SEVGİ
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YARLA HƏMDƏM OLASAN
Məhəbbət bir qənimət,
Sevmək böyük səadət.
Qiyamətdi, qiyamət
Yarla həmdəm olasan.
Həyatdan həzz alasan,
Eşq odunda yanasan.
Özün xoşbəxt sanasan
Yarla həmdəm olasan.
Dəryada duran dağda,
Qəm sevinci yanaqda,
Cənnət ətirli bağda
Yarla həmdəm olasan.
Dünya deyildir zalım,
Tənhaydım, qoşa qaldım.
Xəyala yarla daldım,
Yarla həmdəm olasan.
Çovğunda, qarlı qışda,
Şillə vuran yağışda.
Oğrun süzən baxışda
Yarla həmdəm olasan.

ONDA DUYDUM,ONDA ANDIM
Bir ceyranı mən ovladım,
Gözlərimlə ovsunladım.
İlk eşqi,ilk məhəbbəti
Onda duydum,onda andım.
Sevdim yarın rənasını,
Yazdım eşqin imlasını.
Yaşamağın mənasını
Onda duydum, onda andım.
Tapdım qəlbin yarısını,
Qaşı-gözü qarasını.
Hər bir dərdin çarasını
Onda duydum, onda andım.
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HANI ŞİRİN SEVDAM?
Yuxum ərşə çəkilib,
Gözüm göyə dikilib.
Çarəmi Allah kəsib,
Sanki belim bükülüb.
Bəxt sarayım sökülüb,
Daşı bir-bir tökülüb.
Sinəmə dərd-qəm çöküb,
Qaçıbdı şirin röyam.
Rəngim-ruhum qaralıb,
Səbrim necə daralıb.
Xoş gün məndən aralı,
Hanı bəs gözəl dünyam?
Hanı sevdalı günlər,
Qəlbim sızıldar, inlər,
Könlüm özümü dinlər,
Hanı bəs şirin sevdam?

CEYRANIM
Nazlı yarım,a ceyranım,
Sənə qurban əziz canım.
Qollarını sal boynuma,
Şəfa tapsın yorğuna canım.
Sənsən can evimin təkcə qonağı,
Sevgi dünyamızın arxa, dayağı.
Səni sevəndən mən bilmərəm qayğı,
Nazlı yarım,mənim gözəl ceyranım.
Nazlı yarım, yarım,
Sənə qurban canım.
Allah özü hamımıza köməkdir,
Ürəyimdə qövr eləyən diləkdir.
Taleyimdə bu ceyranım gərəkdir,
Nazlı yarım,mənim gözəl ceyranım.
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NAZLI DİLBƏRİM
Kipriyin qıvrılmış lalə qarası,
Sənsən ürəyimin eşqi, parası,
Bütün dərdlərimin oldun çarası,
Ay mənim sevgilim,nazlı dilbərim.
Mən səndə tapmışam səadətimi,
Görürsən eşqinə itaətimi.
Tapmışam mən sevgi səltənətimi,
Ay mənim sevgilim, nazlı dilbərim.
Baxdım gözlərinə, gördüm özümü,
Dilində şerimi, gördüm sözümü.
Çəkmirəm güzgüdən bir an gözümü,
Ay mənim sevgilim, nazlı dilbərim.
Səsin mənim üçün həzin nəğmədir,
Dərmanım, əlacım xoş bir kəlmədir.
Vüqar Əhməd səni sözlə vəsf edir,
Ay mənim sevgilim, nazlı dilbərim.
LİRİK NƏĞMƏ
Könül rübabını dilləndirirəm.
Səninçün bir nəğmə səsləndirirəm.
Sevgi təranəsi bəstələyirəm,
Diləyim, arzum var xoşbəxt ol,canım.
Bu nəğməm eşqimi anlatsın sənə,
Duymasan, ay gülüm, dərd olar mənə,
Sarsılar, sıxılar, üzülləm buna,
Diləyim,arzum var xoşbəxt ol, canım.
Musiqim,bu nəğməm xoş ahənglidir,
Səninçün hördüyüm gül çələngidir.
Küsürsən qəlbimi üzür, incidir,
Diləyim, arzum var xoşbəxt ol, canım.
Sözlə yox, nəğməmlə dedim sevgimi,
Ümüd dolu nəğməm dedi sevgimi,
Nə yaxşı anladın mənim sevgimi,
Xoşbəxtəm, arzum var xoşbəxt ol, canım.
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GÜNAH ÖZÜNDƏDİR
Acı sözün mənə şəkər,
Sənin ilə xoşdur kədər.
Sənsiz könlüm hey qəm çəkər,
Gözlərim yaş, leysan tökər.
Mənim eşqim gözümdədir,
Dərdim, qəmim özümdədir.
Bir olmasaq deyəcəklər,
Günah, vallah özündədir.
MAVİ DÜNYAMSAN
Şirin röyamsan,
Gülüm, rənamsan,
Məni yaşadan
Mavi dünyamsan.
Eşqin əzizdir,
Safdır, təmizdir,
Gözün masmavi,
Sanki dənizdir.
Mavi gözündə
Gəzdim dünyanı,
Dünya üzündə
Sənə tay hanı.
DƏRDLƏRİMƏ YANANIM
Hamı üçün bir tonqal tək yanardım,
Yadları da mərhəm, doğma sanardım.
Dərdliləri işarədən qanardım,
Bəs niyə yox dərdlərimə yananım.
Mən dənizəm dalğalarım üzdədir,
Dərinliyim tufanımı gizlədir.
Yıxılana balta çalan bizdədir,
Daş atan çox gərək möhkəm dayanım.
Bir tufan var yollarımda dözürəm,
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Bir dərviş tək səhralarda gəzirəm,
Namərdləri acı sözlə əzirəm,
Dua etdim, salavatla oyanım.
Mən günəşəm qamaşdırram gözləri,
Arif qanar mən yazdığım sözləri,
Xəbislərin peşman olar özləri,
Şükr edirəm, el-obamdır qananım.
Göylər mənə hey təskinlik verirlər,
Şər atanlar aramızdan gedirlər.
Sevənlərim məni şair görürlər,
Oğlum, qızım həm canımdır, həm qanım.
Xəyallarım səmalarda gəzişir,
Paxıllarım içdən yanır, büzüşür.
Söz gülləsi qəlbə dəyib ötüşür,
Şirin sözdü şəfa verən dərmanım.
Xain düşmən susayıbdır ölümə,
Çöp uzadır ocağıma, külümə,
Yurdum üçün mən gedərəm ölümə
Son ayaqda qəti olur fərmanım.
İtə atdım, it yemədi namusu,
Yaman artır fahişəlik kabusu,
El malını yeyən artıq qan qusur,
Qeybə çıxır vurub-yıxan tərlanım.
Doğma Vətən necə düşüb tilsimə,
Mizrab vurdum sarı simə, ağ simə,
Açılmayır, “açıl” - dedim simsimə,
“Cadugərlə” dopdoludur hər yanım.
Yaradanım uzaq elə töhməti,
Nəğmələrim bu millətin sərvəti,
Danışıram allahımla xəlvəti,
Xoşbəxt olsun gözəl dünyam, cahanım.
Gözüm gülür, qəlbim səssiz ağlayır,
Dərdlilərin dərdi məni dağlayır,
Nə yaxşı ki, təbim coşub-çağlayır,
Məhəbbətdi şahənşahım, sultanım.
Olmayaydı el içində pərişan,
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Sevənləri yaşadaydı toy-nişan,
Vüqar Əhməd öz xalqına yaraşan,
Xain çıxsam al qanıma boyanım.
YUXUDA SƏADƏT
Qumsallıqda ayaqyalın gedirdim,
Bir ləpiri izləyirdim, güdürdüm,
Səadətin ardınca mən gedirdim,
Birdən-birə gözlərimə göründü,
Bu ürəyim şadlıq ilə döyündü.
Əl uzatdım o qeyb oldu,dayandım,
Anladım ki, mən yuxudan oyandım,
Düz sözlərə içməyə yox bir andım,
Yuxuda da səadətim yox oldu,
Bu itkinin xofu qəlbə ox oldu.
Yuxu yozdum, əksi olur, bu adət,
Qismət deyil yuxularda səadət,
Səadətçin etdim böyük səyahət,
İllər ötdü ömür çatdı yarıya,
Gözəllər də dönür qoca qarıya.
Oğul-uşaq, şöhrət qatdı başımı,
Saymadım heç təhvil olan yaşımı,
Bir vaxt yoxdu qaşımağa başımı,
Görən niyə səadəti tapmıram,
Görən niyə arzulara çatmıram.
Şad günümdə, toy-düyündə oynadım,
Gecə-gündüz səyahətdən doymadım,
Sevincimdən yoxdu qolum-qanadım,
Dedim, Allah, səadətim hardadır?
Qismət eylə, yoxsa bəndən dardadır.
Dedilər ki, bu xoş günlər bəs nədir?
Bəxtəvərlər xoşbəxtlikdən qəsd edir,
Səadətin açarları səndədir,
Bu səadət kimdədirsə öndədir,
Deyirlər ki, bəs, səadət səndədir.
Bilməmişəm,yuxularım çin olub,
Ömrüm boyu istədiyim gün olub,
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İndi artiq Vüqar Əhməd yorulub.
Pis günüm də mənə görə səadət,
Arzuladım mən hamıya səadət.
KÖNLÜM SƏNİ İSTƏYİR
Hərisliklə öpdüm şəkillərini,
Yadıma saldıqca o illərimi.
Ömrümün ötüşən fəsillərini
İndi mən necə də əzizləyirəm.
Qorxuram bunlar da çıxır əlimdən,
Şəkildən alıram sənin ətrini.
Neçə can kəlməsi çıxır dilimdən
Ən əziz tutmuşam sənin xətrini.
Bu qoşa şəkillər xatirələrdir,
Bir vaxt sevinc idi, indi kədərdir.
Sənsiz keçən günüm necə hədərdir,
Bilsən, könlüm səni necə istəyir.
Yuxularda görüşmüşəm səninlə,
Tənqid edib döyüşlərim səninlə.
Barışaraq öpüşürəm səninlə,
Bilsən, könlüm səni necə istəyir.
ÇÜNKİ O SEVİR
Gözlərindən duyuram,
Necə bihuş oluram.
Günahını yuyuram,
Çünki o sevir məni.
Kinim yox sevgilimə,
Yalan gəlsə dilinə.
Heç vurmuram üzünə,
Çünki o sevir məni.
Sevdiyim,sevdiciyim,
Ondan necə inciyim.
Hədər gedər gəncliyim,
Çünki o sevir məni.
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Eşq şərbəti içmişəm,
Demə eşqə düşmüşəm.
Hər nə desə keçmişəm,
Çünki o sevir məni.
Gələcək ayın onu,
Gözəldi eşqin sonu.
Sevirəm mən də onu,
Çünki o sevir məni.
SANKİ MƏNİM OLUR BU GÖZƏL CAHAN
Gözlərin gözümə baxanda gerçək,
Gözlərdə duyuram gözəllikləri,
Baxışın gözlərə çaxanda şimşək,
Onda unuduram dəcəllikləri.
Sənin gözlərinlə gəzdim dünyanı,
Sənə həsr elədim şirin röyamı,
Bağrıma basanda Hüseyn balamı,
Sanki mənim olur bu gözəl cahan.
Eşqimin sultanı sən oldun, gəlin,
Namuslu qızısan bu doğma elin,
Bir az şəkər qoysan altına dilin,
Sanki mənim olur bu gözəl cahan.
Həm Xəzərəm, həm də Kürəm, Arazam,
Şəninə şeirlər, dastan yazaram.
Pis günləri taleyindən pozaram,
Sanki mənim olur bu gözəl cahan.
BİR BUSƏ VER
Cana düşür vəlvələ,
Gəl tutaq biz əl-ələ,
Xeyir işə var hələ,
Bir busə ver, sevgilim.
Məhəbbətdən odlanaq,
Şad günlərdən şadlanaq.
Alovlanır üz-yanaq,
Bir busə ver, sevgilim.
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Sevişir lal baxışlar,
Mənə dünya bağışlar,
Narın yağır yağışlar,
Bir busə ver, sevgilim.
Xeyrə yozaq röyanı,
Seyrə çıxaq dünyanı,
Qoy mən alım qadanı,
Bir busə ver, sevgilim.
ŞƏN MAHNI
Zarafatyana

Eşq olunmur tərcümə,
Sərhəd qoymam xərcimə,
Mən Robinzon, sən Cümə,
Dua edək hər cümə.
Fikir vermir him-cimə,
Nə dedim ki, incimə!
İnan eşqin gücünə,
Dua edək hər cümə.
Sən Cümə, mən Robinzon,
Gəl evlənək bu sezon,
Bir aşiqəm, bir ozan,
Dua edək hər cümə.
Nə restoran, bardayam,
Eşq yolunda dardayam,
Bilirsən ki, hardayam,
Dua edək hər cümə.
Romeyoyam, ya Məcnun,
Cülyettasan, ya Leyli.
Gəl olmayaq gileyli,
Dua edək hər cümə.
Sən Əslisən, mən Kərəm,
Görüşmüşük bir kərəm.
Naz eyləmə, ay sənəm,
Dua edək hər cümə.
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Mən deyiləm bivəfa,
Qoyma çəkim çox cəfa,
Eşqimə ver sən cəfa,
Dua edək hər cümə.
GÜLÜMƏ
Dillər dindi, danışdırdı dilimi,
Güllər güldü gülümsündü gülümə,
Əl əlimdə ətirlətdi əlimi,
Günəş güldü, gül göndərdim gülümə.
Sevgilimin səsi sirli, sehrdir,
Sarı simin səslənməsi nə sirdir.
Mənim könlüm bir gözələ əsirdir,
Günəş güldü, gül göndərdim gülümə.
Gözəl gözün gözəlləşdi gözümdə,
Gəlin gördüm gülümsəyən gözündən.
Gizlin-gizlin görüşürük gizlində,
Günəş güldü,gül göndərdim gülümə.
Olan oldu, odlanıram odumdan,
Ocaq olduq, odlanırıq odundan.
Od oğluyam, od olmuşam olumdan,
Günəş güldü, gül göndərdim gülümə.
28.04.2007
SEVGİLİM
Hamilə buludlar indi doğacaq,
Uca göylərimdən ruzu yağacaq.
Arzular yenə də çiçək açacaq,
Sevgilim mənimlə qoşa olacaq.
Ümidlər verəcək mənə təsəlli,
Eşqindən tutacam mən iki əlli,
Yarımı görəcəm yaxşı, əməlli,
Ruhumuz birlikdə göyə uçacaq.
Gecələr ehtiras cuşa gələcək,
Qəm-kədər bir günlük sanki öləcək,
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Ertəsi bu eşqi hamı biləcək,
Qəlbimiz günəş tək şüa saçacaq.
Sanki indi dünya mənim olacaq,
Qəlbimə sevgimiz məlhəm olacaq.
Vüqarın sevgisi örnək olacaq,
Şairin hər sözü nəğmə olacaq.
SƏNƏDİR İBADƏTİM
Qəlbim cahan, sən cahangir,
Qəlbim bağça, sən açan gül,
Bülbül oldum, sən qızılgül,
Mən gülmədim, fəqət sən gül.
Mən sevənəm, sən sevilən,
De eşqini, səndə dillən.
İstər sevin, istər qəmlən,
Səni sevdim, özgə bilməm.
Var-dövlətim məhəbbətdir,
Mənim arzum səadətdir.
Nə vaxtdan eşq qəbahətdir,
Fikrim eşqə ibadətdir.
Məhəbbətim, səadətim,
Dəyanətim, sədaqətim.
Bu eşqimin yollarında
Bir sənədir sədaqətim.
GÖZƏL NAZƏNİN
Ay məndən vədəsiz küsən nazənin,
Xəyallar içində üzən nazənin.
Bahanə olmadan niyə küsürsən,
Kaman küssə çalmaz əli tarzənin.
Küsmə sevən kəsdən etibarlıyam,
Kənar eyləmə sən mənədən nəzərin.
Eşqimin, qəlbimin oldun hakimi,
Dünya gözəlisən, yoxdur bənzərin.
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Eşqin səmasında qoşa ulduzuq,
Qoşa daşıyıq cüt düşən hər zərin.
Bəyəm, bəydadaşam, sən də bir gəlin,
Evimin bəzəyi gözəl nazənin.

UNUTMARAM
Unutmaram gözlərinin rəngini,
Unutmaram mütəmadi zəngini,
Yaddan çıxmaz tanışlığın ilk günü,
Unutmaram sənli olan hər anı.
Sənlə keçən günlərimiz əzizdi,
Həmsöhbətim indi yalnıZ dənizdi.
Xəyalda da busən mənə ləzizdi,
Unutmaram sənli olan röyanı.
Bir arzum var, kaş görəydim üzünü,
Seyr edəydim məni süzən gözünü.
Eşidəydim eşq ətirli sözünü,
Unutmaram sənli olan dünyanı.
Yuxularım çin olacaq bilirəm,
İstədiyim gün olacaq bilirəm.
Əllərini uzat mənə,ölürəm.
İzləyərəm sən gəzdiyin hər yanı.
GƏL MƏNİM MAVİ GÖZLÜM
Həsrətə necə dözüm,
Yollarda qalıb gözüm,
Vəsf edir səni sözüm,
Gəl mənim mavi gözlüm.
Nə xoşdur səni görmək,
Gəl-gəl, a sarıköynək.
Dünyadı səni sevmək,
Gəl mənim mavi gözlüm.
Masmavidir gözlərin,
Şirin-şəkər sözlərin,
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Bir məlhəmdi qəlbimə,
Gəl mənim mavi gözlüm.
Gəl yaşat, gəl sev məni,
Gəl, gəl sevindir məni,
Sevgilimsən sən mənim,
Gəl mənim mavi gözlüm.
SƏN NİYƏ BİGANƏSƏN?
Duydum gülün ətrini,
Əziz tutdum xətrini.
Hər vaxt bildim qədrini,
Sən niyə biganəsən?
Gözlərin masmavidir,
Dişlərin mirvaridir,
Nolar, yarın adidir,
Nədəndir, biganəsən?
Eşqdə dəyanətliyəm,
Bir az qədd-qamətliyəm,
Sənə sədaqətliyəm,
Sən niyə biganəsən?
Soruşmam haralısan,
Işvədən aralıan.
Abşeron maralısan,
Bəs niyə biganəsən?
Sevənə ver könlünü,
Xoş keçir bu beş günü!
Eşqlə yaşa ömrünü,
Bəs niyə biganəsən?
Tanrı bizi tay edib,
Məhəbbəti pay edib,
Hamı sevib-sevilib,
Sən niyə biganəsən?
SEVGİLİM
Həyatımda izim qalıb,
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Şirin-şəkər sözüm qalıb,
Ayrılığa dözüm qalıb,
Eşqi-cavan sevgilim.
Ayrılığın necə çətin,
Niyə yoxdu mətanətin,
Yoxdu vallah qəbahətim,
İsmi pünhan sevgilim.
Həsrət dolu günlər qəmim,
Yetəcəkdir sənə əlim.
Haqqı yazan bu qələmim,
Yazar dastan, sevgilim.
Bir səyyahdı köçəri quş,
Bu dünyanı ondan soruş,
Görən gülüm, sənə nolmuş.
Mənə qalan, sevgilim.
Eşq əzabın qoşa çəkək,
Yersiz olar sənə demək.
Şəlalə tək, bir bulaq tək,
Qəlbə axan sevgilim.
Yağmurlarda, soyuq qarda
Harda qaldın, eşqim harda?
Ayrılıqda, intizarda
Oldun hicran, sevgilim.
GERİ DÖN
Biganəlik olub qəlbimə hakim,
O nə məhkum bilir, nə də ki, hakim.
Sənsən dərdlərimə bir loğman, həkim,
Nəvaziş istərəm, geri dön, gülüm.
Nəvaziş istərəm dostdan, tanışdan,
Bir qayğı istərəm qəlb sirdaşımdan.
Payız xəzanından, yaz yağışından
Nəvaziş istərəm, geri dön, gülüm.
Qayğı istəyirəm öz sevgilimdən,
Sevgi bağçamdakı fidan gülümdən.
Xoş sözləri istərəm sənin dilindən,
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Nəvaziş istərəm, geri dön,gülüm.
Ah, necə xoşbəxtdir uçan qağayı,
Dənizi oyadır harayı, hayı,
Laqeyd ürəklərdən görmədim qayğı,
Nəvaziş istərəm, geri dön, gülüm.
Sevgilim, olmusan necə biganə,
Qayğı istədiyim sənsən yeganə.
Mənim nəğmələrim qəmli təranə,
Nəvaziş istərəm, geri dön, gülüm.

YALAN
Guya unutmuruq bir-birimizi,
Guya ki, ölürəm səndən ötəri.
Özgəylə bölmürük bir sirrimizi
Əzba dözürük nə vaxtdan bəri.
Sındırmır özünü “unutdum” deyən,
Gizlədir gözünü, baxışlarını.
Dərdin zəhərini udub tək yeyən,
Silir göz yaşının yağışlarını.
İstər şirin olsun, istərsə acı,
Sevgi xatirəsi unudulmayır.
Sevdiyin günlərə baxma qıyqacı,
Xəyallar bunlardan heç vaxt doymayır.
Küsməzdik bir-birin olsaydıq duyan,
Deməzdik bəxtlərə yatmısan, oyan!
Mənim kimim vardı, sən idin həyan,
Kim deyir unutdum, yalandır, yalan.
Ləpələr sevginin şahidi oldu,
Eşq məmləkətində şah idik, noldu?
Biz də məhəbbətin şəhidi olduq,
Kim deyir unutdum, yalandır, yalan.
18.09.2008
KİM BİLİR
Söz:V.Əhməd
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Bu gözlərim gah ağlayır, gah gülür,
Bir də səni görəcəyəm kim bilir.
Sevən könlüm nə danışır, nə dinir,
Bir də səni görəcəyəm kim bilir.
Nəqarət
Kim bilir, kim bilir(2)
Bir də səni görəcəyəm kim bilir.
Ayrılıqdan gözlərimdən yaş süzür,
Həsrətin qorxusu canımda üzür.
Xəyalım hər yerə əksini düzür,
Bir də səni görəcəyəm kim bilir.
Nəqarət
Sonsuz həsrət kimi qəlbimə doldun,
Gah məhəbbət oldun, gah qayğı oldun.
Neçə il könlümdə xoş duyğu oldun
Bir də səni görəcəyəm kim bilir.
SEVƏCƏM
Sevilirəm, sevəcəm,
Xoş günləri görəcəm,
Bir gün mən də dinəcəm,
Eşqi bəyan edəcəm.
Qohumlarım biləcək,
Məni yarla görəcək,
Sevinəcək, güləcək,
Sevilirəm, sevəcəm.
Yarım sordu: necəsən?
Heç dözməzsən heçə sən,
Alma qəmi vecə sən,
Sevilirəm, sevəcəm.
SƏNİ SEVƏNDƏN BƏRİ
Məhəbbət dünyasında,
Mənim də öz səsim var.
255

Eşqimin sevdasında
Sənin tək bir kəsim var.
Danışmaram, susaram,
Eşqimlə dillənərəm.
Gözələrini pusaram,
Eşqimə güvənərəm.
Surətin hey gözümdə,
Gözəlliyin gözümdə.
Heç deyiləm özümdə
Səni sevəndən bəri.
Sevən qəlbimin səsi,
Gözəllik ilahəsi,
Unutdum hər bir kəsi
Səni sevəndən bəri.
Gəzdim bütün elləri,
Tapdım sən tək dilbəri.
Unutdum qəm-kədəri
Səni sevəndən bəri.
Duydum gözəl dünyanı
Səni sevəndən bəri.
Gördüm sənli röyanı
Səni sevəndən bəri.
AĞLAMA, YAVRUM
Balaca bir qızcığaz
Ağlayırdı sakitcə,
Titrəyirdi dil-ağız,
Yaş tökürdü səssizcə.
Ey yol ötən insanlar,
Sizdə necə səbir var?
Dözməz buna heç dağlar,
Ağlayırdı qızcığaz.
O Şəhid balasıydı
Qaçqın düşüb elindən.
Ümidi anasıydı...
Bir şey gəlmir əlimdən.
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Gedib torpağı, eli,
Atasını itirib.
Şəhidlərin ölümü
Qəlbdə qübar bitirib.
Ağdamlıdı, Şuşalı,
Laçınlı, Kəlbəcərli.
Düşmənlə savaş etdi,
At oynadan Həcərdi.
Ağlama, yavrum mənim,
Ötəcəkdir bil qəmin.
Gücü bir olsa elin,
Qəmi olmaz millətin.

