
“Eysebio sevinci”
Afrikadan yüyürüb
         Avropada 
                topa vurduğu zərbə
                açır qapıları, 
                yırtır torları...
Sevincdən kükrəyərək, 
Sevincdən şığıyaraq
qara qollarını açmaq istəyir
         Mozambikin üstünə!..

Sevinc girib qoluna, 
qara sevinc çırpınır,
qara sevinc parıldayır üz-gözündə,
saçlarında, əllərində, ayaqlarında...

Yiyəsini aşıb-daşır,
Yiyəsini uçurur
bir ürəyə sığışmaz sevinc,
qara vətənli sevinc, 
qara yataqlı sevinc...

...Çömçə ayaqları 
qarışdırır buxarlanan nəhəng 
qazanı
Stadion uğuldayır, 
stadion qaynayır!

Sevinci gözündə inci-inci
gözümdən keçir...
Televizor ekranında 
qapı titrəyişi,
Afrikadan yüyürüb
Avropada
         topa vurduğu zərbə...

Düzəlmədi
Gözlədim –
Bu dünya düzələ, bəlkə,
Otuzumda düzəlmədi.
Otuz yazı otuz qışa
Uduzdum da, düzəlmədi…
Döz, dedim,
Bu dünya, bəlkə, düzələ;
Yolum boyu düz getməyə
Bir yerində düzəlmədi.
Qırxımda düzəlmədi,
Qırx birimdə düzəlmədi.
Yüz dedim,
Bircə gün düzələ, bəlkə,
Düz ilə, doğruyla düz gələ, bəlkə;
əyildi ki, əyildi,
əllimdə də düzəlmədi.
Bildim, bala, düzəlmədi,
Qaldım, baba, düzəlmədi,
Öldüm, dədə, düzəlmədi!..

“Dibçəkdəki otlar”
Biçənəkdəki otlar –
tər yaşıl, çiçək təki otlar!
Adları ot içində itib-batar,
qoxuları havanı udar,
yamacı tutar, qalar.
Bu, qoxumu?
Yoxsa kimsə tar çalar?
Bu qoxuda
həzin-həzin sızlayar kamançalar.
Hansı otsa qoxusuyla oxuyar,
hansı gülsə meh əsdikcə
  solo oxuyar…
Çiçək ot qoxuyar,
gül ot qoxuyar,
biçənəkdəki otlar,
çiçək təki otlar
qoxuduqca qoxuyar.
Ətriylə, nəfəsiylə oxuyar,
nəğməli bir quşun həvəsilə oxuyar…

Bu şəhərin içində
Xirtdəyəcən
bu şəhərin içində,
baxıram, kəndə baxıram.
Dağlarına çıxıram:
çiçəkləri gözümdəndi,
çayı yenə dizimdəndi,
başımdan aşır buludu,
kirpiklərim şeh doludu.
Xirtdəyəcən
bu şəhərin içində,
hərdən o kəndə baxıram,
yenə də gözüm üstədi,
göylərin başım üstədi,
nə olsun, gendən baxıram?
Deməsinlər: kənd, kənd deyir,
çörəyi dizi üstədi;
xirtdəyəcən
bu şəhərin içində,
o kənd də gözüm üstədi.

Tənhalıq
Təkəm, deyib deyinincə
Təkliyini duyursan.
Sən özünü niyə belə
Tək yerinə qoyursan?
İçində yaşadıqca
Təklik ürkəkliyini
Tünlüyə çox bürünüb
Gizlətmə təkliyini.
Təkəm, deyib, hər yetənə
Axı tən ha deyilsən.
Təksən – təkliyinləsən,
Onda tənha deyilsən!..

13 fevral
13 ildən çox olar,
13 fevral - gözlərimdə qaradı,
həm də nədənsə qarlı;
çiynində bir nənə keçir,
çarşablardan qaradır qar,
mən qıraqda bir uşaq,
qırıq bir sözə bəndəm,
13 fevral...
13 ildən çox olar - 
kəndimizdən bir qarının keçdiyi.
Nənəm də yox,
elə belə qarıydı.
çarşablardan qar qaraydı,
ağır-ağır yağırdı qar...
13 ildən çox olar,
13 fevral çiynində 
o nənəni aparar,
aparar, aparar,
amma dəfn edə bilməz.
Bir il sonra yenə 
başqa 13 fevral alar çiyninə:
çarşablardan qaradır qar,
ağır-ağır yağırdı qar...
mən qıraqda bir uşaq,
qırıq bir sözə bəndəm.

Mənsiz gecə
Ulduzları mürgü döyən
sakit, heysiz bir gecədi.
Ay hardasa itib-batib,
yoxsa göysüz bir gecədi?!
Öz-özünə axır keçir,
qədim, nəfi s bir gecədi.
Bir az xəfə, bir az qəfəs
təngnəfəs bir gecədi.
Nə yaxşı ki, sonsuz deyil,
uzun, ensiz bir gecədi.
Bir az həzin, bir az qərib, 
sanki mənsiz bir gecədi...

