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ÖN SÖZ 
 
 

Mustafa İsgəndərzadə əlli ildən artıqdır ki, yazıb-yaradır... Onun 
şair, dramaturq, publisist, tərcüməçi və alim obrazı bütün bu 
sahələrdəki özünəməxsus istedadı ilə yanaşı, heç də az əhəmiyyət kəsb 
etməyən təvazökar zəhmətkeşliyi nəticəsində formalaşmışdır. Və 
görkəmli sənətkarın, düşüncə-intellekt adamının bir  xüsusiyyətini 
ayrıca qeyd etmək istərdim: Mustafa İsgəndərzadənin xarakterindəki 
humanistlik, səmimiyyət, saflıq onun yaradıcılığının təbiətinə, 
mahiyyətinə, məğzinə də hopmuşdur. Keçən əsrin  60-80-ci illərində 
nəşr olunan  kitablarından (və iyirmi illik fasilədən) sonra şair özünün 
«Seçilmiş əsərləri»ni,  nəhayət ki, oxuculara təqdim edir. Burada 
təvazökarlıqla bərabər, ədəbiyyat, ədəbi-ictimai mühit qarşısında 
məsuliyyət, yaradıcılıq işinə ciddi münasibət də var... Mən Mustafa 
İsgəndərzadəni həmişə  belə görmüşəm: istedadlı, təvazökar və səmimi. 

O, həyatına yaradıcılıq kimi baxan, tərcümeyi-halını yaratdığı 
əsərlərin məcmusu kimi qəbul edən sənətkardır: 

 
Bu qərib yolçunu yordun yollarda 
Bir az nəfəs dərim dincəlim harda? 
Götür-qoy eləyim keçdiyim yolu, 
Sonra vurum başa seçdiyim yolu... 

 
Seçdiyi (və yetmiş il inamla getdiyi) yolun «Seçilmiş əsərləri» nə 

deyir?..  
Hər şeydən əvvəl onu deyir ki, insanı insan edən ürək yanğısıdı, 

əzmkarlıqdı, vicdandı, xeyirxahlıqdı, özünə, başqalarına münasibətdə 
qiymət verməkdi... Bu ideya motivləri şairin, demək olar ki, bütün 
şeirlərinin əsasında dayanır. Və  

 
Şeirə sığmayan duyğularımı 
Verdim od-alovlu poemalara, – 

 
deyən Mustafa İsgəndərzadə «Seçilmiş əsərləri»nə daxil etdiyi «Mən əsgər 
oğluyam», «Gözü yolda qalan var», «Bu ocağın odu sönməz», «O ellərdə 
kimim qaldı...», «Kərəm yanğısı», «Sular qızı», «Dənizlə birgə», 
«Qobustan harayları», «Ölümə güc gələn şair»  poemalarında, «Səni kim 
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unudar...» mənzum dramında həmin ideya – motivləri daha müfəssəl bir 
şəkildə, daha geniş bədii-ictimai interpretasiyalarda təqdim edir. 

Şairin həm kiçik, həm də böyük həcmli; həm lirik, həm lirik-epik, 
həm də lirik-dramatik əsərlərində yaratdığı obrazlar olduqca canlı, 
həyati və düşündürücüdür. Və fərqi yoxdur  ki, həmin əsər, yaxud 
əsərləri şair öz yaradıcılığının hansı mərhələsində qələmə almışdır... 

Mustafa İsgəndərzadə hansı mövzuya müraciət edirsə etsin, orada 
şair gözləri (və ürəyi!) üçün maraqlı olan məqamı, daha doğrusu, 
məqamları həssalıq (və sənətkarlıqla) tapa, poetik mənalar assosiasiyası 
yarada və ən başlıcası, ümumiləşdirmə – obraz təqdim edə bilir. 

Məsələn, gənc yaşlarında yazdığı «Mən əsgər oğluyam» 
poemasında müharibə illərinin kəndini belə xatırlayır: 

 
Yadımdadır o günlər... 
Gündüz duman-çən gələr, 
Gecələrsə qaranlıq 
Basardı kəndimizi,- 
Gizlədərdi yağıdan, 
Qada-bəladan bizi. 

 
Kifayət qədər sadəlövh bir yaddaşın təqdim etdiyi bu obraz səmimi 

olduğu qədər də dramatikdir: duman-çən, qaranlıq nə qədər 
arzuolunmaz olsa da, kəndi qada-bəladan qoruduğuna görə bədbin 
assosiasiya  yaratmır... 

Azərbaycan təbiətinin elə bir gözəl məkanı, guşəsi yoxdur ki, şair 
ona biganə qalsın – Xəzər dənizindən Göygölə, Bakıdan Qazağa, 
Astaradan Qubaya qədər ölkəmizin poetik xəritəsini müxtəlif 
şeirlərində tablolaşdıran şairin təsvir-tərənnüm üsullarına heyran 
olmamaq mümkün deyil. 

 
Araz, Araz, ay Araz, 
Sultan Araz, Xan Araz! 
Qoy dərdimi danışım, 
Sən halıma yan, Araz! –  

 
deyən şair Vətənin bu tayından o tayına – «var gücüylə hayqıran, 
sərhəd açıb səd qıran, «gəl!» deyən dağlar»a baxır... Və təsirli bir obraz 
yaradır: 
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...Yönüm düşən yolları 
Alır duman, kəsir çən. 
Gözümə baxan deyir: 
Gözün həsrət dənizi. 
Üzümə baxan deyir: 
Qəlbin qürbət dənizi... 

 
«Göygöl təranələri»ndə isə şair təbiətin gözəlliyi qarşısında 

heyrətlənir:  
 

Neçə don geydirər xəyallar sənə, 
Maral gölü deyər marallar sənə. 
Yaylaqlar düşünər yaylaq gölüsən, 
Bulaqlar düşünər bulaq gölüsən. 
...Ulduzlar sanar ki, ulduzlarınsan, 
Zirvələr sanar ki, dağda qarınsan. 

 
Və belə bir nəticəyə gəlir: 
 

Dünyada nə qədər görməli yer var!.. 
Vətən torpağında özgə mehr var! 

 
Şairin doğma yurd haqqında  poetik düşüncələri onun çoxlu sayda 

şeirlərində, «Bu ocağın odu sönməz», «O ellərdə kimim qaldı» kimi 
poemalarında konkret bədii detallarla əks olunur. 

Oğlu Çinara yazdığı və kitabda bütöv bir bölməni təşkil edən 
şeirləri öz səmimiliyi ilə diqqəti çəkir. Eyni səmimilik şairin vida 
nəğmələrində – elegiyalarında da mövcuddur... 

 
Sən mənim ağlıma bax, 
Bu gün, bu səhər yenə 
Durub hamıdan qabaq  
Sənin ən çox sevdiyin, 
Sövələyib öydüyün, 
Güllərdən dəstə tutub 
Gəldim  ziyarətinə... 
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Qeyd etmək lazımdır ki, son on illərdə Azərbaycan ədəbiyyatında 
xüsusi mövqe tutan ailə-məişət poeziyasını Əli Kərim, Nəriman 
Həsənzadə, Cabir Novruz və başqalarından sonra zənginləşdirən 
şairlərdən biri də Mustafa İsgəndərzadədir. Onun yaradıcılığında Ata, 
Ana, Həyat yoldaşı və Övlad obrazları nə qədər fərdi xüsusiyyətləri, 
doğmalıqları ilə təqdim olunsalar da, şair onlara ictimai məzmun-məna 
verə bilir: 

 
Səhər mənlə açılmayıb, 
Axşam mənlə qaralaydı. 
Dünya mənlə başlamayıb, 
Mən solanda 
                    saralaydı. 
Mənli-mənsiz bu aləmin 
Öz gərdişi, dövranı var. 
Onun işi haqq işidir, 
Onun da öz quranı var. 
Bu hikməti yavaş-yavaş 
Dərk etməyə çalış, oğlum. 
Asta-asta 
Mənsizliyə alış, oğlum. 
...Sən ilk gündən bu torpağa 
Çinar kimi əkilmisən... 

 
Azərbaycan dastanlarının birində atanın dilindən oğul barədə belə 

deyilir: Oğul dediyin bir baba pir... Yəni oğul bu gün övladdı, sabah 
müdrik baba... Şair xalqdan gələn bu həyat hikmətini xatırladır, onu 
ümumən Vətənə layiqli övlad olmağa çağırır... 

Mustafa İsgəndərzadənin siyasi lirikası həm məzmun, həm də 
poetik ifadə baxımından kifayət qədər zəngin, mükəmməldir... Milli 
Konstitusiyamızın qəbulu münasibətilə qələmə aldığı «Qanunlar 
qanunu» şeirində şair yazır: 

 
Dönüb bir mayağa dumanda, çəndə 
Göstərir aləmə haqqın yolunu. 
Harda ədalətdən söhbət düşəndə  
İlkin xatırlanır haqqın qanunu.  
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El yaxşı tanıyır qanun yazanı, 
Ona cavab verir sədaqətiylə. 
El özü haqlayır qanun pozanı, 
Özü damğalayır öz nifrətiylə. 
 

Həmin mövzudakı şeirlərində obraz mükəmməlliyi ilə yanaşı, 
intonasiya rəngarəngliyini, poetik pafosu da qeyd etmək lazım gəlir. Və 
bunu Xəlil Rzaya həsr etdiyi «Ölümə güc gələn şair» poeması barədə 
də demək olar. Müəllif poemada Xəlil Rzanın obrazını yalnız birbaşa – 
konkret detallar, hadisə və təfərrüatlarla deyil, həm də poemanın 
intonasiyası, yəni Xəlil Rza poeziyasının ritmini xatırladan intonasiya 
ilə yaradır. 

Mustafa İsgəndərzadənin «Səni kim unudar...» mənzum dramındakı 
Müşfiq obrazı da nakam şairin həyat, yaradıcılıq məramını, tale 
tragediyasını anlam üçün maraqlıdır... 

«Bu ocağın odu sönməz», «Kərəm yanğısı», «Sular qızı», 
«Qobustan harayları» kimi poemaların müəllifi lirik-epik istedadının 
miqyasını, elə bilirik ki, kifayət qədər geniş (və inamla!) təqdim edir. 

Şairin satirik şeirləri də  tənqid hədəflərinin dəqiqliyi ilə yanaşı, 
ümumiləşdirmə imkanlarına görə maraq doğurur, ağrılı məqamları 
həssaslıqla müəyyən edir. 

«Daha şeir yazmayın» şeirində Mustafa İsgəndərzadənin 
«motorlaşan», hisslərini itirib manqurtlaşan dünyaya etirazını görürük. 
«İnternet olubdur sevda meydanı» deyən şair günümüzün çox mühüm 
mənəvi problemini qaldırır. 

Kimsə müəllifi patriarxallıqda, hətta gerilikdə qınaya bilər, ancaq 
(bir məsələ var ki,) ən modernist düşüncə (və həyat) aşiqləri də 
mənəviyyatda «dədə-baba yolu»nun nə qədər modernist sınaqlardan 
çıxdığını, nə qədər etibarlı olduğunu  dəfələrlə etiraf etməli olmuşlar... 

Mustafa İsgəndərzadənin «Seçilmiş əsərləri»nə daxil etdiyi son 
şeirlərindən biri «Biz nə yaman  azalmışıq» adlanır. Həmyaşlarının 
obrazını yaradan şair  

 
Görün bir vaxt biz kim idik, 
İndi dönüb kim olmuşuq?!. 
Çərxi-dövran salıb bizi girdabına, 
Burub-büküb... 
Qatlaşdıqca onun min bir əzabına 
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Ürəyimiz  
Neçə yerdən şırımlanıb, 
Dərd üstünə dərd qalanıb. 
Hərə bir cür sınıb-yanıb, 
Vaxtsız həşəm, kül olmuşuq.. – 

 
desə də, inanır ki, «nə qədər ki bu dünya var, varıq biz də»... 

Bu da həmin «dədə-baba yolu»na, əbədi dəyərlərə sədaqətin 
ifadəsidir... 

Şair yetmiş yaşında ilk «Seçilmiş əsərləri»ni  oxuculara təqdim 
edir. Mən əminəm ki, təzadlarla, sevinc və kədərlə dolu dünya bundan 
sonra da ona hələ çox seçilmiş şeirlər, poemalar, dramlar 
yazdıracaqdır.. 

 
                                                         Nizami Cəfərov  
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SİRLİ,  SORAQLI DÜNYA  
 

 
 
 
 
 

Бу гяриб йолчуну йордун 

йолларда,  
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Бир аз няфяс дярим динъялим 

щарда? 

Эютцр-гой еляйим кечдийим 

йолу, 

Сонра вурум баша сечдийим 

йолу... 
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DÜNYA 
 

Bir üzün gecədir, bir üzün gündüz,  
Yolun gah ağ olur, gah qara, dünya.  
Külli-aləm ilə hey olub üz-göz 
Belə gedəcəksən sən hara, dünya?! 
 

Özünə sir-qala qurub durmusan, 
Çox filin dizini qırıb durmusan.  
Çox nəri yollarda yorub durmusan, 
Şirləri salmısan hey tora, dünya.  
 

Dumanın, çəninmi ahlar-amanlar?! 
Bir son nalədənmi qopar tufanlar?! 
Şimşəyəmi dönər oda yananlar?! 
Qılar müşkülünə kim çara, dünya?! 
 

Bizi dən etmisən dəyirmanında,  
Doğrular doğranar şər meydanında. 
Haqqın sözü ötmür hələ yanında,  
Səni kim uçura, kim qura, dünya?! 
 

Yalanlar başına dolu tək yağar,  
Tutub boğazından xəyanət boğar.  
Kim bilir, bəxtinə nə vaxt gün doğar?! – 
Bu çərxi-fələkdən kim sora, dünya?! 
 

Hər dərdi-sərinə qoy şərik olum,  
El bağça-bağında təbərrik olum.  
Xeyir-şər yolunda üzərrik olum. 
Yandır hər düşəndə sən dara, dünya.  
 

Yağı göz dikibdi Qarabağıma, 
Od qoyub, qor basıb qarabağrıma.  
Bu dövrü-zamanın burulğanına 
Mən düşsəm, sən axtar, sən ara, dünya.  
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Hər arzu-diləyim pozulur başdan,  
Bir tikə çörəyim hey çıxır daşdan. 
Qüssə-qəm kükrəyib aşanda başdan 
Darılma bu dövlət, bu vara dünya.  
 
Bəxtəvər sanmasın ölülər məni, 
Çoxdan gömüb yerə dirilər məni. 
Anmasın qılmanlar, hurilər məni,  
Gətirrəm onları zinhara, dünya.  
 
Mənimlə qərəzli bu bir davamı?! 
Bulmadın dərdimə bir yol davamı.  
Tərlan oylağımı, Şahin yuvamı  
Sən necə qıyırsan qart sara, dünya?! 
 
Razıyam, sən məni oduna yandır, 
Qara dağ başına hərlə, dolandır. 
Son muraz üstədir, Allah, amandır! 
Dəymə yurdumdakı bahara dünya! 
 
Nə qədər günahsız axdı qanımız,  
Zindanlar gücündə çıxdı canımız. 
De, buydumu bizim əhd-peymanımız?! 
Nə deyim səndəki ilqara, dünya?! 
 
Oğluma pir ata ola bilmirəm,  
Hər vaxt qayğısına qala bilmirəm,  
Könlümcə könlünü ala bilmirəm,  
Özün atalıq et Çinara, dünya! 
 
Elə bil duymadın gəlişimi sən, 
Hardan biləcəksən gedişimi sən?! 
Yoxsa son ahımı eşidəcəksən?! 
Yox, canım, mən hara, sən hara dünya ... 

 
1992 
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ÜRƏYİMLƏ BAŞ-BAŞA 
 

Bu dünyanın hər üzünü 
Sən görmüsən, sənə bəlli. 
Vaxtı yelə sovurana  
İndən belə nə təsəlli?! 
Arzuların ətəyindən  
Nə tutmusan, de, beş əlli?! 
Elə bil ki, bu həyatı  
Sevən yoxdur sənin kimi. –  
Kimi belə aldadırsan, 
Ay ürəyim, de, sən kimi?! 
 
Üzü bizdən dönən səhər  
Bir də üzə gülməz daha.  
Ömrümüzdən ötən günlər 
Gedər, geri gəlməz daha. 
Vaxtın əli taleyimdən  
Bu itkini silməz daha.  
Sis-dumanı çəkilməyən, 
Gün görməyən qaya kimi 
Kimi kimdən gizləyirsən,  
Ay ürəyim, de, sən kimi?! 
 
Eh, nə ola, yaz qayıda,  
Ruhumda od, köz oyana. 
Çəmənimə çiçək yağa,  
Qönçəsində ilham yana.  
Gərək olam xeyir-şərdə,  
Adımı el-oba ana.  
Arzularım cəng tutmaya 
Qar altında xəzəl kimi. 
De, sən kimi gözləyirsən, 
Ay ürəyim, de, sən kimi?! 
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Çəkən bilər nisgil nədir,  
Gözlə, gözüm ... oğlum olub. 
Bu həsrətdən illər boyu  
Sinəm necə dağlı olub...  
Şükür olsun, qəlbimdəki  
Min boşluqdan biri dolub. 
Taleyimdə yandırıb sən  
Onu mavi işıq kimi,  
Gör sən kimi göyərdirsən,  
Ay ürəyim, gör sən kimi?! 
 
Mavilikdən əsən yellər  
Sahillərdə zəhərlənər. 
Eldən-elə uçan quşlar 
Sərhəd görüb qəhərlənər. 
Gözlərindən yerə-göyə 
Qüssə yağar, qəm ələnər.  
Enər həsrət adasına  
Gözü yolda Təbriz kimi. 
Gör sən kimi göynədirsən, 
Ay ürəyim, gör sən kimi?! 
 
Əyri əllər yolur bəzən  
Bu dünyanın çiçəyini. 
Arxalı boz köpək vurur 
Yerə şirin kürəyini. 
Qəlbidaşlar, kütlər üzür  
Aqillərin ürəyini...  
Sənsə baxıb çırpınırsan  
Tora düşən balıq kimi. 
Gör sən kimi yandırırsan,  
Ay ürəyim, gör sən kimi?! 
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Qəlbə dəyən, ürək qıran,  
Evlər yıxan söz görmüşük. 
İnam dolu gözümüzə 
Kül üfürən göz görmüşük. 
Nahaq yerə üzə duran  
Üzdəniraq üz görmüşük... 
Çənli yollar ayrıcında  
Yol azmışıq durna kimi. 
De, sən kimi səsləyirsən,  
Ay ürəyim, de, sən kimi?! 
 
Öndən əsər xəzan yeli,  
Ötənlərdə gözüm qalar. 
Qürub çağı bağ-bostanım  
Dönə-dönə uralanar.  
Deyəndə ki, qarşımızda 
Hələ oğul-qız toyu var... 
Nədən belə kövrəlirsən  
Günü aşan payız kimi?! 
Kimi belə ovudursan,  
Ay ürəyim, de, sən kimi?! 

 
1981 

 
 

OLMUR 
 

Bir vaxt dağ da mənə düzən kimiydi,  
Bir dikdir əlində qalmışam indi.  
Deyirlər: az dolaş kəndi-kəsəyi, 
Enişə-yoxuşa salma ürəyi... 
Uca dağ görəndə ürəyim durmur,  
Qalxmasam olarmı? Qalxıram olmur. 

 



 17 

Dayanma, gəl – deyir güllü güneylər, 
Getməsəm, görməsəm lalə qan eylər.  
Necə yolda qoyum nərgiz gözünü? 
Necə dinləməyim bulaq sözünü? 
Gözəllik önündə ürəyim durmur,  
Baxmasam olarmı? Baxıram olmur. 
 
Ürəyim yollarda incəlir mənim, – 
Yollar kənarında dincəlir mənim... 
Çox getmə deyəndə dost-tanış mənə  
Hər xəstə yanına, hər yas yerinə, – 
Qalıram əlacsız, ürəyim durmur,  
Getməsəm olarmı? Gedirəm olmur. 
 
Gəlsə də gün-gündən, il-ildən gözəl, 
Bir el görməsəm də bu eldən gözəl,  
Bəzən üzləşirəm ürəyidaşla,  
Keçir bir günüm də, keçir təlaşla...  
Düz iş dolaşanda ürəyim durmur, 
Dinməsəm olarmı? Dinirəm olmur. 
 
Bu qədər gəzmişəm, gördüyüm nədir? 
Dərdiyim güllərdən hördüyüm nədir? 
Yoxsa qabaqdadır ömür-gün hələ? 
Nəsə görəsiyəm mən indən belə? 
İşıqsız, istisiz od-ocaq olmur,  
Ürək yanmayanda yaşamaq olmur. 

 
1975 
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MƏN DAĞLARA SÖZ VERMİŞƏM 
 

Deyim nə var o ellərdə:  
Ellərdən xoş üz görmüşəm. 
Hər görüşdən ürəyimdə  
Köklənmiş bir saz görmüşəm.  
Baharına qaranquşam,  
Qayıtmağa söz vermişəm.  
Dağlar kimi bütöv gərək  
Şair andı, şair sözü, – 
Yollardadır elin gözü... 
 
Neçə hikmət, sirr gəzmişik  
Torpağında, daşında biz.  
Əhd eyləyib, and içmişik  
Buz bulaqlar başında biz.  
Cani-dildən diləmişik  
Görüşək yüz yaşında biz.  
Vaxt-vədəsiz soldurmasın  
Qoy həsrətli çağlar bizi.  
Şux saxlasın dağlar bizi.  
 
Güneylərdə havalanar 
Hodaxların holavarı. 
Qayalara səda düşər – 
Çağlayar el havaları.  
İstərəm ki, dəyəm ola  
Qaşda qartal yuvaları.  
Qızılquş tək şığıyam mən  
Şırranların aynasına,  
Gümüş sular laylasına. 
 
Duyğularım saçaqlana  
Dağ başından dağ çayına. 
Arzularım qönçə taxa  
Axıb gedən vaxt çayına.  
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Leysan kimi vüsal yağa  
Bağrıyanıq baxt çayına. 
Dolaylarla müjdə gələ 
Yaylaqlara axşam-səhər, 
Məlhəm ola təzə xəbər...  
 
Cığırları dağ boynuna 
Salar qulac qolumuz tək. 
Zirvə qalxar ulduzlara,  
Qalxar ömür yolumuz tək...  
Bu gedişdə nəsil-nəsil  
Nə arzular göyərəcək!.. 
Taleləri xəlbirləyib  
İpə-sapa düzən dağlar, 
Özünə bab gəzən dağlar... 
  
Bir ömürdə neçə ömür  
Bu yerlərə gələcəyəm. 
El-obaya həyan olub,  
Əhvalını biləcəyəm.  
Yüz il, min il ... bu dağlarda  
Dövran sürüb güləcəyəm.  
Qarışacaq ömrüm-günüm  
Qaynar çeşmə, çay ömrünə,  
Sönməz ulduz, Ay ömrünə. 
 
Dağlar kimi qarşınıza 
Çıxacağam duz-çörəklə. 
El üzünə, dost gözünə 
Baxacağam düz ürəklə... 
Bu yerlərə can atacaq  
Dəli könlüm bu istəklə...  
Bundan ulu peyman olmaz: 
Mən dağlara söz vermişəm! 
Ellərdən xoş üz görmüşəm! 

 

1978 
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ÖTƏN GÜNLƏR 
 

Ötən günlər ömrümüzdən  
Əsib gedən yellərdimi?! 
Tale eniş-yoxuşundan  
Aşıb keçən sellərdimi?! 
Xatirələr bağçasında  
Həmişəlik güllərdimi?! 
Ürək istər dinləyəndə  
O illərin dastanını: 
Nə olaydı,  
Qayıdaydı  
O günlərin bircə anı! 
 
Nə zaman ki, yolum düşür  
Ötən günlər obasına,  
Xəyallarım tez baş çəkir  
Xatirələr yuvasına. 
Elə o dəm qovuşuram 
Hicran, həsrət adasına... 
Tamam özgə bir aləmdə  
Hiss edirəm bu dünyanı. 
Nə olaydı,  
Qayıdaydı  
O günlərin bircə anı! 
 
Qar üstünə, göy çəmənə 
Qoşa düşən izlər hanı? 
Hər nidası ürək açan  
O fərəhli sözlər hanı? 
Məhəbbətlə gülümsünən  
Şəfqət dolu gözlər hanı?.. 
Qızıl quş tək əlimizdən  
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Tez uçurduq o dövranı.  
Nə olaydı,  
Qayıdaydı  
O günlərin bircə anı! 
 
Həqiqəti nə gizlədim 
Dövran ötüb, yaş o deyil. 
Şövqü min göz-könül yaxan  
Göz o deyil, qaş o deyil... 
Buna necə yanmayasan,  
Ürək qara daş ha deyil?! 
Necə haldan-hala salır 
Aylar, illər gör, insanı! 
Nə olaydı,  
Qayıdaydı  
O günlərin bircə anı! 
 
Vaxt ötdükcə abı-hava 
Günü-gündən sərinləşir. 
Vaxt ötdükcə fikir-xəyal  
Günü-gündən dərinləşir.  
Vaxt keçəndə ömür-gün də  
Günü-gündən şirinləşir...  
Yoxsa bir vaxt deyəcəyik 
Xatırlayıb bu zamanı: 
Nə olaydı,  
Qayıdaydı  
O günlərin bircə anı! 

 
1977 
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İNNƏN BELƏ 
 

Niyə tale qapısına  
Boylanırıq oğrun-oğrun? 
Gözlərimiz yolda qalıb, 
Baxışımız düşüb yorğun...  
Qızıl dövlət quşuydumu 
Əlimizdən uçurduğun?! 
Bundan sonra ürək-dirək  
Kimə lazım, nəyə gərək?! 
 
Ömrümüzdən illər  ötdü,  
İlk eşqimiz bay olmadı.  
Gəncliyimiz sona yetdi,  
Məndən sənə tay olmadı.  
Bu məhəbbət vadisində  
Qoşa axan çay olmadı... 
Bu gecikmiş ürək-dirək  
İnnən belə nəyə gərək?! 
 
Nə murazla yarı yaşı  
Biz haqladıq, biz addadıq?! 
Kim deyər ki, o körpüyə  
Düz yanaşdıq, düz addadıq?! 
İndi ona yanırıq ki,  
Niyə onu tez addadıq... 
Bir ömürsüz ürək-dirək  
Axı, kimə, nəyə gərək?! 
 
Ölçək-biçək: bu dünyaya  
Nə gətirdi gəlişimiz? 
Hansı qəlbə işıq saldı  
Bir sözümüz, bir işimiz? 
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Səhər oldu, axşam düşdü...  
Belə keçdi gərdişimiz. 
İnnən belə söylə görək  
Nəyə lazım ürək-dirək?.. 

 
1977 

 
DAĞLAR 

 
Sənsiz keçən ömrə hayıf, – 
Keçdi hayla-küylə, dağlar. 
Heç bilmirəm dərgahına  
Üz tutmuşam nəylə, dağlar. 
 
Sənsiz hara düşdü yolum,  
Açılmadı əlim-qolum. 
Gəldim ocaq daşın olum, 
Yandır yanım neylə, dağlar.  
 
Yurd yerində ovum azmı?! 
Tərlan könlüm ov ummazmı?! 
Perik ruhum ovunmazmı 
Sən çalanda layla, dağlar?! 
 
Nur yağar ay qabağından,  
El qalmaz kef-damağından. 
Mənsiz ötən növrağından 
Barı bir söz söylə, dağlar.  
 
Gur ümmanda dalğam yatır, 
Güzgü göldə gəmim batır.  
Köç günümdü, gücün çatır  
Karvanımı əylə, dağlar. 
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Eşit könül harayımı,  
Sevindir can hümayımı. 
Bu ömür-gün sarayımı 
Özün abad eylə, dağlar.  
 

Nə haydasan Mustafasız?! 
Dağ olmazdın sən cəfasız... 
Ay vəfalı, ay vəfasız, 
Yetər getdin göylə, dağlar. 

 

1984 
 

 

XINALIQ YOLU 
 

Bu Xınalıq yolu İlham yoludur,  
Haqqa, ədalətə inam yoludur! 
Bu elin-obanın muradıydı o! 
İllərlə  gözlənən büsatıydı o! – 
El oğlundan elə təzə nəmərdir! – 
Dağların belində qızıl kəmərdir, 
Nurundan qəlblərə məhəbbət yağır,  
Yeni sevda yağır, səadət yağır. 
Eniş-yoxuşlarla burulub gedir,  
Yal-yamac boynuna sarılıb gedir. 
Onunla varırıq, görün, biz hara! – 
Əl çatmaz, ün yetməz ucalıqlara! 
Öndə dağlar tacı Xınalıq durur! 
Sehirli bir aləm, sər xanlıq durur... 
 
Heydər zirvəsinə gedən yoldu bu! 
Tanrı dərgahına yetən yoldu bu! 
Kimsə sapdırammaz bizi bu yoldan! 
Bu yolla başlanır təptəzə dövran!.. 
 

O ünlü dövranın yolçusuyuq biz, 
Yeni tarix yazır əməllərimiz...  

 

2008 
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BİZ GÖY QURŞAĞIYIQ... 
 

Əzəldən vicdanın, haqqın yarıyıq,  
Biz ki Aydan arı, sudan duruyuq. 
Büllur bulaqlardı şəhdi-şirəmiz, 
Yaşıl yaylaqlardı bəndi-bərəmiz. 
Qayalar kişnəyib qoç cəngimizdən, 
Şimşəklər asılıb üzəngimizdən.  
Aləmdə səsimiz-sözümüz olub,  
Öz ömür yolumuz-izimiz olub. 
Ən uca dağları aşıb getmişik, 
Köçə  köçümüzü qoşub getmişik... 
Elimiz Koroğlu qeyrətindədir,  
Dilimiz Füzuli qüdrətindədir! 
Fikrimiz göylərin yeddi qatında,  
Dördnala çapırıq zaman atında! 
Bir göy qurşağıyıq bu axında biz, 
Yanırıq yaşamaq sorağında biz!.. 
 
Qılıncım qınına girəndə, ancaq 
Vaxt olub taleyim olub oyuncaq. 
Kotana qoşulub ayaqlarımız, 
Qızıl qan fışqırıb torpaqlarımız. 
Bizim sözümüzü özgələr deyib,  
Halal tikəmizi haramlar yeyib... 
Taleyin naxışı: çarpaz düyündü. – 
Tarixim tapdandı, ömrüm üyündü. – 
Daşlara çırpılan qayığa döndük, 
Ac qurdlar ağzında quyruğa döndük. 
Araz sinəmizdə açdı şırımlar,  
Hələ aşılmayıb çox aşırımlar... 
 



 26 

İçimdən tufanlar hayqırdı keçdi! 
Alaylar dağıdıb, sədd qırdı keçdi! 
Çağladı elimin fikir gürşadı,  
Koroğlu qeyrətim qılınc qurşadı,  
Tutdu qollarımdan ağlım-idrakım,  
Şərqin zəkası tək oyandı Bakım,  
Gözümün üstündən göz qırmancını,  
Sözümün üstündən söz qırmancını 
Bir yanar dağ kimi püskürüb atdım,  
Səsimi çağlayan səslərə qatdım. 
Bir Məlikməmmədə dönmüşəm daha,  
Gözlərim ümidlə baxır sabaha...  
Tərlan qanadı tək açılıb qolum,  
Hidayət yoludur ömür-gün yolum! 
 
Fəqət öndə hələ çox sədlər durur,  
Fitnəli-fəsadlı qorxunc şər durur... 
Bir zaman bilmirdim,  
Bilirəm indi: 
Hər əsən küləyin qovğası nədi. – 
Niyə fırlanırıq ulduz, Ay kimi  
Zamanın dolaşıq bu çarxında biz. 
Öz axar-baxarı olan çay kimi 
Haraya gedirik bu axında biz, 
Dövrün burulğanlı bu arxında biz.  

 
 

VAR OL SƏNİ, ANA VƏTƏN! 
 

Azərbaycan, ey tufanlar zülmətindən doğan günəş! 
Yad gözünə sancılan ox, Şər başına yağan atəş! 
İndən belə öz əlində – elindədir istiqlalın,  
Hələ, hələ qabaqdadır cah-cəlalın, istiqbalın. 
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Sən ərənlər vətənisən! 
İşıqlıya gedən yolsan! 
Arzu, ümid məskənisən, 
Azadlıqçın doğulmusan. 
Yaşa, yaşa, uzun yaşa!  
Heç dəyməsin oxun daşa! 
 
Sən ey tale ərməğanım, ruzi-baxtım! 
Ey növrəstəm, ey növrağım, qızıl taxtım! 
Ey məsləyim, idealım, din-imanım,  
İlk beşiyim, arxa-dağım, son gümanım, 
 
Sən Od ərlər vətənisən, 
Günəvərə gedən yolsan!  
Xoş əməllər məskənisən, 
Səadətçin doğulmusan! 
Ana yurdum, Azərbaycan,  
Barı, yarı bu imkandan! 
 
Məğrur dayan, mətin yeri yeni dünya nizamında, 
İndən belə olacaqsan sən Allahın amanında! 
Hər addımın gətirəcək yeni uğur, qüdrət sənə,  
Qeyrətini görüb bilən bəsləyəcək hörmət sənə. 
Sən də dünya birliyində bir şam-çıraq olacaqsan!  
Öz eşqin, öz amalınla aləmə səs salacaqsan! 
 
Var ol səni, Ana Vətən! 
El güc alsın qüdrətindən! 
 

19 oktyabr 1991 
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BİR İNSAN ÖMRÜ 
 

Qayğı çələngidir bir insan ömrü,  
Bir ürək yüzünün üstündə əsər. 
Kiminsə əlindən tutmaqdan ötrü –  
Necə can yandırar, necə tələsər...  
 
Başı el işinə qarışar bəzən,  
Gecəsi, gündüzü çıxar yadından.  
Bir dosta ehtiyac duysa ürəkdən,  
Könüllər tapılar könlünə həyan. 
 
Çeşmə ürəyinin buz şərbətindən  
Dirilik suyutək içsə də hər həs,  
Əlinin, qəlbinin hərarətindən  
O odun-ocağın özünə düşməz.  

 
1974 

 
VƏTƏN OĞLU 

 
Millət vəkili İlham Əliyevə 

 
Sən ey Vətən, Millət oğlu! 
Hünər oğlu, qeyrət oğlu! 
Vaxt var idi  
Sən bir evin-ailənin,  
Bir nəsilin İlhamıydın. 
Bir atanın, bir ananın,  
Bir ocağın  
Yurd çırağı, pir şamıydın... 
  
İllər ötdü,  
Sən elə bir ailədə 
Boya-başa, kama çatdın, – 
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Hər işin, hər əməlinlə  
Üz ağartdın, 
Baş ucaltdın, – 
Oldun elin göz dirəyi,  
Ağıl-kamal, söz dirəyi. 
 
Uca-uca kürsülərə  
Asta-asta ayaq açdın,  
Bir yeni Dan Ulduzu tək  
Şüurlara işıq saçdın. 
Haqq sözün, haqq kəlamınla  
Açıqlandı amalımız.  
Düz yolun, düz məramınla 
Üzə güldü iqbalımız.  
Oldun Vətən, Millət oğlu! 
Hünər oğlu, Qeyrət oğlu! 
Yaşa, yaşa, var ol Səni! 
Öz eşqin, öz muradınla  
Qoru, ucalt bu Vətəni! 
 
Sən ey Odlar diyarının  
Od ürəkli Atəş oğlu! 
İşıq oğlu, Günəş oğlu! 
Bil, adınla, sorağınla  
Qanadlanıb uçuruq biz! 
Gözlərimiz yolundadır,  
Yanındadır ürəyimiz!  
Fəxarətlə Ana yurda 
Qayıt yeni ərməğanla, 
Yenə çıxaq pişvazına  
Tanrımıza min şükranla!.. 
Ana torpaq, ana Vətən 
Bir boy artsın qüdrətindən...  

 

29 yanvar 2003 
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BİR KÖNÜL – BİR VİCDAN 
 

Aqillər hal əhli olub həmişə,  
Vicdanla yanaşıb gördüyü işə.  
 

Vicdandır könlümün məsləhətçisi,  
Ağlımın, sözümün nəzarətçisi.  
 

Ömrümü vermişən onun əlinə, – 
Hər zaman, hər yerdə həyandır mənə.  
 

Onunla qol-boyun mərhəmət yaşar,  
İnsana, həyata məhəbbət yaşar.  
 

Ona demək olmaz ağa qara de, 
Tərlanın sirrini açıb sara de. 
 

Onu boğmaq olar, susdurmaq olmaz. 
Yanar gün altında, kölgədə qalmaz.  
 

Nadan verən dərsə dözməz, rədd edər. 
Cahillə bir kəlmə kəsməz, yan gedər.  
 

Təmənna göstərməz, iddia satmaz,  
Namərdə qoşulub bir addım atmaz.  
 

Sevməz yoldaşlıqda saxtakarlığı,  
Dosta məlhəm bilər fədakarlığı.  
 

Görər böyüklüyü sadəlikdə o,  
Gəzər zənginliyi adilikdə o.  
 

Hamını düşünər, özünü anmaz. 
Elçün gözdən olar, hayıfsılanmaz...  
 

Könlüm, vicdanımdır qoşa qanadım – 
Varlığım, həyatım, müqəddəratım. 

1972 
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QAYĞIDAN QABAQ 
 

Ürəkdən acıyıb halıma hərdən  
Deməyin yaraşmır qaşqabaq sənə. 
Bir qaçım demişəm qayğı əlindən,  
Yüz yerdən qarşıma çıxıbdır yenə. 
 

Yüz yerə bölünüb parçalanmışam, 
Yüzünün ömründə ömrüm-günüm var. 
Yoxuşda yol kimi haçalanmışam,  
Enişdə çay kimi səsim-ünüm var. 
 

Xəbərsiz kimiyəm özüm-özümdən,  
Qarışır-dolaşır gecəm-gündüzüm.  
Ömrümü-günümü min yoldan-izdən 
Yığıb, ipə-sapa mən necə düzüm?! 
 

Neçə el-obada sınanar sözüm, 
Fikrim gah aranda, gah yaylaqdadır. 
Neçə səmtə baxır bir anda gözüm...  
Gözlər gözlərimdən nur ummaqdadır. 
 

Yüz bələn aşırar bir loxma çörək,  
Qıyaram, bilsəm ki, dərmandır ömrüm.  
Kiminsə qəlbini göynədən istək,  
Kiminsə qəlbində gümandır ömrüm... 
 

Sönməz od-alovam neçə ocaqda,  
Soyuğa düşənlər istimə gəlsin. 
Xoş gündə demirəm, qoy bərk ayaqda  
İmdad istəyənlər üstümə gəlsin...  
 

Qoymaram, qoymaram qəm açsın ayaq,  
Dərd-səri doğrayan bir dəryaz ollam. 
Hər dərdi, qayğını qabaqlayaraq, 
Hər qışın önündə güllü yaz ollam.  

 

1977 
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EL ATASI 
 

Ağılda, qeyrətdə, arda, namusda  
Adlı-sanlı olub babalarımız. 
Şöhrəti yaşayıb dildə-ağızda,  
İstiqanlı olub babalarımız. 
 

Gözü sərraf olub əsil kişinin, 
Yaxşını yamandan seçə bilibdir. 
Qəlbi nurla dolub əsil kişinin,  
Çətin dolaylardan keçə bilibdir. 
 

Torpaqdan səxavət, mərhəmət alıb, 
Dağlar verib ona öz vüqarından. 
Eldən ləyaqəti əmanət alıb 
Ki qaytara bilsin onu bir zaman. 
 

Hər yerdə sözünün nuru, təpəri 
Dilsiz-ağızsızı qeyrətləndirib. 
Açdıqca düyünlü, müşgül işləri  
Yaxını-uzağı heyrətləndirib.  
 

Şəfqətli ağlından çoxu dərs alıb,  
Hamını özünə həmdəm sayıbdır.  
Axşamı xeyirlə hey yola salıb,  
Səhəri xeyirlə qarşılayıbdır.  
 

Öndə, başda olub xeyirdə-şərdə, 
Üzündə-gözündə mehr-məhəbbət.  
Ən ağır vaxtda da o, olan yerdə  
Hamı bir-birinə göstərib ülfət.  
 

Özünü düşünmək yad olub ona,  
Dinəndə danışıb eldən-obadan. 
Ellərə oğul tək sadiq olana  
El də «el atası» deyib hər zaman. 

 
1974 
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DÖVRÜN HÜNƏR MEYDANINDA 
 

Nə vaxtdır dayanmışam  
Mən dövranla üzbəüz. 
Qarşımda kitab dağı,  
Önümdə səma, dəniz... 
Bu vaxtacan nə qədər  
Mən imtahan vermişəm.  
Hər dəfə də özümü  
Elmin dolaylarında 
Çox enişli-yoxuşlu 

sınaqdan keçirmişəm. 
Fəqət fikrim bu qədər  

gərgin olmayıb heç vaxt. 
Sanki yenicə uçan 

kosmonavtam, kosmonavt! – 
Ömrüm-günüm ən yeni, 

ən çətin sınaqdadır.  
Düşüncəmsə bəşərin  

gələcəyi haqdadır.  
Bu hünər meydanında 

özümü göstərməli, 
Bilməliyəm mən kiməm! 
Ana yurdun, Vətənin 

hansı yeni peykiyəm!.. 
 
Bu fikirlə zamanla  
Mən durmuşam üzbəüz. 
Qarşımda kitab dağı,  
Önümdə səma, dəniz... 
Fikrim alpinist kimi  

boylanır ənginliyə. 
Düşüncəm dalğıc kimi  

baş vurur dərinliyə... 
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Bir arzu ürəyimdə  
baş qaldırıb xeyli var. –  

İstərəm, ay insanlar  
Kitabla nəfəs alım, 
Kitabla qidalanım 
Su kimi, çörək kimi. 
Ən odlu ürək kimi  
köksümə sıxım onu.  
Ən aydın eynək kimi  

gözümə taxım onu.  
O da göstərsin mənə  
Həyatın hər üzünü. 
O, eşqim, andım olsun, – 
Deyim əsrin sözünü!.. 
 
Bu şövqlə, bu amalla 
Mən bu dövrü-zamanla  

dayanmışam üzbəüz. 
Qarşımda kitab dağı,  
önümdə səma, dəniz...  

1970 
 
 

ÖMÜR KEÇİR DÜŞÜNCƏDƏ 
 

Düşüncəm 
Zirvədən dərəyə düşən  

işığa bənzər. 
O kolun dibində də, 
O daşın  altında da  

həyat gəzər.  
Çəkinmədən geniş açar 
Öz istedad qanadını. 
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Kiminçünsə candan keçər, 
Kiminçünsə məşəl edər  
Öz ömrünü, həyatını...  
 
Düşüncəmlə ölçürəm mən 
Raketlərin  

hər gün artan sürətini. 
Xəyanətin cinayətlə  

canbir olan ülfətini... 
 
Ömrüm keçir düşüncədə, 
Acılıdır, şirinlidir,  
Ləzzətlidir  

O necə də ! 
1968 

 
 

MƏMMƏD ARAZA 
 

Şairin üzündə sükut görürəm, 
Şairin gözündə bulud görürəm... 
 
İndicə çaxacaq ilham şimşəyi, 
Vərəqlər düşəcək şeir yağışına. 
Diqqət kəsiləcək arzu-diləyi  
Dolmuş ürəyinin hayqırışına... 
 
Bir şair göylər tək dinəcək indi,  
Bir könül nəğməyə dönəcək indi... 

 
1972 
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MƏNİM EVRİKAM 
 

Yer oğlu ilk dəfə  
Qışqırıb  

– Evrika! – deyəndə,  
Bəşər cücərtiydi 

bu dünya bədəndə.  
Evrika sözüylə  

böyüdü, boy atdı insanlıq.  
Evrika sözüylə 
Elmin zirvəsinə  

yol açıb yollandıq.  
İngi göy – evrika! 
İndi yer – evrika! 
Doğur düşüncələr  

hər an bir evrika. 
Qəflət yuxusundan ayılan  

Afrika – evrika! 
Hər nüvə silahı sınağı – Evrika.  
Ayın ilk  
Süni peyk  

qonağı – Evrika! 
Zaman da  

evrika zamanı.  
Evrika ovcunda cahanı  
Dalğa tək qaldırır, endirir.  
Sevinclə güldürür, 
Qəzəblə dindirir...  
 
Mənim də evrikam sizsiniz! 
Yenilik yolunda  

tər-təzə izsiniz! 
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Ey quş balası tək  
Qanadları kövrək  

körpə şeirlərim! 
Sənət ümmanında  
Dalğalar yanında  

ləpə şeirlərim, – 
Hələ mənimsiniz. 
Öz həyat məramım,  
Eşqim, qəmimsiniz... 
 
Çaxıb şimşək kimi  
Bir gün səs salsanız, 
Hamının olsanız  
Onda mən də ollam 
Bir yeni Evrika! 
Kimsə pəl vurammaz 
Tanrıdan verilən  

Bu haqqa! 
1965 

 
 

ƏSGƏR ANDI 
 

Vətən bizə oğul dedi, millət bizi harayladı, 
O göstərdi, o tanıtdı yaxın dostu, yağı-yadı. 
El bizlərə bel bağladı, onu darda qoymarıq biz,  
Bu torpağın bir daşını yad-yamana qıymarıq biz! 
 
Əzəl gündən amalımız, diləyimiz bizim budu: 
Gözümüzün giləsi tək hey qoruyaq ana yurdu! 
 
Əhd eləyib and içmişik anamızın saf südünə: 
Axıracan baxacağıq atamızın öyüdünə.  
Yolumuzu gözləyənlər, bizə ümid bəsləyənlər, 
Uğurlarla qayıt geri! – deyib bizi səsləyənlər, 
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Qoy bilsinlər öz andını unutmayıb bizim ordu.  
Qanımızla-canımızla qoruyuruq ana yurdu!  
 
Uca dağlar arxamızdır, zirvələri sirr qalamız,  
Obaları səngərimiz, oymaqları şir yuvamız! 
Yurdumuza göz dikənin oymalıyıq gözlərini,  
Elimizə qəsd edənin qırmalıyıq dizlərini! 
 
Ana Vətən, əmin ol sən, yenilməzdir bizim ordu! 
Namus-qeyrət qalamız tək qoruyuruq ana yurdu...  

 
1993 

 
 

OĞLUN ƏSGƏR GEDİR... 
 

Oğlun əsgər gedir bu gün, ay ana! 
Dur, tamaşa eylə onun boyuna! 
Gör, necə böyüyüb dünənki uşaq! 
Öz kökü üstündə atıb qol-budaq. 
Şahin balasıdır sanki bu cavan, 
Qartal zəhmi yağır baxışlarından. 
Bircə an sən onun qəlbinə girsən  
Ordakı aləmi özün görərsən. –  
Orda at oynadır cəsur oğullar,  
Orda qılınc çalır Qoç Koroğlular. 
Şir kimi yeriyir Həzilər orda,  
Mehdilər yurd salır sərt qayalarda...  
 
Oğlun əsgər gedir bir bax, ay ana! 
Uğurlu yol dilə ürəkdən ona. 
Orda bərkə-boşa düşəcək oğlun,  
Polad tək bərkiyib bişəcək oğlun. 
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Tay-tuşla bir deyib güləcək orda,  
Özünü tanıyıb biləcək orda,  
Ərənlər içində ərən olacaq, 
Yaxını-uzağı görən olacaq. 
Vətənin, torpağın gücü qolunda,  
Məşələ dönəcək millət yolunda...  
Oğlun əsgər gedir bu gün, ay ana,  
Uğurlar arzula ürəkdən ona! 

 
1990 

 
 

ŞƏHİDLƏR XİYABANINDA 
 

Bu necə dövrandı, necə zamandı,  
Görün Siz nə handa, mən nə handayam?! 
Binadan bu həyat bizə zindandı, 
Başdan çək-çevirdə, əl-amandayam... 
 
Anadan mən niyə igid olmadım,  
Əqidəm yolunda mürid olmadım,  
Məsləkim uğrunda şəhid olmadım?! –  
Nə üzlə indi bu xiyabandayam?! 
 
Olmuşu-keçmişi hey salıb yada 
Yanıb bir ocaqda od olmasam da, 
Taledən bir fəxri ad almasam da –  
Ən fəxri, ən ülvi bir meydandayam. 
 
Niyə qeyzə gəlib cihad etmirəm,  
Dönüb bir simruğa dada yetmirəm, 
Haqqın dərgahına rahat getmirəm,  
Bir görün nə dində, nə imandayam?! 
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Burda hönkür-hönkür analar ağlar,  
Qəlblərdən sel-su tək axar ağılar. 
Yeri-göyü yıxıb-yaxar ağılar...  
Görün nə sitəmdə, nə fəğandayam?! 
 
Çarmıxa çəkilər Xocalım burda... 
Nə qədər üz cırım, saç yolum burda?! 
İstərəm dünyadan bac alım burda,  
Görün, nə xəyalda, nə gumandayam?! 
 
El-oba içinə çıxa bilmirəm. 
Dost-tanış üzünə baxa bilmirəm. 
Bir həmdərd əlini sıxa bilmirəm...  
Zil qara quyuda, dar zindandayam. 
 
Dünya nemətindən üzülüb əlim,  
Yanıb kösöv olub ağzımda dilim.  
Nə təzə ilim var, nə köhnə ilim,  
Anılmaz-aranmaz bir ünvandayam. 
 
Şəhidlər ruhudu burda həmkarım,  
Şəhidlər andıdı əhdim-ilqarım. 
Şəhidlər şəstidir fəxrim-vüqarım. 
Görün, nə ovqatda, nə ərkandayam. 
 
Bu məhzun üzləri necə seyr edim?! 
De, hansı nakamın hayına yetim?! 
Bilmirəm irəli, ya geri gedim,  
Yan-yörəm görünməz sis-dumandayam.  
 
Siyrilər qınından burda qılınclar,  
Bulunlar dərdlərə burda əlaclar.  
Dönər şiri-nərə qoç oğlu qoçlar... 
Görün, nə qüdrətdə, nə imkandayam?! 
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İçimdə bir dəli tufan hayqırır, 
Cəhdi boşa çıxan aslan hayqırır. 
Dövran lərzə gəlir, zaman hayqırır, 
Dalğası dağ yıxan bir ümmandayam. 
 
Bilmirəm mehr nə, dost-həmdəm nədir,  
Həsrət-hicran dərdi, qüssə-qəm nədir... 
Mustafaya cənnət-cəhənnəm nədir? –  
Gecəsiz-gündüzsüz bir məkandayam.  
 
Tanrım, Sən özün gör mən nə handayam, 
Nə hayda, nə hoyda, nə gümandayam...  

 
20 yanvar, hər il 

 
 

DOST ÖLÜMÜ – DAĞ UÇQUNU 
 

Yazıçı dostum Musa Qocayevin 
əziz xatirəsinə 

 
Bir arxa-dağımı itirdim bu gün, 
Ən ağır günümdü bu günüm, Allah. 
Çəkildi sinəmə elə dağ-düyün, 
Batdı bir dəfəlik səs-ünüm, Allah.  
 
El-oba gözündə o, yanar çıraq,  
Xeyir-şər bəzəyi ağsaqqal idi.  
Könlü nur çeşməsi, ürəyi ocaq,  
Hər işdən baş açan pürkamal idi. 
 
Son vaxtlar qayğılı bir tutqun aydı,  
Özünü vurardı hey oda-közə. 
Zalım fələk qəfil gör, kimə qıydı?! 
Gör, necə müsibət göstərdi bizə?! 
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Fikri Tovuzdaydı, qəlbi Şuşada... 
Bir xəbər gözlərdi hey ön cəbhədən. 
Elə bil qalmışdı bir daş altında,  
Getməzdi gözünə çimir sübhəcən. 
 
Xocalı dərdiydi dərdi-azarı,  
Sinəsi Şəhidlər Xiyabanıydı.  
Qazılan hər təzə şəhid məzarı  
Sağalmaz yarası, qaraqanıydı. 
 
Qaçardı Qazağa, tez-tez Laçına, 
El-oba yolunda lap dəli idi.  
Baxmazdı heç nəyin xərci-borcuna,  
Əl-qoldan tutmaqda lap Əli idi.  
 
Qarabaxtımızdı Qarabağımız –  
Deyərək oxlanar, hey ahlanardı.  
Harda bir səhvimiz olsaydı, yalnız  
Orada özünü suçlu sanardı. 
 
Başı açılmazdı dərd dumanından,  
Çoxdan unutmuşdu özünü bütün. 
O əzgin, o üzgün xəstə canından  
Kiməsə can vermək istərdi hər gün.  
 
Vardı ürəyində bir son arzusu,  
Canı şəhidlərin yanında idi. 
(Şəhidlik ən ali alın yazısı, 
Şəhidlik onun da qanında idi). 
 
Masa arxasında yanıb şam kimi 
Yazardı-pozardı şəhidlər haqda.  
Deyərdi nolaydı bu əsərimi 
Qurtara biləydim ən yaxın vaxta... 
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On doqquzu yanvar, o müdhiş gecə 
O da oturmuşdu ekran önündə: 
Yağı baxmayırdı qocaya, gəncə, 
Millət sarsılırdı tufan önündə...  
 
Bu nə vurhavurdu, nə kəshakəsdi?! 
Torpaq nalə çəkir, göy hayqırırdı. 
Bu Odlar Yurduna ən ağır qəsddi, 
Bu, bizim ellərdə bir soyqırımdı...  
 
Baxırdı ekrana gözlərində kin,  
Birdən yandı bağrı, tutuldu dili. 
Müdam qolumuzdan tutan Əlinin  
Qopub əlimizdən üzüldü əli... 
  
Şəhidlər günündə şam-şəhid oldu 
O, şəhid vicdanlı məlalı ilə.  
Şahidlər günündə mücahid oldu  
Şir-şəhid ürəyi, amalı ilə. 
 
Torpaq deyə-deyə o torpaq oğlu  
Torpağın qoynuna verdi özünü. 
O, Vətənə vurğun, millətə bağlı 
Xalqa  deyəmmədi axır sözünü... 
 
Ondan qaldı bizə əbədi miras  
Əsəri yarımçıq, ömrü yarımçıq...  
Daha, ay Mustafa, hər gələndə yaz 
Sən ha yola boylan, ha dağlara çıx, – 
 
Əsl dost itkisi – bir dağ uçqunu,  
O, qayıdan deyil, o, dönən deyil...  
Gecələr yuxuda görsən də onu,  
Gündüzlər gözünə görünən deyil...  
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Görünən bu eldə, fəqət, hər zaman  
Onun uca yeri, adı olacaq. 
Bizə son təsəlli, bizə son həyan  
Vətənə sədaqət andı olacaq...  
 

1993 
 

 
YUVASI DAĞILMIŞ QUŞLAR KİMİYİK 

 
Bəstəkar Cavanşir Quliyevə 

 
Yuvası dağılmış bir quş kimiyəm,  
Səsimi içimə salıb boğmuşam. 
Səhrada tək qalan bayquş kimiyəm,  
Son pənah qalamı söküb yıxmışam. 
 

Ümmanda yol azan gəmidi bəxtim, 
Düşüb ümidlərim leysan selinə. 
Qəfil dolu döyən zəmidi bəxtim,  
Kövşənim həsrətdi xırman yelinə. 
 

Bu təhər dolannam özümdən ayrı,  
İşıqlı dünyada güman yerim yox.  
Öz yolumdan ayrı, izimdən ayrı, 
Tanrı dərgahında uman yerim yox...  
 

Belə anlarımda sən oxuyanda 
Mən yuva həsrətli quşa dönürəm. 
Nəfəsin od-alov, qor qoxuyanda  
Mən zümrüd quşu tək yanır-sönürəm.  
 

Avazın əlacmı elin dərdinə?! 
Gör o necə yıxır bu qəm mülkünü? 
Bilir hər ürəyin pünhan dərdi nə,  
Hər ağrı-acının kəsir kökünü...  
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Közərir ümidi perik quşların,  
Nəğmən nəğmələrin çələngi olur. 
Qırılır qaməti qara qışların,  
Havalar açılır, sular durulur...  
 
Yox, daha dünyada tək deyiləm mən,  
Həm yerdə, həm göydə güman yerim var.  
Fitrətin fövrən tutur əlimdən,  
Tanrı dərgəhında iman yerim var... 

 
1994 

 
 

BU TORPAQDA MƏZAR İSTƏMİRƏM MƏN 
 

Bu torpaqda məzar istəmirəm mən, 
Yandırın külümü sovurun göyə! 
Nə vaxt cəngim ilə öyündü Vətən, – 
Yolunda can qoydum, yaradım nəyə?! 
 
Əsgərəm, şəhidəm, söylə, kiməm mən,  
De, harda köksümün qanı axıbdır? 
Harda qabağımda diz çöküb düşmən,  
Nə zaman el mənə arxalanıbdır?!. 
Yox, belə yaşamaq istəmirəm mən, 
Həyatın mənası düşür gözümdən...  
 
Nə qədər «ATƏT»-ə bel bağlayacam,  
Sönən ümidlərə yas saxlayacam?!. 
Yağı tapdayacaq Qarabağımı,  
Dərd qançır edəcək sinədağımı?! 
Dörd yol ayrıcında döyükəcəyəm, 
Nə qədər qəm yeyib, dad çəkəcəyəm? 
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Nə vaxt sıyrılacaq qılıncım qından,  
Qaniçən yağıya udduracam qan? 
Bu bəladan üzü ağ çıxacağam, 
El-oba gözünə şax baxacağam?.. 
 
Belə məchul həyat gərəkdir nəyə? 
Yandırın külümü sovurun göyə! 
Daha ayrı güzar istəmirəm mən,  
Bu torpaqda məzar istəmirəm mən... 

 
2006 

 
 

ÖMRÜN AĞIL YELKƏNİ 
 

Ürəyim bu dünyanın  
ən kövrək sarı simi, – 

Hiss elər hər dərdini  
ana ürəyi kimi.  

Göyə bulud gəlməmiş  
könlümü alar duman.  

Hələ heç meh əsməmiş  
sinəmdə başlar tufan. 

Qəlbimə sevinc damar  
nur qönçələr açmamış,  

Xəyalım pərvazlanar  
körpə quşlar uçmamış. 

Bir gözümdə təbəssüm,  
bir gözümdə qüssə-qəm. 

Bu dünyanın üstündə  
əsim-əsim əsərəm.  

Bu dünyanın sevinci,  
qəmi mənlə başlanar.  

Şərin fitnə karvanı  
ürəyimdə daşlanar.  
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Dünyanın başı üstə   
gəzər qara dumanlar.  

Dünyanın ürəyini  
üzər ahlar-amanlar. 

Dünyanın çox taxtında  
«Ağ div» qara hikkəli. 

Dağ-daş gərilmiş kaman,  
ürəklər səksəkəli. 

Dünyaya tələ qurar  
ütülü fitnə, yalan,  

Gündüzündən şübhəli,  
gecəsindən nigaran 

Ürəyim bu dünyanın  
ildırımötürəni,  

Hər dərdini çəkəni,  
yükünü götürəni. 

Ömrüm bu gen dünyada  
bir qayğı qatarıdır. 

Dövranla, zamanla bir  
çarpan ürəyi vardır.  

Siz qayğısız görsəniz  
həyatda bir gün məni,  

Bilin, dəyib daşlara  
ömrün ağıl yelkəni. 

Bu dünyada yaşayan  
mən deyiləm, bədəndir.  

Dünyadan kor atını  
sürüb izsiz gedəndir. 

 
1981 
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UNUDULMAZ O YAZ GÜNÜ 
 

Min ilmi, milyon ilmi  
Bu ulu yurdun yaşı?! 
Dindir, gör nə danışır 
Tarixlərin yaddaşı. 
Səslə, çağır bu günə 
Çağır ulu Hürmüzü. – 
Min əfsanə söyləsin  
Hər gecəsi-gündüzü. 
Nizami söz mülkünə  
Şairləri səsləsin.  
Dədə Qorqud sazını  
Qoy təzədən kökləsin. 
Öz dövründən, eşqindən  
Hərə desin bir ağız. 
Təzə sözlər, kəlamlar  
Dolaşsın ağız-ağız... 
Bu ətirli yaz günü,  
Tomrisimin ürəyi 
Yerdə çiçəyə dönsün. 
Cavanşirin qılıncı  
Göydə şimşəyə dönsün.  
Çinartək pöhrələnsin  
Babəkimin qolları. 
Düşsün burdan Nəbinin, 
Koroğlunun yolları.  
El-oba bu yaz günü,  
Yaza verib könlünü  
Çıxsın xiyabanlara,  
Axışsın meydanlara.  
Xoş xəbərlər, müjdələr 
Bu diyarı dolaşsın. 
Hər kəs öz ürəyincə  
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Desin, gülsün, danışsın! 
Sinəsi sözlə dolu, 
Yurdumun min-min oğlu  
Unudulmaz bu ayın – 
28 mayın 
Şöhrətindən-şanından 
Bağlasın yeni dastan. 
Min illər, milyon illər  
Görə bilmədiyini  
Gördü o şanlı bahar. 
Fətəli xan ürəkli,  
Məmməd Əmin diləkli 
Bu millətin, dövlətin  
Möhtəşəm sarayını  
Hördü o şanlı bahar...  

 
 

AĞ GÜNLƏR SORAĞINDA... 
 

Əgər bir gün  
Soruşsalar məni məndən,  
Xəbər tutmaq istəsələr  
ürəyimdən. 
Kimdən necə dərs almışam, 
Nə sim üstə köklənmişəm. 
Nə fikirlə yüklənmişəm? 
Millətimi  
Belə qadir xilqət edən,  
Vətənimi  
Belə nadir cənnət edən  
Kim olubdur, 
Nə olubdur? 
Könlüm, arzum, eşqim deyər: 
Millətimin nur zəkası,  
Dövlətimin pir qalası! 
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O alilər  alisinə,  
O ulular ulusuna 
Könlüm istər alqış desin! 
Alqış desin dönə-dönə –  
Bu millətin birliyinə: 
 

Xalqın görən gözü, düşünən başı, 
Ümidi, inamı, dostu, sirdaşı, 
Dar gündə arxası, ilk silahdaşı  
Mənim dövlətimdir, – mənim həyatım, 
Taleyim, varlığım, müqəddəratım... 
 

Haqqa, ədalətə dayaq, təməldir, 
Gecəsi-gündüzü işdir, əməldir! 
Məsləki, vicdanı beynəlmiləldir 
Mənim dövlətimin – mənim andımın, – 
Ömür yelkənimin, qol-qanadımın. 
 

