qılə merd mandə çı parçini,
Cifonış pure de dorçine.
(boxlə)
Sipyə zoə kəybəş qətə.
(boə)
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Ovədə eşeydəni, otəşədə vəşeydəni.
(biyə)
Ğat-ğatine, qırdule Ranqış sıə çızıle.
Çəy dimisə voa voydə,Hardeədə ləzət doydə.
(bişi)
Zardim, zəlilim
Kəkulbəsə Xəlilim.
(bif)
Siyo hə luz pezırniyə.
(bıxı)
İ qit honiyə çəşməm heste, ovış suye.
(çəşə ars)

Bıstən bıvotoş obəbe, bıdə bıvotoş vi bəbe.
(dust)
Riyəbəriyə mandən,
bə iyəndı jəydən
(dandon)
Kə pure de tilişkə.
(dandon)
Dıqlə boən, yəndı səy petırneydən.
(dasthor)
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Dıqlə kəçəl yəndı sə horeydən.
(dasthor)
"Bıstən"-bıvtoş obəbe, "Bıdə"-bıvtoj vibəbe.
(dast)
Iştən i vıjəy, muyəxolonış da vıjə.
(darzan)
Bə ruj nəveydə məholi,
Bə şəv mandeydə coyli.
(dastə ləvo)
Əv kon kaqe, hejo tık jəydə,
hiçi harde zıneydəni.
(dinq)
Ha viləkə-viləkə,
Bonisə boy risk məkə.
(duzəvilə)
Anə bışoş ərəsniş, bəçəy oxoy dərəsniş.
(dınyo)
Nənəş boze, baləş zarde.
(du, ruyən)
Kəçələ kinə nıştə,
boştəş muyəxol rıştə.
(duk)
Dəədə xuninə də, iqlə pəse, həzo qılə və.
(əno)
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İ qılə pəse, həzo və.
(əno)
Çu, çu, şatə çu, ğilvonədə vo hardə çu
(ğoçi şox)

Qədə ulqu-dıqəvi.
(ğəfədon)
Çımı dədə hestışe haft qılə zoə,
Haft qılənən yəndı to nin.
(haftə rujon)
De şəvi bəşe, de ruji bome.
(həşi)
Şəvi rujiko co bəka, çəmə dıli şo bəka.
(həşi)
Bə ruj beşeydə, məhol vəşeydə.
(həşi)
Dastəy kəl bastə, səy oqij doydə,
tımoni hastə, sıyə qılə voydə.
(xəmən)
Qırdıli-qırdıli uf....
(istiyot)
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Əv kon doye, vıl okardeydəni,
Əncəx mivə vardə.
(inci)
Zərdən, zərdən zəlilə,
Kəmən bə sə Xəlilə.
(imperial)
Jıqo dıroze, bə kaqi perəseydəni.
(kaqi ruə)
Qırdul,qırdul,
Dıləş kandul.
Həmməysə barz.
(kılo)
Mırə-mırə, çəşə mırə,
şəkə tumə, puşt bə dumə.
(kişmiş)
Parçinisəy, bonisəy,
İtkə dojdisə soybe.
Jıqo soədə nəvedə,
Jıqo bızın kəsoybe.
(kuməyjə)
Vış-vışe, vış kıləşe, anbuyə doye, qendələşe.
(kuyə təğ)