DUET
Oğlan
Gözlərim gözündədi,
Fikrim “hə” sözündədi,
Diqqətim özündədi,
İmkan vermə qəmlənək,
Gəl sevinək,şənlənək.
Qız
Vallah, inamım itib,
Səbrim tükənib, bitib.
Qəlbimdə şübhə bitib,
İstəmirəm qəmlənək,
Gəl sevişək, şənlənək.
Oğlan
Şübhəni at qəlbindən,
Mənim də bu dünyada
Sevmək gəlir əlimdən.
Gəlmərəm sənə kələk,
Gəl sevişək, şənlənək.
“CAN” DESİN SƏNƏ
Mehriban baxış,
Xoş sözlə danış,
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Hamı ürəkdən
“Can” desin sənə.
Dosta kömək ol,
Xalqa gərək ol.
El-oba hamı
“Can” desin sənə.
Yara ol həmdəm,
Uzaq olsun qəm.
Sevən, sevilən
“Can” desin sənə.
Ürək sındırma,
Fağırı yorma.
Dərdli, dərdsiz də
“Can” desin sənə.
Kiçik, həm böyük,
Lap üzüdönük.
Bütün insanlar
“Can” desin sənə.
Üzünə gülən,
Arxanca söyən,
Sağ ikən ölən
“Can” desin sənə.
Qədrini bilən,
Heç nədən küsən,
Barmağa gülən
“Can” desin sənə.
İki bölünən,
Birgə döyünən
Güney-Quzeyli
“Can” desin sənə.
GÖZLƏDİYİM
İlahi, nə gözəl gözlər
Vücudumu ah, əzizlər.
Halaldı bu məst gözlərə,
Şirin-şəkər bal sözlərə.
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Baxışların deyir layla,
Gözəlliyi seyr etməyə,
Gözəlliyi görmək üçün
Bütün dünyanı harayla.
Səni görən gözlərimlə
Duydum, sevdim bu dünyanı.
Deyilməmiş sözlərinlə
Gördüm şirin bir röyan.
Dil danışmır, göz danışır,
Gözlər necə düz danışır,
Ürək od tutub alışır,
Mavi gözlüm, ey gözəlim.
Sən eşqini gözlə dedin,
Səbr eylə, gözlə dedin.
Sənsən fəqət, inan, inan
Can evimdə gözlədiyim.

AYRILIQ
Üç günlük ayrılığın
Üç yüz il gəldi mənə.
Mən itirməkdən qorxdum,
Bir qorxu gəldi mənə.
Sandım səni itirdim,
Artıq “fatihə” deyim.
Mən ömrümü bitirdim,
Vida libası geyim.
Ürəyim səninlədir,
Lal fəryadı dinmdim.
Bir zərrə də gülmədim,
Üç gün, üç yüz il oldu.
Gözlərim səni gəzir,
Ürəyim güclə dözür,
Həsrət qəlbimi əzir,
Ayrılıq betər oldu.
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ƏL ÇƏK
Əllərini əlimdən çək,
Gözlərini yolumdan çək.
Birdəfəlik məndən əl çək,
Çək əlini, əlimdən çək.
Bu sevgidən bezdim daha,
Sənlə ümid yox sabaha.
And verirəm mən Allaha,
Çək əlini, əlimdən çək.
Günah səndə, sən günahkar,
Dilim lalmış, qulağım kar,
Hər şey indi oldu aşkar,
Çək əlini, əlimdən çək.
Vaxt var idi görüşərdik,
Dərdi-səri bölüşərdik
Röyada da sevişərdik,
Çək əlini, əlimdən çək.
Xəyanət heç bağışlanır?
Ancaq qəlbə naxış salır.
Bu saxta eşq qarğışlanır,
Çək əlini, əlimdən çək.
26.09.2007
BAĞIŞLA
Günahımı bəlkə yuyum yağışla,
Etiraf edirəm məsum baxışla,
Gərək üzr istəyəm sözlə, çıxışla,
Bağışla sən, günahımı bağışla.
Bica yerə dəymişəmsə xətrinə,
Ətrin hopub şeirimin hər sətrinə,
Bağışla sən məhəbbətin xətrinə,
Bağışla sən, günahımı bağışla.
O düşməndi düşməniylə barışmaz,
Kin saxlama, sevənlərə yaraşmaz,
Ətlə dırnaq ayırsan da ayrılmaz,
Bağışla sən, günahımı bağışla.
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Bağışlayan, əfv edəndi Allahım,
Bağışla sən, xoş açılan sabahım,
Göydə Allah, yerdə sənsən pənahım,
Bağışla sən, günahımı bağışla.
Əvvəlki tək gülümsə gəl üzümə,
“Can” deyərəm bir cavab ver sözümə,
Hərarətlə, sevgiylə bax gözümə,
Bağışla sən, günahımı bağışla.
Niyə görə ayrılığı dərd edək,
Keşkə yenə busələrə qərq edək,
Sayımızı biz iki yox, dörd edək,
Bağışla sən, günahımı bağışla.
Bağışlanmaz səhvim varsa, demərəm,
Xəcalətdən mən sağ ikən ölərəm,
Bilirsən ki, günahım az, bir kərəm,
Bağışla sən, günahımı bağışla.
Sevirsənsə qızmağın da tez soyar,
Sevişənlər bir-birinə göz qoyar,
Mən bilirdim eşqimizə göz dəyər,
Bağışla sən, günahımı bağışla.
ELƏ BİRCƏ GÜN
Görüşdük bu gün,
Sevindik bu gün.
Ayrıldıq bu gün,
Elə bircə gün.
Bir günlük sevgi
Bir küskün itki,
Eşq deyil, bil ki,
Birgünlük sevgi.
Bir gün baxışdıq,
Gözlə yarışdıq,
Yox olduq, uçduq,
Elə bircə gün.
Təsadüf idi,
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Yoxsa zərurət,
Bu bir gün idi,
Bu da qənimət.
Birgünlük sevda,
Sonsuz bir sevda,
Hardasan, harda?
Elə bircə gün.
Tez ötüşdü gün,
Oldunmu qəmgin,
Görüşək hər gün,
Elə bircə gün.
ÜRƏK KÜSMƏSİN GƏRƏK
Ürəyim sıyrılıb, ürəyim küsüb,
Yenidən göstərmə mənə özünü.
Sənə olan sevgim lal olub susub,
Dinləyə bilmirəm heç bir sözünü.
Vaxtilə mənimlə nəfəs alırdın,
Deməli, eşqimdən həvəs alırdın.
Saxta sevginlə sən gur səs salırdın,
Dil barışar, ürək küsməsin gərək.
Bəyaz gecələrdə mavi yuxular,
Bircə biz oyaqdıq, hamı yuxular.
Necə utanardıq, necə sıxılar,
Dil barışar, ürək küsməsin gərək.
Yandıq, alovlandıq ölmədik nə qəm,
Biganəlik sənə olandan həmdəm.
Beləcə yaşadıq biz taleyi kəm,
Dil barışar,ürək küsməsin gərək.
ÇƏKMƏ GÖZÜMDƏN
Ey gözəl, gözünü çəkmə gözümdən,
Qoy gözünün izi gözümdə qalsın.
Məhəbbət sezilir sənin gözündən,
Gözlərim xəyala səninlə dalsın.
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Gözlər gözəlliyin ilk əmanəti,
Gözlər baxışların son qənaəti.
Gözlər Tanrımızın göz əmanəti,
Ey gözəl, gözünü çəkmə gözümdən.
Gözlərlə danışır sevən, sevilən,
Hekayət söyləyir gözüylə gülən.
Insanın niyyəti gözdən bilinər,
Ey gözəl, gözünü çəkmə gözümdən.
Danışma, sevgilim, gözlə danışaq,
Gözlərim önündə yanaq, alışaq.
Gözümüzlə küsək, gözlə barışaq,
Ey gözəl, gözünü çəkmə gözümdən.
Gözdə gözəlliyi duyub anladım,
Gözlərin küsəndə qəlbi danladım.
Hər eşq bir könüllə, bir insanladı,
Ey gözəl, gözünü çəkmə gözümdən.
YARƏ MƏN YALVARMARAM
Yarə mən yalvarmaram əqlimi daşdan almasa,
Ayrılıqdan, hicrandan, gözlərim yaşla dolsa.
Gəl, ey sevgilim, mənimlə qoşa gəzək dünyanı,
Yalvarım, yaxın kölgən olub gəzim mən hər yanı.
Nicatım bil səndədir, qəlbimə yarə vurma sən,
Hər zaman, gündüz-gecə xəyalımda sən durmusan.
İlk eşqim, son eşqim də sən olmusan, ey nazənin,
Eşqimi rədd eyləsən, Allah olsun sənə qənim.
BUSƏYƏ QƏRQ ELƏDIM
Busəyə qərq elədim cananımı canım ilə,
Təzyiqi necə artdı qanımızın canım ilə.
Çılğınlıqla görüşdük, çox hərarətlə öpüşdük,
Ax, ləzzətlə döyüşdük bir xatasız canım ilə.
İylədim tellərini, zülflərini sığalladım,
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Başını sinəmə sıxdım, məst etdim canım ilə.
Unutdum dərdlərimi, dünyanın xoşbəxti mənəm,
Nəhayət, tapdı şəfa oynamadım canım ilə.
Eşq fəryadı qopardıq, biz sevişdik ta sübhəcən,
Dördəcən, ya üçəcən mən uçurdum canım ilə.
Bu gözəl anlar üçün şükr elədim Tanrımıza,
Yaşadım bu xoş günü yarım ilə, canım ilə.
Ya rəbb, yenə də qismət et, görüşüb canan ilə,
Nə deyir Vüqar Əhməd: eşq vurğunuyam canım ilə.
EY DUYDUĞUM, ÖZÜ ISMI, QƏLBI NIHAN SEVGILIM
Ey duyduğum, özü ismi, qəlbi nihan sevgilim,
Qəlbimdəki surət-xəyal, eşqi cavan sevgilim.
Butan mənə yuxularda, röyalarda verildi,
Surət pünhan, sənsən mənə dünya-cahan, sevgilim.
Surətini xəyalımda məhəbbətlə görürəm,
Xəyalımdan gözlərimə gizli baxan sevgilim.
Bu məhəbbət həqiqətmi, ya röyamı, yuxumu?
Yağışımda, yağmurumda şimşək çaxan sevgilim.
Həsrətimiz sovuşarmı, çin olarmı yuxular?
Çeşmə kimi məhəbbətlə qəlbə axan sevgilim.
İntizarın, ayrılığın sonu varmı görəsən?
Vüqar Əhməd gör nə deyir: ismi-pünhan sevgilim.
SƏNI GÖRƏYDIM, SAÇIN HÖRƏYDIM
Səni görəydim, saçın hörəydim,
Sənlə kövrəlib, sənlə güləydim.
Qəlbimin sirrin sənə deyəydim,
Dərdi-sərimi sənlə böləydim.
Kaş dalaşaydıq, biz barışaydıq,
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Eşqin gücündən biz alışaydıq.
Yol çəkən gözüm axtarır səni,
Ən şirin sözüm gözləyir səni.
Şadlıq yox olub, sənin yoxluğun
Qəlbə ox olub, bil mənə, gülüm.
Mənə qıl əlac, qəlb sənə möhtac,
Yenə deyirəm, qəlbin mənə aç.
Səni görəydim, sevgi duyaydım,
Gözlərim yaşın kaş sən siləydin.
Kaş ki, göz-gözə, birgə üz-üzə,
Həm də iz-izə biz dayanaydıq.
Biz döyüşəydik, biz sevişəydik,
Hər an, hər saat biz görüşəydik.
BIR NƏZƏR SAL
Bir nəzər sal parlayacaq baxtına,
Bir fal açdır taleyinə,baxtına,
Gəl sahib ol, sən könlümə, qəlbimə,
Gəl sahib ol, sən könlümün taxtına.
Gözlərinlə sevim, duyum dünyanı,
Seyrə çıxaq məhəbbət paytaxtına.
Eşqinə qul olmuşam, bir rəhmə gəl,
Sən rəvac ver eşqimin xoş baxtına.
Könül ver sən seəninə, sevgilim,
Vüqar Əhməd çıxıb sənin baxtına.
SEYR ELƏ QƏLBIMI
Seyr elə qəlbimi, çünki pərişan olacaqdır bu gecə,
Sirrim əğyarə deyim, çünki könül qan olacaqdır bu gecə.
Saçıma ağ düşdükcə gözüm tar ola, ruhum dağıla,
Yarım kimi cismim yana, od palayacaqdır bu gecə.
Allah,bu nə dərddir ki, çarasın tapa hər kim od ilə,
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Oda qarışıq yanacaqdır, közə dönərkən odlanacaqdır bu gecə.
Eşqimə çatmaq üçün dərdə düşüb nə qədər qəm yemişəm,
Tarə mizrab vururam, bəlkə də, tarım sınacaqdır bu gecə.
İmdadıma gəl, ya Rəbbim, bilirsən yanıram eşq oduna,
Tükənib səbrü-qərarım, elə bil can alacaqdır bu gecə.
Eşitdin səsimi, mehri-məhəbbət çiləbin nurun ilə,
Dünyanın xoşbəxti bu gün Vüqar Əhməd olacaqdır bu gecə.
MƏHƏBBƏTİM
Gur alovlu, od püskürən ocağam,
Güllə batmaz, balta kəsməz ağacam,
Özlüyümdə qüvvətliyəm, qoçağam,
Göydə Allah, yerdə eşqim, varımdır,
Güc verənim məhəbbətim, yarımdır.
Mənim eşqim dünya boyda dünyadı,
Mənim sevgim görünməmiş röyadı,
Bu məhəbbət cahan boyda dəryadı,
Şöhrətimdir, sərvətimdir, varımdır,
Gah yağışım, gah boranım, qarımdır.
Sevənlərdə təmiz olur ürəklər,
Çiçək açır saf arzular, diləklər,
Bir şahiddir eşqimizə küləklər,
Məhəbbətim namusumdur, arımdır,
İlham verən mənim özcə yarımdır.
Dillər susur, baxışımız danışır,
Vücudumuz eşq odundan alışır,
Dil küsəndə, gözlərimiz barışır,
Sevənlərin əsəbləri tarımdır,
Bu əsəbi tez ovudan yarımdır.
Lal gecələr bu sükutu pozan var,
Sevənlərə xoş nəğmələr yazan var,
Vüqar Əhməd adında bir ozan var,
Qəlb oxşayan kamanımdır, tarımdır,
Bu şerin də səbəbkarı yarımdır.
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MƏN GÖRÜŞƏ GƏLƏNDƏ
Çiçəklər dəstə-dəstə,
Bu güllərin ətrindən
Sağalır qəlbi xəstə
Mən görüşə gələndə.
Həyəcandan əsirdim,
Dustaq idim, əsirdim,
Əsim-əsim əsirdim
Mən görüşə gələndə.
Hərdənbir toxunurduq,
Məhəbbəti, sevgini
Biz gözlərdən oxurduq
Mən görüşə gələndə.
Paxıllar dil açdılar,
Qanımı qaraltdılar,
Yumruğa əl atdılar
Mən görüşə gələndə.
Hər gün görsəm o kəsi,
Darıxırdım ertəsi,
Artdı ömür həvəsi
Mən görüşə gələndə.
Açıl dedim “sim-simə”
Bir son qoydum “tilsimə”,
“Vağzali” ydı zümzümə
Mən görüşə gələndə.
Bir xəyal yox, özüydü,
Cəzb eləyən gözüydü,
Heç kəs yoxdu, biz idik
Mən görüşə gələndə.
HEÇ KƏSİ SEVMƏMİŞƏM
Cadugər baxışların məni saldı tilsimə,
Telli sazı götürüb mizrab vurdum mən simə.
Sənə dastan bağladım ilham doldu qəlbimə,
Heç kəsi sevməmişəm sənin qədər dünyada.
Gündüzlər çatmır əlim, səni gördüm röyada.
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Güdüzlər çatmır əlim, səni gödüm röyada,
Çox çalışdım eşqimi unudum, edim tövbə,
Alınmadı, sevgilim, hakim oldun bu qəlbə,
Heç kəsi sevməmişəm sənin qədər dünyada,
Gündüzlər çatmır əlim, səni gördüm röyada.
Ya Allah, ya Məhəmməd, qəsd eyləmə canıma,
Düşünmə, güvənirəm şöhrətimə, şanıma,
Ay nazənin möhtacam, sən tək gözəl xanıma,
Heç kəsi sevməmişəm sənin qədər dünyada,
Gündüzlər çatmır əlim, səni gördüm röyada.
Mənim üçün dünyada, bircəsən, yeganəsən,
Əfsus ki, istəyimə, eşqimə biganəsən,
Vüqar Əhməd söylədi Ay təkin məlakəsən,
Heç kəsi sevməmişəm, sənin qədər dünyada,
Gündüzlər çatmır əlim, səni gördüm röyada.
BİR DÜNYA VAR GÖZÜMDƏ
Gəl-gəl-gəl mənim könlüm,
Döyünər sənlə qəlbim.
Görəndə sənə dedim
Bir dünya var gözümdə.
NƏQARƏT:
Yaz, bahar yağışı var,
Min rəngi, naxışı var.
Gözəllik işığı var,
Bir dünya var gözündə.
Bir məna var sözündə,
Bir sevda var üzündə
Bir dünya var gözündə.
Görürəm mən özümü,
Yarımın göygözündə.
Deməsəm can sözümü,
Düşərəm mən gözündən.
Sən mənim dünyam oldun,
Sən şirin röyam oldun.
Bəxtimi mən aradım,
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Bir dünya var gözündə.
NECƏ İNSAFSIZDI
SÖZ:Vüqar Əhməd
MUS:E.SALMANOV