Səadət rəmzidir al bayrağımız,  
Aləmə nur saçır sülh çırağımız. 
Bizim bu dünyadan umacağımız 
Azadlıq eşqidir – əhdim-ilqarım. 
Odur bu dünyada sərvətim-varım.  
 
Nə qədər həyat var, millətim də var! 
Sapdırmaz yolundan onu sınaqlar. 
Hər dövrün felinə olub xiridar 
O sipər olacaq öz yurdumuza. 
Hər an güvənəcək ər ordumuza! 
 
Bir əbədi ömür, əbədi həyat  
Açacaq dünyada sonsuz qol-qanad. 
Deyəcək, ey insan, yaşa, qur, yarat! 
Ağ günlər gətirsin əməllərimiz, 
Bu eşqlə sabaha addımlayaq biz.  
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BU YAZ YAĞIŞIDIR 
 

Ana təbiətin ürəyi dolub, 
Ana təbiətin qəlbi sözlüdür. 
Bir yanda buluddan məclis qurulub,  
Bir yanda buludlar odlu-közlüdür... 
İldırım gurlayır, şimşək oynayır,  
Qaynar qazan kimi səma qaynayır... 
Eşit, ana torpaq, bu ilk alqışı!.. 
Bu yaz yağışıdır, bu yaz yağışı! 
 
Kim deyir bu yağan adi yağışdır! 
İlk nəfəs, ilk hünər, ilk həyatdır o. 
Həyata fərəhli bir çağırışdır, 
Gur arzu çeşməsi, toy büsatdır o! 
Yerlər də, göylər də alıb dincini  
Yenə göstərəcək əsil gücünü...  
Yazbaşı torpağa məhəbbət yağır,  
Elə xeyir yağır, bərəkət yağır...  
 
Otlar baş qaldırır insanlar kimi,  
Quşlar havalanır igidsayağı.  
Ömür-gün canlanır dastanlar kimi, 
Təzə addımların gəlir sorağı.  
Pöhrələr böyüyüb bağça-bağ olur,  
Yarış meydanları aran-dağ olur...  
Torpağın, həyatın, ömrün naxışı –  
Bu yaz yağışıdır, bu yaz yağışı. 

  
1974 
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QANUNLAR QANUNU 
 

Milli Konstitusiyamızın  
qəbulu münasibətilə 

 
Dünyada bir söz var qanun adında,  
Həyatda ən əziz bir nemətdir o. 
Dünyada bir göz var qanun adında,  
Hər şeyi düz görən ədalətdir o. 
 
O əldə  süzgəcdir, ürəkdə mizan. 
Verməz heç bir zaman haqqı nahaqqa! 
Onun ilk beşiyi vicdandır, vicdan! 
Hayandır, arxadır, dayaqdır xalqa! 
 
O seçir zərgərtək ağı qaradan,  
Yaxşını, yamanı qoyur yerinə. 
O əsil memardır, əsil yaradan! 
Vaqifdir dünyanın hər bir sirrinə! 
 
Dönüb bir mayağa dumanda, çəndə  
Göstərir aləmə haqqın yolunu. 
Harda ədalətdən söhbət düşəndə 
İlkin xatırlanır haqqın qanunu. 
 
El yaxşı tanıyır qanun yazanı,  
Ona cavab verir sədaqətiylə. 
El özü haqlayır qanun pozanı, 
Özü damğalayır öz nifrətiylə. 
 
Dünyada bir göz var qanun adında,  
Təpədən dırnağa bəsirətdir o! 
Dünyada bir söz var qanun adında,  
Ellərə verilən səadətdir o! 

 

1995 
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GÖYGÖL TƏRANƏLƏRİ 
 

Yolum Göy gölədir bu nurlu səhər, 
Sanki qanad açan qızılquşam mən! 
Məni bağışlasın sevdiyim yerlər, 
Özümdən-sözümdən ayrılmışam mən... 
 
Bu gün yal-yamaca məhəl qoymayıb, 
Dağların seyrinə heç də uymayıb 
Qalxdım göy təpəyə, göy budaq altdan  
Günəş tək görünən güzgüydü Göygöl! 
Ayrılıb səmadan – əlçim buluddan  
Dərədə açılan sərgidi Göygöl. 
Yerlər naxışını çəkmişdi ona...  
Göylər baxışını dikmişdi ona...  
 
Nur ilə doluydu o mavi sini, 
Güllər gizləyirdi üzünü ondan. 
Unudub özünün gözəlliyini  
Gözəllər çəkmirdi gözünü ondan. 
Ağaclar lal-dinməz durub baxırdı. 
Marallar boynunu burub baxırdı.  
Nəğməsiz yarpaqdı budaqda quşlar – 
Gözəllik önündə donub qalmışlar...  
 
Kimdi bu yerlərin bilən sirrini? 
Ah, niyə gəlməyir bu dağ-daş dilə?! 
Qırıb düşüncəmin buz zəncirini  
Teylənmiş ov kimi endim Göygölə. 
Doldurub ovcumu dupduru suyla,  
Üzümə-gözümə çırpdım o ki var. 
Sandım cuşa gəlib, 
Hayla-harayla  
Selləndi üstümə çaylar, bulaqlar. 
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Elə bil durmuşdum şəlalə altda, 
Dərin, dar dərənin quzeyində mən. 
Çətirə dönmüşdü əlçim bulud da,  
Sərinlik yağırdı üstümə göydən. 
 
Çilik-çilik olub səpələndikcə 
Üzüm giləsi tək büllur damcılar,  
Ürəyim sevincdən döyündü necə! 
Sandım duyğularım quş olub uçar,  
Havalı tərlana dönərəm burda. 
Göylərə baş vurub enərəm burda...  
 
Bu yerdən od alıb nə qədər ürək,  
Nə qədər könüldə izlər qalıbdır. 
Göygölüm göz kimi gülümsəyərək 
Nə qədər ürəyə işıq salıbdır! 
 
Xalçaçı qızların naxışlarını  
Olmaya Şirvana göndərib bu yer?! 
Poladəridənin baxışlarını  
Quzu baxışına döndərib bu yer!.. 
 
Mən bir göyə baxdım, bir yerə baxdım,  
Dönüb gur çeşməyə qoynuna axdım,  
Oxudum şeirini Əhməd Cavadın,  
Elə bil açıldı qolum-qanadım. 
Söylədim şeirini Məmməd Arazın, – 
Elə ucaldı ki, şirin avazım  
Dağlara-daşlara səs-səda düşdü. 
Bu nə qəhqəhədi, bu nə gülüşdü?! 
Könlümdə gül açıb gülləndin, Göygöl! 
Körpə sona kimi dilləndin, Göygöl. 
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Arxanda bir müdrik qocamı Kəpəz?! 
Ən uca xəyaldan ucamı Kəpəz?! 
Dünyanın dərd-səri gəlməz eyninə. 
Buludu xurcun tək alar çiyninə. 
Başına gah dolu, gah da qar yağar, – 
Ancaq kirpiyini qırpmadan baxar. 
Başının üstündə Koroğlu kimi 
Şimşəyi şeşpər tək oynadar necə! 
Lərzəyə saldıqca qıyı aləmi  
Sanarsan yer göyə dəyər indicə! 
Misri qılınc kimi çaxar ildırım,  
Bir qəfil zərbədən çatlar sıldırım, 
Hayqırıb yerindən qopar qayalar, 
Başsız atlı kimi çapar qayalar,  
Dərin dərələrin dibinə sarı. 
Dərə quyu kimi udar onları... 
 
Dağların döşündə dumanmı meşə! 
Yamyaşıl dalğalı ümmanmı meşə?! 
Bu mavi ümmanda gəmimi Kəpəz?! 
Bəs niyə xəyalı göylərdən enməz?  
Ağlı-düşüncəsi nur ilə dolu  
Nə gəzir göylərdə ucalıq oğlu?! 
Sən də ulduzlara baxarsan, Göygöl, 
Özün də ulduz tək axarsan, Göygöl. 
 
Yolunda məşəlmi Müşfiq bulağı?! 
Çağırar qoynuna yaxın-uzağı. 
Şair təbi kimi susmaz bir an da, 
Səndən söhbət açar öz lisanında,  
Şeirlə, sənətlə ziynətlənərsən.  
Gün-gündən daha da şöhrətlənərsən. 
Gələr hər diyardan qonağın, Göygöl, 
Soyumaz heç odun, ocağın, Göygöl. 



 56 

Nizami yaranıb sən yarananda,  
İki tac qazanıb bu torpaq onda! 
Dünyaya açılan pəncərə kimi,  
Aləmi mat qoyan mənzərə kimi, 
Sənətlə gözəllik verib əl-ələ,  
Zamanın səsi tək gələrək dilə 
Yerləri-göyləri oyatdın, Göygöl. 
Dünyada dünyalar yaratdın, Göygöl. 
 

Neçə don geydirər xəyallar sənə. 
Maral gölü deyər marallar sənə. 
Yaylaqlar düşünər yaylaq gölüsən.  
Bulaqlar düşünər bulaq gölüsən. 
Ay elə bilər ki, ay camallısan,  
Çay elə bilər ki, çay misallısan. 
Ulduzlar sanar ki, ulduzlarınsan. 
Zirvələr sanar ki, dağda qarınsan... 
Sən şəfqət, sən şövkət, ülfət rəmzisən, 
Gözəllik rəmzisən, qüvvət rəmzisən. 
Əbədi uçuşa qanadsan, Göygöl! 
Əbədi ömürsən, həyatsan, Göygöl! 
 

Burda günüm keçdi bir yuxu kimi,  
Bir mavi dünyaya döndü asiman. 
Dedilər yetişir ayrılıq dəmi, 
Göllər gözəlindən ayrılmalısan. 
Elə bil bir hicran gölünə düşdüm. 
Əyilib suyunla bir də öpüşdüm. 
Üzümdə-gözümdə alışdın, Göygöl, 
Süzülüb qanıma qarışdın, Göygöl... 
 

Əlimə həsrətin əli uzandı,  
Elə bil möhnətin dili uzandı. 
Bu necə sevincdi ürək qazandı?  
Sən belə sirdaşdan gəl ayrıl indi! 
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Dağlar doluxsundu kövrək ana tək, 
Palıdlar titrədi köks ötürərək, 
Köz kimi qaraldı hər gül, hər çiçək. 
Bu dağdan, bu daşdan gəl ayrıl indi! 
 
Göyün gözlərində şimşəkmi çaxdı? 
Marallar yamaca dikəldi-baxdı. 
Bir dost gəlib məni köksünə sıxdı.  
Bu dostdan-qardaşdan gəl ayrıl indi. 
 
Ey yolçu, ey şair, bu hal nə haldı? 
Söylə nələr deyir sənə bu torpaq? 
Bu yerə gəlişin yoxsa xəyaldı? – 
Əylənib bir də bax, getmə, bir də bax! 
 
Maral gözü kimi dolan Göygölə, 
Sona tək xəyala dalan Göygölə, 
Kəpəzlə qol-boyun qalan Göygölə 
Əylənib bir də bax, getmə, bir də bax! 
 
Demə dağdı, daşdı, çəməndi bu yer,  
Öz qəlbin, öz köksün-sinəndi bu yer. 
Min bir göz dikilən Vətəndi bu yer! – 
Əylənib bir də bax, getmə, bir də bax! 
 
Dünyada nə qədər görməli yer var! 
Vətən torpağında özgə mehr var! 
Qəlbində hər yerə Göygölü apar! 
Ey könül, dayan, dur, getmə, bir də bax! 

 
1975 
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MƏNİM QƏNİMƏTİM 
 

Bir gün  
Bir məclisdə  
Bir aqil qoca  
Dindi, dilə gəldi ağır dağ kimi: 
«Üzünüz ağ olsun, 
Başınız uca, 
Gülsün ömrünüz də bağça-bağ kimi. 
 
Bayaqdan mən sizə fikir verirəm,  
Kimdən almısınız, oğul, dərsi siz?! 
Bu boyda-buxunda hünər görürəm, 
Bəlkə göydən düşmə qənimətsiniz. 
 
Sizə nə köməyim,  
Nə xeyrim dəyib,  
Nə də boynunuzda haqqı-sayım var. 
İstərəm bu gündə  
Bir az ərk edib  
Sizi də öz balam sayım, balalar. 
 
Bizim qədrimiz siz,  
Qiymətimiz siz,  
Adımız-sanımız, şöhrətimiz siz... 
Sizsiniz fəxrimiz urvatımız da,  
Bugünkü, sabahkı həyatımız da!..» 
 
Fikir çəkdi məni arana-dağa,  
Bu qoca sehrli bir qüdrət oldu! 
Gəlmədik qocadan tərif almağa, – 
Sözləri bizə bir qənimət oldu. 

 
1974 
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ÖMRÜN ZİRVƏSİNDƏ 
 

Saç ağardı, ancaq ürək 
Alovludur əvvəlki tək. 

S.Vurğun 
 

Dağ tək yenilməzdi onun vüqarı 
Duman-çəndən belə tutulmamışdır. 
Qılınc tək baş-başa gələn qaşları 
Ömründə heç belə çatılmamışdır.  
 
İl olub köksündə yandırıb ocaq,  
Dərdi-səri belə çox olmayıbdır. 
Palıd tək döyüşdə sınıbdır, ancaq  
Ürəyi bu qədər sıxılmayıbdır. 
 
Hər sadə bir işin, – düşünsək dərin – 
Mətləbi, mənası hikməti vardır. 
Böyüyüb dağ olan düşüncələrin  
Varlığı sarsıdan siqləti vardır. 
 
«Adi insanlar tək ömür sürmüşəm,  
Görən nə etmişəm borcumdan artıq? 
Çox aglı-qaralı gün keçirmişəm, – 
Məqsədim hamıya olub yaxşılıq. 
 
Böyüklü-kiçikli vəzifələrin 
Hamsını dişimə vurmuşam bir-bir. 
Qüruba meyl edən həyat ülkərim  
Sahilə yan alan gəmi kimidir…  
 
Yubiley düzəltdilər şənimə dünən,  
Ürəklər, qədəhlər doldu, boşaldı. 
Nə qədər danışdı tanıyan, bilən, 
Tanış olmayan da durub söz aldı. 
 



 60 

Biri söylədi ki, indi mənim tək  
İşə can yandıran adam az olar. 
O biri güc-bəla kəkələyərək 
Dedi: hər elmdən məlumatım var… 
 
Biri də dedi ki, iş üsulumu 
Tətbiq etməlidir işində hamı!.. 
 
Dedilər, dedilər… 
susdum, kiridim. 
Tərif dənizində  

buz tək əridim… 
 
Düşündüm qüssəni atım bir yana,  
Qocalıq körpüdür keçəcək hamı. 
Arxadır, qanaddır insan insana,  
Qayğılar qayğılı edib dünyamı. 
 
Nə zaman soyutsam işdən əlimi  
Gözümdə zülmətə çevrilər aləm –  
Bilik – təcrübəmi 
Bir miras kimi  
Elimə-günümə  bəxş etməliyəm! 
 
İnsan ləyaqəti işdir, əməkdir, 
Yarpaq nə yarpaqdır budaqdan ayrı? 
Yaşamaq – yaratmaq, qurmaq deməkdir! 
Dağ olsam neylərəm torpaqdan ayrı?! 
 
Ömrün zirvəsinə çatıbdır sinim, 
Eşqi sönməyənə bu son hədd deyil. 
Nə qədər yarımçıq işim var mənim, 
Onları görməyə tələsir könül... 

 
1969 
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NECƏ GÖZƏLDİR 
 

Elə ki qaş qaraldı,  
Elə ki şər qarışdı, 
Göyün ulduz şamları 
Çilçıraq tək alışdı, 
Başında düşüncələr 
Yol gedəsən gecələr. 
 
Gecənin hər sirrini  
Səssizlikdə duyasan,  
Addımın sayğac ola,  
Yolu hesablayasan. 
Gözün dikilə göyə, 
İlbizlər nəğmə  deyə. 
Tapdığın fikirləri  
Yaddaşına atasan. 
Tutumlu sətirləri  
Hey baş-başa çatasan.  
Mindirəsən cahanı 
Arzu, istək gəminə. 
Aparasan bəşəri  
Göyərçin aləminə... 
Ağlına da gəlməyə  
Yol uzanır, qısalır. 
Yadına da düşməyə 
Səhərə çoxmu qalır,  
Səhərə azmı qalır... 
Necə gözəldir, gözəl! 
Ay-ulduza verib əl 
Başında düşüncələr 
Yol gedəsən gecələr, 
Yol gedəsən gecələr. 

 
1968 
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DAĞLARA QALXIRAM 
 

Dağlara qalxıram mən səhər-səhər,  
Qalxdıqca qalx deyir qarlı zirvələr.  
Hər ilanbel təpə bir pilləkandır,  
Hər xınalı qaya sanki aslandır. 
Nələr, nələr deyir o sərt baxışlar... 
Yolçunu yollarda qoyan yoxuşlar 
Neçə yol əlimi dizimə qoyur, 
Neçə yol əlimi gözümə qoyur. 
Eniş ayağımdan dartır geriyə, 
Kol-kos əllərimdən tutur «qalx!» deyə. 
Qovub ürəyimdən vahimələri  
Başımdan bu fikir keçir bir anda: 
Hünərin çatırsa yoxuşda yeri,  
Daş da ayaq açar eniş olanda! 

 
1962 

 
 
 

BİZƏ DAĞ OĞLU GƏLİB ... 
 

Bir dağlar oğlu gəlib  
bu gün dağlardan bizə, 

Bir el-oba ətrini  
gətirib evimizə.  

Nəfəsində dağların  
havasını gətirib, 

Kəndimizin  
saf xeyir-duasını gətirib.  

Üz-gözündə laləli  
yaylaqların rəngi var.  

Hər sözündə dupduru  
bir bulaq ahəngi var.  



 63 

Səsi yaman yumşalıb,  
ürəyi də yuxalıb. 

Gözündən də qartalın  
baxışları yoxalıb. 

Elə bil uşaqlaşıb, 
Elə bil acizləşib. 
Xətri əziz olsa da,  

sanır ki ucuzlaşıb... 
 
Dağlara, dərələrə  

sığışmayan dağ oğlu  
Sanki qəfəsə düşüb –  

qolu-qanadı bağlı.  
Gətiribdir özüylə  

bir xeyli dağ sovqatı: 
Qurud, pendir, kəkotu... 
Ancaq fikir verməyib  

öz geyim-keciminə, 
Ütü də çəkdirməyib  

qəttəzə pencəyinə. 
Deyirəm, dağlar oğlu,   

bu ev sənin evindir. 
Hamı ilə deyib gül,  

ev-eşiyi sevindir. 
Bir az ayı ovundan, 
Bir az lətifə danış, 
İşin-gücün necədir,  

nə kefdədir dost-tanış? 
Bilinsin, doğrudan da  
Bizə dağ oğlu gəlib.  
Güllü heybəsi kimi  

sinəsi dolu gəlib...  
 

1972 
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QUBA 
 

Sənin tərifini çox aşiq dedi, 
Getməli, görməli yerdi söylədi. 
Səni öz gözümlə görürəm indi, 
Bu heç ələ düşməz imkandı, Quba. 
 
Havan, suyun verdi canımıza can,  
Behişt ətri gəlir yaldan, yamacdan. 
Dursan tamaşaya zirvədən-qaşdan  
Görərsən gülyanaq cavandı Quba. 
 
Tanıdıb aləmə səni bu dağlar,  
Buz kimi, şəfalı, çağlar bulaqlar.  
Səndə Kəlbəcərin ətri, dadı var,  
O da qəlb anlayan, duyandı, Quba.  
 
Yaylaqlar hər dərdə min dərman bilib, 
Burda hər gül-çiçək, hər çəmən təbib.  
Dağ-meşə, qar-yağış, duman-çən təbib... 
Təbii dühadı, loğmandı Quba.  
 
Məclislər qurular Qudyalçay üstə,  
Çıxar seyrangaha el dəstə-dəstə.  
Boldu səxavətdən, nəyi var istə, – 
Deyər sidq-ürəklə qurbandı, Quba. 
 
Ömrə ömür calar eşqi, hünəri, 
Məyus yola salmaz bircə nəfəri. 
Söylər hər kim görsə bu cənnət yeri  
Bu yerdən savayı yalandı, Quba! 

 
1973 
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BİZƏ DƏ BU QALACAQ 
 

Demə günəş də batdı, 
Getməyin vaxtı çatdı. 
Bu Turşsu bulağını,  
Sarıçöl yaylağını  
Bilək, Zirək yurdunu 
Biz necə qoyub gedək,  – 
Kimlərə qıyıb gedək?! 
Gəl, yaşıl otlar kimi  
Biz də olaq qol-boyun  
Sarı gül işığında. 
Sayrışan çiçəklərin  
Süslü çılçırağında  
Bir az daşa, qayaya,  
Bir az çeşməyə dönək.  
Ulduzların gözünə  
Lalə kimi görünək. 
Alnımıza axşamın 
Laylalı mehi dəysin. 
Üzümüzə səhərin  
Şəfalı şehi dəysin.  
Gündüzünü görmüşük,  
Görək gecəsini də  
Gül zəmi güneylərin. 
Qovuşan əli olaq, 
Uyuşan dili olaq 
Sevdalı göyün – yerin. 
Güzarımız bu yerə  
Bir də düşəcək haçaq? – 
Unudulmaz bu gündən  
Bizə də bu qalacaq. 

 
1973 
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DOST GƏLİŞİ 
 

Eldə belə bir məsəl var: 
Dost gəlişi bayram olar! 
Dost gəlibdir yenə bizə,  
İşıq gəlib gözümüzə.  
Sədaqətdən, etibardan 
Xonça tutub, 
Pay gətirib, 
Ömrümüzdə yaşayacaq 
Neçə-neçə gün gətirib, 
Ay gətirib. 
Bu xoş gəliş,  
Bu xoş görüş 
Könlümüzü açıb necə!  
Ev-eşiyə  
Şadlıq nuru saçıb necə! 
Nə mehriban, səmimidir 
Qapı-baca, divar-daş da! 
Dost gözünün təbəssümü,  
Dost sözünün ətrimi var  
Hər kəlmədə, hər baxışda?! 
 
Çörəyimiz, suyumuz da  
Daha dadlı, ləziz olub. 
Şirinləşib yaxın-yad da,  
Daha doğma, əziz olub.  
Bağ-bağçamız bəhərlənib, 
Böyük-kiçik hünərlənib. 
Dost qəlbində vəfa görüb, 
Dost yolunda cəfa görüb 
Ürək, könül qubarlanıb, 
Qoca, ahıl vüqarlanıb. 
Ömrün-günün bu vaxtında,  
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Bu sinnində 
Əl-ayağı yerə dəymir  
Nənəmin də.  
Gözdolusu baxıb bizə  
Özələnir asta-asta: 
Oğluma da qurban olum,  
Belə onun dostuna da!.. 
 
Unudular, yaddan çıxar 
Olub qalan ağrı-acı  
Hansı evdə olsa əgər  
Dost qədəmi – dost əlacı... 
 
Ən birinci dost bilməsə,  
Ən birinci 
Dost eşidib, dost gəlməsə,  
Bu dünyanın  
Xeyir işi, şər işi nə?! 
Çoxu mənə dost tut deyir  
Açıq süfrən, çörəyinlə.  
Mən özümə dost gəzirəm  
Könlüm, gözüm, ürəyimlə! 

 
1973 

 
 

MƏN GÖRÜRƏM 
 

Bu il yenə el qeyrəti  
Yəhərləyib atlarını,  
Yenə vəcdə gətiribdir  
Yerin-göyün qatlarını. 
«El gücü sel gücü» olub 
Dağda-daşda  aşıb daşır.  
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Eşqə düşüb, bəhsə girib  
İndi ellə el yarışır. 
Uğur deyir ana torpaq, 
Qəlb açılır varaq-varaq. 
 
Yurdumuzda yaxşı nə var  
Qoy bar verib üzə çıxsın. 
Ər oğullar, mətin qızlar  
Qol çirməyib düzə çıxsın. 
Bağ-bostanın bol bəhrəsi 
Sel-sel olub dizə çıxsın. 
İgidlərin şan-şöhrəti  
El-el gəzib yüzə çıxsın. 
Yeni zəfər bayraqları  
Yenə gəlib bizə çıxsın. 
 
Sərdarımın sərdarları  
Nərə çəkib qoy atlansın. 
Tərlanımın tərlanları  
Pərvazlanıb qanadlansın. 
Paxılların xəbis qəlbi  
Xiffətindən qoy odlansın.  
Eşqi, andı düz olanlar  
Halallıqda bizi ansın.  
El yolunda can qoyanın  
Arxasında el dayansın. 
 
Çinar boylu oğulların  
Çinarlansın arzuları.  
Aya, Günə şəfqət versin  
Yurdumuzun sərv qızları. 
Nənələrin, babaların  
Xeyir sözü nemət olsun.  
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Gəlinlərin bər-bəzəyi 
Abır-haya, ismət olsun. 
Ürəkləri nə istəsə  
Qoy onlara qismət olsun. 
 
Bu yayın bu sinəmizdə  
Öz istisi, öz odu var. 
Bu payızın dünyamızda  
Öz əhdi, öz muradı var. 
O fəsil yox, bir ömürdür, 
Yaşayır, – öz həyatı var.  
Gör necə də o bənzəyir  
Bizi sevən bir gözələ. 
Gözlərindən yolumuza  
Nur çiləyir gülə-gülə. 
 
Bu il hünər, qeyrət alıb  
Öz çiyninə ana yurdu.  
Fərəhindən olub yenə  
Torpaq qala, ellər ordu. 
Hər addımda bir cahidin  
Yeni hünər cəngi durur.  
Sədası el-el gəzəsi  
Yeni zəfər zəngi durur. 
Mən görürəm cəsurların  
İnamlıdır baxışları. –  
Eşidirlər qələbədən  
Qopub gələn alqışları. 

 
1980 
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ANA TORPAQ 
 

Mən torpağam, ana torpaq,  
Kim deyir ki, dilim-ağzım yoxdur mənim?! 
Ürəyimdə arzularım çıraq-çıraq, 
Duyğulardan yoğrulubdur var bədənim. 
 
Susuzluqdan sinəm olub cadar-cadar,  
Bu dünyanın qübarıyla dolub sinəm. 
Min illərdir ara vermir vuruşmalar,  
Şəhidlərin məzarıyla dolub sinəm.  
 
Mənə qara torpaq deyən qafillərin  
Gözlərindən gələydi kaş bu haqq-sayım. 
Mən yaradan-yaşadanam! Nəsillərin  
Qulağında qalaydı kaş bu harayım. 
 
Mən torpağam, ana torpaq,  
Ürəyimdə arzularım çıraq-çıraq. 

 
1976 

 
 

LAHICA GƏL 
 

Uca-uca dağ qoynunda, 
Barlı bağça-bağ qoynunda 
Bir diyar var – ulu yurdum.  
Dağı-daşı arxam-ordum... 
Qızılquştək uça-uça  
Lahıca gəl, Lahıca gəl, Lahıca. 
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Ərən-ərən oğulları 
Gülzar eylər bu dağları.  
Durna-durna gözəlləri  
Bəzər-düzər bu elləri.  
Qəlb ovlayan, könül açan  
Lahıca gəl... Lahıca. 
 
Burda qədim el adəti, 
El yolu, el sədaqəti. 
Ululara ulu hörmət, 
Qədir-qiymət, binbərəkət... 
Qalır, qalar el durunca, 
Lahıca gəl... Lahıca. 
 
Min nağıllı, əfsanəli, 
Min bir sənət xəzinəli,  
Bu yurd sirli sehrikardır, 
Canlı tarix, – yadigardır.  
Şan-şöhrəti, bəxti uca 
Lahıca gəl... Lahıca. 

 
1983 

 
 

SEYRANLI DAĞLARA GEDƏSƏN İNDİ 
 

Bir hal-can qoymadı bizdə bu şəhər,  
Təndir tək od tutub yanır küçələr. 
Harda rahat olub ürək dincələr? 
Dumanlı dağlara gedəsən indi. 
 
Ərklə söykənəsən qayasına sən,  
Sərilib qalasan talasına sən.  
Sığınasan zirvə-qalasına sən... 
Ərkanlı dağlara gedəsən indi. 
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Durasan üz-üzə ər kişilərlə, 
Dağ eşqli-havalı nər kişilərlə, 
Hər işdə başbilən, sər kişilərlə... 
Seyranlı dağlara gedəsən indi. 
 
Qalxıb Pirquluya məclis qurasan,  
Dostun əhvalını orda sorasan. 
Orda öz ömrünü başa vurasan...  
Elcanlı dağlara gedəsən indi. 
 
Görəsən veriblər necə baş-başa! 
Hərəsi bir sərgi, süslü tamaşa. 
Sanki tər gözəllər durub yarışa...  
Gülcanlı dağlara gedəsən indi. 
 
Orda, o yerlərdə başqadı dövran, 
Sən Gülzar bacının şahplovundan  
Nuş etsən canına gələr yeni can...  
Loğmanlı dağlara gedəsən indi. 
 
Ay Hacı, ay Çinar, niyə durmusuz?! 
Bu nədi, olmaya Siz yorulmusuz?! 
Haydı o dağlara, nurdu yolumuz,  
Mehmanlı dağlara gedəsən indi.  
 
Qoy cuşa gətirsin yaylaqlar bizi,  
Muraza yetirsin oylaqlar bizi. 
Oxşasın şəlalə-bulaqlar bizi,  
Ormanlı dağlara gedəsən indi. 
 
Neçə ki dünyada əhdi-ilqar var, 
Ürəyi dağ boyda dost-vəfadar var,  
Gedər, ələ düşməz bir də bu çağlar... 
Gümanlı dağlara gedəsən indi. 
Seyranlı dağlara gedəsən indi. 

Şamaxı, 2008 
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ARAZ 
 

Araz, Araz, ay Araz,  
Sultan Araz, Xan Araz! 
Qoy dərdimi danışım, 
Sən halıma yan, Araz! 
 
Durmuşam sahilində  
Qəlb dolu, sinə dağlı.  
Qul tək əl-qolu bağlı,  
Şirtək boynu bükülü... 
Gözümdən sularına  
Qan axır, yaş tökülür...  
 
Boylanıram uzaqdan  
Var gücüylə hayqıran, 
Sərhəd aşıb səd qıran,  
Gəl... deyən dağlarına! 
Bu qarlı qış günündə 
Məndən ötrü gül əkib,  
Bar verən bağlarına! 
 
Ürəyim səksəkəli  
Baxıram yan-yörəmə, – 
Böyrümdə yağı durur, 
Gör, qəddimi kim əyir, 
Gör, belimi kimi qırır?! 
 
Vətən oğlu, el qızı,  
Sən ordan, mənsə burdan 
Gəl vuraq baş Araza! 
Yetər ki, gözümüzdən  
Axdı qan-yaş Araza!.. 
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Bu sularda qovuşsun  
Son arzu-diləyimiz.  
Bu sularda soyusun  
Alışan ürəyimiz...  
 
Araz, Araz, ay Araz, 
Sultan Araz, Xan Araz. 
Barı, sən duy dərdimi,  
Sən halıma yan, Araz... 

1979 
 
 

DAĞLAR BU YANA BAXIR 
 

Görən bu yol nə yoldur,  
Uzanıb hara gedir?! 
Günlü gün dalda qalıb,  
Yönümüz qara gedir. 
Xəyalımız hardasa 
Çəkilib dara, gedir... 
Bu yollar budaq-budaq, 
Bu yollar çataq-çataq...  
Ömrümüzü yol boyu  
Açmışıq yumaq kimi.  
Qurumuş budağından  
Asılıb yarpaq kimi 
Mən hara yollanıram?! 
Sən kimi gözləyirsən?! 
 
Yönüm düşən yolları  
Alır duman, kəsir çən.  
Gözümə baxan deyir –  
Gözün həsrət dənizi.  
Üzümə baxan deyir –  
Qəlbin qürbət dənizi.  
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Öndə yol var, üzümə 
Qapı-qapı bağlanıb. 
Yarıyolda sinəsi  
Sinəm kimi dağlanıb...  
 
Deyin, necə oxşayım 
Təbrizə gedən yolu?! 
Sinəsində yovşanlar,  
Tikanlar bitən yolu?! 
Ha qışqırım, çağlayım, 
Ha deyim doğma, ulu... 
Bundan sənə nə fayda 
Söylə Təbrizli gözəl?! 
Sən ha dırman dağlara,  
Sən ha məni səslə: gəl!.. 
De, səsin hara çatar, 
De, ünün hara yetər, 
De, ahın kimi tutar?!. 
Eh, sən məni ha çağır...  
Sən heç çağırmasan da, 
Dağlar bu yana baxır...  

 

1979 
 

 
SƏN KİMƏ NEYLƏMİSƏN 

 
Fikir-xəyal içində  
Bu gün də belə getdi,  
Ömürdən bir günü də 
Ötürdüm yelə, getdi...  
 

Təbrizimin bu günü  
Görəydim necə keçdi? 
Gündüz yanan ulduzu  
Olmaya gecə keçdi?! 
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Qara xəbər eşitsəm 
Qulaqlarım kar olar. 
Dilim-ağzım quruyar,  
Qəddim sınar-qırılar...  
 
Bu gecə yağıların  
Əli boşda qalaydı,  
Təbrizim macal tapıb 
Bircə çimir alaydı... 
  
O gəlir göz önünə  
Boynubükük sonatək, 
O gəlir göz önünə 
Oğlu ölmüş anatək. 
 
O gəlir göz önünə  
Beli sınıq babatək. 
O gəlir göz önünə 
Viran olmuş obatək...  
 
O coşur göz önündə  
Hiddətli ümman kimi.  
O vuruşur ölümlə  
Ölməz qəhrəman kimi! 
 
Sən kimə neyləmisən  
Söylə, ana Təbrizim?! 
Anan varmı, halına  
Canı yana, Təbrizim?! 

 
1979 
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İKİ EL YOLUNDA 
 

Əbdüllətif Bəndəroğluya 
 

Sən gəldin yurduma bir qarlı gündə, 
Min-min gül açıldı gözüm önündə.  
Sənə qardaş dedim, qanım qaynadı,  
Xəyalım quş kimi uçdu, oynadı.  
Əridi dağların sal buz layları, 
Selləndi, kükrədi quru çayları. 
Zirvələr at kimi şahə qalxdılar, 
Qayalar qartal  tək dinib baxdılar...  
 
Sənə balam dedi anamız Xəzər, 
Qolunu boynuna saldı ləpələr. 
Sənə oğlum dedi Şahdağı, Qoşqar.  
Dolandı başına havalı quşlar. 
Açdı süfrəsini Milim, Muğanım, 
Verdi bəhrəsini Şəki-Şirvanım. 
Artdı dadı-tamı duzun-çörəyin, 
Cövlana başladı arzu-diləyin. 
Qönçəsi çırtladı min-min murazın,  
Duruldu suları Kürün, Arazın... 
Ayrı cür səsləndi aşığın sazı...  
Sirə-sehrə döndü elin avazı...  
 
Necə şəfqətliydi gözlərin onda, 
Dadlı-ləzzətliydi sözlərin onda.  
Sən necə şirindin qaraşanı tək, 
Sən necə dərindin  söz ümmanı tək! 
Nə dərd-yanğı vardı xoyratlarında,  
Sən dedin, mən susub yandım odunda.  
Gözündə Füzuli hüzünü duydum,  
Üzündə Nəsimi dözümü duydum.  
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Qeyrət qalasıydın sən başdan-başa,  
Ey dost, bu eşq ilə yaşa, min yaşa!.. 
İki el yolunda Xudafərinsən, 
Günəş tək atəşli, Ay tək sərinsən. 
Doyunca mehrindən içə bilmirik,  
Sinəndən o yana keçə bilmirik.  
Baxırıq hüsnünə məlul, mükəddər, 
Dindikmi, qarışır sevincə kədər...  
 
Hansı dərdimizi deyək-danışaq, 
Hansı sirrimizi açaq-qonuşaq? 
Çıxaq hansı yala verib əl-ələ,  
Gedək hansı yolla biz deyə-gülə?.. 
 
Sən ey ümid-həsrət, vüsal çırağım,  
Sən ey gözdirəyim, son arxa-dağım, 
Nəydi bu gəlişdə könül sovqatın,  
De, hansı kamına yetdi muradın? 
Ay mənim sinəsi dolu eloğlum,  
Bağdad səfərindən dönən Koroğlum,  
Oraya qayıdıb gedəndə bir də 
Apar bizim kimi dəliləri də,  
Gedək o yerlərə haray salmağa,  
O el-obalara qurban olmağa...  

1989 
 

 
MƏNİM GÜNÜM-SAATIM... 

 
Bilən varmı bu dünyanın  
Ağı nədir, qarası nə? 
Bilən varmı ürəyimin  
Dərdi nədir, çarası nə? 
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Bu dünyanın ürəyini  
Oxuyaram gözlərindən.  
Bu dünyaya qəm yağışı  
Yağar mənim gözlərimdən. 
 
Səhər-səhər doğan günəş 
Mənim sevinc-nur payımdır.  
Yeri-göyü yaxan şimşək 
Mənim hayım-harayımdır. 
 
Könlüm-gözüm bölünübdür 
Sərhədlərə, ünvanlara. 
Hərəsi bir xəyal ilə 
Salar məni tufanlara. 
 
Fikir-xəyal karvanlarım 
Sis-dumandan, çəndən keçər. 
Bu dünyanın hər ağrısı,  
Hər acısı məndən keçər... 

 
1980 

 
 

BİR QARLI GÜNDƏ 
 

Bayırda qar yağır,  
Bağçanı-bağı  
Qar basır, elə bil Şər çıxır taxta.  
Ömrün belə həzin, qəmli çağları 
Mənsə düşünürəm xoşbəxtlik haqda. 
 

Bayırda qar yağır,  
Qar yağır yenə. 
Elə bil qaralır qanı torpağın.  
Ağaclar şaxtanı almır eyninə, 
Azalır istisi odun-ocağın. 
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İçimdə bir soyuq sızıltı gəzir, 
Bayırda quş kimi üşünürəm mən.  
Könlümü sazaqlı duyğular əzir,  
Qarlı taleləri düşünürəm mən. 
 
Yağır bu Allahın qarı hər yana,  
Acımır halına el-obasızın. 
Bir nəşə gətirir əyni qalına, 
Eşitmir ahını yurd-yuvasızın. 
 
Bayırda qar yağır, 
Hava qaralır,  
Bəs qarlı duyğular nə deyir mənə? 
Niyə bu gen dünya belə daralır? – 
Düşüb külli-aləm qar həvəsinə? 
 
Eh, indi hardasa bir bala ceyran  
Bəlkə də duymayır qar tələsini,  
Bir ac canavar da verməyib aman 
Udur o yazığın son tikəsini...  
 
Bayırda qar yağır,  
Darıxıram mən –  
Elə bil yerə yox, yağır sinəmə.  
Dünyanın dərd-səri enib göylərdən  
Bir qar seli kimi axır sinəmə. 
 
Bayırda qar yağır, 
Bir qərib yerdə   
Qalır qar altında qəbri atamın. 
Divarı çatlayan o dar qəbirdə  
Olmaya tükənir səbri atamın?! 
 
Yanıram halına atasızların,  
Kim alır onları qanadı altda?! 
O fağır, kimsəsiz qanadsızların 
Görən necə keçir ömrü həyatda?! 
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Bayırda qar yağır...  
Qara fikirlər, 
Barı siz başımdan çıxın, amandır. 
Onsuz da qaramca çox deyinirlər. 
Hər qarlı günümsə bir imtahandır. 
 
Bayırda qar yağır, 
Ürəyim deyir: 
Bu qar, gələn yazın gül-çiçəyidir. 
Bu qar təbiətin suyu, çörəyi,  
Bu qar təbiətin gələcəyidir. 
 
Bayırda qar yağır,  
Bu qarlı gündə 
Qoy bir doğmaları salım yadıma. 
Bayırda qar yağır, 
Bu qarlı gündə  
Birdən məktub gəlir mənim adıma.  
 
Açıb oxuyuram,  
Gülür gözlərim,  
Elə bil çıxıram qar tufanından. 
Gecənin daşını atır səhərim,  
Könlümdə-gözümdə dəyişir hər yan.  
 
Sanıram o məktub Günəşdən gəlib,  
Günəş sovqatıdır o məktub mənə. 
Mənim əhvalımı bəs, hardan bilib,  
Qəlbimdən keçəni söyləyib mənə?! 
 
... Bayırda qar yağır, 
Könlümə işıq... 
Sanki xeyir çıxır quş kimi taxta.  
Bəxtimlə üz-üzə  
Biz oturmuşuq, 
Duyub-düşünürük xoşbəxtlik haqda! 

 

Peredelkino, 1982 
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SİFƏT DƏRSİ 
 

Əməkdar müəllim  
Aslan Babaxanovun xatirəsinə 

 

Hərdən düşünəndə mən özüm haqda,  
Həyatda öz yolum, öz izim haqda, 
Gəlib göz önündə  
Alnında qürur  
Əlçatmaz, ünyetməz xəyalın durur. 
 

Yaxşı yadımdadır,  
Yaxşı yadımda,  
Bir şəfqət var idi sənin adında. 
Sinifə girəndə hər səhər, hər gün  
Özünlə bir işıq, nur gətirərdin. 
Bizimçin ocaqtək yanardı ömrün,  
Bizimlə gül açar, bar gətirərdin.  
Bir an da düşməzdi Xeyir dilindən,  
Sanki xəbərsizdin Şərin felindən. 
Dünyanın sirrini açardın bizə, 
Bir işıq verərdin gözlərimizə.  
 

Biz sənin becərmən,  
Sənin yetirmən. 
Ömür bağçamızda bağban idin sən.  
Yazda yağmur olub həzin yağardın,  
Yayda ulduz olub göyə qalxardın...  
Bəzən sərin-sərin əsərdin meh tək,  
Qönçə qəlbimizə düşərdin şeh tək... 
Sən dildən deyəndə dilçi olardıq, 
Tarixdən deyəndə –  

bir tarix yazan, 
Sən nəyi sevsəydin –  

biz vurulardıq, 
Olmazdı bu yolda yolunu azan...  
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Xüsusi isimlər –  
Xüsusi adlar  
Xüsusi bir həvəs verərdi sənə.  
Səni bezdirməzdi yersiz ədatlar,  
Söz üstə düşərdin dumana, çənə...  
Dilin çalarları, 
Sözün rəngləri  
Gül tək açılardı ürəyimizdə.  
Fikrin dərinliyi, 
Ağlın hünəri  
Heyrət doğurardı hər birimizdə.  
 
Yaxşı yadımdadır,  
Yaxşı yadımda, 
Bir gün yenə çapıb ilham atında,  
Xüsusi cümlələr – boyalar seçib  
Bizə öyrədəndə sifət bəhsini, 
Adi dərəcənin üstündən keçib  
Açanda şişirtmə dərəcəsini  
Gözümüz önündə dəyişdi hər şey:  
Təpələr ucalıb qarlı dağ oldu.  
Dəydi bir-birinə  

bir anda Yer-göy. 
Bağçalar böyüyüb barlı bağ oldu.  
Çeşmələr çağlayıb axdı çay kimi,  
Sərçələr şığıdı qartalsayağı. 
Ulduzlar parlayıb baxdı Ay kimi,  
Üzüldü  aləmdən əlim-ayağım,  
Uçdum bir sehirli-sirli aləmə.  
Dünyanın işləri nağılmış, demə...  
 
Gör, nəyə yanıram,  
Gör, indi hərdən,  
Bəzən düz gətirmir bəxtim  hələ ki...  
Hətta sifətin də dərəcəsindən  

Səndən «əla» aldım,  
həyatdan – «iki»... 
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O vaxt haqdan deyib,  
Haqq aşağı tək 
Bizi ovsunlayar, sehrləyərdin. 
Yanıb ömrümüzdə haqq çırağı tək 
Gənclik «atımızı» yəhərləyərdin. 
 
Hər şeyin növünü, dərəcəsini  
Səndən eşitdikcə, öyrəndikcə biz,  
Dərk edib hər işin nəticəsini,  
Sənə arxalanıb güvəndikcə biz, 
 
Gün keçdi,  
Vaxt gəldi,  
Vədə yetişdi. 
O doğma məktəbi tərk elədik biz. 
Hərəmiz bir arzu yoluna düşdük, 
Yollarda göyərdi talelərimiz...  
 
Uçub yuvamızdan bir qatar quş tək 
Bu dünya üzünə dağıldıq onda.  
Həyatı təzədən dərk eyləyərək, 
Elə bil təzədən doğulduq onda. 
 
Həyatda  

həyatın əsl sözünü 
Dərk edib  

axır ki sınaya bildik.  
Görərkən onun da əsil üzünü,  
Əsil sifətini tanıya bildik.  
 
Müəllimim deyən,  
Kitablar yazan  
Sən demə nağılmış, bir şirin nağıl. 
Olmazmış dünyanın işini yozan,  
Ona nə güc çatar, nə də ki ağıl...  
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Yüz dəfə demişəm, deyirəm yenə:  
Qəbrin nurla dolsun sənin, ey ustad.  
Sən nə öyrətmişdin bir zaman mənə,  
Gör nələr öyrətdi sonralar həyat...  
 
Gördüm bu dünyada mən elə üzlər,  
Bilmədim rəngi nə, boyası nədir. 
Dəyirman daşı tək hərlənən gözlər  
Nə hiylə üyüdür, nə fel əridir. 
 
Elə boz, elə turş sifətlər gördüm,  
Baxdıqca  

gözümdə min rəngə çaldı.  
Elə tünd üzlərə nəzər yetirdim – 
Rənglər dumanında gözüm qaraldı. 
 
Dünən  

yaxşı kimi tanıdığım kəs  
Yamandan yamanmış  

mən gördüm bu gün.  
Dünən qarışqa tək gözəgörünməz  
Heyvərə qabanmış  

mən gördüm bu gün...  
 
Dünən məleykə tək  üzümə gülən  
Bu gün ilan kimi çalırdı məni. 
Dünən quzu kimi üstümə gələn  
Bu gün quzğun kimi alırdı məni...  
 
Hər vaxt  

namərdlərin fel axınında  
Mərdlərə düşübdü işin çətini.  
Bu üzlər, sifətlər burulğanında  
Necə göstərəsən öz sifətini?!  
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Qorxuram, qatığa «ağ» deyim bəzən,  
Qorxuram, çevrilib o qara olsun. 
Qorxuram, kömürə qara deyim mən,  
Qorxuram, hər rəngdən avara olsun. 
 
Çox şey öz rəngində görünmür gözə,  
Ağda qaralıq var, qarada ağlıq. 
Üzlər pərdə tutub gözlərimizə,  
Bu pərdə dalından hara baxırıq?! 
 
Bu məchul həyatı biz görə-görə  
Təzədən öyrəndik «sifət bəhsini».  
Oğul istəyirəm –  

sinifə girə,  
Keçə  

bu keçilməz sifət dərsini. 
 
Söyləyə  

sifətin dərəcələri  
Üç deyil,  

– çoxalıb milyona çatır. 
Dağıdır önünə çıxan çəpəri, – 
Gündə çəyirtkətək törəyib artır... 
 
Bizdən «gizlətdiyin» bu sifətləri  
Sən ey üzü nurlu, ey ulu insan, 
Bir də görməməkçin – 
Bir yaz səhəri  
Sən üzü sulukən köçdün dünyadan. 
 
Sən deyən dərsi də, keçdikcə zaman  
Təzədən öyrəndim, kəsdikcə ağlım.  
İndi vaxt tez ötür,  
Dəyişir dövran,  
Mənimtək şagirdi, de, hardan alım – 
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Mən deyəm-danışam,  
O, qulaq asa,  
Dərk edə bəşərin sifət dərsini. 
Bu olan iş deyil...  
Yox, məndən olsa,  
Təzədən öyrənnəm sifət bəhsini... 

 

1982 
 
 

TÖVSİYƏ 
 

Sən ey bizim diyara  
Üz tutub gələn qonaq,  
Dərd-sərini bizimlə 
Ürəkdən bölən qonaq,  
Nə qədər istəyirsən  
Yurdumuzu gəz, dolan.  
Dağların başı üstə 
Tərlan kimi süz, dolan.  
Ancaq bəzi şeylərə  
Çox da fikir vermə sən. 
Məsləhətdi, bu yerdə  
Çox şeyi nə eşidə,  
Nə də görüb-biləsən. 
 
Bir gör, necə gözəldir,  
Gəz bu  gen küçələri! 
Bax qala divarına, 
Gör İçərişəhəri. 
Oxşa baxışlarınla  
Bu qədim sarayları. 
Qobustana get, eşit  
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Min bir sirli-suallı  
O odlu  harayları...  
Ancaq Xəzəri gendən  
Seyr eləsən yaxşıdı. 
Bu yaralı aslanı  
Bu gündə, bu sitəmdə 
İnandırım, heç görüb, 
Heç bilməsən yaxşıdı... 
 
Olmaya-bilməyə sən  
Ürək edib gedəsən  
Baxasan Abşeronun  
Mazutlu göllərinə –  
O qır qazanlarına. 
Bir əlac düşünəsən 
Bu yurdun başdan aşan  
Min bir dərd-azarına,  
Qorxuram sən də birdən  
Bir naşı sona kimi  
O göllərə düşəsən. 
Sən o qaynar qazanda,  
O cəhənnəm-məzarda 
Mənim tək ömrün boyu  
Qovrulasan-bişəsən... 
 
Axı, nəyinə gərək 
Dərdi Kürün, Arazın?! 
Qəhərdən daş tıxana,  
Qıfıllana boğazın...  
Sözümə qulaq assan  
İnan, xeyir taparsan.  
Nəbadə, üz tutasan  
Bir dükana, bazara, – 
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Elə o an salarsan  
Öz başını azara. 
İşdi, birdən yanılıb  
Belə bir səhv eyləsən,  
Çalış gördüklərini  
Ürəyinə salma sən. 
Sənin nəyinə gərək 
Kim burda nə iş görür,  
Kim necə cəfa çəkir,  
Kim necə dövran sürür?! 
 
O olduğun yerlərdə  
Əgər bircə nəfər də  
İşini-sənətini  
Bilən adam görməsən 
Təəccüb-zad eyləmə,  
Bu necə işdi demə?! 
Bil ki orda bu, elə  
Belə də olmalıdır. 
Bu, sənin həmişəlik  
Yadında qalmalıdır:  
Ordakı işlər elə  
Tamamca baş-ayaqdı,  
Xeyrin başı qapazlı,  
Şərin damağı çağdı, – 
Bil, bu səbəbsiz deyil. 
Bu oyunlar-hoqqalar 
Heç də mətləbsiz deyil. – 
Bu, kiminsə qurğusu,  
Kiminsə buyruğudu.  
Hamı tülkü donunda:  
Bu onun havadarı,  
O, bunun quyruğudu. 
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Bu, onun pay atanı, 
O, bunun züy tutanı, 
Bu, onun nökərciyi,  
O, bunun ağasıdı.  
Bu, onun ərköyünü, 
O, bunun qağasıdı...  
 
De, orda ayrı nə söz,  
Nə söhbət ola bilər?! 
Hansı ürəyidağlı,  
Başıbəlalı loğman 
Bu dərdə, bu bəlaya  
Bir çarə qıla bilər?! 
 
Sənin nəyinə gərək  
Burda necədi  dövran.  
Kim bu arxın suyunu  
Bulandırıb lap başdan.  
Durub araşdırasan 
Haqq nədi, nahaqq nədi,  
Baş nədi, ayaq nədi, 
Niyə mizan pozulub: 
Ayaq baş yerindədi,  
Baş ayaq yerindədi...  
 
Nəyinə gərək sənin  
Burdakı yaxşı-yaman, 
Burdakı doğru-yalan. 
Ağrımıyan başını  
Qal-qovğaya salasan...  
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Sənə tövsiyəm budur:  
Burda hər şeyi gendən  
Seyr eləsən yaxşıdır.  
Çox şeyi də heç görüb,  
Heç bilməsən yaxşıdır. 

 
1987 

 
 

BİZ NƏ YAMAN AZALMIŞIQ 
 

Çingiz Əlioğluya 
 

Siz ey mənim  
ömrü erkən xəzan görmüş,  

Yaxşı-yaman nəyi varsa  
Gethagetdə əldən vermiş,  
Bu işıqlı gen dünyada  

təkəmseyrək,  
sınıx-salxaq,  
yaxın-uzaq  

həmyaşlarım, 
Dindirəndə  

gur çay kimi dilə gələn,  
Kiriyəndə  

öləziyən şama dönən,  
Ürəyimi, 
Üz-gözümü  

qor tək yaxan gözyaşlarım,  
Görün, bir vaxt biz kim idik, 

İndi dönüb kim olmuşuq?!. 
Çərxi-dövran salıb bizi girdabına,  
Burub-büküb...  
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Qatlaşdıqca onun min bir əzabına  
Sinəmizə dağ çəkilib, 
Ürəyimiz şırımlanıb,  
Dərd üstünə dərd qalanıb. 
Hərə bir cür sınıb-yanıb, 
Vaxtsız həşəm, kül olmuşuq...  
 
Ən dözümlü mərdimizi 
Dağ başında sarp qaya tək  

qara yellər dağladıqca –  
xal-xal olub qovrulmuşuq.  

Yağış-dolu oxladıqca –  
oyum-oyum ovulmuşuq.  

Ən incəmiz qargülü tək  
yazqabağı  

sərt sazağa olub düçar,  
qalıb naçar...  

Ən duyğulu sər çeşməmiz  
gözdən uzaq tənhalıqda  
itib-batıb yoxalıbdır. 

Ən bərkimiz ərağac tək  
sıx ormanda – boğanaqda  
təngiyibdir-yıxılıbdır, 

Baltalanıb doğranıbdır, 
Od-ocağa qalanıbdır...  
Tək-tükümüz bu ümmanda  
Əlamanda  

ömrün ümid sahilinə  
üzə bilib.  

Taleyin hər zavalına  
dözə bilib...  
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Əksərimiz yarıyolda,  
Çox azımız son baharda  
Budaq-budaq qırılmışıq,  
Yarpaq-yarpaq tökülmüşük,  
Ulduz-ulduz axıb-sönüb 
Ulu ruhlar aləminə 

çəkilmişik... 
 
Dövrü-zaman dəyişdikcə,  
Nəs illərin qadasından 
Pərən-pərən nəslimizə 

çor düşdükcə,  
Usanıb kəc baxışlardan,  
Cana doyub  

uçrumlu yor-yoxuşlardan  
Ah, biz necə yorulmuşuq-üzülmüşük,  
Sıxılmışıq-süzülmüşük, 
Künc-bucağa qısılmışıq,  
Qəribsəyib kövrəlmişik,  
Uralanıb seyrəlmişik! 
Of, biz necə azalmışıq! 
Quzeydə bir əlcə qar tək 
Biz nə yaman az qalmışıq!..  
 
Yada salın,  
Bir vaxt bizə məskən olan o yerlərdə,  
O əlçatmaz,  
O ünyetməz zirvələrdə  
İndi neçə  

comərd qızılquş balası pərvazlanır. 
Bu güneydə-gündöyəndə batan bulaq  
O quzeydə –gülzarlıqda  

üzə çıxır-avazlanır. 
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Al yaylaqda  ceyran-cüyür  
cövlan edir – fərəhlənir.  

Bu qocaman ormanlıqda  
dəmirağac poladlaşır,  

Çinar, palıd pöhrələnir –  
şaxələnir gen-boluna,  

Kölgə salır sağ-soluna.  
Bu göylərdən axan ulduz  
O göylərdən  

gülümsəyir bizə sarı,  
Bunu görən yer oğlunun  

gedir əldən ixtiyarı...  
 

Bunu görür,  
Şövqə gəlir,  
Könlüm-gözüm rövnəqlənir. 
İstəyirəm deyəm, qafil,  
Bu dünyada unudulmaz,  
Bütün dövrü-zamanlara yolçu-qəvvas  
Olan ulu o zirvələr,  
Loğman təbli sıx meşələr,  
Zəm-zəm sulu nur çeşmələr...  

elə bizik! 
Bu zənginlik,  
Bu ənginlik  

qucağında dövran sürən  
çay, dənizik! 

Nə qədər ki, bu dünya var  
varıq biz də! 
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Onun eşqi çılçıraqdır  
qəlbimizdə! 

Ürəyimiz mehvəridir  
bu müqəddəs göyün-yerin,  

Amalımız kövsəridir  
hər gələcək nəsillərin! 

 
2011 
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ÇİNARIM –  BAHARIM  
 

 

 
 

Kimin Чinar kimi юvlaды varsa,  

Gцndя min yol uчar o, Aya, Marsa! 

Sevinc-fяrяhinin sonu gюrцnmяz,  
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Heч zaman zirvяdяn-gюylяrдяn 

enмяz!.. 
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MƏN ÇİNAR QOYURAM SƏNİN ADINI 
 

Artıq üzülürdü səbrimin canı,  
Gəlişin son qoydu ürək ağrıma.  
Həsrətli illərin aç qollarını 
Vüsal günümüzü bassın bağrına. 
 
Qönçə gözlərini açdın həyata,  
Ömrün ömrümüzdə nurdur, çıraqdır.  
Görən nə deyəcək mən qoyan ada,  
El səni nə adla çağıracaqdır?! 
 
Çinar qoyuram ki, oğlum adını  
Çinarlı yurdumda çinar olasan! 
Açıb yelkən kimi qol-qanadını  
Kölgənlə qəlblərə işıq salasan! 

1978 
 
 

ÇİNARLI GÜNLƏRİ BAŞLADI ÖMRÜN 
 

Günlərim keçərdi dağda-aranda,  
Dərərdim gülünü yazın, payızın.  
Zirvələr aşardım qarda, boranda,  
Fərqinə varmazdım olar-olmazın. 
 
Nə qəlbdən sevinər, nə qəmlənərdim, 
Məndən çox uzaqdı ölüm qorxusu. 
Bilməzdim heç varmı sevincim, dərdim,  
Nədir ürəyimin şirin arzusu?! 
 
Bilməzdim, bilməzdim, bilməzdim əsla! 
Bilməzdim insanam, dəmirəm, daşam. 
Qəlbimin səsinə kim qulaq assa  
Deyərdi həyatçın yaranmamışam.  
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Sən gəldin ömrümün belə çağında,  
Dağıldı dərdlərim duman tək, oğlum.  
Bir çinar dikəldi könlüm bağında, 
Sinəm dalğalandı ümman tək, oğlum. 
 
Çövğuna düşürdü ilk qönçəm niyə?  
Nə yaxşı nübarlı günlərim gəldi! 
Nisgilim çəkilib dağıldı göyə,  
Axır ki Çinarlı günlərim gəldi.  
 
Qəfildən həyatın rəngi dəyişdi,  
Göz açıb dünyaya baxdım təzədən. 
Ürəyim yaşamaq eşqinə düşdü,  
Qoşulub sellərə axdım təzədən.  
 
Ömrü puç eyləyən çapovul günlər  
Bir daha çıxammaz qarşıma mənim.  
Mənimçin təzəcə açılıb səhər, – 
Gəlməz qara fikir başıma mənim.  
 
Daha ömrüm-günüm bahardır, bahar! 
Nübarlı günləri başladı ömrün. 
Mənim dünya boyda çinar bağım var! 
Çinarlı günləri başladı ömrün!.. 

 
1978 
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 ÖMRÜM BİR ÇIRAQDIR 
 

Ömrüm bir bağbandır çinar bağında,  
Bu bağda əriyər gecəm-gündüzüm. 
Ömrüm bir loğmandır çinar bağında –  
Təzə gül bitirər hər təzə sözüm.  
 
Ömrüm bir çıraqdır çinar bağında, – 
Yanar sübhə kimi, gözünü yummaz.  
Ömrüm bir bulaqdır çinar bağında, – 
Çağlar, çağladıqca doymaz ki doymaz. 
 
Ömrüm bir ocaqdır çinar bağında, – 
Həniri mülayim, nəfəsi isti. 
Ömrü bir torpaqdır çinar bağında – 
Çinarlar bitirər sinəmin üstü…  

 
1978 

 
 

BU, SƏN GÖRƏN İLK BAHARDIR 
 

Bu gün ilk baharın gələn günüdür, 
Bu gün dünyamızın gülən günüdür. 
Günəş heyrət ilə açıb gözünü  
Həyata, insana deyir sözünü. 
 
Dur çıxaq bayıra, dur çıxaq, oğlum,  
Nurlu qönçələrə gəl baxaq, oğlum.  
Budaqların hər puçuru təzə bardır, 
Bu gördüyün ilk bahardır. 
 
İndən belə  
Əlçim-əlçim əriyəcək  
Bağca-bağın, dağın qarı.  



 102 

Sular axıb sellənəcək 
Güneylərdən düzə sarı.  
Görəcəksən dolaylarda 
Bir qovhaqov, qaçhaqaçdır. 
Qaval çalan boz qayalar, 
Yallı gedən yal-yamacdır. 
Görəcəksən dünyamızda 
Nə toy-düyün, büsat vardır! 
Bu, sən görən ilk bahardır. 
 
Həyat coşub çağlayacaq 
Yerin-göyün sinəsində.  
Dağı-daşı dolanacaq  
Quşlar yuva həvəsində.  
Yer oğlunun qadir əli  
Olacaqdır yarağında. 
Fikri-zikri el-obada, 
Könlü zəfər sorağında…  
Sən baxma ki çox dağların  
Hələ uca başı qardır. –  
Bu gördüyün ilk bahardır. 
 
Bu dünyada bu bahar tək  
Atacaqsan yaz addımı.  
Görünəcək bərkdə-boşda  
Düz qədəmin, düz addımın.  
Bu yaz kimi iz salacaq  
Ağıl, kamal, söz addımın…  
Ömrün qızıl payızına  
Gedəcəksən bu yaz kimi. 
Hər arzuna-istəyinə  
Yetəcəksən bu yaz kimi.  
Oğlum, öndə yaşamalı  
Gözəl aylar, illər vardır. – 
Bu, sən görən ilk bahardır! 

1979 
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SƏNDƏN ÖTRÜ 
 

Bilirsənmi səndən ötrü  
Bu dünada, oğlum, kiməm? 

Sənə həyat dənizində  
Yel qanadlı bir yelkənəm. 

Bilirsənmi səndən ötrü  
Bu dünyada, oğlum, nəyəm? 

Sənə ömür yollarında  
Bir arxayam, bir köməyəm.    

Səndən ötrü bu dünyada  
Bir ocağam, ən gur ocaq! 
Sən məndən od alan çıraq.  

Səndən ötrü bu dünyada  
Mən bir dağam, ən uca dağ! 
Sən sinəmdən axan bulaq.  