Sırine-sırış ni,
Bırine-bırış ni.
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Qıləym kə vində,
Bekəybə,bepencə.
(kıvlə)
Ğıybəti çok kardeydə, lolo bə xok kardeydə.
(kıvol)
Əy piyəkəs çəxməxe, nıpiyəkəsış axməxe.
(kitob)
Siyo kaq qax qax bəka, kəşonış tax tax bəka.
(kəybə)
Bıtojnoş, mır-mır bəka, noz bıdoş, xor-xor bəka.
(kıtı)
Bando şodoş ni barşiye,
Bə ov şodoş rə barşiye.
(koğəz)
Bə ruj zolıme, bə şəv xanım.
(qezı )
Bə ruj nokəye, bə şəv əğə.
(qezı )
Bə şəv vəyu, bə ruj kinə.
(qezı )
Çı ton taxt, çə ton taxt, miyonədə hərəbaxt.
(qofeyədə əğıl)
Qədə kə-şitə kələ.
(qəvədə zıvon)
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Qədə kə i sundisə.
(qoblək)
In dimış taxtə, ə dimış taxtə, miyonədəş qıləy
baxtəvər hıtə.
(qofe)
Dı po, dı qır. Ço po, dı qır.
Kaftori sə, laftori dır.
(qitəkə, kəl, hiş)
Kaməçapartə hestışe xuniş ni, nəfəs hestışe
conıj ni.
(qərmon)
Sıə ləvo şındı bıniku.
(qurzə)
Çı doy sədə qıləy boxçə əv nə boxçə nəən
toxçə.
(lonə)
Siyo lo, zardə çəş.
(lampə)
Dı boən ha şedən yəndı dəvarde zındənin.
(lınqon)

Dimış sıye bənə nuni,
Dıləş sıpiye, əv nun ni.
(loku de çanquri)
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Rosti bıvot, məmand şoğulzum,
Çı neqo peştisə iqlə dum.
(leğə tavzı)
Şıp ni, şıp lınqe, tomon ni, həşt lınqe.
(leğə tavzı)
Kənoş çuyədəy,
dıləş muyədəy.
Sıə taloə kinə,
siyo pəluyədəy.
(munqulə)

Dəvuş dəvuş dəvuşə,Həmə i ranqə kijə.
(meş)
Sipiyə dıyoədə zardə bili.
(moğnə zardinə)
Sipiyə çiye bə darze.
(moğnə)
Ə dim soyə, ın dim soyə,
Miyonədə zardə moyə.
(moğnə)

Çoqlə boə jiyeydə iqlə kılo jiyədə.
(mizi nınqon)
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Sipiyə dıyo, zardə bil,
Bənə nuni kardə zil...
(moğnə kuku)
Siyo sicim roysə.
(mor)
Şatə çu, şatlınqə çu,
Bə ovi bın, bə ovi dim.
(mor)
Qıləy ğırmoce, bə dast qəte bedəni.
(mor)
Həm həşiye,həm ovşume,
hejo bəyro pəşime.
(nun)
Qırdıli-qırdıli –boşəkə tık.
(noxut)
Bə ruj bəvi, bə şəv siyən.
(niyə)
Penc qılə boə astə kılo.
(nanqır)
Əlınq mande çı ton ru, porış ğande çə ton ru.
(osyo)

120

Yolon sıxan

Qıləy qomon lumə be,
Sadı si mən dumə be,
Ihlivonış çardə be
Bənə vəşi mardə be.
(osyo)
Dirozə kinə kəon nəveydə.
(oxlov)
İ piyolə moste, həmə kəonsə roste.
(ovşum)

Peştış ğoroğe bədıven, jiş honiyə çəşe
bəharden.
(pəs)
Lınqonış ov bəbarde, odəmon dəbavarde.
(pard)
Ğoti ğoti dılədə.
(piyoz)
Aspisə barze, sıpəsə nızım.
(palən, zin)
Şəv siyo,qo siyo,
Şə beşə bə mıtlə Təği osyo.
(pıspısənə)
Məslisi məlo,sipiyə kılo.
(polo)
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Siyo sondıxe, zardə çəş.
(piç)
Bonisə eqıniye, narşiye, mıştım jəy-arşiyəy.
(piyoz)
Hejo ro kardeydə, rəse zıneydəni bəştə
mənzıli.
(ru)
Bə şəv bə ruj ro kardeydə, hiç oqıneydəni.
(ru)
Bərə-bərə,
Tanqə bərə,
Sipiyə aspi
Zardə kırə.
(ruyən)
Sicimi si anqıl.
(rujə manq)
(sacisə nun)
Tap, tap, tappul bə sə,
Ki nızno, xok bəçəy sə.
(sıl)