Biganə olma gəl mənim eşqimə,
Niyə qəsd edirsən sevən qəlbimə.
Əllərin dəyəydi kaş ki, əlimə
Olardım bir an mən də xoşbəxt.
NƏQ:
Necə insafsızdı bu, Allah
Necə rəhmi bunun azdı vallah.
Məni sevsin, ya da indi öldür
Allah, Allah.
Bilsəydin məhəbbət nədir, sevərdin,
Telefon zəngimə cavab verərdin.
Bir kəlmə ürəkdən xoş söz deyərdin,
Dünya olardı bil ki, mənim
NƏQ:
YAŞAYA BİLMİRƏM
Bir-birinə saldıq biz meyli, mehri,
Məni bihuş etdi səsinin sehri.
Bu eşq əbədidir, deyil ötəri,
Yaşaya bilmərəm mən səndən ayrı.
Küsüb-barışmağın var öz ləzzəti,
Dərd-sər bölüşürük gizlin, xəlvəti,
Ya rəbb, daimi et bu məhəbbəti,
Yaşaya bilmərəm mən səndən ayrı.
Alın yazısı yox, yazılarımız,
Bir oldu, bir öldü arzularımız,
Tən yerə bölündü ruzularımız,
Yaşaya bilmərəm mən səndən ayrı.
Elçilər göndərdim, oldun adaxlım,
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İl ötdü səsinlə yuxudan qalxdım,
Sənə özümdən də mən uca baxdım,
Yaşaya bilmərəm mən səndən ayrı.
Səni vəsf eləyir nəğməli sözüm,
Yüz gözəl görsəm də səndədir gözüm,
İstərəm cahanı səninlə gəzim,
Yaşaya bilmərəm mən səndən ayrı.
Mənim ürəyim də artıq sənindir,
Mənim kədərlərim sənin qəmindir.
Səni sevirəmsə dünya mənimdir,
Yaşaya bilmərəm mən səndən ayrı.
Bir vaxt ayıracaq bizi bu ölüm,
Səni səsləyəcək ruh olan könlüm.
Ruhlar görüşəndə yenə sən mənim,
Yaşaya bilmərəm mən səndən ayrı.
Bir qəlb sındırmarıq, ancaq tikərik,
Allahın evini biz də sevərik,
Cənnətdə əbədi biz görüşəcəyik,
Yaşaya bilmərəm mən səndən ayrı.
25.06.2002
GÖZƏL GÖZLÜM, GÖZƏL ÜZLÜM
Gündüzümsən, sabahımsan,
İlk eşqimsən, pənahımsan.
Gözəl keçən xoş anımsan,
Gözəl gözlüm, gözəl üzlüm.
Gözəl gözün, gözəl üzün,
Gözlərini eşqlə süzüm,
Kipriklərin düzüm-düzüm,
Gözəl gözlüm, gözəl üzlüm.
Yollarına mən gül düzüm,
Gül qoxusun yolun,izin,
Mən öpərdim versən izn,
Gözəl gözlüm, gözəl üzlüm.
Səni sevdim, oldum sənin,
Sənlə oldu günüm, ilim,
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Sevgi imiş qəbahətim,
Gözəl gözlüm, gözəl üzlüm.
Eşqimiz oldu əbədi,
İndi yarım mənim idi.
Gözüm güldü, dilim dedi:
Gözəl gözlüm, gözəl üzlüm.
SEVGİLƏR ÖLKƏSİ
Dünyada çoxdur ölkə,
Fikirləşdim ki, bəlkə
Mən də yaradım, qurum
Sevgilərdən bir ölkə.
Sevgi məmləkətində
Hamı Məcnun, Leylidir.
Orda da sevişənlər
Eşqdən gileylidir.
Sevgilər ölkəsində
Eşq məclisi hökmran,
Ölkənin rəhbəridir
Məcnun adlı bir cavan.
Məclisə üzv olmayır
Elə yerindən duran.
MƏNİM NAZ ÇƏKMƏYƏ HALIM QALMADI
Naz etmə mənə, bəsdi,yoruldum,
Dəryada yanan mən bir od oldum.
İlk səni görcək nazını çəkdim,
Mənim naz çəkən halım qalmadı.
Bilməm naz çəkim, yoxsa sevim mən,
İşvən də həmən, nazın da həmən.
Nazlı gözəlin nazına əhsən,
Mənim naz çəkən halım qalmadı.
Çox oldu nazın,xoşdu avazım,
Kürə naz edir hey xan Arazım.
Nazını az et, bax budur arzum,
Mənim naz çəkən halım qalmadı.
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SƏN GÖZÜMÜN NURUSAN
Eşqimin Leylasısan,
Ömrümün röyasısan,
Məhəbbət dünyasısan,
Sən gözümün nurusan.
Şirin-şəkər sevdası,
Qəlbimin parasısan,
Gözümün qarasısan,
Sən gözümün nurusan.
Şirinim, həm şəkərim,
Nigarım, qoç Həcərim,
İstərəm eşq oduyla
Gözlərində cücərim.
GƏL, YARIM
Nazəninsən, su içmisən bulaqdan,
Nur damcılar damcılanır yanaqdan.
Səni duydum yaxınlardan, uzaqdan,
Gəl, yarım, sev yarım, məni, yar, məni.
Bir nəğmə tək səslən, yarım, dodaqdan,
Səsin gəlsin mən yaşayan otaqdan.
Yaşınırsan, sən yadlardan, qonaqdan,
Gəl, yarım, sev yarım, məni, yar, məni.
Duydum yavrum, məhəbbətin ətrini,
Hər bir kəlmən bir şeirin sətrimi?
Əziz tutdum sevgimizin qədrini,
Gəl, yarım, sev yarım, məni, yar, məni.
Mən dərmişəm təravətli gülümü,
Mən tapmışam ən xoş keçən günümü.
Tanıyıram Allahımı, dinimi,
Gəl, yarım, sev yarım, məni, yar, məni.
Gözəl yavrum, ilkin əhdim, ilqarım,
Gözəl yarım, ey qürurum, vüqarım.
Gəl sevişək etibarım, muradım,
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Gəl, yarım, sev yarım, məni, yar, məni.
MƏN QƏLB OXUYURAM
Sən də vəfasızsan bu cahan kimi,
Gözündən duyuram mən baxan kimi.
Kimi aldadırsan, axı sən kimi,
Mən qəlb oxuyuram, qəlb aşiqiyəm.
Yalanlar dilinin olub əzbəri,
Yalançı eyləyib sən tək dilbəri.
Artıq istəmirəm, gəlmə sən bəri,
Mən qəlb oxuyuram, qəlb aşiqiyəm.
Can evim möhtacdı sən tək qonağa,
Səni bənzədirdim saf bir bulağa.
Kədərli göz yaşım axır yanağa,
Mən qəlb aşiqiyəm, qəlb oxuyuram.
Salıb ürəyimə qəmi çəkirəm,
Mən sənsiz ən ağır dəmi çəkirəm.
Dərdinlə dumanı, çəni çəkirəm,
Mən qəlb oxuyuram, qəlb aşiqiyəm.
SƏNİN TƏK HEÇ KİMİ SEVƏ BİLMƏDİM
Məhəbbətin məni yandırdı,yaxdı,
Könlündən könlümə duyğular axdı.
O sevən gözlərin qoşa bulaqdı,
Sənin tək heç kimi sevə bilmədim.
Eşqin mənasını öncə bilmədim,
Sənin tək heç kimi sevə bilmədim,
Sıxıldım, eşqimi deyə bilmədim,
Sənin tək heç kimi sevə bilmədim.
Üzüldüm bal kimi şirin sözündən,
Doymadım şeh qonan qara gözündən.
Sənin atəşindən, sənin üzündən,
Sənin tək heç kimi sevə bilmədim.
Sən mənim əbədi sirdaşım olsan,
Heç zaman pozulmaz yaddaşım olsan,
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Silinməz, öləndə başdaşım olsan!
Sənin tək heç kimi sevə bilmədim.
YAŞAYIRAM SƏNİNÇÜN
Axtardım, sordum səni,
Gəzdim çölü, çəməni,
Hər kəlməmdə, sözümdə
Xatırladım mən səni.
Gəzdim obanı, eli,
Məcnun kimi mən dəli,
Göz yaşım için-uçin,
Yaşayıram səninçin.
Səni görcək dilim lal,
Fikrimdə ümid, xəyal,
Qəlbimdə bir sevgim var,
Üzün güldür, ləbin bal.
Fəqət sənə vuruldum,
Dəli-divanə oldum,
Düşünmə sorağında
Bir damla da yoruldum.
EŞQ ODU DÜŞDÜ CANA
Eşq qəlbimdə,içimdə,
Olmaz belə biçimdə.
Bu eşqin yanğısından
Alovlandı içim də.
Eşq odu düşdü cana,
Baxdım Azərbaycana.
Hər şeydən öncə eşqdir,
Ta Bakıdan Zəncana.
Eşqimizdə izim var,
Deyiləsi sözüm var,
Mənim səndə gözüm var,
Sənin məndə gözün var.
Eşqim safdır, əzəldir,
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Çiçəkdən də gözəldir,
Mən yarımı görəndən
Sanki dünya bəzəndi.
İLHAMA GƏLDİ
Eşqin canımdan da mənə əzizdir,
Məhəbbətim safdır, qəlbim təmizdir.
Xəyalım dünyanı səninlə gəzdi,
Mən səni görəndə ilhama gəldim.
Bu bir həqiqətdir, yoxsa röyadır?
Eşqim qəlb ovlayan dəli sevdadır.
Sənin eşqin yeni cənnət dünyadır,
Mən səni görəndə ilhama gəldim.
Eşqinin əsiri olduğum gündən
Büllur həqiqətlər dünyama gəldi.
Həyatı öyrəndim, sevgilim, səndən,
Mən səni görəndə ilhama gəldim.
Necə bihuş edir gözlər insanı,
Sənin gözlərində gördüm dünyanı.
Hər gecə görürəm sənli röyanı,
Mən səni görəndə ilhama gəldim.
YAR ƏLİNDƏDİ
Eşq camım yar əlindədi,
Toy şamım yar əlindədi.
İlhamım yar əlindədi,
Ürəyim yar əlindədi.
Tərki-dünya qəmindədi,
Məcnun Leyla dəmindədi.
Dərdlərinin kəmindədi,
Ürəyim yar əlindədi.
Hər kəs başı hayındadı,
Şənliyində, vayındadı,
Bəxtim Novruz ayındadı,
Ürəyim yar əlindədi.
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Mən illərlə zülüm çəkdim,
Bağ becərdim ağac əkdim.
Yarsız necə dözəcəkdim,
Ürəyim yar əlindədi.
Qəlbim sevda həsrətində,
Görüş varmı qismətində?
Adım yadlar töhmətində
Ürəyim yar əlindədi.
Həsrət kəsib amanımı,
Ona qıydım bu canımı.
Qoy eşitsin fəğanımı
Ürəyim yar əlindədi.
Canım dözməz intizarda,
Gah azarda, gah bezarda,
Dünya adlı bir bazarda
Ürəyim yar əlindədi.
Ümidim var xoş sabaha,
Olmayacaq hicran daha,
Şükr edirəm mən Allaha,
Ürəyim yar əlindədi.
SƏN OLACAQSAN
Yaşadan eşqimdi, yaradan Tanrım,
Həmişə eşqini müqəddəs sandım,
Məhəbbət yolunda qovrulub yandım,
Xoş günün ilk anı sən olacaqsan.
Doymadım qəlb üzən şirin sözlərdən,
Oxudum halını xumar gözlərdən,
Uzağam könlümə soyuq üzlərdən,
Eşqimin sultanı sən olacaqsan.
Şirin-şəkər sevdam, nağıllı röyam,
Eşqimlə çağlayan əbədi dünyam,
Fikrimdə dolaşan dumanlı xülyam,
Sevgili cananım sən olacaqsan.
Qəlbimdə sevgidən yuva salmısan,
Səbri-qərarımı əldən almısan,
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Çox şükür meylini mənə salmısan,
Məhəbbət dastanım sən olacaqsan.
BAŞQA GÖZƏL GÖRMƏDİM
Seyr etdim gözəlləri,
Oxudum qəzəlləri,
Səndən özgə, sevgilim,
Başqa gözəl görmədim.
Səndən niyə gizlədim
Səni hər an izlədim,
Gəlişini gözlədim,
Başqa gözəl görmədim.
Gözəllərdə vəfa yox,
Dünyada gözəl nə çox,
Səndən gözəl yoxdu,yox,
Başqa gözəl görmədim.
Mənim gözümdə sənsən,
Yaradana min əhsən!
Sən ayrı cür gözəlsən,
Başqa gözəl görmədim.
Qəlbim çiçəkli yazdı,
Üzün necə bəyazdı.
Gözəl çoxdu, ya azdı,
Başqa gözəl görmədim.
Sevgimin əzəlisən,
Gözəllər gözəlisən
Qismətin sağ əlisən
Başqa gözəl görmədim.
Gözəl deyil işıqsan,
Məni də bir işıq san.
Cahana yaraşıqsan
Başqa gözəl görmədim.
Qəlbim əsir telində,
Adım gəzir dilində.
Azərbaycan elində
Başqa gözəl görmədim.
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SEVƏN ÜRƏKLƏR
Buludlar ötdü,laləzar oldu,
Günəş şüası göylərə doldu.
Sevən aşiqlər firavan oldu,
Sevən ürəklər sevildi, sevdi.
Nişan taxdılar oğlanlar,qızlar,
Təbrik dedilər göydən ulduzlar.
Ulular bizə xoş gün arzular,
Sevən ürəklər sevildi, sevdi.
Əllərdə çiçək, gül ləçək-ləçək,
Əldə xonçalar, bellərdə ləçək.
Analar oynar övladın görcək,
Sevən ürəklər sevildi, sevdi.
Fəsil dəyişdi, yer buz bağladı,
Ruzgar açıldı, ruzgar bağlandı.
Kimi sevindi, kimi ağladı,
Sevən ürəklər sevildi, sevdi.
DUYANDAN BƏRİ
Sevib-sevilməyi ucalıq sandım,
Eşqin alovunda alışdım, yandım.
Mən aylı-ulduzlu bir asimandım,
Sevib-sevilməyi duyandan bəri.
Sevdim bir nazənin, incə dilbəri,
O bir pak məlakə, ülvi bir pəri.
Yox, bu duyğularım deyil ötəri,
Sevib-sevilməyi duyandan bəri.
Elə bil yenidən gəldim cahana,
Vədəsiz faş oldu dərdim cahana
Yuyub ürəyimi sərdim cahana,
Sevib-sevilməyi duyandan bəri.
Ah, necə xoşbəxtəm, bəxtiyaram mən,
Pozulmaz ilqaram, etibaram mən.
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Əyilməz bir aşiq, bir Vüqaram mən,
Sevib-sevilməyi duyandan bəri.
SƏNSƏN VÜQARIM
Sevgilim, sənsən vüqarım,
Ay gülüm, sənsən qürurum.
İnan ki, ayrı düşəndən
Pərişan olub vücudum.
Həsrətdən alışdım, yandım,
Pozulmadı əhdim, andım.
Lal fəryad qopdu içimdən,
Yenə də sənə inandım.
Mavidir dünyanın rəngi,
Mavidir sevgi çələngi.
Gözünlə dünyanı duydum,
Mavidir gözünün rəngi.
QURBAN DEMİŞƏM
Niyə baxmırsan üzümə,
Mən ki, sənə can demişəm.
Bir az gülümsə üzümə,
O günə qurban demişəm.
İçilən hər sağlığımı
Sənə şərəf, şan demişəm.
Vücudumu, varlığımı
Mən sənə qurban demişəm.
Səni görcək dilim laldı,
Gözlərimdə xoş xəyaldı,
Eşqin mənim xəstə saldı,
Dilimi qurban demişəm.
Səni sevən yoxdu məncə,
Rast gəlmisən mən tək gəncə.
Nə gözəlsən, necə incə,
Özümü qurban demişəm.
Gül üzünün xatirinə,
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Göy gözünün xatirinə,
Xoş sözünün xatirinə
Mən neçə qurban demişəm.
Mənim canım sənə qurban,
Nə vaxt sordun, demədim can.
Mən eşqinə oldum qurban,
Bax neçə qurban demişəm.
MƏN SƏNİ GÖRMƏYƏNDƏ
Saymıram ayı,günü,
Sayıram dəqiqəni.
Pərişan edir məni,
Mən səni görməyəndə.
Sevinclərim yox olur,
Hər söz qəlbə ox olur.
Vallah, evim yıxılır,
Mən səni görməyəndə.
Qapımı döyməyəndə,
Sirrimi bilməyəndə,
Heç özümdə olmuram
Mən səni görməyəndə.
Qəlbimə qəm ələnir,
Könlüm necə qəmlənir,
Arzular heçə enir
Mən səni görməyəndə.
Baxışlarda intizar,
Ürəyimdə ahü-zar.
Ayrılıq var, həsrət var
Mən səni görməyəndə.
YOX DEMƏ
“Yox”demə mən tək qonağa,
Göz yaşı düşdü yanağa,
Qəm-qüssə çökdü dodağa,
Yox demə sən, yox demə.
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Uzaq tutma sən eşqini,
Qırma sevən bu qəlbimi.
Yoxdu sevən mənim kimi,
Yox demə sən, yox demə.
Sevgi uca duz dağıdı,
Qəlbin vaxtsıız qonağıdı.
Ömrün ən gözəl çağıdı,
Yox demə sən,yox demə.
Bir bax, səni sevəni sev,
Sənlə quraq qoşa bir ev.
Eşqim safdır, deyildir kef,
Yox demə sən, yox demə.
“Hə”sözündən olub xoşbəxt,
Eşq bir naxış, bu da bir bəxt.
Qoşa düşər zər bəxtəbəxt,
Yox demə sən, yox demə.
SƏN OLDUN
Göydə buludum, çənim,
Yerdə çölüm, çəmənim,
Baharda göy səmənim
Sən oldun, sən oldun, sən.
Dövlətim, səltənətim,
Hörmətim, mərhəmətim,
Əbədi qiyamətim
Sən oldun, sən oldun, sən.
Məni qəlbdən sevənim,
Məhəbbətlə gülənim,
Eşq dərdimi çəkənim
Sən oldun, sən oldun, sən.
Eşq badəsi içənim,
Məni aşiq seçənim,
Ömrüm, taleyim mənim
Sən oldun, sən oldun, sən.
Görüşə tələsənim,
Məndən tez-tez küsənim,
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Mənim sünbül-süsənim
Sən oldun, sən oldun, sən.
EŞQƏ DÜŞMÜŞƏM
Eşq badəsini içmişəm,
Bir sevdaya düşmüşəm.
Sevgi sənətim, peşəm,
Demə eşqə düşmüşəm.
Elə bil tovladılar,
Qəlbimi ovladılar,
Məni oda saldılar,
Demə eşqə düşmüşəm.
Eşqidən yana-yana,
Eşq odu düşdü cana.
Bilmişəm handan-hana,
Demə eşqə düşmüşəm.
Xəyallarım didərgin,
Könlüm gah şad, gah qəmgin.
Ən qiymətli, ən zəngin,
Demə eşqə düşmüşəm.
Kədərimi silmişəm,
Eşqsiz günə gülmüşəm.
Heyf indi bilmişəm,
Demə eşqə düşmüşəm.
MƏNİ DUYAN BİR AŞİQ
Səsimə səs verəydi,
Məndə “sevgi” duyaydı.
Qəlbimdəkin biləydi
Məni duyan bir aşiq.
Mənə könül verəydi,
Ürəyimi görəydi.
Gülüşümə güləydi
Məni duyan bir aşiq.
Bizə qəfil gələydi,
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Qəmi mənlə böləydi,
Saçlarımı hörəydi
Məni duyan bir aşiq.
Gözümdən yaş siləydi,
Oğrun-oğrun güləydi,
Sevincimi böləydi
Məni duyan bir aşiq.
Ürəyimdə bitəydi,
Eşqdən məni öpəydi,
Mən öləndə öləydi
Məni duyan bir aşiq.
Mən köçəndə dünyadan
Dinləyəydi nəğməmi,
Ayrılanda röyadan
Oxuyayadı nəğməmi.
Mavi gözlü sevgilim,
Bu qəlbimdə həmdəmim.
Fəqət, sən olmusan, sən
Məni duyan bir aşiq.
BU SEVGİ
Demə sözüm yalandı,
Sən “yox” demə, amandı.
Halım yaman yamandı,
Nə şirindi bu sevgi.
Eşqdən qəlb haçalandı,
Xəyal göyə calandı.
Pozmadım eşqi, andı,
Nə şirindi bu sevgi.
Ömrümüz nə qədərdi,
Milyon deyil, min deyil.
Kiminəsə hədərdi,
Kiminəsə gün deyil.
Sevginin yaşı qədim,
Dünən röyada gördüm
Yenə toy evindəyəm,
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Nə şirindi bu sevgi.
Xoş ola güzəranım
Eşqlə keçə hər anım.
Yananda eşqdən yanım,
Nə şirindi bu sevgi.
AY GÖZƏL
Səni görcək oluram məsti-xumar,
Necə həsrət qalıram çəkim tumar.
Saçlarına atəşdən ürək yanar,
Eşqinə qul olub bu Vüqar Əhməd.
Sevgili yar məni bu dərdə salan
Ola bilməz dilimdə yoxdu yalan.
Görməyib sənin tək qız İran, Turan,
Sənsən mənə dərman, ey gözəl canan.
Ay Allah, sən bizə ver xeyir-dua,
Quraq özümüzə kiçik bir yuva.
Düşməyək atəşə, oda, alova,
Sənsən mənə dərman, ey gözəl canan.
MƏNİM SEVGİLİM
Gözlədim, gözümün kökü saraldı,
Səbrim tükənmdəi, səbrim daraldı.
Gəlməsən, gözlərim bil ki qaraldı,
İntizar qoyursan məni, sevgilim.
Bilirəm sevirsən, verirsən əzab,
Həsrətli gözümə gəl ver bir cavab.
Sənin gəlişindi ən böyük savab,
İntizar qoyursan məni, sevgilim.
Görüşlərin dadı qənaətlədi,
Sevginin cövhəri sədaqətdədi.
Günahın sonu da bəraətlədi,
İntizar qoyursan məni, sevgilim.
Gəl qırma qəlbimi, mənə murad ver,
Adıma adınla sən qoşa ad ver.
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Allahım, sən bizə qoşa qanad ver,
İntizar qoyursan məni, sevgilim.
NEYLƏYİM?
Biri sənə can desə,
İnanmıram bu sözə.
Ürək qızmır bir kəsə.
Gəlsin sənlə göz-gözə.
Dost-tanış xəbisləşir,
Gözəl dünya pisləşir,
Düz işlərim nəhsləşir
Bilmirəm heç neyləyim?
Sevinc çıxıb qəhətə,
Rast oluram qeybətə,
Şiddətli bir töhmətə,
Bilmirəm heç neyləyim?
Qəmimi, kədərimi,
Niyə axı deməyim?
Eşidin siz səsimi,
Bilmirəm heç neyləyim?
Qohum-qardaş yox olur,
Dünyasını dəyişir,
İtki qəlbə ox olur,
Bilmirəm heç neyləyim?
Təmənnalı dünyadı,
Bir yarımçıq röyadı,
Ölüm sanki xülyadı,
Bilmirəm heç neyləyim?
16.01.2003
GÖRƏNDƏN BƏRİ
Eşqin ucbatından olmuşam girinc,
Özümdə deyiləm mən xəsis, simic.
Mən şuluq uşaq tək olmuşam nadinc,
Sən tək bir gözəli sevəndən bəri.
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Tale bəxşiş etdi sən tək dilbəri,
Məni əsir etdin, ey gözəl pəri.
Dəyişik salıram ayı, günləri,
Sən tək bir gözəli sevəndən bəri.
Elə bütün günü sənlə danışır,
Xəyalda gah küsüb, gah da barışır,
Eşqindən vücudum yanır, alışır
Sən tək bir gözəli sevəndən bəri.
Gülürəm sən gülüb, sən sevinəndə,
Sən Allah, mən isə Allaha bəndə.
Yer tapmır özünə ruhum bədəndə
Sən tək bir gözəli sevəndən bəri.
UCALT MƏNİ
Yaşamaq istəyirəm,
Eşqinlə yaşat məni.
Ucalmaq istəyirəm,
Eşqinlə ucalt məni.
Yarım,möhtacam sənə,
Baxmaram hər yetənə,
Sev ver qol-qanad mənə,
Özünlə qocalt məni.
Susmuşam gecə-gündüz,
Bir an qəlbimi dindir.
İnan, qəlbim sənindir,
Sən özün oyat məni.
Könül ver, ayım, ilim,
Taleyin qədrin bilim,
Göz yaşını mən silim,
Şad görsün elat məni.
Taleyim əlindəsə,
Qulaq as qəmli səsə.
Bülbültək birnəfəsə,
Səsinlə oyat məni.
Eşqin, şəffafdı, pakdı,
Zəm-zəm suyu tək safdı.
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Vallah bu da insafdı,
Kim deyib ki,at məni.
DİNLƏ MƏNİ
Dayan, sözümü kəsmə,
Səbrli ol, tələsmə,
Haray! Səs ver səsimə,
Dinlə məni, sevgilim.
Safdı ürəyim, içim,
Günahım yox, and içim,
Qalmadı taqət, gücüm,
Dinlə məni, sevgilim.
Sözlərimdə yox yalan,
Mənəm oduna yanan,
Bağrım olacaq talan,
Dinlə məni, sevgilim.
Düz danışan mənəm, mən,
Eşqə sadiq mənəm, mən,
Söylə mənə sən əhsən,
Dinlə məni, sevgilim.
GÖZƏLLƏR GÖZƏLİM
Canın canımdan əziz,
Busələr dadlı, ləziz.
Baxışın mavi dəniz,
Ay gözəllər gözəlim.
Nazəninsən, bir mələk,
Eşq badəsin bir içək.
Olacaq tanrım kömək,
Ay gözəllər gözəlim.
Solmaz gülsən, bir çiçək,
Arzular ləçək-ləçək.
Sevgin xoşbəxt edəcək,
Ay gözəllər gözəlim.
Yaxındadır səadət,
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Şübhə yoxdur ələlbət.
Səni bildim qənimət,
Ay gözəllər gözəlim.
Eşq yolunda dəcəlim,
Əlimdədir bu əlim,
Səninlədir əcəlim,
Ay gözəllər gözəlim.
EŞQ ƏTRİ
Qəm içimdə, qəlbimdə,
Bəxt açarım əlimdə.
Məhəbbətin nəğməsi
Dodağımda, dilimdə.
Gözəllik var elimdə,
Çiçəyimdə, gülümdə,
Vüqar vardır səsimdə,
Həm bəmimdə, zilimdə.
Sevgi gördüm özümdə,
Söhbətimdə, sözümdə,
Mən sevib, seviləndən
Eşq ətri var gözümdə.
Qəm-kədərim sönəcək,
Səadətə dönəcək.
Mənim sevgi bağımdan
Eşqin ətri gələcək.
SƏN QOYNUNA AL MƏNİ
Bir atəşə sal məni,
Yar qoynuna al məni.
Gecələr yalnız qaldım,
Sən qoynuna al məni.
Çox üzdü xəyal məni,
Eşqin etdi lal məni.
Qoy sevinim, gülüm,mən.
Sən qoynuna al məni.
Hey göyərir səməni,
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Can ver, göyərt sən məni,
Xoşbəxt eylə sən məni,
Sən qoynuna al məni.
Mən demərəm kimsəyə
Qərq elə sən busəyə,
Düşməyim qəm-qüssəyə,
Sən qoynuna al məni.
Sığallanım, nazlanım,
Məhəbbəti mən qanım.
Ay sevgilim, ay canım,
Sən qoynuna al məni.
HƏM GÜNDÜZLƏR, HƏM GECƏ
Sənsizliyim bir işgəncə,
Mən söylədim əvvəl, öncə.
Məhəbbəti, eşqimizi,
Həm gündüzlər, həm də gecə.
Sənsiz qəlbim buza dönər,
Ürəyimi yarı bölər.
Gah döyünər, gah da sönər.
Həm gündüzlər, həm də gecə.
Günüm sənsiz qəm,kədərdi,
Sənsizlik qəmdən betərdi.
Arzular dünya qədərdi
Həm gündüzlər, həm də gecə.
Keçir ömür, keçir necə,
Gah eləcə, gah beləcə.
Gələcəkdir xoş gün məncə,
Həm gündüzlər, həm də gecə.
VERMƏRƏM SƏNİ KİMSƏYƏ
Vermərəm səni kimsəyə,
Sonra da düşüm qüssəyə.
Bölsəz məni min hissəyə,
Vermərəm səni kimsəyə.
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Sənsiz eşq ulduzum sönər,
Ömrüm kədərə bürünər.
Bu can bir cəsədə dönər,
Vermərəm səni kimsəyə.
İllərlə susuz qalsa da,
Dilçəksiz, dilsiz qalsa da
Bülbül tək gülsüz qalsa da,
Vermərəm səni kimsəyə.
Yaşayıram mən səninlə,
Surətin hər an evimdə.
Yuva qurmusan qəlbimdə,
Vermərəm səni kimsəyə.
Kifayətdir, yetər artıq,
Biz bərabər yaşayarıq.
Pıçıldadım qırıq-qırıq,
Vermərəm səni kimsəyə.
ÜMİDMİ, SEVGİMİ
(İlk nəğməm)