Səndən ötrü bu dünyada  
Mən torpağa bağlı kökəm, 
Sən – gövdəmdə şaxə-budaq,  
Əl-ayağın yaşıl yarpaq. 

Səndən ötrü bu dünyada  
Gərək elə aydın işıq yolu çəkəm,  

Bu yol boyu  
Ömrün-günün nübarlansın, 
Arzuların çinarlansın…  

 
1979 
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YƏQİN BİR VAXT BİLƏCƏKSƏN … 
 

Oğlum, bir vaxt biləcəksən  
Nə yol keçib, kimdir atan.  
Heç bilmirəm nə danışım,  
Nə söyləyim sənə ondan…  
Ürək deyir:  
Olan olub, keçən keçib, – 
Keçmişləri salma yada. 
Yaxşı-yaman  
Hər kəsin öz qisməti var bu dünyada.  
Necə deyim 
Enişləri-yoxuşları ətəkləyib 
İndi-indi üzə çıxıb mənim yolum?! 
Taleyinə gün düşübdür, 
Üzü yaza gedir onun.  
Xallar vurur nur damlalar,  
Əli saza yetir onun…  
Vaxt var idi bir cocuqdum 
Ağ bənizli,  
Mavi gözlü,  
Qara saçlı…  
Bir dəfə də görməmişdim 
Uşaqlığın dadını mən.  
Atam gedib gəlməmişdi  
Ölüm-dirim döyüşündən. 
Yazıq anam baş açmırdı  
Ev işindən, çöl işindən …  
Qardaş-bacı… 
Biz qalmışdıq 
Bir qarının umuduna. 
O fağır da  
Bütün günü hey qaçardı 
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Gah əkinə, gah tikinə, gah oduna…  
Yazda pencər döşürərdi,  
Kətə, dovğa bişirərdi,  
Gecə-gündüz uğrumuzda 
Yeriməkdən-yüyürməkdən  
Bağrıyanıq, təşnə idi.  
O yükü ki o, çəkirdi – 
Ağır sindan, daş nə idi? 
 
Vaxt var idi  
Ayaqyalın, başı açıq, dizi cırıq,  
Qocalarla, qarılarla 
Bağ becərər, yer əkərdəm,  
Gizli-gizli dərd çəkərdim.  
Ayla, illə tapmasam da  
Qələm, dəftər, kitab pulu,  
Oxumaqçın kənddən-kəndə  
Qaça-qaça gedərdim mən 
Toz-torpaqlı, uzun yolu. 
 
Vaxt var idi  
Ayaq üstə uyuyardım,  
Hara gəldi baş qoyardım, 
Daş üstə də dincələrdim  
Macal tapıb yatanda mən. 
Elə bil ki,  
Günü keçmiş, bəxti çönmüş 
Qoca idim  
On yaşına çatanda mən.  
Gözüm – odu sönmüş ocaq,  
Dil-dodağım – quru yarpaq…  
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Yolda-izdə görəndə mən  
Həmyaşıdım tutub gedir 
Atasının əllərindən, – 
Körpə qəlbim sıxılardı,  
Məni qüssə-qəm boğardı. 
Qaçıb kollu dərə boyu  
Ata!.. – deyə qışqırardım.  
Sonra bozüz irəmədə  
Üzüqoylu düşüb yerə  
İçin-için hıçqırardım 
Səsim-ünüm kəsilincə, 
Əldən düşüb üzülüncə… 
Quru yellər qurudardı  
Gözlərimin qan-yaşını. 
Ancaq kəndə qayıdanda  
Dik tutardım mən başımı.  
Elə bil ki, o vaxt mənə  
«Səbirli ol» söyləyərdi  
Dərələrlə axıb gedən həzin sular.  
Elə bil ki, qar altından  
Göy otlar tək göyərərdi  
Ürəyimdə bu arzular: 
Bu dünyada hər bir işdə  
Sən birinci olmalısan!  
Bu dünyaya öz sözünlə  
Bir səs-səda salmalısan! 
(Mən o zaman düşünərdim  
Qarşımızda çətinliyin  
Beş-on illik həddi durur.  
Mən o zaman nə biləydim  
Yolumuzda din-imansız  
«Arxalılar» səddi durur…) 
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Elimizin-obamızın,  
Hüzünlü yurd-yuvamızın  
Başı üstən belə keçdi günlər, aylar. 
Fəsil-fəsil  
Bəxtimizdə gah bulandı,  
Gah duruldu axan çaylar. 
Görməsəm də bir uşaqlıq, 
O çağları başa vurdum.  
Cavanlığın tərlan çağı  
Bir gözələ könül verib  
Öz dişimlə-dırnağımla 
Sarp qayada yuva qurdum. 
Yuvam üstü  
Açıq səma, tutğun göydü. – 
Qəsdə durmuş yağı kimi  
Gecə-gündüz 
Onu çovğun, dolu döydü.  
Elə bil ki, yaranışdan  
O yuvanı söndürmüşdü bir qara qış. 
Bircə kərə o yuvadan  
Pərvazlanıb uçmamışdı bir bala quş…  
Nə zamandı  
Mən qəhərli qartal kimi  
Tək dolanır, tək uçurdum  
Sis-dumanlı, ah-amanlı dağlar üstdə. 
Mavi gözüm od ələyir, su çiləyir…  
Gizli-gizli inləyirdim  
Neçə barlı bağlar üstdə.  
Boylanırdım həsrət-həsrət  
Dövrəsində balaları  
Pərvazlanan tərlanlara.  
Könlümdəki qara möhnət  
Məni çəkib aparırdı  
Dərin-dərin uçurumlara, yarğanlara…  
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Rəhmsiz olmuşdu sanki təbiət,  
Sanki yerdə-göydə yoxdu mərhəmət. 
Duyğusuz dolanır,  
Ruhsuz gəzirdim,  
Bəzən həyatımdan küsür-bezirdim,  
Əllərim bir bala əlinə həsrət…  
 
Elə bil mənimçin gəlməzdi bahar…  
Məni əridərdi dedi-qodular…  
Boş görüb yanımı anam yanardı,  
Məni sonsuz sanıb qardaş sınardı. 
Dostlar acıyardı halıma müdam, 
Bir kəlmə deməzdi, fəqət, bir adam.  
Heç kəsin ürəyi gəlməzdi, durub  
Yanımda oxşasın öz balasını.  
Sanki qorxardılar 
Könlümü qırıb  
Qanatsınlar onun tərs yarasını.  
 
Evimin tavanı qara buluddu, 
Sevinci – daşlara dönən sükütdü…  
 
Bir solğun gözəl də halı pərişan  
Ömrünə-gününə olub peşiman  
Gəzib-dolanardı sərgərdan kimi,  
Dost-tanış içində qəlbi qan kimi. 
Könülsüz baxardı gül-çiçək bizə,  
Solğunluq çökərdi ürəyimizə…  
 
Bilməzdim ömrümdə bahardı, qışdı,  
Çəmənim saralır, düzüm solurdu.  
Qarşımda çıxılmaz qarlı yoxuşdu,  
Cığırım daralır, izim solurdu.  
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Fikrim oynayırdı alovla, odla,  
Uyuşa bilmirdim günlə, saatla,  
Necə danışaydım yaxınla, yadla? 
Səsim titrəyirdi, sözüm solurdu.  
 
Arzum – uzaq dağlar dalında idi,  
Gözüm – uzun həsrət yolunda idi.  
Xəyalım gəzirdi bərəni-bəndi, 
Baxışım yorulur, gözüm solurdu. 
 
Bilmirdim oyundu, bilmirdim sınaq, 
Taledən sinəmə çəkilirdi dağ,  
Nə bir od varıydı, nə də bir ocaq… 
Alovum səngiyir, közüm solurdu.  
 
Üzümə gülmürdü nə ulduz, nə ay,  
Nə axan su vardı, nə oxuyan çay…  
Könlüm qıy vururdu: haray, ay haray!  
Ömrümün yazında yazım solurdu… 
 
Sən gəldin ömrümün belə çağında,  
Bəxtimin baharlı günləri gəldi.  
Sən gəldin, boy atdın könül bağımda,  
Ömrümün Çinarlı günləri gəldi…  
 
Sinəmin buz dağı əridi lay-lay…  
Köksümdən baş alıb çağladı gur çay…  
Döndü ömrüm-günüm yaz sellərinə,  
Nəğmə sellərinə, söz sellərinə. 
Göylər tək hey dolub boşaldı sinəm,  
Oxuyan mən oldum, dinləyən aləm…  

 
1980 
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MƏNİM QOŞA DAĞ ÇİNARIM 
 

Sən taleyə, qismətə bax,  
Təbiətdə hikmətə bax: 
Bir uğurlu yaz səhəri  
Yarıb quru asfalt yeri  
Qapımıza çinar gəlib.  
İnanmıram gözlərimə,  
Elə bil ki, daş üstünə  
Həyat gəlib, bahar gəlib. 
 
Heyran-heyran göz qoyuram  
Şölə saçan yaşıl oda,  
Birdən mənə elə gəlir:  
Bu dünyada  
O bir ömrün ilk səhəri,  
Bir ürəyin ilk təpəri,  
Görən gözün nur dağıdır!  
Həyatımın çırağıdır! 
 
Gözlərimdən heyrət yağır  
O şüy, kövrək budaqlara,  
İncə, titrək yarpaqlara,  
Ürəyimi qorxu alır. 
Elə bil ki, nəzərimdə  
Ay tutulur, gün saralır.  
Düşünürəm: əgər birdən  
Bu havalar sıxsa onu zindan kimi,  
Dar mühitlər boğsa onu tufan kimi  
Dözəcəkmi bərkə-boşa?  
Mən nə deyim,  
Nə ad verim  
Bu qəribə yaranışa? 
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Dibçəkdəki zərif gülü  
Xatırladır çinar mənə.  
Nə sehirli hədiyyədir  
Verib bu xoş bahar mənə?  
Xəyalımın səmasında  
Birdən yanır mavi işıq, – 
Sanki deyir: biz də belə  
Bir zəmindən yaranmışıq.  
Yaşıllığı pöhrə bilib  
Aciz sanma,  
Bahar ömrün qış günündə  
Solmasına heç inanma. 
Bil ki həyat eşqi ilə  
Yerdən-göydən tuta-tuta,  
Böyüyüb boy ata-ata  
Bu qapıya, bu bacaya 
Bir yaraşıq olacaqdır. 
O, gözlərə, könüllərə  
Mavi işıq salacaqdır.  
Ötəcəkdir başı üstən  
Yazlar onun, qışlar onun.  
Qonacaqdır budağına  
Zaman-zaman quşlar onun.  
Kölgəsində dincələcək 
Bu məhlənin qocası da, cavanı da. 
Sinəsiylə saxlayacaq 
Çovğunu da, boranı da. 

 
Bu çinarla qoşa qalxıb  
Bu torpaqdan boy alacaq Çinar balam.  
Bu çinar tək  
Bu torpaqda ucalacaq Çinar balam! 
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Gün gələcək  
Ənginliyə yüksələcək  
Qulac-qulac budaqları,  
Tər nəğmələr söyləyəcək  
Yaşıl-yaşıl dodaqları.  
 
Yaz gedəcək,  
Qış gələcək,  
Yaş üstünə yaş gələcək. 
Dəyişəcək  
Bağ-bağçalar fəsil-fəsil,  
Dəyişəcək  
El-obalar nəsil-nəsil. 
Ancaq mənim  
Qoşa qalxan dağ çinarım –  
Ümidgahım, iftixarım – 
Yerə, göyə salıb səda  
Qalacaqdır el-obada  
Əzəməti dəyişmədən,  
Görkəminə xal düşmədən. 
Duracaqdır bu dünyada  
Kəpəz kimi, Qoşqar kimi. 
Xəzan görməz, 
Qış tanımaz  
Bir əbədi bahar kimi…  
 

1981 
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O GÜN Kİ ATA OLDUM… 
 

Gecə keçib yarıdan  
Beşikdə körpəm yatır.  
Qayğılı dənizəm mən,  
Qayğısız ləpəm yatır.  
 
Yuxum ərşə çəkilib  
Sormayın nolub mənə. 
Elə bil ki, dünyanın  
Əzabı qalıb mənə.  
 
Elə bil ki, göy mənəm,  
Balamdır yer kürəsi.  
Varlığımı isidir 
Onun bahar nəfəsi. 
 
Çinarımın köksündə  
Yatır körpə arzular. 
Yer balamın qəlbində  
Özü boyda dərdi var. 
 
Çinarımın yastığı,  
Döşəyi tüldən olub. 
Yer balamın canına 
Bombalardan qor dolub. 
 
Mən Yerə balam dedim,  
Yox, Yerdir anam mənim!  
Yerdir ömrüm, həyatım, 
Hər nazımı çəkənim…  
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O gün ki ata oldum  
Ürəyim yer şəfqəti  
Hiss elədi özündə. 
O gün ki ata oldum  
Yeri, Göyü, Dünyanı  
Gördüm bala gözündə.. . 

 
1980 

 
 

O, BİZƏ NİYƏ GƏLMİR 
 

Bu dünya bir sirr yumağı,  
sirr mücrüsü… 

Hər gün onu çözələyər, açar balam,  
Çinar balam.  

Mavi ekran önündə də  
Dinc oturmaz bircə an da.  
– Sus! Qulaq as, – deyərəm mən  
Ulu rəhbər –  
Ellər oğlu danışanda. 
O, ekrana baxan kimi  
Tez qışqırar:  
– Ura, ura! 
Heydər baba!..  
Sonra susar,  
Xeyli dinməz, 
Qulaq asar… 
Aydın olmaz çox şey ona.  
Mən fərəhlə göz qoyaram 
Onun körpə marağına. 
 
Bir gün döndü mənə sarı,  
Dindi qönçə dodaqları: 
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– Mən bilmədim, 
Sən de, ata,  
Nə danışdı Heydər baba? 
Dedi: xoşbəxt olmalıdır  
Çinar bala,  
Bu el-oba…  
Bir də dedi:  
Gərək Çinar 
Sözə baxan oğlan ola. 
Ömür-günün sınağından  
Ağıl ilə çıxan ola…  
– Ata, bizə niyə gəlmir Heydər babam?  
– İşi çoxdur, vaxtı yoxdur, mənim balam. 
Bir də o, tək bizim deyil, – 
El atası, el oğludur.  
Onun eşqi, niyyəti xoş,  
Qədəmləri uğurludur.  
Gecə-gündüz  
O, hər evin,  
Hər ürəyin qonağıdır. 
Arzuları, əməlləri  
Sönməz ümid çırağıdır.  
Öz ömrünü şam eləyib  
Bu torpaqdan, eldən ötrü.  
El qəlbində çox əzizdir 
Onun adı,  
Onun xətri…  
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Mən deyirəm,  
Heyran-heyran baxır balam,  
Gülür balam.  
Elə bil ki,  
Sözlərimin mənasını  

dərk eləyir  
bilir balam. 

Elə bil ki,  
O, anlayır  
Bu dünyada  

yaxşı nədir,  
yaman nədir. 

El qəlbinə  
 həmdəm, həyan,  
El yolunda sarban nədir…  
Mən görürəm o, düşünür,  
dərk eləyir. 
Gördüyünü-bildiyini  
Ürəyinə həkk eləyir. 
Bu dünya sirr xəzinəsi…  
Mən görürəm  
Hər gün onu  
Zərrə-zərrə açır balam,  
Hikmət-şəfqət qanadında 
Pərvazlanıb uçur balam…  

 
1981 
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GEC DƏ OLSA … 
 

Hardaydı gözümə düşən bu işıq? 
Başqa təbəssümdü üzümdə, başqa.  
Həyatım yarımçıq,  
Arzum yarımçıq, 
Özüm də başqaydım, sözüm də başqa…  
 
Gecikmiş olsa da…  
Yarı yaşımda  
Qəlbi bütövlərə mən də tay oldum.  
Ata tək oturdum süfrə başında,  
Öz ata yurdumda  

ata sayıldım! 
 
1981 

 
ƏGƏR ONLAR DURSAYDILAR 

 
Rəngbərəng oyuncağın,  
Nənən, anan yanında,  
Ömrünü şam eyləyib  
Canı yanan yanında, 
O duyğu nə duyğudu, 
Duya bilmirəm, oğlum.  
Könlünü nə dindirir,  
Deyə bilmirəm, oğlum,  
Mənimlə bağ-bağçanı 
Gəzib gəldiyin yerdə,  
Nənələrlə şirincə  
Deyib güldüyün yerdə,  
Birdən baxıb üzümə  
Mənə – baba! – deyirsən. 
Gözümdə yeri-göyü  
Sən alt-üst eləyirsən.  
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Könlümün göylərini  
Alır duman, tutur çən.  
Elə bil bilə-bilə  
Sən məndən olanı yox,  
Olmazı istəyirsən. 
Nənələrin gözləri  
Dönür leysan gölünə.  
Axı, bu baba sözü  
Hardan gəlir dilinə?! 
Yoxsa o nakamların  
İşaran eşqi, ruhu  
Dilə gətirir səni?!  
Sən dil açıb, elə bil  
Göyərdirsən onların  
Xəzan xatirəsini…  
 
Könlündəki bu hissə,  
Qubara qurban, oğul. 
Səni kökə bağlayan 
Damara qurban, oğul.  
Necə deyim ki, sənə  
Bir zamanlar sənin də  
İki ər baban olub. 
Döyüşə birgə gedib,  
Vətənə qurban olub. 
İki adı ulunun  
Yurdunda iki şitil,  
Nübar balası qalıb. 
İki gəlin – nənənin  
Sızlayan ürəyində  
Möhnət qalası qalıb.  
Baba deyə dil açan 
Dilinə qurban, oğul. 
Baba dalınca uçan  
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Əlinə qurban, oğul!  
Elə çağır, çağla ki,  
Qoy onların yer altda  
Cingildəsin qulağı. 
Qoy sönməsin bu evdə 
Dədə-baba çırağı.  
 
Sən öz babaların tək  
Şax addım at, şux yeri. 
Qoy fərəhdən yaşarsın  
Nənələrin gözləri. 
Qoy səndən alsın onlar  
Babaların ətrini. 
Sən bizdən də əziz tut  
O şamların xətrini.  
Qoy onların ruhları  
Qapı-qapı gəzməsin.  
Bizdən soyuqluq görüb  
Ümidini üzməsin…  
 
Bəli, oğlum, bil, sən də bil,  
Müharibə olmasaydı,  
Tale qara yazmasaydı,  
Vaxtsız ölüm qürbət eldə  
İki qəbir qazmasaydı,  
İndi iki baban vardı:  
Biri Namaz, biri İmran.  
İki bəxtli, bəxtsiz cavan.  
Dümağ saçlı, nur baxışlı 
Ərənlərdi dursaydılar.  
Əgər onlar qalsaydılar 
Sən çapardın bütün günü  
Əfsanələr qıratında. 
Sən uçardın ulduzlara  
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Simruğların qanadında... 
Bəlkə, oğlum, bu yaz günü  
Sən onların cana gələn  
Eşqi, ruhu, nəfəsisən. 
Bu dünyada gözü qalan, 
Ürəyində sözü qalan  
O namuraz şəhidlərin  
Sən yaşamaq həvəsisən! 
 
Tək bir ömrü bu zamanda  
Yaşamağa nə var, oğlum.  
Tək bir ömrün dərd-sərini  
Daşımağa nə var, oğlum.  
O yarımçıq taleləri,  
Arzuları bir sal yada.  
Onları da yaşadasan 
Gərək müdam bu dünyada! 
 
Bu ömür-gün yollarında  
Heç bilmirəm bir az işıq  
Düşəcəkmi məndən sənə?! 
Üzsə də bu nisgil məni,  
Sən ürəkli böyü, oğul, 
Dayaq olar Vətən sənə! 
Sən inadla hər bir zaman  
Oları yox,  
Olmazları  
İstə, qopar bu dünyadan!  
Unutma ki, olarları-olmazları  
Xəlbirləyib seçə-seçə  
Öz ömrünün sabahına baxır insan. 
Olar-olmaz yollarından keçə-keçə  
Öz bəxtinin zirvəsinə qalxır insan! 

 

1982 
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ÇİNARA BƏNZƏYİR AĞCAQAYINLAR 
 

Çinara bənzəyir ağcaqayınlar,  
Hərəsi könlümə bir işıq salar. 
 
Elə bil hər biri qar ağacıdır,  
İşıq, nur gətirən bar ağacıdır.  
 
Təbəssüm asılıb budaqlarından. 
Saflıq ətri gəlir yarpaqlarından…  
 
Nolaydı Çinarım olaydı burda –  
Bu təmiz havada, bu incə qarda. 
 
Qoparıb sinəmdən həsrəti, qəmi  
Ataydı uzağa qar topu kimi…  

 
Peredelkino, 1983 

 
 

BİR OĞLUM VAR 
 

Bir oğlum var, oğuldu,  
Şirin-şəkər noğuldu.  
Hər sözü can dərmanı,  
Hər işi bir nağıldı. 
 
Heyrandı bu dünyaya,  
Heyrət yağar gözündən. 
Marağı gəlməz saya, 
Sual axar sözündən. 
Aya baxar: o nədi? 
Çaya baxar: bu nədi? 
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Ay ata, bir ona bax,  
Göydən ulduz asılıb! 
Ata, ata, buna bax! 
Gör burda nə yazılıb! 
 
Ata, bir nağıl danış,  
İstəmirəm xortdanı.  
Danışmasan küsərəm,  
Yaxşı, danış cırtdanı. 
 
Yox, yox, onu danışma,  
Ata, söylə divi sən. 
Yox, onu ta danışma, 
De, ayrı nə bilirsən. 
 
Sualı sual üstən  
O, yağdırar üstümə. 
Sanki imtahan eylər  
Gündə durub qəsdimə…  
 
Bir oğlum var, oğuldu,  
Şirin-şəkər noğuldu. 
Hər sözü can dərmanı,  
Hər işi bir nağıldı…  

 
1984 
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MƏNSİZLİYƏ ALIŞ, OĞLUM 
 

– Kaş həyatda olmayaydı 
Bu get-gəllər…  
Yolumuzda durmayaydı  
Bu əngəllər…  
Deyib hərdən  
Bu həsrəti  
Dərd eləmə özünə sən. 
İndən belə sən də məni  
Unutmağa çalış, oğlum,  
Asta-asta  
Mənsizliyə alış, oğlum.  
 
Səhər mənlə açılmayıb,  
Axşam mənlə qaralaydı. 
Dünya mənlə başlamayıb,  
Mən solanda –  

saralaydı. 
Mənli-mənsiz bu aləmin  
Öz gərdişi, dövranı var.  
Onun işi haqq işidir, – 
Onun da öz quranı var. 
Bu hikməti yavaş-yavaş  
Dərk etməyə çalış, oğlum.  
Asta-asta  
Mənsizliyə alış, oğlum.  
Sən ki ağac kölgəsində  
Baş girləyən şüy deyilsən. 
Düşən şehdən qəhərlənib,  
Adi mehdən əyiləsən. 
Sən ilk gündən bu torpağa  
Çinar kimi əkilmisən.  
Bu diyarda ən möhtəşəm  
Qala kimi tikilmisən. 
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İndən belə mən sənin yox,  
Sənsən mənim ümid qalam.  
Bu dünyanın hər yerinə  
Səndən sənə gedən yolam.  
Gördüyün bu həqiqəti  
Anlamağa çalış, oğlum.  
Mənsizliyə alış, oğlum.  

 
1985 

 
 

BİR ATA ARZUSU 
 

Görən deyir: 
Təzə çıxan gündü, aydı mənim balam! 
Mən deyirəm: 
Kaş ki, sənə oxşayaydı mənim balam! 
Qaşı sənin qaşlarından olaydı kaş!  
Saçı sənin saçlarından olaydı kaş! 
Kaş olaydı sənin kimi gülər üzlü,  
Kaş olaydı sənin kimi şirin sözlü. 
Məhəbbətdə kaş ki, sənə bənzəyəydi, 
Ləyaqətdə kaş ki, sənə bənzəyəydi.  
Sən olaydı, sən olaydı səxavətdə, 
Sən olaydı, sən olaydı sədaqətdə! 
Kaş bəxti də, taleyi də oxşayaydı  

sənə, gülüm! 
Təkcə səni sevməsində  oxşayaydı  

mənə, gülüm! 
 

1978 
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SAHİL DÜŞÜNCƏLƏRİ  
 

 

 
 

 

Иnsan цряйи dя dяniz kimidir,  

Arzusu qцrbятя цзян gяmidir. 

Yeni sahilляря цzяr, hey цзяр,  



 126 

Аьлы-дцшцнъяси yenilik gяzяr...  
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GETMƏSƏM OLMAZ 
 

Gecədir... 
Otağım nur dolu,  
Ürəyim qor dolu,  

Yuxum ərşə çıxıb. 
Elə bil hardasa  

Yolumu gözləyən, 
Ümidlə gəl deyən 
Həsrətli, intizar  
Nisgilli kəsim var. 

Tənbəllik eyləmə, əzizim,  
dur gedək,  

Xəzərə baş çəkək,  
Sahili seyr edək! 

Bulvarın sakini  
dilavər çinarlar  

Məni özlərinin  
həmdəmi sanarlar. 

Hər oynaq,  
Gur, şaqraq 

fəvvarə  
fərəhlə  

dil açar, 
Gəl! – deyə  

sıçraşan damlalar  
Yoluma nur saçar.  

Timsah kimi daşlar  
Sulardan boylanıb  

Yolumu gözlərlər, 
Getməsəm küsərlər. 
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Tənbəllik eyləmə,  əzizim,  
dur gedək, 

Xəzərə baş çəkək, 
Sahili seyr edək! 

Məgər sən  
Bilmirsən  

sular da şairdir? 
Onların nəğməsi  

ən billur şeirdir? 
Belə bir gecədə  
O şeiri dinləmək  

Necə də xoş olar,  
Ürəyə nuş olar!. 

Tənbəllik eyləmə,  əzizim,  
dur gedək, 

Xəzərə baş çəkək, 
Sahili seyr edək! 

 
1967 

 
 

SAHİLDƏ BİR QAYA VAR 
 

Sahildə bir qaya var – 
Dərin xəyallı, məğrur... 
Sanki o da dalğadır  
Qopubdur gur sulardan. 
İndi durub dənizi  
Seyr eyləyir kənardan. 
Düşüncəyə qərq olub,  
Qaşlarını çatıbdır. 
Bəlkə götür-qoy edir: 
Dəniz coşub daşanda  
Sahilə tullantı tək 
Onu niyə atıbdır?.. 
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Dalğalar aşır-daşır,  
Ağsaçaqlı şal kimi  
Ayağına dolaşır. 
Vaxt olur qəzəblənib 
Üstünə hücum çəkir. – 
Köksündə parçalanıb,  
Qarşısında diz çökür. 
Vaxt olur balası tək  
Qucaqlayır boynunu. 
Dil tökür, nəğmə deyir, 
Dilə gətirib onu  
Danışdırmaq istəyir... 
 
Sular onu qucanda  
Dalğalara qarışır. 
Sular geri qaçanda  
O sulara sarmaşır, 
Sular ona sarmaşır. – 
Ancaq susur yenə də  
Açılmır qaşqabağı. 
Niyə qıfıllanıbdır 
Onun dili-dodağı? 
Bəlkə qumlu sahilin  
Günəşini, nurunu  
Görməməkdən kor olub?! 
Dalğaların səsinə  
Dinməməkdən lal olub?! 
Susa-susa kar olub?! 

 
1965 
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DƏNİZ CƏNNƏTDİR BU GÜN 
 

Dəniz mavi səmadır,  
Qıvraq dalğalarını  
Bulud kimi oynadır. 
Dəniz mavi səmadır,  
Mən isə qəvvas-quşam. 
Bu gün səhərdən bəri  
Göy suların qoynunda  
Qanadlanıb uçmuşam. 
Uçmuşam, 
Qağayılar  
Süzərək başım üstə  
Yorulub yarıyolda,  
Uduzub mənlə bəhsdə... 
 

Ləpələrlə gizlənpaç 
Oynamışam doyunca,  
Sonra çıxıb  qaçmışam 
Qumlu sahil boyunca, 
Sonra uzanıb yerə  
Günəşə göz dikmişəm.  
Göyləri baxışımla  
Söküb yerə tökmüşəm... 
 

Suların qılığına  
O qədər uymuşam ki, 
Sərin meh sığalından  
Elə məst, bihuşam ki,  
Sanıram bir cənnətdir  
Dəniz – bu mavi aləm! 
İndi ondan savayı  
Mən heç nə istəmirəm,  
Mən heç nə istəmirəm! 

 

1968 
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ÇİMƏRLİYƏ AXŞAM DÜŞÜR 
 

Çimərliyə axşam düşür... 
Elə bil ki, ləpələri  
Çilçıraq tək yandırmaqçün  
Ulduzlardan min şam düşür... 
 
Doğrudanmı, ay insanlar, gedirsiniz?! 
Dənizi tərk edirsiniz?! 
 
Elə bil ki, çıxıb sudan 
Dənizdən bir dəniz gedir,  
Sahil qalır. 
Çəkildikcə, nəğmə, gülüş,  
Sevinc gedir, 
Nisgil qalır... 
Bir də sənlə mən qalırıq,  
Əhdimizə tən qalırıq... 
 
Gör könlümdən bir nə keçir: 
İstəyirəm  

hər gecəki, 
həmişəki  

Dincliyimi suya qatım, 
Ləpələri balınc kimi  
Başım altda qoyum yatım... 

 
1969 

 



 133 

SAHİLİM 
 

Sevənlərin görüş yeri,  
Körpələrin gülüş yeri, 
Qocaların gəliş yeri,  
Xoş niyyət, ağ gün sahilim. 
 
Hər şən ləpən bir nəğməkar,  
Hər hovuzun öz sehri var. 
Nə pıçıldar söyüd, çinar? 
Susma, danış, din, sahilim. 
 
Şövkətini bu el bilir,  
Şəfqətini könül bilir,  
Səndə fəsil, il dincəlir, 
Toy-busatlı, şən sahilim.  
 
Baxdıqca bu gözəlliyə 
Şövqlənirəm vətən deyə! 
Sığışmıram yerə-göyə  
Qucağında mən, sahilim! 

 
1968 

 
ÖZÜMÜN DEYİLƏM 

 
Sahildə bu axşam  

Məcnun söyüd kimi  
Unudub özümü  
Xəyala dalmışam.  

Sanki xəzan çağı  
Dumandan ayrılan  
Süst, tənha buludam.  

Yox, bu düz olmadı, – 
Sönmüş bir ocaqda 
Kül içində odam. 
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Nə deyim, bəlkə də  
Tək ağac altında  
Bir canlı kölgəyəm. 

Sənə dost-doğmayam,  
Özümə  

özgəyəm. 
Düşüncəm hardasa  

Uzaqda – səninlə. 
Həsrətin yanımda 

Könlümdə – mənimlə. 
Bu axşam burdaca,  
Səninçün gizlicə  
Sərt daşlar içində  
Ləpə tək, gör necə  

inlərəm! 
Suların səsini 

Səsin, sözün kimi  
Dinlərəm, dinlərəm... 

Anlaram nə deyir  
O həzin pıçıltı. 

Ah, yoxsa hüsnündür 
O zərif işıltı ? – 
Sulardan boylanır.  

Bəs, neyçün yenə də 
Uzaqda dayanır? 

Olmaya, istəyir  
Dalğa tək durub mən  
Önündə əyiləm? 

Eh, buna nə var ki,  
Gülməli olar ki... 

Axı mən səninəm,  
Özümün deyiləm. 

 
1968 
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LƏPƏLƏR 
 

Sahilə fərəhlə gəldim bu axşam  
Qarşıma yüyürüb güldü ləpələr. 
Elə qönçələnib açıldılar ki, 
Dedim: nə ağappaq güldü ləpələr! 
Elə qırçınlanıb yelləndilər ki,  
Dedim: necə mavi tüldü ləpələr! 
Elə burum-burum buruldular ki, 
Dedim: necə qıvrım teldi ləpələr! 
Sahili o cürə yaladılar ki,  
Dedim: necə susuz dildi ləpələr! 
O qədər uzanıb çəkildilər ki,  
Dedim: nə yorulmaz əldi ləpələr! 
Elə hiddətlənib köpürdülər ki,  
Dedim: vəcdə gələn seldi ləpələr! 
Mərd, çiyin-çiyinə gördüm onları,  
Dedim: bu birlikdə eldi ləpələr! 

 
1968 
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SAHİL DÜŞÜNCƏLƏRİ 
 

Yay günü,  
Səhər çağı,  
Göy aydın,  
Hava sərin ... 
Uçub qızılquş kimi  
Qonmuşam qucağına  
Qızılqum sahillərin. 
Sanki heyrət quşuyam, 
Fikrim yay kimi tarım. 
Ayağım altda qumlar  
Qar kimi yumşaq, narın. 
Xəyalım qanadımı 
Yarışan dalğaların? 
Xəzər nəzərlərimdə  
Adi su deyil mənim.  
Xəzər  

bəxtim, yığvalım,  
Elim, obam, Vətənim! 
Karvan yoluna bənzər  
Qabar-qabar sinəsi.  
Ruhu göyləri gəzər, 
Nəfəsi el nəfəsi.  
 
Xəzər əbədi nemət, 
Əbədi ruzu, qismət, 
Yeri gələndə tufan, 
Vaxtı yetəndə üsyan, 
Əbədi mavi dünya,  
Sonu görünməz ömür! – 
Ömrümün səmasında  
Ulduz tək yanır, sönür... 
 
Onda günümüz doğub,  
Onda ayımız batıb. 
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Onda üzümüz gülüb,  
Onda bəxtimiz yatıb. 
Onda yanıb gəmilər, 
Külə dönüb qayıqlar. 
Öz ömrünü daşlara  
Çırpıb qızıl balıqlar... 
 
Gəzinirəm sahildə, 
Fikrim  yay kimi tarım. 
Ayağım altda qumlar  
Qor kimi isti, narın...  
 
Qızıl qumlar külümü  
O qızıl balıqların?! 

 
1968 

 
 

OXU, QARA DƏNİZÇİN... 
 

Sahildə  
mehrli, 
sehrli  

bir gecə. 
Başımız üstündə  

ulduzlar nur-qönçə. 
Ay alma – ağ atəş.  

Sevgilim, gəl əyləş  
mənimlə yanaşı, 
üzü Aya qarşı. 

Özün də  
zümzümə 
eyləmə. 



 138 

Unutma –  
Rəşidim, Bülbülüm,  
Zeynəbim, Müslümüm 
olmusan sən indi. –  

Dövran da  
Meydan da  

sənindir. 
Elə coş, çağla ki, – 

ilbizlər bayılsın,  
dağ-dərə ayılsın  
dinləsin nəğməni,  
bu təzəgəlməni. 

Bu Qara dənizçin 
oxu lap Xəzər tək.  

Oxu, gör o necə  
dost səsi eşitcək  
qərq olur sevincə...  

 
Qaqra, iyul, 1971 

 
 

LÖVHƏ 
 

Aylı-ulduzlu gecə...  
Sahilə gələnlərə  
Əl uzadan ləpələr  
Ulduzları üstümə  
Çiçək kimi səpərlər. 
Lap uzaqdan bir mayak  
Baxıb göz eylər mənə.  
Ay dənizin üzündən 
Mirvari gəzmək üçün  
Enər suyun dibinə...  
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Mənsə minib xəyalın  
Qızılqanad atına, 
Uçub pərvazlanaram 
Göyün yeddi qatına.  
Səmada ulduz ollam,  
Yerdə dalğalı dəniz...  
Bu ovqatla sahildə  
Dincələr ürəyimiz...  

 
1962 

 
 
 

GÖYLƏR HARDAN BİLDİ 
 
Gəldi Xəzərin üstə 
Buludlar ağır-ağır. 
Bir də baxıb gördüm ki,  
Hər yanı kölgə alır.  
Bir də baxıb gördüm ki, 
Xəzərə yağış yağır. 
Göylər hardan bildi ki,  
Xəzərdə su azalır. 
Xəzərə yağış yağır... 

 
1965 
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BİR HƏZİN NƏĞMƏYƏM LƏPƏDÖYƏNDƏ 
 

Siz, ey axın-axın, hey qatar-qatar  
Dənizdə cövlana çıxan dalğalar,  
Sahilə çatanda zərb qılıncını 
Qalxan qayalara çaxan dalğalar,  
Bir də görməsəniz məni bu yerdə, – 
Qatı sis-dumanı, çəni bu yerdə, 
Sormayın o dalğın şair necoldu,  
Nədən yoxa çıxdı, niyə puç oldu?  
Bilin, yolum düşüb gedər-gəlməzə, – 
Eyni açılmaza, üzügülməzə. 
Ruhum alovlanıb qalxıb göylərə,  
Daha səmalardan boylanır yerə,  
Baxır həsrət-həsrət can yanğısıyla,  
Könül göynərtisi, qəlb ağrısıyla...  
 
Hərdən üstünüzü bulud alanda,  
Göylərin sinəsi dərdlə dolanda 
Odlu şimşək kimi hey çaxan mənəm,  
Dönüb qar-yağışa hey yağan mənəm...  
Elin dərdi-səri qayğılarımdır, 
Onun hər uğuru könül varımdır. 
Dinib danışıram Vətən diliylə, 
Qurub yaradıram xalqın əliylə...  
 
Burda, bu yerdədir hayım-harayım,  
Göylərə ucalan ömür sarayım. 
Burdan göz qoyuram uzaq ellərə,  
Deyirəm dərdimi əsən yellərə. 
Gözümün önündə yellənir dəniz,  
Açılıb bükülür, güllənir dəniz...  
Ötən dönəmlərdən gətirir soraq.  
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Heyhat, bu dastanı kim oxuyacaq, – 
Kimlər baş vuracaq dərinliyinə,  
Kimlər qovuşacaq ənginliyinə? – 
Bunu göylər bilir, bu göylər ancaq! 
Fəqət, bunu ondan kim soruşacaq?.. 
 
Axı, bir də buna nə ehtiyac var?! 
Sizsiniz əbədi çağlar nəğməkar! 
Mən isə sahildə – ləpədöyəndə,  
Son əhdim-ilqarım daşadəyəndə  
Həzin bir nəğməyəm sözləri qəmli,  
Çılğın qağayıyam gözləri nəmli. 
Bir əlim sudadı, biri quruda,  
Mən belə fədayam bu ana yurda...  

 
2011 
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S E V G İ  Y A Ş I M  
 

 

 
 

 

Сян, ей бяхт улдузум, парла, алыш, 

йан! 
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Ахы, сян кюнлцмцн илк 

севдасысан! 

Юмрцмцн-эцнцмцн зяр-

зибасысан,  

Сяндян олмайаъаг бир дя щеч 

заман! 
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SƏNSİZLİYİN GÜNÜ BUDUR 
 

Ailə, məhəbbət, dünyada görən  
Səndən ülvi, ən şirin bir nemət varmı?!. 
Sən nur saçmadığın ürəkdə fitrən  
Qönçə düymələnib çiçək açarmı?!. 
 

Üzündə, 
Üzümdə solğun təbəssüm 
Hər gün görüşürük – 
Ayrılırıq biz, 
Məni korun-korun yandırır hissim,  
Elə için-için qovruluruq biz. 
 
Təsəllin könlümə bir meh sığalı  
Çəkdikcə –  
Ürəyim toxtayır bir az. 
Şehli duyğularım qönçə sayağı 
Şəfqətli qayğını görməsə açmaz...  
Görürəm, duyuram baxışlarından  
Evdən nigaransan,  
Məndən nigaran. 
 
Soruşursan: gəlib-gedən olubmu,  
Baxa bilirsənmi evə-eşiyə? 
Deyimmi heç nəyə əlim yovuşmur?! 
Əl vura bilmirəm sənsiz bir şeyə?! 
 
Deyirsən: özünə necə baxırsan,  
Korluq çəkmirsən ki, yemək sarıdan? 
Deyimmi nə qoyub, nə axtarırsan,  
Çıxıb xörəklərin dadı yadımdan?! 
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Deyirsən: gecəni necə yatmısan,  
Özünü soyuğa verməmisən ki? 
Deyimmi yuxuma haram qatmışam, 
Fikirdən qor dolub yerimə sanki?! 
 
... Deyimmi ürəyim kövrək sim olub, 
Şeirim də dönübdür həzin bulağa?! 
Bir boş dəyirmanam – 
Suyum sovulub,  
Sinəm də bənzəyir odsuz ocağa?! 
 
Yox, deyən deyiləm bunları sənə,  
Qorxuram özünə bir dərd elərsən.  
Sən bircə tez qayıt,  
Çıx gəl evinə,  
Onda öz yerini özün bilərsən...  

 
1972 

 
 

«ƏSGƏR»Ə MƏKTUB 
 

O məktub bilmirəm nə məktub idi,  
Üstündə yazmışdın «Əsgər məktubu». 
Oxudum...  
Gözümdə yaş gilələndi,  
Canıma od düşdü,  
Nə atəşdi bu?! 
 
Döndümü geriyə onillik ömür,  
Təzədən əsgərmi oldum mən yenə? 
İçimdə dağ uçur, göylər hönkürür, 
Bir atəşin məktub yazımmı sənə? 
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Yazımmı ağsaçlı, otuz yaşlı yox,  
Təzəcə vurulan növcavanam mən? 
«Həsrətin könlümə sancılan bir ox,  
Burda sənsizlikdən yarımcanam mən...» 
 
Gəncliyim deyibdir sənə sözümü, 
Onları yenidən deyə bilmirəm. 
Tanıya bilmirəm özüm-özümü,  
Söz-söhbətim bitib, 
Boş qalıb sinəm... 
 
Sən yada düşəndə sanıram o an  
Gecəni yatmayıb qalxıb o başdan  
Yollar kənarında bir xəyal durur,  
Yollara göz dikib  boynunu burur... 
 
Yığmaqçın gözünü o yoldan-izdən 
Nə yazım, nə deyim, nə verim sənə?! 
Deyirəm, çıxarıb ürəyimi mən 
Əsgər məktubu tək göndərim sənə... 

 
1970 

 
 

SƏN Kİ DAĞLARA GƏLDİN... 
 

Sən ki dağlara gəldin  
Dağlarda lalə qalmaz. 
Mənsə elə bilirdim  
Lalə  

laləyə qıymaz. 
Sən ki dağlara gəldin –  
Çiçəyi, gülü solmaz!.. 
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Üz-gözündən çəmənə 
Gülüş nuru saçılar.  
Yer canlanıb dirçələr, 
Göyün eyni açılar. 
 
Dili ağzına sığmaz  
Çayların, bulaqların. 
Qönçələri çırtlayar  
Obalı yaylaqların. 
 
Dumduru, şərbət sular  
Bir az da şirinləşər. 
Sərt qayalar yumşalar, 
Havalar sərinləşər...  
 
Taparsan sevincini 
Gülüm, bu dağlarda sən. 
Sanki bu dağların da 
Könül istəyi sənsən. 

 
1973 

 
 

GÜL SƏNƏ BƏNZƏYİR 
 

Sənin təbəssümün gül təbəssümü,  
Qəmzəli baxışın çiçək baxışı. –  
Nuru qamaşdırar şahin gözümü,  
Dönər pərvanəyə könlümün quşu. 
 
Uçaram göylərin yeddi qatına,  
Gözümə nə ulduz, nə Ay görünər. 
Yetərəm ən ülvi son muradıma, 
Bu dünya gözümdə gülzara dönər. 
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Gül sənə bənzəyir, sən isə gülə,  
Kim daha incədir, deyə bilmərəm. 
Təbiət yaradan bu gözəlliyə  
Gör necə heyrandı mənim tək aləm!.. 

 
1973 

 
 

O GÜNLƏRİN XƏTRİNƏ 
 

Ah, necə darıxmışam 
Həyalı gözlərinçin. 
Dilim-ağzım quruyub  
Səyalı sözlərinçin. 
 
Gülüm sarala qalıb  
Sehirli əllərinçin. 
Əlim uzalı qalıb  
Ətirli tellərinçin. 
 
Sənsiz keçən günlərdə  
Çatmayıb havam, suyum. 
Bilməmişəm özümü 
Ölü, ya diri sayım. 
 
O günlərin xətrinə  
Qoy baxım, gülüm, sənə, 
Qoy baxım heyran-heyran.  
Bədnəzər deyiləm mən, 
Qorxma baxışlarımdan. 

 
1981 
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BİRCƏ ÖZÜN QALMISAN 
 

Kim gəldi, sordum səni 
Özümdən ixtiyarsız. 
Baxışlarım yalvardı 
Gözümdən ixtiyarsız. 
 
Bir vaxt səni gətirən  
Küçələrə dil açdım.  
Məni sənə yetirən  
Gecələrə dil açdım. 
 
Olmadı gördüm deyən,  
Olmadı bildim deyən. 
İndi öz aləmimdə  
Buludlu göy kimiyəm.  
 
Qəlb nə çəkər həsrətdən – 
Baxan nə bilər gendən?! 
Bircə özün qalmısan  
Soruşum səni səndən... 

 
1967 

 
 

SƏNİ GÖRDÜYÜM GÜN 
 

Səni gördüyüm gün,  
Könül verdiyim gün  
Məncə ən bəxtəvər  
Günüydü ömrümün.  
 
Əsərdi meh sərin, 
Oynardı tellərin. 
Ovcumun içində  
Bir oddu əllərin...  
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Səni gördüyüm gün,  
Könül verdiyim gün  
Məncə ən bəxtəvər  
Günüydü ömrümün. 

 
1967 

 
BİR BALA CEYRANDIR... 

 
Bir bala ceyrandır yarım, ay ana,  
Hər şeyin üstünü vurma – utana. 
 
Hələ öyrəşməyib bu ev-eşiyə,  
Yersiz söz də demə – küsə, inciyə.  
 
Bir tənə görməyib yaranışından, 
Özün göz-qulaq ol davranışından. 
 
Hələ dünya ona toydur, düyündür,  
Laçın tək havalı, çox ərköyündür. 
 
Hələ qaynatanın yerini bilmir, 
Hələ qaynananın qədrini bilmir. 
 
İllər ötüb keçər, hər şey dəyişər,  
O da sənin kimi bərkiyər, bişər… 
 
Bir bala ceyrandır yarım, ay ana,  
Çox şeyin üstünü vurma – utana! 

 
1965 
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SƏNƏ NƏ VAR Kİ… 
 

Duman, çən nəyə gərək  
Dağ qara həsrət ikən. 
Təsəlli tapmaz ürək 
Qəlb yara həsrət ikən. 
 
Sorma bu neçə gündə 
Sənsiz mən nə çəkmişəm.  
Həsrətimin əliylə  
Ürəyimi sökmüşəm. 
 
Məni salıb bu oda  
Sənə nə var, gülərsən. 
Sənsizliyin dadını  
Sən mən olsan bilərsən. 

 
1967 

 
GÖZLƏRİMİN İŞIĞI 

 
Bilmirəm ürəyini  
Oynatdı hansı duyğu,  
Naz ilə dedin mənə:  
Ay gözümün işığı… 
Baxdım gözünə o dəm 
Gördüm ki, gözündəyəm,  
Yanıb şölə saçıram.  
Yaxdı könlümü ilham,  
Dedim: ömür-günümün 
Ey yarı-yaraşığı, 
Mən deyiləm 

sənsən, sən 
Gözlərimin işığı ! 
 

1968 
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NECƏ ANLAYASAN… 
 

Əziz bir ad vardı adlar içində, 
Saxlardı canımı odlar içində. 
 
Onun adındandır sənin də adın, 
Yaxşı ki, başqadır eşqin, muradın. 
 
Nədəndir hər dəfə səni görəndə  
Qəribə duyğular oyanır məndə?!. 
 
Gecəylə gündüzü səhv salıram mən, 
Qışda yaz həvəsi keçir qəlbimdən. 
 
Hər gülün gözündən şəfəq süzülür,  
Aləm nur geyinib üzümə gülür. 
 
Yağır can evimə heyrət yağışı,  
Bir ala gözlünün xumar baxışı  
 
Məhzun xəyalımı işıqlandırır,  
Eşqimi, ruhumu alovlandırır… 
 
Necə anlayasan bu gözəlləri, 
Biri alan canı verir o biri… 

 
1968 
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Gör nədir təsəllim,  
Deyim sən də bil, 
Gör, nəyi həmişə salıram yada: 
Yaxşı ki, ən yaxın uzaqlar deyil, – 
Ən uzaq yaxınlar bizik dünyada! 

 
1972 

 
 

 
Hamı səhv eyləyə bilər, bilirəm, 
Səhvimə gah yanır, gah da gülürəm. 
Heç sənin səhvinə inanarammı?! 
Heç sənin səhvini səhv  

sanarammı?!. 
 

1973 
 

 
 

Aləm yığışsaydı səni gözümdən  
Sala bilərdimi? 

Heç vaxt, heç zaman! 
Lakin danışdığın yalanlarla sən  
Düşdün ürəyimin inam dağından. 

 
1972 
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BAŞIMA QAR YAĞIR… 
 

Başıma qar yağır, könlümə qübar,  
Üyünüb un olur kövrək duyğular…  
Yadıma sən gəlib düşürsən bu an, 
Ürəyim od alır baxışlarından.  
Hələ də könlümü sıxır, əzizim –  
O günü sözümüz düşmüşdü bizim. 
O günü bir dolu bulud idin sən, 
Olmaya yumşalıb qara dönmüsən? 
Yağırsan ruhuma, dərəyə, düzə,  
Bir saflıq pərdəsi çəkirsən üzə,  
Təbiət geyinir sevgi donunu.  
Sevinirəm, gülürəm… 
Gülüm, elə bilirəm  
Boynuma salırsan zərif qolunu…  

 
1968 

 
GECƏN XEYİRƏ QALSIN 

 
Gecə – 

xəyal, düşüncə, 
Sevgi, ilqar yuvası. 
Gecə  

dadlı görüşlər, 
Pıçıltılar yuvası,  
Şirin-şirin uyqular,  
Mışıltılar yuvası…  
 
Dost dostdan ayrılanda  
Baxışlar qucaqlaşar –  
Gecən xeyirə qalsın. 
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Neçə görüş yerində 
Əl əldən güclə qopar, 
Göz gözdən uzaqlaşar –  
Gecən xeyirə qalsın. 
Yarpaqlar pıçıldaşar –  
Gecən xeyirə qalsın! 
 
Gecə  

xatirə olan   
Ötən günün əlini  
Gələn günə yetirər.  
Ay dağların dalına  
Enər dincini alsın.  
Tək-tək sönən ulduzlar  
Bir-birinə göz vurar, 
Bir-birinə əl eylər, 
Sanki gecəyə deyər: 
Gecən xeyirə qalsın, 
Gecən xeyirə qalsın! 

 
1966 
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SEVGİ YAŞIM 
 

Şeir gecəsi, 
Görüşün şirin yerində,  
Bu dünyanın  
Eşqi, ruhu gözlərində –  
Sevgi şeiri oxu deyir,  
Oxu, deyir, sevgi şeiri 
Neçə gözəl, neçə cavan. 
Ürəyimə sevgi seli  
Axır odlu baxışlardan. 
Gül-çiçəklər arasında 
Qızılgültək şölə saçan,  
Süzgün ala gözləriylə  
Qəlb ovlayan, könül açan  
Bir dilbər də  
Düz gözümə baxa-baxa,  
Məni oda yaxa-yaxa  
Gizli namə yazıb verir, 
Sevgi şeiri oxu deyir. 
Oxu deyir sevgi şeiri. 
Az təriflə dağı-daşı…  
Qəlbimdən qan axa-axa… 
İstəyirəm durub deyim  
Naşı-naşı: 
Əfv eləyin məni, dostlar!  
Artıq keçib sevgi yaşım. 
Məhəbbətdən şer yazmağa  

əlim gəlmir.  
Sevgi şeri oxumağa  

dilim gəlmir…  
Deyin, necə utanmasın  
Sizin qaynar gözünüzdən  
Odu sönmüş gözüm mənim?!  
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Deyin, necə ar etməsin  
Sizin nurlu üzünüzdən  
Gülü solmuş üzüm mənim?! 
Deyin, necə pəsinməsin  
Sizin qara telinizdən  
Seyrək, pırpız ağ saçlarım?!  
İndən belə varlığıma  
Qar ələnər narın-narın… 
Qarlı hisslər dumanında  
Batıb gedər  
Ömrüm-günüm, dağım-daşım. 
Dönər həzin xatirəyə  
Ötüb keçən sevgi yaşım.  
 
Elə bu vaxt  
Könül dostum, can sirdaşım  
Xəyalımda deyir mənə:  
Bu nə qara fikirlərdir  
Gəlir sənin ürəyinə?! 
Söylə, nə tez unutdun sən –  
Sevgi yaşa baxan deyil. 
O illərin tufanında  
Ulduz kimi axan deyil. 
Yoxsa zaman, vaxt ötdükcə  
Sönür eşqin, məhəbbətin?! 
Sevgimizi yaşatmağa  
Çatmır daha dəyanətin?! 
İnanmıram, yox, buna mən!  
İnanmıram ilk eşqimiz 
Çıxa sənin ürəyindən! 
Qırx yaş nədir?! 
Şair qəlbin sevə bilər  
Lap əllidə, yüzdə belə! 
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Məhəbbətdən söz düşəndə  
Gətirmə heç yaşı dilə! 
Şeir, sənət məcləsində  
Beş Vətəndən deyəndə sən  
Bir yol da de məhəbbətdən. 
Cavanların ürəyinə  
Təzə düşən odu yandır. 
Qəlbən sevib sevilməkçin  
Sən onları qanadlandır! 
 
Xəyalımda gözlərimə baxa-baxa, 
İlk sevda tək ürəyimə axa-axa,  
Belə dedi könül dostum, qəlb sirdaşım.  
Dedi heç vaxt ötüb demə,  
Keçib demə 

Sevgi yaşım!  
Ürəklənib mən bu sözdən,  
Ötən şirin gəncliyimi  

salıb yada 
Təzə şeir oxuyuram  

sevgi haqda… 
 

1981 
 

 
 

OXŞAR ÜRƏKLƏR 
 

Açdın dost qəlbini bu səhər mənə,  
Qulaq verdim onun həsbhalına. 
Daldım bir ürəyin ənginliyinə, 
Heyran oldum onun cah-calalına. 
O adi ürək yox, od parçasıymış, 
Ar-namus boxçası, sir xonçasıymış. 
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O, qeyrət mücrüsü,  
Cürət süngüsü, 
Dəyanət, mətanət körpüsü imiş. 
Həqiqət aynası, 
Vicdan güzgüsü, 
Ədalət, lətafət sərgisi imiş… 
 
Açılıb-saçıldı o, qönçə-qönçə,  
Amal-kamal gülü ağ üzə çıxdı.  
Şəfəqlər saçdıqca ağıl-düşüncə,  
Fikir qayıqları dənizə çıxdı. 
 
Yan aldı könlümün sahillərinə,  
Mən onda öz ürək közümü gördüm. 
Elə bil təzə mən gətirdi mənə,  
Sənin varlığında özümü gördüm…  
 
Gün gələr  
Bir axşam,  
Ya da bir səhər  
Sizin əlinizə bir şeir düşər. 
Hər sözü, kəlməsi mat qoyar sizi,  
Dəyişik salarsan ürəyimizi…  

 

1972 
 

OXU BU NƏĞMƏNİ 
 

Sənə bu nəğməni ürəyim yazır,  
Hey sənə can atan diləyim yazır.  
Gecə yatağında oyaq qalanda,  
Ay nuru qoynuna axıb dolanda  
Hər sətrim – həsrətli əllərim kimi  
Görən gəzəcəkmi yanaqlarında?! 
Hər kəlməm – könlümün telləri kimi  
Dilə gələcəkmi dodaqlarında? 
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Olmaya asılıb kirpiklərindən  
Səni göz yummağa qoymayacağam?! 
Bir buz parçası tək durub gendə mən  
Qəlbindən keçəni duymayacağam?! 
Soyuq baxışımdan üşüyəcəksən, 
Bürünüb yorğana, ah çəkəcəksən. 
Fikir-xəyalımla uyuyacaqsan, 
Sönüb ocaq kimi soyuyacaqsan… 
 
Yuxuna girəcəm səhərə yaxın,  
Yerdən üzüləcək əlin-ayağın. 
Qəfil gəlişimdən sarsılacaqsan,  
Sıçrayıb yuxudan ayılacaqsan. 
Düşəcək yadına bu nəğmə birdən. 
Sıxılıb köksünü ötürəcəksən…  
Mənə nə deyəcək ürəyin o dəm?  
Görən nə olacaq diləyin o dəm? 

 
1973 

 
 

SƏN HARDAN BİLƏSƏN… 
 

Səndə son ünvanım,  
Son xəbərim yox,  
Sən hardan biləsən hardayam, harda?! 
Bir söz söyləməyə heç təhərim yox, 
Ürəyim balıqtək çırpınar torda.  
 
Gecə-gündüz çəkib şişə ağrılar 
Bir odsuz alovda qovurar məni.  
Fikrimdə dağ uçar, ümman dağılar,  
Tufan dalğa kimi sovurar məni.  
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Sən hardan biləsən,  
Biləsən hardan: 
Yastığım ağırdı, halım pərişan!..  
Sən hardan biləsən, hardan biləsən?! 
Bir göz qırpımında uçub gələsən,  
Dərdlərim dağıla sis-duman kimi,  
Ürəyim açıla asiman kimi…  
 
Eh, sən neyləyəsən,  
Bilirəm bu dəm:  
Yaşarsan ümidin gümana bağlı, 
Xəyal ümmanının sahilləri qəm,  
Günün, güzaranın tufana bağlı. 
 
Orda,  
O yerlərdə yanıb-yaxılıb  
Gözünə görünnəm mən ulduz kimi. 
Keçdiyin yerlərdə  
Küncə sıxılıb  
Əriyib tökülləm salxım buz kimi. 
 
Arabir başına dolanıb Aytək 
Sönən ümidinin şəbnəmi ollam.  
Köksündə çağlayıb bir dəli çaytək 
Çən alan könlünün həmdəmi ollam.  
 
Bir inam körpüsü sallam arada,  
Hər bəndi-bərəsi özümüz olluq.  
Biz illər ayrısı  
Uzun yollarda  
Açılan, ağaran nurlu iz olluq … 
 
Fəqət indi səndə nə son ünvanım,  
Nə də acı-şirin son xəbərim var. 
Təkcə sənə gələn qərib gümanım,  
Bir də ki ümidli bir səhərim var.  

1980 
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SƏN NİYƏ GƏLDİN… 
 

Təzə toxtamışdı sənsiz ürəyim,  
Təlatümü yatan dəniz ürəyim… 
Sanırdım suları sozalan çayam,  
Bir yay axşamı tək sakitdi dünyam…  
Qopub qığılcım tək ocaqdan-oddan,  
Axıb leysan kimi dolu buluddan  
Coşğun selə dönüb qalxdın, qabardın,  
Gəldin, dincliyimi yuyub apardın…  
Kəsdin qabağını gələn payızın,  
Xəzan duyğuların üstünə güldün! 
Bir son bahar kimi, könlümün yazı,  
Yenidən könlümə sən niyə gəldin?! 
 
Enmişdi göylərdən fikrim, xəyalım,  
Daha yığılırdı yollardan gözüm.  
Deyirdim buluddan çıxmaz hilalım,  
Axşamdan-səhərdən dönmüşdü üzüm.  
Yuxum da qaçmırdı uzun gecələr,  
Özüm öz oduma yanmırdım daha. 
Təzə muraz ilə gələndə səhər  
Səni xoş niyyətlə anmırdım daha…  
Sönən ümidimin son məşəlini  
Sən yenə yandırıb çıraq eylədin.  
Göyərdib könlümdə inam gülünü,  
Yenidən ömrümə sən niyə gəldin?! 
 
Sanki ömrümüzdə nə həsrət olub.  
Nə də hicran dağı kəsib aranı. 
Təkcə sevgi olub, məhəbbət olub,  
Dünya verib bizə vüsal barını…  
Özüm də bilmirəm bu necə gündü,  
Üzüm gülərdimi sən gülməsəydin?! 
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Özüm də bilmirəm, bilmirəm indi  
Qəlbim dözərdimi sən gəlməsəydin?! 
Demə tükənibmiş səbrim-qərarım,  
Bunu, ay səbirlim, sən necə bildin?! 
Yenə üzə durdu hicran yolları…  
Sən ki gedəcəkdin, bəs niyə gəldin?! 

 
1977 

 
 

BU GECƏ 
 

Bu gecə yuxuda görmüşəm səni  
Hər yanı dağ-meşə çay qırağında. 
Xoşbəxt eyləmişdin bu gecə məni!  
Durmuşduq üz-üzə ay işığında,  
Vermişdik göz-gözə çay işığında… 
 
Susurduq…  
Şırhaşır çay danışırdı, 
Elə bil dil açır Ay danışırdı.  
 
Bu gecə  
Könlümcə sən mənim idin.  
Düşüb çay sinəmə bərq vuran Aydın. 
İnan, taleyimdən heç inciməzdim, 
Bu gecə yuxudan ayılmasaydım.  

1975 
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HARDAYDIN 
 

– Sənsiz ömrüm-günüm quru bulaqlı, 
Sənsiz könlüm mülkü, odsuz ocaqdı. 
Bu gözəl dünyada, şirin dünyada 
Söylə, bu vaxtacan hardaydın, harda? 
 

– Başının üstündə, o buludlarda,  
Səni axtarırdım qışda, baharda. 
Gözümün yaşını sıxırdım hərdən, 
Deyirdim başını kaş qaldırıb sən  
Üzümə baxasan tək bircə dəfə,  
Şahin gözlərində dönəm hədəfə. 
Sənsə yan ötürdün, gen dolanırdın,  
O şam atəşinə mən odlanırdım. 
Xəbərin yox idi bu pərvanədən… 
– Yox, yox, düzünü de,  
De düzünü sən,  
Ey nurlu sabahım, hardaydın, harda? 
 

– Sənin ümidində, arzularında! 
Şirin həsrətinlə alışan quşdum,  
Uçub sənsizlikdən sənə qovuşdum…  
 
– İnana bilmirəm, qoy baxım sənə,  
Birdən dönüb xəyal olarsən yenə! 

1985 
 

BİZDƏ Kİ BU QƏLB VAR… 
 

Biz ki bu qəlb ilə dünyada varıq,  
Bizim eşqimizə neylər ayrılıq?! 
 

Hicran yollarında gəzər, qəm gəzər  
Hər iki başında inam olmasa.  
Sevən ürəkləri üzər, qəm üzər  
Yolunda həsrətlə yanan olmasa.  
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Qoyma qüssə yeli dəysin qəlbinə,  
Üzündən çəkilsin təbəssüm nuru.  
Kimsə bir eyhamlı söz desin sənə,  
Kiminsə yanında sınsın qürurun. 
 