Çəy təpə xuni ranqe, ha maştə subh bə vanqe.
(suk)
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Çəy sənəte ko karde, boştəno qırdi-qırdi karde.
(saati əğrəbon)
Sədo hestışe, conış ni,
Astı hestışe xunış ni.
(saat)
Hani hıtey ekıştə,
Çiçe jıqo handeydə?
Çəmə lokə ha maştə,
Qıləy fəti zandeydə.
(suki hande, həşi beşe)
Bili miyonədə otəş vəştə.
(somovar)
Siyo hə, sipiyə cıl.
(sac-fəti)
Siyo hə, sipiyə cıl.
Qırdul,qırdul-haft hıli.
(sə)
İ muciləy kışti bə pe,
Zonış əve peşti bəpe
(sısanq)
Im çiçə piyəmerde,ıştə mijəş eroxniyə?
(ser)
Qıləy piyəmerde, çəy rişi hejo randeydən.
(şonəmi)
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Qılə merd roysə nıştə, ıştə bığon orıştə.
(şonəmi)
Qıləy merd ıştə rişi orındeydə.
(şonə)
Xəməncoədə sıə bande,
dastəxonədə sipyə bande.
(şartuk de pılo)
Ordəy de şıti,nozıkə fəti.
Məvot əv kole,piyəmerdi mole.
(şıtənun)
Se manq lınqış ovədəy,
Tolışi çəş bəvədəy.
(şartuk)
Pərəndəye, pəredə
Kavu bedə, siyo bedə.
Bə ruj-bə şəv çiydəni,
Çı həşiku niyo bedə.
(Şəvpər)
Şişə bəkarde əv ovi, ebədo xandəxi, novi.
(şəxtə)
Pəs bə çu ləvə.
(şım, quyəve )
Osmono noğol voydə.
(tağars)
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Qəp jəydə i band, vanq doydə si band.
(telefon)
İyo bə vanqe, əyo bə canqe.
(tifanq)
Qəvış oje, kəmış hıl.
(tənu)
Qili tənum heste, dılə çuyon çatə.
(viz)
Piyəjen vaşte kurkış haşte.
(viz)
Qıləy tənum heste, dıqlə nun qəteydə.
(viz)
Çı doy bəşədə nıştə,
Kanə lefış pepuştə.
(viz)
Sipiyə zoəy, kəybəş qətə.
(voa)
Be dast, be lınq kəybə okardeydə.
(vavaz)
Qıləy aspe nə penışte beydə, nəən vinde.
(vavaz)
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Ekırın rəzi, pekrın rəzi,
Çək-çəkəku, boy nənəku.
(zandəqo duşe)
Dəbəçıke si nıbo onıbəçəkiye.
(zəlı)
Kanə şıme, ləjədə.
(zıvon)
Dıləş puste, benton qujd.
(zulkinə)
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Zıvonarışton