Axtarıram onu hər gün,
Alagözlü sevgilimi.
Ürəyimdə saxlayıram,
Bu ümidmi, sevgidimi?
Yollarına baxacağam,
Axtarıram, tapacağam,
Mən arzuma çatacağam,
Bu ümidmi, sevgidimi?
Rast gələydim baxışına,
Düşəydim yaz yağışına,
Bələnəydim sərt qışına
Bu ümidmi, sevgidimi?
NAZI ÖLDÜRÜR MƏNİ
Gözəl gözlü nazənin,
Sən anama ol gəlin,
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Xoş söz deməyir dilin,
Nazın öldürür məni.
Eşq şərbəti içmişəm,
Dilə, dişə düşmüşəm.
Qırma sevən qəlbimi,
Nazın öldürür məni.
Sən hamıdan nazlısan,
Qanı şirin, duzlusan.
Elin nazlı qızısan,
Nazın öldürür məni.
Vardır səndə işvə,naz,
Səsində var xoş avaz,
Səni sevəndən bəri
Nazın öldürür məni.
SƏNƏ QURBAN
Könlümü verrəm sənə,
Qəlbini sən ver mənə.
Deyirəm birdə yenə,
Bu canım sənə qurban.
Gülümsə sən üzümə,
Gözün baxsın gözümə.
Bir qulaq as sözümə,
Bu canım sənə qurban.
Mən sayılan oğlanam,
Sən qıyma ki, odlanam.
Ay gülüzlüm, ay sonam,
Bu canım sənə qurban.
Şirin sözlə ovlaram,
Gərək elə yalvaram?
Nə qədər ki, mən varam,
Bu canım sənə qurban.
Qəddi-qamət, boy-buxun,
Mələyim, ol adaxlım.
Yanıma gəl, gəl yaxın,
Bu canım sənə qurban.
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Qəlb evimə sahib ol,
Can evimə sakin ol,
Sən anama gəlin ol,
Bu canım sənə qurban.
NƏYƏ ÜMİD ELƏYİM?
Qəm çökən yanağına,
Sıxılan dodağına,
Nəyə ümid eləyim?
Allahın varlığına,
Sənə olan eşqimə?!
Biganə vəfasıza,
Qəm bilməyən arsıza,
Qəlbi qara qansıza,
Nəyə ümid eləyim,
Sənə olan eşqimə?!
Olmayan sərvətimə,
Bol olan cürətimə,
Şanıma, şöhrətimə,
Nəyə ümid eləyim,
Sənə olan eşqimə?!
SƏNİNLƏ RASTLAŞANDA
Kədərə qatlaşanda,
Həsrət həddin aşanda,
Ürəkdən sevinirəm
Səninlə rastlaşanda.
Dərd-sər başdan aşanda,
Büdrəyəndə, çaşanda,
Mən özümə gəlirəm
Səninlə rastlaşanda.
Arzu aşıb-daşanda,
Xəyallar baxışanda,
Yüksəlirəm göylərə,
Səninlə rastlaşanda.
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Özümlə dalaşanda
Son ümidə, son anda,
Sanki dünya düzəlir
Səninlə rastlaşanda.
Mən küsüb barışanda,
Rüzgarla yarışanda,
Necə zəngin oluram
Səninlə rastlaşanda.
SƏNDƏ DƏ VAR, MƏNDƏ DƏ
Sevgimizə sədaqət
Səndə də var, məndə də.
Mərdanəlik, mətanət
Səndə də var, məndə də.
Bir-birinə itaət
Səndə də var, məndə də.
Məhəbbətə ibadət
Səndə də var, məndə də.
“Sevgi” adlı əmanət
Səndə də var, məndə də.
Eşq yolunda dəyanət
Səndə də var, məndə də.
Hərdən qüsur, qəbahət
Səndə də var, məndə də.
Qayğı dolu səadət
Səndə də var, məndə də.

VURULDUM
Ay qız, sənə vuruldum,
Bulaq kimi duruldum.
Mən nazını çəkməkdən
Yoruldum, ay yoruldum.
Bu sevən gözdü, gözəl,
Sözümüz sözdü, gözəl,
Ürəyim düzdü, gözəl,
Vuruldum, ay vuruldum.
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Ay qız, səni sevirəm,
Üzüm sevinc, içim qəm
Yenə sənə deyirəm:
Vuruldum, ay vuruldum.
Gözəllikdə bircəsən,
Sən çiçəkdən incəsən,
Mirvarisən, incisən,
Vuruldum, ay vuruldum.
Naz eləmə, dilbərim,
Belə olmaz, dilbərim,
Sevdim sən tək dilbəri,
Vuruldum, ay vuruldum.
SƏNDƏN CAVAB GÖZLƏYİRƏM
Düşündüm ki, ömrüm heçdi,
“Yox” kəlməsi qəlbi deşdi.
Aylar, illər gəlib keçdi,
Səndən cavab gözləyirəm.
Səndən sevgi sezməyirəm,
Soyuqluqdan bezməyirəm.
Neyləyim ki, dözməyirəm,
Səndən cavab gözləyirəm.
Mən eşqimdən yaralıyam,
Yaman səndən araləyam.
Bilməm hardan, haralıyam?
Səndən cavab gözləyirəm.
Bir süzəydim yerişini,
Seyr edəydim gülüşünü,
Gözləyirəm görüşünü,
Səndən cavab gözləyirəm.
Qapınızda bir veyiləm,
Bilki səsil mən deyiləm,
Məcnunların bax biriyəm,
Səndən cavab gözləyirəm.
“Hə” sözünə müntəzirəm,
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Mən uçuram, mən gəzirəm,
Eşq yolunda mən gəzirəm,
Səndən cavab gözləyirəm.
MƏNİM EŞQİM
Eşqim qəlbimin səsidi,
Şad günümdü, həm nəsidi.
Nəğməmin ən zil səsidi
Mənim eşqim, mənim eşqim.
Dünyaya sevincim, marağım,
Yazılmamış növrağım.
Xoş günlərim, xoş hicranım,
Mənim eşqim, mənim eşqim.
Tanrı verən səadəti,
Bu vergidi, ya adətdi?
Mənim üçün qiyamətdi
Mənim eşqim, mənim eşqim.
Bu taleyə bağlayandı,
Həm güləndi, ağlayandı
Məni necə anlayandı
Mənim eşqim, mənim eşqim.
Ömür verib hamımıza,
Şükür edək tanrımıza.
Hakim olub canımıza,
Mənim eşqim, mənim eşqim.
AY GÜLÜM
Sevişdik,
Döyüşdük,
Gülüşdük,
Ay gülüm.
Alışdıq,
Danışdıq,
Barışdıq,
Ay gülüm.
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Xoş günüm,
Səs, ünüm,
Gül, gülüm,
Ay gülüm.
Bax bəri,
Ay pəri.
Dilbərim,
Ay gülüm.
Baxışdıq,
Göz-gözə,
Danışdıq
Üz-üzə.
Gəl yarım,
İlqarım,
Vüqarım,
Ay gülüm.
Ay könlüm,
Ay qəlbim,
Öz gülüm,
Ay gülüm.
SÖZÜMƏ İNANARSAN?
Gözüm gözünə baxsa,
Sevgim qəlbinə axsa,
Könlüm sənə qonaqsa,
Sözümə inanarsan?
Eşqimi bəyan etsəm,
Sevgidən fəğan etsəm,
Əhdimi əyan etsəm,
Sözümə inanarsan?
Sevdiyimi çox desəm,
Özgələrə yox desəm,
Ayrılıqdan qorx desəm,
Sözümə inanarsan?
Eşqimizin gözüsən,
Dilimin xoş sözüsən,
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Desəm eşqin özüsən,
Sözümə inanarsan?
EŞQİMİZ
Görmüşəm,
Ürəyini
Bilmişəm
Sevmişəm.
Seyr edib
Dünyanı
Tapmışam
Dünyamı.
Ölərəm,
Dönmərəm
Yanaram
Sönmərəm.
Eşq uca,
Həm qoca,
Nur saça
Eşqimiz.
Günümüz
Olaydı
Kədərsiz
Nolaydı?
Sevgilim,
Öz gülüm
Sən məni
Sev gülüm.
Yolları
Açaram
Önündə
Naçaram.
Səninlə
Göylərə
Uçaram
Qaçaram.
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SƏNİNLƏYƏM
Üzdün məni
“Hə” deyincə
Bildi eşqi
Bakı, Gəncə.
Gündüz-gecə
Səninləyəm.
Mən xəlvətcə
Səninləyəm.
Mən xəlvətcə
İncə-incə
Lap ömrümcə
Səninləyəm.
Səni sevən
Varmı məncə?
Yoxdu sevən
Məndən öncə.
Qönçə-qönçə
Gül açıbdır
Bu eşqimiz
Əvvəl, öncə.
Gündüz-gecə,
Əvvəl, öncə,
Gün sönüncə
Səninləyəm.
Səndən əzəl
Varmı səncə?!
Səndən gözəl
Yoxdu məncə.

DUYURAM
Qəlbim məhək daşıdır,
Qəlblərin sirdaşıdır,
Bir güzgü tək görünür,
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Kim usta, kim naşıdır.
Niyyətini gözündən,
Danışılan sözündən,.
Yeişinin izindən
Mən duyuram, duyuram.
Biri susub lal olsa,
Ümidi xəyal olsa,
Sevgisi halal olsa
Mən duyuram, duyuram.
Qəm baxışlı bədbini,
Gülər üzlü nikbini,
Sevənlərin qəlbini
Mən duyuram, duyuram.
Kim hansı bir bürcdəsə
Doğulubsa duyuram.
Bir balaca büdrəsə
Mən duyuram, duyuram.
Gələcək fəlakəti,
Sevgidə xəyanəti,
Xoş günü, səadəti
Mən duyuram, duyuram.
BİLMƏM NİYƏ
Dünən axşam kənar keçdin,
Biganəydin biməm niyə.
Eşq şərbətin mənlə içdin,
Nə küskünsən, bilməm niyə.
Baxdım sənə mən doyunca,
Bir heykəldim yol boyunca,
Məni sandın bir oyuncaq
Nə küskünsən, bilməm niyə.
Xatirəmdə əbədisən,
Məni qəmə qərq edirsən,
Sən də məndən yan gedirsən,
Nə küskünsən, bilməm niyə.
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GÜLMƏDİM
Kədərimi bir kimsəylə bölmədim,
Çətin gündə sınmaq nədir, bilmədim.
Tab gətirdim, dərd əlindən ölmədim,
Mən ürəkdən ağlasam da, sevgilim,
Görən niyə bir ürəkdən gülmədim?!
Çox haqqımı tapdadılar dinmədim,
Cəhd etdilər söndürələr, sönmədim.
Kin-küdurət, məkr, riya bilmədim,
Hey ürəkdən ağlasam da, sevgilim,
Görən niyə bir ürəkdən gülmədim?!
Məhəbbətim dupdurudu, təmizdi,
Saf adamlar mənim üçün əzizdi.
Həmsöhbətim göy Xəzərdi-dənizdi.
Mən ürəkdən ağlasam da, sevgilim,
Görən niyə bir ürəkdən gülmədim?!
Gözlədiyim səadəti görmürəm,
Bəlkə elə evimdədir, bilmirəm.
Axıb gedir göz yaşımı silmirəm,
Mən ürəkdən ağlasam da, sevgilim,
Görən niyə bir ürəkdən gülmədim?!
SEVİNCİM
Təsadüfən görüşdük,
Hörmət göstərdin mənə.
Sevincimi bölüşdük,
Sevincim, ay Sevincim.
İlk görüşdən sevindik,
Sonra hər gün görüşdük,
Eşq uğrunda döyüşdük,
Sevincim, ay Sevincim.
Sən qəlbimin hakimi,
Dərdlərimin həkimi.
Gözəl yoxdur sən kimi,
Sevincim, ay Sevincim.
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Hər gün görsəm mən səni,
Darıxıram ertəsi.
Artır ömür həvəsi,
Sevincim, ay Sevincim.
Gözəllərin əzəli,
Bu dünyanın gözəli,
Eşq ətirli qəzəlı
Sevincim, ay Sevincim.
Sən yuxusan, röyasan,
Həqiqət, ya xülyasan.
Sevgi adlı dünyasan,
Sevincim, ay Sevincim.
Rast gələndə Sevincə,
Danışdım incə-incə.
Sevgi dedim mən öncə,
Sevincim,ay Sevincim.
Həm gündüz, həm də gecə,
Səni aldım mən vecə.
Bilsən sevirəm necə?
Sevincim, ay Sevincim.
Səadətim, sevincim,
Gözəllikdə birincim,
Mirvarisən, bir incim,
Sevincim, ay Sevincim.
Gəl görüşək xəlvəti,
Edək şirin söhbəti,
Sən duy Vüqar Əhmədi,
Sevincim, ay Sevincim.
07.01.2007
AY YEGANƏ MƏHƏBBƏTİM
Mənim sevgi sərvətimsən,
İlahi bir qüdrətimsən,
Həm şanım, həm şöhrətimsən,
Ay yeganə məhəbbətim.
Bu dünyada hər şey qoşa,
301

Fəqət sənlə mən baş-başa.
Görmədim ki könlüm çaşa,
Ay yeganə məhəbbətim.
Mən müttəhim, sən də hakim,
Mən mərizəm, sən də həkim.
Allah verib eşqə hökm,
Ay yeganə məhəbbətim.
Allah da bir, dünya da bir,
Mən gördüyüm röya da bir,
İldə, gündə, ayda da bir.
Ay yeganə məhəbbətim.
Dünya tənha, təki mənəm,
Sevincim yox, dərd çəkənəm.
Mən Qədr ağacı əkənəm,
Ay yeganə məhəbbətim.
Eşq yolunda çəkdim zillət,
Sevincimlə görüş xəlvət.
Yeganədi Vüqar Əhməd,
Ay yeganə məhəbbətim.
11.03.2007
SƏN VƏFALI YARIM OL
Nə yağışım, qarım ol,
Nə kamanım, tarım ol,
Nə dövlətim, varım ol,
Sən vəfalı yarım ol.
Sən göylərdən gəlmisən,
Kədərimi silmisən,
Ömrümə nur vermisən,
İlqarım, vüqarım ol.
Dünyamız od içində,
Eşq şərbətin içəndə,
Qalmadım yad içində,
Gülüm, həm gülzarım ol.
İki bədən, bir canıq,
Bir yatıb, bir oyandıq,
302

Vahid Azərbaycanıq,
Vətən sən dildarım ol.
28.01.2010
BU NƏĞMƏ
Oxuduğum bu nəğmə,
Sevənlərin nəğməsi,
İki qəlbin bir səsi,
Bir şairin töhfəsi.
Oxuduğum bu nəğmə,
Məhəbbət təranəsi,
Həm sevinci, kədəri,
Həm bəmi, həm zil səsi.
Xoş ətirli bir güləm,
Nəğmə deyən bir diləm,
Dinləyin siz nəğməmi,
Silin kədəri, qəmi.
Sevincdən oxuyuram,
Mən çələng toxuyuram,
Ürəyimin telləri,
Özü saydı elləri.
Oxuduğum bu nəğmə,
Avaz üstə sözümdü.
Vətən nəğməsidir bu,
Azərbaycan gözümdü.
07.02.2010
SƏNİ XOŞBƏXT EDƏRƏM
Gözlərin mavi dəniz,
Ləpələr qəlbi yuyar.
Canın canımdan əziz,
Gözün gözümü duyar.
Qəlbin qəlbimə məhrəm,
Sənə alqış edərəm,
Səni görməyə göyə
Pay-piyada gedərəm.
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Görməsəm səni əgər,
Həsrət qəddimi əyər.
Zər qədrin bilər zərgər,
Səni xoşbəxt edərəm.
Mənim ol, sən mənim ol,
Səadətə gedir bu yol.
Anama sən gəlin ol,
Səni xoşbəxt edərəm.
SƏN İMİŞSƏN
İndi oldu mənə bəlli,
Sözümün sonu, əvvəli,
Qızıl gövhəri, ləli
Sən imişsən, sən, deməli.
Dost tapmadım heç əməlli,
Yalnız sənə dedim: -bəli.
Eşqimin polad təməli
Sən imişsən, sən, deməli.
Bəxt belədi, neyləməli,
Ağlamalı, ya gülməli.
Bu dünyada tək sevməli
Sən imişsən, sən, deməli.
Əsdi xəfif bahar yeli,
Qar əridi, gəldi seli.
Sevindirdi bütün eli,
Sən imişsən bahar yeli.