Biz tale yoluna çıxıb ulduz tək  
İnamla, ümidlə yanar, sönmərik. 
Elə pərvazlanıb vüsalçın ürək,  
Mənzilə yetməmiş geri dönmərik. 
 

Biz ki bu qəlb ilə dünyada varıq,  
Bizim sevgimizə neylər ayrılıq?! 
Dünya dağılsa da unudulmarıq, 
Elə öz-özünə göynər ayrılıq…  

1982 
 

SƏNİN HƏSRƏTİN 
 
Neylərdim əlində mən bu möhnətin,  
Əgər olmasaydı sənin həsrətin? 
 

Gündüzlər fikrimi alıb gedərsən,  
Gecələr girərsən yuxularıma.  
Könlümü dalğalı dəniz edərsən,  
Fəqət toxunmazsan intizarıma. 
 

Mehrini duyaram uzaqdan belə,  
Saçımda sehrli əllərin gəzər, 
Məleykə gözlərin gül ismətiylə  
Baxar gözlərimə  

Ulduz tək süzər…  
Sənsiz  
Ömrüm sönmüş bir ocaq kimi…  
Düşünüb daşınmaq, yaşamaq çətin. 
Həyata inamım, son ümidimmi  
Sən, ey eşqim, andım,  
Sənin həsrətin?! 

1982 
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UCALMAQ ÖYRƏDİR 
 

Qəlbinə gedən yol zirvə yolumu, – 
Həvəsi, marağı, eşqi bir aləm?! 
O da əfsanəylə, sirlə dolumu? 
Görən bunu necə öyrənə billəm?  
 
Görünmür gözümə nə iz, nə cığır,  
Bəs nədən başlayım,  
Hara yollanım? 
Bu nədir, ümidim boşamı çıxır?  
Bir işıq ucuna gəlmir gümanım.  
 
Hanı fərasətim,  
Hanı səriştəm? 
Getdimi əlimdən cəsarət, hünər?.. 
Yaxşı deyiblər ki, ağır döyüş də  
Kənardan baxana asan görünər. 
 
Könül oxşamaqda bircə can olan,  
Nə oldu şəm-şəkər bulaq sözümə? 
Bu mənəmmi belə əlacsız qalan?! 
İnana bilmirəm özüm-özümə… 
 
İndi istəyimin kövrək qolunu  
Mənmi burmalıyam, 
Sənmi burmalı?  
Arzumun önündə,  

kəsib yolunu  
Sənmi durmalısan,  
Mənmi durmalı? 
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Nə bir yada düşdü,  
Nə ağla gəldi  
Uzaqdan baxanda bu yal-yamaclar. 
Mən indi anladım, 
Mən indi bildim 
Hər qəlbin çıxılmaz yoxuşları var. 
 
Adı uca olur o zirvənin ki,  
Ona yetişməyir qartallar belə. 
Bu qəlblə ən uca zirvəsən sən ki,  
Meydan oxuyursan əzəmətinlə. 
 
Sözsüz ovsununla sehrlənirəm. 
Əl çatmaz mehrinə-məhəbbətinə  
Həsəd aparıram. 
Qibtə edirəm. – 
Ucalmaq öyrədir ucalıq mənə. 

 
1973 

 
 

BU NECƏ GÖRÜŞDÜ… 
 

Həsrətin keçilməz yoluna bir bax! 
Əlini uzatsan əlimdə olar. 
Bəs kimlər eləyib aranı uzaq? –  
O sənə doğmalar – mənə doğmalar.  
 
Bir-birindən şirin, xoş sözlər yağır  
Bu gün üstümüzə ... 
Gör neyləyir bəxt   
Gözüm gözlərinə həsrətlə baxır… 
Söylə, necə sanım özümü xoşbəxt?! 
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Arabir qəmlənir – dolur gözlərin,  
Ürəyim odlanır alışıram mən.  
Durub tərpənəndə əsir dizlərin,  
Yoxsa ayağına dolaşıram mən?! 
 
Gəlişim düşməyib bəlkə yerinə? 
Bu necə görüşdü, bu necə vüsal?! 
Həsrət körpüsündən keçirəm yenə  
Gözümdə intizar, başımda sual…  

 
1976 

 
SƏNİN AD GÜNÜN… 

 
Sənin ad günündür bu gün, bu axşam,  
Ömrümün günü yox bu gündən əziz.  
Bəs niyə mən sənin yanında yoxam? 
Buna necə dözür ürəklərimiz? 
 
Nə sən gəl demisən,  
Nə məndə üz var, 
Arzumu yolundan eylərəm, gedər.  
Sinəmdə o qədər deməli söz var,  
Dağlara-daşlara söylərəm, gedər…  
 
İndi həyatımız dalğalı dəniz,  
Fərqinə varmırıq sevincin, qəmin.  
Taledən gör necə yarımışıq biz,  
Ürəyin kimindir, həyatın kimin?! 
 
Heç bilən varmı ki, belə xoş anda  
Könlünü göynədən o sirr mənimdir. 
Boş yer olmasa da süfrə başında  
Qəlbində boş qalan o yer mənimdir! 

1977 
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Yox, baxan deyiləm o gözlərə mən,  
Yoxdu o gözlərdə məhəbbət mənə.  
Ah, necə baxmayım o gözlərə mən? – 
Vaxt gələr eləyər mərhəmət mənə. 
 
Yox, baxan deyiləm o gözlərə mən, – 
Biganə olublar, biganə yaman.  
Ah, necə baxmayım o gözlərə mən? 
Qayğısız, qılıqsız yaşarmı insan?! 
 
Yox, baxan deyiləm o gözlərə mən, 
Tamarzı qalsam da nur çeşməsinə. 
Ah, necə baxmayım o gözlərə mən? –  
Hansı gözlər verər hərarət mənə? 
 
Yox, baxan deyiləm o gözlərə mən, 
Məndən incisə də, küssə də ürək.  
Ah, necə baxmayım o gözlərə mən?  
Onlarsız bu həyat nəyimə gərək?! 

1976 
 

 
 

Sən güneydə al şəfəq,  
Mənsə quzey qarıyam. 
Günəşə  
Zirvələr tək  
Əlləri uzalıyam.  
Bilmirəm  
Əlin mənə 
Yetəcək – yetməyəcək. – 
Eşqin quzey qarı tək  
Könlümdən getməyəcək… 

1973 



 171 

YOLUNU GÖZLƏRƏM… 
 

Dünyanın belə bir dumanlı vaxtı,  
Könlümün belə bir sınıq çağında 
Elə bil qəfildən açıldı baxtım  
Tər gül şölələndi Sənan dağında! 
Bir quru qaya tək mən innən belə  
Sinəmi vermərəm hər əsən yelə.  
Şehli duyğularla döyünər ürək,  
Açar xəyalımda min-min tər çiçək! 
Dövran necə gələr, vaxt necə keçər, – 
Fərqinə varmaram axşam-səhərin.  
Neçəki o gözlər yolumu gözlər – 
Gözlərəm yolunu mən o gözlərin… 
 
O sinə, o könül sevgi təşnəsi, 
O əfsunlu gözlər sevda çeşməsi, 
O ürək dinəndə mənimçin dinər,  
O gözlər dünyaya baxar mənimçin. 
Hər kəlmə bir qızıl qanada dönər, 
Kipriklər şimşək tək çaxar mənimçin. 
Sən ki bu dünyada varsan, deməli  
Hələ həyat solub saralmayıbdır. 
Sən ki taleyimə yarsan, deməli 
Hələ bəxtim sönüb qaralmayıbdır.  
Səni gecə-gündüz anmaq nə xoşdur,  
Şirin həsrətinlə yanmaq nə xoşdur! 
 
Gəl yada salmayaq ötən günləri, 
Həsrətdi, nisgildi hər xatirəsi. 
Qara qış günü tək itən günlərin  
Oldu novruz gülü son nişanəsi. 
Daha hər bir günüm novruz gülüdür,  
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O gülün şövkəti, şəfqəti sənsən.  
Bilmirəm ömrümün hansı ilidir,  
Bilirəm bəxtimin qisməti sənsən.  
Adın ürəyimdə, gözün üstümdə 
Qoy yazıb-yaradım xeyir-duanla. 
Aləm özü görsün, bu yer üzündə  
Necə yaşayırıq eşqlə, inamla. 
Gəl, əhdə vəfadan bir qala yapaq, 
Könlümdən nə keçsə, olsun xəbərin. 
Dərya könlümüzdən incilər tapaq,  
Uçum işığında o nur gözlərin. 
 
Daha nə qorxusu qara yellərin,  
Ha cumsun üstümə qara kötüklər. 
Hörgüsü hörülməz qara əllərin,  
Cırılıb dağılar qara örtüklər. 
Yoxdu nə yaxşı ki, yazıya pozu,  
Əsil goreşəndi quyu qazanlar.  
Necə istəyirsiz, elə də yozun – 
Kölədi, kölgədi qapı pusanlar. 
Üzməsin ruhumu bu zülmət gecə, 
Çıxım pişvazına nurlu səhərin.  
Tale töhfəsi tək, gülüm, doyunca 
Yetim vüsalına mən o gözlərin. 

 
1983 
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O QƏRİB GECƏ 
 

Biz aylar ayrısı,  
İllər ayrısı… 
Görüşə can atan pərvanələrdik.  
Könlümüz həsrətli əllər ayrısı,  
Vüsal anlarında divanələrdik.  
 
Bir şam-çıraq idim vədə yerində,  
Vaxt ötdü…  

Ürəkdə dözüm əridi.  
Son görüş, son vüsal, vida yerində  
Baxışım saraldı, gözüm əridi. 
 
Ürəyin bu hökmü, ah, verdi necə?! 
Gəlmədin… 

Köksümdə qırıldı bir sim.  
Könlü həsrət dolu o qərib gecə 
Üstünə qar yağdı son ümidimin…  

 
1980 

 
 

HƏYATIMIN GÜZGÜSÜ 
 

Qaranquş qanadı tək  
Hərdən gərilir qaşın. 
Kəpənək tək üstümə  
Uçub qonur baxışın.  
O gözlərdə parlayıb  
Yanır elə bir atəş  
Sanıram şəfəqini  
Üzümə səpir günəş...  
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O gözlər qışım-yazım...  
Soyuğundan üşüyüb, 
İstisindən yanıram. 
O gözləri üstümdə  
Bir himayə sanıram. 
Duman tək o gözlərə  
Kölgə salanda hərdən 
Qəlbinin qəm buludu –  
Qulağımda gurlayır  
O gözlərin sükutu. 
İki qəlb arasında  
Körpü salır baxışlar. 
Duyğular gəlib keçir  
Bu körpüdən qış-bahar. 
 
O gözlər sevincimə, 
İlhamıma beşikdir,  
Həyatıma keşikdir. 
Mənsiz mənim halımı  
Bilmək istəsən əgər, 
Nəzər sal o gözlərə: 
Halımı, əhvalımı 
Sənə o gözlər deyər, 
Sənə o gözlər deyər!.. 

1964 
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SƏNSİZƏM 
 

Sənsizəm   
fərəhsizəm,  

Çəmənəm  
çiçəksizəm.  

Gözü dolu buludam,  
Kül içində qor, odam. 
Vüsal üçün uzanıb  
Həsrətimin əlləri.  
Bir ürəkdə yaratdın  
Niyə bu sahilləri?!. 

 
1963 

 
GƏTİR 

 
Sevgilim, bir yaz günü  
Səfərə çıxanda sən 
Elə bil bu yollara  
Baxışımı səpibsən. 
Sevincim, rahatlığım, 
Yuxum səninlə gedib.  
Həsrətin bənövşə tək  
Qəlbimdə qəmli bitib.  
 
Gözüm səyriyir hərdən, 
Hiss edirəm gəlirsən. 
Heç nə, heç nə gətirmə  
Bu üzücü səfərdən. 
Artıq görüb bilmişəm 
Həsrət nə, hicran nədir. 
Təkcə uzun yollardan  
Baxışımı yığ gətir. 

 
1961 
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EŞQİMİN SAHİLİ 
 

Məgər bilmirsənmi sən  
Eşqimin sahilisən. 
Yüyürmüşəm, çatmışam 
Sənə ləpələr kimi. 
Tutmuşam ətəyindən  
Dəcəl körpələr kimi.  
Al məni, qurtar məni 
Dalımca cumub gələn  
Qəm selinin əlindən. 
Özümə qaytar məni  
Çıxım qüssə gölündən,  
Əlim dəysin əlinə. 
Dünyanı bəxş et mənə! 

 
1961 

 
CAVABSIZ BAXIŞLAR 

 
Ay-ulduz xumarlanır göydə min bir naz ilə,  
Yarpaqlar pıçıldaşır sirli bir avaz ilə. 
Görüşünə gəlmişəm bu yay gecəsi yenə,  
Vurulmuşam şamlığın sehirli aləminə.  
İntizar-təlaş alıb, gör, necə də canımı,  
Sizin Alaş1 da gəlib kəsdiribdir yanımı.  
Artıq təngə gəlirəm ilbizlərin səsindən,  
Bir qaraltı görəndə bənzədirəm sənə mən. 
Fəqət sən gəlməyirsən,  

Qulaqlarım səsdədir, 
Könlüm muraz üstədir. 

                                                 
1 A l a ş  – it adı 
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Bəs niyə gəlməyirsən? 
Bəlkə oyaqdır anan? 
Bəlkə elə sən bu an  

Pəncərədən boylanıb  
gəzinirsən otaqda,  

Həyəcanlar içində  
düşünürsən mən haqda? 

Bəlkə məndən küsübsən,  
sözüm dəyib xətrinə?  

Bəlkə məni incitmək, gülüm, xoş gəlir sənə?  
Bəlkə, heç bilmirəm mən  

buna ayrı səbəb var?..  
Yollarına baxıram, – 
Heyif ki, baxışlarım  

cavabsız qayıdırlar, 
Cavabsız qayıdırlar…  

 
1958 

 
 

AYLARIN, İLLƏRİN DOLAYLARINDA 
 

Dağlar söhbət açar dağ vüqarından,  
Bağban xonça tutar bağça barından… 
Bəs mənim dünyada nəyim var, nəyim?  
Həsrəti, qayğısı leysan ürəyim… 
Bu gündən, sabahdan, səndən nigaran  
O duyğu kamanım, o fikir neyim  
Bir ağız oxuyar arzularından,  
İnsanın, həyatın etibarından…  
 
Gözüm yol gözləyən ümid laləsi,  
Hicran dağlarına boylanar, yanar.  
Ruhum – qızıl qumda üzüm giləsi,  
Şirin xəyalını sərin meh sanar. 
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Hissim misri qılınc – dağ şəlaləsi,  
Qalxan qayalara çırpılar, sınar. 
Büllur çil-çıraq tək çiliklənərəm, 
Bir qığılcım kimi yanıb sönərəm…  
 
Ayların, illərin dolaylarında  
Dəli-divanə tək bir həsrət gəzər. 
Sellərin, suların haraylarında  
Kükrəyən, çağlayan məhəbbət gəzər. 
Dağların təbii saraylarında  
Əlçatmaz, ünyetməz ülviyyət gəzər. 
Ürəyim can atar ucalıqlara…  
Çətin ki əzmimi yoxuşlar qıra…  
 
Demərəm sən niyə yanımda yoxsan,  
Cilvəli xəyalın bəs eylər mənə.  
Şəninə yazdığım şeiri oxusan,  
Gül açan əhvalın bəs eylər mənə.  
Sən varsan, deməli, nurlu sabahsan! 
Gələcək vüsalın bəs eylər mənə.  
Təki saralmasın ümidlərimiz,  
Görüşək, ayrılaq, yol gözləyək biz… 

 
1978 
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VİDA NƏĞMƏLƏRİ  
 

 

 
 

 

Баьышла йанында варса 

эцнащым  
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Щяр ики дцнйада ey 

qibляgahыm!.. 
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SON VİDA GÜNÜ 
 

Mənzərəmin əziz xatirəsinə 
 

Əlvida, dərdini bilmədiyim dost,  
Yolunda can qoyub ölmədiyim dost.  
Sən tamam haqlısan qınasan məni,  
Qoruya bilmədim, bilmədim Səni!.. 
 
... Bizi salıb getdin bir yanar oda,  
Sənsiz yetim qaldıq biz bu dünyada.  
Darıxma! Qəlbində var isə vəfa  
Tək qoymaz burada Səni Mustafa... 
 
Çox qoyan deyiləm gözünü yolda.  
Bağışla, ey mənim ruhum, əlvida!.. 

 
21 fevral 2003 

 
 

BARI TƏK QOYMASIN XATİRƏN BİZİ 
 

Dərdini hamıdan gizli saxladın,  
Gizlicə ah çəkib, gizlin ağladın...  
Aşkarda öyündün quru adımla,  
Mərdanə döyüşdün yaman-yadımla.  
Ömrünü-gününü şam eylədin sən,  
Yandın halımıza, hey əridin sən...  
Beləcə alışdın, beləcə söndün,  
Var ikən yox olub xəyala döndün...  
Özünə qıyandın, bu ayrı dərdi,  
Sən, ey arxa-dağım, ey mərdlər mərdi!  
Bəs necə oldu ki, sən bizə qıydın?!  
Bizi od-ocaqsız, işıqsız qoydun?...  
İndi kim çəkəcək kim, dərdimizi?! ... 
Barı tək qoymasın xatirən bizi... 

22 fevral 2003 
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HAQQA QOVUŞDUN 
 

Mənim taleyimdə bir qızıl quşdun, 
Uçub əllərimdən haqqa qovuşdun... 
De, nəydi yanında mənim günahım, 
Sən ey məhəbbətim, Tanrım, Allahım?! 
 
İndi mən neyləyim, necə yaşayım?  
Sənsizlik dərdini necə daşıyım?  
Yarəb! İstəyirsən qoy daş olum mən?!  
Eh, daş da üzülər bu üzüntüdən... 

 

22 fevral, 2003 
 
 

GEDİB UZAQLARA NAĞIL DALINCA … 
 

Nəvəm Rəşidəyə 
 

Məndən soruşursan, a quzu nəvəm,  
Niyə evə gəlmir, hardadı nənəm?  
Olmaya inciyib, küsübdü bizdən?...  
Yox, yox, əziz balam, elə demə sən,  
O, bizdən nə küsüb, nə də inciyib.  
Tanrıya üz tutub, ya mədəd deyib  
Gedib uzaqlara nağıl dalınca...  
Sonsuz səmalarda hey uça-uça  
Dönüb heç sönməyən Aya-ulduza...  
Sən görən, sən sevən o Qar-nur qıza… 
Bizimsə borcumuz onu anmaqdır,  
Adını hər şeydən uca sanmaqdır...  
Mənim çıra balam, bil, indən belə  
Axıb ulduz kimi hey gülə-gülə  
O bir xatirə tək gələcək bizə...  
Bir məlhəm olacaq hər dərdimizə... 

28 fevral, 2003 
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BU QARA QIŞ QÜNÜ... 
 

Bu qara qış günü, 
Bu qara gündə 
Buludlar inlərkən göyün üzündə, 
Ey qara yığvalım, ey qara baxtım, 
Ey sönən çırağım, ey dönən taxtım, 
Yun yorğan altında üşüyürəm mən, 
O yaş-buz torpaqda sən neyləyirsən?! 
 
Yağdıqca qar-yağış göydən üstümə 
İçimdə sazaqlı küləklər əsir.  
Yarəb, göylərdəmi durub qəsdimə? – 
Üzür ürəyimi, səbrimi kəsir... 
 
Olmaya sən orda dad-amandasan,  
Heç yana çatmayır əlin, heç yana! 
Mənim də barəmdə bəd-gümandasan,  
İnana bilmirsən bəxt-yığvalına?! 
 
Bu nə kişilikdi, 
Bu nə qeyrətdi, 
Yetmirəm yarımın imdadına mən?! 
Tanrım, bu nə oyun, nə müsibətdi? 
Niyə bir şey gəlmir fərsiz əlimdən?. 
 
Niyə yaşayıram mən indi, söylə?  
De, kimə lazımam, gərəyəm nəyə?  
Barı, özün bizə bir imdad eylə,  
Qoyma asi olum bu yerə-göyə!... 
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Qoy, göyün dolusu yağsın başıma,  
Qoy, yuyub aparsın sel-sular məni. 
İlanlar-əqrəblər çıxsın qarşıma,  
Didib parçalasın quzğun-sar məni! 
 
Təki təkcə ona dəyən olmasın,  
Axı, o, zərifdi, munis mələkdi.  
Onun gül qəddini əyən olmasın,  
O, orda köməksiz solğun çiçəkdi... 
 
Ey mənim Tanrım, mənim Allahım,  
Yenə sən özünsən ən son pənahım,  
Ömür-gün dostumun yaman günüdür,  
Eşit fəryadımı, aman günüdür! 
 
Qoy onun üstündə çətir olum mən! 
Önündə qul olum, əsir olum mən!  
Barı, bu günündə Sən ona qıyma! 
Onu dərgahında imdadsız qoyma! 
 
Bu qarlı qış günü, 
Bu qara gündə 
Əsirəm-yesirəm, divanəyəm mən...  
O qara daş altda sən neyləyirsən?!... 

 
24 fevral, 2003 
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YENƏ DƏ AÇILDI SƏNSİZ BU SƏHƏR 
 

Ah, yenə açıldı Sənsiz bu səhər, – 
Gülmədi üzümə bu yer, bu göylər.  
Elə bil gözümə tor çəkdi fələk,  
Yollar ayrıcında qərib yolçu tək  
Sağ-sola boylanıb, buyuxub qaldım,  
Yerimdə kor kimi duyuxub qaldım...  
 
Eh, mən nə haydayam, göylər nə hayda...  
Salar belə gündə kim kimi yada?! 
Göyün nə vecinə burda ölən kim, 
Yanıb külə dönən, deyib gülən kim...  
Olmaya mərhəmət qeybə çəkilib, 
Yerində ədavət, vəhşət əkilib?!. 
 
Bunu duyan da mən, hiss edən də mən,  
Bəs niyə əlimi üzmürəm göydən?  
Axı,indi odur köməyin-yarın,  
Onun əlindədir hər ixtiyarın...  
Mən isə üstündə əriyən şamam, – 
İmdad diləyənəm hər səhər-axşam... 
 

Bunu kimdi görən Səndən savayı? 
Bu dərdə kim dözər məndən savayı? 
 

Ah, yenə açıldı Sənsiz bu səhər,  
Yenə də üzümə kəm baxdı göylər...  

 

2003 
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BÖVÜK ŞAİR VƏ İNSAN 
NƏRİMAN HƏSƏNZADƏVƏ 

 
Eşitdiyin bu xəbərdən  
Məyus olub dedin, qardaş,  
Döz bu dərdə yavaş-yavaş...  
Yoxdur ayrı əlacımız,  
Bu müşkülün səbəbini  
Bilən Odur, Odur yalnız.  
Səbr, dözüm diləyirəm 
            Ondan sənə.  
Barı sən döz  
O yığvalı pir olmuşun 

nur xətrinə. 
Unutma ki, dost-düşmən var,  
Hər işinə göz qoyurlar... 
 
Üzdə mənə dedin belə,  
Bəs qəlbində nə düşündün  
Ey həmdərdim munis insan?!  
Bir vaxt Sənə bu bəlanı  
Göstərəndə qara dövran  
O Sən idin, 
Tunc sinəli Nərimandın, – 
Dözə bildin, 

mərd dayandın! 
 
Yoxsa məndə  
O xilqətin dağ dözümü,  
Hansı haqla de, bənzədim  
O qüdrətə mən özümü?! 
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Sən ey aqil, qadir İnsan! 
İnsanlıqda nadir İnsan! 
Onu bil ki, indən belə 
Bacarmasam 
Mən bu çərxi-fələk ilə, 
Çıxammasam 
Bu dövranın sınağından, 
Qurtulmasam 
Yaxın-yadın qınağından, 
Harda olsam – 
Ən dar gündə, bəd ayaqda 
Bu yaralı könlümdə sən 
Mənə həmdəm, 
Bir nümunə – təsəllisən… 

 
17 mart, 2003 

 
 

MƏNƏM 
 

Çərxi çönən, bəxti yatan,  
Ömrü xəzan olan mənəm.  
Dəryada qərq olub batan,  
Bağ-bostanı talan mənəm. 
 
Ağlı çaşan, ruhu xəstə, 
Hər ağısı qor-şikəstə. 
Yar həsrətli qəbir üstə  
Şeyda ünü salan mənəm. 
 
Aramıza fəraq düşüb,  
Ölüm məndən uzaq düşüb...  
Vədə gəlib, vaxt yetişib,  
Köç neyini çalan mənəm. 
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Ömrüm-günüm ah-əfğandır, 
Bu nə həyat, nə dövrandır?!.  
Dünya mənə bir zindandır,  
Girdabında qalan mənəm... 
 

11 mart, 2003 
 

 
 

HEÇ BİLİRSƏN SƏN KİM İDİN… 
 

Heç bilirsən bizdən ötrü 
Sən kim idin, Sən nə idin?  

Gözlərimdən sel-su axır 
Çəkiləndə niyə adın? – 

Sən təkcə bir xanım deyil,  
Sən mələklər mələyiydin, – 

Ən vəfalı dost-sirdaşdın...  
Otruşunda-duruşunda 

Mərdanəlik, şahənəlik!  
Hər sözündə-əməlində 

Bir incəlik, ruhanilik!  
Vətən canlı, millət canlı, el canlıydın… 
Könlümüzə həkk olunub 

Bax beləcə nur xatirən, 
o gül adın... 

 
27 fevral, 2003 
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NEYLƏMİŞİK TANRIYA BİZ 
 

Tanrı nə istəyir bizdən görəsən?!..  
Salır günü-gündən bizi nəzərdən...  
Gələn günümüzü qara gətirir,  
Hər gün bir yeni dərd-yara gətirir...  
Çəkir sinəmizə dağ üstən dağı,  
Gülür halımıza şəst ilə yağı.  
Baxır rişgənt ilə yad-yaman bizə,  
Bircə hal-dil əhli görünmür gözə... 
 
Tanrı, neyləmişik Sənə, görəsən?!  
Salırsan bizləri belə nəzərdən?!. 

 
25 fevral, 2003 

 
O, ÖMRÜMÜN SON YAZIYDI 

 
O kim idi? 
Soruşmayın bunu məndən.  
Ayrı görüb bizi indi  
Ayırmayın onu məndən. 
Əgər dinib bir söz desəm 
Alovlanıb dilim yanar. 
Qan ağlayar könlüm quşu, 
Əlim-qolum, belim sınar. 
Məndən ötrü zəm-zəm suyu, 
Həyatımın özüydü o. 
Ürəyimin ilk arzusu,  
Ömrümün son yazıydı o! 
Ən müqəddəs bir xilqətdi,  
Gözəllikdi, ülviyyətdi, 
Namus, qeyrət zirvəsiydi.  
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Ürək dostu, can sirdaşı,  
Sədaqətin məhək daşı, 
Ruhun ilham pərisiydi. 
Zər qədəmi dəysə hara  
Dağ sevinər, düz gülərdi. 
Bircə xeyir-duasıyla  
Qəlb acılar, üz gülərdi…  
 
O beləcə uğrumuzda 
Son anacan yandı – söndü. 
Gözümüzün önündəcə  
Öləziyən şama döndü. 
Fəqət onun nur camalı,  
Pür kamalı 
Könlümüzə düşdü qor tək, 
Bizi yanar dağ eylədi. 
Nə gündəyik indi onsuz?  
Bunu görə, kaş biləydi…  

 
5 may 2007 

 
YENƏ GƏLMİŞƏM 

  
Sən bizdən biryolluq küsüb gedəli,  
Əlini bizlərdən üzüb gedəli  
Günüm-güzaranım olubdur qara,  
Çəkir varlığımı yoxluğun dara...  
 
O gündən gözümdə Günəş, Ay sönüb,  
Fələyin çərxi də tərsinə dönüb. 
Gülşad xanımanın viranə qalıb, 
Yurdunda bir dəli-divanə qalıb, – 
Özünü yandırır ah-amanları...  
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Ruhumu bürüyən sis-dumanları 
Nə gəlib görən var, nə də seyr edən...  
 
Olub tərki-dünya, cəlayi-vətən  
Basıb öz bağrıma dəri-sərimi  
Sənə demək üçün ən son sirrimi  
Yenə də mən səni deyib gəlmişəm, 
Səni ən vəfalı həmdərd bilmişəm. 
Gəlmişəm bir daha ah-uf etmədən,  
Heç bir ayrı niyyət, məqsəd güdmədən  
Ölüm ayağının altında sənin, 
Qalım dərd dağının altında sənin.  
Bu pir məzarından od alım-yanım,  
Olsun himayəçin tüstü-dumanım...  
 

Nagüman qaytarma qapından məni, – 
Özünü bu yolda fəda edəni...  

 

2004 
 

FƏLƏK 
 

Yenə də sinəmi od-alov yaxır,  
Başımdan tüstülər-dumanlar qalxır. 
Yar yatan torpağa, de, necə baxır,  
Niyə kor olmayır bu gözüm, fələk? 
 
Balam qəribsəyib ana gəzəndə,  
Yeri-göyü məlul-məhzun süzəndə,  
Qəlbini intizar, həsrət üzəndə  
De, necə bu dərdə mən dözüm, fələk? 
 
Könlüm mülkü viran olub talanır,  
Xəzan görüb çeşmim dolur-culanır...  
Dərdim üstə yeni dərdlər qalanır,  
Dönür qara daşa boz üzüm, fələk. 
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Bu halda, nə fərqi, mən hayandayam,  
Dənizdə, dəryada, asimandayam. 
Nədəndir binadan əlamandayam, 
Çatmır ünvanına bir sözüm, fələk? 
 
Bir çox müşkülləri bildiyim üçün, – 
Halıma acıyıb güldüyüm üçün, 
Dövranla baş-başa gəldiyim üçün  
Bəlkə günahkaram mən özüm, fələk?!. 

 
2003 

 
 

ELEGİYALAR 
 

 

 
 

Bu anım günündə, gülüm, onu bil,  
Başın üstə duran mənəm, daş deyil.  
Qanlı yaş axıdan iki gözümdür,  
Daşlara çilənən leysan sözümdür,  
Bir can yanğısı tək axır üstünə,  
Könül göynərtimi ərz edir sənə. 
Beləcə qarşında təpərsiz daşam,  
Mən sənə belə yar, belə yoldaşam…  

 
5 may, 2008 
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Bu üzü boz yola, gülüm, baxma çox,  
Burda daha sənə işi düşən yox. 
İndən belə bura kim gələcək ki,  
Açıb dərd-sərini söyləyəcək ki,  
Gərək olmaq üçün sən də hamıya  
Vurasan özünü tez oda-suya…  
Səd heyif, bu dünya belə dünyadır,  
Hərəni bir yolla alıb-aldadır… 

 

5 iyul, 2008 
 

 
BU YOXLUQLA BARIŞMAYIN 

 

Siz, ay onun doğmaları,  
Heç  olmasa sizlər, barı,  
Onun,  

o bəxti qaranın,  
Yurdu-yuvası viranın  
Yoxluğundan danışmayın, 
Bu yoxluqla barışmayın.  
 

Bu yoxluqda o tək deyil,  
Onda mənim varlığım var. 
Ruhum gedib onunla bir, 
Burda dərin darlığım var. 
Fəqət onun, o şölənin,  
Ömrü-günü o şülənin  
Xatirəsi bizdən ötrü  
Bir nur-çiçək ərmağandır.  
Hər məqamda bizə həyan, 
Könlümüzə dost-mehmandır.  
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Ondan əziz kimimiz var?! 
Bunu gərək biz doğmalar  
Unutmayaq heç bir zaman. 
Danışmayaq bu yoxluqdan…  

 
2003 

 
SEVGİLİLƏR GÜNÜNDƏ 

 
Sən mənim ağlıma bax,  
Bu gün, bu səhər yenə  
Durub hamıdan qabaq  
Sənin ən çox sevdiyin,  
Sövələyib öydüyün 
Güllərdən dəstə tutub  
Gəldim ziyarətinə.  
Dedim bəlkə qovuşdum  
Unudulmaz o həzin,  
Ülvi məhəbbətinə. 
O tər gülləri bir-bir  
Gözümün qorası tək,  
Qəlbimin yarası tək  
Düzdüm məzarın üstə.  
Elə yandım-yaxıldım,  
Elə sındım-sıxıldım –  
Bu dünyadan əlimi  
Üzdüm  məzarın üstə.  
Gözümdə söndü aləm,  
Bir heçə döndü aləm.  
Qurudu dilim-ağzım,  
Qaldı qəlbimdə arzum,  
Qovruldum için-için,  
Tüstüm çıxdı başımdan. 
Bir təsəlli dilədim 
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Mükəddər başdaşından... 
Elə bu vaxt buluddan  
Çıxıb bir ağ göyərçin  
Son ağrı-ahın kimi,  
Pəjmürdə ruhun kimi  
Uçub qondu çiynimə. 
Baxdı, heyrətlə baxdı 
Həsrət dolu eynimə.  
Boğdu onu da qəhər.  
Qara bulud şalını  
Örtdü üzünə göylər. 
Günəş yumdu  gözünü,  
Vahiməli kölgələr 
Bürüdü yer üzünü...  
 
Dözməyib bu xiffətə  
Bu an o gül göyərçin  
Özünü od-alov tək  
Yaxdı məzar daşına,  
Əriyib suya döndü,  
Qarışdı gözyaşıma. 
Biz yenidən bir olub  
Gur axan çaya döndük. 
Aləmdə görünməmiş  
Yeni sevdaya döndük.  
Axdıq üzüyuxarı –  
Ulu göylərə sarı –  
Xoş anlar, saf duyğular, 
Xəyallar aləminə.  
Son qoyduq könlümüzün  
Ən ağrılı qəminə.  
Qoşa durub dayandıq  
Yenidən qoşa yandıq  
Bizə hər şeydən əziz  
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Xatirələr önündə. 
Təzə gül-çiçək kimi  
Qoşa vurdu  qəlbimiz,  
Özümüzü dünyanın  
Ən son xoşbəxti sandıq  
Sevgililər günündə. 

İyun, 2007 
 

 
 

 
Mən baxan yollara şahin də baxsa  
Bezikər, qaralar gözü onun da. 
Dərdimi dağlara yükləyən olsa 
Üzülər, qırılır dizi onun da.  
 
İçimdə yer çökür, göylər dağılır, 
Bir dəli-divanə eyləyir fəğan. 
Dənizlər od tutur, dağlar yıxılır,  
Hara aparacaq məni bu tufan?! 
 
Harda dayanacaq bu qəm karvanı,  
Bu həsrət tonqalı nə vaxt sönəcək?! 
Nə vaxt görəcəyəm bir də mən onu,  
Nə vaxt gedənlərim geri gönəcək?!. 

 
5 may, 2010 
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İLLƏRDƏN YARPAQLAR  
 

 

 
 
 

Aylarын, ilляrin dolaylarыna  

Yaьыb misra-misra sяpялянmiшям. 

Haqq-nahaq чatsa da юмцрцм 

sona  

Hяля дя bilmiряm kimяm-

nячiyяm… 
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ELLƏR… ÜNVANLAR…. 
 

O günlər  
Nə təhər  

günlər idisə –  
Hamısı köçübdür xatiratıma. 
Hər biri  
necə bir səhər idisə, – 
Hər səhər, 
Hər səhər  
Düşür yadıma. 
 
O günlər nağıldı, 
O günlər nağıl…  
Biz də sərgüzəştlər qəhrəmanıydıq. 
Minbir el çeşməsi – 
Minbir qız, oğul  
Bir məcra qoynunda çağlayan çaydıq.  
 
Ulduz kimi çin-çin dənizə düşən  
Dalğalar üzündə təbəssüm idik.  
Cani-dildən dinən,  
Sözdə ötüşən,  
Minbir el havalı  

minbir sim idik…  
 
Olsaq da bir parça dünya hərəmiz,  
Bütün dünya üçün yanırdıq onda… 
Bir eşqlə dönmüşük Ostankinə biz,  
Əməl məşəliyik dostluq yolunda. 
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Neçə mavi gözlü  
Mavi işıq tək  
Hey yanır ömrümün yolayrıcında. 
Neçə qaragözlü –  
Qara şanı tək  
Necə şirinləşib könlüm camında!.. 
 
Sizinlə dolmuşam Göygölüm kimi,  
Siz məni yaşadan bulaqlarsınız. 
Tək misra sanardım sizsiz özümü, 
Mən kitab, 
Siz isə varaqlarsınız… 
 
… Getdim qəlbinizdə neçə sahilə,  
Neçə el olubdur ünvanım indi. 
Bir vaxt çaylar kimi verdik əl-ələ, 
Gəlir neçə elə gümanım indi. 
 
Min bir dost eşqi var hər birimizdə, 
Mən sizdən, 
Siz məndən yadigarsınız.  
Hər yeni iqlimə səfərimizdə 
Mən sizi,  

siz məni apararsınız. 
Hər yerdə sizinlə olduğum kimi, 
Mənimlə hər yerdə siz də varsınız! 

 
1972 
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HƏMİŞƏ SİZİNLƏYƏM 
 

Tələbəlik həyatım 
Ömrünü sona vurur,  
Ayrılırıq deyirlər,  
İnanmıram buna mən. 
Dalğa necə yaşayar  
Ayrı düşsə dənizdən?.. 
 
Yox, yox, tələbə dostlar! 
Ötüb keçdikcə illər,  
Sizin də sıranızı 
Dəyişəcək nəsillər. 
Məni də qatarından  
Salacaq bir gün zaman.  
Fəqət ayrılan deyil  
Sizdən gəncliyim bir an! 
O hər səhər sizinlə  
Gedəcəkdir məktəbə.  
Neçəki siz varsınız  
Mən də yer üzərində  
Olacağam tələbə! 
 
Dərsə hər gün gec gələn,  
Dərsdən hər gün tez gedən,  
Mühazirə zamanı  
Çəkilib son cərgəyə  
Nəsə yazıb düşünən,  
Bəzən gözlərində qəm, 
Bəzən şəlalə tək şən  
Bir dostunuz olanda  
Xatırlayın, o, mənəm! 
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Görsəniz ki, bir dərsdə  
Bir dostunuz tək qalıb. 
Yoldaşının səhvindən  
Qanı da bərk qaralıb.  
O gün  

auditoriyanın 
Küncündə boş qalan yer  
Bilin, mənim yerimdir!  
 
Ədəbiyyat dərsində  
Füzulini, Vaqifi,  
Vurğunu əzbər deyən,  
Danışdıqca qızışan, 
Dəniz kimi kükrəyən, 
Yerə, göyə sığmayan, 
Ölümdən də qorxmayan  
Bir dostunuz olanda  
Anın məni siz o dəm,  
Bilin ki, sizinləyəm,  
Tələbəyəm, tələbə! 
Öndə ülvi gələcək, 
Dürlü-dürlü uğurlar, 
Haqdan gələn qələbə! 
Bizsə amal yolçusu  
Tələbəyik, tələbə!..  

1966 
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SƏN, EY YOLLAR YOLÇUSU 
 

Elə ki, çıxdın yola –  
Əgər sən istəyirsən  
Yolun uğurlu ola  
Baxma onun ağına,  
Baxma onun bozuna.  
Sən bir müsafir kimi – 
Qatlan hər əzabına. 
Bax, gör onun köksünə  
Ötən günlər nə yazıb.  
Bəzən burda yolçular  
Niyə yolunu azıb…  
 
Bu yol – vaxt mizanında  
Bir sınaq körpüsüdür.  
Bu yol bilir bu yurda  
Ağ gün hayandan gəlir,  
Qara yel hardan əsir. 
Bu torpağın sinəsi  
Dünya xaliq olandan  
Ləpirlərlə güllənib,  
Yollarla naxışlanıb. 
O enib qalxa-qalxa  
Dərələrə sancılıb,  
Zirvələrə tuşlanıb. 
Yollar elin üzünə  
Pərdə-pərdə açılan  
Tale qapılarıdır.  
Onu keçənlər bilir  
Hər yol bizi bağrına  
Basıb hara aparır.  
 



 205 

Elə ki, düşdün yola 
Önünə hər nə çıxdı,  
Dağ çıxdı, dərə çıxdı,  
Yaxşı bax durumuna,  
Fikir ver qırımına  
Gör, varmı fəndi-feli,  
Yoxmu toru-tələsi. 
Kimin qəsdinə durub 
Hər bəndi, hər bərəsi. 
Düşün, sən o sədləri  
Necə keçə bilərsən.  
Düyünlü sərhədləri  
Necə aça bilərsən. 
Onda sən el dərdinə  
Bularsan dava-dərman. 
Ah-nalələr ucalmaz  
O zaman Xan Arazdan. 
 
Sən, ey yollar yolçusu! 
Bax, budu yola çıxmaq! 
Ömrünü ulduz kimi  
Yolun köksünə taxmaq! 

 
1986 
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BU GEDİŞİN SONU YOX 
 

Yer üzündə gəzməyi,  
Su üzündə üzməyi  
Öyrənəndə ilk dəfə  
Əlim nəyə çatıbsa,  
Əlim nədən tutubsa  
Tutmuşam,  

öyrənmişəm. 
Hər enişdə, yoxuşda  
Özümə güvənmişəm.  
Dalğaların üstündən  
Dalğa tək atlanmışam.  
Gah dənizdən sahilə,  
Gah sahildən dənizə  
Uçub  

qanadlanmışam.   
Nə sərt səmum yelləri,  
Nə də bəd qasırğalar 
Əsib kəsə bilməyib  
Arzu-istək yolumu. 
Bu yer səltənətindən  
Ulduzlar aləminə  
Hidayət yolu kimi  
Uzatmışam qolumu. 
 

Bir qıy vurub ötəndə  
Göydəki buludları,  
Qalır ayağım altda 
Göy  ümmanlar suları.  
Orbiti adlayanda  
Görürəm ki, səmada  
Hər ulduz bir adadır, 
Hərəsi bir addadır. 
Hər biri də təzə-tər 
Min eşqdə-muraddadır. 
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Rənglər, sirlər qarışıb  
Burda biri-birinə. 
Bilmirsən ki dalasan  
Sən hansının seyrinə. 
Zamanın sükanını  
Möhkəm tutub əlimdə  
Gedirəm gündoğana.  
Ərməgan aparıram 
Haqq yoluma çıxana. 
Gedirəm! 
Yer kürəsi  
Uğurlar deyir mənə.  
Gedirəm gecə-gündüz  
Gecəsiz bir diyarla  
Sirr-sehir aləminə. 
Bu gedişin sonu yox,  
Yüksəlişin sonu yox…  

 
1966 

 
 

 
EL HAQQI-SAYI 

 
Rişə barmaqlarımla  

torpağın bağrını ovuşdurmaq, 
Sərv qollarımla  

yerlə göyü qovuşdurmaq 
adi işim-peşəmdir. 

Arzu-eşq xırmanında  
sinəm hələ həşəmdir.  
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Həm də  elə bilirəm  
bir şeh damlasıdır əməyim – 

Bir barı, bir bəhrəsi 
hələ də düşməyib elin əlinə.  

Bir çiçək təbəssümüdür istəyim – 
şöləsi dönməyib işıq selinə.  

Bu vaxtacan  
nə bir istimə qızınan olub, 
nə də adımla öyünən.  

Heç özüm də bilmirəm  
hələ kiməm, nəyəm mən…  

 
Fəqət hər görüşəndə  
Bu el-oba  
Böyük ehtiramla  

mənə – oğlum – deyib  
qolunu boynuma salır, 
hər qeydimə qalır … 

Bəlkə o, məni də  
uca qol-budağında  
bir yeni qönçə sanır? 
Sabahıma inanır? 

Bəlkə elə bilir ki, 
Elə bir gün gələcək  

onun hər harayına  
verəcəyəm mən də hay?  

Yoxsa nə üçündür bu ehtiram,  
bu mərhəmət, haqqı-say?!. 

 
1968 
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BİZ DURNA QATARIYDIQ… 
(kiçik rekviyem) 

 
Vardı elə bir zaman  
Neçə dost –  
Neçə cavan  
Sanki dənizdə idik…  
Uzaq, məchul aləmə  

üzüb, uçub gedirdik… 
Hər kəsi dağlar kimi  

ucaldırdı öz eşqi,  
öz gücü, cəsarəti.  

Hər kəsə yelkən idi  
dözümü, dəyanəti. 

Elmin səmalarında 
biz durna qatarıydıq, – 

Yeni fikir axtarır,  
yeni söz arayırdıq …  

 

Aramızda o zaman  
vardı bir ulduz – oğlan, 

Yeri gəlsə keçərdi  
dost yolunda canından. 

O, dərinlik dəlisi, 
genişlik vurğunuydu.  

Hər qəlbin istəyini  
bir baxışla duyurdu. 

Yağardı dost ömrünə  
ömrü yaz yağışı tək,  

Sözü  
ruha qanaddı, 

Özü bir elə dirək! 
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Son imtahan – qələbə! 
O durna qatarını  

son istəyə yetirdi. –  
Həyatın daha geniş,  

daha çətin, mənalı  
aləminə ötürdü. 

Uçdu, durnalar uçdu,  
İnsan – dünyalar uçdu, 
Uçdu hərə bir yana…  
 

Ulduz oğlan o durna  
Düçar oldu yol üstə  

qəfil qəza-quzğuna. 
Göyün gözündən qopan  

ulduz tək axdı, yandı. 
Qanını alov kimi  

səmaya yaxdı, yandı.  
Çor vurmuş yarpaq kimi  

yerə düşdü qanadı, 
Yerin bağrı qanadı…  

Qışda buz-daşa döndü,  
Yazda yarıb torpağı  

lalə kimi göründü. 
Boylandı heyran-heyran  
Bir vaxt durnalar uçan  

göylərə baxdı, baxdı,  
Səhər şehi gözündən  

göz yaşı kimi axdı… 
 

Könlü həzin nəğməli  
Bu qərib yerə sarı  
O pəcmürdə durnalar  
Nə vaxt geri dönsələr. 
Burda yerə ensələr 
Taparlar o nakamdan  
Gözü yolda gül-nişan…  
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Hər tanış-doğma səsdən  
O gül elə açılıb,  
Elə pardaxlanar ki,  
Dönər durnaya sanki, 
Pərvazlanıb qoşular  

yenə öz qatarına. 
Təzə həyat bağışlar  

bu yerlər, göylər ona –  
Yenə də uçar, uçar …  
Deyərsən ki, dünyada  

nə ölüm, nə itim var…  
 

1972 
 

ƏSRİMİZİN RƏSMİ 
 

İki göz –  
Biri həyata nur yağdırır,  
Digəri zülmət. 
İki söz –  
Hərb və sülh, 
Biri həyata dərd dağıdır,  
Digəri şəfqət. 
İki əl –  
Birində qılınc,  
Birində qələm. 
İki ev –  
Birində sevinc,  
Birində ələm. 
Bir ürək,  
Bir həyat, – 
Fikri narahat,  
Taleyi tükdən asılı,  
Bəxtimiz alnına yazılı. 
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Gözümüzü çəkmirik gözündən,  
Qorxuruq  

tuta atom qəzəbi 
Çıxa özündən, 
Sönə şam-çırağımız,  
Pozula növrağımız…  

1966 
 

 
SINAQ KÖRPÜSÜ 

 
Bu sınaq körpüsü necə körpüdür  
Getdikcə gedirsən, görünmür sonu.  
Onu keçən bilər nədən ötrüdür,  
Ölçüb-biçmək üçün salıblar onu.  
 
Hissdən, duyğudandır divarı-daşı, 
Kimsə xatırlamır onu quranı.  
O bir tərəzidir –  
Hər qədəmbaşı  
Çəkir ağıl ilə ağı-qaranı. 
 
Dünyada nə qədər belə körpü var?! 
Baxışlar, gözlərdi olmaya onlar?! 
Fikirlər, sözlərdi olmaya onlar?! 
Gündə neçəsində sınanıram mən,  
Keçirəm şərtlərin qıl körpüsündən ….  
 
Məni də bir körpü sanır neçəsi…  
Hələ çox yolçu var məndən keçəsi … 

 
1973 
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BU DÜNYA BİR NƏĞMƏDİR 
 

Bu dünyada hər kəsin  
Öz eşqi – nəğməsi var. 
Hər kəs, hər şey həyatda 
Bir nəğmə – ömür yaşar. 
 
Dəniz  

dəniz nəğməli,  
Dağlar  

dağ havalıdır.  
Yol-iz  

yol-iz nəğməli,  
Bağlar  

bağ havalıdır.  
 
Nəğmələr nəğməsidir  
Əkin-tikin nəğməsi! 
Əsl həyat eşqidir 
Varlığın üzündəki  
Nəğmə demək həvəsi. 
 
Hər gül qönçə gözünü  
Açmırmı nəğmə kimi?! 
Hər quş pərvazlananda  
Uçmurmu nəğmə kimi?!  
 
Yerlər necə sevməsin  
Çay kimi bir nəğməni?! 
Göylər necə sevməsin  
Ay kimi bir nəğməni?! 
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Nəğmə  
fərəh büsatı  

Bağışlar dünyamıza. 
Nəğməylə canbir olub  
Çıxarıq qışdan yaza. 
 
Saya salan az olar  
Ötəri nəğmələri. 
Hamı dinləmək istər  
Əbədi nəğmələri. 
 
Eh, ay dəniz dastanı,  
Ey meşə, dağ nəğməsi…  
Sizə bənzər söz hanı? 
… Olsam bulaq nəğməsi…  

 
1973 

 
 

BİR SÖZ İLƏ 
 

Hər şeyin yerini bilənəm özüm,  
Bununçün çox şeyi vurmuram üzə.  
Gəlsə xoşunuza əgər bir sözüm 
Onu qısqanmayın ürəyinizə. 
 
O sözlə verirəm  sizə qəlbimi. 
Onu bir xatirə lövhəsi kimi  
Asın könlünüzün bir guşəsindən.  
Söz qanan ürəyə yol taparam mən! 

 
1972 
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QAYƏ LİMANINDA 
 

Sadə davranışım, 
Sadə görkəmim  
Qoy məni gözündə çaşbaş salmasın.  
Qayə limanına üz tutan gəmim  
Düşüb sorağına xoş iqbal yazın…  
 
Düşünmə orada şanım-şöhrətim,  
Dəbdəbəm, büsatım, cah-cəlalım var.  
Yox, dostum, orada halal zəhmətim,  
Bir də saf, müqəddəs idealım var. 

 
1973 

 
BU BAĞIN NƏYİ YOXMUŞ 

 
Həssas insan, böyük alim, 

professor Qəzənfər Paşayevə 
 

Seyrə dalanda hərdən  
Sənin könül bağını  
Sorardım öz-özümdən:  
Nəyi çatmır bu bağın? 
Saf sulu, göy yaylaqlı  
Dağına qalxanda mən  
Düşünərdim: görəsən  
Nəyi yoxdur bu dağın? 
 
Bir gün nə gördüm orda! –  
Bir körpə qumru ötür  
Palıd qol-budağında! 
Qızılquş pəvazlanır  
Ər tərlan oylağında! 
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Gördüm nəyi yox imiş  
Ey dost, könül bağının. 
Bildim nəyi çatmırmış  
Arzu-istək dağının. 
 
Sən indi səhər-axşam  
Fərəhlə gül oğlunu  
Qucağına alanda,  
Onu basıb bağrına  
Telli saz tək çalanda  
Heç bilsən mənim necə  
Açılır qol-qanadım! 
Sən, ey sərraf hal əhli,  
Tək sənin yox, mənim də 
Hasil olur muradım!.. 

 
1986 

 
 

YENƏ BU YERƏ GƏLDİM 
 

Bu yerçin göynəyirdi  
Burnumun ucu mənim,  
Bu yerə can atırdı  
Könlümün quşu mənim…  
 
Qoyun doyunca baxım  
Bu tamaşa dağlara,  
Bu sərgi meşələrə. 
Görüm yerindədimi  
Baldırğanlı, yarpızlı,  
Şəlaləli göy dərə.  
Düşüm ətir gölünə, 
Ruhlanım – cana gəlim.  
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Turş bulağa qovuşum, 
Dinə-imana gəlim.  
Körpə duyğularımı 
Qartal kimi uçurum,  
Döşdəki kahalarda  
Qala-yuvalar qurum. 
Qayalarla baş-başa  
Gəlim dağ kəli kimi. 
Yarğanlardan şığıyım – 
Keçim dağ seli kimi. 
Bir zirvənin başından  
Duman kimi çəkilim. 
Bir qayanın qaşından  
Şəlalə tək tökülüm. 
Bir qızıl balıq kimi  
Üzüm mən çayaşağı, 
Üzüm mən çayyuxarı, – 
Bir ədalı qu kimi  
Silkinim çıxım sudan,  
Gəzim mən çayyuxarı. 
Göz yaşında gözümü  
Yuyub göyə göz dikim  
Şiş Qızıl təpə kimi. 
Kol-kos tutsun əlimdən  
Yoxuşda körpə kimi, 
Safooğlu Alının  
Yurdunda-yuvasında,  
Elində-obasında  
Elə gəzim-dolanım,  
Elə ad-san qazanım, – 
Könüllər zirvəsində  
Bir qaya-heykəl olum, – 
Xatırlanım… anılım… 
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Mən bu fikirdə ikən  
Hər qayadan, hər dikdən  
Elə bildim gəldi səs: 
Ey yolçu, bu yerlərə  
Gəlişin bilinməsə,  
Gedişin də bilinməz! 

 

1974 
 

BİR UCA DAĞ BAŞINDA 
 

Yenə dağlara gəldim  
Canım-gözüm dağlara.  
Qoynunda əhdi-peyman  
Düzüm-düzüm dağlara…  
 
Təbəssümlə əl edir  
Odur ey… uzaq, yaxın. 
Nəyə tamaşa edim, 
Hansı zirvəyə baxım?!. 
 
Günəş gülə, çiçəyə  
Gör neçə rəng veribdir! 
Qayalar, daşlar üstə  
Xına-xalı səribdir!.. 
 
Yoxsa vüsaldan deyir 
Buz bulağın nəğməsi?! –  
Ürəyə məlhəm kimi  
Yayılır hər kəlməsi.  
Bir ilham quşudurmu  
Şəlalə bu uçuşda?! 
Atlımı, cıdırçımı  
Dağ çayı bu qaçışda?! 
Hər ağac gözü yolda  
Bir yaylaq gözəlimi?! –  
Kimi gözləyir, kimi?! 
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Neçə sənət rəmzidir  
Bu dağların sinəsi. 
Hər gələnə bəxş edir  
Görmək, duymaq həvəsi…  
Mənim dostum, sirdaşım  
Ağ-dolayı cığırlar  
Qaça-qaça, 
Elə bil  
Hər yala  
Hər yamaca  
Məndən qabaq çıxırlar. 
Məni də şirnikdirib 
Sanki – gəl, gəl!.. deyirlər.  
Buraya, buraya da  
Dırman, yüksəl deyirlər. 
Görün bu səs nə səsdir?!. 
Bu həvəs nə həvəsdir?!. 
Bu yerdə bütün günü  
Hara getsəm,  
neyləsəm  
Durub canlanır ancaq  
Könlümdə-gözümdə dağ,  
Dilimdə, sözümdə dağ…  
Qayaların qaşında  
Laçın tək sərtləşirəm, 
Şahin tək mərdləşirəm,  
Dözümdə dağ oluram. 
Belə dağlar başında  
Özüm də dağ oluram.  

 
Şuşa, 1969 
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DOĞMA YURDA GƏLƏRKƏN 
 

Uzaq, uzaq səfərdən  
doğma yurda qayıtmaq, 

Kövrək xatirələri  
yada salıb ayıltmaq,  

Doğma qapı-bacanı,  
torpağı-daşı öpmək,  

Doğmaların üzünə  
təbəssüm gülü səpmək,  

Bir körpəni quş kimi  
qolun üstə uçurmaq, 

Muştuluqçu nəvəni  
qonşulara qaçırmaq, 

Bir atanı-ananı  
din-imana gətirmək, 

Bir nisgilli sonanı  
muradına yetirmək,  

Səhərlər iştahayla  
bir süfrəyə əl atmaq,  

Axşamlar bilə-bilə  
söz-söhbəti uzatmaq…  
Nə şirinmiş, nə şirin! 

Heç bilməzdim, bilməzdim –  
Təzələnib bahar tək  
Bu qədər dəyişəcək  

Köhnə yurdda ömür-gün…  
 

1970 
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DOĞMA YURDDAN GEDƏRKƏN 
 

Bu yerə gəlmək asan, 
Bu yerdən getmək çətin. 
Dolma yaz buludu tək  
Gəl, çatırsa qüdrətin. 
 
Kimə nə deyə billəm,  
Hamı halıma şərik. 
Bircə deyən yoxdu ki,  
Get, bir də görüşərik.  
 
Bir könlü pərişan da  
Elə doluxsunubdur, – 
Görüb-bilən deyər ki, 
Qol-qanadı sınıbdır…  
 
Arzunu yolda qoyub,  
Burda qala bilmirəm. 
Onu özümdən ayrı  
Yola sala bilmirəm…  
 
Ürəyimdən bir haray  
Qopur elə bu anda: 
Ay könlümə doğmalar,  
Sizi yaşadıb canda 
Bütün arzularıma  
Yetəcəyəm bu yerdə! 
Bir yanar ürək qoyub  
Gedəcəyəm bu yerdə! 

 
1970 
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SAZIM 
 

Mahir saz ifaçısı  
İlqar İmamverdiyevə 

 
Qadir ustad sinəsində  
Sən, ey tuti dilli sazım, 
Elin ruhu nəfəsində, – 
Ey havalı-yelli sazım! 
 
Çağla, dalım tufanına,  
Cumum sirlər ümmanına, 
Düşüm duyğu leysanına,  
Ey gurşadlı-selli sazım! 
 
Bəsdi, dedin sən həsrətdən, 
Min-min nakam  məhəbbətdən…  
 
Barı bir yol elə et ki,  
Qoy düzəlsin ən müşkül iş. 
Qıfıllansın dili-ağzı  
Rəhmə gəlsin Qara Keşiş. 
Kərəm yanıb-yaxılmasın. 
Xan Əslinin nəzərində  
Dünya uçub dağılmasın! 
 
Sən elə et, elə, sazım!  
Qalsın bu dünya durduqca 
Qoç Koroğlu qoçluğunda. 
Yağılara qan uddursun 
Şah Xətai Şah dağında…  
 
Elə çağla, yaralarım  
Hovur-hovur sağalsın qoy. 
Qoyma bir də paralanım, 
Yad-yamanım yoxalsın qoy! 
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Qoyma bir də dolaylarda 
Duman yerisin üstümə. 
Düşüm yeni od-alova –  
Aləm yığılsan tüstümə. 
 
Nə qədər ki, bu dünya var  
Həyatım ol! 
Yeri-göyü dolanmağa  
Qanadım ol!  
Ömrüm boyu uça bilim  
O şəlalə tellərində. 
Mən də çiçək aça bilim  
İncə Göyçə güllərindən…  
 
Çağla, sazım! 
Ey ürəyim,  
Ey havam, suyum-çörəyim! 
İlk avazım,  
Son muradım, 
Tale yazım…  
 
Çağla, sazım…  

 
1986 

 



 224 

PEREDELKİNO DƏFTƏRİNDƏN 
 

İlk səhəri qarşılarkən  
İlk həvəslə bu yerdə mən  
Bir də gördüm ağır-ağır  
İlk qar yağır  

taleyimə, qismətimə. 
Asta-asta toxunduqca yarpaqlara  
Elə bildim  

mizrab dəyir sarı simə.  
İlk həzinlik,  
İlk sərinlik  
Havasını eşidirəm mən bu səhər.  
Xəyalımda qönçələnir  

zərif-zərif qar gülləri, 
İncə-incə ağ sətirlər. 

 
Küknara bax, öz boynuna  
Təzə qardan xəzmi salır? 
Ağcaqayın  
Töküb qızıl saçlarını  
Tül üstünə közmü salır? –  
Xal-xal olur,  
Alovlanır  
Qar bağlayan, buz bağlayan 

süd gölləri. 
Ağ atəş ilə alovlanır 
Qovaqların nur telləri!..  
Qar geyimli,  
Qar biçimli 
Bu səhərdə  

başlasa da ağ günlərim,  
Qar düzü – qar kətanı tək  

ağdır hələ  
söz dəftərim…  

 

1976 
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Mən bilsəm də  
Vətənimdir bu yer mənim.  
Öz obamdır, öz elimdir 
Bu el mənim,  
Bəs nədəndir  
Hər gələndə bu diyara  
Qonaq kimi gəlirəm mən,  
Dost-doğmalar arasında  
Özümü də  
Dost qonağı bilirəm mən?! 
İşə bax ki,  
Qonaq sanar  
Məni burda  

dostlarım da. 
Görüşərik,  
Olub-keçən hər nə varsa  
Danışarıq-bölüşərik, 
Bircə-bircə geri dönər  
O qanadlı xatirələr…  
Biri deyər: – Heyf, heyf,  
Yaşayırıq uzaqda biz.  
Mən deyərəm nə eybi var, 
Dost ürəklər arasında  
Yaxın olar,  
Uzaq yollar,  
Dostlar, gəlin sevinək ki,  
Aramızda sərhəd yoxdur! 
Bizim görüş günlərində  
Uzaq yol var,  

son hədd yoxdur! 
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Dostlar, gəlin sevinək ki,  
Yaşasaq da uzaqda biz,  
Uzaq deyil,  
Ayrı deyil  

Vətənimiz!..  
 

1976 
  

 
AĞCAQAYIN ALTINDA… 

 
Gəldim …  
Gəlib durdum yenə  
Ağcaqayın altında mən.  
Xoş xəyala daldım yenə  
Ağcaqayın altında mən. 
Gördüm bir rus gözəli tək  
Baxışları pərişandı…  
Görən, məni görəndə o,  
Nə düşündü, kimi andı?  
Yada düşdü hansı şair?  
Dilə gəldi hansı şeir?.. 
Yesenini, Yesenini 
Xatırladım bu vaxt, birdən!  
Bir ah qopdu ürəyimdən… 
Yada düşdü… 
Yada düşdü Mərdəkanım!  
Rus oğluna,  
Rus şeirinə qanad verən  

mərd məkanım! 
Səcdə etdim o qüdrətin  

önündə mən. 