*İ qılə dəy,
Si qılə dəy,
Siy dılədəy,
Si qılə dəy,
Seqlə dəy.
* İ mışt bırz,
Vist mışt bırz.
*İ qəz, si qəz, si kəs,
İ kəs, i pəs, si pəs.
*Kələkə ko, kolokə ko,
Kıli kılkə koye kolokə ko.
*Kılkəku kılkə pu vey kılkəbu,
Kılkiku kılkə mu vey kılkəbu?
*Kuçə bə leşt, keçə be leşt,
Kuçə be leşt, keçə bılışt.
* Lanqə lorin nışte bə sə lanqə rəzi,
Lanqə lorin larze, lanqə rəz nılarze.
* Lıroni Nırollə.
* Pışt dahast bə qəv, mışt dahast bə qəv,
Bıbışt dahast bə qəv, bıpışt dahast bə qəv.
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*Sı qo, siyo qo, sı qo bə ko, siyo qo bə ko,
Siyo qo be ko, sı qo bə ko.
*Sıə suk, sıətıkə suk, sıə suki tık sı.
*Liliku bıvit, lolikuu bıvit, ləliku bıvot.
*Toği peqət, teği bınə,
Teği oqət, toği bıqət.
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Tolışi votəynə...
Asbiku xəbə səşone: Çandə sin bəkaş? Votışe çımı
soybiku xəbə bıstənən.
Balə nənəsə vey zıneydə.
Beədədı şəy-dı şavlo, nıbeədə be şəy-şavlo.
Bə çəş.
Bə iqlə şım dənoəşe çəy dıqlə lınqon.
Bə parçini pekıştəşe mı.
Bə sıpə dim beşəm.
Bə sıpə hurmət bəkan bəçəy soybi xoto.
Bə zəmini mex eşdəni.
Bəçəy rizi pələy mandə.
Bənə sıpə dumisə nıştə.
Bı zımıstone zımhor qırdə kardə.
Bışi ıştə bızi bıçıvon.
Bışi ıştə paşmə bıku.
Bışi şodə ıştə çıği.
Botı hejo sığ voydə.
Con ıştı, cəhənmım çe Xıdo.
Coni ğırbon bıdə bə lınqi poşnə.
Çe dınyo bıne.
Çəxu nışone, bırnişone pəni. (Çəxuşon noy, pənişon
bırniye.)
Çəşono cın voydə.
Çəy kılo səy bə həşi sutə.
Çəy vəncinşon dızdiyə.
Çəy vicud əqınni bə i çiy.
Çı dınyo odəm ni.
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Çı mardə dumo sıxan əkənin.
Çıl qılə kuyə kinəm bıbo, iqlə ədənim bətı.
Çımı çəş ov hardeydəni.
Çımı dılisə qardeydə.
Çımı əvesnış.
Dandonə bınış aşmardə.
Dast qətə vırəm ni.
De dasti bənəveş, lınqi ğədi bəzneş.
De dı çəşi diyə kardey beydəni.
De hırsi bə quşə eqıniyəmon.
De percini ov kırneydə.
Deşmeni kiyə sədə.
Deştə dıli no-peqətış kardə.
Deştə avlodi boğ-boston məkaştiş.
Dədə səpe yavə əğıl, vıli səpe tiyə səkuyə bəmande.
Dıqlə həy cəvi co karde zıneydəni.
Dınyo bə sədəş.
Dınyo bomıbə i tərəfe, tı bə i tərəf.
Dınyo botı bənə vizi qardeydə.
Dırozəbandi aləjene?
Dum bə dast doydəni.
Dumonə şəytone.
Ə loon pərəyn.
Əv çı dınyo bıne.
Əv çı dınyo odəm ni.
Əv çı koy dələdə qılə.
Əvşon çı roo bekardə.
Har kəs zili okırneydə bəştə tərəf.
Har ko de ome-nome bəbe.
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Hardə mıftə, jəydə cıftə.
Hay-hayış şə, vay-vayış mandə.
Hə bə lıxmə i kərə ebəqıniye.
Həyo bə odəmi omə.
Hıtəbəym, bəçımı han dənəşiş.
Xəy bıvot, xəy bıməs.
Xıdo ağıl baxş kardeədə tı konco biş?
Xıdo kərime.
Xıdo roədə beşə.
Xıdo vəo vitey əbıni.
İ lınqış ğəbi kənoye.
İyəndı səy arışteydən.
In dasti çə dastiku xəbə əbınişe.
Iriş be zincir
Iştə asp bə nav dənoə.
Iştə coni noə vırə zneydəni.