DUET
Qız
Gəl inanma fırıldağa, falçıya,
Qız qaldıqca qızıllaşar, ləlləşər,
Könül verməz zurnaçı, halvaçıya,
Qız qaldıqca günbəgün gözəlləşər.
Oğlan
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Önəmlidir dədə sözü, qurban sənə,
Müğənniyəm söyləyirəm hey can sənə.
İlk görüşdən necə oldum heyran sənə,
Zurnaçı da, halvaçı da qurban sənə.
Qız
Atam deir müğənnilər şorgöz olur,
Sən sevdiyin gözəllər də göygöz olur,
Sənin qıza vurulmağın çox tez olur,
Çoxlarına sən demisən “qurban sənə”.
Oğlan
Tapmışammı bu canımı mən küçədən,
Hər yetənə bu canımı qurban deyim?
Bir namuslu qız seçmişəm bu ellərdən,
Gəlin köçsün o evimə, mən “can” deyim.
Qız-oğlan
Məhəbbəti ucuz tutma,bil qədrini,
Sevgilinin çox əziz tut sən xətrini.
Vüqar Əhməd bizə yazıb hər sətrini,
Bu nəğmə də sevənlərə bir yadigar.
GÖZƏL GÖRDÜM
Gözəl gördüm, məhəbbətə dözümü yox,
Bir görkəmi, bir də gözəl adı var.
Danışmağa, dinləməyə sözü yox,
Sevilməyə hərarəti, odu var.
Gözəl gördüm gözəllikdə birinci,
O sevirmiş bir cavanı, bir gənci.
İndi bilmir o gənc olub neçənci,
Ağılda yox, gözəllikdə adı var.
Gözəlliyin daxili var, zahiri,
Cəlb eləyib bəstəkarı, şairi.
İncə gözəl gözəllərin mahiri,
Taleyində bir uçağan atı var.
Gözəl gördüm bilir qiymət, qədrini,
Bu dünyanın qoxusunu, ətrini.
Əzbər deyir Vüqarın hər sətrini,
Bu qəlbimdə imzası var, adı var.
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Gözəl gördüm iç dünyası bir aləm,
İstədim bir xoş söz deyəm, bir dinəm.
Ha çalışdım alışmayam, mən sönəm,
Gözəlliyin ləzzətli dadı var.
ƏTRİNİ DUYDUQ
Dünyaya yük deyil, olduq yaraşıq,
Dünya məşuq oldu, biz sevən aşiq.
Sarıldıq torpağa, olduq sarmaşıq,
Vətən sevgisinin ətrini duyduq.
Ümid işığından tutub yapışdıq,
Dərd-qəmdən qaçmağa min yol çalışdıq,
Sevgi alovunda yandıq, alışdıq,
Əsiri-eşq olduq, sanki qul olduq.
Sevgidən sevindik, qəmdən yorulduq,
Su içrə alışan, yanan od olduq,
Tez solan çiçək tək saralıb solduq,
Həyat acısından əbədi doyduq.
MAVİ GÖZLÜM
Məhəbbətin, taleyin
Mənimlə yazıldı.
Saçların, hər bir telin
Zərlidi, qızıldı.
İşvə-naz incə-incə,
Gözlərdə var düşüncə,
Mavi dünyadır məncə,
İstəklim, mavi gözlüm.
Mavilik çox yaraşır,
Gözəlliyi görəndə
Bu gözlərim qamaşır,
İstəklim, mavi gözlüm.
Göz mavi, üzüm bəyaz,
Qəlbimə gəlibdi yaz.
Həsrət nə çox, günüm az,
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İstəklim, mavi gözlüm.
Gözlərini görəndən
Dünyamı mavi saydım.
Sevilməyi biləndən,
İstəklim, mavi gözlüm.
Səmaya gəl köçək biz,
Əbədi bir olaq biz.
Olaq mavi dünyada,
Olaq mavi röyada.
Göylərin xanımı ol,
Istəsən canımı al.
Könlümdən qəlbimə yol,
İstəklim, mavi gözlüm.
EŞQİNƏ QILDIM SƏCDƏ
Ruhlandım, gəldim vəcdə,
Eşqinə qıldım səcdə.
Eşqin bu qəlbimdədi,
Eşqinə qıldım səcdə.
Eşq sultanı, xaqanam,
Namaz üstəymiş anam,
Çıxmasın taleyimə,
Mən eşqinə möhtacam.
Eşqə səcdə qılanda,
Düşünmə yalvarıram.
Sevgidən aram-aram
Sənlə həmyar olanda.
Tükəndi səbr, qərarım,
Günüm, gülüzlü yarım,
Könlündən ver könlümə,
Sahibi-ixtiyarım.
Saf eşqim, müqəddəsim,
Qəlbə yaxın bir kəsim,
Xoş günlərim, xoş səsim,
Mən eşqinə möhtacam.
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GÖZLƏDİM, SƏN GƏLMƏDİN
Mən yolunu gözlədim,
Gözləməkdən bezmədim.
Gəlişini izlədim,
Gözlədim, sən gəlmədin.
Həmin yol, həmin küçə,
Dayanmışam səssizcə,
Kaş burdan yarım keçə,
Gözlədim, sən gəlmədin.
Evinizin önündə,
Məhəllənin tinində,
Leysan yağışlı gündə
Gözlədim, sən gəlmədin.
Telefona gəlmədin,
Səsimi eşidəndə
Danışmadın, dinmədin,
Gözlədim, sən gəlmədin.
Haraları gəzmədim?!
Ləpirini izlədim,
Ayrılığa dözmədim,
Gözlədim, mən gözlədim.
RAHAB TƏSNİFİ
Qəlbimdə var bir ehtiyac,
Oldum fəqət sənə möhtac.
Sevdim, gülüm, sevdim səni,
Gəl qəlbini aç, mənə aç.
Könlünü ver mənə,ey yar,
Ürəyimə bir işıq saç.
Yerdə gəzək, göyə uçaq,
Eşqin olsun başıma tac.
Dərd əlindən xəstələnsəm,
Gəl dərdimə, sən ol əlac.
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Ömür nağıl, ömür muğam,
Biz Rahaba olduq möhtac.
Çingiz qardaş, ey ahəngsaz,
Vüqar Əhmədə var ehtiyac.
KÖNÜL BAĞLA
Bayırda sazaqdı, qəlbimdə quraq,
Qəlbimə sən su ver, xoş həyat quraq.
Biz bütöv yarandıq, deyilik qıraq,
Mənə könül bağla, könül bağışla.
Çalışma eşqindən düşüm didərgin,
Beşgünlük dünyanı keçirmə qəmgin.
Ləli-cəvahirdən eşqdir zəngin,.
Mənə könül bağla, könül bağışla.
Gözlərin gözümdə izini qoysun,
Dilin dilimdə xoş sözünü qoysun,
Bu tale evimə özünü qoysun,
Mənə könül bağla, könül bağışla.
Biz sevək, sevilək, dünyanı duyaq,
Gecə də günümüz qoy keçsin oyaq.
Bizim də ömrümüz keçsin bu sayaq,
Mənə könül bağla, könül bağışla.
EŞQ ULDUZUM
Yandım siqar tüstüsü tək,
Halqa-halqa dumanlar tək,
Uçan dumanlı zəncir tək
Uçdun göyə, qaldı izin.
Gözlərim səni axtarır,
Gah itirir, gah da tapır,
Bu gözlərim sənlə yatır,
Nəbzi vurur qəlbimizin.
Dünyamız təkdi, tənhadı,
Bax mən də tənha dünyayam.
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Görünsən göyün üzündə,
Səninlə qoşa dünyayam.
Soyuq deyil, qəlbim sıcaq,
Məhəbbətim qucaq-qucaq,
Gəl səninlə aya uçaq,
Göyə tutaq üzümüzü.
Sən aynaydın sənə baxıb
Saçlarımı darayırdım,
Yer üzündən qopub-qopub,
Elə səni arayırdım.
Taleyimin sən rəngisən,
Bir məhəbbət çələngisən,
Gəzdim səni buludlarda,
Sordu səni buludlar da.
Göstərdilər bir ulduzu,
O ulduz da sən imişsən.
Saf eşqli ulduzumun,
Eşq ulduzu sən imişsən.
SÖYLƏYİM
Piyada gedirəm küçədə qənbər,
Uzaqdan gəlirdi o nazlı dilbər.
Heyf ki, deyildim dilli-dilavər,
Mən ona eşqimi deyim, söyləyim.
Bir ildi görürdüm onu orada,
Cəsarət tapırdım hərdən arada.
Dil topuq çalırdı yenə burada,
Mən ona eşqimi deyim, söyləyim.
Bir axşam anama bu sirri açdım,
Atama deyəndə utanıb qaçdım.
Ürəyim yerindən oynadı, uçdu,
Mən ona eşqimi deyim, söyləyim.
Sanki bir Məcnundum, Leyli sən idin,
Elçilər xoşhallı, xeyli şən idi.
Dedilər onun da meyli sən idin,
Mən ona eşqimi deyim, söyləyim.
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DANIŞ BİR AZ
Nə susursan,
Düşünmə ki,
Sən udursan,
Danış bir az.
Dərddən betər,
Susdun yetər.
Qəlbi didər,
Danış bir az.
Hava yağış,
Mənlə baxış.
Eşqdən danış,
Danış bir az.
Heç olmazsa
Kədər qəmdən,
Zildən, bəmdən
Danış bir az.
Susma danış,
Sən Allahın,
Mənlə barış,
Danış bir az.
Xoş halətlə,
Məlahətlə,
Bir söhbətlə
Danış bir az.
QIZ SEVƏNDƏ NEYLƏSİN
Mən sevirəm, o sevmir.
Ona yalan sevgimi
Bir kəs söyləmir, demir,
O bilmir sevdiyimi.
Qız sevəndə neyləsin,
Bunu kimə söyləsin?
Sevdiyi də bilməsin?
Bir kəs söyləmir, demir,
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Oğlan sevib-sevəndə
Eşqini bəyan edər.
Qızlar eşqə düşəndə
Deməkdən həya edər.
Mən də sevirəm axı,
Eşqi, məhəbbətimi
Bildirməliyəm axı,
Eşqin qəbahətini.
GÖZƏLSƏN
Gözəldən də gözəlsən,
Çox gözəlsən, gözəlım.
Bənövşəsən, laləsən.
Gözəl yoxdu üstünə,
Çox gözəlsən, gözəlim.
Özün başqa bir aləm,
Halın başqa bir gözəl.
Salırsan haldan-hala,
Sən bulaqsan, laləsən.
Çox gözəlsən, gözəlim.
Qanım, canım, gözəlim,
Gözəllikdə əzəlim.
Hər dərdinə dözəlim,
Sənlə birgə, gözəlim.
Çox gözəlsən, gözəlim.
ƏZİZİM
Gur çağlayan dənizim,
Ağ buluddur bənizin,
Taleyimdə var izin,
Əzizimsən, əzizim.
Sən ömürlük yarımsan,
Eşqdə havadarımsan.
Çiçəkli baharımsan,
Əzizimsən, əzizim.
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Sən tək çiçəklər solmaz,
Səni sevən qocalmaz,
Sevən sevəni yormaz,
Əzizimsən, əzizim.
Səsin hey qulağımda,
Eşqin bu dodağımda,
Məhəbbət bulağında
Əzizimsən, əzizim.
Göydən gələn mələksən,
Həzin mehli küləksən,
Dünya, cahan deməksən,
Əzizimsən, əzizim.
SEVDİM MƏN SƏNİ
Sən çox önəmli,
Ay xoş qədəmli,
Səni görəli
Sevdim mən səni.
Ətirli gülüm,
Günaydın, gülüm,
Ən gözəl gülüm,
Sevdim mən səni.
Qəlbin incədi,
Fidan, qönçədi.
Eşqin öncədi
Sevdim mən səni.
Sən ixtiyarım,
Sevgili yarım,
Enməz vüqarım,
Sevdim mən səni.
Şirin bir sevdam,
Qadanı allam,
Aşiqin ollam,
Sevdim mən səni.
Müntəzir durdum,
Eşqə qul oldum,
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Sevgilim, yavrum,
Sevdim mən səni.
SEVƏNLƏRİN
Yaddan çıxır sevənlərin dərd-qəmi,
Kim deyir ki, sevənlərin var qəmi?
Yetişəndə vədəsiz görüş dəmi,
Görüşəndə dünya olur sevənlərin.
Sönməyəcək ömür boyu bu ehtiras,
Qəlbən sevmək olacaqdır onlara xas.
Bu görüş tək unudulmaz görüş olmaz,
Görüşəndə dünya olur sevənlərin.
Bəylə gəlin toy libası geyinəndə,
Ana, ata oğul, qızla öyünəndə,
Bu cavanlar varlığına sevinəndə,
Görüşəndə dünya olur sevənlərin.
Vaxt ötüşür, oğul-uşaq yetirilər,
Doğmaları, qohumları itirirlər.
Bax beləcə ömrü sona yetirirlər,
O dünyada dünya olur sevənlərin.
EŞQİM, SEVGİM, MƏHƏBBƏTİM
Sevgi deyil bir əyləncə,
Nə xəyaldı, nə düşüncə,
O yaranıb əvvəl, öncə,
Eşqim, sevgim, məhəbbətim.
Həyatımdı can cövhərim,
Ən qiymətli bir gövhərim,
Nazənindi o dilbərim,
Eşqim, sevgim, məhəbbətim.
O sönəndə artır qəmim,
Mənim odur səltənətim.
Vardır eşqə itaətim,
Eşqim, sevgim, məhəbbətim.
Sən təbibsiz əlacımsan,
Ömür boyu ehtiyacım,
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Varlığına çox möhtacam,
Eşqim, sevgim, məhəbbətim.
EŞQ BAĞINDA
İlham gəlir, qələm coşur, eşq bağında,
Arzularım hey çağlayır, eşq bağında.
Nəğmə yazdım, şeir dedim, eşq bağında,
Yorulmadım, usanmadım, eşq bağında,
Xəyal oldum, ümid kimi, eşq bağında,
Mən sevildim, həm də sevdim, eşq bağında.
Nəğməm mənim, ey yar, eşq bağıdır,
Vüqar yazdı, vəsf elədi, eşq bağında.
QƏRİBSƏDİM, SEVGİLİM
Qərbsədim telinə,
Bal qoxuyan dilinə.
Nərmənazik belinə
Qəribsədim, sevgilim.
Sən güldən də incəsən,
Xoş röyalı gecəsən.
İndi bilməm necəsən,
Qəribsədim, sevgilim.
Yaşamağım əlində,
Ölməyim də əlində.
Qəlbim sevgi dəmində,
Qəribsədim, sevgilim.
Xəyal səni qoxular,
Könlüm sənlə yuxular.
Çin olaydı yuxular,
Qəribsədim, sevgilim.
Cadugər baxışların,
Məni salıb tilsimə.
Yağan yaz yağışları
Səs verirdi səsimə.
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SƏNƏ OLAN SEVGİMİ
Səni qəlbim gözlədi,
Gözləməyə dözmədi.
Fəqət sənə demədi
Sənə olan sevgimi.
Sadiqdir diləyində,
Gəzdirdim ürəyimdə,
Gözümün bəbəyində
Sənə olan sevgimi.
Daim səni izlədi,
Sənin kölgəni gəzdi.
Sözlə heç vaxt demədi
Sənə olan sevgimi.
Sənə olan sevginin
Ləzzəti bir dünyadı.
Sənə olan sevginin
Özü sonsuz röyadı.
BİLİRSƏN
Ürəyini ürəyimlə duyuram,
Təbəssümlə sən üzümə gülürsən,
Əllərini əllərimlə duyuram,
Sevdiyimi bilirəm ki, bilirsən.
Biz susuruq, baxışlar hey danışır,
Vücudumuz eşq odundan alışır,
İkimiz də həm küsür, həm barışır,
Sevdiyimi bilirəm ki, bilirsən.
Nə sən, nə mən bir “sevirəm” demədik,
Heç birimiz baçqasını sevmədik,
Hey baxışdıq, saatlarla dinmədik,
Sevdiyimi bilirəm ki, bilirsən.
Sevdiyini bil ki, mən də bilirəm,
Arzuları sənin ilə bölürəm,
Xoş günləri xəyalımda görürəm,
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Sevdiyimi bilirəm ki, bilirsən.
Bu eşqimiz qıfıllanıb dodaqda,
Eşq ətri var gözümüzdə, yanaqda,
Bir gün gələ yaşayaq bir otaqda
Sevdiyimi bilirəm ki, bilirsən.
09.09.08

СЯНСИЗ
Сяни итиряндян дейилям гямсиз,
Эюзлярим йашлыдыр, олмайыр нямсиз,
Хяйалым яксинля данышыр сяссиз,
Сянли эцнляримя щясрятям сянсиз.
Айыра билирдин щаггы-нащаггы,
Йцксякдя дурурду аталыг щаггы.
Инди сянсиз гойдун нечя ювлады,
Сянли эцнляримя щясрятям сянсиз.
Ювладлар эюзцмдя неъя лязизди,
Ишин дя евин тяк сяня язизди.
Хязяр гярибсяйир, дарыхыр сянсиз,
Сянли эцнляримя щясрятям сянсиз.
Саьлыьында билди сянин гядрини,
Анам язиз тутур щяр вахт хятрини.
Оьлундан алырлар сянин ятрини,
Сянли эцнляримя щясрятям сянсиз.
SEVMİŞƏM
Xoş güllərin ətrini,
Gözəllərin xətrini,
Nəğmələrin sətrini
Mən ürəkdən sevmişəm.
Zərb-məsəl deyimləri,
Əsgəri geyimləri,
Ədəbi elmləri
Mən ürəkdən sevmişəm.
317

Bir kəs yalan demirsə,
Ana üçün əsirsə,
O Vətəni sevirsə,
Mən ürəkdən sevmişəm.
Sevirəm sevənləri,
Düz sözü deyənləri,
Torpaqçün ölənləri
Mən ürəkdən sevmişəm.
EŞQƏ SALDI
Əllərinin hərarəti,
Həzin səsin təravəti,
Xoş sözlərin lətafəti
Eşqə saldı məni bir gün.
Baxışların itaəti,
Ürəklərin qənaəti,
Ürəyimə səyahəti
Eşqə saldı məni bir gün.
Unutmaram çəmənliyi,
O gözəlin dəcəlliyi,
İlahidən gözəlliyi,
Eşqə saldı məni bir gün.
Budur mənim səadətim,
Şirin sevdam, məhəbbətim.
Məhəbbətə sədaqətim
Eşqə saldı məni bir gün.
ÇƏKƏN YOXDU NAZIMI
Bu ürəyim necə yanır hamı üçün,
Gözüm yaşsız, ağlayıram için-için.
Mənim üçün ağlayan yox görən neçin?
Çəkən yoxdur, Allah, mənim bir nazımı.
Çörəyimin duzu yoxdur niyə, görən?
Tapmayıram canı-dildən bir “can” deyən.
Haqq naminə yüz danışan, düz söyləyən,
Çəkən yoxdur, Allah, mənim bir nazımı.
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Tutalım ki, ağlayıram, sızlayıram,
Qaysaqlanmış yaraları duzlayıram.
Od-alovun içində mən buzlayıram,
Çəkən yoxdur, Allah, mənim bir nazımı.
Bu dövranda nə müdrikəm,nə divanə,
Oğul gərək yıxılmaya, bərk dayana,
“Vüqar Əhməd” çox yetirib bu zamana,
Çəkən yoxdur, Allah, mənim bir nazımı.
ATA BİLDİNMİ?
Günəş şüa saçır, sən parlayırsan,
Ayın işığında tel darayırsan.
Bilmirəm məni sən hey arayırsan,
Axtara-axtara tapa bildinmi?
Sevgi qığılcımı vücudu odlar,
Sevən baxışlardan gözlərin ağlar.
Səni Məcnun bilir doğmalar, yadlar,
Bu doğma, yadaları ata bildinmi?
Sevgidən vücudum od tutub yanar,
Bu ilıq hissləri öncədən qanar.
Gecə yastığıma intizar qonar,
Sevən anlarında yata bildinmi?
BİLDİ MƏNİM EŞQİMİ
Duman gələr, çən gələr,
Dünya bizə gen gələr.
Sevgililər görüşə
Gülər üzə, şən gələr.
Göydən üç alma düşər,
Yarım hər üçün dişlər.
Nəfsinin çoxluğundan
Dişləri bir-bir düşər.
Qarşımda Leyla durdu,
Baxışımdan yoruldu.
Nəzərlə qarşılaşdı,
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Büllurlaşdı, duruldu.
Tütək çalır nə qəmli,
Sevincdən gözüm nəmli.
İlahi, bu nə səsdi?
Nə zil deyil, nə bəmdi.
Gözlərində sevgi var,
Birdən əsdi gilavar.
Xəzrinin yeli çılğın,
Gilavarda ümid var.
Sevgi candan axan qan,
Möhtacdı hər bir insan.
Bildi mənim eşqimi
Vətənim Azərbaycan.
SƏNİ GÖRƏNDƏ
Göründün gözümə bir xəyal kimi,
Busələr şirindi şəkər-bal kimi.
Gözlər pıçıldaşır, mənsə lal kimi,
Müntəzir dururam səni görəndə.
Yuxumda da fəqət səni görürəm,
Ətirli saçını qucub hörürəm.
Canım əldən gedir, vallah ölürəm,
Sevgilim, mən səni, səni görəndə.
Mənalı gözlərin bir piyalədir,
Kipriklər qıvrılmış qara lalədir.
Qəlbin qəlbim kimi saf şəlalədir,
Mən səndən doymuram səni görəndə.
Mənimçin dünyanın sənsən gözəli,
Ən ustad ədibin sənsən qəzəli.
Görüşlər sevgili, bir az məzəli,
Sevgilim, mən səni, səni görəndə.
NƏ GÖZƏLDİ
Gözlərimə görünəndə bir afət,
İçərimdə sanki qopdu qiyamət,
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Qonşumuzda qurulmuşdu ziyafət,
Nə gözəldi səni sevən, görən gün.
Toy günündə çalınanda “Vağzalı”
Xəyalımda sən gəlindin, mən də bəy.
Məhəbbətlə dolu idi toy zalı,
Nə gözəldi səni sevən, görən gün.
Axund, molla bizə kəsdi bax, kəbin,
Hamı dedi eşqimizə yüz amin.
Xoşbəxtliyə yaranmışdı hər zəmin,
Nə gözəldi səni sevən, görən gün.
Faytonçudan alıb tutdum yüyəni,
Sevgilimə dedim qəlbim deyəni.
Geydim eldə dədəm-babam geyəni,
Nə gözəldi səni sevən, görən gün.
MƏN DƏ SƏNSİZ, SƏN DƏ MƏNSİZ
Niyə küsdü məndən rüzgar,
Xəzri əsdi, ya gilavar?
Ayrı düşdü yarından yar,
Mən də sənsiz, sən də mənsiz.
Ömrün yolu hamar deyil,
Sənsiz boşdu gün elə bil.
Hey gəzirəm veyil-veyil,
Mən də sənsiz, sən də mənsiz.
Heç doymazdıq göy Xəzərdən,
Məst olardıq xoş sözlərdən.
Xətər gəldi bəd-nəzərdən,
Mən də sənsiz, sən də mənsiz.
Seyr edərdik dağ başını,
Qartalların yarışını.
Dağlar gəzir sirdaşını,
Mən də sənsiz, sən də mənsiz.
Gecələr Ay-gur işığım,
Gündüzlər ay yaraşığım.
Aşkarlandı naşılığım:
Mən də sənsiz, sən də mənsiz.
321