 227 

Səcdə etdim  
O, ilahi məhəbbətin  

önündə mən! 
O, olubdur bu gözəli  
Sevib, duyub kəşf eləyən.  
Məhəbbətlə vəsf eləyən. 
Elə bil ki, məni görcək  
Dedi: susun, susun görək  
Bu cənublu nə deyəcək. 
Onda cənub günəşinin  
Hərarəti, odu varmı? –  
Ürəyində od olmasa  
Burda belə dayanarmı?.. 
 
Mən içimdən yana-yana 
Dönüb baxdım  
Bir özümə, bir də ona,  
Gördüm bu an  
Çaylar kimi  
Coşur-daşır, bulanıram,  
Heç bilmədim  
Dolanıram  
Göyün hansı qatında mən,  
Ağcaqayın altında mən …  

 
1976 
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ŞEİR-SƏNƏT DİYARINDA 
 

Elə bil ki, itirmişdim  
Burda tapdım özümü mən. 
Neçə dosta açıb dedim  
Ürəyimin sözünü mən. 
Sanki burda üzə çıxdı  
Fərasətim, istedadım. 
Pardaxlandı fikirlərim,  
Şaxələndi qol-qanadım.  
Könlüm-gözüm durulaşdı,  
Hissim-duyğum büllurlaşdı.  
Bu havadan nəfəs aldı –  
Qidalandı şeirlərim. 
Təzələndi, mənalandı  
Hər axşamım, hər səhərim… 
 
Rus elindən-obasından  
Sərin-sərin yellər əsdi.  
Bu torpaqdan gələn səslər  
Ürəyimə yatan səsdi!.. 
 
Burda meşə, düz sehrli,  
Burda baxış, göz sehrli  
Hər addımda, hər qarışda  
Müqəddəslik əzəməti! 
Burda baxın, görün necə  
Ülviləşib söz sənəti! 
Görün necə əzizlənir  
Neçə-neçə sənətkarın  
Unudulmaz xatirəsi!.. 
Məni necə isindirir  
El ürəyi, el nəfəsi…  

 

1976 
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DÜNYANIN XOŞ GÜNÜ 
 

Rusiya qışı tək qış olmaz! 
Bu qışın qış günü,  
Bu qışın belə bir xoş günü  
Şaxtaya heç məhəl qoyan yox. 
Qar üstə atılıb-düşməkdən doyan yox.  
Bu yerdə yer dümağ, göy dümağ.  
Adamlar alyanaq,  
Baxışlar çilçıraq. 
Hamının kefi kök, ruhu çağ. 
Dünya qar işıqlı bir otaq! 
 
Ağaclar altından keçərkən  
Qarhaqar  
Başıma qar çırpdı qarğalar. 
Quşların oyunu kefimi pozmadı.  
Hələ bir üstəlik  
Atılıb qar üstə uzandım,  
Götürdüm bir ovuc 
Ovdum əl-üzümü,  
Qar nurla qızındım.  
Bu qışın qış günü,  
Bu qışın belə bir xoş günü  
Varlığım bir nağıl, bir yuxu aləmi…  
Qar nurlu duyğular qabartdı sinəmi,  
Həsrətlə köksümü ötürdüm: 
Nolaydı bu günü görəydin, əzizim…  
Rusiya qışı tək qış olmaz! – 
Sənsiz bu səadət könlümə nuş olmaz. 

 
1971 
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BU YER ADİ YER DEYİL 
 

«Novodeviçye» qəbiristanlığı  
haqqında düşüncələr 

 
Bu yer adi yer deyil: 
Həzin, kövrək, əbədi  
Xatirələr yurdudur. 
Büst-heykəldən yaranan  
Bir monolit ordudur.  
 
Burda o kəslər yatır –  
Heç onlardan ölən yox! 
Bəs nədən  
O gözlərdən  
Baxıb bircə gülən yox?!. 
Haçan gəlsən bu yerə,  
Ostrovskinin önündə  
Polad tək bərkiyəcək  
Qolun, qəlbin, vicdanın. 
Məğrur Mayakovski  
Sənə bağışlayacaq 
Vüqarını zamanın. 
 
Zoyanın qarşısında  
Əsgərə dönəcəksən.  
Qliyerə baxdıqca 
Dinləyib «Şahsənəm»i 
Yel ata minəcəksən.  
 
Görəndə ki, Çexovun  
Sənət eşqi, ürəyi,  
Qələmi şama dönüb. 
Dolanaraq başına  
Aylar, illər, fəsillər  
Əriyib muma dönüb. 
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Bir ağac da üstündə  
Qocalıb qarıyıbdır,  
Qüssədən quruyubdur. 
Könlündən keçəcək ki,  
Nola ona verib can  
Bir az danışdırasan…  
 

Bu yer adi yer deyil:  
Neçə maral gözlünün  
Son baxışı burdadır. 
Neçə şirin sözlünün  
Son çıxışı burdadır. 
 

Gör neçə heykəltəraş  
Burda heykələ dönüb. 
Neçə rəssam yarımçıq  
Tablosuna bürünüb. 
 

Neçə şahin uçuşu  
Bu yerdə sona çatıb. 
Qartallar qanadına  
Burda baş qoyub yatıb. 
 

İlin hər fəsilində  
Üstünü tər çiçəklər  
Bəzəyən bu qəbirlər, 
Torpağa ulduz kimi  
Səpələnib nə qədər…  
 

Sən bu yerin qoynunda,  
Uyuyan kəslərə bax: 
Qoca, ahıl, gənc, uşaq…  
Yatırlar dünyamızdan  
Burda xəbərsiz onlar.  
Xatirəsi təzətər,  
Xətri əziz olanlar…  

 
1970 
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ULU KOBZAR 
 

Sən dünyaya gələndə  
Yazın ətri gəlirdi, 
Yazın səsi gəlirdi  
Dünyaya dağ dalından. 
Fəqət, bu yer üzünü,  
Günün-ayın gözünü 
Bağlamışdı sis-duman. 
Sən dünyaya gələndə  
Gəldin yaz günəşitək.  
Yaralı el qəlbinin  
Qəzəb-kin atəşitək  
Elə alışıb yandın, – 
Ana yurdu bürüyən  
Qara qəmə boyandın. 
Odundan-alovundan  
Elin ümman ürəyi  
Dalğalandı qabardı,  
Qalxıb tufan qopardı. 
Sən elə kükrədin ki,  
Arzun, eşqin, diləyin  
Gətirdi yaz leysanı.  
Qartal hayqırışların  
Tərpətdi Ukraynanı. 
Elin qəlbi oynayıb 
Coşdu yaz selləritək. 
Qazan kimi qaynayıb, 
Daşdı yaz selləritək. 
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Yamanların, yadların  
Sinəsini dağladın  
Şimşək misralarınla. 
Ellərə gün ağladın 
Bahar arzularınla. 
Vətən, el taleyində  
Yanar ulduza döndün. 
Heyif ulduz kimi də  
Tez parlayıb  
Tez söndün. 
Fəqət, düşdü işığın  
Aydınlığa can atan  
Doğma el ürəyinə. 
Sən çatmadın, 
Vətənin  
Qovuşdu diləyinə. 
 
Sən dünyadan gedəndə  
Yazın ətri gəlirdi,  
Yazın səsi gəlirdi 
Dünyaya dağ dalından. 
Bu gediş  
Elə-belə  
Adi gediş deyildi.  
Sən gedəndə  
Elə bil  
Çaxdı qəfil ildırım,  
Yaxdı eli-obanı, – 
Elin qəddi əyildi. 
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Yox, yox, sinə gərdi o  
Bu ağrıya-acıya. 
Sən çəkən dərdi-səri  
Sinəsində daşıyan 
Ərənlər dərs aldılar 
Odlu vəsiyyətindən, 
Boqdanın qılıncını  
Yenə qurşadı vətən, – 
Durdu, yerindən durdu.  
Yağıların boynunu  
Vurdu, kökündən vurdu! 
Heyif ki, o günləri  
Sən görmədin… 
Dadmadın  
Azadlığın dadını. 
Fəqət, o gün gələntək  
Ürəyinin başına  
Ellər yazdı adını…  
 
O zamandan ad-sanın  
Azadlıq carçısıtək  
Gəzər qoca dünyanı,  
Gəzər, ey ulu Kobzar! 
Şərniyyət cəlladlara 
Ölüm hökümü yazar…  

 
Kiyev, 10 mart, 1983 
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KƏRƏM KİMİ 
 

Mən onu görməmişəm,  
dünyamız görüb ancaq.  

O ki, gördü bir şeyi  
demək unutmayacaq!  

Kim ki, görübdür onu,  
Kimin ki, ürəyində  

böyük Nazim Hikmətin – 
döyüşkən bir sənətin 
sönməz alovu vardır, – 

İndi onu ananda  
Kərəm kimi odlanır.  

Qəlbində, vicdanında  
bir Nazim-Kərəm yanır… 

Xatirələr ələnir  
məhəbbət bulağına, 

Həzin pıçıltı gəlir  
torpağın qulağına: 

Onun alnı açıqdı,  
Gözləri göy işıqdı,  

Yox, səmaydı o gözlər! 
O səmada dənizlər, – 
Dənizlərdə tufanlar,  

qasırğalar varıydı. 
Hər dalğaya bir hiddət,  
Hər ləpəyə məhəbbət,  

səmimiyyət yar idi. 
 
Bir cüt göyərçin idi  

o göy gözlər binadan. 
Azadlıqçın uçmuşdu  

O, bir zaman yuvadan…  
Sevdiyi məmləkətdə  
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Əməksevər bir elin  
İstəyi heç olurdu,  
Əməyi puç olurdu…  

Dözmürdü buna millət,  
Günü qara məmləkət…  
Dözmədi buna Nazim! 
Qeyrətindən, arından  

Kərəm kimi od tutub  
az qaldı yana Nazim…  

Təkəbbürlü, ədalı, 
Min-min qada-bəlalı  
əfəndilər onu da 

tutub dustaq etdilər,  
Gözdən iraq etdilər. 

Kərəm kimi gözündə  
qaldı onun murazı. 

Eldən uzaq edildi  
şairin xoş avazı. 

Bir gün uzaq ellərə  
uçdu o, yaralı quş, 
uçdu, yuvası uçmuş…  

Neçə yad ölkələrdə  
Ən uca kürsülərə  
Sinə gərəndə hərdən, 
Elə bil silah alıb  

bir əsgərə dönərdi. 
Sağ əlini qılınc tək 
Sağa-sola çalanda  

yaylım atəşi kimi  
Od yağdırıb dinərdi… 

O yenilməz türk oğlu  
Ürəyi eşqlə dolu  
Bir gün gəldi Bakıya. 
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Bu Odlar diyarının  
Fəxri vətəndaşı tək 
Şərəfli ad daşıdı!  
İftixarla yaşadı, 
Mücahid tək döyüşdü.  
Türkiyənin, dünyanın, –  

hər millətin yolunda.  
Onun ömrü məşəldi, – 
Yana-yana yüksəldi  

səadətin yolunda. 
 

1972 
 

 
MƏNİM FƏXRİM 

  
Adi  

həqiqətdi  
bu:  

Anam – Odlar yurdu, 
Özüm azəri – od-alov oğlu – 
Əbədi yanar çıraq! 
Bəlkə,  
vaxtiylə Günəş olub  
doğulduğum bu torpaq? 
Günəş gölü adlanıb  
bir zaman Xəzər. 
Yəqin, onda ulduz imiş  

sayrışan ləpələr…  
O vaxtdan  
Bu vaxta  
Əsrlər körpü salıb. 
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İllərdən, 
Ellərdən  

ulu adlar,  
xatirələr qalıb. 

İndi də bəzən  
Sanıram ki,  

alovam, odam.  
Həm də, 
Elə bir gün olmur ki, 
Günəşi, 
Atəşi  

unudam. 
Yer mənim,  
Göy mənim, 
Ulduzlar həmvətənim, 
Ay gediş-gəliş qonşum. 
Hələ  

məqsədim var ki,  
Gedib  

başqa planetlərə də qovuşum.  
Azəriyəm,  
Oddan fərqim budur ki,  
Sönməyirəm  

düşsəm suya.  
Küləklərdən vəcdə gəlib, 
Alovumu yaya-yaya  

dəniz kimi coşmayıram, 
Öz həddimi aşmayıram.  

Amalım, eşqim yolunda  
alışıram xısın-xısın. 

İstəyirəm ki istimə  
el yığışsın,  
el qızınsın… 

 

1969 
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O, VURĞUNDUR 
 

«Binələri çadır-çadır» 
Bir dağ görsən, 
Şırıl-şırıl axıb gedən  
Bulaq görsən  

o, Vurğundur.  
 
Göydə topa bulud görsən, 
Harda məğrur palıd görsən,  

o, Vurğundur.  
 
Dost-tanışlar arasında  
Xasiyyəti ipək görsən,  
Mübarizə meydanında  
Bəyaz saçlı pələng görsən,  

o, Vurğundur.  
 
Söz sənəti zirvəsində  
Qanad çalan qartal görsən,  
Amalıyla sərhədləri  
Aşıb keçən kamal görsən,  

o, Vurğundur.  
 
Fəsillərin arasında  
Günəş gözlü, şəfəq üzlü  
Bahar görsən,  
Kainatın qucağında  
Kür qanadlı,  
Araz qollu  
Diyar görsən,  

o, Vurğundur.  
 

1966 
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MƏN DƏ SİZİN KİMİYƏM 
 

Mən sənin kimiyəm, ay yaz günəşi,  
Duyğular göyərdər könlüm atəşi.  
 
Mən sizin kimiyəm, ay gül, ay çiçək,  
Zərif hisslər ilə çırpınar ürək.  
 
Mən sizin kimiyəm, ay çöl, ay çəmən, 
Hər kəsə pay düşər səxavətimdən.  
 
Mən sizin kimiyəm, ay çay, ay bulaq,  
Doğma diyarlara istərəm axmaq.  
 
Mən sizin kimiyəm,  ay dağ, ay dərə,  
Gözümdə ucalmaz heç kəs boş yerə.  
 
Mən sizin kimiyəm, ay dilcu quşlar,  
Qəlbimdə o qədər nəğmələrim var…  
 
Mən sizin kimiyəm, ey ana torpaq!  
Sinəm insanlara bir isti bucaq…  

 
1968 

 
 

ÖMRÜMÜN AĞ GÜNLƏRİNDƏ 
 

Bir-birindən ağ gəldikcə ağ günlərim  
Ağardınız, a saçlarım, deyin niyə?  
Təzə-təzə başlar ikən 

ilk addımım, ilk səfərim, 
Erkən, erkən xal saldınız  

qönçə kimi bir ürəyə.  
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Ömrün qara günlərində  
şəvə kimi qaraydınız,  

Ömrümün ağ günlərində  
ağardınız nədən belə?  

Olmazdımı şaxta görmüş güllər kimi  
siz də yaza qalaydınız?  

Niyə belə tez soldunuz,  
Niyə məndən soyudunuz 
Öndə bütöv bir həyatın olduğunu bilə-bilə?!. 

 
1976 

 
ÇAĞLAR BULAQ 

 
Bir gəl,  
Bir gəl bu məclisə,  
Ulduz kimi şölələnən  

gözlərə bax!  
Səhər kimi işıqlanan  

üzlərə bax! 
Dəniz kimi vəcdə gələn 
bu salona nəzər yetir,  
Gör onların  
arzusu nə,  

duyğusu nə,  
fikri nədir.  

Gör bir kimin eşqi ilə  
Şimşək olub bu baxışlar,  
Gör bir kimin şəninədir  
göylər kimi  
guruldayan bu alqışlar! 
Bir vaxt sənin ilhamına  
yelkən olan  
sevgilinə – Dilbərə bax! 
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İlk eşqinin keşiyində  
indi belə  

mətin duran  
bəyaz saçlı əsgərə bax! 
Yaz gülü tək pardaxlanan  
baxışlarda özünü gör. 
Bir-birinə  

ilk eşqini  
yarpaq kimi  

Xısın-xısın pıçıldayan  
Dodaqlarda sözünü gör! 
Özünü gör  

tanı burda  
Tanı burda  
çiçək qəlbli insanlarla  
meh rəftarlı Müşfiqimi ! 
Sözdə  

işdə  
cəsarətli – 

Ən kəsərli, ən tutarlı  
Müşfiqimi!  

Bizim kimi sən də vurul  
Daim kövrək, daim şaqraq Müşfiqimə! 
Söz sənəti zirvəsində  
Çağlar bulaq Müşfiqimə! 

 
5 iyun, 1968 
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BİR PARÇA OD 
 

Sənin həsrətinə min il dözərdim,  
Olmazdı dərdim,  
Bilsəydim qarşıda vüsalın durur.  
Bəs indi, bəs indi, söylə, nə edim?.. 
 

Gəlişin elə bil yaz günəşiydi  
Parlayıb  

könlümə fərəh gətirdi. 
Gedişin –  

ocağın son atəşiydi, 
Söndü  

sevincimi aldı, itirdi.  
 

Hərdən canlanırsan nəzərlərimdə  
Bilirəm  

xəyalım məni aldadır. –  
Qəlbimin yarısı yer üzərində, 
Qəlbimin yarısı torpaq altdadır. 
 
Sən məndən ayrısan məndən xəbərsiz, 
Mən səndən ayrıyam könlüm yanında. 
Hacandır olmuşam dalğasız dəniz, 
Eyni açılmayır heç ananın da.  
 
Qış gəlib torpaqlar buza dönəndə 
Mən də üşüyürəm, mən də əsirəm.  
Yaz gəlib üfüqlər gülümsünəndə  
Çəmənə boylanıb səni gəzirəm. 
 
Dağların başından ötər duman, çən,  
Ancaq ürəyimdən getməz həsrətin. 
Hər yerdə həmişə sən mənimləsən  
Bir parça odu tək ilk məhəbbətin! 

 

1966 



 244 

 
YARIŞLAR YAZDA BAŞLANIR 

 
Yarışlar yazda başlanır, 
Güllərin açım yarışı,  
Quşların uçum yarışı,  
Çayların axım yarışı,  
Gözlərin baxım yarışı. 
Mən də yarış sevənəm 
Çaylar, quşlar, güllər tək,  
Gündəlikdə olmasın  
Təki ölüb-öldürmək. 

 

1961 
 
 

VAQİFİN QƏBRİ ÜSTƏ 
 

Bir məzar görürəm, burda bir məzar,  
Gah ağlar, gah gülər üstündə rüzgar. 
Bir məzar görürəm, burda bir məzar,  
Enər səcdəsinə ötən durnalar. 
Bir məzar görürəm, burda bir məzar,  
Dolanar başına nazlı sonalar.  
Bir məzar görürəm, burda bir məzar,  
Ölümə bir ölüm hökmünü yazar!.. 

Şuşa, 1968 
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OXU, RƏŞİDİM… 
 

O bulaq pıçıltılı,  
Şəlalə qəhqəhəli 
Səsini dinlədikcə,  
Gözlərimin önündə  
Çəmən coşur dəniz tək,  
Dalğa olur hər çiçək. 
Elə bil, cana gəlib  
Daşlar da qanadlanır. 
Qayalar Qırat kimi  
Zirvələrdən atlanır. 
Alay vurur meşələr,  
Yallı gedir təpələr  
Qar saçlı dağ oxuyur.  
Nəfəsindən el-oba  
Torpaq, su ətri duyur.  
Ellərdən ilham alıb 
Ellər üçün həvəslə  
Oxu, Rəşidim, oxu! 
Dünyanın hər yerindən  
Səni eşidim, oxu! 

1963 
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QIŞ LÖVHƏSİ 
 

Yuxudadır təbiət. 
Donub çayların, 
Şəlalələrin gülüşü,  
Ağaclar, yamaclar gümüşü.  
Buludlar dağ üstə 
Qonubdur dağ kimi. 
Küləklər qar ilə  
Oynayır uşaq kimi. 
Qış əynindən çıxarıb  
Bağçaların, bağların, 
Düzlərin, yaylaqların  
Yamyaşıl çuxasını. 
Şaxta düymələyibdir  
Suların yaxasını.  

1961 
 

 
 

Quşbaşı qar yağırdı  
Bağçalara, bağlara. 
Sanki enib səmadan  
Kündə-kündə buludlar 
Yayılıb yuxa kimi  
Sərilirdi dağlara.  
Elə bil göy üzündə  
Əl gəzdirirdi xəzan,  
Bulud yarpaq tökürdü. 
İl boyu çılpaq qalaq  
Dikbaş, boz qayalara 
Səma paltar tikirdi. – 
Üşüməsin dərə-dağ, 
Uyusun ana torpaq. 

1966 
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EMİL BALA 
 

Qədəm qoyub bu dünyaya  
xoş gəlmisən, Emil bala. 

Xəyalımdan keçənləri  
sən bilmisən, Emil bala. 

Təbəssümə çevirmisən  
ürəyimin qübarını. 

Sən mənə bəxş eyləmisən  
nurlu baba vüqarını. 

Baba kimi mən özümü  
gərək alım indi ələ.  

Unutduğum nağılları  
yada salım innən belə…  

İnnən belə vaxtımızı  
bölməliyik səninlə biz. 

Bilməliyik səndən ancaq  
asılıdır dincliyimiz…  

Evimizdə böyük mən yox,  
Daha sənsən, Emil bala. 

Ömrümüzdə-günümüzdə  
Aysan-günsən, Emil bala. 

Könlün necə istəyirsə 
Eləcə də yaşat bizi. 

Biz istərik tezcə boy at –  
səmalara ucalt bizi.  

 
1977 
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QORUN 
 

Ey dağ! 
Saxlamaqçın öz dağlığını,  
Səni  
Bürüyəcək dumandan qorun. 
Ey üz! 
Öz abrını,  
uzağlığını  
Umulu, minnətli bir yaxşılıqdan,  
Bir də  

vədə dolu yalandan qoru.  
 

1967 
 

SÖZ SƏRRAFINA 
 

Xeyriyyəçi  
Hacı Əli Musayevə 

 
Əl tutmaq Əlidən qalıb deyirlər, 
Əl tutan əllərin var olsun, Əli. 
Hər eldə comərdi sevib öyürlər, 
Taleh daim sənə yar olsun, Əli. 
 
Bu ad qoyulsa da eldə çoxuna,  
Qoymayıb imanı çoxu yaxına.  
Eşqin şəfqət salır behişt bağına – 
Qəlbində həmişə nur olsun, Əli. 
 
Səxalı kişilər yoxalır indi, 
Arxalı köpəklər çoxalır indi.  
Tikanlı kəlmələr ox olur indi...  
Könül sındıranlar kor olsun, Əli. 
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Hər dara düşən kəs ya Əli deyər,  
Qoymaz sağ əl darda sol əli – deyər. 
Adın hər müşkülə bir imdad eylər,  
Sənə kəm baxana ar olsun, Əli. 
 
Bir naşı əlində saz acizləşər. 
Bir nadan dilində söz ucuzlaşar.  
Sahibsiz ocaqda köz heysizləşər, 
Bədəməl nakəslər xar olsun, Əli. 
 
Yetişdin dadına Aşıq Muradın,  
Gəldi gözlərinə işıq Muradın. 
Bu oldu Aşığın ən xoş muradı – 
Amalın aləmə car olsun, Əli. 

 
2000 

 
KİMDİR GÜNAHKAR 

 
Nənəm Navata 

 
Yenə görüşdük,  
Həsrət sovuşdu. 
Tutduq hal-əhval, 
Möhnət sovuşdu. 
 
Durub mənalı  
Baxdın gözümə. – 
Dedim səhvimi  
Vurar üzümə.  
 
Sən isə yenə  
Güzəştə getdin. 
Hələ üstəlik  
Dil-ağız etdin: 
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«Üzmüşdü məni  
Həsrət az qala.  
Ölüb çiynində  
Gedəydim, bala…» 
 
Susub dinlədim,  
Yandı ürəyim. 
Kimdir günahkar? 
Dinim, nə deyim? 
 
Yuxu sanırsan  
Gəlişimi sən.  
İstəmirsən heç  
Gedim gözündən. 
 
Mənsə çöl quşu,  
İş adamıyam.  
Bu gün burdayam,  
Sabah hardayam…  
 
Sənə əbədi,  
Həyat dilərəm.  
Görməkçin səni  
Tez-tez gələrəm.  
 
Bəsdi, tənəli  
Baxma, ay nənə! 
Könlümü oda  
Yaxma, ay nənə! 

 
1965 
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BİR ANA İŞIĞI İTİRDİ DÜNYA… 
 

Yenə də çaxnaşdı qara buludlar,  
Dünyadan bir dünya köçdü deyəsən. 
Gen gündə başında min dost-tanış var, 
Dar gündə dərdini kimə deyəsən?.. 
 
Telefon dəstəyi düşdü əlimdən,  
Elə bil üstümə qayalar endi.  
De, kimin çıxardı o söz dilindən?  
Hər şey aydın oldu, hər şey bilindi…  
 
Dünən bizə səbir, dözüm diləyən  
Dözmədi bir dərdin son əzabına.  
Ölüm…  
Yeri-göyü talan eyləyən  
Gələndə – rahatca can verdi ona. 
 
Bir ana əlini üzdü dünyadan…  
Demə üz çevirdi, bezdi dünyadan… 
Bir ana işığı itirdi dünya, 
Bir ana nisgili gətirdi dünya! 
 
Getdi üstümüzdən qolu-qanadı…  
Evimiz indi bir soyuq yuvadı.  
Küləklər titrədər onu ahəstə,  
Qar, yağış ələnər başımız üstə…  
 
Gözütox olmuşam anam olanda… 
Heyif ki, ətrini az aldım onda…  
Könlümü oxşayar-ovudar müdam 
Xəyalda yaşayan Analı dünyam. 

 
1977 
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DİL TAPA BİLMƏDİM 
 

Bir ömür yaşadım dağda-aranda,  
Bəxtimi sınadım qarda-boranda. 
Dönüş məqamında, israrlı anda  
Dil tapa bilmədim bu dünya ilə. 
 
Enişdə-yoxuşda özümü yordum,  
Qüruba baxmaqdan gözümü yordum.  
Haqdam çox dəm vurub sözümü yordum, – 
Dil tapa bilmədim bu dünya ilə.  
 
Axır ki əyrilər əydilər məni, 
Əyib qara günə qoydular məni. 
Qan içən qurd-quşa qıydılar məni, – 
Dil tapa bilmədim bu dünya ilə.  
 
Bu dünyanın işi fel imiş demə,  
Hər həyat bir açım gül imiş demə. 
Hər ömür bir əsim yel imiş demə. – 
Dil tapan olubmu bu dünya ilə?!. 

 
2003 
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SUAL-CAVAB 
 

– Neyçün qərar tutmayıpsan  
Bir yerdə, bir məkanda sən?  
– Hələ halı olmamışam 
Bu dünyanın çox işindən.  
– Duyursanmı mənasını  
Ənginliyin, dərinliyin? 
– Yoxlayıram siqlətiri  
Ağırlığın, gərginliyin.  
– Niyə səndə sakitliyə,  
Rahatlığa həvəs yoxdur? 
– Onda domna sobası tək 
Alov saçan nəfəs yoxdur.  
– Nə eyləmək fikrindəsən  
Sən özünü üzə-üzə? 
– İstəyirəm vulkan kimi  
Od püskürüm, çıxım üzə!..  

 
1972 
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YOL QUŞLARI 
 

Səyavüş Sərxanlıya 
 

Biz, qardaşım, yol quşuyuq,  
Elə bil ki,  

yollar bizim məcramızdır,  
Biz onunla axan suyuq. 
Arzuların arxasınca  
Ciddi-cəhdlə gedə-gedə, – 
Bir çoxuna  
Bu yarışda,  
Qarda-qışda  

yetə-yetə  
Elə bil ki, biz yol ömrü yaşayırıq. 
Gözümüzün gördüyünü,  
Könlümüzün seçdiyini 
Eşqimizin sərvəti tək  
Gündən-günə  

bu yollarla daşıyırıq…  
 

Zaman adlı uzun yolda 
Ömür yaman qısa yoldur.  
Bizi bizdən qoparmağa, 
Sonsuzluğa aparmağa  
O ən dar və kəsə yoldur.  
 

Elə bil ki, indi onu  
Uzatmaqçün  

bir əbədi ülviyyətə,  
Qərq etməkçin şeriyyətə  
Biz bu yola üz qoymuşuq. 
Yollar süslü qanadımız, 
Yollar ünlü həyatımız,  
Biz onunla uçan quşuyuq…  

1967 
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DAĞLAR 
 

Qayadan xal qoyub bəyaz alnına,  
Meşə saçlarını töküb dalına,  
Təpə bardağını taxıb qoluna  
Al şala bürünən sonamı dağlar?! 
 
Bulaqlar ağzını söhbətə tutar,  
Qırqovul qıy vurub başını qatar,  
Səma gülşənində bağlayıb qatar  
Harasa köç edən durnamı dağlar?! 
 
Marallı, əlikli min balası var,  
Yollara boylanar gözü intizar.  
Gələrsən sevinər, gedərsən dolar, 
Ürəyi qubarlı anamı dağlar?!. 

 
1966 

 
 

YAĞIR BAHAR YAĞIŞI 
 

Yağır bahar yağışı...  
Şəfqətli damcıları  
Otlar basır bağrına. 
Yağır bahar yağışı, 
Sanıram coşa gəlib  
Səma şer yazır ona. 
 
Eşitdiyim şırıltı  
Misraların səsimi?! 
Udduğum sərin hava  
Bir şair nəfəsimi?! 
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Yağır bahar yağışı, 
Yağsın hələ deyirəm.  
Versin bol həyat eşqi 
Təzə gülə deyirəm.  
 
Göylərin bir sözü də  
Ürəyində qalmasın. 
İlhama gəlmiş ikən  
Şerini tamamlasın! 

 

1961 
 

 
KƏNDDƏN AYRILARKƏN 

 
Kənddən ayrılarkən arxamca birdən  
Bir quzu mələdi – getmə, dur! – dedi. 
Qarşıma bir bulaq çıxdı döngədə – 
Dərdinin dərmanı suyumdur – dedi. 
 
Ağaclar yol boyu döydü gözünü,  
Dinlədim dağ-daşın ürək sözünü. 
Qaya mənə sarı tutdu üzünü –  
Sinəndəki haray hayımdır – dedi.  
 
Üzüldüm ellərin axar köçündən,  
Yoluma xalı tək sərildi çəmən. 
Lalələr boylandı güllər içindən –  
Gül fəsli mənim də toyumdur – dedi. 
 
Elə kövrəlmişdim sanki bulaqdım, 
Yolun sinəsiylə bulanıb axdım. 
Dönüb doğma kəndə son kərə baxdım –  
Bu hicran taledən payımdır – dedim.  

 

1966 
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ELİMİZİN BƏZƏYİSƏN 
 

Əmək qəhrəmanı  
Mahizər Qurbanovaya 

 
Bu yaz günlərində yaz müjdəsi tək  
Gəzər eldən-elə şanın-şöhrətin.  
Xoş xəbər qəlblərdə açdıqca çiçək 
Düşər dildən-dilə sözün-söhbətin. 
 
Hər sədan gələndə ata yurduna  
Ata qürrələnər,  
Ana öyünər. 
Elə bil yetişər öz muradına, 
Qardaş fərəhlənər,  
Bacı söyünər. 

 
Bir vaxt budaq-budaq çıxıb gəzdiyin, 
Quş tək quşyemişi dərib üzdüyün 
Meyvəli bağlara bol nemət gələr. 
Səni balası tək sevib bəsləyən,  
Həmişə zirvəyə – qaşa səsləyən  
Dağa da  

dağ boyda əzəmət gələr. 
Ceyran bulağının suyu ballanar,  
Seyran yaylağının gülü allanar…  
 
Mənimsə yadıma gör nələr düşər,  
Xəyalım kimlərlə gedər-görüşər…  
Sən hələ uşaqkən,  
Hələ gənc ikən 
Anan sövələyib söylərdi hərdən:  
İstərəm, can balam, həkim olasan,  
Hər azar-bezara çarə qılasan. 
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Atan da deyərdi, əşi, qoy görək,  
Qızımı müəllim eyləyim gərək!..  
 
Ana istəyini götür-qoy etdin,  
Ata sözünü də dinlədin, bacı. 
Ancaq öz arzunun dalınca getdin,  
Sən gəldin Hövsana –  

oldun sağıcı! 
Düşdü sadə peşə payına sənin,  
Çoxları hay verdi hayına sənin.  
İşlərin başladı dan söküləndə,  
İş vaxtın qurtardı gün çəkiləndə…  
 
Səhər-səhər  
Gəlişini hiss edərək  
Allı inək,  
Xallı inək,  
Ballı inək  
Dönüb baxar  
Hər gün sənə heyran-heyran. 
Baxışınla xoşallanar.  
Mehrin ilə  

tumarlanar-sığallanar. 
Ediləyib eydirəndə 
Alagözü,  
Qaragözü… 
Buzovlar da  
Ana südü kimi içər 
Oxşamanı, 
Qəlbdən gələn şirin sözü… 
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Mən də hərdən  
Bu səhnəni görən kimi  
Sevincimi, fərəhimi  
Çiçək kimi dəstələyər,  
Nəğmə kimi bəstələyər,  
Müjdə kimi göndərərəm  
Elimizə-obamıza.  
Axşam-axşam,  
Səhər-səhər  
Qapıları döyər yenə  

bu xoş xəbər. 
Hamı deyər: 
Halal olsun  
Ər qeyrətli belə qıza! 
Adı-sanı  
Yaraşıqdı yurdumuza!..  

 
1973 

 
 

ÖNÜMDƏ BİR ŞƏKİL VAR 
 

Önümdə bir şəkil var: 
Vyetnamlı bir ana  
Basıbdır dərdi kimi  
Balasını bağrına. 
Pərişan qara saçlar  
Dağılıbdır çiyninə.  
Qüssədən ağırlaşıb  
Dağ olubdu çiyninə. 
Gözündəki yaş deyil – 
Qəzəb, kin bombasıdır. 
Bu yas tək ananın yox –  
Bir diyarın yasıdır! 



 260 

Şəkildə tufan qopub,  
Sınıb köklü ağaclar; 
Yer-göy qana boyanıb,  
Qara geyib yamaclar...  
 
Önümdə bir şəkil var: 
Qəhərdən, qəmdən yanan,  
Belə məğrur dayanan  
Adi bir ana deyil,  
Odlu baxışlarıyla  
Hərbə nifrət oxuyan  
Bir diyardır elə bil! 

 
1963 

 
QAYĞI 

 
Qayğı dərd gətirər minnəti varsa,  
Hər söz də ürəkdə ağrıya dönər.  
Qəlbin söz götürmək adəti varsa  
Ona tənbeh belə qayğı görünər…  

 
1968 

 
 

GÜNDƏLİK 
 

Cücə gündəlik aldı  
Yumurtadan çıxan tək. 
Nə etdi yazdı ona:  
– Qoy oxusun gələcək! 

 
1967 
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HƏR ADDIMDA 
 

Həyat bir imtahandır,  
Nər addımda sınaq var.  
Bərkə-boşa düşəndə  
Küt bıçaqdan  
Küt başın  
Xətəri də çox olar. 

1967 
 

HƏLƏ DƏ 
 

Oğlumun gözündə  
Bəlkə də uca dağam.  
Özümə elə gəlir  
Hələ də ən ərköyün  
Dəymədüşər uşağam. – 
Könlüm qoğal istəyir,  
Saçım sığal istəyir. 

 
1967 

 
HEYİF… 

 
Çəmənə düşdü yolum,  
Çiçəkdir sağım-solum. 
Baxıram, doymur gözüm,  
Hər güldə bir təbəssüm,  
İncəlik, saflıq yaşar.  
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Qəlbində şəlalə tək  
İlham kükrəyər-coşar  
Kim olsa arasında  
Belə şən çiçəklərin. 
Heyif, heyif, səsini  
Eşidə  bilməyirəm  
Gülüşən çiçəklərin. 

 
1967 

 
 

ZƏNCİ DOSTUM 
 

Bu dünyanın övladıyıq  
sən də, mən də. 

Biz ağ-qara ciyərlərik  
bir bədəndə. 

Məni səndən ayırsalar 
Basar səni qəm kölgəsi. 
Səni məndən ayırsalar 
Çıxar gözümün giləsi. 

 

1968 
 

BAHAR LÖVHƏSİ 
 

Yenə də bahar gəlib – 
İllərin gənclik çağı! 
Sevinclərlə dolubdur  
Yerin, göyün qucağı.  
Meh otları, gülləri  
Rəqs etdirib oynadır.  
Quşların nəğməsi də  
Elə bil simfoniyadır. 
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Külək əsdikcə hərdən  
Əl çalır şən budaqlar,  
Kəsir səsini quşlar. 
Yarpaqlar pıçıldaşır, –  
Davam edir alqışlar!  
Baharsa öz sözünü  
Şövqlə deyir, oxuyur.  
Sanki öz növrağından  
Özü də fərən duyur. 

 
1957 

 
 

DOĞMA DİYAR 
 

Mən də övladınam, çay da övladın,  
Dəniz də, meşə də, dağ da balandır. 
Bulud xəyalındır, üfüq qanadın,  
Zərif güllərinə meh də həyandır. 
 
Sonsuz səmalara dağ ucalır ki,  
Uzaq səyyarələr görsün üzünü.  
Ulduz göy üzündə şübhə qalır ki,  
İşıqda seyr etsin bahar hüsnünü.  
 
Meşənin, dərənin sükutlarında  
Bulaqlar batmayıb can atır çaya. 
Sinəndə göyərən göy otların da 
Səni bəzəməkçin gəlir dünyaya...  

 
1960 
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BAXIŞLAR 
 

Məhkəmə salonunda  
Qohum da ona baxdı,  
Qardaş da ona baxdı,  
Yoldaş da ona baxdı... 
Gözlərini diksə də  
O, hakimin gözünə. 
Ancaq baxa bilmədi  
Dost-tanışın üzünə. 
Baxışlar nizə oldu, 
Qılınc oldu, ox oldu. 
Bu baxışlar altında 
O, əriyib yox oldu. 
Hücum çəkdi üstünə  
Sərt tufanlar, yağışlar. 
Hakimin cəzasından  
Ağır oldu baxışlar. 

 
1961 

 
YAY LÖVHƏSİ 

 
Bu qızmar yay günündə  
Günəşin nəfəsinə  
Bürkü qarışdı od tək,  
Göyün üzü qaraldı,  
Yerin səbri daraldı. 
Qəfildən göy gurladı,  
Boz-qara buludları 
Qəzəblə qılıncladı  
Maralbuynuzu şimşək. 
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Göyün qaşı-qabağı  
Parçalandı – söküldü,  
Gilə-gilə əridi,  
Damcı-damcı töküldü. 
Güllərə-çiçəklərə 
Həyat verib oyatdı. 
Yarpaqların-otların  
Girib qoynunda yatdı.  
Göyün eyni açıldı, 
Aləmə nur saçıldı...  

 
1962 

 
 

MƏRDƏKAN YOLUNDA 
 

Qatar elə getdi, elə getdi ki,  
Üfüqü üfüqə çatacaq dedim. 
Dənizi görəndə ürəyim əsdi  
Özünü sulara atacaq dedim...  

 
1965 

 
 

SULAR 
 

Sular axar, qovuşar,  
Min bir yerin sirrini  
Bir-birinə yetirər. 
Sular axar, qovuşar,  
Bir saf suyun tamını  
Bir lilli su itirər.  

 

1962 
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UŞAQ İKƏN 
 

Uşaq ikən deyərdim  
Dünya mənim olacaq! 
Öz-özümü öyərdim  
Könlümdə istək, maraq…  
 
Eşqim bir sönməz çıraq,  
Günləri varaq-varaq  
Qopardıqca ömürdən,  
Ürəyim arzularla  
Elə dolar-dolardı…  
Dərk etdikcə həyatı  
Dünya mənim olardı.  

 

1964 
 
 

KƏNDİMİZİN YOLU 
 

Ayağımla yazmışam, 
Ayağımla pozmuşam 
Bu yolda gəncliyimin  
Neçə xatirəsini. 
Gör, bu yol qovuşdurub  
Neçə yollara məni... 
Gedəndə yola salıb,  
Gələndə qarşılayıb  
Keşiyində dayanan  
Xan çinar, moruq kolu. 
Bu yoldan uzaqlara  
Getdikcə mən, elə bil  
Uzadıram bu yolu...  

 

1959 
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ARZU 
 

Mühəndis olsaydım həyatda, dostlar,  
Binalar ucaldıb, evlər tikərdim. 
Alışıb zəhmətə, hər qış, hər bahar  
Neçə gözəl-gözəl yollar çəkərdim.  
 
Həkim yaransaydım çoxlarını mən  
Alardım əlindən vaxtsız ölümün. 
Sadə bir dülgər də olsam əzəldən  
Xalq üçün, el üçün işlərdim hər gün...  
 
Başqadır könlümün əhdi, ilqarı...  
Fikrim qartal kimi qanad çalaydı.  
Yazıb-yaradanlar içində, barı  
Deyirəm mənim də adım olaydı. 
 

1957 
 

DAHA ŞEİR YAZMAYIN 
 

Şairlər, siz daha şeir yazmayın,  
Daha ülvi sözə qalmayıb hacət. 
Bu fani dünyada çaşıb azmayın, 
Daha şairlik də sayılır bidət.  
 
Eldə əhli-dillər ərşə çəkilib,  
Doğmalar yadlaşıb biganələşir. 
Elə bil zatına cır tum əkilib,  
Duyğu-düşüncələr yabaniləşir. 
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Üz-gözdən silinib rəhm, mərhəmət,  
Beyin-baş quruyub matorlaşıbdır. 
Qəlblərdə qalmayıb sevgi-məhəbbət, 
Adamlar kiçilib manqurdlaşıbdır.  
 
Ünvanlar səhv düşüb, qarışıb aləm, 
Yaxşının yerini tutur yamanlar. 
Haqq-ədalət nədir, onu demirəm, 
Eldə yaxşı nə var udur yamanlar. 
 
Vicdan yoxa çıxıb, sönüb hissiyat, 
Gözlər qıcırtlanıb, üzlər sırtılıb.  
İtib abır-həya, ölüb heysiyyat,  
Yerdə baş verənə göylər mat qalıb...  
 
İnternet olubdur sevda meydanı,  
Hər şey adiləşib cılızlaşıbdır. 
Görməsən də olar alıb satanı, 
Hörmət də, izzət də ucuzlaşıbdır.  
 
Bazar adamını mərifət deyil, 
Həyatın mehvəri – pul düşündürür. 
Alver ustasını hürriyyət deyil,  
Yediyi yağ-qaymaq, bal düşündürür.  
 
Yetər, hədər yerə şeir yazmayın 
Siz, ey zəmanədən küsgün şairlər. 
Dövrün havasını əbəs pozmayın, 
Sizə dalda qalmış qafil deyərlər...  
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KÖNÜL DƏRDİMƏNDİMƏ 
 

Sənə çox əziyyət verdim dünyada,  
Qalan günahımı bağışla, gedim. 
Daha son bahardan umacağım yox,  
Qoy elə bu qara qış ilə gedim. 
 
Qaldım, bu dünyada neyləyəsiyəm?! 
Getdim, o dünyada neyləyəsiyəm?! 
Bu dünya, o dünya mənlikdir bəyəm? 
De, hara bu ağıl, bu huşla gedim? 
 
Bu yolun əzabı durub gözümə, 
Bəs nəylə toxtaqlıq verim özümə?! 
Bu son səhvimi də vurma üzümə, 
Onu da təmkinlə alqışla, gedim.  
Bağışla, sən məni, bağışla, gedim...  

 
2011 
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NİGARANÇILIQ  

 

 

 
 

Aьlым kясян gцnдяn olub 

Мян бир дили-гафил, hяr an  

Nigaranam dцnyamызын bu эцнцндян-

sabaщыndan. 

Nigaranam taleyindяn вятяnimin-millяtimin,  
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Истярям hey ешиdяйdim sяdasыnы 

шювкятинин!..  
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SEVİNİRƏM 
 

Yuxudan oyananda  
Sevinirəm. 
Əl-üzümü yuyanda  
Sevinirəm.  
Nimdaşımı geyəndə  
Sevinirəm.  
Bir şey tapıb yeyəndə  
Sevinirəm. 
Evdən çölə çıxanda  
Sevinirəm. 
İşıqlıya baxanda  
Sevinirəm. 
Tramvaya minəndə  
Sevinirəm. 
Bir yer tapıb sinəndə  
Sevinirəm. 
İş yerinə yetəndə  
Sevinirəm. 
İş günümüz bitəndə  
Sevinirəm. 
Müdir salam alanda  
Sevinirəm. 
Sabaha sağ qalanda  
Sevinirəm. 
Hər maaşdan maaşa  
Sevinirəm. 
Görəndə bir tamaşa 
Sevinirəm…  
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Sevinc olar bu qədər?  
Heç buna ürək dözər?! 
Görən varmı dünyada  
Mənim kimi bəxtəvər?! 

 
1967 

 
BİR DƏ GÖRDÜ… 

 
Bir dəliyə yel verdilər,  
Əlinə də bel verdilər,  
Qazı, uçur, yıx dedilər 
Öz atanın evini sən…  
Dədə-baba ocağına  
Dolu yağsın əllərindən.  
Ayaq açıb yeriyənin  
Kələyini kəs, qır dizini. 
Yaxşı-yaman dərk edənin  
Üz qəlbini, tök gözünü.  
 
Məddahları yellədilər, 
Bədxahları fellədilər. 
Bu havadan havalanıb  
O, gicavar yellə əsdi,  
Sellə coşdu,  
Asdı, kəsdi…  
Heç özü də bilmədi ki,  
Bu həvəsdi, ya qərəzdi, –  
Vicdanına nə olmuşdu?!  
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Bir də gördü  
Yan-yörəsi ölücanlar,  
Yurd-yuvası xarabazar, 
Özü isə kor bayquşdur…  
 
Sanki bu an  
O, ayıldı daş yuxudan, – 
Ətrafına nəzər saldı,  
Qanı təzədən qaraldı: 
Gördü başı üstə duran  
Qoca bayquş qurd gözüylə  
Gizli onu verib nişan  
Öyüd verir xələfinə, 
Belə deyir dönə-dönə: 
Göz-qulaq ol bundan yalnız…  
Belələri olmasalar,  
Bil, qalarıq yurd-yuvasız… 

 
1980 

 
 

YARIMAMIŞ YARAMAZIN ETİRAFI 
 

Birinci etiraf  
Məgər sizə bəlli deyil mənim yolum?! 
Ariflərlə yoxdur aram,  
Nadanlara qurban olum. 
Qurban olum nadanlara! 
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Xoşum gəlir  
Mən onları  
Cücüləyim salım tora.  
Xoşum gəlir  
Üzdə mələk, 
Sözdə kələk,  
İşdə fitnə-fəsad olum. 
Başı kəsim pambıq ilə, 
Gözü oyum gülə-gülə,  
Bədxahlara ustad olum.  
 
Xoşum gəlir  
Ətrafımda  
Olsun hamı küt, yaramaz. 
Axı, kütün cəsarəti, fikri olmaz. 
Get deyərsən, susar gedər,  
Gəl deyərsən, durar gələr,  
Öl deyərsən, dinməz ölər.  
Aralıqda işin keçər,  
Bəxtin kəsər… 
 
Kimdən gözüm su içməsə,  
İşlərinə pəl vuraram,  
Qara yaxar, tor quraram, – 
Yediyini-içdiyini  
Eyləyərəm ağı-zəhər. 
Bəd ayaqda  
Buyruq qulu əlaltılar 
Güdazıma qurban gedər…  
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Acizləri, fərsizləri  
İlan kimi boğanam mən. 
Dağı-daşı goreşən tək  
Dəlib deşən, yıxanam mən.  
Üz deyirsən üzücüyəm, 
Kəs deyirsən kəsiciyəm,  
Hər kələkdə,  
Hər piyada  
Öz əlim, öz sözüm vardır.  
Yoxdusa da  
Ucalmağa ləyaqətim, – 
Çox zirvədə gözüm vardır. 
Lazım olan kəslər ilə  
Davranmağı bacarıram.  
Özüm kimi  
Mənsəbpərəst xudbinlərə  
Yalmanmağı, 
Şırmanmağı bacarıram. 
Biri deyir ikigözlü,  
Biri deyir dördgözlüyəm. 
Biri deyir ikiüzlü,  
Biri deyir yüzüzlüyəm…  
Qara kötük,  
Dönük, sürtük,  
Balıq qanlı,  
Qurd vicdanlı,  
Kəmfürsətəm, qərəzliyəm,  
Daha nəyəm…  
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İndi sizə aydın olur mənim yolum? 
Ariflərlə yoxdur aram,  
Nadanlara qurban olum...  
 

İkinci etiraf  
Yoxsa elə bilirsiniz  
Mən özümü tanımıram? 
Altdan-altdan gülürsünüz,  
Gülün, sizi qınamıram.  
Qınamıram,  
Çünki məni  
Tanımayan sizsiniz, siz! 
Tanısaydız  
Onda əvvəl  
Özünüzə gülərdiniz. 
Gülün, gülün…  
Mən də sizə  
Kimliyimi deyim, bilin…  
 
Mən özümü tanıyandan,  
Özümü adam sayandan  
Ürəyimdə el-obaya  
Deyiləsi söz görmürəm.  
Ötən gündən  
Geri yanda  
Bir xatirə – iz görmürəm.  
Necə dözüm bu dərdə mən?! 
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Bıçaq olub istedadlar  
Gözlərimə miltək batar,  
Boğularam xiffətimdən… 
 
Yaxşılardan hay görmədim,  
Xəbislərdir,  
Naqislərdir  

havadarım. 
Ürəyimdə qalmayacaq 
Daha mənim «arzu»larım…  
 
Birdən elə bilərsiniz: 
Özüm kimi  
Yarımamış yaramazın 
Əllərində oyuncağam? 
Ya bir qırmanc, ya şallağam?  
Yox, yox, əsla!  
Çoxdan özüm,  
Özüm atıb-itirmişəm  
Adamlığın daşını mən.  
Bir yamanam,  
Yaxşıların  
Bişirərəm aşını mən. 
İnsaf-vicdan deyiləndən  
Məndə əsər-əlamət yox.  
Qəzəbi sel ürəyimdə  
Bircə damcı mərhəmət yox. 
Məni saya salmayanı  
İlan kimi çalmalıyam.  
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Düşmən bilib dörd yanımı, – 
Hayıf, qisas almalıyam…  
Bu baş daha mənim deyil, 
Mənim deyil bu əl-ayaq. 
Bir bəlayam,  
İşim-peşəm  
Qəlb sındırıb, ev dağıtmaq…  
 
Siz də elə bilirsiniz 
Mən özümü tanımıram?! 
Acı-acı gülürsünüz,  
Gülün, sizi qınamıram.  
 

Üçüncü etiraf  
Ey…  
Sil gözünü  
Yaxşı-yaxşı bir mənə bax! 
Bircə şeyi yaxşı bil ki,  
İndən belə  
Hamı məndən dərs alacaq. 
Mənə kobud deyənlərə  
Zəriflikdən dərs deyərəm.  
Məni nadan sayanlara  
Ariflikdən dərs deyərəm.  
Bəli, bəli! 
Dərs deyərəm 
Alimlərə alimlikdən,  
Şairlərə şairlikdən, 
Böyüklərə böyüklükdən,  
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Kiçiklərə kiçiklikdən…  
Ağa qara,  
Qaraya ağ, 
Başa ayaq,  
Ayağa baş…  
Hər nə desəm, tərs deyərəm! 
İndən belə  
Hamı məni  
Yaxşı-yaxşı  
Tanımalı-bilməlidir.  
Səcdə üçün  
Hüzuruma  
Hər kəs özü gəlməlidir.  
Bu vaxtacan  
Çıxmasa da  
Bir əməlli iş əlimdən,  
Bircə yol da almamışam 
Öz səhvimi boynuma mən.  
Elə billəm  
Məndən başqa  
Hamı işi geri çəkir, 
Olub hamı sözə yatmaz,  
İş yarıtmaz,  
Hamı ziyanvericidir, 
Xudbin, naqis, qərəzçidir. 
Heç bilsəniz  
Öz işimdən  
Özüm necə razıyam mən! 
Bədxahlarım deyir ancaq  
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Minbir aşın duzuyam mən. 
Elə köntöy, yonulmamış,  
Elə sırtıq, qabayam ki,  
Hər işim, hər əməlimlə  
Gözə girən yabayam ki,  
Mənlə işin olan adam  
Gərək olsun daş səbirdə. 
Mənim kimi bir qozbeli  
Düzəldəmməz heç qəbir də! 
 
Ey…  
Sil gözünü  
Düz gözümün içinə bax! 
Bircə şeyi unutma ki, 
İndən belə  
Hamı məndən  

«dərs» alacaq!  
 

1975 
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MƏNİ DEPUTAT EDİN 
 

Şöhrətpərəstin iddiası  
 

Sən ey külli-ixtiyar! 
Söz, mənsəb sahibləri! 
Hər dərdə çarə qılan 
Sınıq qəlb təbibləri, 
Yalvarıram mən sizə!  
Siz mənə imdad edin!  
Heç olmasa Siz məni  
Buyruqqulu, əlaltı,  
İşbaz deputat edin.  
Bununla da bu məlul,  
Məchul könlümü deyil,  
Binadan uçuq-sökük  
Daxmamı abad edin.  
Mənə etimad edin!  
Əl mənim, ətək sizin,  
Acın bağlı baxtımı, 
Qurun şöhrət taxtımı,  
Bu sadiq bəndənizin  
Könlünü gülşad edin.  
Olum toy generalı,  
Məclislərin maralı,  
Yuxarıya keçəndən,  
Yağlı tikə seçəndən.  
Nə havanı çalsanız  
Canı-dildən oynaram.  
Nə hoqqa çıxarsanız  
Bir möcüzə sayaram.  
Qul desəniz qul ollam,  
Çul desəniz çul ollam...  
Təki Sizə xoş olsun.  
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Sayənizdə gördüyüm  
Günlər mənə nuş olsun!  
Aramızda yaransın 
Ağa-nökər hörməti.  
Yaradan çox görməsin  
Bizlərə bu adəti...  
Olmuşları unudum,  
Tamam ayrı yol tutum.  
 
... Mən bu ümdə arzuma  
Yetəcəm əvvəl-axır.  
Yerdə məni görən yox,  
Haqq payımı verən yox.  
İşdə şeytan əli var,  
Əsl iblis feli var,  
Bəs göylər hala baxır?! 
 

 
 

MƏNƏ VƏZİFƏ VERİN 
 

Karyestin iddiası  
 

Siz ey hal əhliləri,  
Mərhəmət mərdanları,  
Bağlı qapılar açan  
Səxavət sübhanları,  
Məyər siz görmürsünüz  
Mən vəzifə düşgünü,  
Var-dövlət hərisiyəm,  
Eyş-işrət olüsüyəm,  
Şan-şöhrət dəlisiyəm?!. 
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Mənə vəzifə verin  
Bir gün doğsun üzümə,  
İşıq gəlsin gözümə,  
Ağlım gəlsin başıma. 
Baxım yeni zənn ilə  
Yarıma-yoldaşıma. 
Açılsın əlim-qolum.  
Bircə anın içində  
Bir nadir sima olum,  
Quş kimi açım qanad,  
Üzümə gülsün həyat. 
Düzəldim qamətimi.  
Hər köhnə adətimi  
Oturuş-duruşumu,  
Yerişimi dəyişim.  
Hər sözə ağız büzüm  
Dost-tanışla əyişim.  
Mənə vəzifə verin  
Ən yağlı-buğlusundan,  
Ən dadlı-duzlusundan,  
Yeyim-içim, ennənim,  
Piylənim-şirələnim.  
Qızarım pazı kimi.  
Qaz kimi qürrələnim,  
Şeşələnim-şellənim,  
Havalanım-yellənim,  
Özümü elə dartım,  
Elə işvə-naz satım,  
Süzdürdüm göz-qaşımı,  
Dimdik tutum başımı  
Xanı xoruzu kimi. 
Biri, beşi az olar, 
Bütün vəzifələri  
Bəlkə verəsiz mənə. 
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Onları yağ-bal kimi 
Təpim ac gözlərimə. 
Yığım öz ətrafıma  
Zövqümə uyğunları,  
Peysəri yoğunları,  
Əyini qalınları,  
Beyini yalınları. 
Şit, hərzə yaltaqları, 
Küt, kölə maymaqları. 
Manqurd danabaşları, 
Müti qaravaşları.  
Bozqır bədsifətindən 
Zəhrimar yağanları.  
Bulanlıq sular kimi  
Kinli, lal axanları. 
Qaraqabaq, acıdil,  
Kəc, yerəbaxanları. 
Olsa önünə çıxan, 
Ağ-bozuna baxmadan  
Burğun tək vuranları,  
Sel kimi atıb-tutub  
Daşlara çırpanları.  
Hər işdə öz xeyrini, 
Nəfini güdənləri. 
Şeytana papış tikən  
Goreşən gödələri. 
Gördüyünə göz dikib  
Marıtda duranları. 
Bir tula payı üçün  
Boynunu buranları. 
Salıb girəvəsinə  
Tutduğunu gəmirən,  
Al qanını sümürən 
Ləlöyün sümsükləri. 
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Üzündə üz qalmamış  
Qılquyruq ütükləri, 
Sırtılmış sürtükləri. 
Bağ-bağçada bülbülü,  
Qumrunu daşa basan,  
Qarğa qarıltısına,  
Ayı anqırtısına  
Heyrətlə qulaq asan  
Ləbbəyk deyənləri.  
Naqqalı öyənləri.  
Simasız düşükləri,  
Məsləksiz dönükləri…  
 
Hikkəylə dolum-daşım,  
Hər səddi-həddi aşım.  
Kor atımı köndələn  
Hara gəldi çapım mən. 
Gözüm görüb seçməsin 
Ayağımın altını.  
Xəyalım seyr eləsin  
Göyün yeddi qatını. 
Quzğun tək qanad açım,  
Ağzımdan od püskürüm,  
Gözümdən alov saçım.  
Hər sözüm neştər olub  
Ox tək keçsin qayadan. 
Şəstimə heyrət edib  
Məəttəl qalsın Yaradan. 
Axır ki mən də çıxım 
Bu pasaqlı qınımdan – 
Ovxarlanım – parlayım,  
Əsim-coşum, gurlayım, – 
Zəhmimdən tir-tir əssin  
Ötüb-keçən yanımdan...  
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İlk hədəfim olsunlar 
Gözləri kölgəlilər,  
Vicdanı ləkəlilər,  
Haramzadə harınlar, 
Qabağından yeməyən  
Dadamal dikburunlar, 
Kefi-damağı sazlar, 
Əlləm-qəlləm işbazlar… 
 
Onları birər-birər 
Süzgəcimdən keçirim.  
Öz əlimin suyunu  
Hər birinə içirim.  
Dözməyib qapazıma,  
Getsinlər güdazıma...  
 
Öz qul-becələrimi  
Hər yetənin üstünə  
Köpək kimi hürdürüm.  
Başına torba salıb  
Dağa-daşa sürdürüm. 
Hərifə meydan verim,  
Namərdi başa çəkim.  
Arifi peşman edim,  
Comərdi şişə çəkim.  
Qoymayım qabağımda  
Kim isə əl tərpədə,  
Söz deyə, dil tərpədə... 
 
Gözüm harda nə gördü  
Ağ-bozuna baxmadan  
Keçirim öz cəngimə – 
Tezcə özəlləşdirim – 
Özümünküləşdirim!  
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Axır ki mən də olum  
Cah-cəlallı bir azman!  
Əsl sahibi-zaman!  
Sonra da harda gəldi 
Güc verim öz əngimə  
Ədalətdən dəm vurub  
Haqqı elə boğum ki,  
Az-çox ağlı kəsəni  
Elə vurum-yıxım ki,  
Mənim hər iddiamı  
Qoy görüb-bilsin hamı! 
 
Əbləhlərin gözündə  
Dönüm şiri-aslana!  
Mədahların sözündə  
Çevrilim bir dastana,  
Elə qalxım ucalım  
Yerdən-göydən bac alım, 
Elə havalanım ki, 
Məndən qeyri dünyada  
Fövqəlbəşər olmasın! 
Mən olan ucalıqda  
Ay nədi, ulduz nədi, – 
Günəşə yer olmasın! 
 
Müxtəsəri – kəsəri,  
Mənə vəzifə verin!  
Mən kiməm, nəkarəyəm – 
Bunu siz onda görün!  
Barı, qoy indən belə 
Düşüm ağıza-dilə, 
Çatım son muradıma:    
Haqq yetişsin dadıma,  
Son qoyum sinəmdəki  
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Bu xəffətə – sükuta,  
Bircə anın içində  
Dönüm qara buluda,  
Şimşək tək elə çaxım,  
Yer-göyü elə yaxım – 
Vay-şivən qoparım ki, 
Əlamanda olanın 
Küməsini dağıdım!  
Dağ çəksin sinəsinə 
Qoy hər kəsin dağ adım!.. 
 
Vəzifənin qanadı, 
Simruğu, Qıratı var. 
Hər anın şövkət-şanı, 
Hər günün büsatı var. 
 
Təki eşidin məni  
Mənə vəzifə verin!  
Dediklərim nədir ki,  
Nə oyunlar oynayıb,  
Nə qazanlar qaynadıb,  
Nə fellər uyduracam – 
Bunu siz onda görün!  
Təki eşidin məni – 
Mənə vəzifə verin.. 
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ŞÖHRƏT DİLƏNÇİSİ 
 

Bir şair var idi,  
Şeir yazardı,  
Bu yolda yolunu tez-tez azardı…  
Hərdən yel verərdi tülkülər ona,  
Tərif yayılardı yağtək canına:  
Eh, sənin yanında Nizami kimdir,  
Füzuli nəçidir,  
Nəsimi kimdir?  
Şeirin, sənətin badı çıxıbdır.  
Vaqifin, Vurğunun adı çıxıbdır.  
Bu günün şairi sən olmalısan,  
Ən böyük ad-sanı sən almalısan… 
 
Belə yellədilər tülkülər onu,  
Felləyib sınağa çəkdilər onu,  
Düşdü təzə dərdə alayarımçıq, 
Olan ağlını da itirdi yazıq.  
Bütün şairlərə nifrət eylədi,  
Bütün «mahirlərə» ölüm dilədi.  
Dedi: bu aləmə səs salmalıyam, – 
Onlar qırılmalı, mən qalmalıyam. 
Adamlar önümdə qul olmalıdır, 
Hamı mən dinəndə lal olmalıdır.  
Əli qələm tutan,  
Təzə dil açan…  
Atıb öz işini  
Hər səhər-axşam  
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Ancaq məndən deyib danışmalıdır, 
Hamı mənim üçün çalışmalıdır. 
Bu dünya-aləmə səs salmalıyam,  
Bu günün şairi mən olmalıyam!  
 