Iştə dıli bə Xıdo bıdə.
Iştə hardə nuni əhastnin.
Iştə horədə aləf bəhə.
Iştə nıştə xoli bırniyəkəsiş.
Iştə ovi çə çolo bekardeydəmon.
Iştə votəy kardeydə.
Iştə zınəy bə hiçki doydəni.
Iştə zınəy də miyon çəşi bəka.
Iştəni idasti məqət.
Iştı qiy vindəşni kəşə bın.
Iştı po qone.
Iştı ruyə bəçəmə ruyə anqıle.
Iştı sə bə Əlhədi sıği qıniyəni.
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Işti sə bəti qonəti kardeydə.
Iştı şoxon ıştı dılədən.
Iştıku xəbə səkəs heste ki, ıştı hə bə çande?
Iştınədəy iqləy.
Kek vadoəşe bəçəy kurk.
Kəş kumə be.
Kəşon jenı-şu votə.
Kəyi kələdə neqo əbıni.
Ki bəkiye.
Kılo şodoydə bə həvo.
Ko co, sıxan co.
Kuyəzinqi nəğli voteydə.
Qeşnı de ərəği əla.
Qıləy puste qıləy astə.
Lap təsə vırəme.
Lo balə ıştə nənəsə bic bəbe.
Loli zıvoni lol bəzıne.
Mandəm ov-otəşi arədə.
Merd nıbə vırədə tı merdiş.
Merd nıfin əkəni.
Məvıtən məsırən, Həmzə boğ kaşteydə.
Mıv bə hard bəşe.
Mor həte, mujnə hıte az nıhıtim.
Mori eməğand bəçımi qiy.
Muy səpe qardeydə.
Nə bə osmone, nə bə zəmin.
Nə həs zıneydə, nə hus.
Nə hıır zıneydə, nə bır.
Nıhəyə vırə mətırın.
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Nun ğıronisə bənave.
Nunı ni, nunə zıvonı bıbo.
Nunış sığo beşeydə.
Odəm ıştə toy pəydo bəka.
Odəmi kolə şıt diyəşe.
Otəş çandə tınd bıbu,Iştə vırə bəsute.
Parcini bıqəte.
Peəçın peəçıne, oçın çiçe?
Pişım ni sıxanım bə ro şeydəni.
Pul odəmi çı ro bebəka.
Pustunəkəşi vırə hılı-dır bəbe.
Sa fikir qıləy ğarzi ədəni.
Sə ko kardeydəni, de dastı ko bıkə.
Sə sipi kardə, ağıl qətəni.
Sığon bin bəçəy sə.
Sıxan bə vırə ebəqıniye.
Sıpə de toşi vanqkardeydə.
Sıpə kutilə dərıvə bəmı.
Siyo bır məbi.
Siyo zəmini dızdiye.
Şər nıvotiş, xəy əvoni.
Şımə sıpə omə çəmə təvə duməş barde.
Tınım piyedə, ıştənım bəsə tısə vey piyedəm.
Vıjore?
Yol mandə vırədə ruk qəp əjəni.
Yolşon yol votə ruşon ruk.
Zəhrimor voydə çəy dimo.
Zəmini jiyədən zınedə peyədən.

133

Yolon sıxan

KİTOBİ DILƏDƏKİYON

Vəsə.......................................................................... 3
Yolon sıxan .............................................................. 9
Bızulon ..................................................................... 112
Zıvonarışton ............................................................. 127
Tolışi voteynə........................................................... 129

134

Yolon sıxan

YOLON SIXAN
(Talış atalar sözləri və məsəlləri)

135

Yolon sıxan

Naşir: Afər Fəttahova
Texniki redaktorlar: Ülvi Arif, Asim Səfərov
Dizayner: İradə Əhmədova
Operatorlar: Zərifə Bağırova,
Tərlan Quliyeva, Kifayət Əliyeva
_______________________________________________
Yığılmağa verilmişdir: 02.08.2014
Çapa imzalanmışdır: 30.09.2014
Tiraj 200, şərti çap vərəqi 8,5
“MBM” nəşriyyatının mətbəəsində
çap olunmuşdur
Bakı, Mətbuat pr., 529
Tel.: (99412) 539-75-06

136