Qar
Elə bil gün o gün, qar o qar,
haradasan?
O günə qar yağar,
o qara qar yağar –
şığıyar qara qar.
Qar o qar,
Yağar ha, ha yağar,
o saça, kirpiyə qar yağar,
ağarar, ağarar,
haradasan?
Söyüdlər qarıdı,
haradasan?
Saçları ağara-ağara
yayda da düşərəm o qara.
Qurudu, yerində qurudu,
dayanıb qapıda
o qara qarğıyar
bir qarı –
haradasan?
Qar o qar,
baxaram, gözlərim ağrıyar,
izlərim qar altdan çığırar, çığırar.
Çığırar-çığırmaz
üstünə qar yağar,
qar yağar o qara,
o günə qar yağar –
haradasan?!

Damla
Yağışdan-qardan süzülüb
oğrun enir damı damla.
Sevinciylə dəcəl-dəcəl
cingildədir camı damla...

Qanatmadıqca bir üzü
damcılayır haqqın sözü.
Ömrün an-an döyüntüsü,
qaya vaxtın qumu damla.

Yer üstündə, göy altında
dumanın da, buludun da,
vələsin də, palıdın da,
cökənin də tumu damla.

Bir kimsənin yadındamı -
varmıydı səmanın damı?!
Göy altda hamının damı,
bu dünyada hamı damla!..

Qum
Havaxt ovulmusan ki,
Sonra da qum olmusan?
Sən qummu doğulmusan?
Qum adında gömülmüsən.
Üyünüb qum olmusan!
Qum, dönüb nə olacaqsan?
Sən qummu qalacaqsan?!
Qum,
Sən qəmmi olmusan?
Sən qəmmi doğulmusan?
Hər nə imişsənsə
Dəyişib qəm olmusan.
Qəm,
Sən dönüb nə olacaqsan?
Sən qəmmi qalacaqsan?

1967

Ay aman
Ay aman, nə erkən axşamladı gün
Ay nə tez sonuna çatdı - qurtardı?
Yazın yazıları yozuldu, gördün,
Yay da oxlarını atdı - qurtardı.
Nə tez yelə verdı payız ömrünü - 
Xəzəl tonqalları köz-köz qaraldı.
Qış da selə verdı paysız ömrünü,
Papağı şiş dağın qaşında qaldı.
Gün erkən açılıb yumuldu gültək,
ay aman, şan təki ay nə tez doldu?
Fəsillər günləri axıtdı seltək,
şam təki əriyən ilə nə oldu?
Ay sınıb-sıxınıb gün kimi keçdi, 
ay aman.
Ah, gün də sıxılıb an kimi keçdi...

1999

Vadi adam
Bir adamdı,
adi, adi, adi adam 
dilinə batmaz birdən,
lap olsun adı - Adam!
Bir adamdı, hər dəryada ada adam,
hər fəryada tel-tel əsən,
dara düşən dosta-yara
fəda adam.
Bir adamdı,
adidən adi adam.
Yan-yörəsində
iydə də çiçəkləyən,
qanqal da bitib qalan
vadi, vadi,
vadi adam....

2001
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Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm lə rin də eh-
ti yac olub. Söz – za ma nın bi lə yin dən ya pı şan, onun 
nəb zi ni yox la yan bir tə bib olub hə mi şə.  Gər di şin 
əli hər yer dən üzü lən də, dün ya  qə lə min gü cü nə, 

bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu za man-za man sı naq lar dan ke-
çən ədə biy ya tı mız da təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö-
zəl əsər lər lə ya na şı, bu gü nün mən zə rə si fo nun da ya şa nan 
xaotik bir söz bu mu na da şa hid olu ruq. Bu, əsl sö zə qiy mət 
ve rən oxu cu lar da bir xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də 
ya şa nan lar, mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, is te da-
dın dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  alu də ol ma ğın 
bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, nə ti cə də sö zün 
ur vat dan düş mə si ədə biy yat se vər lə ri 
mə yus edir. Be lə də ya zar la rı mı zın ta-
ri xin do lan bac la rın dan ke çib gəl miş 
əsər lə ri nə bir da ha üz tut ma ğa də rin 
eh ti yac du yu lur. Bu ba xım dan, də yər-
li ədə bi nü mu nə lər dən ör nək lər ver mə-
yi plan laş dır mışıq. Be lə lik lə, Azər bay can 
ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən dəsi 
Ələk bər Sa lah za də nin şeir lə ri ilə mis si-
ya mı zı davam etdiririk.
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əsər lə ri nə bir da ha üz tut ma ğa də rin 
eh ti yac du yu lur. Bu ba xım dan, də yər-
li ədə bi nü mu nə lər dən ör nək lər ver mə-
yi plan laş dır mışıq. Be lə lik lə, Azər bay can 
ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən dəsi 
Ələk bər Sa lah za də nin şeir lə ri ilə mis si-

“Dibçəkdəki otlar” Tənhalıq Mənsiz gecə

Bir az həzin, bir az qərib, 
sanki mənsiz bir gecədi...