O, belə sevdaya düşəndən bəri  
Baş-ayaq eylədi bütün işləri. 
Gecələr yatmadı, yuxusu qaçdı. 
Gündüzlər düz yolda yolunu çaşdı. 
Bilmədi dostu kim, düşməni kimdir. – 
Yerinə xəcalət çəkəni kimdir. 
Onun işi-gücü öyünmək oldu,  
Kiminsə dalınca deyinmək oldu.  
O, dovşan gözünə şir tək göründü, 
Aslanın önündə quzuya döndü. 
Cücə tək büzüşüb qanad istədi,  
Saman çöpündən də imdad istədi.  
 
Fəqət ona məhəl qoyan olmadı,  
Bir duyan olmadı, bilən olmadı  
Niyə belə hala salır özünü  
O şöhrət düşgünü, ad-san düşgünü. 
Anlayan olmadı, duyan olmadı –  
Müti ürəyindən fironluq keçir…  
Osa dilənçidir, əsl dilənçi…  

 

1982 
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BİZ BELƏ DEMƏZDİK… 
 

… Bir güləş oğlandın,  
Günəş oğlandın, 
Hər yerdə,  
Hamıyla sən canhacandın,  
Arzundu, eşqindi bu elə xidmət… 
Vəzifəyə keçən ilk gündən, fəqət,  
Getdi güləşliyin  

lal-dinməz oldun,  
Niyə? Bilmirəm.  

Xeyir-şər yerində görünməz oldun, 
Niyə? Bilmirəm.  

Xəbislik, lovğalıq qurutdu səni. 
İnsanlıq, mərhəmət unutdu səni.  
Böyük bir hikmət də çıxdı yadından –  
El gözü tərəzi,  
El sözü mizan, – 
İnsanı qiymətə mindirəndir o,  
İnsanı qaldıran, endirəndir o… 
… Yoxsa düşünürsən:  
Bir elə «peyk»sən,  
Daha yerə deyil, göyə gərəksən. 
Bir vaxt insanlardı dövrəndə sənin,  
İndi ulduzlardır söz, sir həmdəmin.  
Bilsən də özünü orbitdə, ancaq  
Aləm gözlərində olub baş-ayaq.  
El bu yanda qalıb,  
Sənsə o yanda.  
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İki sən yaranıb dönük vicdanda: 
Biri o pillədə qalmaq xətrinə,  
Həmişə diqqətdə olmaq xətrinə 
Düşünüb-daşınıb yollar axtarır,  
Sığınmaqdan ötrü kollar axtarır.  
O biri gözünü dikir gözünə,  
Səhvini şillə tək çəkir üzünə…  
 
İki sən önündə indi qulmusan?! 
İki sən əlində sənsiz qalmısan.  
Özün-özün ilə çək-çevirdəsən, 
Bilmirsən göydəsən, yoxsa yerdəsən. 
Özündə gəzirsən özünü indi,  
Daha səni tapmaq sənə çətindi.  

 
1972 

 
NİGARANÇILIQ 

 
Nə zamandır  
Başsız qalan bir idarə  
Nigarandır.  
Hamı işlə maraqlanır. 
Şəxsi işlər varaqlanır…  
Gündə bir ad  
Pıçıltıyla girib çıxır qulaqlara. 
Söz qopdumu bir dodaqdan 
Şüşə qab tək  
Çiliklənir para-para.  
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Bəzən açıq söhbət olur: 
– «M» birinci namizəddir, 
– «N» haqda da söhbət gedir, 
– Yox, deyəsən, «P» olacaq…  
Baş hərflər olub mayak 
Neçəsinin ümidini alışdırır,  
Neçəsinin xəyalını qarışdırır…  
 
Namizədlər itiləyir iştahını, 
Bəziləri  
Qabaqcadan xəlbirləyib dörd yanını  
Ölçüb biçir: 
Təzə işə başlayantək  
Hansı kütü yapsın hara?! 
Hər birinin ürəyində  
İşə keçir cırcırama,  
Qarışqanın canı çıxır  
Əvvəlkitək öz yerində … 
Nə zamandır  
Başsız qalan bir idarə  
Nigarandır.  
Hamı işlə maraqlanır,  
Şəxsi işlər varaqlanır…  

 
1967 
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GÖRMƏMƏKDƏN… 
 

Sən də,  
Mən də  
Ədalətdən dəm vururuq. 
Onda,  
Bunda  
Eyib, günah axtarırıq. 
Gözümüzün qabağında  
Hər nə olur  

görməyirik.  
Yaxşı şeyə göz yumuruq,  
Pisə  

fikir verməyirik. 
Görməməkdən, bilməməkdən 
Vicdanımız  

gözsüz olur. 
Ürəyimiz  

sözsüz olur…  
1965 

 
QƏBUL GÜNÜ 

 
Rəisi görmək olar?  
– Olmaz! 
Duruxdum bir az: 
– Niyə ? 
– Məşğuldur,  
Qəbul günü gəl! 
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Baxdım meşin qapıya:  
Həftədə bir gün, iki saat. 
Qaldım mat.  
Əlacsız döndüm geri, 
Qəbul günü getdim.  
Katibə iftixarla,  
Dağ yıxacaq vüqarla  
– İclasdadır! – dedi. 
Bir ona baxdım, bir yerə. 
Xəyalım sürüklədi məni  
Hələ  
Gəlib gedəcəyim günlərə…  

 
1967 

 
RİYAKAR 

 
O elə dayanar,  
Elə durar ki,  
Gözü  
kin püskürər  
Şahmar ilan tək.  
Üz-gözünü elə qırışdırar ki,  
Sanarsan  
qaşları düyün düşəcək. 
Yüksək əməllərdən  
söz salar hərdən,  
Görərsən 
söhbəti,  sözü boyadır.  
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Bulud simasında  
seyrək görünən, 
Təbəssüm riyadır,  
Gülüş riyadır. 
Kənardan zahiri göz qamaşdırar,  
Bir az yaxın getsən səni çaşdırar.  
Sevər yarasa tək qaranlıq olsun,  
Sular da həmişə bulanlıq olsun…  

 
1966 

 
XÜDBİNƏ 

 
Buluda bənzərsən, qara buluda,  
Dağlar da dözəmməz belə sükuta.  
Gözümü çəkməyib bir an üzündən 
Qəzəb yağmurunu gözləyirəm mən. 

 
1966 

 
BİLMİRİKMİ 

 
Birisinin nahaq işi  
Sərhəd keçib,  
Sədd aşanda,  
Əmi, dayı sayəsində  
İşbilməzlər  
Qarışqa tək  
Vəzifəyə daraşanda  
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Gözümüzü yumuruqsa,  
Dilimizi qısırıqsa,  
Səsimizi kəsiriksə,  
Bəxtimizdən küsürüksə,  
Onda nədən  
Onun-bunun qarasınca 
Küt baltanı alıb ələ 

«qaya» çapıb,  
«dağ» yarırıq?! 

Bilmirikmi  
bu «qeyrət»lə,  
bu «cürət»lə 

Yaş çırpı tək  
Özümüzü doğrayırıq?! 

 
1968 

 
ZƏNGLƏ 

 
Məktəbi  
Zənglə bitirmisən,  
Könlün istəyən işə  
Zənglə girmisən.  
Atanın, ananın  
Ərköyün oğlusan. 
Deyirəm bəlkə də  
Anadan elə sən  
Zənglə doğulmusan! 
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Yeməyin zəngdir,  
İçməyin zəngdir,  
Gəzməyin zəngdir! 
Bu zənglər  
Bəşərin canına  
Daraşan  
XƏRCƏNGDİR!..  

 
1967 

 
NƏ BORCUMA 

 
Karyeristin monoloqu 

 
Hələ ki bu vəzifədə  

bilən yoxdur iç-üzümü,  
Bir yol tapıb böyüyümə  

sevdirirəm mən özümü. 
Xırda-xuruş işçilərə  

turşuduram üz-gözümü,  
Onlardan bir xeyir gəlmir  

axı, mənim bu ovcuma,  
Ölən-ölsün, qalan-qalsın,  

əşi, mənim nə borcuma! 
 
İndən belə neyləyirəm,  

qoy dost dönüb yadım olsun,  
Beş-on nəfər arasında  

təki yerim, adım olsun. 
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Löyün-löyün xörəklərdən  
damağımda dadım olsun.  

Görsəm biri odda yanır,  
inan, gəlməz heç vecimə. 

Ölən-ölsün, qalan-qalsın,  
əşi, mənim nə borcuma! 
 

Gecə-gündüz arzularam  
təki pulla cibim dolsun.  

Eşitmək də istəmirəm  
qalan işlər nolur-olsun. 

Evlər uçsun, yol dağılsın,  
bağça-bat da solur-solsun. 

Bunlar soğan doğrayammaz  
əsla mənim sevincimə. 

Ölən-ölsün, qalan-qalsın,  
əşi, mənim nə borcuma! 
 

Təsadüfən yolum düşsə  
uzaq kəndə, ya şəhərə,  

Maşınımdan düşərəm ki,  
ayağım da dəysin yerə?! 

Tanış-biliş qabağımda  
qoy başını əysin yerə,  

Həsəd çəkib qibtə etsin  
bu günümə, bu gücümə.  

Həyatımdan çox razıyam,  
başqaları nə vecimə. 

Ölən-ölsün, qalan-qalsın, 
axı, mənim, nə borcuma! 

1967 
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SƏN DÜNƏN, BU GÜN 
 

Dünən hamı üçün adidən adi  
Fağır bir adamdın gözəgörünməz.  
Dünən birdən sənə iş tapşırıldı, 
Dünən sən kimisə eylədin əvəz. 
 

Yetişdi əlinə kiminsə əli,  
Kiminsə kölgəsi üstünə düşdü. 
Dünən birdən-birə açıldı dilin,  
O qara kölgə də sandın Günəşdir.  
 

Dünən sanki birdən doldun kamala,  
Ağılsız göründü çoxu gözünə. 
Tutdun onu-bunu sorğu-suala,  
Sən yol da göstərdin gündə yüzünə. 
 

Sənin qabağından söz qaytaranlar,  
Sənin qabağında susanlar oldu.  
Sənin arxan ilə qeybət qıranlar, 
Kölgəni asanlar, kəsənlər oldu.  
 

Qəlbdən sevməsən də bircə adamı,  
Qayğıdan, hörmətdən danışdın bəzən. 
Sən elə bildin ki, səhv edir hamı,  
Hamının işini sənsən düzəldən. 
 

Sənə haqq verirəm bu işdə bir az,  
Eşit, gör ürəyim nə deyir sənə:  
Öyünməyə tamam haqlıdır palaz,  
Əgər salınıbsa xalı yerinə!  

1967 



 303 

MÜASİR TÜFEYLİLƏRİ MONOLOQU 
 
I 

– İşimiz? 
– İşsizlik! 

– Gücümüz?  
– Gücsüzlük! 

– Sözümüz? 
– Sözsüzlük! 

– İzimiz? 
– İzsizlik! 

– Yaşarıq…  
– Arzusuz! 
– Duyğusuz! 
– Qayğısız! 
– Şən, azad! 
– Pəh-pəh! 
– Nə gözəl həyat!.. 

 
II 

– Ev işini anam görər,  
Çöl işini atam görər,  
Sanmayın ki, iş bilməzəm, 
Bir haya, karə gəlməzəm.  
Kirpiyimi göy boyaram,  
Dırnağıma lak qoyaram,  
Oturanda vist oynaram,  
Duranda tvist oynaram… 
– Çaqqı-çıraq!.. 
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Daşı daşa vur, oynayım, 
Qab-qaşığı qır, oynayım, 
Şaqqanaq çək gül, oynayım,  
Lap ağla, hönkür, oynayım,  
Təki, təki səs eşidim!.. 
– Dappı-dram!.. 
İlan kimi qıvrılaram –  
Qanım coşar, başım axar.  
Çaqqıltılar dumanında  
Ağlım itər, huşum axar!..  
– Caz, caz!.. 
Çığır, cırılsız boğaz. 
Çıxsın boğuq bir qışqırıq, 
Gəlsin vəhşi bir fışdırıq… 
– Taqqı-tırıq!.. 
Daşı daşa vur, oynayım,  
Qab-qaşığı qır, oynayım,  
Bir evi uçur, oynayım!.. 
– Heç gözümə görünməsin 
Qoy nə iş-güc, nə düşüncə!.. 
– Bu günüm də qurban olsun  
Bu fərəhə  
Bu sevincə!..  

 

III 
Biz beləyik,  
Nə ağıllı, nə dəliyik. 
Yarı adam, yarı xoxan, 
Cin-şayətin, əcinnəyik,  
Daha nəyik…  
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Harda gəldi cik-bikləşib 
Yerli-yersiz qırıldarıq,  
Diş ağardıb hırıldapıq…  
Mərəzimiz –  

boşboğazlıq, 
Marağımız –  

hoqqabazlıq …  
Dünya gəlməz eynimizə,  
Heç nə girməz beynimizə. 
Görən deyər bizdən olmaz –  
Hikkəsi çox, əməli az…  

 
1967 

 
QUZU BAXIŞLI TÜLKÜ 

 
Baş-ayaq eyləyib bütün işləri  
Müdir çıxarmışdı haldan sədiri.  
Axırda əsəbi gətirmədi tab,  
İclasda onunla çəkdi «haqq-hesab». 
Bükdü ətəyinə abrını onun,  
Qazdı öz əliylə «qəbrini» onun.  
Hamı dedi daha onunki bitdi, 
Qan soran zəlinin biri də getdi…  
 
Arada müdirə veriləndə söz –  
Sədrinin önündə dayanıb dümdüz 
Baxdı quzu kimi onun üzünə,  
Ehmalca başladı «ürək» sözünə: 
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Çox haqqında dedi hörmətli sədr,  
Bizim barəmizdə görülən tədbir  
Mən elə bilirəm çox yumşaqdır,  
Bu, bizə çox böyük dərs olacaqdır! 
Hələ bizi belə duyan olmayıb,  
Səhvimizi belə deyən olmayıb. 
Sözünüz sinəmə yağ tək yayıldı, 
Elə bil yuxudan indi ayıldım.  
Necə şirin-şirin söydünüz bizi!  
Necə incə-incə döydünüz bizi! 
Söy, söy, bizi söyən dilinə qurban!  
Döy, döy, bizi döyən əlinə qurban! 
Bəlkə hərəkətə gələ beynimiz! 
Çalışıb doğruldaq etimadı biz …  
Deyərək irişib baxdı ətrafa.  
Sədrsə bəlkə də yüzüncü dəfə  
Əlini hiddətlə  çırpdı stola:  
– Yoldan filankəsov, gəlin düz yola! 
Bu sizə sonuncu xəbərdarlıqdır! 
 
Hamı bir-birinə heyrətlə baxdı: 
Şələ quyruğunu o, incə-incə  
Qapı arasından çıxartdı necə!.. 

 
1975 
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HƏR ŞEY İSTƏYİRƏM … 
 

Bir şairin dilindən 
 
Bəzi tay-tuşumun bəxti gətirir,  
Onlarçın hər şeyi allah yetirir. 
Təzə xam xəyala, sevdaya düşən  
Görür hasil oldu qəlbindən keçən. 
Bəs mənim?.. 

Nə vaxtdır hay-həşirdəyəm, 
Döyüşdə, vuruşda, çək-çevirdəyəm. 
Səmərə verməyir, fəqət, bu cəngim,  
Məndən uzaq qaçır şöhrət çələngim. 
Nə vaxtdı özümü didib yeyirəm,  
Nə vaxtdı hayqırıb «Vətən» deyirəm! 
Tərənnüm edirəm mən öz xalqımı. 
Bəlkə verən oldu mənim haqqımı… 
Məndən soruşmayın haqqımı əsla! 
Onu bilən yoxdur əslinə qalsa…  
 
Kimdi bu dünyada haqqını alan? –  
Arxası, köməyi, qılığı olan! 
 
Kim deyir düşməyib dillərə şeirim?! – 
Sənət aləmində vardır öz yerim! 
 
Mən özüm bilirəm öz qüdrətimi! 
Mən özüm görürəm öz şöhrətimi! 
Fəqət, görməyirlər xəbislər bunu,  
Bir para kəmfürsət naqislər bunu.  
Niyə medal alan pambıq yığandır? 
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Mal-qoyuna baxan, inək sağandır?.. 
Bəs mənim sinəmin ordeni hanı? 
Kimdir ədalətin qiymət qoyanı? 
 
Mən gözü tox idim otuz yaşımda,  
Qəribə sevdalar vardı başımda.  
İndi dövran keçib, zaman dəyişib,  
Çoxuna həddindən artıq pay düşüb.  
Bəs mənim adımı anmırlar niyə? 
Məni öncül şair sanmırlar niyə? 
 
Gündüzlər özümü tox tuturam mən,  
Gecələr ixtiyar gedir əlimdən.  
Bu fikir ilantək gəzir başımda: 
Hər şey istəyirəm mən bu yaşımda!.. 
 
Bəzən istəyirəm: yeyərək arı,  
Şöhrət nuru saçan o medalları  
Kiminsə köksündən qoparıb qaçam,  
Taxıb öz  sinəmə göylərə uçam.  
Baxmayam yamanın-yadın sözünə –  
Qəhrəman adını verəm özümə! 
Həyatda hər işin var öz səbəbi.  
Elə qəzəbliyəm, elə əsəbi,  
Məhəl qoymayıram yaxına-yada. 
Şair Bəxtiyarın kəlamına da  
Hətta əlavə var: 
Bir ondan razıyam ki,  

Hamıdan narazıyam!  
Tək özümdən razıyam! 

1985 
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BİZ 
 

Həpəndin etirafı 
 

Ayrı fərasətdi sevib-sevilmək,  
Yaxşının, yamanın təhrini bilmək.  
Hardasa ölçülüb-biçilmişləri,  
Sayılı qoz kimi seçilmişləri  
Fərqinə varmadan seçənlərik biz. 
 
Oturub durmarıq öz ağlımızla,  
Düz gedə bilmərik haqq yolumuzla. 
Xəlvətdə bir xəbis bizə nə verdi – 
Dirilik suyudu, yoxsa zəhərdi – 
Yumub gözümüzü içənlərik biz. 
 
Bilmərik dövranın səfası nədir,  
Ağrısı-acısı, cəfası nədir.  
Hardan işıq gəlir, hardan şər-xəta,  
Necə gəlmişiksə bu boz həyata  
Elə də dünyadan köçənlərik biz …  

 
1990 

 
 



 310 

ALİ HƏZRƏT PULDU QANUN 
 

Haramxorun etirafı 
 

Qafil, söylə, bilirsənmi 
bizdən ötrü nədi qanun? –  
Kimimizə kağız üstə cızma-qara, 
Kimimizə bir girəvə, hiylə, oyun…  
Fəqət heç vaxt biz onunla  
Bir dil tapıb gəlməmişik bir araya. 
Bərkdə-boşda el yolunda  
durmamışıq bir sıraya. 
Lakin hər an  
ən kəsərli silah kimi  
əl atmışıq şəstlə ona.  
Ovxarlayıb çevirmişik  
bir Demokl qılıncına. 
Niyyətimiz olub ancaq  
vurub yıxmaq, çalıb çapmaq…  
Çünki yaxşı bilirik ki, ta binadan  
bu dünyanın mayası pul, şahı puldur.  
O həzrətin hüzurunda  
hamı aciz qara quldur. 
O qüdrətdə,  
O xilqətdə 
Əzrailin məkri, xofu,  
Cəbrailin hikməti var.  
Onun əzmi, hökmü ilə  
Cəhənnəmi Cənnət edib,  
Əsrin sirli boxçasını açmaq olar…  



 311 

Bu aləmi öz istəyi, təbiriylə  
O, həm quran, həm yıxandır.  
Üzümüzə Şeytan kimi gülümsəyən, 
İblis kimi sərt baxandır. 
Deyin görüm bu mötəbər 
mənsəb, sərvət sahibləri olan yerdə  
nəkarədi qayda-qanun?! 
O azmanır qabağında  
heç çıxarmı səsi-ünü, hənri onun?! 
Məyər bunu kim bilmir ki,  
O təpərsiz, 
Küt, kəsərsiz,  
quru ayın-oyunları 
Ordan-burdan çırpışdırıb  
biz yazmışıq,   

biz yazırıq?! 
Ağılımız kəsəndə də  
biz pozmuşuq,  

biz pozuruq?!. 
Bu vaxtacan bilməmişik,  
İndən belə heç bilmərik  
haqq-ədalət, vicdan nədir. 
Pul tacidar olan yerdə  
başqa zadlar nəmənədir?!. 
Vay o gündən o sərvinaz  
Bizdə küsə, üz döndərə, 
Özgəsinə könül verə…  
Aman, Allah, onda görən  
heç olarmı bizə, barı,  
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üzəvari salam verən?!. 
Yox, buna mən inanmıram! 
İnanmarıq bizlər buna –  
O dildarın yoxluğuna! 
Biz istərik o müşkbar 
hər vaxt, hər an  

var olsun, var! 
Biz də fəda olaq ona! 

 
Nə yaxşı ki, bu gedişdə.  
Çək-çevirli bu gərdişdə  
Bizik öndə, bizik sərvər.  
Nə qədər ki, bizimlədir  
hökmü-zaman o hünərvər,  
O qoymayıb, qoymaz yenə  
ruzigarın səmum yeli  
əsə bir də bizə sarı,  
Soldura bu gülbaharı… 
 
Nə yaxşı ki, bu dünyanın  
Mayası pul, canı puldur! –  
O həzrətin hüzurunda  
hamı kölə, hamı quldur! 
Nə yaxşı ki, hər məqamda  
Odur bizə arxa, pənah, 
Olar yenə, inşallah!.. 
 

2008 
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GƏRƏK HAQQIN OLA 
 

Dərdməndin etirafı  
 

Qafil, bilirsənmi nə şansdı ad-san?! 
Sən hardan, kimlərdən, nə ovqatdasan? 
Nə qədir-qiymətdə, nə urvatdasan? 
Nəyə çatır haqqın sənin?.. 
 
Burda dil tərpədib söz deməyə də,  
Baxıb hərzəkara göz döyməyə də,  
Köksünü ötürüb qəm yeməyə də  
Gərək haqqın ola sənin…  
 
Burda dağda-daşda sürünməyə də, 
Qurd-quşun gözünə görünməyə də,  
Dumana-çisginə bürünməyə də  
Gərək haqqın ola sənin… 
 
Nərin qoltuğunda dolanmağa da,  
Şirə səcdə  edib yalmanmağa da, – 
Qabağında quyruq bulamağa da  
Gərək haqqın ola sənin… 
 
Burda əl-ayağa dolaşmağa da,  
Sinəndə dərd dağı dağ aşmağa da,  
Başına dələndən baş açmağa da 
Gərək haqqın ola sənin…  
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Burda hər şey çoxdan pay-puş edilib,  
Hamı ovsunlanıb bihuş edilib  
Eniş də çıxılmaz yoxuş edilib…  
De, qalıbdı haqqın nəyə?.. 
 
Bu xiffətlə ha bax göyə,  
Gör ordan nə səs gələcək?! 
Ordan baxıb rişğənd ilə  
Hansı cin-şeytan güləcək?! 
Daha hansı  sifətini  
Göstərəcək çərxi-fələk?! 
 
Hansı ağır ayaq altda  
Tapdanacaq halal haqqın?! 
Daha hansı bədiqbalı  
Bəxş edəcək qara baxtın?!. 
 
Ürəyini yeyə-yeyə 
Bu nisgillə ha bax göyə,  
Gör, ordan nə səs gələcək? 
Ordan baxııb acı-acı  
Bizlərə kimlər güləcək?! 
Bu bəlalı başımıza  
Daha nə, nələr gələcək?! 
Bizə kim, kimlər güləcək?!. 
 

19 yanvar, 1993 
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BİR MƏCLİSDƏ 
 

Bir məclisdə bu gün yenə  
Neçə-neçə mənsəb, imkan sahibləri,  
Gizli, sirli sövdələşmə,  
Alış-veriş qalibləri  
Buyur-buyur, gəlhagəllə  
Keçdilər yuxarıbaşa. 
Körüklənən ocaq kimi  
Parıldadı yandı gözlər,  
Hal-əhvallar durulduqca  
Rəngdən-rəngə çaldı üzlər,  
Zor kişilər gəldi coşa,  
Cingildədi zər qədəhlər,  
Doldu-boşaldı ürəklər,  
Məddahlığın vaxtı çatdı. 
Hərə bir cür dona girib  
Ət ürpərdən söz fırlatdı.  
Başdakılar yaranmağın,  
Sarmaşıq tək bir-birinə sarılmağın  
Şit-şorunu çıxartdılar. 
Kimi şiri-nərə döndü,  
Kimi oldu məsdi-xumar. 
Birdən biri dik atılıb, çəpik çalıb  
Xoruz kimi qaqıldadı,  
O birisi qiyyə çəkib  
İldırım tək şaqqıldadı. 
Yan-yörədə çoxu çaşıb  
Heyrət ilə pıqqıldadı…  
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Vaxt ötdükcə beyin qızdı, ağıl azdı,  
Yer-göy dəydi bir-birinə,  
Ağ süfrədən al qan kimi  
Şərab… axdı su yerinə …  
 
O məclisdə öyülməyən,  
Haqqında söz deyilməyən  
Bir mən oldum,  
Bir də başdan qara baxtım. 
Düşüb yenə  
Ürəyimin qəm selinə  
Heç bilmədim hara axdım…  

2009 
 

DÜNYA DÜZƏLƏN DEYİL 
 

Harda aş orda baş olan tülüngü 
Gözə tez görünər, çəkilər başa.  
Marıtda durmasa bilir ki tülkü  
Tuş gələr qəfildən atılan daşa. 
 
Uyub şər felinə bu dövrü-zaman,  
Yalana köklənib tar-kaman indi.  
Muğam da yalandan edir ah-aman,  
Doğru söz söyləmir bir insan indi. 
 
İblis xislətlərin fəsadı ilə  
Kütlə tülküləşir-tülüngüləşir. 
Göylərin yerlərə qadası ilə  
Aləm cılızlaşır, dövran dəyişir. 
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Artıq bu dünyanın xəzan çağıdır,  
Eldə yaxşı nə var solur-çaralır.  
Yolçunun yolunu azan çağıdır,  
Hara baxıramsa gözüm qaralır. 
 

Bu dərdi deməklə, bil, ey dilizar,  
Bu dünya bir daha düzələn deyil.  
Bizdən üz döndərib külli-ixtiyar,  
Onunla bizimki düz gələn deyil. 

1989 
 

AMANDI 
 

Bir vaxt bizim kimi adi adamdın,  
Bir gün düşdün yada, açıldı baxdın, 
Çəkildin irəli, başda baş oldun.  
Bir anda üzü boz, qəlbi daş oldun.  
Sənə yox, daşlara yazığım gəldi. 
 

Ətrafın, mühitin, havan dəyişdi, 
Gediş-gəliş yerin, yuvan dəyişdi.  
Daha gen açıldı qolun-qanadın, 
Bizə yuxarıdan aşağı baxdın.  
Döndün el-obada bir qara yelə –  
Əlinlə, dilinlə, bəd əməlinlə  
Kəsilən başlara yazığım gəldi.  
 

Amandı, namərdə meydan verməyin,  
Görməmiş nankora üz göstərməyin! 
Aləm qara geyər, el batar yasa  
Vaxtında bu dərdə əlac olmasa…  

1992 
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BİZ Kİ ƏSL MÖCÜZƏYİK… 
 

Dərdməndin etirafı 
 

Dünyada nə baş verir? 
Soruşaq bunu kimdən?! 
Suallar da dərd kimi  
Çoxalır günü-gündən. 
Əlimiz işdən qalır,  
Beynimiz düşüncədən.  
Eynimiz də açılmır  
Mənəvi işgəncədən…  
Elə bil ağlımızı  
Başımızdan alıblar, – 
Əlimizə daş verib,  
Yer-yerdən dəhmərləyib 
Bizi bir-birimizin  
Üstünə qaldırıblar. 
Atın, vurun deyiblər  
Hər yetənin başına – 
Öz bacı-qardaşına… 
 

Bilənlər yaxşı bilir  
Biz bu işdə bir canıq. 
Yad çalan havalara  
Tez yellənib uçanıq. 
Təki bir fitva verən,  
Bizi küyləyən olsun.  
Şənimizə uymayan  
Mədhiyyə deyən olsun. 
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Biz də coşub qabaraq,  
Bir tozanaq qoparaq,  
Tutaq bir-birimizi  
Daş-kəsək atəşinə. 
Yeni oyun-fel qataq 
Zamanın gərdişinə…  
 

Bu hikkə, bu hökm ilə  
Biz ki belə daş atan,  
Belə baş yaranlarıq,  
Özümüz özümüzün  
Qəsdinə duranlarıq,  
Gərək bir gözmuncuğu  
Asaq ki sinəmizdən,  
Tanrı qorusun bizi  
Pisgözdən, bədnəfəsdən…  
 

Gedib uzaq ellərdə  
Şeytana daş atanlar, 
Ağyalana su qatıb  
Mətah kimi satanlar – 
Düzü əyri yozanlar,  
Haqqa quyu qazanlar  
Alsın bu dərsi bizdən. 
Baxıb həsəd aparsın  
Bizdəki bu fitrətə,  
Bu ilahi xislətə,  
Desin bizlərə əhsən!.. 
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Əgər ki bu dünyada  
Daş atıb baş yarmağın,  
Ayaq üstə durana  
Tez badalaq vurmağın,  
Bircə göz qırpımında  
Kimi desən yıxmağın,  
Belini sındırmağın,  
Yurduna şivən salıb  
Axırına çıxmağın,  
Öz nəfsi-nəfi üçün  
Kimə desən şər atıb  
Ağa qara yaxmağın, 
Ağzı hara çatdısa,  
Dişi nəyə batdısa  
Diri-diri udmağın,  
Haqqı-sayı tapdayıb 
Hər günaha batmağın,  
Xoflanıb, havalanıb 
Cinli göz oynatmağın,  
Kinli söz fırlatmağın,  
Daha nəyin, nələrin,  
Nə kimi fitnələrin  
Yarışı keçirilsə 
Biz birinci olarıq! 
Ona qiymət verilsə – 
Nadir inci olarıq,  
Olmaz dünyada bizdən! 
Fəqət kimsə baş açmaz  
Bizdəki bu həvəsdən. 
Əhsən, bizlərə əhsən! 
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Biz ki belə möcüzə,  
Belə sirli nüsxəyik,  
Hər işə pəl vurmaqda,  
Gözdən pərdə asmaqda  
Bu qədər ki püxtəyik,  
Olmayıb, olmayacaq 
Vallah, dünyada bizdən! 
Əhsən, bizlərə əhsən!.. 

1992 
 

 
QUBADAKI CƏNNƏT BAĞI 

 
Xüdpəsəndin həsədi  

 
Qubadakı Cənnət bağı,  
Nazü-nemət, şəfqət bağı,   
Zövqi-səfa gülüstanı,  
Ab-havası can dərmanı. 
Zümrüd gölü, göy çəməni 
Qu quşu, qumru məskəni. 
Yal-yamacı, al yaylağı  
Ceyran-cüyür, ər oylağı – 
Hüri-qılman səltənəti …  
Yer üzünün bu cənnəti  
Birisinə nəf bulağı,  
Qeyrisinə kef oymağı – 
Qubadakı Cənnət bağı. 
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Sərin mehi, sis-dumanı, 
Gen talası, sıx ormanı,  
Qaya qaşda şux tərlanı  
Ovsunlayar öz sehriylə. 
Ruhu oxşar öz mehriylə  
Bu zər-ziba, zinət bağı,  
Qubadakı Cənnət bağı. 
 
Gendən baxıb ah çəkərəm,  
Həsədlə boynum bükərəm,  
Mənə məhəl qoyan olmaz,  
Əhvalımı duyan olmaz,  
Olar mənə bir göz dağı  
Qubadakı Cənnət bağı,  
Bu eyş-işrət, nəşət bağı…  
 
Kimdi Şəri sar eyləyən,  
Eldə Xeyri xar eyləyən, 
Hal əhlini dəmləndirən,  
Dərd əhlini qəmləndirən,  
Küt-harını körükləyən,  
Lüt-üryanı sürükləyən,  
Sındıran loğman qolunu,  
Söndürən ürfan nurunu? – 
Qubadakı Cənnət bağı. – 
Bu cah-cəlal, şövkət bağı…  

 
2006 
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BƏD ÖVLADIN ATAYA TÖVSİYƏSİ 
 

Mənim seçib bəyəndiyim  
Bu yol, ata, öz yolumdur.  
Onu bil ki, hər nə desən  
Cani-dildən qəbulumdur. 
Təkcə demə kitab oxu, sənət öyrən,  
Alim, müəllim, sənətkar ol,  
Söz sahibi, düzilqar ol… 
Sən özüm de 
Varmı indi  
Elm əhlinə hörmət edən, qiymət verən?! 
Sözüm yoxdur oxuyaram,  
Qorxuram ki, birdən dönüb sən olaram.  
Hər nəyim var gedər əldən, 
Axırda gözdən olaram, 
Qalaram çöl-biyabanda 
Yolazmış tək əlamanda.  
Nə adımı anan olar,  
Nə halıma yanan olar…  
Bu sözləri dedin mənə, 
Başqa yerdə  
Demə bir də.  
Baxıb sənə gülən olar,  
Kimliyini bilən olar…  
 
Bacarırsan sən mənə de –  
Olmuşları-keçmişləri tamam unut,  
Zəmanənin nəbzini tut. 
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Min bir dilli,  
Fitnə-felli,  
Ara vuran,  
Üzə duran,  
Qara yaxan,  
Quyu qazan,  
Atlını atdan saldıran  
Fəngdir, işbaz, riyakar ol. 
Qaz vurub qazan dolduran  
Mənsəbpərəst ziyankar ol.  
Aldatmağın,  
Baş qatmağın,  
Şər atmağın,  
Tor qurmağın,  
Pəl vurmağın,  
Bel qurmağın,  
Kəc barmağın,  
Ev yıxmağın yolunu bil.  
Bunsuz işin keçən deyil.  
Gördün hardan işıq gəlir  
Tez cum ora  
Soxul başa,  
Məqamında mum tək əri,  
Vaxtında dön kəsək kimi qara daşa. 
Vətən, millət, namus, qeyrət…  
Bu sözləri bir də heç vaxt  
Ürəyinə yaxın qoyma.  
Din-imanı yaddan çıxart, 
Tövbə edib haqqa uyma…  
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Yetər xəyal aləmində uyuduğun,  
Bu aləmdən təcrid olub  
Əlimizi-ovcumuzu boş qoyduğun. 
Axır sən də ayıl-oyan  
Nəzər yetir  
Bir bax bizim qonşuluqda  
Öz adını yazanmayan  
O dəllalın növrağına-cəlalına,  
Sonra da bax öz halına. 
Gör sən nəyin hayındasan,  
O zad hansı zirvədədir. 
Sən nə deyib danışırsan, 
Dövrün ibrət dərsi nədir…  
 
Yetər xəyal aləmində uyuduğun,  
El dərdinə yana-yana  
Bu dünyadan soyuduğun. 
Yetər, əl çək inadından! 
Bir çıx insan arasına.  
Öz fəhminlə qulaq kəsil  
Elin-günün havasına,  
Zəmanənin eynəyini gözünə tax,  
Həqiqətən üzünə bax!  
Öz yerini axtar-ara  
Bu gör-götür dünyasında. 
Dərd dağı tək batıb qalma 
Kimsəsiz qəm dəryasında. 
Günü-gündən bazarlaşan  
Bu əyamla barış sən də.  
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Onun oyun-olayına  
Qatıl, qayna-qarış sən də.  
Ol küçə-bazar adamı,  
Yeni gün, güzar adamı. 
Heç olmasa indən belə  
Açıq gözlə bax sabaha. 
Bil, bu həngam bizlik deyil,  
Bizimki qalıb Allaha…  

 
2007 

 

 
 

Bu da bizdə bir qaydadı: 
Heç soruşub bilən olmaz  
Kim nə hayda, nə hoydadı.  
İşi-gücü, zövqü nədir,  
Səriştəsi, şövqü nədir…  
Arxalıya, imkanlıya üz görərlər,  
Düzüb-qoşub tez verərlər 
Pullu işi pulu çoxa,  
Pulsuz işi pulu yoxa…  
 

2008 
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GÖZÜ KÖLGƏLİ ADAM 
 

O bir yolun yolçusu,  
Əməl sahibi deyil. 
Nəsə qurub tikəsi  
Kamal sahibi deyil. 
Sel-suda boğulana  
Bir yol əl uzatmayıb. 
Kimi isə yarıdıb, 
Heç vaxt üz ağartmayıb. 
Dovşan tək səksəkəli,  
Sərçə tək ufaq olub.  
Dolanıb künc-bucaqda,  
Kiməsə yamaq olub. 
Bir xeyirdə, ya şərdə  
Göstərməyib özünü.  
Bir yol irəli durub 
Deməyib öz sözünü. 
Ürəyi, qəlbi qara,  
Adı ləkəli adam.  
Gözü kölgəli adam.  
 
Nolaydı bircə anlıq  
O gözəgörünməzin,  
Kimliyi bilinməzin  
Qəlbinə girəydiniz,  
Orda nələr baş verir – 
Bir onu görəydiniz, 
Onda tanıyardınız 
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O nataraz xisləti. 
Onda anlayardınız 
Nədir onun xiffəti.  
Nədən əfi ilan tək  
Onu-bunu izləyir.  
Qəfildən çalmaq üçün  
Fürsət, məqam gözləyir. 
Siz onda bilərdiniz  
O, kimin havadarı,  
Hansı şərin quludur.  
Hansı yolun yolçusu,  
Hansı xarın çuludur 
Əsli-nəsli şübhəli,  
Zatən hikkəli adam,  
Gözü  kölgəli adam.  
 
Siz onda görərdiniz  
Kimdir ona üz verən.  
Belə yol-iz göstərən.  
Siz onda bilərdiniz 
Bu çal-çap bazarında 
Hər bədəməl dəllalın  
İmkanı nəyə çatır.  
Kimlər kimi tapdayıp, 
Kimlər necə baş qatır. 
Dünənki çapovullar  
Bu gün necə ağa-bəy,  
Necə sərvər olublar,  
Göylərə ucalıblar… 
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Fəqət çərxi-fələyin  
Bu tərsədönəmində, 
Bazar bashabasında,  
Al-aldat qovğasında  
Gəzdiyini tapmayan,  
Öz yolundan sarpmayan  
Bir kəs varsa, o mənəm! 
Haqq deyib haqq hayqıran 
Bir səs varsa, o mənəm! – 
Durub neçə kəmfürsət  
Cəllad kimi qəsdimə. 
Hirsini od-alov tək  
Hey yağdırır üstümə.  
Mən isə əlamanda  
Bu çovğunda-boranda  
Durmuşam sal qaya tək  
Tufana gərib sinə.  
Olacaqmı dadıma,  
Yarəb, görən hay verən,  
Aman yeri göstərən?! 

 
1992 
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NİYƏ DÜŞDÜK BU GÜNƏ 
 

Bu başsız, bu yönsüz dərəbəylikdə,  
Keçilməz, çıxılmaz girəvəlikdə  
Bir qurd tapılarmı qorxaq olmasın?! 
Barı bir it varmı yaltaq olmasın?! 
Burda qorxub hürkür hamı hamıdan,  
O, bundan çəkinir, bu isə ondan. 
Hamı bir-birinə qənim kəsilib, –  
Əli-ayağı da yerdən üzülüb…  
İman sahibləri eldə yoxalıb,  
Hərə öz başının hayına qalıb. 
 
Bu qəflət torunu kim hördü bizə?! 
Saldı bu vəşəti kim içimizə?! 
Bilmirik xətadan qorunaq  necə. 
Olmuşuq buyuxub-duyuxan cücə:  
Kim hansı qurd-quşa şikar olacaq? 
Kimi hansı ilan qəfil çalacaq?  
Kim harda düşəcək  şər quyusuna? 
Harda tuş gələcək  çöl ayısına?  
Kimin bəxt ulduzu harda sönəcək? 
Harda yığvalımız daşa dönəcək?!. 
 
Bu qəflət torunu kim hördü bizə?! 
Saldı bu vəşəti kim içimizə?! 
Nə qədər əzilək el-obamızda?! 
Sərgərdan dolanaq yurd-yuvamızda?! 
Nə qədər qəlb sınar, könül dağılar?! 
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Dönər qəhrəmana milli yağılar?! 
Keçər tülüngülər yuxarı başa?! 
Nə qədər sorular millətin qanı?! 
Nə vaxt qurulacaq haqqın divanı?! 
Haşa, bu dövranın əlindən haşa!.. 
 
Bu sayaq ötüşər boz günlərimiz,  
Açılmaz dərd tağlı düyünlərimiz.  
Öləziyib sönər od-ocağımız,  
Üzülər yer-göydən əl-ayağımız 
Bu başsız, bu yönsüz dərəbəylikdə,  
Keçilməz, çıxılmaz girəvəlikdə…  

 
1991 

 

 
 

Bunca bizdə «marallar» var,  
Bir belə ki, xam kallar var,  
Hər birindən bir «gül» dərib  
Biz göstərsək bu dünyaya  
Vallah-billah, səs-sədamız,  
Hər hoqqamız, hər ədamız  
Gedib çıxar günə-aya! 

 
1988 
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AQİLLƏR YANINDA YERİM YOX 
 

Ruzigar bəxtimə kəsilib qənim,  
Nə deyə bilərəm fələk deyənə?! 
Dirilər içində yerim yox mənim,  
Ölülər yanında yer vermir mənə.  
 
Sinəm dərd qalası, gözüm qəm gölü,  
Tüstüm ərşə qalxır, ahım amana. 
Nə yaman sərt əsir bu səmum yeli,  
Əl yeri qoymayır heç bir gümana. 
 
Boz duman bürüyür idrak səmamı,  
Onda nə bir ulduz, nə ay görünür. 
Yanıb heçə  dönür ömrümün şamı,  
Sönən ümidlərin yeri bilinmir…  
 
Bu dövrü-zamanın budumu işi?! 
Kimlərə işləyir mizan-tərzi?! 
Kimlər düzəldəcək bu bəd gərdişi?! 
Kim xilas edəcək bəladan ərzi?!. 
 
Suallar, suallar, siz mənə qənim,  
Cavab axtarasan hansı birinə?! 
Cahillər içində yerim yox mənim,  
Aqillər yanında yer vermir mənə… 

 
1990 
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NİYƏ BELƏDİR 
 

Deyirlər bu dünyanın  
Hər işi bir oyundur. 
Onu görüb bilməyən  
Ağlıkəsməz qoyundur. 
Var öz təhər-töhürü 
Hər fitnənin binadan. 
Oyuncağa  dönürsən  
Doğulan gün anadan. 
Hər fel bir yeni hoqqa,  
Hər sel təzə qovğadır. 
Hər addımda gördüyün  
Həyat dava-şavadır. 
Sakit suya atılan  
Hər tor timsah ağzıdır. 
Su içməyə gələnin  
Hansı ordan sağ çıxır?! 
Ölənmi, öldürənmi, 
Kim haqlıdır, kim haqsız? 
Yerdə bunu bilən yox,  
Göylər səssiz-soraqsız… 
Niyə belədir həyat?! 
Mən qalmışam buna mat…  

 
1991 
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HƏYAT BUMU 
 
Mən dünyaya göz açanda o şəfqətli, laləzardı,  
Ömrüm-günüm kəlmə-kəlmə el qəlbinə yazılardı.  
Bəxt-yığvalım hər addımda onunla bir yozulardı,  
Bu gen dünya gündən-günə yoxsa mənə darmı olur? 
 
Ümidimin süd yolunda ulduz-ulduz açılardım,  
Yönüm düşən gülşənlərə ləçək-ləçək saçılardım,  
Tanrının hər sınağından hikmət dərər, bac alardım,  
İndi sənət oylağımın bar-bəhrəsi xarmı olur? 
 
Bülbül kimi odlanmıram qızılgülün haləsindən,  
Kaman kimi inləmirəm şeyda bülbül naləsindən.  
Qartal kimi zillənmirəm şəlalənin şur səsindən…  
Meh mehrindən sehirlənən qulaqlarım karmı olur? 
 
Dörd yanımda hamı heysiz, dost hənirsiz, yar taqətsiz,  
Aləm olub Şər meydanı, Xeyir fərsiz, fərasətsiz.  
Nahaqq Haqqı dara çəkir, divan, mizan ədalətsiz…  
Həqiqəti söyləyənə el içində armı olur? 
 
Bu yığvalla bu  dünyaya niyə gəldim, hara varım? 
Harda, nəyə qadirəm mən, nəyə çatır ixtiyarım? 
Yarəb, kimə lazım ola bir də mənim ağıl varım? 
Halal-hümmət bəndəsinə Tanrı belə yarmı olur? 
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Sanki mənim bu dünyaya daha heç bir sözüm yoxdu,  
Bir elinə-obasına üz tutmağa üzüm yoxdu,  
Sər çeşmələr, gül baxçalar nemətində gözüm yoxdu,  
Gözəlliyə təşnə çeşmim yoxsa sönüb kormu olur? 
 
Köksüm altda dərd tığlanıb, onu elə bildirən kim?  
Öz halıma məni belə ağladan kim, güldürən kim?  
Köz tək sönən, külə dönən, ölən mənəm, öldürən kim? 
O axır gün ağ kəfənim yağan qara qarmı olur?..  

 
1991 

 
SORUŞMA … 

 
Bir daha soruşma mənim kefimi,  
Kef nə olan şeydi bilmirəm, gülüm.  
Könlümə həmdəmdir dünyanın qəmi,  
Mən necə ürəkdən sevinim-gülüm? 
 
Əzəldən belədi dünyanın işi:  
Kefi nadan çəkib, dərd-səri qanan. 
Anlayan olmayıb bu kəc gərdişi,  
Nə vaxt öz yoluyla düz gedib dövran? 
 
Nə vaxt bu zülmətdə görüb göz-gözü? 
İrəli düz addım atmışıq haçan? 
Nə vaxt çətin anda tutub söz-sözü?  
Nə vaxt duru gəlib suyumuz başdan? 
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Bu dünya başıma o qədər dar ki,  
Gözümdə qəfəsə bənzəyir aləm. 
Canımda o qədər ağrılar var ki,  
Şəhid məzarına bənzəyir sinəm…  

 
1991 

 
 

YAŞAMAĞA HAQQIM YOX … 
 

Mən hardan biləydim  dünya beləymiş –  
Görmədim haqqına görülə bir iş…  
Az-çox  dərk edəndə bu dünya nəymiş,  
Gördüm yaşamağa haqqım yox daha…  
 
Onda nə bağ saldım, nə qala qurdum,  
Onda nə yuvam var, nədəki yurdum…  
Bir ömrü puç edib tez başa vurdum,  
Artıq yaşamağa  haqqım yox daha. 
 
Bəxtimə gündə bir qara yazılır,  
Yolumda çıxılmaz quyu qazılır.  
Növrağım hər yandan dönür-pozulur,  
Gör ki, yaşamağa haqqım yox daha. 
 
Bir salam verənim-alanım da yox,  
Bir dərdi-sərimə qalanım da yox,  
Bir həmdərd, həmfikir olanım da yox,  
Bil ki, yaşamağa haqqım yox daha…  
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Bir kimsə bilirmi kimdi Mustafa?  
Hansı barı verib çəkdiyim cəfa? 
Bu bəlli deyilsə, kimdi bivəfa?! –  
Belə yaşamağa haqqım yox daha! 

 
1992 

 
 

BİZ KİMİK… 

 

Bizi bir olmağa kimdi qoymayan? – 

Özümüz, özümüz, ancaq özümüz! 

Bizi anlamayan, bizi duymayan? – 

Yenə özümüzük, ancaq özümüz… 

 

Neçəmiz ac qurduq – əjdahaqarın, 
Hey dartıb yeyirik – doymur gözümüz. 
Yüzümüz – gəvəzə, minimiz – harın…  
Əyridən seçilib harda düzümüz?.. 
 

Özgədən ummuşuq hey qayğı, təpər,  
Özgələrdə namus-qeyrət gəzmişik, 
Birimiz ağıllı söz desək əgər  
Ona oradaca ağız büzmüşük.  
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İstəmişik kimsə rəhm etsin bizə, 
Bizə kimlərinsə yazığı gəlsin.  
Fəqət kül üfürüb hər gələn gözə  
Ki, aləm bir daha bizlərə gülsün. 
 

Bizsə qarğalartək verib baş-başa 

Hay-həşir qoparıb qarıldaşmışıq.  
Göydə uçan quşu hey basıb daşa,  
Qarasınca hədyan, laf danışmışıq…  
 

Bunun bu millətə olubmu xeyri? 

Barı bir anlayıb, heç qanmışıqmı? 

Ağıl-zəkamızı kor edən Şəri  
Görüb, halımıza heç yanmışıqmı?..  
 

Fəqət yaxşı görüb şər-xəta bizi, – 

Ovcunun içində sanıb hər saat.  
Süzgəcdən keçirib hər birimizi, 
Qurub yolumuzda min fitnə-fəsad…  
 

Bu həyat yolunda biz kor kimiyik,  
Dünya tufanında lal-kar kimiyik,  
Gözümüz seçməyir ağdan qaranı,  
Ağlımız ayırmır dağdan aranı… 
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Kimdi bir olmağa bizi qoymayan? – 

Özümüz, özümüz, ancaq özümüz! 

Min bir eybimizi görüb duymayan? – 

Özümüz, özümüz, ancaq özümüz! 

 

Neçəki qanmırıq bu həqiqəti  
Bizə ayrı düşmən deyildir gərək.  
Bu yurdu-yuvanı, yazıq milləti  
Öz qurd dişlərimiz didib yeyəcək.  
 
Hələ özümüzük öz düşmənimiz,  
Başımıza düşən öz daşımızdır.  
Bunu bir dəfəlik anlamasaq biz – 

Bu dərddən ağrıyan öz başımızdır, 
 

Heç kimdən, qadası, heç vaxt, heç zaman  
Bir ümid, bir işıq gözləmə hədər! 
Bil, quyu başında devdi dayanan,  
O, əldən yapışmaz,  
O, kəndir kəsər… 

 
1992 
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DÖRDLÜKLƏR 
 

 

 
 

Bu boz binaların küllü üzünü 
Silib, sürtüb, hətta ağartmaq olar.  
Bəs boz sifətlərin kinli gözünü  
Hansı məlhəm ilə sağaltmaq olar?! 
 

 
 

İstəməzdim anım olub keçəni,  
Bilsəniz bu necə ağır-çətindi.  
Kürzələr o qədər çalıb ki məni  
Ala çatıdan da qorxuram indi.  

 

 
 

Bu dünya başıma elə dardı ki,  
Gen gələr qarışqa yuvası mənə. 
Canımda o qədər ağrılar var ki,  
Neylər xəncər-bıçaq yarası mənə?! 

 

 
 

Dönüb bir qara yelə  
El-obaya əsdilər. 
Kişiliyin kökünü  
Nakişilər kəsdilər. 

 
1990 
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YOXDUR 
 

Bu təklik, tənhalıq alın yazımdır,  
Qara qış ömrümün ünlü yazıdır. 
Harda sınıq qəlb var – könlüm sazıdır,  
Bir kamsız bağbanam, öz barım yoxdur. 
 
O qədər dünyada söz toxuyan var,  
Məni nə tanıyan, nə oxuyan var. 
Hər sözüm sinəmdə qövr edib ağlar,  
Sənət gülşənində gülzarım yoxdur.  

 

Nə qədər sıxsa da ruhumu ələm,  
Hər yerə şəst ilə gedib gələrəm. 
Bəzən yerli-yersiz deyib gülərəm,  
Elə bil heç azar-bezarım yoxdur.  
 

Hərdən tənbeh edər cahillər məni,  
Hərdən ruhlandırar  aqillər məni.  
Boz qurda döndərib boz illər məni,  
Dərdimə dərdmənd yazarım yoxdur. 
 

Nə vaxtdı haləsiz quruca adam,  
Axtarıb aramır məni bir adam.  
Elə bil hamıya özgəyəm, yadam…  
Daha ayrı giley-güzarım yoxdur. 
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Qalxdığım zirvədən endirilmişəm, 
Tapdanıb ocaq tək söndürülmüşəm. 
Mən çoxdan ölmüşəm – öldürülmüşəm,  
Təkcə bu dünyada məzarım yoxdur. 
 

Hərdən tapındığım ulu göylərdi,  
Üzümə xoş baxan aydı, ülkərdi…  
Göylər hardan bilsin mən çəkən dərdi?! – 
Tanrıya ayrı bir izharım yoxdur. 

 
17 noyabr, 2000 
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P O E M A L A R  
 

 

 
 

Шeiря sыьmayan duйьularымы  

Verdim od-alovlu poemalara. 

Qoy эюрсцн oxucu qayьыlarымы,  

Biz birэя son qoyaq щяr intizara… 
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MƏN ƏSGƏR OĞLUYAM 
 

Mən əsgər oğluyam, əsgər oğluyam,  
O «qara kağız»lı günlər oğluyam…  
 

Mənim ilk laylamı güllələr deyib,  
Olub ilk oxşamam ahlar-amanlar. 
Hər gün qapımızı bəd xəbər döyüb,  
Kəsib yolumuzu tüstü-dumanlar. 
 

Hər qara xəbərdən donub, ağac tək  
Sınanlar içində böyümüşəm mən. 
Gözləri yollarda, ürəyi kövrək  
Atasız-arxasız bala böyüdən,  
Ömrünü-gününü şam tək əridən,  
Yananlar içində böyümüşəm mən.  
Onda ümid yeri atamdı bizə,  
Sinəsi çəngərdi vətənimizə… 
 
Yadımdadır o günlər… 
Gündüz duman-çən gələr,  
Gecələrsə qaranlıq  
Basardı kəndimizi, – 
Gizlədərdi yağıdan, – 
Qada-bəladan bizi.  
 
Səksənib dursam hərdən  
Gecəyarı yuxudan, 
İşığı yandır deyə  
Qışqırardım qorxudan.  
 

Mən onda nə biləydim  
Gəlsəydi evimizdən 
Bir zərrə işıq əgər,  
Dolu kimi yağardı  
Başımıza güllələr…  



 346 

Mən onda nə biləydim  
Nədi dünyanın dərdi. 
Yeri, Göyü, İnsanı  
Nə dərd üzür, göynədir?! 
O günlər, illər indi  
Olsa da bizdən uzaq,  
Ürəklərdə yarası  
Yaşayır, yaşayacaq…  
 
Mən yaranan gündən yox idi atam,  
Mənimçin ən şirin yuxuydu atam.  
Ən şirin nisgildi, ən dadlı həsrət,  
Onu əlimizdən almışdı zülmət. – 
Ancaq evimizdə bir şəkli vardı, – 
Divardan hey gülərüzlə baxardı…  
Anam baxammazdı üzünə onun,  
Nənəm görünməzdi gözünə onun.  
Yamanca dərdliydi, qəmliydi hamı, 
Şad-gülər görərdim təkcə atamı. 
Ancaq bilməzdim heç indi hardadır,  
Mənə deyərdilər uzaqlardadır. 
Günlərin bir günü nə fikir edib,  
Nağıl aləminə baş alıb gedib… 
 
Nənəm deyərdi ki, quş olub atan  
Uçub Qara dağa gedib bir zaman.  
O dağa nə bir yol, nədə ki  iz var.  
Alıb hər yanını qara buludlar. 
Orda qar yağışa qarışar hər gün,  
İldırımdan yer-göy alışar hər gün. 
Dağılar-talanar evlər-eşiklər,  
Uçuq, boş yuvaya dönər beşiklər. 
Qovular quşlar da öz yuvasından,  
Analar ayrılar gül balasından… 
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O dağda tor qurub cinlər, şeytanlar, – 
Düşər tələsinə şirlər, aslanlar…  
Onlar düşmənidir bizim bu elin,  
Onlar düşmənidir çiçəyin, gülün…  
Nə qədər ki, Şər var ana torpaqda,  
Atan vuruşacaq o Qara dağda. 
Elə ki, qurdların kəsdi başını,  
Əzdi ilanların, əzdi başını  
Atan qayıdacaq, atan gələcək,  
Bizimlə ürəkdən deyib-güləcək…  
 

O, üzdə həmişə belə deyərdi,  
Xəlvətdəsə sızlar-inildəyərdi.  
Mən elə bilərdim bir oddu nənəm, 
Sinəsi dərd dolu buluddu nənəm, – 
Yanardı, yağardı bir xeyli müddət,  
Elə ki canında qalmazdı taqət  
Əl açıb baxardı sonsuz göylərə,  
Lənət yağdırardı zalım Hitlerə. 
Mən onda bilməzdim nəçidir Hitler,  
Onun ucbatından yer-göy qan içir.  
Mən onda bilməzdim əsgərdir atam,  
Ürəklərdə qüssə-qəhərdir atam.  
Nə vaxtsa millətin qara günündə  
O da çoxları tək günün birində  
Vətən keşiyində durmağa gedib,  
Düşməni gözündən vurmağa gedib. 
Kəssə də yolunu hey qara zülmət,  
Sanardım olacaq Məlikməhəmməd.  
Şimşək tək parlayıb çaxacaqdır o,  
Bir gün işıqlığa çıxacaqdır o! 
Axır ki bizə də bir gün doğacaq, – 
Nənəmin gözünü yoldan yığacaq,  
Anamı həsrətdən qurtaracaqdır, 
Mənə sevincimi qaytaracaqdır! 



 348 

«Atam niyə gəlmir?» soruşanda mən  
Anam tutulardı bu «giley»imdən. 
Sanki təzələnər, sızlardı dərdi, 
Hər dəfə özündən nəsə deyərdi. 
Xəyalım azardı dumunda-çəndə…  
Yenə bir gün ondan söhbət düşəndə  
Xeyli fikrə getdi, susdu, dinmədi.  
Görünür, bilmədi nə desin indi.  
Birdən təbəssümlə yaşardı gözü,  
Sanki dediyinə acıdı özü:  
– Atan bu ağacdır, saxla yadında,  
Bir ömrün davamı yaşayır onda. – 
Dedi, heç bildimi neylədi anam?! 
Bir ağrı-acıdan göynədi anam,  
Baxdı hüzn ilə qapımızdakı  
Boylu sərvə sarı…  
Bu zaman sanki  
Anam ayrı düşdü öz aləmindən, 
Bir nağıl danışdı söz aləmindən: 
– Uzun bir gecəydi qarlı-yağışlı, 
Qəlbi dərdlə dolu, gözləri yaşlı. 
Hönkürür, inləyir, ağlayırdı o,  
Ahıyla yer-göyü dağlayırdı o.  
Külək budayırdı kəndi-kəsəyi, 
Qopurdu yerindən elin ürəyi. 
Yoxdu nə dincələn, nə də ki yatan. 
Bu qəfil zülümə dözmədi atan – 
Getdi qara yelin dursun önündə,  
Xətər yetişməsin bir də bu kəndə.  
Xeyli keçmədi ki, dayandı tufan,  
Qara quyu kimi susdu asiman. 
Bir zülmət zindana salındı külək,  
Yer-göy nəfəs aldı yorğun yolçu tək.  
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Sonra asta-asta duruldu hava,  
Varlığın dərdinə bulundu dava,  
O da rahat olub getdi yuxuya,  
Səma süfrə açdı ulduza-aya… 
 
Səhər biz duranda gördük gün doğub, – 
Bu eldən-obadan zülməti qovub.  
Sevindik, könlümüz açıldı bizim,  
Bayıra çıxanda nə gördü gözüm?! 
Bu sərv ağacını! 
Sən demə atan  
Tufanla döyüşüb qayıdan zaman  
Dönüb qapımızda yaşıl ağaca, – 
Onun kölgəsində bu qapı-baca,  
Bir də madar oğlu rahat yaşasın,  
El-oba var olsun! 
Həyat yaşasın!.. 
 
Mən bu uydurmanın, başaldatmanın  
Duydum mənasını, duydum sonralar. 
Hicran dastanından ata-anamın  
Sonralar söz açdı həzin misralar: 
 
Qapımızda bir ağac var – 
Hər fəsilə yamyaşıldır. 
O uca sərv evimizə  
Bir bəzəkdir, yaraşıqdır.  
İllər bir-bir ötüşdükcə,  
Qış-baharla öpüşdükcə,  
O, böyüyüb, kölgə salıb  
Evimizin eyvanına.  
Ağac deyil, övlad kimi  
Qulluq edib anam ona.  
Məhəbbətlə seyr edəndə 
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Şaxələnən budaqları,  
Arabir də pıçıldardı  
Onun titrək dodaqları:  
«Gözüm yolda, könlüm səsdə…» 
 
– Axı, ana, bu ağacda  
Nə sirr var, söylə mənə, – 
Deyib baxdım mən anamın  
Kədər dolu gözlərinə.  
Anam dedi: – Oğlum, bizə  
O, atandan yadigardır. 
Məni ona bağlayan da  
Sədaqətdir, etibardır. 
O ağacı basdırmışdır 
Toyumuzdan sonra atan,  
İlk sevginin timsalı tək  
Əzizlərdik onu hər an.  
Müharibə başlananda  
Atan dedi: «Gedirəm mən,  
Sən oğlumdan, bu ağacdan,  
Eh… kim bilir, bu səfərdən…» 
 
İllər keçib, atam yoxdur,  
Anamın da ağdır saçı,  
De, böyütmək asandırmı  
Tək oğulu, tək ağacı?! 
Anam bilir bu səfərdən  
Atam bir də gəlməyəcək,  
Lakin onun eşqi ilə  
Sinəsində vurur ürək.  
Hər baxanda o ağaca  
İlk sevgisi düşür yada,  
Sanki onu qorumaqla  
Anam durur bu dünyada  
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Keşiyində məhəbbətin,  
Etibarın, sədaqətin! 
 
Yaxşı yadımdadır o günlər mənim…  
Çəkib sinəmə dağ-düyünlər mənim  
O günlər öz qara xəbərləriylə,  
Qara axşamları – səhərləriylə. 
Yaxşı yadımdadır mənim o günlər… 
Hər kədərli axşam, qüssəli səhər 
Böyük də, kiçik də yola baxardı, 
Gözlərdən yollara dərd-qəm axardı. 
Elə bil məlhəmdi xoş xəbər onda, 
Xoş söz illacıydı bu yolların da…  
 
Yaxşı yadımdadır o gün, o səhər, 
Gəldi qara kağız atamdan mənim.  
Ev-eşik odlandı, – 
Əsdi bədənim.  
Yeri-göyü yaxan bu qara xəbər  
Sancıldı ox kimi ürəyimizə. 
Od vurdu,  
Çal-çarpaz dağ çəkdi bizə. 
 