Allah qoysa barışarıq,
Ötən gündən danışarıq.
Qalmamağa çalışarıq,
Mən də sənsiz, sən də mənsiz.
MƏN SƏNDƏ TAPMIŞAM MƏHƏBBƏTİMİ
Qəmlətmə könlümü, qırma qəlbimi,
Gətirmə kədərin üstə qəmimi.
Səninlə duymuşam sevda dəmini,
Mən səndə tapmışam məhəbbətimi.
Sən oldun qəlbimə əbədi sakin,
Sevmədim kimsəni, inan, sən təkin,
Toxunma qəlbimə, dayan, bir çəkin,
Mən səndə tapmışam məhəbbətimi.
Bil ki, özümdən çox səni istərəm,
Səni əzizlərəm gündə min kərəm.
Nə sən Əsli olma, nə də mən Kərəm,
Mən səndə tapmışam məhəbbətimi.
Zəhərin üstünə şəkər, bal tökək,
Qanqalları qırıb qızılgül əkək.
Uca Allahımız olacaq kömək,
Mən səndə tapmışam məhəbbətimi.
SEVİNDİR MƏNİ
Bir şirin söz ilə gəl dindir məni,
Sevinmək istərəm, sevindir məni.
Qəlbimin səsiylə isindir məni,
Sevinmək istərəm, sevindir məni.
Sevginlə gəl son qoy tənhalığıma,
“Sevirəm” -pıçılda sən qulağıma.
Eşqin izi düşsün bu yanağıma,
Sevinmək istərəm, sevindir məni.
Məhəbbətlə gəlib oxşa ruhumu,
Gəlişin gerçəkmi, yoxsa yuxumu?
Qoy sənə danışım, sən yoz yuxumu,
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Sevinmək istərəm, sevindir məni.
Sevginlə sevindir, sevindir məni.
Sevgini sevəndən səni sevmişəm.
Sevginlə, sözünlə sevmişəm səni,
Sevinmək istərəm, sevindir məni.
Sevə-sevə gedək, gəzək dünyanı,
Gəl qoy əziz tutaq bu gözəl anı.
Məhəbbət yaşadır hər bir insanı,
Sevinmək istərəm, sevindir məni.
BARIŞ, MƏNİMLƏ BARIŞ
Barış, mənimlə barış,
Kimə lazım bu savaş.
Boş yerədi bu təlaş,
Duyursan məni yanlış.
Əvvəlcə çox sıxıldım,
Sanki dağdan yıxıldım,
Vallah, yandım-yaxıldım,
İndi artıq yoruldum.
Çox çəkdi bu yalvarış,
Paqxıllar edib qarğış,
Göydən yağır ağ yağış,
Barış, mənimlə barış,
Mənasızdı yaşamaq,
Gözlərimdə həyatım
Görünür mənə yamaq,
Barış, mənimlə barış.
BİLƏ-BİLƏ
Bir dönüb baxaydın hər aya, ilə,
Ötən günlərimi sən silə-silə.
Mənə qəsd edirsən hey gülə-gülə,
Toxunma qəlbimə sən bilə-bilə.
Göz yaşlarım döndü gur çaya, selə,
Sənin məhəbbətin beləymiş, belə.
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“Yox" sözün eşidib düşmüşəm dilə,
Toxunma qəlbimə sən bilə-bilə.
Toxunma sızlayan Məcnun qəlbimə,
Sənə güvənirdim-mən öz Leylimə.
Gözümdə göz yaşım bax gilə-gilə,
Toxunma qəlbimə sən bilə-bilə.
Qəsd etdin həm mənə, həm bir nəsilə,
Qatmadın səsini mənim səsimə.
Nələr çəkdiyimi sən bilə-bilə,
Toxunma qəlbimə sən bilə-bilə.
Ay gülüm,hörmət et bu xalqa,elə,
Yaman inadkarsan, nə olub belə.
Bircə “hə” sözünü çalaq qələbə,
Toxunma qəlbimə sən bilə-bilə.
MƏHƏBBƏTİMDİ
Yetişir göylərə kədərim, ahım,
Necə narahatdır varlığım, ruhum,
Gözə görünməzdir mənim pənahım,
Mənə həyat verən məhəbbətimdi.
Bu eşqin bu günü, həm sabahıyam,
Sevən aşiqlərin həm pənahıyam.
Şirin nəğmələrin qibləgahıyam,
Mənə həyat verən məhəbbətimdi.
Var-dövlət mənimçün nədir-məhəbbət,
Dünyada hər şeyə qadir məhəbbət,
Payıma düşübdür nadir məhəbbət,
Mənə həyat verən məhəbbətimdi.
Yetişmir göylərə kədərim, ahım,
Sənsiz narahatdı ruhum, Allahım,
Ey gözə görünməz, sənsən pənahım,
Mənə həyat verən məhəbbətimdi.
Gəzdik bu dünyanı etdik səyahət,
Haqqı da sevgidə tapdıq nəhayət.
Xəyanət bilərmi bu Vüqar Əhməd?!
Ona həyat verən məhəbbətimdir.
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EŞQ NƏĞMƏSİ
Nə tez düzəlt, nə də elə qələti,
Yersiz dinsən, sənə gələr töhməti.
Aşıqlardan əsirgəmə xələti,
Şöhrətini qoy yaysınlar hər yana,
Ehtiram et səni seçib-sayana.
İgid çıxır şuluq salan dəcəldən,
Yara alma, hər yan ötən gözəldən.
Ömrə işıq məhəbbətdir əzəldən.
Təmiz eşqin qoy yayılsın hər yana,
Sevgilinlə qoşa dayan yan-yana.
Sevgilinin həmişə bil qədrini,
Ömrün boyu bir gülün al ətrini.
Sevgilinin əziz tutub xətrini,
Bir aşiq tək sədan çatsın hər yana,
Oğul istər, eşq yolunda dayana.
Ay sevginin, məhəbbətin nəhəngi,
Özünü say bu dağların pələngi.
Hədiyə et çiçəklərdən çələngi
Bir açiq tək sədan çatsın hər yana,
Eşqin dönsün Xəzər boyda ümmana.
BİLMƏDİN
Mən eşqimi söyləmədim, utandım,
Tək qalanda utanmaqdan usandım.
Qəlbi deyir sənin üçün yarandım,
Sənə olan məhəbbəti bilmədin.
Hərdən elə sanıram ki, duyursan,
Baxışınla kədərimi yuyursan.
Ay biganəm, sən dərimi soyursan,
Sənə olan sədaqəti bilmədin.
Anırsanmı səni sevən bir kəsi?
Duyursanmı, eşq ətirli bir səsi?
Ay ömrümün, ay qəlbimin bircəsi,
Mən düşdüyüm qiyaməti bilmədin.
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Yuxularda görüşürəm səninlə,
Xəyallarda öpüşürəm səninlə,
Ürəyimdə döyüşürəm səninlə,
Məndə olan dəyanəti bilmədin.
Kipriklərin qıvrım-qıvrım qıvrılıb,
Qaşın-gözün gözəllikdən yoğrulub,
Sənin bəxtin mənim üçün doğulub,
O gələcək səadəti bilmədin.
“Mən sevirəm”, söyləmədim, demədim,
Səni görcək danışmadım, dinmədim,
Sənsiz keçən günümə gün demədim,
Sənə olan itaəti bilmədin.
Baxışınla məni vurur ildırım,
Bir əlçatmz zirvəsən sən-sıldırım.
İstəyirəm var səsimi qaldırım,
Sənə olan məhəbbəti bilmədin.
EŞQİN ZARAFATLARI
Gözəldən də gözəlsən,
Sevgilimsən, mələyim.
Eşqin yandırdı məni,
Ahdan yanar fələyim.
Məhəbbətin rübabdır,
Məni sevsən savabdır,
Sənə aşiq olandan
Mənim halım xarabdır.
Eşqin zarafatları,
Sonu gerçək, həqiqət,
Sənə olan eşqimə
Şübhə yox, əlbət, əlbət.
Sən evimə gələn gün
Quzu qurban kəsəcəm,
Taleyimi büsbütün
Sənə qurban edəcəm.
Eşqindən etdim fəqan,
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Getmə, gülüm, bir dayan.
Məhəbbət şahzadəsi,
Şahzadəsən, bir xaqan.
Səni görəndən bəri
Gözəlliyi anmışam,
Sən mələyim, sən pəri,
Odunda mən yanmışam.
GƏL, SEVGİLİM
Nəğmə

Sevdim səni, sevgilim, ay sevgilim, yar,
Sən də məni sev, gülüm, ay sevgili yar.
Bu qəlbim nəğmə deyir, gülüm, səni görəndə,
Taleyimiz qanad açır, gəl, sevgilim.
Səni sevir ürəyim, sənsən mənim gərəyim,
Sənsən mənim dirəyim, mənim diləyim,
Bilirdin gələrəm mən bir yaz axşamı,
Dünya gözəlləşəndə, gözəlləşəndə,
Sevən qəlblər köçərlər şeirləşəndə.
Taleyimiz qanad açır, gəl, sevgilim.
Saf eşqimiz işıq saçır, gəl, sevgilim.
SƏNSİZ SƏNİNLƏYƏM
Qumlu sahillərdə tək oturmuşam,
Yenə də xəyala, fikrə dalmışam,
Səni düşünmüşəm, səni anmışam,
Sənsiz, səninləyəm gecə, gündüz də.
Dənizə söylədi eşqi, sevgimi,
Ləpələr eşitdi mənim səsimi,
Dənizim duyurdu mənim qəlbimi,
Sənsiz, səninləyəm gecə, gündüz də.
Gecənin sükutu qəmləndirirdi,
Qağayı gülüşü şənləndirirdi.
Suallar içimi dilləndirirdi,
Sənsiz, səninləyəm gecə, gündüz də.
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Narın qum çınqıllar, balıqqulağı,
Sakitcə dinlərdi mən tək qonağı,
Dərddən islanırdı gözüm, yanağım,
Sənsiz, səninləyəm gecə, gündüz də.
Qumsal sahillərdə təkəm, tənhayam,
Gündüzlər günəşəm, gecələr ayam,
Yayda qarlı qışam, qışdasa yayam,
Sənsiz, səninləyəm gecə, gündüz də.
Gözümə göründü uzaqdan bir qız,
Dəniz sahilində biz idik yalnız.
Buludlu bir göydə sanki tək ulduz,
Sənsiz, səninləyəm gecə, gündüz də.
Yaxına gələndə gördüm sevgilim,
Sevincdən lal oldum, tutuldu dilim.
Mənim sorağıma gəlmişdi gülüm,
Sənsiz, səninləyəm gecə, gündüz də.
Baxışlar sevincdən fəryad qopardı,
İnanmazdım məni eşqim tapardı,
Axtaran-deyirlər, gəlib tapardı,
Sənsiz, səninləyəm gecə, gündüz də.
Öncə tufan qopdu, sonra da sükut,
Dəniz bizə dedi, keçmişi unut.
Bərk yağış başladı, gəl ucundan tut,
Sənsiz, səninləyəm gecə, gündüz də.
Dünya bizim idi, biz də dünyanın,
Çin oldu axırı şirin röyanın.
Qapımız döyüldü: -qalxın, oyanın,
Sənsiz, səninləyəm gecə, gündüz də.
Qoca balıqçıydı, koma onunmuş,
Bu xoşbəxt bir ocaq bu qocanınmış.
Bu qoca savablar çox qazanıbmış,
Sənsiz, səninləyəm gecə, gündüz də.
Bu tənha qocanın öpdük üzündən,
Xeyir-dua aldıq, hər bir sözündən.
Bir dünya dərd sezdik onun gözündən,
Sənsiz, səninləyəm gecə, gündüz də.
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Qanımız qaralar, dərd-qəm demədi,
Mənim taleyim də, ömrüm belədi.
Dənizi dost bildim mənə əbədi,
Sənsiz, səninləyəm gecə, gündüz də.
Kəbin kəsiləndə şahid qocaydı,
Bizimçün o qoca necə ucaydı.
Dünyada yeganə,vahid qocaydı,
Sənsiz, səninləyəm gecə, gündüz də.
Dəniz sahilində oğul-uşaqla,
Balıq şorba yedik taxta qaşıqla,
Qocanın otağı doldu işıqla,
Sənsiz, səninləyəm gecə, gündüz də.
Dadlıdır, babacan – söylədi oğlum,
Burda sona yetir mənim nağılım,
Vüqar Əhməd deyir, çaşmayıb ağlım,
Sənsiz, səninləyəm gecə, gündüz də.
BAĞIŞLA
Günahımı bəlkə yuyum yağışla,
Etiraf edirəm məsum baxışla,
Gərək üzr istəyəm sözlə, çıxışla,
Bağışla sən, günahımı bağışla.
Bica yerə dəymişəmsə xətrinə,
Ətrin hopub şerimin hər sətrinə,
Bağışla sən məhəbbətin xətrinə,
Bağışla sən, günahımı bağışla.
O düşməndi düşməniylə barışmaz,
Kin saxlamaq sevənlərə yaraşmaz,
Ətlə dırnaq ayırsan da ayrılmaz,
Bağışla sən, günahımı bağışla.
Bağışlayan, əfv edəndi Allahım,
Bağışla sən, xoş açılan sabahım,
Göydə Allah, yerdə sənsən pənahım,
Bağışla sən, günahımı bağışla.
Əvvəlki tək gülümsə gəl üzümə,
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“Can”-deyərəm bir cavab ver sözümə,
Hərarətlə, sevgiylə bax gözümə,
Bağışla sən, günahımı bağışla.
Nəyə görə ayrılığı dərd edək,
Sevgimizi büsələrə qərq edək,
Sayımızı biz iki yox, dörd edək,
Bağışla sən, günahımı bağışla.
Bağışlanmaz səhvim varsa, demərəm,
Xəcalətdən mən sağ ikən ölərəm,
Bilirsən ki, günah etdim bir kərəm,
Bağışla sən, günahımı bağışla.
Sevirsənsə qızışmağın tez soyar,
Sevişənlər bir-birinə göz qoyar,
Mən bilirdim eşqimizə göz dəyər,
Bağışla sən, günahımı bağışla.
GİZLİ MƏHƏBBƏTİM
Baxışlar sevişir, səssiz danışır,
Vücudum od tutur, eşqdən alışır.
Lal dilim sevgimi deməyir, çaşır.
Gizli məhəbbətim qəlbimdə qalır.
Sevgimiz bəllidir hər ikimizə,
Susmaq kədər olur tək özümüzə,
Xəyal hakim olur gözlərimizə,
Gizli məhəbbətim xəyala dalır.
Başıma haranın daşını töküm,
Gözümdən mən leysan yağışı töküm,
Eşqin ucbatından qul tək diz çöküm,
Gizli məhəbbətim canımı alır.
İntizar qalıram mən bir görüşə,
Adət eyləmişəm bu çür vərdişə,
Canımı verərəm bircə öpüşə,
Gizli məhəbbətim dərd, qəmə salır.
PIÇILTIYLA MƏN
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(nəğmə)

Göyərçin əlləri dəydi əlimə
Necə həsrət idim qönçə gülümə,
Bir kəlmə söz gəldi o an dilimə,
“Sevirəm” söylədim pıçıltıyla mən.
Necə yaraşırsan doğma elinə,
Tərif söyləmişəm sənin şəninə.
Anam da möhtacdır sən tək gəlinə,
“Sevirəm” söylədim pıçıltıyla mən.
Nəqarət:
Cadügar gözündən ovsunlanmışam,
Səsinin sehrindən bihuş olmuşam,
Nə vaxtdır çörəksiz, susuz qalmışam,
Sənin izlərinlə qidalanmışam.
Sən görməzsən məndən heç vaxt xəyanət,
Eşqimizə vardır məndə sədaqət,
Birdən sən söylədin: -ay Vüqar Əhməd,
“Sevirəm” söylədin, pıçıltıyla sən.
AŞİQ OLMUŞAM
Eşq şərbətini içmişəm,
Bir gözəli sevmişəm,
Demə eşqə düşmüşəm,
Bilin, aşiq olmuşam.
Təkdim, döndüm yalqıza,
Aşiq oldum bir qıza,
Bir sayrışan ulduza,
Bilin, aşiq olmuşam.
Sanki dünya sevinir,
Nəbzim tez-tez döyünür.
Qəlbim eşqdən öyünür,
Bilin, aşiq olmuşam.
Yoxdur kədərim,qəmim,
Duadadır əllərim.
Eşidin siz, ellərim,
Bilin, aşiq olmuşam.
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Həyat necə gözəldi,
Öncə sevgi əzəldi.
Azərbaycan bəzəndi,
Bilin, aşiq olmuşam.
31.12.2008
SƏN OYNA
(Məzəli mahnı)

Sən çaldın, mən oynadım,
Bəsdi, daha sən oyna.
Əylənməkdən doymadım,
Bəsdi, daha sən oyna.
Bilirsən ki, sevirəm,
Sən mənə qəsd edirsən.
Dirilirəm, ölürəm,
Neyləyim, məst edirsən.
İşvə-naz aşıb, daşır,
Eşqin göydə sayrışır.
Özün mənə yaraşır,
Bəsdi, daha sən oyna.
Gəl əl tutaq oynayaq,
Oynamaqdan doymayaq,
Yatmayaq, qalaq oyaq,
Bəsdi, daha sən oyna.
31.12.2008
MƏNİM GÖZÜMDƏ
Göz tapmadım gözün kimi,
Şəkər yoxdur sözün kimi.
Gözəl yoxdur özün kimi,
Mənim gözümdə, gözümdə.
Sevənlərin dəcəlisən,
Bir məhəbbət qəzəlisən.
Azərbaycan gözləlisən
Mənim gözümdə,gözümdə.
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Gözəllərin sonasısan,
Sən eşqimin soltanısan.
Eşq bağının aslanısan
Mənim gözümdə, gözümdə.
Taleyimdə izin qalıb,
Eşq ətirli sözün qalıb.
Gözlərində gözüm qalıb,
Mənim gözümdə, gözümdə.
AĞLAYIR GÖZÜM MƏNİM
Göy üzü heç olmasın
Yağmur, dumansız, çənsiz.
Necə gözüm dolmasın,
Ağlayır gözüm sənsiz.
Olaydı ürək qəmsiz,
Sızlayır qəlbim sənsiz.
Bir an görməsəm səni
Ağlayır gözüm sənsiz.
Sənsizlik böyük dərddi,
Hər dərdimdən betərdi,
Xəyalım səninlədir
Ağlayır gözüm sənsiz.
Qəribsəyibdi dağlar,
Gözlərim qalıb ağlar,
Həsrətin ilə çağlar,
Ağlayır gözüm sənsiz.
Fəqət, səni düşündüm,
Nə danışdım, nə dindim,
Gülməyir üzüm sənsiz,
Ağlayır gözüm sənsiz.
QƏŞƏNGİM
Gəl, et məni xoşbəxt,
Bəxtəvər olum gəl,
Allahım verib bəxt,
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Gəl, qəşəngim mənim.
Gəl, ey gülüzlü Leylam,
Gecə sənsizdi röyam,
Mənim əbədi dünyam,
Gəl, qəşəngim mənim.
Qəşənglər qəşəngi,
Gözəllik çələngi,
Dümağdı biləngi,
Gəl, qəşəngim mənim.
Bir bax mənə, ay qız,
Qoyma məni yalqız,
Sənsiz eşqim susuz,.
Gəl, qəşəngim mənim.
Bir bax mənə sarı,
Sevirəm mən səni,
İncitmə gəl məni,
Gəl, qəşəngim mənim.
Gəl öpüm yanaqdan,
Məst olum dodaqdan,
Çəkinmə qapıdan,
Gəl, qəşəngim mənim.
Verdik sənə zəhmət,
Yarına dua et.
Mənəm Vüqar Əhməd,
Gəl, qəşəngim mənim.
DİLBƏRİM
Çox uzağa getmə,
Könlümü qan etmə.
Məndən uzaq etmə,
Dilbərim, dilbərim.
Vermə zülm,sən cəfa,
Canım tapsın şəfa.
Səndə yoxmuş vəfa,
Dilbərim, dilbərim.
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Yağı quyu qazdı,
Hövsələm çox azdı,
Yar yolunu azdı,
Dilbərim, dilbərim.
Sevirəm hələ ki,
Sonra sən demə ki:
Baxıram çəpəki,
Dilbərim, dilbərim.
Sevgilim,ey pərim,
Səni çox sevərim.
Gəl, ey səhərim,
Dilbərim, dilbərim.
SEVMƏK
Sevmək-iki qəlbin çırpıntısı,
Varlığın, vücudun uçuntusu.
Sevmək oğrun-oğrun baxışdır,
Ürəkdən sevmək də bir naxışdır.
Sevənlər bilməz gecə-gündüzü,
Ürəkdə yaşar sevginin izi.
Sevənlər qaçar tez-tez dənizə,
Dalğa sıçrar saçlara, bənizə.
Sevmək yeni gün, yeni dünyadır,
Sevmək sonu gerçək bir röyadır.
Sevmək həyəcan, intizar, duyğu,
Qəlblər arasındakı xoş qayğı.
Sevmək Leyli-Məcnun hekayəti,
Sevmək uca Allah əmanəti,
Sevmək vəfasıdır sədaqətin,
İnsanın ilahi mərhəməti.
NİYƏ MƏHƏBBƏTİM BU SAYAQ OLDU?
Oğlan:
Gəlmişəm, sevgilim, görüşünə mən,
Döyüş günlərimə eşq dayaq oldu.
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Qız:
İnanmır gözlərim bu gəlişinə,
Əzizim, röyasan, xülya, ya sənsən.
Qız:
Gözlədim mən səni qəlb harayımda,
Gəlmədin payızda, gələydin qışda.
Gələydin boranda, ya da yağışda,
Niyə məhəbbətim, niyə gəlmədin?
Oğlan:
Könlümün sevdası bu torpaq oldu,
Əlimdə üçrəngli al bayraq oldu,
Məni xilas edən tək Allah oldu,
Kədər ümmanında eşq dayaq oldu.
Qız:
Eşqimiz ölməzdi.
Oğlan:
Əhdimiz dönməz.
Əllərim əlinə çataydı bu gün,
İlqarımız doğru,
Qəlbimiz sönməz,
Sağ ol, məhəbbətim, məhəbbətimiz.
Qız:
Həzrəti Peyğəmbər köməyin olsun,
Güclü zərbə vuran biləyin olsun,
Savaş günümüzdə əməyin olsun,
Niyə məhəbbətim bu sayaq oldu.
Oğlan:
Ürəyim “Vağzalı” sədası gözlər,
Qələbə marşını oynamaq istər.
Bu çətin dövranda sədaqət göstər,
Döyüş günlərimə eşq dayaq oldu.
SƏSİYLƏ
Sevgilimin səsiylə
Sübh yuxudan oyandım.
Görüşmək həsrətiylə
Pəncərədən boylandım.
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Məhəbbətlə baxışdıq
Gözlərin alovuyla,
Qəlbimizə axıtdıq
Eşqimizin oduyla.
SEVGİ
Sevgi – qəlbin əyləncəsi,
Yoxsa könlün pəncərəsi,
Ürəklərin titrəməsi,
Nifrət ilə ülviyyəti.
Sevgi – qəlbimizin səsi,
O ucaldır şəxsiyyəti,
Yoxsa aşiqlik həvəsi,
İnsanın eşq qətiyyəti.
Duyğuların müqəddəsi,
Arzuların tər qönçəsi.
O yaşadır hər bir kəsi
Allahımın əmanəti.
Sevgi – taleyin töhfəsi,
Sevən qəlbin cəsarəti.
Ömrümüzün səhifəsi,
Sevənlərin hekayəti.
SEVGİLİM
Kaş görüşək, ümidilə yaşadım,
Surətini gözlərimdə yaşatdım.
Eşqini mən bu qəlbimdə daşıdım,
Üzü bəyaz, saçı qıvrım sevgilim.
Görüşünü həsrət ilə gözlədim,
Ayrılığa tab gətirib dizlərim,
Billah, səndən heç əlimi üzmədim,
Mənim yavrum, gəl etmə naz, sevgilim.
Nə “hə”, nə “yox” deməyirsən, demirsən,
Allah kərim, sevdiyimi bilirsən,
Yuxularda evimizə gəlirsən,
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Qəlbim qışdı, yoxsa ki yaz, sevgilim.
Mən bilirəm qovuşacaq qəlbimiz,
Bir olacaq sevincimiz, qəmimiz,
Bir dinəcək pıçıldaçan səsimiz,
Öz arzunu qəlbimə yaz, sevgilim.
QOY SƏNİN OLSUN
Gözəl röyalar,
Şirin xülyalar,
Şirin sevdalar
Qoy sənin olsun.
Kədərin, qəmin
Qoy mənim olsun.
Sənin o qəlbin
Qoy mənim olsun.
Rahat gecələr,
Nurlu səhərlər,
Xeyir xəbərlər
Qoy sənin olsun.
Hər bir gözəl gün,
Xoş gələn səs,ün,
Bu sevən qəlbim
Qoy sənin olsun.
Göydə ulduzlar
Səni arzular,
Qəlbdə arzular
Qoy sənin olsun.
Kainat, göylər
Hey mənə söylər,
Gözəl əməllər
Qoy sənin olsun.
ŞÜKR EDİRƏM
Yaranıbdır öncə, əzəl,
Sevmək gözəl, sevmək özəl,
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Yar necə də qəşəng, gözəl,
Şükr edirəm Allahıma.
Qəlbim şəndi, sevincəkdi,
Sevən könül bir çiçəkdi,
Tayı yoxdur, yarım təkdi,
Ümidim var sabahıma.
Yarım ilə görüşmüşəm,
Eşqimizi bölüşmüşəm.
Dünən nişan göndərmişəm,
Şükr edirəm Allahıma.
Günəş doğdu taleyimə,
Mən rast gəldim bu Leylimə.
Düşdüm sirli bir tilsimə,
Ümidim var sabahıma.-

YALVARIRAM
Bu nisgili mən qəlbimə,
Ürəyimə bil, salıram.
Vəfalıyam mən əhdimə,
Düşünmə ki, yalvarıram.
Gözəlliyi sənlə andım,
Oğrun-oğrun hey baxıram.
Səni eşqim, bəxtim sandım,
Düşünmə ki, yalvarıram.
Məhəbbəti sənlə bölüb,
Sandım səadət tapıram.
Gözlərimi məsum görüb,
Düşünmə ki, yalvarıram.