Dondu, sözlər dondu dildə-ağızda. 
Gör, nə yazılmışdı qara kağızda:  
«…Hamı darda ona bel bağlayardı, 
Əlindən yağılar qan ağlayardı. 
O, həyat aşiqi bir qəhrəmandı, 
Hünəri Vətənə şöhrətdi-şandı…» 
 
O arzu,  
O ümid  

elə dönməmiş,  
Gözləri illərlə yol çəkənləri 
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Gəlib şad etməmiş, – 
Sevindərməmiş, 
Niyə gəldi onun qara xəbəri?! 
 
Anam batdısa da qəmə, kədərə,  
İnana bilmədi bu bəd xəbərə. 
Nənəm bükülərək yumağa döndü, 
Odu sönüb keçmiş ocağa döndü.  
O da bu xəbəri doğru saymadı, 
Bu evə-eşiyə yaxın qoymadı.  
Qovduq, qovduq onu qapı-bacadan 
Həyətə soxulan yalquzaq kimi. 
Ümid dilə gəldi – dindi ucadan,  
Yandı könlümüzdə çilçiraq kimi! 
 
İllər ötüşdükcə…  
Böyüdükcə mən  
Kim deyir, ay ata, sənə yanmadım?! 
Yollara baxmaqdan,  
Yol gözləməkdən  
Çoxları usandı, mən usanmadım!.. 
 
O, şəhid olan gün oxlandı sinəm,  
Ömürlük odlandı – dağlandı sinəm.  
Fəqət mücahidə dönüb boy atdım, 
Qəlbimdə bir əsgər andı yaşatdım. 
 
Gəzib tapmayanda mən onu yerdə,  
Düşündüm bəlkə də göydədir atam. – 
Sanki şərik oldu bu ağır dərdə, 
Qəlbimdə, ruhumda göynədi atam…  
 
Qoy görüb eşitsin yağılar məni! 
Qorxutmur bu acı-ağrılar məni! 



 353 

Hər qəfil bəlaya köksümdü sipər! 
Bu gün də əsgərəm, sabah da əsgər!.. 
 
Ondan son nişanə – 

o qara kağız  
Hamının əzizi, göz bəbəyiydi. 
Ondan son nişanə  

o qara kağız  
Hər kəsin öz qəlbi, öz ürəyiydi.  
Ən zərif şüşəydi o son xatirə, – 
Ötəri mehdən də sına bilərdi. 
Dəysəydi yad ələ,  
Bir yad nəzərə – 
Od tutub alışa-yana bilərdi. 
O kağız nənəmə bir göz dağıydı,  
O kağız anama od-göz dağıydı. 
Ən əziz mirasdı o qara kağız,  
Sozalmaz qəm-yasdı o qara kağız.  
O günü unuda bilmirəm nədən?! 
Bizim evimizə o gələn gündən  
Düşürdü anamın saçlarına dən,  
Nənəm üzülürdü yol gözləməkdən.  
Şam tək ayaq üstə əriyirdi o, 
Susuz ağac kimi quruyurdu o. 
Ən son ümidi də yandı ocaqda, 
Mənsə belə yazdım bu xiffət haqda: 
 
Onun məktubumu saralmış kağız,  
Yoxsa xəzan görmüş bir çiçəkdir o?! 
Oxuyub yanıram odsuz-ocaqsız, 
Yox, yox, atəş dolu bir ürəkdir o.  
 
Qəlbindən süzülən odlu cümlələr 
O qəlbin son eşqi, mehri deyilmi?! 



 354 

Bu vərəq üstündə donan kəlmələr  
O qara günlərin möhri deyilmi?! 
 
Bu son kağız üstə gəzibdir əli,  
Sanki karvan keçib, izi qalıbdır. 
Bu kağız üstədir eşqi, əməli, 
Sanki ocaq yanıb, közü qalıbdır. 
 
O, yazır: «Sıxmasın sizi qəm, kədər, 
Bu son döyüşdən də sağ çıxsam əgər...» 
 
Lakin son döyüşün sonuncu günü  
Onun tunc sinəsi hədəfə döndü. 
Bir daha görmədim ata üzünü, 
Göz yaşım yaxamda sədəfə döndü.  
 
Bir anlıq göyləri aldı duman, çən,  
O, qucdu torpağı Vətən deyərək. 
Neçə qəlb oxlandı bircə güllədən, 
Bir dərdi yaşatdı gör, neçə ürək… 
 
Getdi əllərimdən atam – o günəş, 
Uzaq üfüqlərdə saraldı, soldu. 
Ata gözlərində batan o günəş  
Oğul həyatının çırağı oldu!.. 
 
Ömrümdə bir gün var günlər içində, – 
Ay kimi bərq vurar günlər içində. 
Ürəkdən gülürdü o günü hamı.  
O gün bayram idi, bir el bayramı! 
Şəkillər, bayraqlar göz oxşayırdı, 
Qəlbi qəlbdən gələn söz oxşayırdı. 
Hər şəkil heyrətə gətirdi məni, 
Xəyal qanadına götürdü məni,  
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Elə bil dağ uçdu üstümə birdən. – 
Öz atam baxırdı mənə lövhədən… 
Baxırdı üzümə, bəli, öz atam,  
Bağrımın başında yanar köz atam…  
Gör, nələr görürdüm bu gün həyatda?! 
Nələr yazılmışdı şəklinin altda: 
«O, birinci olub el işlərində, 
Əkində-biçində,  
Xeyirdə-şərdə…  
Gedib müharibə başlayan günü. 
Gedib ki, kor qoysun düşmən gözünü. 
Gedib, döyüşlərdə dönüb aslana. 
Bir gün həlak olub mərdi-mərdana,  
Qayıdıb geriyə şöhrəti-şanı. 
Vətən unutmayıb bu qəhrəmanı…  
 
Atam belə döndü el-obasına,  
El-oba yer verdi öz balasına.  
Hər yerdə anıldı, yenə sayıldı,  
Adına bağ-bağça, küçə qoyuldu.  
Tarlada, zəmidə çəkildi adı, 
Oldu hünər rəmzi ömrü, həyatı. 
Mənə elə gəldi bahardır atam, 
Ən təzə arzudur, nübardır atam.  
Çöllərin, düzlərin gül-çiçəyidir,  
Sevən ürəklərin xoş diləyidir. 
Suyu can dərmanı gur bulaqdır o,  
Dərədi, təpədi, göy yaylaqdır o. 
Eldən-elə axan nəğməli çaydır,  
Göz-könül oxşayan ulduzdur, aydır… 

 
Elə bil bir köklü dağ olub atam,  
Öz doğma yurdunda sağ qalıb atam,  
Verib ellər ilə çiyin-çiyinə,  
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Gərib sinəsini dumana-çənə,  
Gecə də, gündüz də yaradır-qurur,  
Ellər arxasında dağ kimi durur!.. 
 
Günlər bir-birindən qanadlı gəlir,  
Günlər toylu gəlir, büsatlı gəlir. 
Günlərə can verir, – 

güc alıram mən, 
Günlərlə, aylarla ucalıram mən! 
Atam bu günlərdə həmdəmdir mənə, 
Atam od-ocaqdır, Vətəndir mənə! 
Onun diləyi var hər səfərimdə, 
Onun haqq-sayı var hər zəfərimdə… 
Bir zaman  

o, atan  
addımlarla mən 

gedirəm ellərin tutub əlindən. 
Yolum –  

Ata yolu –  
Əsgər yoludur!  

Qələbə yoludur, Zəfər yoludur! 
 

1973 
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GÖZÜ YOLDA QALAN VAR 
 

Atam Namazın əziz xatirəsinə 
 

Heç deməzsən, ay ata,  
Gözü yolda qalan var.  
Ata adı gələndə  
Bir qanbağır balan var.  
 
Sən yoxsan, dünya yalan,  
Bəxtimdi açıb-solan. 
Ömründən qopub qalan  
Ömrü-günü talan var. 
 
Cavabdehəm həyata,  
Bu günə, bu saata, 
Mən ki varam, ay ata,  
Topdağıtmaz qalan var! 
 
Həsrətindən gör, nə vaxtdır  
Doluxsunmuş göydür anam.  
Xiffətindən bağrı yanmış 
Ağlar-sızlar neydir anam.  
Göz açammır dərdi-sərdən,  
Qalıb daha xeyir-şərdən.  
Bu işıqlı gen dünyada  
Səbri qərar tutmur, bəzən 
O, itiyi itmiş kimi  
Dərdikir, yayınır gözdən. 
Ev-eşiyin, bağ-bağçanın  
Çəkilir künc-bucağına, 
Yerin-göyün dərdi yağır  
Onun soyuq ocağına.  
Yerindəcə donub qalır 
Dil-ağızsız bir daş kimi.  
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Tənhalıqda itib batır 
Bu dünyadan çıxdaş kimi.  
Əsə-əsə açıb baxır  
O günlərdən  

nur xatirə,  
gül nişanə – 

əhdi-peyman boxçasına.  
Elə o dəm xəzan yeli  
Əsir könül bağçasına. 
Ocaq kimi tüstülənib 
Ərşə qalxır ah-amanı.  
Dünyasından qopub gəlir 
Burub-bükən qəm boranı. 
Vaxt olur ki, ayazıyır 
Xəyalları yaz günü tək.  
Yaddaşının səhrasına 
Çiçək yağır ətək-ətək.  
O xatirə güllərini  
Bir-bir şəfa çiçəyi tək  

dərir anam,  
Sinəsində qövr eləyən  
Yarasına məlhəm kimi  

sərir anam.  
Güllər orda tumarlanır,  
Güllər orda xumarlanır…  
Nalə çəkir qəlbin neyi: 
 
«Bir-bir düşər,  
Atlanan bir-bir düşər. 
Sənnən keçən günlərim  
Yadıma bir-bir düşər». 
 
Bu ün yaxar yeri-göyü, 
Dağ qəlbindən bir ah qopar,  
Bulud sıxar göz yaşını. 
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Sanki aləm haraylayar 
Öz ömür-gün yoldaşını: 
 
«Dağlar duman oldu, gəl, 
Halım yaman oldu, gəl. 
Aylara vədə verdin, 
İllər tamam oldu, gəl».  
 
Sonra büküb boxçasını, 
Anam qoyar taxçasına: 
«Allah kərim allahdı,  
Gəl sən yenə bəxti sına. 
Axı, özü söz vermişdi 
Sağ-salamat qayıtmağa. 
Bu dərdi ki, mən çəkirəm –  
Dağ da dözməz belə dağa. 
Sınanıbdı el içində  
O saf ürək, təmiz vicdan  
İnsafdımı yarımayaq,  
Yarımyaylaq qala peyman?! 
Yox, yox, aləm dağılsa da – 
Dönən deyil ilqarından». 
 
Anam belə düşünər,  
Beləcə yaşıyardı. 
Ömrünü qara daş tək  
Çiynində daşıyardı. 
 
Sanki kordu ocağı,  
Od almırdı təndiri. 
Salınmışdı quyuya,  
Kəsilmişdi kəndiri. 
 
Hövsələsi daralıb  
Səbri sapa dönmüşdü. 
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Yol üstündə qarıyıb  
Quru çöpə dönmüşdü. 
 
Əsən mehə diksinir, 
Hənirtiyə dururdu. 
Yollara boylananda  
Qəm boynunu bururdu:  
 
«Dağlar başı dumandı,  
Dağdı, yoxsa gümandı?! 
Daha səbrim qalmadı,  
Bəlkə axır zamandı?! 
 
Bu yollara baxmaqdan 
Getdi gözüm qorası. 
Fələk, sənin dünyadan  
Getməz üzün qarası». 
 
Anam aşkar odlanar, 
Mən içimdə yanardım.  
Onu odlar içində  
Bir pərvanə sanardım. 
 
Ömrün dolaylarında 
Bir durnaydı tək-tənha. 
Qalmışdı qatarından, 
Yol gəzirdi sabaha.  
 
Yorulmuşdu qanadı, 
Uçmağa həvəsi yox.  
Qarşıda uçrum, dərə,  
Qalxmağa zirvəsi yox. 
 
Geridəydi ömür-gün, 
Gələcəyə güman az.  
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Zirvədən qopan qaya  
Yal-yamaca dayanmaz…  
 
Ömrün son budağına  
Quş kimi uçub qonub. 
Əli göydən asılı,  
Baxışı yolda donub: 
 
«Ay yönü qışa dönən,  
Ay səbri daş əridən  
Bir din görək, de görək  
Mənim gedər-gəlməzim  
Dönəcək, dönməyəcək?» 
 
Gün keçir, vaxt daralır, 
Ay da solur-saralır – 
İtir ana gözündən. 
Pəncərənin önünü 
Çulğalayır duman-çən…  
 
Anam ər ocağında  
Ər oğlu, ər qızıtək  
Elə oturub-durub, 
Elə işıq yandırıb  
El-oba nəzərində  
Ana, aslan olubdur. 
Ərən oğul böyüdüb,  
Bir tərlan qız köçürüb, – 
Yurda bağban olubdur.  
Ömrü boyu torpağa,  
Dağa-daşa güvənib,  
Heyif, ömür yolunun  
Ağzı daşa dirənib.  
Ürəyi qıy vursa da,  
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Yeriməyə heyi yox, – 
Taqət dizdən ayrılıb, 
Gözü yolda qalsa da, 
Yollar paslı qılınctək  
Dar-qınından sıyrılıb  
Düşüb çay qırağına  
Bir ölü ilan kimi.  
Ötən dumanın-çənin  
İlişir ayağına  
Bir qara çayan kimi. 
 
Anam çəkib dünyanın  
Hər cövr-cəfasını. 
Görüb oğulun-qızın  
Əhdini-vəfasını…  
Hərəsinin öz yeri, 
Öz xətir-hörməti var. 
Öz qədir-qiyməti var. 
Gəl ki tayı itənin  
Ürəyində tab olmaz;  
Gözünün ilk ovunun  
Təsəlləsi tapılmaz. 
 
Daha göyün ay alması, 
Günəşin zərrin ziyası,  
Şəfqətli yazın gəlişi,  
Nəvələrin bal gülüşü, 
Ər oğulun çinar boyu, 
Qız-gəlinin şirin soyu 
Məlhəm olmur 
Onun sınıq ürəyinə. 
Nur çiləmir  
Parça-tikə diləyinə.  
O, bilir ki, bu dünyada  
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Hər kəsin öz qayğısı var. 
İnsanları göz açmağa  
Macal vermir bu qayğılar. 
Çəkilib öz aləminə  
Yovuşmayır heç bir kəsə.  
Ürəyindən keçənləri  
Pünhan tutur,  
Salmır səsə.  
Matı-qutu quruyur:  
«Niyə axır zamanlar  
Dövran belə dəyişir?! 
Ağla qaranın yeri  
Niyə gəlib səhv düşür?! 
Yaman başa çəkilir,  
Yaxşıya göz yumurlar. 
Xeyri xeyirsiz bilib,  
Şərdən imdad umurlar?! 
Cavan saqqal saxlayır,  
Ahılların bığı yox. 
Gəlinlərin ülfəti,  
Qızların qılığı yox. 
Eləsi var baş-gözü 
Deyərsən  indi çıxıb  
Boyaqçının küpündən. 
O ot necə otdu ki,  
Yoxdur əsər-əlamət  
Öz soyundan-kökündən?!» 
 
Bədəsili görüncə  
Anamın çöhrəsinə  
Duman enir, çən çökür, 
Dönüklərin yerinə  
Biçarə xəcil olur,  
Yaman xəcalət çəkir. 
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Bu son günlər, son aylar  
Günü dara çəkilib,  
Yuxusu da yox olub.  
Himə bənddi hönkürsün – 
Qəlbi yaman yuxalıb… 
Ehtiyatla dolanır, 
Sanki qorxur hamıdan, – 
Elə bilir könlünə  
Toxunub deyən olar,  
Onsuz da yay qəddini  
Bir az da əyən olar: 
 
«Qana dağlar,  
Ox titrər, qanad ağlar. 
Ovum yaralı getdi,  
Boyandı qana dağlar». 
 
Evdə ona həmdəm olan  
Aman-zaman nəvəsidir.  
O şux dəcəl sanki onun 
Canı, ruhu, nəfəsidir.  
Yağ-bal kimi tutur necə  
Nənə-nəvə söhbəti də.  
Olmuşalrı-keçmişləri 
Qaytarıbdır  
Bu körpənin ülfəti də. 
 
Nənə söylər babadan, 
Söylər eldən-obadan,  
Söz açar toy-düyündən. 
Qovğa günü ərlərin  
Köhlən at mindiyindən. 
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Nəvənin nəzərində  
Quşu gözündən vuran,  
Şirin ağzını cıran,  
Divin dizini qıran,  
Kəlin boynunu buran  
Pəhləvan olar  baba.  
Tufana sinə gərən, 
Ağır tankları sürən,  
Toplardan atəş açan,  
Gözündən alov saçan, 
Qoç tək döyüşə girən,  
Düşməni yerə sərən  
Qəhrəman olar baba. 
Köksündə ordenlərin,  
Medalların sayı yox 
General olar bəzən. 
İgidlikdə tayı yox,  
Hamıya yol göstərən  
Admiral olar bəzən… 
 
Onlar iki zirvə tək  
Bir-birinə tuş gələr,  
Nəvə hər nə deyərsə,  
Nənəsinə xoş gələr… 
Hərdən mavi ekranda  
Davalı film olanda  
Tez qaçıb nənəsini  
Nəvə dartıb gətirər: 
«Gəl yaxşı bax, babamı  
Göstərərlər, bilmərik,  
Ötüb keçər, neylərik?!» 
Nəvə gözündə heyrət,  
Nənə qəlbində möhnət –  
Göz dikərlər ekrana. 
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Mən baxaram onlara  
Kənardan yana-yana…  
Film qurtarar,  
Otağa  
Bir ağır sükut çökər. 
Qəm tutub boğazımdan 
Məni çarmıxa çəkər. 
Nənə baxar nəvəyə, 
Nəvə baxar nənəyə: 
-İndi babam hardadır,  
Geri qayıtmır niyə? 
Bəlkə gedib Livana?  
Bəlkə gedib İrana?  
Axı, orda davadır?.. 
O dava qurtaran tək  
Nənə, babam gələcək?  
– Qoyurlar ki, dünyanı  
Bir dinc qala, ay bala?  
Adamlar bir-biriylə  
Adam tək getsə yola,  
Qayıdar gələr baban, 
Bircə hovur oturub  
Dincini alar baban…  
 
Bir gün yaslı-yaralı  
Üz tutub dedi mənə:  
– Gözü çıxmış İsrail  
Niyə elə dağ çəkir  
Livana, Fələstinə?.. 
O zalım niyə durub  
Fağırların qəsdinə?  
Yoxdumu bu dünyada  
Onların havadarı? – 
Çəkib o canavarın  
Ağzını cıra barı? 
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Anam susdu…  
Gözlərimdə qara geydi  
Yaxın-uzaq…  
Sən bir ana dərdinə bax?! 
Doğrudanmı,  
Anam bilmir həqiqəti?  
Bilirsə, bəs  
Niyə saldı bu söhbəti? 
Necə deyim ona, necə  
Hələ elə ölkələr var  
Bu küçədən o küçəyə  
Keçmək üçün,  
Kimin isə  
Qəbuluna düşmək üçün  
Soruşulur sənəd, ünvan…  
Sən isə gör  
Nə qoyub, nə axtarırsan?! 
Burdan ora  
Gör, arada  
Neçə-neçə  
Qarlı dağlar, dəryalar var?! 
Hər addımda, 
Hər qarışda 
Sərhəd çəkib sərt qanunlar…  
Necə qıraq o sədləri? 
Necə keçək o hədləri?..  
Qorxuram ki, durub deyə – 
Yaşayırsız onda niyə?.. 
 
Bir səhər səksəkəli  
Yuxudam qalxdı anam,  
Quyudan çıxmış kimi  
Döyüküb baxdı anam.  
Əsdi əli-ayağı,  
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Təpidi dil-dodağı…  
Soruşdum səbəbini,  
Dedi tək burax məni. 
– Bəlkə həkim çağırım? 
– Çağırma, nəyə gərək? 
Neçə yol olub keçib,  
Yenə ötüb keçəcək. 
Çox yalvarıb-yaxardım, 
Axır ki, dindi anam. 
Sandım qəm çırağıtək 
Alışdı, söndü anam. 
Sözlər qığılcım kimi  
Qopdu ocaq dilindən:  
– Elə indi yuxuda  
Görürdüm atanı mən. – 
(Möhnəti damla-damla  
Car oldu gözlərindən). 
– Nə sitəmlər çəkmədim  
Mən bəxtikəm, bağrıdaş?! 
Gözlərim kor olaydı.  
O gündə, o görkəmdə  
Görməyəydim onu kaş. 
Gördüm şər qarışıbdı, –  
Aləm batıbdır yasa.  
Mən küyə düşmüş kimi 
Tələsirəm harasa.  
Qəfil bir səs eşitdim, – 
Diksinib döndüm geri. 
Gördüm odur,  
Zülmətdə  
Üzüqoylu uzanıb  
Dişiylə, dırnağıyla  
Kotantək eşir yeri. 
Əzilib üzü-başı,  
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Üzülür qolu-qıçı, 
Dizin-dizin sürünür. 
Toz-torpağa  
Bir qara  
Kəfən kimi bürünür. 
Qul kimi buxovlanıb, 
Salınıb əl-ayağı 
Burum-burum zəncirə. 
Çarmıxa çəkib onu  
Parçalamaq istəyir  
Yağılar min bir yerə…  
Fəqət o, dar ayaqda  
Özünü alıb ələ  
Dikəlib deyir belə:  
– Bilsəniz, sizdən ötrü 
Mən necə darıxmışam?.. 
O qaranlıq dünyadan  
İndi üzə çıxmışam…  
Bir vaxt nakam ömrümə  
Yağı kəsildi qənim,  
Onda ağır zamandı, 
Körpəydi oğlum mənim. 
Artıq, Allaha şükür,  
Böyüyüb kişi olub,  
Boş qalmayıb yurdumuz.  
Nə yaxşı ki, sönməyib 
Bizim ocaq odumuz…  
Bəs niyə oğlum məni  
Heç axtarıb-aramır? 
Tapıb, öz əlləriylə  
Bu yaramı sarımır?.. 
İstədim nəsə deyəm  
Eşitmədi sözümü, 
Yumub getdi gözünü. 



 370 

Mən dəli-divanətək 
Qaçdım onun dalınca. 
Dizimdə son taqətim,  
Axır heyim qalınca. 
Gördüm qeyb olur gedir 
Ulduzlar aləminə. 
Hərdən dönüb geriyə  
Baxır, əl edir mənə. 
Mən yanıb yaxılıram 
Ah-nalələr çəkərək,  
Çığnayıram göyləri – 
Didib yerə tökərək! 
Buludlar başım üstə 
Uçur çılğın sar kimi. 
Yer ayağım altından  
Qaçır odlu şar kimi.  
Tüstülənib önümü  
Kəsir qara dumanlar. 
Ayağımı min yerdən  
Deşir raket-tikanlar! 
Dağ qaya buynuzuna  
Alıb qızmış kəl kimi  
Hey yerə çırpır məni. 
Kol-kos düşüb dalımca 
Qudurmuş köpək kimi 
Havada qapır məni. 
Aləm gəlib lərzəyə  
Ümman kimi qabarır. 
Dağ-daş əsib coşaraq  
Haray-həşir qoparır! 
Alışıb məşəl kimi  
Şəhidlərin ruhları  
Anacan, getmə, deyir!  
Yanar qəbir daşları  
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Yapışıb ətəyimdən –  
Bizi tərk etmə deyir!  
Qan-qada seli altda  
İnləyir ana torpaq: 
«Neçə min illərdi, gör, 
Çəkilir sinəmə dağ. 
Sağ-tutarım qalmayıb, 
Sinəm dolub məzarla.  
Daş-torpağım əriyib  
İnləyir ahu-zarla. 
Təyyarələr səmadan  
Yağan qara qurşunmu?! 
Bombalar boğazıma  
Tıxanan qurğuşunmu?! 
Sən ey ellər anası,  
Hara gedirsən belə? 
Nə qədər ki, gec deyil  
Çarə qıl, əlac eylə! 
Qan-qan deyən oğlunu  
Dilə tut, gətir yola.  
Qoyma yanıb yaxılam,  
Külüm göyə sovrula,  
Puç ola bu təbiət! 
Bu dünyada qalmaya 
Məndən əsər-əlamət…  
Sən, ey bəşər anası, 
Nə qədər ki, gec deyil  
Dadımıza yet bizim,  
Qolumuzdan tut bizim,  
Sil cahanın göz yaşını, – 
Ürəyindən xofu darat,  
Dünyamızı qoru, yaşat!.. 
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Mən bir göyə baxdım,  
Bir yerə baxdım, 
Gördüm od içində çırpınır hər yan. 
Tüstü dumanında ulduz tək axdım,  
Gördüm ki, üzülür əlim həyatdan,  
Qışqırıb özümü odlara atdım,  
Ay oğul, səni də bivaxt oyatdım…» 
 
Sən ey ulu göylər, ey ulu yerlər! 
Səndədir hər hikmət, səndədir hünər!  
Əgər bacarırsan, gəl bircə anlıq 
Ovut, sakit eylə ana qəlbini! 
Çəkilsin  

gözümə çökən qaranlıq, 
Qaytar, özünə ver ana səbrini! 
Axı, səbr ilə yaşayır insan! 
Səbrsiz  

çəmini itirər cahan… 
Anam elə baxdı üzümə mənim,  
Gözümdə göylərin şimşəyi çaxdı. 
Anam elə baxdı üzümə mənim,  
Elə bil aləmi yandıracaqdı. 
Ömrüm alovuna qalandı getdi,  
Tüstüm dağ başına dolandı getdi… 
 
Bəzən adi bir suala 
Cavab tapa bilmir bəşər. 
Kaş atamın özü gələ – 
Bir dayanaq qabaq-qənşər,  
Açam tökəm ürəyimi, 
Deyəm sənsiz nə çəkmişəm.  
Ömrüm boyu sorağınca 
Ləlik gəzmək olub peşəm. 
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İndi qalxım  
Göyün yeddi qatınamı?! 
Simruğları haraylayım  
Ürəyimin odunamı?! 
Yoxsa səni xəbər alım  
Qalın-qalın meşələrdən?! 
Baş vurummu dərin-dərin  
Dəryaların dibinə mən?! 
Harda gəzim, harda səni? 
Mən qoymayım darda səni! 
Heç olmasa  
Bircə anlıq rahat olsun  
Sənə həsrət təşnə qəlbim. 
Nə zamandı tək çağlayan, 
Büllur gözü qan ağlayan  
Suyu atəş çeşmə qəlbim…  
Ata, səni duyuram mən,  
Bilirəm ki, nigaransan 
Dünyamızın taleyindən,  
Düşünürsən görən noldu  
Faşistlərin axır-sonu? 
Silib-süpürüb atdımı  
Yer üzündən bəşər onu?.. 
Siz o zaman vuruşanda  
Bilirdiniz: 
Qarşınızda düşmən birdir – 
Faşistlərdir! 
Arxanızda durur Vətən,  
Ümidini üzmür sizdən. 
Siz o zaman əmindiniz: 
Ölsəniz də haqq yolunda – 
Yaşayacaq əməliniz! 
Tarixlərə nur saçacaq 
Sizin günəş amalınız!.. 
 

İndi zaman  
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Başqa zaman olubdur.  
İnsanlar da  
Başqa insan olubdur.  
Gözləri tutubdu elə bir duman, 
Qarışıq düşübdür yaxşıyla yaman. 
Bilmirsən dostun kim,  
Düşmənin kimdir,  
Ayağın altını eşənin kimdir. 
Üzdə tərifini göyə qaldıran,  
Arxadan boynuna baltalar vuran  
Hardadır? 

Gözünün içindədirmi? 
Yoxsa ümmanların o sahilində? 
Girib ürəyinə bir zəli kimi  
Qoyurmu qan qala,  
Can qala səndə?!. 
 
Ata, səni duyuram mən,  
Bilirəm ki, nigaransan 
Dünyamızın taleyindən. 
Yəqin indi düşünürsən: 
Doğrudanmı,  
Həmişəlik  
Məhv edildi qarı düşmən? 
Doğrudanmı, 
Yer üzündə o iblisin  
Heç qalmadı izi-tozu? 
Doğrudanmı,  
O bir daha yazmayacaq  
İnsanlağın taleyinə  
Qara yazı?! 
 
Əfsus, ata,  
Sən görəndən daha betər  
Xərçəng kimi şaxələnib  
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Kök atıbdır o şər hələ. 
Onun faşist caynağından  
Qurtulmayıb bəşər hələ.  
Xeyir bir an göz yumarsa – 
Nə qovğalar düşər hələ…  
 
O dönüb dərd toxumuna  
Səpilib el ürəyinə, – 
Minbir ağı-zəhər qatır  
Saf suyuna, çörəyinə. 
O, bürünüb biganəlik,  
Xəbislik, kin dumanına, 
Qara-qara daş yağdırır 
İnsanların gümanına.  
O, gündüzlər  
Qara quldur, cəllad olub  
Əsəbləri çəkir dara, – 
Atom, nüvə bombası tək  
Gecə girir yuxulara…  
O, yapışıb yalquzaqtək  
Dünyamızın boğazından,  
İstəyir ki, Yer kürəsi  
Başdan-başa  olsun zindan…  
İndi faşist silahıyla  
Yerlər-göylər dolub daşır. 
Faşistləşən pentaqonlar  
Kosmosda da azğınlaşır.  
Daha bilmək olmur əsla  
Yağı girib nə libasa.  
O, göydədir,  
Yoxsa yerdə. 
Məqam gəzir  
Ocaqları  
Küllə boğsun o şər bir də… 
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Bu dünyanın hər gərdişi  
İndi hiylə, riya olub. 
Sizdən bizə qalan dünya  
Ata, belə dünya olub…  
 
Mən görürəm sən də yaman 
Dünyamızdan nigaransan. 
Eyb eləməz! 
Qoy Şər minib cin atına 
Nə oyundan çıxır-çıxsın, –  
Al Günəşin nur üzünə  
Qara ləkə yaxır-yaxsın, –  
Əzəl-axır bir gün onun  
O div canı əlimdədir!  
Haqqın dayaq zirvələri  
Öz yurdumda – elimdədir!  
Mən bir şəhid – əsgər oğlu!  
Haqq yolunda yanar çıraq!  
Əminəm ki, 
Amalımız Yer üzünü 
Aydınlığa çıxaracaq!  
 
Bu bəlalı dünyada  
Anamın ömrü-günü 
Oda-ocağa bənzər. 
Elə bil yer üzündə 
Ana qiyafəsində 
Bir dərdli çıraq gəzər. 
Sönməz bir ulduz kimi 
O, göz açar sabaha. 
Gördüyü yuxuları  
Deyib danışmaz daha. 
Qəlbindən keçənləri 
Dağa-daşa genəşər. 
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Hərdən enib bulağa, 
Axar suyla dərdləşər:  
«Görən nə üzlə yatır 
Bu torpağın qoynunda 
Hitleri doğan ana?  
Necə olub 
Qoynunda 
Torpaq yer verib ona?  
O, ana olan günü  
Yəqin elə bilib ki,  
Şirin bir bala doğub. 
O bədbəxt nə biləydi: 
Ömrün o xoş anında 
Dünyaya bəla doğub. 
Əgər bilsəydi onu, 
Öz əlləriylə boğub, 
Yandırıb, 
Külünü də 
Qoyardı daş altına –  
Lənətlər yağdırmasın 
Ellər onun zatına. 
Ah, birdən bir qarabaxt 
Doğsa bir yeni Hitler, 
Yeni qan dəryasında 
Boğulmazmı Ana yer? 
Nola dağlar ox olub 
Bata Şərin gözünə.  
Yer ana sinəsini  
Sipər edə özünə. 
Görüb ana mehrini  
Ürəklər dönə dağa. – 
Şər-xata uzaq olar, 
Söykənərsə dağ dağa.  
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Nə ad verək 
Bu dünyada  
Kin-kudurət qazanında  
Hey qaynayıb daşanlara?  
Qapıları bağlı qoyub,  
Sinələri dağlı qoyub, 
Öz həddini aşanlara?  
Bəşər nə vaxt qurtulacaq 
Göydə barıt qoxusundan? 
Yerdə ölüm qorxusundan? 
Nə vaxtacan 
Abır-həya gözləmədən  
Ayaq gəlib baş olacaq?  
Nə vaxtacan 
Ayaq – başlar  
Başımıza daş olacaq?  
 
Bu minvalla hara gedər  
Çərxi azıb çönən dünya?  
Görən harda gecələyər 
Günü, Ayı sönən dünya? 
 
Tapdalansa bu düz-çörək 
De, qalarmı eldə ürək? 
Kimə lazım, nəyə gərək 
Cin atına minən dünya?! 
 
Şər yatmayıb ipə-sapa 
Yeri-göyü tutsa topa, 
Öz-özünü necə tapar 
Haqq taxtından enən dünya?! 
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Su axar,  
Cavab gəlməz, 
Qaya tək susar anam. 
Dünyanın dərd-sərini 
Yaralı balasıtək 
Bağrına basar anam: 
«Dünya yaman dünyadı, 
Baxta-güman dünyadı. 
Gedənlər çoxdan gedib, 
Gələnlər çoxdan gəlib, 
Qalanlar qalsın barı.  
Oğul-uşaq yazıqdı, –  
Qaralmasın yolları. 
Onun nurlu xəyalı 
Bəsimdi indən belə. 
Kaş bir də tuş gəlməsin  
Bu dünya qara yelə.  
Kaş bir də bağlamasın 
Qapıları qara qış. 
Kaş bir də söndürməsin  
Od-ocağı qar-yağış…» 
Dünyanın başı üstə 
Beləcə əsər anam. 
Ona gələn qadanın 
Önünü kəsər anam. 
Eh, gedənin qayıtmaz, – 
Bəxtindən küsər anam. 
Yola-izə göz dikib  
Bir yol gözətçisi tək 
Səbrini darar yenə.  
Baxıb yan-yörəsinə 
Tər çiçəklər içində 
Gülünü arar yenə: 
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«Lala yalqız, 
Gül qoşa, lala yalqız. 
Qorxuram nakam gedəm 
Məzarım qala yalqız». 
 
Gözlərində yaş donar, 
Əlləri boşda qalar, 
Boynunu burar anam. 
İşaran son ümidlə 
Üz tutub əsən yelə 
Bəxtini sorar anam: 
 
Əsən yellər, əsən yellər, 
Söylə, yarım gələr, gəlməz?! 
Bu yaralı ürəyimin  
Əhvalını bilər, bilməz!? 
 
Əsən yellər, əsən yellər, 
Söylə yarım gələr, gəlməz?! 
İllər boyu qurumayan 
Göz yaşımı silər, silməz?! 
 
Əsən yellər, əsən yellər, 
Söylə, yarım gələr, gəlməz?! 
Xəzan vurmuş naçar könlüm 
Barı bir yol gülər, gülməz?! 
Əsən yellər, əsən yellər, 
Söylə, yarım gələr, gəlməz?! 
 
Cavab gəlməz əsən yeldən, 
Qəm doğrayar xəncər kimi. 
Sınıq qəlbi pencər kimi 
Hey sıxılar-sızlar anam. 
Ürəyində sonsuz inam 
Çıxar yollar ayrıcına 
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Uzaqlara baxar dinməz, 
Qəm selində axar dinməz: 
 

«Dolu düşər, 
Qar yağar, dolu düşər. 
Qəbrim qazın yol üstə, 
Yar gələr, yolu düşər». 
 

Ötənləri anar, anar… 
Əsən  yellə gumuldanar. 
Sinəsini sökən nalə 
Bir dərd olar əsən yelə: 
 

«Dərya orman olarmı?! 
Bəxtə fərman olarmı?! 
Mər yandım külə döndüm, 
Külə dərman olarmı?!» 
 

Hardasa dağların qarı əriyər, 
Hardasa bir elin gözü səyriyər, 
Kiminsə bəxtinə gün doğar yenə, 
Kiminsə uğruna nur yağar yenə. 
Anam gedən yolun sonu görünməz, 
Anam görən dağın qarı əriməz! 
 

Əriməz dağlarda o həsrət qarı! 
Duman-çən bürüyər yorğun yolları… 
Ana ürəyindən qopan haraylar 
Bizi ölməzliyə səslər, haraylar: 
 
«Ala gözə qara torpaq 
Dolunca gözlərəm səni. 
Qəbrim üstə qəbir daşı 
Qalınca gözlərəm səni!..» 

 
1985 
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BU OCAĞIN ODU SÖNMƏZ 
 

Çinara 
 

(lirik poema) 
 

Bu ocaq ki,  
Oturmuşuq başında biz, 
Bu ocaq ki, 
Qırağında 
Ötüb keçir günlərimiz, 
Bilirsənmi onu, oğlum, 
Kim qalayıb, 
Kim yandırıb? 
Kimlər ona könül verib, 
Bizi ona inandırıb? 
Bu ocaq ki, 
Yanır belə 

korun-korun, 
narın-narın, 

İstisində,  
Tüstüsündə 
Bilirsənmi 
Nə sirr var  
Bu ellərin, obaların?! 
Bilirsənmi nə deməkdir  
Od kəlməsi, 
Ocaq sözü? 
Niyə ocaq, od üstündə 
Əsr-əsr, 
Nəsil-nəsil  
Min bir oda  
Biz salmışıq özümüzü?  
Elimizə, obamıza 
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Yurdumuza-yuvamıza 
Özümüzü dərk edəli 
Niyə ocaq söyləmişik? 
Niyə odu pir sanmışıq, –  
Ona səcdə eyləmişik? 
Niyə ancaq 
Od-ocaqla olub bizim  
Sirr sözümüz-söhbətimiz? 
Ocaq daşına yazılıb 
Namusumuz, qeyrətimiz? 
Niyə vətən, el yolunda 
Öz canından keçən ərlər 
Keçməyibdir ocağından? 
Qada-bala güc gələndə 
Üzməyibdir ümidini 
Bu ilk həyat çırağından? 
 
Bilirsənmi, de, sən bunu? 
Lap yuxarı başda onu 
Niyə qurub yandırmışıq? 
Bu ocaqdan gələn işıq  
Nələr deyir, nələr bizə?! 
Gecə-gündüz 
Nə mənalar 
Yazır yanar ömrümüzə?  
Bu ocaq ki,  
Qırağında  
Göz açmışıq dünyaya biz. 
İstisindən, 
İşığından 
Həyat alıb ürəyimiz, 
Ulu nənə-babaların  
Əlləriylə qalanıbdır. 
Ocaq yanıb, –  
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Nur başına 
Aylar, illər dolanıbdır. 
Dilə gəlib  
Danışsa o 
Əsrlərin dastanını, 
Xatirələr eşidərsən  
Sən 
səmada ulduz sanı. 
Unutma ki, 
Bu ocaq da 
Ulu baban, nənə kimi 
Nə danışan, 
Nə dinəndir,  
O həmişə, 
Hər vaxt sənin 
Əbədi nur xəzinəndir. 
 

Unutma ki, 
Bu ocaqda 
Neçə ulu babamızın, 
Neçə ulu nənəmizin 
Eşqi, ruhu, gözü vardır. 
Bizim qapı-bacamızın 
Hər küncündə-bucağında 
Öz yeri, 
Öz izi vardır. 
Görməsək də 
Biz onları: 
İsgəndəri, 
Ramazanı, 
Gülnabatı… 
Qalır nurtək 
Qəlbimizdə 
Onların xətir-urvatı.  
O ulular, 
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Çoxdan köçüb getsələr də 
Bu dünyadan, 
Ömürləri nağıl olub. 
Bizə rəva bildikləri 
Son əmanət  
Xeyir-dua, ağıl olub. 
 

Hər biri  
Bir ər ömrünü 
Başa vurub,  
Bu dünyadan köçən günü,  
Alıb əcəl şərbətini 
Bir nəfəsə içən günü,  
Əsil-nəsil ağacıtək 
Kök atıblar bu torpağa.  
Biz dönmüşük 
Bu kök üstə 
Şaxələnən bir budağa. 
O kök üstə 
Kök atmışıq. 
Ömrümüzdə-günümüzdə 
Əslimizin-nəslimizin 
Ər adını yaşatmışıq. 
 

Bəli, oğlum, 
İndi növbə bizə çatıb. 
Həyat adlı çətin yolda  
Qolumuzdan 
O pirlərin eşqi tutub. 
Əslimizin-nəslimizin  
Asılmışıq yaxasından  
Biz indi bəxt ulduzutək, 
El gözündə, 
El sözündə 
Vaxt sınasın bizi gərək.  
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Unutma ki,  
İndən belə 
Hara getsək, 
Harda olsaq  
Bizimlədir o ulular. 
Üstümüzdə nəzərləri, 
Qəlbimizdə təpəri var. 
Onlar bizim həyanımız, 
Onlar bizim imdadımız, 
Xeyir olsun, 
Ya şər olsun, 
Arxamızdır əcdadımız. 
 
Eləmi arxa, haray, 
Su gələr arxa, haray. 
Gen günün dostu çoxdu, 
Dar gündə arxa, haray. 
 
Dünyasını dəyişəndə 
Onlar taxıb barmağına  
Süleymanın üzüyünü, 
Fəqət gəlir guşumuza 
Bir vəhy kimi səsi-ünü. 
O zamandan  
Onlar bizdən yaxşı görür  
Bizə gələn xeyri-şəri. 
Bizdən əvvəl hiss eləyir 
Qəlbimizdən keçənləri. 
Qoruyurlar  
Yaman gözdən, 
Pis nəfəsdən,  
Heç vaxt xeyir-duaları 
Əskik olmur üstümüzdən. 
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Sən bir düşün,  
Bu od-ocaq  
Gör, yüz illər,  
Min illərdir  
Niyə yanır? 
Bir gör, bizə nə sözü var,  
Nə eşq ilə alovlanır? 
Xəyalına gətir, oğlum,  
Bu ocağın dövrəsində  
Dövran sürüb getmişləri.  
Xatirələr baxçamızda  
Çinar olub bitmişləri. 
O çinarlar kölgəsində  
Ürəyinin sədasına  
Sən qulaq as. 
Dinlə, hansı köklər üstə  
Dinir kaman, 
Oxuyur saz.  
Gör, kimləri yada salır  
O havalar,  
O sədalar, 
O nidalar...  
Gör, kim olub  
Namaz baban,  
İmran baban... 
Ana yurdun dar günündə  
Yağı zəhri yaran baban.  
Gör ki, onlar 
Bizim bu od-ocağımız  
Həmişə gur yansın deyə  
Leysan olub  
Söndürüblər  
Düşmənlərin ocağını,  
Şər evinin çırağını. 
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Bağlayıblar  
Şər-xətanın yurduna su, – 
Qalıb gözündə arzusu. 
 
Axşam-axşam, 
Səhər-səhər  
Bu ocağa, bu işığa 
Uçub gələn pərvanələr  
O bəxtikəm şəhidlərin  
Ya özləri, ya ruhları, 
Ya da arzu-diləyidir. 
Yarıcanı yanımızda  
Qalan həsrət ürəyidir.  
Onlar baxıb görəndə ki,  
Yuvaları viran deyil,  
Yurdlarında kişi qalıb. 
Arzumuzdan, eşqimizdən  
Bu ev-eşik işıq alıb,  
Bu qismətə sevinirlər,  
Sənə, mənə güvənirlər...  
 
Mərdə tası...  
Doldur ver mərdə tası.  
Oğul naxələf olar  
Olmasa mərd atası.  
 
Oğul balam,  
Əgər tutub gedə bilsən  
Sən onların izlərini, 
Onda görər, hiss elərsən  
Niyə gəlib oda çırpır  
Onlar hər gün özlərini.  
Sən bilərsən kimdir onlar,  
Ömrünün oğlan çağında  
Səməndər tək alışanlar...  
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Vaxt var idi,  
Eh, onlar da 
Yeniyetmə,  
Bığıburma cavanlardı.  
Yaşamaqçın,  
Bu dünyadan kam almaqçın  
Təzə-təzə  
Pərvazlanan tərlanlardı.  
Təzə-təzə yuva qurub,  
Ev sahibi olmuşdular.  
El içində ad çıxarıb,  
Xeyir-dua almışdılar, 
Timsah kimi ağız açıb  
Od püskürdü qanlı yağı.  
İstədi ki,  
Bir loxmatək  
Birdən udsun bu torpağı.  
 
Elə o vaxt  
Ayrıldı el-obasından  

o cavanlar, 
Uçdu isti yuvasından   

o tərlanlar.  
Yurdumuzdan qova-qova  

quzğunları,  
Aparıb öz yuvasına  
Dirədilər azğınları. 
 
Reystağa  
Qızıl bayraq sancılan gün, 
Yer üzünə  
Səadətin  
Qapıları açılan gün  
Qara tale  
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Qar ələdi  
Tərlanların gülşəninə. 
Neçə-neçə kədər düşdü 
Yas qarışdı el şəninə.  
Qəbirləri  
Sinəmizin yarasıtək,  
Ömürləri  
Ömrümüzün parasıtək 
Qürbət eldə düşüb qaldı. 
Ömrüm boyu biləmmədim  
Bu nə tale,  

nə yığvaldı? 
 

Gəldi payız, soldu gül,  
İstər ağla, istər gül...  
 
Yox, ölmədi, 
Yox, itmədi  

o ərənlər. 
Oldu elin iman yeri 
El yolunda can verənlər. 
 

Onlar getdi,  
Məlhəm oldu  
Ana yurdun  
Dağ çəkilmiş sinəsinə. 
Onlar getdi,  
Həsrət qoydu  
Ömrüm boyu  
Məni ata kəlməsinə,  
Ömrün boyu  
Səni baba kəlməsinə. 
Onlar getdi,  
Məni atdı  
Gözüdoymaz ehtiyacın qucağına. 
Onlar getdi,  
Sükut çökdü ata-baba ocağına. 
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O zamandan  
Tale mənə  
Nə toy tutdu, bilsən, oğlum. 
Ha əlləşdim düzə çıxım,  
Dağa-daşa düşdü yolum.  
Hara qaçdım, 
Qamarladı  
Əsən qara yellər məni. 
Süpürlədi  
Qəfil coşan sellər məni. 
Gah büdrədim, 
Gah yıxıldım...  
Fəqət yenə  
Seldən-sudan çıxa bildim, 
Kara gəlib,  
Üz ağardıb,  
El gözünə baxa bildim.  
İllərin yal-yamacında,  
Görünməz yol ayrıcında  
Üzü daşdan, qayadan bərk,  
Tənha dəmirağacıtək 
Dözüb durdum...  
Mən yaşadım,  
Mən böyüdüm,  
Azdırmadım imanımı,  
İtirmədim ümidimi. 
Yoxuşları yolda qoydum,  
Qara günü dalda qoydum,  – 
Görəcəyim bu idimi?! 
 
Bəlkə onda  
Babaların Simruğ ruhu  
Tezcə tutub əllərimdən. 
Qoymayıb ki, 
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Körpə nəsil ağacıtək  
Vaxtsız sınıb quruyum mən. 
Qoymayıb ki,  
Ata-baba ocağının  
Sönüb getsin odu-közü, – 
Silinməsin yer üzündən 
Nəslimizin ayaq izi...  
 
Ömrüm boyu 
Onlar durub  
Çiynimdə bir məleykətək,  
Verib mənə ürək-dirək,  
Qoymayıblar  
Çətin  anda  
Ya təntiyim, 
Ya itirim özümü mən.  
Kişi kimi  
Şux dayanıb,  
Şax demişəm  
Ürəyimin sözünü mən. 
Ömrüm boyu  
Mən  

son palıd yarpağıtək  
Asılmışam  
Bizim nəsil ağacının  

budağından. 
Şaxta vurub, 
Dolu döyüb,,  
Külək yolub... 
Qopmamışam. 
Son dişimlə-dırnağımla 
Yapışmışam  
Ata-baba ocağının  
Son daşından-torpağından. 
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Ürəyimdə,  
Bəbəyimdə  

qorumuşam  
Bu ocağın son odunu,  

son közünü.  
Tale susub,  
Söyləməyib  
Son günədək  

son sözünü. 
Ömrüm boyu, çıra balam,  
Sən  

son ümid çırağıtək 
Xəyalımda közərmisən. 
Qəlbimə qut,  
Qollarıma güc vermisən.  
Tənha ömür ağacımda  
Şəmşəkər nübar olmusan. 
Bir nübar ki,  
Ömrüm boyu  
Hiss etmişəm  
Damağımda dadını mən. 
Haraylayıb toxtamışam, 
Sövələyib oxşamışam  
Ürəyimdə adını mən. 
 

Könlüm-gözüm,  
Bir möcüzə sorağında,  
Ömrümün payız çağında  
Sönməz nəsil ocağının  
Son çınqısı  

sönhasöndü, 
Sınmaz nəsil ağacının  
Son budağı  

sınhasındı, – 
Tale səni buta verdi,  
Buta verdi səni bizə.  
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İçirtdi dirilik suyu 
Ulu Xızır nəslimizə. 
Bir yz günü  
Sən uğruma  
Çıxdın mavi işıq kimi.  
Üzdün tale ümmanımda 
Qu qanadlı qayıq kimi. 
Xızır baba baxıb gördü  
Əsil çinar pöhrəsisən. 
Bu torpağa kök atası,  
Göyə sinə gərəsisən. 
Bir xoş arzu, xoş murazla 
– ÇİNAR! – dedi sənə – ÇİNAR!  
Gördüm məsum üz-gözündə  
Ulu çinar təravəti,  
Əbədiyyət işığı var. 
Elə o dəm  
Çinar qoydum adını mən. 
Elə o dəm  
Çinar ətri, mehri gəldi  
Ürəyimə bu kəlmədən. 
Çinar qoydum adını mən.  
Xəyalımda  
Ulu gəncə çinarıtək 
Bir yamyaşıl məşəl yandı. 
Haləsindən  
Dünya-aləm işıqlandı. 
Babaların eşqi, ruhu  
Fərəhlənib ad-sanına  
Uçub pənah gətirdilər,  
Sığındılar qanadına. 
Oldun həyat ağacı sən,  
Hər dərdimin əlacı sən.  
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Eh, o qədər  
Yolum üstə  
Şahə qalxan şahmar olub. 
Qurd-quş aşkar durub qəsdə,  
Sağdan-soldan cumar olub. 
O qədər ki 
Üzüm  

yaman üzlər görüb,  
Dəyib mənə söz yarası. 
O qədər ki 
Nahaq yerə əzilmişəm,  
Axıb gözümün qorası,  
Mən bir ildə  
Bəlkə on il, 
Bəlkə yüz il qocalmışam.  
Həyatımı  
Qayğılara qurban verib,  
Dərdi-sərdən bac almışam.  
On yaşımda  
Qırov düşüb  
Bir sığala, mehrə həsrət  
Qara, qıvrım tellərimə. 
İyirmimdə 
Xəzan deyib 
Qızıl gənclik güllərimə. 
Bu dünyada  
Hələ elə ağrı-acı  
Olmayıb ki, dadmayım mən.  
Hər biri də  
Bir ox kimi  
Keçib yanar ürəyimdən...  
 
El demiş: daşdı canı, 
Kökliyin daşdı canı. 
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Dərdi pünhan çəkirəm,  
Deyirlər daşdı canı.  
 
Mən görəndə  
Doğru işi  
Açıq-aşkar yana əyən,  
El malını,  
Gözgörəti çəkib yeyən  
Piyli, şişman qarınları, 
Ata-ana kölgəsində  
Veyillənən harınları, 
Əmi-dayı sayəsində  
Hörmət-izzət gəmisində  
Ölkə-ölkə gəzənləri,  
Hər yarışda,  
Hər qarışda 
Sinəm üstən geri vurub,  
Qabağımı kəsənləri,  
Qansız qara kötükləri,  
Sırtıq, sürtük, ütükləri; 
Mən görəndə  
Salamı da  
Güclə alır  
Cibi kalan,  
Sözü yalan, 
Təşəxxüslü 
Hazır-nazir balaları 
Göydə qapıb, 
Yerdə tutur  
Uca-uca qalaları. 
Görəndə ki,  
Bu dənizdə  
Sən ha cırpın,  
Ha əl-qol at, – 
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Saman çöpü çatmır dada,  
Ağzınla quş tutsan belə  
Ləyaqətin düşmür yada. 
Görəndə ki,  
Bir çəp keçi  
Buynuzuyla  
Tökür şirin gözlərini,  
Qısqırdılmış əl tulası 
Bükür filin dizlərini;  
Görəndə ki,  
Hələ elə xəbislər var,  
Cin-şeytanı  
Tora salan iblislər var, – 
Zəli kimi  
Yapışıb el ayağından,  
Ana yurdun dar günündə  
Qaçıb düşmən qabağından,  
Kolda-kosda baş gizləyib,  
Məqam gəzib, 
Vaxt gözləyib 
Ələ fürsət düşən kimi  
Cumub acgöz quzğunlar tək  
Şəhidlərin  
Ciblərini,  
Çantasını töküşdürüb,  
Nəyi varsa – 

çırpışdırıb, 
Ruzisini yeyibdilər,  
Paltarını geyibdilər,  
Qızıl qanı bahasına  
Qazandığı  
Ordenləri, medalları 
Yaxasına taxıbdılar, 
Qara-qovğa  sovuşantək  
Tezcə üzə çıxıbdılar...  
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Bu gün belə  
Başabəla, üzdəniraq,  
Hər hikkəsi,  
Şəhidlərin, igidlərin  
Şərəfinə qara yamaq,  
Yerli-yersiz,  
Arsız-arsız  
«Keçmişiylə» fəxr eləyib  
Sinəsinə döyəni də,  
Öz-özünü öyəni də...  
Bu gün belə  
Saçına bir dən düşməyən, 
Sir-sifəti qırışmayan,  
Çətin işdən  
Yaxasını yana çəkən,  
Xeyrə-şərə qarışmayan 
Öz xeyrini güdəni də,  
Kəmfürsət, acgödəni də...  
Hələ, hələ 
Sinəsində  
Dolandırır ana torpaq,  
Sanki uçur üstümə dağ... 
Şair qəlbim şama dönür.  
Arzularım, ümidlərim   
Gözlərimdə yanır, sönür. 
Mən özüm öz nəzərimdə 
Kiçilirəm, heç oluram,  
Elə bil ki, puç oluram...  
 
Ellər demiş: 
Qan durunca,  
Bıçaq çəkmə qan durunca. 
Qananların canı çıxar 
Qanmazları qandırınca. 
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Yox, yanmayır arzularım,  
Yox, sönməyir ümidlərim. 
Mən onların qabağından  
Geri dursam  
Üz döndərər 
Məndən ruhu şəhidlərin. 
 
Öz bəxtimi, taleyimi  
Düşünəndə, 
Görürəm ki,  
Şəhidlərin ruhu ilə  
Bir sırada  
Müharibə veteranı  
Mənəm elə. 
Xeyirlə Şər davasında  
Qılıncımı öz  qınına  
Qoymamışam bu gün belə.  
Bəs nə üçün bu vaxtacan  
Bu kəlməni  
Almamışam bir yol dilə? 
 
Görüb mənim bu günümü,  
Yanıb mənim yığvalıma  
Simruğ ruhu babaların. 
Salıb bunu ürəyinə,  
Dağda-daşda duman kimi  
Gəzib ahı babaların. 
Onlar baxıb görəndə ki,  
Arxasızlıq yaman dərddir. 
Həyat ölüm-dirim taxtı, – 
Gücsüzlərə üzü sərtdir.  
Görəndə ki,  
Bu dünyada  
Hər kəs qoyur balasını,  
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Ürəyinin parasını  
Tək Allahın umuduna,  
Öz əliylə atır onu  
Həyatın sönməz oduna. 
Əgər qalıb yaşasa o,  
Başı daşdan-daşa dəyib,  
Şər əlində  
Soğan kimi soyulacaq,  
Hər gümanı,  
Hər imkanı  
Daş altına qoyulacaq...  
 
Onlar qəmə, yasa batıb,  
Yanıb, oda yaxılıblar.  
Məndən betər dərd eləyib,  
Məndən artıq sıxılıblar. 
 
Bəlkə elə bilib onlar  
Hansınınsa  
Qarşımda bir günahı var. 
Əsla, əsla!  
O nurların,  
O pirlərin,  
O şamların, 
Nakamların xatirəsi  
Məndən ötrü  
Ən müqəddəs sərvət olub. 
Hər birinin adı-sanı  
Həyatıma zinət olub.  
 
Bu dünyada  
Mən atalar,  
Mən analar görmüşəm ki,  
Öz əliylə  
Atıb çölə balasını.  
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Öz əliylə  
Verib ona  
Olmazın dərd-bəlasını.  
 
Uzaq elə atalardan,  
Uzaq elə analardan. 
Uzaq, uzaq...  
Ölməz, ulu o kəslərdi, – 
Xatirəsi olub çıraq. 
Nə yaxşı ki,  
Gec də olsa  
Öc dünyama gəldin, oğlum.  
Ürəyimin hər dərdini 
Sən anladın, bildin, oğlum.  
Qədəminlə evimizə   
Gəldi xeyir, bin-bərəkət. 
Demə sənin başındaymış 
Hər naz-nemət, hər səadət. 
Gəlişinlə könlümüzdə  
Sevinc seli aşdı-daşdı,  
Qapımızdan-bacamızdan  
Qəm atını mindi qaçdı.  
Əslimizin-nəslimizin  
Yenə güldü üzünə yaz.  
Ömrümüzə  
Gül ömründən  
Həyat nuru saçıldıqca,  
Qırışımız açıldıqca,  
Nəfəsimiz közərdikcə,  
Yay qəddimiz düzəldikcə  
İnanmadım buna bir az.  
İnanmadım xəzan ömrə 
Bahar dönə, yaz qayıda.  
El-obası çoxdan köçən,  
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Ruhuna qəm-qüssə çökən  
Bir oylağa  
Söhbət gələ, saz qayıda.  
İnanmadım əvvəl bir az 
Xəzan ömrə qayıda yaz.  
Közərdikcə ürək odum, 
Yandım ocaq daşı kimi. 
Öz bəxtimi harayladım 
Nəsif-Usuf quşu kimi: 
 
Nə ola yazım qayıda,  
Min işvəm, nazım qayıda.  
Dada gələ dilim-ağzım,  
Söhbətim-sazım qayıda.  
 
Heç bilirsən  
Necə də şad oldu, oğlum,  
Babaların məcnun ruhu gəlişinə.  
Baxdılar bir möcüzətək  
Təbiətin 
Bu sehirli gərdişinə.  
Sanki sənlə nəfəs alıb,  
Cana gəlib dirildilər.  
Səndən ilham, həvəs alıb, 
Ayaq açıb yeridilər.  
Bir vaxt bizdən  
Üzü dönən  
Tale ilə barışdılar.  
Təzədənnən dövran sürüb,  
Bu dünyanın  
Hər işinə qarışdılar. 
Qəlbimizdə inam olub,  
Ömrümüzə həyan olub,  
Arxamızda dayandılar. 
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Günün-ayın gedişinə  
Baxıb, görüb, inandılar – 
İndən belə  
Daha rahat, gur yanacaq 
Yurdumuzda bu od-ocaq. 
Bizim qapı-bacamızı  
Xoş niyyətlə gəlib açan  
Burdan xeyir aparacaq...  
Şükr etdilər dönə-dönə  
Taleyin bu qismətinə.  
 
Bu ocağın odu, oğul,  
Sən gördünmü  
Təkcə sən yox,  
Babaların eşqi, ruhu  
Burda yaşar bizdən qabaq. 
Nəsillərin arasında  
Bir körpüdür  
Bu ev-eşik,  
Bu od-ocaq. 
Bu ocağın qırağında  
Onlar bizi yaxşı görür, 
Biz onları hiss edirik.  
Yurd-yuvamız  
Həmişə şen olsun deyə  
Onlar bizi,  
Biz onları  
Hər bəladan hifz edirik.  
 
Yurdumuzda  
Körpə nəsil ağacıtək  
Sən böyüyür, boy atırsan. 
Öz ömründə nəslimizin  
Yüz, min illik  
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Tarixini yaşadırsan. 
Təzə-təzə söz öyrənir,  
Danışırsan şirin-şirin. 
Hər kəlməni elə de ki,  
Qoy ürəyi dağa dönsün  
Babaların, nənələrin. 
Unutma ki, göz qoyan var  
Hər an sənin  
Yerişinə-duruşuna. 
İndən belə sən fikir ver  
Hər sözünə, hər işinə.  
Elə et ki,  
Könül açıb xoşa gəlsin 
Hər əməlin, hər hünərin. 
Heç olmasa bundan sonra  
Biz sarıdan  
Rahat olsun  
Qəlbi, ruhu o pirlərin. 
Gözümün ilk ovu, oğul. 
Həyatımın qızıl gülü, 
Bağ-bağçamın şən bülbülü,  
Çeşmənin bal suyu, oğul,  
İndən belə  
Sən ömürlük yol yoldaşım, 
Sirr sirdaşım,  
Qaranlıqda zümrüd quşum, 
Aydınlıqda ağ atlımsan. 
Ağ göyərçin muradlımsan. 
İndən belə  
Nəslimizin şax-budağı,  

şah qolusan. 
Səadətə süd yolusan. 
İndən belə  
Ulu Xızır baban kimi 
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Yatıb ağ atın belinə,  
Butanı alıb əlinə  
Eldən-elə çapmalısan. 
Açıb bağlı qapıları,  
Alıb sınıq könülləri, 
Dərdə çara tapmalısan.  
İndən belə  
Ulu Qorqud buyruğuyla  
El-el gəzib, 
Söz söyləyib,  
Boy boylayıb,  
Oy oylayıb,  
Olmuşları-keçmişləri,  
Yatmışları haraylayıb,  
Möcüzə – sirr açmalısan. 
Harda səni  
Xatırlayıb anan olsa,  
Ora quştək uçmalısan. 
İndən belə  
Sən haraya qədəm qoysan,  
Ordan o dəm  
Şər didərgin düşməlidir.  
Xeyir başa keçməlidir.  
Aləm sənə bel bağlayıb, 
Sənə könül verməlidir.  
Sənin ömür budağında  
Ana vətən  
Öz bəxtini,  
Sabahını görməlidir. 
 