VURULDUM
Sərt baxışın, sərt üzün,
Qəlbimə dəydi,qırdı.
Məni süzən göy gözün
Sanki qəsdimə durdu.
O surətin, vücudun,
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Göz önümdə canlanır,
Səni necə unudum,
Bu eşqim qanadlanır.
Fəqət sənə vuruldum,
Dəli-divanə oldum.
Düşünmə sorağında
Bir damla da yoruldum.
Gəzdim obanı-eli,
Gəzdim xınalı teli.
Göz yaşım için-için,
Yaşayıram səninçün.
SEVGİ HARAYI
Dənizdə sükutdur, dənizim laldı,
Qəhqəhə çəkərək gülür qağayı,
Mənimsə fikrimdə fəqət xəyaldı,
Qeybdən gözləyirəm sevgi harayı.
Niyə acıq verir mənə qağayı,
Quşun gülüşündə sanki ikrah var.
Dalğa köpükləri bir kələğayı,
Dənizin səsində min nalə, ah var.
Sahildə bir ləzzət alsam təklikdən,
İndi bu təkliyi könlüm istəmir.
Nəsə birdən-birə bezdim təklikdən,
Gözlərim sevdiyim qızı gözləyir.
Gözüm narın qumda axtarır ləpir,
Axtarır nazənin əlində çətir,
Saniyələr ötür, anlar da ötür,
Ləpirlər görünmür, yazılmır sətir.
Uzaqdan görürəm gələn Günəşi,
Alışıb od tutur qəlbin atəşi,
Sahildə car çəkir könlümün səsi,
Gələnin başında var kələğayı.
Dəniz də yaşınır, qız da yaşınır,
Dalğalar mənimlə səssiz danışır,
Burda iki cavan toydan danışır,
340

Sevgidən həm dəniz, həm biz alışır.
SƏNİ GÖRƏNDƏ
Gəzdim bütün dünyanı,
Hər obanı, hər yanı.
Mən sevdiyim insanı
Tapdım səni görəndə.
Yer fırlandı başıma,
Sevindim göz yaşıma.
Fərq qoymadım yaşıma,
Fəqət səni görəndə.
Vücudum alovlanar,
Qəlbim atəşdən yanar,
Könlüm sevgimi anar
Fəqət səni görəndə.
Ey igid, ey cəngavər,
Sev məni bəsdi, yetər,
Könlümdə güllər bitər
Fəqət səni görəndə.
O baxışlar mənimdi,
Bu qəlbimə qənimdi,
Sandım dünya mənimdi
Fəqət səni görəndə.
QOŞA QALAQ
İçək sevgi şərbətini,
Bilək eşqin qiymətini,
Duyaq eşqin qüdrətini,
Dünyanı anlayaq, anaq.
Sənə eşqim çox əzəldi,
Ömrüm sənlə çox gözəldi,
“Dilkeş” üstə bir qəzəldi,
Pərvanə tək şamda yanaq.
İç dünyamda eşqim yaşar,
Təlatümlə coşar, coşar,
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Eşqim sənə nəğmə qoşar,
Taleyimə gəl ol qonaq.
Eşqi edək peyvənd, calaq,
Gülümsəsin həm dil,dodaq,
Toyumuza libas alaq,
Bir dam altda qoşa qalaq.
İTİRDİN
Könlümdə fırtina qopardın,
Bir anda hər şeyi bitirdin,
Çox tez unutdun, məni atdın,
İtirdin, sən məni itirdin.
Yuxusuz gecələr nəsibim,
Dərdindən sarsıldım, kəsildim,
Sənsiz nə sevindim, nə güldüm,
Sən etdin, sən etdin, sən etdin.
Kaş eşqim sönməyə, Allahım,
Qəlbimdə həm naləm, həm ahım.
İnanma varımdır günahım,
Sən etdin, sən etdin, sən etdin.
Qadağan eylədin gülməyi,
Gözümün yaşını silməyi,
Dərdimi səninlə bölməyi.
Sən etdin, sən etdin, sən etdin.
Allah, gözlədiyim gün oldu,
Eşitdim doğma bir səs, ün oldu,
Ömrümdə günəş oldu,gün oldu,
Yuxular, röyalar çin oldu.
SƏNSİZ
Gözlərimdən yuxular,
Yox olub sənsiz, sənsiz.
Ürəyimdə qorxular
Baş alıb sənsiz, sənsiz.
Məhəbbətim sönəcək,
342

İnan ki, sənsiz, sənsiz.
Sevgim qəmə dönəcək
Sakitcə səssiz, səssiz.
Vaxt var idi biz qoşa
Gəzərdik qəmsiz, qəmsiz,
Taleyim çıxdı boşa
Qalmışam sənsiz, sənsiz.
Dağlar yaşaya bilməz
Heç vaxt çölsüz, çəmənsiz,
Mənim də üzüm gülməz,
Vallah, bil, sənsiz, sənsiz.
SƏN YANIMDA OLANDA
Sənsizlik mənə qənim,
Od tutur yanır içim,
Sanki bu dünya mənim,
Sən yanımda olanda,
Dünyanın xoşbəxtiyəm,
Mən Süleyman taxtıyam,
Məhəbbət paytaxtıyam,
Sən yanımda olanda.
Adın düşmür dilimdən,
Əksin düşmür əlimdən,
Uzağam qəmlərimdən,
Sən yanımda olanda.
Mən necə sevinirəm,
Eşqimlə öyünürəm,
Şahanə geyinirəm
Sən yanımda olanda.
Səadəti görürəm,
Sənə nəğmə deyirəm,
Saçlarını hörürəm,
Sən yanımda olanda.
YALAN DÜNYA SƏNƏ QALSIN
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Duyan qəlbim səni ansın,
Eşq odunda alovlansın.
Yalan dünya sənə qalsın,
Eşq dünyası mənim olsun.
Sevən könül nurla dolsun,
Ömrümüzdə sevinc olsun,
Kaş yalanlar yalan olsun,
Eşq dünyası mənim olsun.
Qədrin bilək xoş anların,
Könül sevən insanların,
Sonu yoxdu yalanların,
Eşq dünyası mənim olsun.
SÖZÜNDƏN ÇIXMARAM
Yaman əsəbiyəm, hərdən coşuram,
İlhamım olanda nəğmə qoşuram,
Heç kimi saymayır, həddi aşıram,
Tək sənin sözündən çıxa bilmirəm.
Qəlbimdə düşməni əzib-yıxıram,
Bəxtimlə savaşıb şimşək çaxıram.
Özümdən son vaxtlar tez-tez çıxıram,
Tək sənin sözündən çıxa bilmirəm.
Sənsiz özgələrlə gülə bilmirəm,
Gözümün yaşını silə bilmirəm.
Eşqimin gücünü bilə bilmirəm,
Tək sənin sözündən çıxa bilmirəm.
Sənin baxışların qəlbimə məlhəm,
Səninlə olanda heç bilmirəm qəm,
İnan sözlərimə, min dəfə desəm,
Tək sənin sözündən çıxa bilmirəm.
ZAVAL YOXDU SEVƏNLƏRƏ
Eşqim mənim gözümdədir,
Deyilməyən sözümdədir,
Ləpirimdə, izimdədir,
Zaval yoxdu sevənlərə.
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Sevmək-ləziz bir duyğudu,
O ən şirin bir qayğıdı,
Qəh-qəh çəkən qağayıdı,
Zaval yoxdu sevənlərə.
Çıxdım yarla səyahətə,
Çəkildim bir az xəlvətə,
Uyduq şirin bir söhbətə,
Zaval yoxdu sevənlərə.
Yoxdu toydan gözəl adət,
Etdim eşqə mən itaət,
Bir aşiqdi Vüqar Əhməd,
Zaval yoxdu sevənlərə.
BİLİRƏM Kİ, SEVİRSƏN
Bilirəm ki, sevirsən,
Gülüşünə gülürəm,
Dindirəndə dinirəm,
Sevdiyini demirsən,
Bilirəm ki, sevirsən.
Məhəbbəti görürəm,
Sənsizlikdən ölürəm,
Mən Məcnuna dönürəm,
Bilirəm ki, sevirsən.
Göz yaşımı silirəm,
Nə sən, nə mən demirəm,
Gözlərindən bilirəm,
Bilirəm ki, sevirsən.
Gözlər gözə baxanda,
Gözlər şimşək çaxanda,
Gözlərdən yaş axanda,
Bilirəm ki, sevirsən.
24.06.2002
MÖCÜZƏLƏR İÇİNDƏYƏM
Mən işvəli bu gözəldə
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Gördüm necə, nə cazibə.
Bu gözəllik bir möcüzə,
Möcüzələr içindəyəm.
Üzü bəyaz, gözü göydü,
Surətiylə özün öydü.
Zər-zibadan libas geydi,
Möcüzələr içindəyəm.
Topuqdakı saçlar ipək,
Qara tellər ləçək-ləçək.
Qızılgülsən, ya ağ çiçək,
Möcüzələr içindəyəm.
Dünyada ən gözəlimsən,
Gözəllikdə əzəlimsən.
Ruh oynadan qəzəlimsən,
Möcüzələr içindəyəm.
Göydən yerə yağır yağış,
Baxışların edir bihuş.
Sənə etdim min yol alqış,
Möcüzələr içindəyəm.
KÖNLÜM DARDADIR
Yetir özünü,
Görüm gözünü,
Eşit sözümü,
Könlüm dardadır.
Fikrim, xəyalım
Nurlu gələcək.
İnanıram ki,
Yarım gələcək.
Halım pərişan,
Sənə yaraşan.
Küsüb-barışan
Könlüm dardadır.
Yarım hardadı,
Dilimdə adı.
Görəsən bilir
346

Könlüm dardadır?
Sevən qəlbimi,
Dinlə səsimi,
Bu nəfəsimi,
Könlüm dardadır.
Vətən dardasa,
Mən də dardayam.
Vətən hardasa,
Mən də ordayam.

HEYRANAM
Gözəllərin gözü qalıb gözümdə,
Sevənlərin sözü qalıb sözümdə.
Məhəbbətin izi qalıb özümdə,
Sevgilimin baxışına heyranam.
Taleyimin sərt günləri üzümdə,
Dərə-təpə aşan qüvvət dizimdə,
Qapımızda şənlik olar bizim də,
Ellərimin yağışına heyranam.
Yollarında bitən gülə heyranam,
Muğam deyən şirin dilə qurbanam.
Vətənimçin candan keçən insanam,
Anaların alqışına heyranam.
Qəfil gələn səadətə sevindim
El nə geysə mən də ondan geyindim,
Torpaq üçün bir ürək tək döyündüm,
Qarlı günün sərt qışına heyranam.
Mən heyranam dostlarımla görüşə,
Düşmənlərə yağdırılan söyüşə,
Ölənəcən insan gərək döyüşə,
Təbiətin naxışına heyranam.
VƏFASIZ
Diz üstədi çörəyin,
Mən deyiləm gərəyin.
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İndi kimdi dirəyin,
Ay vəfasız, vəfasız.
İstəməm, deyim arsız,
Səni qalasan barsız,
Ən böyük etibarsız,
Ay vəfasız, vəfasız.
Sevgimi anlamadın,
Eşq odunda yanmadın.
Məni həmdəm sanmadın,
Ay vəfasız, vəfasız.
Sənin ipin qırıqdı,
Arzuların sınıqdı.
Qəlbin buzdan soyuqdu,
Ay vəfasız, vəfasız.
MƏNİ YAŞADIR
Axtarırdım, sevdim axır bir kəsi,
Şəfa verir mənə onun nəfəsi.
Nə sağlamam, nə də yataq xəstəsi,
Məhəbbətin gücü məni yaşadır.
Nəğmə dedim, mən sayıldım-nəğməkar,
Mən eşqimdə oldum yaman tələbkar,
Dostlar nəsə söyləyirlər sənətkar,
Məhəbbətin gücü məni yaşadır.
İnsanlara pis demədim-günahdır,
Bu dünyada insan da bir pənahdır.
Səadətim xoş açılan sabahdır,
Məhəbbətin gücü məni yaşadır.
Mənim bəxtim nə qaradır, nə ağdır.
Məhəbbətim sönməyən bir çıraqdır,
Məhəbbətim mənə böyük dayaqdır,
Məhəbbətin gücü məni yaşadır.
CANIM MƏNİM
Bir uşaqdım dərsdən qaçan,
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Əsir oldum eşqə haçan,
Yollarıma şəfəq saçan,
Canım mənim,canım mənim.
Nə söyləsən deyərəm “can”,
Cavab versən ürəkaçan.
Dönəcəksən, söylə, haçan,
Canım mənim, canım mənim.
Sən eşqimin sultanısan,
Tanrı yazan dərmanısan,
Bu canımın xaqanısan,
Canım mənim, canım mənim.
Əbədidi bu məhəbbət,
Xəzinədi bu səltənət.
Səni sevdi Vüqar Əhməd,
Canım mənim, canım mənim.

AY XANIM
Eşq əlindən düşdüm dərdə, mərəzə
Qonaq eləyirəm səni çərəzə,
Gəlməyəsən, ay nazənin, sən gözə,
Duz dolandır sən başına, ay xanım.
Gəl görüşək, biz də görək bir məzə,
Özüm köhnə, məhəbbətim qəttəzə.
Kaş gələydin gizli, xəlvət sən bizə,
Üzərliyi yandır, iylə, ay xanım.
Göydən yağan qar çıxıbdır lap dizə,
Bu səbəbdən əllərində yox kuzə.
Bir bizə gəl, bir qulaq as sən sözə,
Xoşbəxt olaq, ay gözəlim, ay xanım.
AY GÖZƏLİM
Səni gördüm qədəh düşdü əlimdən,
“Can” kəlməsi eşidildi dilimdən.
Bundan sonra bərk tutacam gülümdən,
Ay gözəlim, gözün çəkmə gözümdən.
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Cavabsızdı sualların cavabı,
Bir “hə”-desən bəsdi bunun savabı.
Ətirlənsin toy gününün kababı,
Ay gözəlim, gözün çəkmə gözümdən.
Alovlansın atəş saçan ocağım.
Toy günündə güllər olsun qucağın.
Qığıltısı eçidilsin cocuğun,
Ay gözəlim, gözün çəkmə gözümdən.
Kaş ki səhər oyadaydın sən məni,
Görüş yeri eləyəydik çəməni.
Xonçamızdı beli bağlı səməni,
Ay gözəlim, gözün çəkmə gözümdən.
SƏNSİZ ÇƏTİNDİ
Unutmağa çalışıram,
Ürəyimdə gecə-gündüz,
Sənlə küsüb barışıram,
Ya sən, ya mən əyri, ya düz.
Öz-özümlə dalaşıram,
Tez küsüb, tez barışıram,
Eşq gücündən dağ aşıram,
Sənsiz yaman çətin mənə.
Kaş biləydim yadındayam,
Cəhənnəmin odundayam,
Sanma özgə qadınlayam,
Sənsiz yaman çətin mənə.
Telefonun söndürülüb,
Çox yorulub-dindirilib,
Şah vüqarım endirilib,
Sənsiz yaman çətin mənə.
Könül verdim fəqət sənə,
Görüşəydik keşkə yenə,
Canım qurban hər kəlmənə,
Sənsiz yaman çətin mənə.
25.01.2003
DAYAN, SÖZÜM VAR SƏNƏ
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Guşeyi-xəlvətdəyik,
Şirin bir söhbətdəyik.
Eşk havası dinlərik,
Dayan, sözüm var sənə.
Biz baxışdıq, dinmədik,
Hey alışdıq, sönmədik.
Eşq yolundan dönmədik,
Dayan, sözüm var sənə.
Dəniz sahili isti,
Başımdan çıxdı tüstü,
Niyə salamı kəsdin?
Dayan, sözüm var sənə.
Nə dərviş, nə aliməm,
Nəğmə deyən bir diləm.
Rəvadır sənsiz güləm,
Dayan, sözüm var sənə.
Fağır Allah bəndəsi,
Görsəm əyər bir kəsi,
Darəxəram ertəsi,
Dayan, sözüm var sənə.
Heyranam göz sürmənə,
Demirəm göz süz mənə.
Görünür bu cür mənə,
Dayan, sözüm var sənə.
BU GÖZƏLİN ÜZÜNDƏ
Könlüm onu soraqlar,
Çəhrayıdır yanaqlar,
Cəzb eləyir dodaqlar,
Bu gözəlin üzündə
Kiprikləri qıvrılıb,
Onu görən qovrulub,
Bir könüldən vurulub,
Bu gözəlin üzündə.
Bir məna var gözündə,
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Məlahət var sözündə,
Gözəllik var üzündə,
Bu gözəlin üzündə.
Eşqin qışı,yazı var,
Gözəllərin nazı var,
Alnında bir yazı var,
Bu gözəlin üzündə.
29.06.2003
SƏNİ SORAQLAR
Gecəm, gündüzüm,
Gözlərim, üzüm,
Ləpirim, izim,
Səni soraqlar.
Yaman dərd çəkdim,
Tənhaydım, təkdim,
Xəyalım, fikrim,
Səni soraqlar.
Hara boylandım,
Qəmli dayandım,
İçilən andım,
Səni soraqlar.
Vallah talandım,
Dərdə calandım,
Dandar dalanım,
Səni soraqlar.
Yarım jananım,
Eşqin, cahanım,
Zənnim, gümanım,
Səni soraqlar.
Yollarda qar var,
Yol dedim hamar.
Bu şair Vüqar
Səni soraqlar.
AXTARDIM SƏNİ
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Mənə inanın,
Yoxdur yalanım,
Mənim cananım,
Axtardım səni.
Məntək sən də sev,
Quraq qoşa ev,
Bir əbədi kef,
Axtardım səni.
Hanı duyanım,
Eşqlə oyanım,
Mənim sayanım,
Axtardım səni.
MƏNİ
Süz qədəhə iç məni,
Gəzək çölü, çəməni,
Evimizdən biç məni,
Seçdim səni, sev məni.
Biganəlik qəmlədir,
Alın yazım sənlədir,
Sevməməyin çərlədir,
Sevdim səni, sev məni.
Bir gülümsə üzümə,
Şirin söz de sözümə
Bir nəzər sal gözümə,
Sevdim səni, sev məni.
Gözəllərin gözüyəm,
Məhəbbətin özüyəm,
Nəğmə dolu sözüyəm,
Sevdim səni, sev məni.
06.12.2002
BİR OLAQ
İstəyirəm gecə-güdüz hər zaman,
Düşünəsən ancaq məni, sən hər an,
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Uzaq getmə, gəl üzbəüz bir dayan,
Gecə-gündüz birgə olaq, bir olaq.
Taleyimiz qoşagəlir, cüt gəlir,
Yolumuzda kaş gələydi cüt səbir,
Biz öləndə qazılacaq cüt qəbir,
O dünyada birgə olaq, bir olaq.
İstəyirəm elə baxım gözünə,
Mən möhtacam pıçıltılı sözünə,
Nolar, məni nişanlı seç özünə,
Gecə-gündüz birgə olaq, bir olaq.
Qanın şirin, özün şirin, şəkərim,
Hüsnü gözəl, gecə-gündüz qəmərim,
Səni görcək qeybə çıxar kədərim,
Gecə-gündüz birgə olaq, bir olaq.
09.12.2002
MƏNƏM (DUET)
Oğlan:
Küskün olma, gəl olma sən pərişan,
Bir oğlan var, sənə necə yaraşan,
Gətirəcək o səninçin toy-nişan,
Bil ki, mənəm həmin oğlan bil mənəm.
Qız:
Göndər elçi sonra danış ürəkdən,
Uğur istə, xeyir istə fələkdən,
Yalan desən, xoşum gəlmir kələkdən,
O qız mənəm, səni sevən qız mənəm.
Oğlan:
Anam-bacım xonça-nabat düzəldir,
Onlar bilir gəlinləri gözəldir,
Bu dünyada məhəbbətim əzəldir,
Bil ki, mənəm, səni sevən, bil mənəm.
Qız:
Bir arzum var toyda muğam oxunsun,
Yox söyləmə, ürəyimə toxunsun,
Muğamlardan sanki çələng toxunsun,
Toyumuzda qoy xanəndə oxusun.
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Oğlan-Qız-Nəqarət:
Taleyimə sənin adın yazılıb,
Evimizin bünövrəsi qazılıb,
Neçə kərə istəyimiz yozulub,
Səni sevən, mənəm, mənəm, bil mənəm.
09.12.2002
İNCİMİŞƏM
Biganəsən,yad olmusan eşqimə,
Biganənin sevgisi nə, eşqi nə?
Mənim eşqim düşüb vallah tilsimə,.
İncimişəm, küsmüşəm mən səninlə.
Üzün dönüb, sözün dönüb, yox qəmin.
Saçlarıma sığal çəkmir əllərin.
Əllərinçin qəribsəyib tellərim,
İncimişəm, küsmüşəm mən səninlə.
Telefonum daha çalmır zəngini,
Unutmusan gözlərimin rəngini,
Bir sevindir mən küsgünü, qəmgini
İncimişəm, küsmüşəm mən səninlə.
Almayırsan heç vecinə bir məni,
Xeyli vaxtdır inciyəni, küsəni,
Qınayıram bu səbrimi kəsəni,
İncimişəm, küsmüşəm mən səninlə.
ÜRƏKDƏN SEVİRƏM MƏN
Vətənimi, elimi,
Doğma ana dilimi,
Allahımı, dinimi
Ürəkdən sevirəm mən.
Məni sevən hər kəsi,
Eşq – Allahın töhfəsi,
Mənə doğma bir kəsi
Ürəkdən sevirəm mən.
Toy-düyünü, şənliyi,
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Yamyaşıl çəmənliyi,
İnsanlarda mənliyi
Ürəkdən sevirəm mən.
Məhəbbətə inamı,
Yandırmayan imanı,
O müqəddəs anamı
Ürəkdən sevirəm mən.
Həm zili, həm də bəmi,
Şirindi vüsal dəmi,
Oxunan bu nəğməmi,
Ürəkdən sevirəm mən.
Yarımla səyahəti,
Əbədi məhəbbəti,
Nəğmə dolu sənəti
Ürəkdən sevirəm mən.
Sevirəm təbiəti,
Sevgiyə itaəti.
Bir də Vüqar Əhmədi
Ürəkdən sevirəm mən.
SEV, GÜLÜM
Həyatım, ayım, ilim
Sevgilimdir, sevgilim.
Məhəbbətim ürəkdən,
Sən də məni sev,gülüm.
Düz eşqini mən bilim,
Söylə mənə, sevgilim.
Səni görcək titrəyir
Bu dodağım, bu dilim.
Bilmirəm qalım, gedim?
Sənə min kərə dedim:
Sevirəm səni, gülüm,
Gəzirəm səni, gülüm.
Coşub-daşır bu qəlbim,
Sevgilim, ay sevgilim,
Sən də məni, sevgilim,
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Mənim kimi sev, gülüm.
NƏ QƏMİM
Sənsən imanım, dinim,
Sənlə vallah nə qəmim.
Sən ilhamım, sən təbim,
Səndən yazar qələmim.
Gözlərin bir dünyadı,
Ən şirin bir xülyadı.
Ömrüm sənli röyadı,
Sənlə mənim nə qəmim.
Sən arzum, sən muradım,
Göydə süzən qanadım.
Sənlə dünya yaradım,
Sənlə mənim nə qəmim.
Sənə çatmayır əlim,
Ehtiyacım, tələbim.
Bu dünya oldu mənim,
Sənlə mənim nə qəmim.
GÜNAH VALLAH ÖZLƏRİNDƏ
Acı sözün mənə şəkər,
Sənin ilə xoşdur kədər.
Sənsiz könlüm hey qəm çəkər,
Gözlərim yaş, leysan tökər.
Nəmli gözün yaz yağışım,
Bir dünyadı lal baxışın.
Sənlə fərq yox yazla qışın,
Sənsiz qəlbə sükut çökər.
Sənsən mənim sevgi dünyam,
Macəralı şirin xülyam.
Gözlərimdə yatan röyam,
Sənsiz ürək nələr çəkər.
Mənim eşqim gözlərində,
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Yaşamışam sözlərində.
Bir olmasaq deyəcəklər:
Günah, vallah özlərində.
GƏL, GÜLÜM
Gəl, gözəlim, yanıma,
Eşq yayılsın canıma.
Qoy od düşsün qanıma,
Gəl, gəl, gülüm, yanıma.
Əlini ver əlimə,
Hərarət ver qəlbimə.
Gəl, toxun sarı simə,
Gəl, gəl, gülüm, yanıma.
Bəzən-düzən, ətirlən,
Gah sus, gah da sən dillən.
Yaxşıdı özün bilən,
Gəl, gəl, gülüm, yanıma.
Gəl dolanım başına,
Sığal çəkim qaşına.
Çevrilim sirdaşına,
Gəl, gəl, gülüm, yanıma.
DEMƏ
Sevirəm de, sevinim,
Bu sevgiylə öyünüm,
Bir ürək tək döyünüm.
Sevirəm de, sevgilim,
Sevmirəm demə, demə.
Səslə məni sən hayla,
Eşqdən qəlbə nur payla,
Səsin həzin bir layla,
Layla de, bayatı de,
Sevmirəm demə, demə.
De nöqsanı, qüsuru,
Hər günahı, taqsırı,
Yaxınlaş mənə sarı,
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Sarıl boynuma, sarıl,
Sevmirəm demə, demə.
Elçilərə vədə ver,
Getməsin eşqim hədər,
Toyumuza tutaq yer,
Sən nişan de, kəbin de,
Sevmirəm demə, demə.
AXTARIRAM, TAPACAĞAM
Bir yarı var bir kəsin,
Soraqladım bir nazənin.
Könlüm istər nazlı gəlin,
Axtarıram, tapacağam.
Sevdim sevgi qəzəlini,
Gözəllərin əzəlini.
Tapdım dünya gözəlini,
Axtarıram, tapacağam.
Mən gəzirəm öz yarımı,
Xoş bəxtimi, ilqarımı.
Gəzdim sevgi vüqarımı,
Axtarıram, tapacağam.
Göydən tapdım ulduzumu,
Axtarırdım il uzunu.
Bir ailənin bir qızını
Axtarırdım, tapmışam mən.
TƏSƏLLİ
Saf eşqin mənə bəlli,
Göy gözlərin,baxışın
Mənim üçün təsəlli,
Mənim üçün təsəlli.
Heç vədə olma qəmli,
Tünd baxışın görəndə
Gözlərim nəmli-nəmli,
Gözlərim nəmli-nəmli.
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Soydaşınam, elinəm,
Sən deyilsən yad elli.
Bizdən uzaq olsun qəm,
Saf eşqin mənə bəlli.
Əməlli sev, əməlli,
Sevgin mənə təsəlli.
Onsuz da bilirəm ki,
Saf eşqin mənə bəlli.
GÖRÜŞÜRƏM SƏNİNLƏ
Dualarım müstəcəb,
Demə səndən nə əcəb,
Bu istəkdi, ya tələb,
Görüşürəm səninlə.
Məst oluram baxışdan,
Min bir rəngli naxışdan,
Həzz alıram yağışdan,
Görüşürəm səninlə.
Mən sonsuz bir həvəslə,
Pıçıltılı bir səslə,
Mənə yaxın bir kəslə
Görüşürəm səninlə.
Sevincimin həddi yox,
Məhəbbətin səddi yox,
Birdəfəlik hə, ya yox,
Görüşürəm səninlə.
SƏNLƏ OLANDA
Günəşsən, aysan,
Ümid, xəyalsan.
Mənə laylasan
Sənlə olanda.
Sənlə yox qəmim,
Könül həmdəmim.
Coşar hey təbim
Sənlə olanda.
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Sevgi harayım,
Səni arayım.
Saçın darayım
Sənlə olanda.
Gözlər yarışar,
Gözlər baxışar,
Qəlbim alışar
Sənlə olanda.
Mən qalsam naçar,
Kədərim qaçar.
Dünya nur saçar
Sənlə olanda.

AY QIZ
Eşqimi eyləmə sərgi,
Demə ki, söyləmə sən ki,
Mən kiməm, sən də kim, sən kim,
Mən sevən aşiqəm, ay qız,
Sən də ki parlayan ulduz.
Kipriyin lalə qarası,
Gözlərin qəlbin çarası,
Özün də ellər sonası
Mən Məcnun, sən də ki, Leyli,
Sənədir əbədi meylim.
Gözəlliyə mən heyranam,
Vallahi, yaxşı oğlanam.
Sevgi bağında bağbanam,
Mən sevən aşiqəm, ay qız,
Sən də ki parlayan ulduz.
Sevirəm səni mən necə,
Yatmıram gündüz, həm gecə,
Hər şeyi alıram vecə,
Sənsizəm qalmışam yalqız,
Əlacım sənədir, ay qız.
İSTƏYİN TƏK BUDURMU?
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Taleyim olsa sənsiz,
Məhəbbətim ləkəsiz,
Vicdanımsa saf, təmiz,
İstəyim tək budurmu?
Şərab şərbət olaydı,
Qanqallar hey solaydı,
Ömrümə nur dolaydı,
İstəyim tək budurmu?
Bəsdi udduq zəhəri,
Dəfn eləyin kədəri,
Neyləyək, nə edəli,
İstəyim tək budurmu?
Yalan gəlməz dilimə,
Vəfalıyam gülümə,
Dua etdim elimə,
İstəyim tək budurmu?
MƏHƏBBƏT
Yaradanı uca Allah,
Yaşadanım məhəbbət,
Ümidlərim xoş sabah,
Canım, qanım məhəbbət.
İnsanlara birlikdi,
Yaşı yüz minillikdi,
Ölənçin dirilikdi,
Məhəbbətdir, məhəbbət.
Səadətin açarı
Ruhlandırır naçarı,
Qəlbin şahı, həm çarı
Məhəbbətdir, məhəbbət.
Təmənnasız sədaqət,
Hamı edir itaət,
Bağışlanmır xəyanət,
Məhəbbətdir, məhəbbət.
Görünməyən bir xəlvət,
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Fəqət bunda bir ləzzət,
Toy arzular ələlbət,
Məhəbbətdir, məhəbbət.
Şirindi sevdaları,
Baş tutur duaları,
Nəğməmdi sədaları,
Məhəbbətdir, məhəbbət.
Mənə necə əzizdi,
Masmavi bir dənizdi,
Sevələnlər qul,kənizdi,
Məhəbbətdir,məhəbbət.
Varlıdırsa dəyanət,
Səninlədir məhəbbət,
Aşiqdir Vüqar Əhməd,
İlhamı da məhəbbət.
ƏBƏDİ MƏHƏBBƏTİM
Apardı könlümü dilbər,
Aldı vücudumu kədər,
Qoyma getsin eşqim hədər,
Sən qəlbini qəlbimə ver.
Sən yaşarsan, mən ölərəm,
Özgəyə sevgi demərəm,
Səni əbədi bilərəm
Sən əlini əlimə ver.
Xatirələr xəyalımda,
Eşqin gəzir bu cahanda,
Yadımdasan hər anımda,
Sən könlünü könlümə ver.
Sən əbədi məhəbbətim,
Sən olanda yoxdu qəmim,
Ay sevgilim, ay həbibim,
Sən qəlbini qəlbimə ver.
Ver könlümə, ver könlünü,
Ver qəlbimə sən qəlbini,
Əllərimə ver əlini,
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Ay əbədi məhəbbətim.
BƏXTİMİZİN AÇARI
Bir naşı tək bilmədin,
Eşq sarayın uçurdun.
Sən səadət quşunu
Göy səmaya uçurdun.
Sonraki peşmançılıq
Fayda verməz, əbəsdir.
Yetişməyən arzunun
Sonu yoxdur, əbəsdir.
Taleyin ağ günləri
Əbədi yox, nisbidir.
Həyat təkcə güldürmür,
Bu dünyadan küsdürür.
Gülən gülüşdən bezir,
Ağlayan göz yaşından.
Ürək hər şeyə dözür,
İnciyir sirdaşından.
Ürək necə də həssas,
Qəmlənər, həm sevinər,
Qulaq ver sən, qulaq as,
Hərarətlə döyünər.
Həyat eşqi sevgidə,
Dünyaya inamdadır,
Bəxtimizin açarı
Haqda, yaradandadır.
İTİRMİŞƏM EŞQİMİ
Yalan demə, bilirəm,
Mən qəlbini görürəm.
Özgəsini sevirsən,
Mənə yalan deyirsən.
Sinəm dərdlə doludur,
Yolum sevgi yoludur.
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Eşqim dastan qoludur,
İtirmişəm eşqimi.
Sevgini silmək çətin,
Bilmədin eşq qiymətin,
Sən dəyişən, mən mətin,
İtirmişəm eşqimi.
MƏNİM EŞQİM
Ömür verib hamımıza,
Şükr edək Tanrımıza,
Hakim olub canımıza,
Mənim eşqim, mənim eşqim.
Öncə mən, ya o yarandı,
İnsan da eşqdən yarandı
Məni tora eşq salandı
Mənim eşqim, mənim eşqim.
İki qəlbin peymandı,
Taleyimin xoş anıdı,
Bir ürəyin dərmanıdı,
Mənim eşqim, mənim eşqim.
MƏHƏBBƏT POEMASI
Allahın eşqindən biz yaranmışıq,
Yaşayıb sevgini biz qazanmışıq.
İlk öncə yarandı ana sevgisi,
Ana qucağının odu, istisi.
Ataya məhəbbət bir başqa aləm,
Atalı ocaqda olmaz kədər, qəm.
Bacı məhəbbəti, qardaş, istəyi,
Dünyadı dayının bir “can”-deməyi.
Xalanın, bibinin var məhəbbəti,
Babanın, əminin var itaəti,
Anamın anası müqəddəs, əziz,
Nənəmin nağılı, söhbəti ləziz.
Yollandım məktəbə-doğmadır məktəb,
Yarandı bizlərdə elmə məhəbbət.
Burada yarandı dosta sevgimiz,
Böyük ailəydi bizim sinfimiz.
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Əbədi xatirə məktəb illəri,
Müəllimə verdik gözəl gülləri.
Yaxşı müəllimə vardı sevgimiz,
Onun sayəsində oldu elmimiz.
Daha səlis oldu ana dilimiz.
Şeir söyləyəndə coşdu qəlbimiz.
Məktəbdə qazandıq ilk məhəbbəti,
Yarandı dostluğun ilk sədaqəti.
Bir qızı sevirdi beşi,on beşi,
Özünü sanırdı hər uşaq kişi.
Oyun oynayanda tutsaq əl-ələ,
Canlara düşərdi gizlin vəlvələ.
Uçunardı bədən, coşardı xəyal,
Həmin gün biz susub olduq sanki lal.
Eşqin odu onda düşdü ürəyə.
Guya bölünmüşdü qızlar hərəyə.
Necə qayğısızdıq, necə qayğısız,
Sanırdıq ömrümüz keçir ağrısız.
Taleyin yolları daşlı-kəsəkli,
Arzuya gedən yol daim küləkli.
Məktəbi bitirdik, ayrılır yollar,
Qarşıda çox çətin, əzablı yol var.
Hər kəsin bir yolu, var bir qisməti.
İnsan çörək tapır çəksə zəhməti.
Ata-analılar firavan idi,
Yetimlər arxasız bir insan idi.
“Dayilı” cavanlar hökmüran idi.
Yetimlər həm yanan, həm yaman idi.
Atalı-analı “yetimlər” də var.
Atılmış uşağın gözündə qəm var.
Atalar,analar kefdə-damaqda,
Pəncərə önündə-nəm var yanaqda.
Ana məhəbbəti duya bilməyir,
Nə qədər ağlasa doya bilməyir,
Ay Allah, nə olar qoyma kimsəni,
Sən yetim eyləmə heç bir körpəni.
Sahibsiz itin də hörməti yoxdur,
Daş-kəsək atırlar, yal atan yoxdur.
Sahibsiz məzarda qanqallar bitir,
Mərmər məzarlarda saçır gül ətir.
Dünyanın sahibi uca Allahım,
Allahın eşqiylə xoşdur sabahım.
Dağlar nə gözəldi, gül də, çəmən də,
Necə gözəl olur göldə çiməndə.
Qumlu sahillərin var hərarəti,
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Dalğanın, ləpənin var cəsarəti.
Xan Araz, Dəli Kür axanda şır-şır,
Çoban tütək çalır, gələndə naxır.
Göylərdən yağsa da narın yağışlar,
Səssiz söhbət edir sevən baxışlar.
Qorxulu nağıllar qışda gözəldi,
Qar yağanda uşaq daha dəcəldi.
Vətənə məhəbbət yaranır burdan,
Vətəni sevənlər qurub, yaradan,
Vətən namusudur ən əziz öncə,
Dünya şöhrətlidir həm Bakı, Gəncə.
Vətən məhəbbəti necə müqəddəs,
Onu sevməlidir hər insan, hər kəs.
Biz odlar oğluyuq, oda bağlıyıq,
Bu gün hər birimiz qarabağlıyıq.
Demirəm başlara qara bağlayaq,
Gecə-gündüz inildəyək, ağlayaq.
Sözüm odur, biz Vətəndən doymayaq,
Düşmən qabağında biz qul olmayaq.
Çəkərək qılıncı hücuma keçək,
Yağı düşmənləri qan-qəltan edək.
Nə qədər sülh deyib yalmanacağıq,
Xaçpərəst əbləhdən nə udacağıq.
Qalx ayağa! Ey millətim,irəli!
Allahü, Məhəmməd, Əli deməli
Ən böyük eşqimiz sənədir, ya Rəbb,
Arzuma sən çatdır, sevinsin qoy qəlb.
Onsuz da qələbə həqiqətindi,
Qarabağ qurbanı xəyanətindi,
Əllərim duada -ibadətimdi
Qələbəm-Vətənə məhəbbətimdi.
* *
Deməyin mətləbdən düşmüşəm uzaq,
Gözəl məhəbbətdən min dastan yazaq,
Oğlan yetişəndə həddi-buluğa,
Mütləq getməlidir hərbi qulluğa,
Pullunun uşağı olur “kamsavat”,
“Kamsavat” ağıldan həm də kəmsavad
Ömürlük bu oğul xəcalətdədir,
Bu eldə, obada cəhalətdədir.
Vətəni qoruyan var oğullarım,
Onlardan tük salır bil, yağılarım.
Qızlar da çox sevir igidi, mərdi,
Qəhrəman oğullar tək çəkir dərdi.
* *

*

*
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Ən ali duyğudu sevib-sevilmək,
Ən böyük səyahət yarla gəzişmək.
Ən böyük ziyarət yarını görmək,
Arzunu, istəyi onunla bölmək.
İnsanı yaşadan məhəbbətidir,
Sevdiyi bir kəsə itaətidir
Məhəbbətim bilməm yuxu, röyadır,
Məhəbbətim başqa yeni dünyadır.
Gözüm qalıb sevgilimin gözündə,
Bir dünyam var onun hər bir sözündə.
Deməyin ki, sevənlər gileylidir,
Sevənlər həm Məcnun, həm də Leylidir.
Böyük şairimiz Əliağa Vahid,
Sevgini vəsf edib bizlər də şahid:
- “Sevgilim, eşq olmasa varlıq bütün əfsanədir,
Eşqdən məhrum olan insanlığa biganədir”.
Dünyanın əşrəfi o gözəl insan,
Əgər sevməyirsə sayılmır insan.
Vətənə xəyanət – ən böyük günah,
Yarına xəyanət – o da bir günah.
Xəyanət heç zaman bağışlanmayır,
Xəyanətkar qanmaz bunu qanmayır.
Cahil insan eşqi duymur, anmayır,
Qəlbi daşlar eşq odunda yanmayır.
Bir dərmandı, bir məlhəmdi məhəbbət,
Daim bizə bir məlhəmdi məhəbbət.
Hər nə varsa məhəbbətdən yaranır
Yarananlar məhəbbətdən yaranır.
Dünyada var sevənlərin öz səsi,
Hər kəs sevir qəlbə yatan bir kəsi.
Bir gün görsən sən sevdiyin bir kəsi
Darıxacaq səhərisi, ertəsi.
Elçi göndər, ataları sevindir,
Analara toy libası geyindir.
Çalınanda qız evində “vağzalı”
Qız anası sevincindən yox halı.
Gözlərindən sevinc yaşı axırdı.
Qız atası çox nigaran baxırdı.
Balasının min cür çəkib nazını,
Çoxu verib, özü yeyib azını.
Başqa evə verir əziz qızını.
Əri çəkər onun işvə, nazını?
Suallarla düşündü qız atası,
Gözləyərik başqa yoxdur çarası.
Xoşbəxt olsa onun qızı, balası.
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Oğlan evi sevinirdi əməlli,
Gəlin gəlib mübarəkdir qədəmi.
Nəvə oldu sevindilər babalar,
Bayram etdi sanki ellər, obalar.
Sevinirdi, sevinirdi nənələr,
Övladda nəvədi, varda dəvələr.
Bu məhəbbət övlad üçün bölündü,
Ata-ona övladım var öyündü.
Ən böyük məhəbbət vermiş övlada,
Heç bir ləzzət çatmaz ondakı dada.
Evdən gəldi şirin körpə nəfəsi,
Artdı bu dünyaya yaşam həvəsi.
*
Ölüyə var, diriyə var məhəbbət,
Saf sevgilər sayılmayır qəbahət
Mərhumların itkiləri yandırır,
Yaxşıları qoca dünya tez udur.
Təskinlik bu-Allah bilən məsləhət,
Ölüyə də vardır bizdə məhəbbət,
Sağlığında bilməsək də qədrini,
Ölüb getsə əziz tutduq xətrini
Xatirə gecəsi keçiririk biz,
Çoxlu yaxşıları itiririk biz,
Pis-yaxşı insanlar qoyurlar bir iz.
Sonumuz məzarda darısqal otaq,
Deyirəm, a dostlar, mehriban olaq,
Dostlar deməyin ki, unutdum sizi,
Dostlarım sevirəm həm də mən sizi.
Dostlarım arxadı, dostlar dayaqdı,
Yaxşı dost üçün hər vaxt oyaqdı.
Ən böyük ərməğan dost sədaqəti,
Əbədi sevgidi dost məhəbbbəti.
*
Bizdə vardır bu dünyaya məhəbbət,
Çin olacaq bir röyaya məhəbbət.
Hifz eləyən bir duaya məhəbbət.
Quran səsli bir anaya məhəbbət,
Sevgilimə bir əbədi məhəbbət,
Doğma nədir: -hamı dedi məhəbbət.
Bacı, qardaş, balalardı məhəbbət.
Ən müqəddəs analardı məhəbbət.
Dostlarımız, qohumlardı məhəbbət,
Gül-çiçəkli bir bahardı məhəbbət.
İlkm öncədi, axır sondu məhəbbət,
Gözəl Bakım, Abşerondu məhəbbət.

*

*

*

*

369

Qarabağım, Azərbaycan məhəbbət,
Şirin səslə desələr: “can” məhəbbət.
Ərdəbilim, Təbriz, Zəncan məhəbbət,
Tapdı məni görən haçan məhəbbət,
Bir uşağdım dərsdən qaçan məhəbbət,
İnsanları öpüb-qucan məhəbbət,
Nəğmələrə vardır xalqda məhəbbət,
Məhəbbətə vardır məndə məhəbbət,
Vüqar Əhməd imzasına var istək,
Bu şeri də yaradandır məhəbbət.
MƏHƏBBƏT
Məhəbbətdi vücudumun ilhamı,
Bir məlhəmdi ona möhtacdı hamı,
Rahat qoymur eşqinə qul olanı,
Allah sevir məhəbbəti duyanı.
Gözəllərin ən gözəli məhəbbət,
Şairlərin şah qəzəli məhəbbət,
İnsanların bər-bəzəyi məhəbbət,
Bu qəlbimin ehtiyacı məhəbbət.
Həyata inamım məhəbbətdədir,
Sevgilimlə qoşa səyahətdədir,
Canımız on ada itaətdədir,
Şirin röyam, məhəbbətdir, məhəbbət.
BİZ GÖRÜŞƏNDƏ
Gələndə üz-üzə,
Baxışdıq göz-gözə.
Caladıq söz-sözə
Biz görüşəndə.
Gecə susmuş, laldır,
O, qoynuna aldı,
Biz xəyala daldıq
Biz görüşəndə.
Qəlbimizi didən,
Bizi qəmə qərq edən,
Danışdıq hər nədən
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Biz görüşəndə.
Söz açdıq sevgidən,
Danışdıq sevgidən,
Alışdıq sevgidən
Biz görüşəndə.
Günəş öpüşərdi,
Gecə yetişərdi,
Yarla sevişərdik
Biz görüşəndə.
Gecə bəyaz idi,
Soyuq ayaz idi,
Səssiz avaz idi
Biz görüşəndə.
Bayır isti, ocaqdı,
Qəlbim buzdu, soyuqdu.
Eh, gecənin bu vaxtı
Könlüm, gözüm oyaqdı.
Həmdəm yoxdu dərdləşim,
Öz-özümə pərtləşim?
Daşa dönüm, sərtləşim,
Dərdim qalaq-qalaqdı.
Saatın cikkiltisi,
Qəlbimin tıqqıltısı,
Lampanın işıltısı,
Bir mən, bir də otaqdı.
Xəyal pozur sükutu,
Siqar çəkdim bir qutu,
Kef içində qırx lotu
Bizə qalan papaqdı.
Yol keçdim dar dalandan.
Dedim olub-qalandan,
Nə danışım yalandan
Yalan qucaq-qucaqdı.
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