İndən belə  
Hara baxsan,  
Nəyə baxsan: 
Yerə baxsan,  
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Göyə baxsan,  
Daşı yarsan,  
Onun da sən  
Sinəsində od görərsən, 
Bir çınqı od...  
Babaların uydurması,  
Xəyalıdı  
Prometey – od oğrusu.  
Təbiətin, 
Cəmiyyətin  
Mayasıdır od ilə su. 
Yer üzündə  
İlk ocağı qalayanı, 
İlk çırağı yandıranı 
Bu gün belə  
Hörmət ilə anır bəşər. 
Yaranmışın  

ilk atası 
ilk anası  
sanır bəşər. 

Biz dünyaya gələn gündən  
Könlümüzdə  
İlk duyğunu  
Alışdıran od olubdur.  
Arzumuza, 
Ömrümüzə  
Yol açdıran od olubdur.  
Ruhumuza zaman-zaman  
Yağıb narın od yağışı. 
Fikrimizə düşüb hardan  
Od ilməsi,  
Od naxışı? 
İlk ocaqdan od götürüb  
Yeni ocaq çatan günü, 
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Odla-közlə bəzəyibdir 
İnsan oğlu öz ömrünü. 
Ocaq yanıb,  
Qırağında  
O, düşünüb-daşınıbdır. 
İstisinə isinibdir,  
Tüstüsünə yaşınıbdır.  
Onun fikir-xəyalları  
Yer altına,  
Yer üstünə aşınıbdır.  
Dərk eləyib təbiəti,  
Bu dünyada  
Yeni dünya-aləm qurub  
Onun mehri-məhəbbəti. 
Bu ocaqlar öz başına  
Yığıb eli nəsil-nəsil. 
Günlər-aylar ötüşdükcə, 
Dövr-zaman dəyişdikcə  
Fəsil-fəsil, 
Hər nəsil öz ocağına 
Ad veribdir  
Dədə-baba adlarından. 
Zaman-zaman  
O adlardan  
Yaranıbdır yer adları,  
Oba, oymaq, el adları...  
Bu ocaqlar qırağında  
Pərvazlanıb  
Təzə-təzə düşüncələr, 
Çeşmələnib əqidələr.  
Durub  

Ağ qoç, Qara qoçtək  
Üzbəsurat  

Xeyirlə Şər. 



 408 

Harda Xeyir baş qaldırıb, – 
Üstünə Şər daş qaldırıb...  
O zamandan  
Ocaqlar da  
Olub Xeyir, Şər ocağı. 
Bu dünyaya belə gəlib, 
Yanıb Xeyir, Şər çırağı.  
Bir ocaqdan  
Xeyir nuru  
Düşüb elə, obalara.  
O birindən  
Şər yelləri  
Əsib isti yuvalara. 
 
 Sən şumerlər zamanından  
Üzübəri  
Tarixləri bir varaqla,  
Bu ocaqlar qırağında  
Əsrlərin arxasından  
Babaları gəz, soraqla. 
O günlərdən  
Bu günlərə  
Gör, bizə nə sərvət qalıb. – 
Qəlbimizdə Xeyrə hörmət, 
Şərə sonsuz nifrət qalıb.  
Ocaq var ki,  
Yaşadıbdır 
Ya bir evin,  
Ya bir nəslin ad-sanını.  
Ocaq da var  
Yaradıbdır  
Millətinin  
Qədir-qiymət dastanını. 
Sən oxusan  
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Bu dünyanın  
Qızıl tarix kitabını,  
Cavanşirin, ya Babəkin 
Adına rast gəlsən harda – 
Odlar yurdu  

Azərbaycan  
düşər yada! 

Dünyanın nur çırağıdır,  
Şərqin qüdrət bayrağıdır  
Nizamimiz, 
Füzulimiz, 
Nəsimimiz,  
Xətaimiz... 
Əsrlərin,  
Nəsillərin ürəyində  
Hər birinin yeri uca, 
Hər birinin xətri əziz. 
Elimizin-obamızın  
Şeir-sənət ocağıtək  
Əzizlərik biz Gəncəni. 
Hünər, qeyrət tacı kimi  
Ucaldarıq Əlincəni...  
Oturmuşuq bir gör, oğlum,  
Bir gör necə 
Ocaqların başında biz. 
Gör, kimlərdən, 
Gör, nələrdən  
İşıq alıb  
Bizim şahin gözlərimiz.  
Gör, kimlərdi,  
Gör, nələrdi 
Bizim iman, and yerimiz? 
Gör, tarixin  
Hansı dərin qatlarına  
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Yeriyibdir  
Bizim ulu köklərimiz? 
 
El-obamız  
Başdan-başa  
İndi Xeyir ocağıdır. 
Hər obada,  
Hər oymaqda  
Yanan Xeyir çırağıdır. 
 
Fəqət sanma  
Şər biryolluq  
Yığıb yerdən ayağını. 
Zaman-zaman aramızda  
Sağ görürük o yağını. 
Heç bilmirik necə olur  
O yol tapır ürəklərə.  
Bir hörümçək toru salır  
Vicdanlara, məsləklərə. 
O üzlərdə gülüş olub, 
Baxışlarda xoş təbəssüm. 
Cilvəsinə, ovsununa 
Çevrilibdir qaşın-gözün.  
İndi xənçər-bıçaq ilə  
Gözgörəti  
Az öldürən, 
Az ölən var. 
Ancaq bəzən  
Hiylə dolu gözdən yağan  
Səssiz güllə atəşindən  
Yer yarılar,  
Göy dağılar.  
Bir acı söz, 
Ya bir eyham-kinayəylə 



 411 

Dil qurudan,  
Qara yaxan görmüşəm mən.  
Laqeyidlik,  
Saymamazlıq ədasıyla 
Ürək qıran,  
Ara vuran, 
Evlər yıxan görmüşəm mən.  
Gör, dünyanın bu vaxtında  
Necə qada tapıb bizi. 
Gecə-gündüz bir qurd kimi  
Nə bəlalar  
Ovur, sökür sinəmizi... 
 
Vaxt olur ki,  
Görürsən ki,  
Xeyri verib yuxuya Şər  
Keçdi başa, 
Saldı bizi dağa-daşa. 
Xeyir duyuq düşənəcən, 
Aləm onu  
Tanıyana-bilənəcən 
Nə yuvanın quşudur o. 
Necə işlər qarışdırıb,  
Nə dəyirman daşıdır o, 
Görürsən ki, ömrümüzdən  
Aylar ötdü, illər keçdi...  
Haqqımızı kim tapdadı, 
Qanımızı gör, kim içdi? 
 
Hələ, hələ  
Mən saymıram  
Dünyamızın dərdlərini. 
Kimlər ağı-zəhər edir  
Onun axşam-səhərini.  
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Bircə anlıq 
Gətir, oğlum,  
Göz önünə Fələstini,  
Yağıların o diyara  
Min felini,  
Min qəsdini. 
Öz yurdundan-yuvasından  
Qaçqın düşən o elləri.  
Ayaqyalın, 
Başıaçıq, 
Qara gözlü  
Qıvrım saçlı tifilləri , 
Beli bükük anaları,  
Qəddi sınıq ataları... 
Bircə anlıq 
Göz önünə  
Gətir, oğlum, Livanı sən, 
O millətin başındakı  
Dərd-bəlanı, tufanı sən. 
Qəlbi dağlı Xan Arazın 
Qismətinə, bəxtinə bax. 
Sinəsindən qanlar axan 
Təbrizimin yarasını  
Kim bağlayıb sağaldacaq?! 
Ocaq yanır, alovlanır 
Əsrlərin, nəsillərin  
Nur qəlbi, nur çırağıtək.  
İşıq salır ağlımıza,  
Yolumuza  
Əbədiyyət mayağıtək. 
Ocaq yanır  
Qırağında  
İçin-için  
Biz yanırıq, odlanırıq. 
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Xatirələr qanadında 
Bu dünyanı dolanırıq.  
 
Ocaq yanır,  
Qırağında 
Olmuşları-keçmişləri  
Yad edirik dönə-dönə. 
Bu ocağın gözləriylə  
Göz qoyuruq 
Bu dünyanın qədəminə. 
Yüz ölçürük, bir biçirik, 
Düşünürük dərin-dərin: 
Nəfəsini birdəfəlik  
Kəsmək üçün  
İçimizdə gəzən Şərin. 
 
Atom, nüvə silahıyla   
Yükləyənlər 
Yer altını,  
Yer üstünü,  
Yoxsa görmək istəyirlər  
Kainatda  
Bir Faeton tüstüsünü? 
Yoxsa onlar  
İstəyirlər  
Ana Yeri  
Plutontək  
Çıxarsınlar mehvərindən, 
Səyyarələr aləmində  
O dolansın tərkivətən...  
 
Ocaq yanır,  
Qırağında  
Öz eşqimiz, amalımız, 
Andımızla çevrilirik  
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Biz çağlayan gur ocağa. 
Ocaq yanır,  
Qırağında  
Yenilməz bir ordu kimi  
Sığınırıq al bayrağa. 
Ocaq yanır,  
Biz bu nəsil çırağının  
Pir başına  
Alay-alay dolanırıq.  
Qəlbimizin,  
Ruhumuzun  
Bu ocaqtək  
Vətən, millət, el yolunda  
Yanmasına inanırıq.  
İnanırıq  
Nə qədər ki,  
Ana Vətən, el-oba var,  
Hara getsək,  
Harda olsaq 
Bizi isti qucağına  
Haraylayan bir yuva var.  
 
Bu ocağın, 
Bu çırağın  
Heç vaxt bizdən üzü dönməz. 
Əsr-əsr,  
Nəsil-nəsil 
Biz gələrik,  
Biz gedərik,   
Yandırarıq bu çırağı, – 
Bu ocağın odu sönməz,  
Bu ocağın odu sönməz! 

 
1982 
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O ELLƏRDƏ KİMİM QALDI... 
 

(epik-lirik poema) 
 

Arxam sənsən, qalam sənsən,  
Dağlar, hey!!! 

Koroğlu 
Proloq 

 

Bu şəhərdə, ata, nə var?! 
Tez ol məni kəndə apar! 
Kəndə apar məni, ata,  
Orda mənə  
«Alma gözlü, qız birçəkli» 
Bir Qırat al. 
Bir də uzun, zorba çomaq,  
Bir də qara, motal papaq.  
Sözlərimi yaxşı eşit: 
Al mənə bir qurdbasar it; 
Çəpiş alsan bəsdi üçü.  
Al bir də bir ana keçi,  
Şiştək olsun buynuzları. 
Görən kimi canavarı 
Cumub elə kəllə vursun – 
Birbaş qayadan uçursun!..  
 

Bu şəhərdə, ata, nə var?! 
Tez ol məni kəndə apar! 
Tüfəngi alım əlimə,  
Qalxım yelatın belinə, – 
Aşdıqca eniş-yoxuşu  
Göydə vurum  uçan quşu. 
Ötüm-keçim yaylaqlardan, 
İçim bumbuz bulaqlardan. 
Çələng hörüm çiçəklərdən, 
Qanad taxım küləklərdən. 
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Qonum uca dağ başına,  
Söykənim qaya qaşına; 
Orda həzin bir ney çalım, – 
Oylaqlara səda salım.  
Dilə gəlsin qoyun-quzu, 
Üzə gülsün ömrün yazı...  
Bu şəhərdə, axı nə var?! 
Ata, məni kəndə apar!..  
 
O sözlərin təsirindən  
Qəlbim əsdi, ağlım çaşdı.  
Xatirələr qanadında  
Gül balamla uşaqlaşdım.  
Körpə quştək hey uçduqca  
Ömrün qönçə dünyasına, 
Simruğ kimi baş vurduqca 
Yatmış göllər aynasına,  
Elə bildim o aləmdən  
Ürəyimə köz ələndi. 
Mən odlara qalandıqca  
Xatirələr çözələndi. 
Onu gördüm – 

o zamandan  
bu zamana  

Pərvazlanan gur ləpəyəm. 
Ötüb keçən ömrü-günü  
Mən təzədən yaşayacaq  
Bir körpəyəm.  
Dedim tez ol, oğul bala,  
Haydı kəndə, düşək yola!  
Bəxtimizə kəmənd ataq,  
Gedək arzu-kam dalınca.  
Bu səfərdən qayıtmayaq  
Bu yoldan biz kam alınca...  
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Ocağa doğru 
 

Yollar boyu  
Gördüm məni fikir alıb: 
O ellərdə, obalarda  
Görən kimim, nəyim qalıb? 
Ulularım köçüb çoxdan, 
Nə atam var, nə də anam. 
Kim var, kimə arxalanam?! 
 
Eh, nə qədər qol calanıb  
İllər boyu əslimizə.  
Elə bil ki, güvə düşüb  
Zaman-zaman nəslimizə.  
Hanı o gün, o xoş dövran, 
Alan kimi sorağımı  
Yurd-yuvamız gələ cana,  
Qızılquştək uçub anam  
Çıxa oğul qabağına. 
Kim var – bizə canı yana? 
Bir xoş üzdən, xoş baxışdan  
Ürəyimə işıq düşə. 
Unudam ağrı-acımı,  
Başımdan duman ötüşə...  
O ellərdən perik düşüb 
Bizim əsil-nəsilimiz. 
Heç bilmirəm kimin üstə  
Hansı ərklə gedirik biz...  
Orda bizim kimimiz var?  
Kimdi bizim simsarımız? – 
Yad olmuş  uzaq qohumlar, 
Yada qalmış yurd-yuvamız...  
Bir də tənha bir təpədə  
Ulu dədə-babamızın  
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Qəm heykəli-qəbirləri!..  
Dilim də söz tutmur daha, 
Yazmağa da əlim gəlmir  
Bu yanıqlı sətirləri...  
 
Bəs bunları necə deyim  
Bu körpə sünbül balama? 
Xəyalda körpə tərlanım,  
Arzuda bülbül balama?.. 
 
Maşın bir quş kimi uçur irəli,  
Nə vaxtdı görmürdüm mən bu yerləri.  
Yollara baxıram, yollar həməndir, 
Çəmənlər həməndir, çöllər həməndir. 
Bir azca sozalıb çayların suyu, 
Nə yaman alçalıb dağların boyu! 
Bu yanda uzanır üzüm bağları,  
O yanda ağarır pambıq tığları. 
Qadınlar tarlaya səpilən ulduz,  
Bir yeni çıraqdı hər əməkçi qız.  
Gəl ki, kişilər var nəhrəqarındır,  
Yerişi-duruşu lovğa, harındır.  
İnsafmı qızların əli qabarlı?  
Oğlanlar görürəm – saçı tumarlı –  
Çayxana küncündə oturub bekar  
Yalandan-gerçəkdən qeybət qırırlar...  
Oğlum heyrət ilə baxır yollara,  
Bunlar ondan ötrü nağıldır hələ. 
Mənim təəssüfüm axır yollara: 
Niyə zay  oldular bu gənclər belə? 
 
Oğluma deyimmi gəl dönək geri?! 
Maşın bir quş kimi uçur irəli...  
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Bu yollar yada salır  
Eh, nələri indi gör?! 
Quş kimi pərvazlanıb  
Bu yollarda bir ömür...  
 
Bu yol aparıb məni  
Yaxın-uzaq ellərə.  
Qovuşdurub nə qədər  
Xoş aylara, illərə.  
 
İndi burda bu həsrət, 
Bu kədər, bu qəm nədir?  
Hardan gəlib bu nisgil  
Məni belə göynədir. 
 
Bir vaxt bu yerlər olub  
Başımın tacı mənim.  
Bu yerlərçin göynəyib  
Burnumun ucu mənim. 
Quruca bir daş olub  
Düşüb burda qalardım  
Olsa əlacım mənim.  
 
Bəs niyə fərəhlənib  
Könlüm burda açılmır? 
Çöl-çəmən çöhrəsindən  
Üstümə nur saçılmır?  
Bu yerlərçin olmaya  
Mən yad olub getmişəm? 
El qəlbindən nə vaxtsa  
Düşüb dür tək itmişəm? 
Belə isə iqbalım, 
Aqibətim dünyada,  
Deməli, öz əlimlə  
Vermişəm ömrü bada...  
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Anakəndin ayağında  
Nəfəs dərib dayanırıq. 
Dörd bir yana  
Heyran-heyran boylanırıq:  
(Necə ayrı yaşamışıq  
Bu torpaqdan?!)  
İstəyirik  
Bir su içək buz bulaqdan. – 
Bircə hovur dincələk biz, 
Sərinləsin ürəyimiz. 
 
Elə bu vaxt  
Saç-saqqalı dümağ qoca  
Yaxınlaşır bizə sarı. 
Görən kimi tanıyıram  
Dünyagörmüş ixtiyarı.  
 
Vaxt var idi  
O, bu elin dirəyiydi,  
Qanadıydı – ürəyiydi.  
 
Unudulmaz  
Qan-qadalı o illərdə  
El atası, el oğluydu. 
Xeyirlə Şər qovğasında  
Haqqa arxa Koroğluydu. 
 
Baba zəndlə baxıb bizə salam verir: 
– Tanımadım sizi, axı,  
Andır qalsın qocalığı. 
Ancaq nəsə suyunuzda doğmalıq var...  
 
Eh, bizim qocalar,  
Bizim ucalar...  
Necə kövrəksiniz, nə qədər həssas! 
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Dünya bir ümmandı, siz – ulu qəvvas. 
Sizin tapdığınız hər yeni inci  
Nəslin urvatıdı, elin sevinci... 
 
Xoş-beşdən sonra  
Üz tutub ondan  
Soruşanda elin güzəranını,  
Qocanın gözündə gurşad oynadı, 
Dərd dolu qazantək içi qaynadı:  
– Dövran dəyişsə də, kənd elə kənddi, 
Ömrümüz-günümüz bu yurda bənddi. 
Torpaq quzumuzdu ömür boyunca,  
Torpaq ruzumuzdu dünya durunca. 
Biz onun dirisi,  
Biz onun sağı, 
Sağır inəyitək kəndçi torpağı.  
Bu torpaq abrımız-urvatımızdır,  
Bu torpaq kökümüz, 
Yer zatımızdır. 
Qədrimiz də odur, qiymətimiz də, 
Ocaqdan ayrılan kül olar düzdə. 
Sovrular havaya dumanda, çəndə, 
Bir ömrün çırağı qaralar hədər. 
Torpaq xalçamıza güvə düşəndə 
Kənd də, kəndçilik də çürüyüb gedər.  
Sən şair adamsan, yuxadı təbin,  
Düzünü söyləsəm, sıxılar qəlbin. 
İndi  burda həyat xeyli dəyişib,  
Ağ ilə qaranın yeri tərs düşüb. 
Elə bil hər işdə şeytan əli var,  
İblisə dönübdür bəzi adamlar. 
Beş kişinin sözü bir yerə gəlmir,  
Oğul atasının qədrini bilmir.  
Bir çöpü qıymayır qardaş-qardaşa,  
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Tor qurur, şər atır yoldaş-yoldaşa.  
Gün-gündən çoxalır, artır oğrular.  
Fitnə-fel gölündə batır doğrular.  
Əl-ələ verərək beş-altı nəfər  
Elin var-yoxnu çəkib yeyirlər.  
Qala divarı tək qalxan divarlar  
Gözlərdən qara bir pərdə asırlar. 
Adam var gözünü tutub hərislik,  
Adəti yamanlıq,  
Vərdişi pislik. 
Adam var unudub  el adətini,  
Milli qürurunu, ləyaqətini.  
Saza ağız büzür,  
Göz yumur tara,  
Yortur qatır kimi yad havalara.  
Yatmır ipə-sapa müftə yeyənlər.  
Arada-bərədə veyillənənlər. 
Adam var qırılıb qeyrət damarı,  
Yox olub mənliyi, sınıb vüqarı. 
Kürsüdə döysə də çoxu döşünə,  
Azdı can yandıran elin işinə. 
Adam var düz işə marağı yoxdur.  
Heyvanın örüşü, otlağı yoxdur.  
Ağartı çıxıbdır ceyran belinə,  
Adam var süd-qatıq dəymir dilinə. 
Yalnız adı qalıb bir çox mətahın, 
Nəfsi dağlar udur artıq tamahın. 
Çox şeyi öncədən düz görmək olmur,  
Hər kəsə qəlb açıb sirr vermək olmur. 
Yamanlar bu kəndə yaman dəb salır, 
Ağsaqqal sözündə kəsər azalır.  
Vaxt olur, xoruz tək dayanıb dimdik  
Böyüyün üzünə ağ olur kiçik.  
Beləcə böyüyür, pürkamal olmur,  
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Qocalıb qarıyır, ağsaqqal olmur... 
Qanun keşiyində durmalı olan,  
Əyrinin boynunu vurmalı olan  
Vaxt olur, harama özü əl atır,  
Halal mayasına haram su qatır. 
O yerdə qırılır düzün qaməti,  
Onda çağırırıq haqq-ədaləti. 
Müqəddəs olsa da bizim qanunlar, 
Xəcalət çəkməyir onu pozanlar... 
 
Bu hala dözməyir bəzi cavanlar,  
Eldən baş götürüb qaçırlar onlar. 
Hardasa itirlər əlli-ayaqlı.  
Qızlarsa burada əli çıraqlı  
Özlərinə sevgi, yar gəzir indi.  
Eh, oğul, böyükdü dərdi bu kəndin. 
Deyib danışmaqla azalan deyil,  
O heç bir kitaba yazılan deyil. 
 
Deyib susdu. 
Gördü mən də  
Danışmıram, kiriyirəm. 
Səsim-ünüm çıxmasa da,  
İçin-için əriyirəm,  
Üz-gözümdə  
Yerin dərdi, göyün qəmi...  
 
Bir günah eyləmiş kimi  
Sağollaşıb mənlə qoca  
Harasa üz tutub getdi. 
O, qəlbimdə yeri əziz, başı uca –  
Varlığımı talan  etdi. 
Bir dünyalıq  
Qayğı yığdı ürəyimə.  
Sanki uçdu üstümə dağ, – 



 424 

Qaldım qaya, daş altında, – 
Kim yetəcək köməyimə? 
Əl-qolumdan kim tutacaq?..  
 
Yıxılanda uca dağlar  
Yurdunda toz-duman ağlar... 
 
Görəndə rüzgarın qara vaxtını  
Bilin, bayramıdı bayquş baxtının.  
Həmzədi sahibi şahlıq taxtının,  
Yavısı döşünə qatar Qıratı, 
Dünya belə dünyadı. 
 
İllərin yaz çağı, yayı gələndə,  
Bağın nübarını ayı dərəndə,  
Dağlar zirvəsini sara verəndə  
Qartalın gözündə qalar muradı,  
Dünya belə dünyadı. 
 

Şər Xeyir donunda keçəndə başa,  
Xeyir Şər əlindən çəkəndə haşa,  
Ümmanda dalğalar dönəndə daşa  
Qızıl şahinlərin sınar qanadı,  
Dünya belə dünyadı.  
 

Tülkülər hiylədə ağ eyləyəndə,  
Fillər fitnə-felə boyun əyəndə, 
Şirlər ağ yalana ləbbey deyəndə  
Qırılar meydanda nərin inadı,  
Dünya belə dünyadı.  
 

Saya salmayanda doğru yalanı;  
Qovanda oylaqdan qarğa tərlanı, 
Zalım götürəndə qılınc-qalxanı  
Məzlumun ucalar ərşə fəryadı,  
Dünya belə dünyadı.  
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Öz ömründən nurlu ocaq çatanın,  
Hər odda yananın, suda batanın 
Əlindən ley kimi yetib tutanın  
Özünün axırda gormu imdadı?! 
Dünya belə dünyadı.  
 
El oğlu elinə yaraq olmasa,  
Vətənə qalatək dayaq olmasa,  
Öz ata yurdunda çıraq olmasa  
Sərraf da seçəmməz yaxından yadı.  
Dünya belə dünyadı...  
 
Dağlar kimi dumanlandım,  
Ümmanlar tək çalxalandım. 
O dumanda,  
O ümmanda  
Özümü tək gəmi sandım.  
Durub baxdım yana-yana  
Arxasınca xeyli onun.  
Gördüm yönü dağlaradı, – 
Dağlaradı meyli onun.  
Mən də yorğun qartal kimi  
Üz çevirdim  
Həsrətini çox çəkdiyim,  
Çox deyib, çox güvəndiyim,  
Vüsalına sevindiyim  
Tülək tərlanlar oylağı  
Din-imanım o dağlara,  
Gördüm durur qaşqabaqlı. 
Nəzər saldım  
Gül yurdu, şəfa oymağı  
Ala-tala yaylaqlara,  
Gördüm susur gözübağlı.  
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Elə bir kişnərti çəkdi xəyalım,  
Bir anlıq başımdan oynadı ağlım.  
Ahım ildırımtək qopdu könlümdən,  
Köhnə yaraların göynədi yeri.  
İstədim oğlumun tutub əlindən  
Kəndin ayağından qayıdam geri.  
 
Gördüm əsir dizlərim,  
Qan-yaş tökür gözlərim.  
Hönkürüb qucaqladım,  
Oxşadım ana yurdu,  
Üzümü sürtdüm ona. 
Haldan düşmüş körpətək  
Girib ana qoynuna  
Quzu kimi uyudum.  
 
Uyudun sən də, dağlar, 
Dumanda, çəndə, dağlar. 
Dönüb qaşda qartala  
Qalaydım səndə, dağlar...  
 

 
Yurdun astanasında 

 
Fikir-xəyal aldı məni:  
Niyə belə dedi qoca? 
Neçə dövran yola salmış,  
Xeyir-şərdə ad çıxarmış  
Bu el haqda  
Fikirləri oldu haça? 
Niyə belə dedi qoca?  
Köksüm üstə od qalandı,  
Dərdimə min dərd calandı.  
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De, niyə belə gəlir  
Qulağıma sədası? 
Halallıqdan yoğrulub  
Axı, onun mayası.  
Bu ellərin başına  
Kim açır bu oyunu?  
Kimlərdi bulandıran  
Onun duru suyunu?  
Yoxsa yuxuya gedib  
Yerişi yer tərpədən,  
Nərəsi göy titrədən  
Qurd ağızlı oğullar? 
Elin ağsaqqalları  
Görən hara baxırlar?  
 
Suallar üzdü məni,  
Gördüm yanıq bir neyəm. 
Harayım hara çatar – 
Mən burda ha inləyəm?! 
 
Dünyanın bu  vaxtında  
Bu necə ola bilər? 
Dost eşitsə, odlanar;  
Düşmən sevinər-gülər...  
 
Yox, yox, bu ola bilməz! 
Burda sirli düyün var.  
Elə bir hay salaram 
Aləm bura yığılar! 
 
Qoymaram bir dərd-sərin  
Daş üstündə daşını. 
Namərdlər yer tapammaz  
Gizləməyə başını. 
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Onlar yəqin duymayır –  
Elin səbri genişdir. 
El susursa, deməli,  
Bu – bir sirli gedişdir. 
 
«Haqq qırılmaz, incələr,  
Haqq gec elər, güc elər» – 
Gün doğar məqamında. 
Yetişib parçalayar  
Qurdu  

quzu damında... 
 
Əzizinəm, günü var,  
Elin səsi-ünü var. 
Namərd çox öyünməsin,  
Mərdin qisas günü var! 
 
Unutmaq olarmı bu dərdi-səri? 
Oğluma deyimmi,  gəl dönək geri?  
Ya, hara üz tutum?  
Neyləyim indi?  
Ayrı bir qərara gəlmək çətindi...  
 
Dinməzcə oğlumun tutub əlindən  
Qalxıram dikdirə mən asta-asta: 
Həzin bir xəyala dalan çöl-çəmən  
Görək nə deyəcək bu köhnə dosta? 
 
Bu yurdun yadında varammı görən?  
Necə xatırlayır bu yerlər məni? 
Bir laçın oğlandım – sarışın, kürən,  
Əlimdəydi ömrün qızıl yüyəni. 
 
Çapardım atımı belədən-belə,  
Bəzən qayalarla kəllələşərdim.  
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Bəzən baş əyərdim bir zərif gülə, – 
Azman palıdlarla hey güləşərdim.  
 
Teylənib qalxardım dağlar başına,  
O yalçın qayalar sirdaşım idi.  
Mən ki qoşulardım qaşda laçına,  
Qartal balaları qardaşım idi. 
 
Ayı hürküdərdim yalda-yamacda,  
Şir kimi kəsərdim bəndi-bərəni. 
Meylim gah kəklikdə, gah da turacda,  
Bilərdim hər qurdun, quşun yerini. 
 
Misri qılıncımdı – dəryaz qılıncım,  
Gündə bir ölkəyə səfərim vardı.  
Düşməni edəndə mən xıncım-xıncım  
Dostlar şərəfimə büsat qurardı.  
 
Gah Qoç Koroğluydum, gah Qaçaq Kərəm,  
Yağılar önümdə əsərdi zağ-zağ. 
Dağı titrədəndə ildırım nərəm, 
Şimşəyə dönərdi hər dəli, qaçaq. 
 
Meydana girəndə qızmış nər kimi 
Coşub çaxnaşardı bu ovalıqlar.  
Biz çalıb-çapanda dəlilər kimi  
Çaylaqda gözlərdi bizi qayıqlar... 
  
Dava qurtaranda başlardı oyun,  
Oyunun sonunda təzədən dava...  
Zirvələr başında atla qol-boyun...  
Aləm mat qalardı bu vurhavura.  
 
Yağış hürsüyəndə, sel kükrəyəndə,  
Yer lərzəyə gəlib göyə dəyəndə  
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Buludları quzu kimi əmərdik,  
Sel suyunda çəpiş kimi çimərdik...  
 
Çobanlıq edəndə düşsəydik dara,  
Bizim qurdbasarlar bir himə bənddi.  
Hücum edərdilər uçan quşlara,  
Səsləri başına alardı kəndi...  
 
Gah əkin əkərdik,  
Gah ev tikərdik. 
Bağ-bostan becərib, mala baxardıq.  
Təzə mənzillərə ağ yol çəkərdik...  
Ay-ulduzla yatar,  

Günlə çıxardıq...  
 
Yanardıq bu yurdun səhəri üçün,  
Sabaha səslərdi bizi səhərlər! 
Bu elin hər yeni zəfəri üçün  
Hər igid özünə bir at yəhərlər – 
Səyirdib süzərdi belədən-belə,  
Xəyalı bir qızıl gün sorağında.  
Qönçə arzuları döndükcə gülə  
Üz-gözü gülərdi bu torpağın da...  
 
Deyəsən, yadında belə qalmışam 
Yaddaşı sirr qala bu ana yurdun. 
Bu xoş xatirəni  
Bu həzin axşam  
Mənə çəmən deyir, çöl oxuyurdu...  
 
Heyif, o sel uşaqlığın,  
O şəmşəkər şıltaqlığın,  
Aşıb daşan cavanlığın, 
Ömrü yaman gödək oldu. 
Müjdə novruzgülü kimi  
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Ömrün bahar çağındaca  
Tez açaraq tez də  soldu...  
 
Aman, Allah! 
Bu görkəmdə görüb məni  
Bir görəydim nə düşünür  
Din-imanım,  
Son gümanım  

olan yerlər? 
Dümağ saçlı,  
Gözü yaşlı –   

qərib  kimi  
öz yurduna  
üz tutana  
nə deyirlər? 

Görən onlar bilirmi ki, 
Gecə-gündüz bu ellərin  
Həsrətiylə alovlanmaq  

peşəm olub? 
Ömrüm-günüm dağ-daşına  
Təzə bir gül toxumutək səpilsə də,  
Yeni həyat şitilitək əkilsə də, 
Cücərib üzə çıxmamış,  
Pöhrələnib boy atmamış  
Həşəm olub...  
 
Bu dünyada ağ-qaralı  
Mən bu qədər ömr etmişəm, 
Ağır eniş-yoxuşları  
Dalda qoyub  
Gör, nə qədər yol getmişəm,  
Bir de görüm, neyləmişəm  
Arxa-dağım bu ellərçin? 
Hansı gülü bitirmişəm,  
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Hansı şövqü gətirmişəm  
Bu çəmənlər, bu çöllərçin?! 
Neyləmişəm bu ellərçin?! 
 
De, nə vaxt oduna yanıb, 
Suyuna axdığım olub? 
Xeyir-şərinə  yarayıb,  
Borcundan çıxdığım olub? 
 
Bunlu-bunsuz, 
Bizli-bizsiz  
Bil, həmişə, hər bir zaman  
Köksünə mən qədəm qoyan  
Ana torpaq  
Nənə-baba səxavətli,  
Ata-ana ürəklidir. 
Dərgahına üz tutana  
Xoş üzlü, xoş ünsiyyətli,  
Süfrəsi duz-çörəklidir. 
Ata-ana ürəklidir. 
 
O, hamıdan yaxşı görüb,  
O, hamıdan yaxşı verib 
Hər oğlunun, hər qızının  
Əsil qədir-qiymətini, 
Tutub xətir-hörmətini. 
Onun xeyir-duasıyla 
Bu yuvadan  
Pərvazlanan  
Hər tərlanın xoş sədası  

gəlsə hardan. 
Elə o an 
İncə qəlbi dağa dönüb. 
Bir bəd xəbər eşidəndə  
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Gözlərində Günəş sönüb. 
Yer-göy dolanıb başına, 
Zəhər qatılıb aşına. 
Dağ uçub altında qalıb,  
Dünya-aləm alt-üst olub... 
Biz belə görmüşük bu el-obanı,  
Belə tanımışıq bu yurd-yuvanı...  
 

İndi ona deyimmi ki,  
ana yurdum, ana torpaq,  

Sən üzümə vurmasan da  
borcum çoxdur sana, torpaq. 
Ana yurdum, ana torpaq!  

Görürsənmi  
Mən üzümə tutalqac tək  
Hüzuruna  

ər oğlumu gətirmişəm?! 
Bu balaca tərlanımın əllərini  
Ətəyinə yetirmişəm. 
O, elə bir oğuldu ki, 
Sərvlənən boy-buxunu 
Kəpəzinə, Qoşqarına boy verəcək! 
Saz-sözünnən  
Bu Qazax, Göyçə elləri  
Min-min şirin toy görəcək! 
 
O, Vurğunun, Üzeyirin  
Eşqi, ruhu, kökü üstə  

pərvazlanır təzə-təzə. 
Ana yurdu  
Oba-oba, oymaq-oymaq  

gəzə-gəzə  
Şaxələnir, budaqlanır,  

avazlanır təzə-təzə, 
Ana yurdu gəzə-gəzə...  
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Mən borcundan çıxmasam da,  
Gün gələcək – 
Sənin ömür çələnginə  
O, tər güllər taxacaqdır! 
Mənli-mənsiz  
Bir də nə vaxt  
Dərgahına üz tutanda  
Hüzurunda şux dayanıb,  
Gözünə şax baxacaqdır! 
Onda mənim ürəyimdən  
Çıxacaqdır  
Bu həsrətin,  
Bu möhnətin  
Qara, acı tikanları! 
Yazın ala çalpoyunda, 
Dəli yayın tərlan vaxtı  
Ruhum bir ağ göyərçintək  
Dolanıb seyr eyləyəcək  
Bu sehirli ormanları...  
Həzin-həzin söyləyəcək:  
 
Mən aşiq, sənə dağlar, 
Eşq odu sinə dağlar.  
Tutaydım yar əlindən 
Çıxaydım sənə, dağlar...  
 

Gecə-gündüz  
Ana yurda keşikçitək oyaq olan, 
Əlçim-əlçim buludlara dayaq olan,  
Aylar, illər axarında  
Əsrlərə, nəsillərə mayak olan  
Zirvələrə göz dikərək  

deyir balam: 
– O şəhərdə bu  yerlərdən  
Söz düşəndə  
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Axşam-səhər  
Sən elə hey  
«Bizim ellər» söyləyirsən. 
Bəs sən deyən o tamaşa hanı burda? 
Bu dağ-daşa baxmağamı  
De, gəlmişik biz bu yurda? 
– Oğul, bir az səbirli ol, – 
Dedim ona yana-yana, – 
Gedək indi baş çəkək biz  
Uluların son güzarı,  
Son ünvanı bir məkana.  
Ehtiramla səcdə edək  
Yer altında  
Yer üstünə həyan olan  
Neçə-neçə daş insana. 
Daş sənəmlər, ərlər yurdu  

Daşıstana. 
Sən orada  
Babaların, nənələrin  
Daş rizini,  
Daş rəmzini,  
Daş gününü 
Öz gözünlə görəcəksən. 
Xəyalının  
Xatirələr sarayını  
O daşlarla hörəcəksən…  

 
 

Müqəddəs ünvanlar 
 

Könlümüzdə bir ehtiram,  
Asta-asta, aram-aram,  
Elin Məkkə-Mədinəsi, 
Yurdun tarix xəzinəsi  
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Ən müqəddəs bir ünvana – 
Ömür-günün son mənzili,  
Ən zəhmli, yaslı, xoflu,  
Vahiməli qəbristana 
Üz tuturuq –  
Könlümüzdə  
Yerin-göyün dərd-qubarı. 
Yanıb qovrula-qovrula  
Çağırır qəbir daşları.  
 
Bu məkanda günə bax,  
Bax, doymasan yenə bax. – 
Hər məzardan səs gəlir, 
Fəryada  bax, ünə bax: 
 
Nəşə məndə, qəm məndə,  
Həm ondadı, həm məndə. 
Dünyanın nə sirri var 
Gəlib olub cəm məndə…  
 
Əzizinəm, dağa bax, 
Dağa boylan dağa bax.  
Məni görmək istəsən 
Bu qara torpağa bax. 
 
Əzizinəm belə dağ,  
Elə dərə, belə dağ. 
Sinəmdə bir dağ yatır,  
Olmayıbdı belə dağ… 
 
Sirr məndədi, bil, məndə, 
Əsr məndə, il məndə. 
Dərdimi yaz, ay şair,  
Qələm səndə, dil məndə…  
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Ey yolçu, yolunu salma uzaqdan, 
Yaxın gəl, gör burda nə canlar yatır. 
Gör kimlərin  əli üzülüb taxtdan,  
Gör nə şan-şöhrətlər, ad-sanlar yatır. 
 
Burda dövran susub, dayanıb zaman, 
Olub el sevinci yer ilə yeksan. 
Günəşin gözünü tutub sis-duman,  
Quruyub dənizlər, ümmanlar yatır. 
 
Ömür baxçasında bir vaxt gül olan, 
Saçaqlı, ətirli, şax sünbül olan,  
Bir gün el bağında yanıb kül olan 
Axır nişangahsız nişanlar yatır. 
 
Yurda işıq çəkən, güzgü yol salan,  
Bağ-bostan becərib, bar-bəhər alan,  
Hər işi sabaha ərməğan olan  
Pirani bağbanlar, loğmanlar yatır.  
 
Azmı  çəkib həyat bizi sınağa?! 
Azmı əl atmışıq yaraq-yasağa?! 
Uğrunda baş qoyub ana torpağa  
Nə qədər fədai qurbanlar yatır. 
 
Neçə canı torpaq, ürəyi vətən,  
Vicdanı, məsləyi, diləyi vətən. 
Yıxılanda, arxa-dirəyi vətən – 
Qurdağız oğullar, aslanlar yatır. 
 
Bir vaxt kəlmə-kəlmə sapa düzülən,  
Ürəyə yağ kimi axıb süzülən. 
Bir günsə könüldən qopub üzülən  
Nə sirli nağıllar, dastanlar yatır?! 
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Günləri, ayları alıb dəstinə  
Burda il qalanıb illər üstünə. 
Qara qış dayanıb yazın qəsdinə, – 
Pozulmuş dövranlar, zamanlar yatır. 
 
Aman, Allah! 
Gör bir kimlər,  
Daha kimlər yatır burda.  
Gör kimləri 
Dövrü zaman verib bada!.. 
 
Bu, bu günün, bu dövranın ilk qurbanı. 
Bu, bu elin ilk həkimi – ilk loğmanı. 
Bu, bu kəndin ilk bağbanı,  
Bu, ilk əmək qəhrəmanı.  
Bu, mənim ilk müəllimim,  
Bu, kəndə  ilk işıq çəkən,  
Bu, yol salan…  
Kimlər, kimlər yoxdu burda! 
Zaman vardı  
Hər birinin öz işığı, 
Öz çəkisi,  
Yeri vardı bu dünyada. 
Gör kimləri  
Gidi dünya verib bada! 
 
Heç bir yerdə  
Heç bir zaman  

üzü gülməz, 
Sevinc bilməz 

Bu ünvandan  
Söz düşəndə  
Yadımıza  
Ulu dədə-babaların  
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Uyduğu məkan düşür, 
Xəyalıma  
Neçə-neçə nağıl gəlir,  
Dastan düşür. 
İndi gərək  
Biz onlara – 
Nağıllara, dastanlara  

səcdə edək. 
Xatırlayaq  
Bu aləmdə  
Keçmişlərdən miras qalan  

hər nə varsa 
Ululardan  
Son nişanə, yadigardır. 
Hər xatirə  
Bu dünyayla əhdi-peyman,  

son ilqardır. 
Nə qədər ki, yer üzündə  
Ömr edirik ayıq-sayıq – 
Kaş onlara bab olaydıq. 
Xatırlayaq  
Yer altında oğullar var 
Can sadağa eyləyiblər  

can deyənə.  
Dağ çəkib, qan uddurublar  

qan deyənə. 
Bu gün yenə  
Hər birinin xatirəsi  
Ziynət verir Yer üzünə  
Bir möhtəşəm saray kimi. 
Vətən, millət keşiyində  
Yad-yamanla  
Çıxır min bir cəng-cidaya  
Bir yenilməz alay kimi! 
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O ərlərə  indi gərək  
Ehtiramla biz baş əyək…  
 
Sanki burda 
Qapıları üzümüzə  
Daldan bağlı,  
Qəm otağlı  

hər bir məzar  
Nə zamansa yanıb sönmüş,  
Ömrü-günü külə dönmüş  
Bir ulu ocaq yeridir.  
Hər başdaşı  
Qara ocaq daşı kimi  
Qəmə batıb, dərd əridir. 
Elə bil hər biri qovdu – 
Baxışımdan od alacaq,  
Alışacaq tonqal kimi, 
Yandırıb-yaxıb aləmi  
Ürəyimə od salacaq.  
Ömrüm-günüm indən belə  
Qalacaqdır od əlində. 
Bəxt-yığvalım Simruğ kimi  
Üzəcəkdir od gölündə. 
Bu aləmə ildırım tək  
Od tökəcək dilim-ağzım. 
Dağı-daşı yandıracaq 
Alov saçan hər avazım: 
 
Əzizinəm, dağ yatır,  
Dağ köksündə dağ, yatır. 
Burda ehmal tərpənin, – 
Hər daş altda dağ yatır. 
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Ər oğullar, sona qızlar, 
Bəxti yatan ay-ulduzlar  
Taleləri bağlı yatır.  
Bu od, bu gor qonşuları  
Bir-birindən bixəbər, 
Sinələri dağlı yatır…  
 
Daşlardan üzümə gözlər dikildi,  
Gözlərdən başıma dolu töküldü. 
Çovğuna, borana düşdüm elə bil, 
Hər gözdən gözümə sancıldı bir mil. 
Daşlar məhkəməsi başladı burda, 
Odlu baxışlarda oynadı tufan.  
Yerin-göyün səbri daraldı burda, 
Hünərin var ayır haqqı-nahaqdan.  
Fikirlər, qayğılar burulğanında  
Donub yerimdəcə qaldım bir anda. 
Qərib durna kimi inlədi könlüm,  
Hönkürən daşları dinlədi könlüm. 
Üstünə qar yağan bir atəş oldum,  
Daşlar hüzurunda qara daş oldum… 
Yerdən bir zəlzələ qopardı məni, 
Hayqıran gur sellər apardı məni. 
Bir gözəl önündə şaşqın dayandım,  
Önündə diz çöküb yandım, nə yandım!..  
Eh, nələr demədi mənə o gözlər,  
Çovğun-qar altında qalan o gözlər: 
 
Könlün nə axtarır qürub çağında? 
Yoxsa yol azıbsan hicran dağında?  
Hər yalı-yamacı dumandı-çəndi,  
Yolçusu dünyadan bivaxt köçəndi, 
Qulaqda naləsi bir sarı simin,  
Nəyinə lazımam daha mən sənin? 
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Bu sönməz ruhuma dolu-qar yağar, 
Köksümdən tüstülü dumanlar qalxalr,  
O yanğı yerində bir ot göyərməz,  
Baharın dönməsi ağıla gəlməz. 
Kaş xəzan görməsin ömür gülşənin,  
Təki mən yadına düşməyim sənin…  
 
Taleyin hökmüylə kəsilmiş başam,  
Bir quyu dibinə atılmış daşam. 
Bu yerdən, bu göydən üzüb əlimi  
İçindən doğranan dəli dağ kimi 
Dözərəm altında dumanın, çənin. – 
Təki görünməyim gözünə sənin… 
 
Fikir tufanından beynim açılmaz,  
Xoş xəbər eşidib eynim açılmaz. 
Keçinnəm yeraltı qayğılarımla. 
Ovunnam öz ürək ağrılarımla. 
Könlümdə-gözümdə saralmaz qəmin. 
De, indi nəyinə lazımam sənin?! 
 
Arabir yadıma düşər o günlər – 
Xəyalım başına dolanıb inlər. 
Könlümdə dəmlənər xəyalplovlar, 
Yaxar ürəyimi odlar-alovlar…  
Niyə tapammadıq həyatın çəmin,  
Niyə olammadım könül həmdəmin?! 
 
Beləmi söylədi o nakam pəri? 
Buydumu taleyin hökmü, hünəri? 
O gözlər od saçıb məni dağladı,  
O gözlər önündə ruhum ağladı. 
Çatıldı ərlərin qılınc qaşları,  
Dəydi bir-birinə qəbir daşları…  
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Mən çar-naçar  
Asta-asta, aram-aram  
Bu məzardan aralanıb, 
O birinə yan alıram; 
O qəbrə ki,  
Qucağında babam yatır. 
O ulunun hüzurunda  
Bu hüznlü ürəyimdə  
Sanki bu dəm  
Kimsə bir gur ocaq çatır. 
 
Aman, Allah! 
Nə zamandır  
Görməyirdim bu ulunu! 
Bağçasını xəzan vurmuş,  
Ömrü-günü xəzəl olmuş  
Bu müqəddəs Yer oğlunu. 
Necə solub, bozarıbdı 
Gör başdaşı! 
Gör, torpağa necə batıb sinədaşı! 
Kimdi burda  
Könül dostu, can sirdaşı?! 
 
Fikir-xəyal caynağına 
Quzğun kimi aldı məni. 
Dolandırıb yeri-göyü,  
Dağa-daşa saldı məni. 
 
Bir də gördüm yerimdəcə  
Büzüşüb yumaq olmuşam.  
Dilə gəlib o başdaşı, – 
O məğrur dağ önündə mən  
Dili-ağzı söz tutmayan  
Bir quru bulaq olmuşam: 
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Bağışla, qarşına çıxa bilmirəm, 
Nə zamandı əlim daş altındadır. 
Xəncər-bıçaq nədi, gör nə zamandı 
Ömrüm-günüm almaz diş altındadır. 
 
Köhnə xanımmantək sökülür sinəm,  
Uçub öz üstümə tökülür sinəm. 
Tapdanır, cığnanır, əkilir sinəm, 
Taleyim, yığvalım xış altındadır.  
 
Həyatda tez yatıb, gec ayılmışam,  
Qurd-quşa yem olub hey soyulmuşam. 
Göz tək oyulmuşam, kor qoyulmuşam, 
Yerim qan ağlayan qaş altındadır. 
 
Hər gün bəd ayaqda yoxlanır ruhum, 
Sərt, qara yellərdən oxlanır ruhum,  
İstidən, bürküdən dağlanır ruhum,  
Varlığım bir şahmar şiş altındadır. 
 
Burda nə həmdərd var, nə qəlbə sirdaş,  
Əl tutub göz olmur qardaşa qardaş. 
Yorğanım nəm torpaq, yastığım buz daş,  
Yurd-yuvam bir qara qış altındadır…  
 
Atılıbdı baş daşım,  
Daha olmam baş, daşım. 
Ölsəm yenə dirilləm  
El qoyarsa başdaşım. 
 
Zaman vardı 
Bu ellərdə  
Onun adı gələn yerdə  
Böyük-kiçik hüzurunda  
Ehtiramla dayanardı. 
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O, bu yurdun başbiləni, 
İş görəni,  
El demiş: el anasıydı.  
O, birinə «öl» desəydi, 

öləsiydi, 
«Qal» desəydi, 

qalasıydı. 
O, bu elin şah dammarı, 

şah vüqarı,  
arxasıydı. 

Hər bir işin  
Ucu hardan başlasaydı, 
Axır-sonu  
Gəlib ona çıxasıydı. 
 
Bu yerlərdə  
El düşəndə bərkə-boşa,  
Hər əzaba gərib sinə  
Ən ağır, ən çətin yükü 
O, götürüb öz çiyninə. 
Gündüz eldə  
Doğru işə pəl vuranla:  
Aralığı qarışdırıb, 
Haqqa tələ, tor quranla,  
Gecələrsə dağda-daşda  
Yağı-quldur,  
Min hikkəli, ləc-alçaqla  
Qall-qovğada keçib ömrü.  
Çətin gündə, 
Ağır anda  
Qalmayıb bir kəsdən geri. 
 
Müharibə başlananda  
İlk çağırış, 
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İlk toplanış, 
Səfərbərlik olan günü  
İrəli verib özünü  
Deyib qəlbdən  
Ön cəbhəyə  
Mən birinci getməliyəm! 
Dar günündə ərənlərin  
İmdadına  
Birinci mən yetməliyəm! 
 
Deyib,  
Gedib…  
Üç il orda  
Ön sırada  
Vuruşubdur mətanətlə. 
Qan uddurub yağılara,  
Ana yurdun keşiyində  
Dayanıbdır dəyanətlə. 
Gecəni gündüzə qatıb,  
Neçə dəfə  
Köksü qızıl qana batıb,  
Sağalınca  
Tələb edib ön cəbhəni, 
Ön cərgədə gedib yenə. 
Fəqət bir gün  
Tale qara bir dağ çəkib  
Onun polad sinəsinə. 
Sağ qıçını  
Qoyub vətən, el yolunda,  
Tək ayaqla  
Məlul-müşkül dönüb geri,  
El yükünü  
Yerdən göyə qaldırıbdır  
Onun qadir-mərd əlləri. 
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Gecə-gündüz  
Böyüklərlə, kiçiklərlə  
Əkin əkib,  
Biçin biçib,  
Mala baxıb…  
Nə bacarıb –  
Tapıb, yığıb  
Yola salıb ön cəbhəyə. 
Arxasıza arxa  olub,  
Yiyəsizə durub yiyə.  
Bütün günü  
İki çəlik 
Bir taxta qıç üstündə o,  
Yeriməkdən-yüyürməkdən, 
Özünü oda vuraraq  
Ayaq üstə əriməkdən  

əldən düşüb…  
İnadı kara gəlməyib, 
Can üzülüb, dildən düşüb. 
Ötən min-min acı rüzgar 
Zaman-zaman  
Əhvalında dövr eləyib. 
O illərin yaraları  
Ürəyində qövr eləyib  

durub qəsdə, 
Yıxıb onu yanı üstə…  
 

Həkim gəlib, 
Çaşıb qalıb…  
Dinib babam:  
Gərək deyil dava-dərman. 
Bir təmənnam yox dünyadan,  
Nəyə lazım ürək-dirək, 
Canımdakı ağrıları 
Kəsə bilsə, saz kəsəcək…  
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Aşıq gəlib,  
Babam deyib:  
Canım aşıq, 
Bu günümdə məndən ötrü  
«Yurd yeri» çal. 
Sən o incə əllərinlə,  
Şirin, şəkər dillərinlə  
Bu ağrını, bu acını  
Canımdan al. 
Canım aşıq, «Yurd yeri» çal…  
 

Yaş kösöv tək  
Korun-korun alovlanıb, 
Sızım-sızım sızıldayıb  
Saz inləyib, nə inləyib. 
Nəfəsini heç dərmədən, 
Ətrafa fikir vermədən  
Babam onu nə dinləyib: 
 

Yağış olub yağdım dağa,  
Axmağa selim olmadı. 
Bülbül olub uçdum bağa,  
Ötməyə dilim olmadı.  
Çöl-çəmənə nur çilədim 
Bitməyə gülüm olmadı. 
Dərya kimi dalğalandım,  
Əsməyə   yelim olmadı.  
Dərd köksümdə yurd elədi,  
Yazmağa əlim olmadı…  
 

Həkim qəlbi yana-yana  
Durub ehmal yanaşanda  
Dərd əhli, yol yorğununa,  
Görüb kişi  
Bu dünyaya göz yumubdur, 
Birdəfəlik uyuyubdur…  
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Görürsənmi, oğul balam,  
Nə qəribə xilqət imiş mənim babam.  
İndi burda  
Bu daş altda  
Yatır məhzun, səs-soraqsız.  
Özü kimi məzarı da təmtəraqsız. 
Ürəyini qəm əridir, 
Vücudunu dərd çürüdür…  
 
«Yara sızlar,  
Ox dəyər, yara sızlar. 
Yaralılar nə çəkir – 
Nə bilər yarasızlar?!» 
 
Asta-asta,  
Aram-aram  
Bu məzardan aralanıb 
O birinə    yan alıram. 
Aman, Allah! 
Sinə-bağrı oyum-oyum,   
Sir-sifəti didim-didim  
Olan bu daş  
Gör bir kimin başdaşıdır? 
Bilirsənmi heç o kimin  

son həyanı,  
son nişanı,  
sirdaşıdır? 

Dəyirmançı Qoçəlinin! 
Bir vaxt vardı elə dövran  
El-obada söz düşəndə  
Ehtiramla danışardı hamı ondan. 
Onda ona Qoçəli yox,  
Deyərdilər Çörəkəli! 
Arxasıza arxa Əli, 
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Köməksizə kömək Əli… 
Çox keçsə də o zamandan  
El-obada qalıb ondan  
Şirin-şirin rəvayətlər,  
Həzin-həzin hekayətlər…  
 
Davanın son iliydi,  
Şaxtalı qış günüydü. 
Yaman ayaq açmışdı 
Qıtlıq bu el-obaya. 
Qurd kimi soxulurdu  
Aclıq hər bir komaya. 
Dəyirmana gəlmirdi 
Nə vaxtdı bir ovuc dən. 
Qara qanlar axırdı  
Qoçəlinin qəlbindən. 
Fəqət burdan bir yana  
Tərpənmirdi bir an da. 
Onun bu çətin vaxtda, 
Belə ağır zamanda 
Bir görün nəydi dərdi:  
Lazım olan məqamda  
İşləməsə dəyirman  
El ona nə deyərdi? 
 
Bu dünyanın dinc çağında  
Hər gün bura 
Çuval-çuval dən gələrdi.  
Qoçəli el qulluğunda 
Ləyaqətlə dayanmağı  
Özünə bir borc bilərdi. 
 
Yükü ağır arabalar  
Dəyirmana yan aldıqca,  
Sarı buğdayla  dənlik,  



 451 

Ətirli ağ unla unluq  
Hər gün dolub boşaldıqca  
Şad olardı dəyirmançı,  
Bu dəyirman – 
Bin bərəkət xəzinəsi.  
El-obaya xeyir-dua, 
Bir məlhəmdi onun səsi. 
 
Çörək bol olanda  
Tox olub elin gözü. 
Dost-düşmən qabağında  
Ağ olub elin üzü. 
 
Çörək elin dirəyi,  
Gücüdür, qüdrətidir. 
Çörək elin ürəyi, 
Şanıdır, şöhrətidir. 
 
Bunu bilir Qoçəli,  
Bəs indi o, neyləsin? 
Acından ölənlərə  
Necə kömək eyləsin? 
 
Bu dərd-bəla ucbatından  
Çərləyirdi dəyirman da.  
Bütün günü  
Gözü yolda, əlamanda  
Bircə ovuc dən güdürdü. 
Fəqət bura nə zamandı  
Nə bir gələn-gedən vardı.  
O da susub Qoçəli tək  
Dərd çəkir, qəm üyüdürdü…  
 
… Bu gecə sərt gecəydi, 
Yaman namərd gecəydi. 
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Çovğun at oynadırdı,  
Şaxta əlində iynə,  
Sazağı yeridirdi  
Adamın iliyinə. 
Qoçəli qorxurdu ki,  
Birdən donar dəyirman. 
Bir tədbir görməliydi  
O, indi bəribaşdan. 
 
Eləcə boş-boşuna 
Onu işlətmək olmaz. 
Yeyib tökər daş-daşı, – 
Bir sağ-tutarı qalmaz. 
İşlətməsə  
Sübhətək  
Pərlik yəqin donacaq…  
Onda kişinin beli 
Birdəfəlik sınacaq. 
Sabah elin yanında  
Olacaq üzüqara… 
 
Elə bil varlığını  
Onun çəkirlər dara.  
Durub təlaş içində  
Pərliyə enər ikən  
Görür su buz bağlayır. 
Bu hal onun qəlbini  
Dağım-dağım dağlayır, 
Qalmır ayrı əlacı, 
Tez dizini çırmayıb  
Girir buz kimi suya. 
Pəri özü hərləyir 
Yalvararaq Xudaya. 
Çöldə ulayır külək, 
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Şaxta kəsir qılınc tək.  
Qoçəli heydən düşür, 
Taqət qalmır dizində. 
Damarda donur qanı,  
Nur səngiyir gözündə, 
Yapışıb qalır pərə, 
Sağ çıxmayır səhərə…  
 
Belə verir Qoçəli  
Son borcunu bu elə. 
İndi məni görən tək 
Hönkürüb daş-torpağı  
Gör, necə gəlir dilə: 
 
Dərya idim, sindim, haray! 
Ocaq idim, söndüm, haray! 
Axır daşa döndüm, haray! 
Görən yoxdur üzümü! 
 
Köksüm üstə ucalanım,  
Varlığımdan güc alanım, 
Bəxtim ilə öc olanım 
Vurub qırdı dizimi. 
 
Daha kimdən qaralanım? 
Hansı dərddən yaralanım? 
Gözlərimdən nur alanım  
Ovub tökdü gözümü. 
 
Burda kimim-kimsənəm yox,  
Ha göstərim özümü tox. 
Deyiləsi dərdim nə çox! 
Kim eşidər sözümü! 
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Ürəyimdən  
Qara-qara daş asılı,  
Gözlərimdən  
Bulud-bulud yaş asılı,  
Baxışımla oxşayaraq  
Bu yerin sinədağını, 
Var gücümlə sürüyərək  
Dağdan ağır ayağımı  
Asta-asta, aram-aram  
Bir məzarın hüzurunda  
Gəlib məhzun dayanıram. 
Başdaşı yana əyilən,  
Sinədaşı yerə girən  
Bu qəbir bənzəyir necə  
Yerin yaralı köksündə  

diş yerinə. 
Mən ürəkdən acıyıram  
Bu dünyanın işlərinə. 
 
İndi belə  
Burda yatan,  
Adı-sanı unudulan 
On üç yaşlı 
Bu beymuraz çobandan mən  
Görün, nələr eşitmişəm  

uşaq ikən: 
 
Davanın ağır çağı, 
Çovğunlu qış günüydü. 
Göyün bağrını yaran  
Yerin ahı-ünüydü. 
Sanki üz çevirmişdi 
İnsanlardan təbiət. 
Onda da mərhəmətdən  
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Yoxdu əsər-əlamət. 
Yaman azğınlaşmışdı 
Çöldə qurd-quş son vaxtlar. 
Günün günorta çağı  
Obaya soxulurdu  
Gah  ayı, gah canavar. 
Elə bil ki,  onlar da  
Duymuşdular qalmayıb  
Eldə başıpapaqlı.  
Beş-üç cılız uşaqdı 
Eldə əli çomaqlı. 
Gecə bayıra çıxmaq,  
Gündüz bir yana getmək 
Onda əsil hünərdi. 
Eşidib bildiyimiz  
Qara-qara xəbərdi: 
Filankəsi bu axşam  
Filan qanlı dərədə  
Canavar parçalayıb,  
Fələk yıxıb evini,  
Yurduna su calayıb. 
Əli dağdan yıxılıb,  
Vəlini vurğun vurub,  
Acından ölüb Yetər…  
Eşidib bildiyimiz  
Buydu bizim o günlər. 
Qəlb açan bir xoş sözə, 
Bir nurlu, gülər üzə  
Tamarzıydı bu ellər. 
Dərin qəm dəryasına  
Qərq olmuşdu  könüllər. 
Hanı elə bir işıq, 
Hanı elə bir atəş 
Bu dərd-ələm dağını  
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Buz dağı tək əridə?! 
Qulağımız eymənən 
O qara, bəd xəbərdən  
Gəldi bu gün biri də: 
Kəndin mal-qarasını  
Örüşə çıxarıbmış  
Bu səhər yenə Mərdan. 
Bir də görür arxadan  
Bir neçə ac-yalavac  
Sürüyə hücum çəkir.  
İt bunu hiss eyləyib  
Özünü didib tökür. 
Oğlan bilmir neyləsin, – 
Əl atıb çomağına 
Cumub özünü verir  
Qurdların qabağına. 
Onlar hiss edib bunu,  
Buraxıb mal-qoyunu  
Birdən cumurlar ona…  
Oba bunu bilincə,  
Hay-həşirə gəlincə  
Artıq keçir iş-işdən. 
Elin son var-yoxunu  
Qurdlar keçirir dişdən. 
 
Yetib görür adamlar  
Qalmayıb malda tutar.  
Çoban al qan içində, 
İtsə parça-paraydı…  
El buna neyləyəydi,  
Bu dərdə nə deyəydi?! 
Onsuz da onun günü  
Qaraydı ki, qaraydı…  
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O balaca çobandan  
Son nişangah, son ünvan 
Qalan bir bu məzardır, 
O da düşüb bu günə, 
Deyərsən, indi o da  
Bu dünyadan bezardır. 
Gördüm, gözüm ağladı, 
Qəlbdə sözüm ağladı: 
 
Bənzərəm budaqdan qopmuş yarpağa,  
Acıma sinəmə çəkilən dağa. 
Elə qarışmışam daşa-torpağa  
Bir də ayaq açıb yerimərəm mən. 
 
Qoydu tale məni qılıc tək qına,  
Qıydı bu zülmətdə şax qəddim sına.  
Döndüm burda dəmir, buz parçasına, 
Şahmar günəşdən də ərimərəm mən. 
 
Neçə ki, dünyada vaxtsız ölüm var,  
Ac qurdlar həyata diş qıcayırlar,  
Bir nicat verməyir haylar-haraylar,  
Dəryalar sussa da, kirimərəm mən. 
 
Sanaram, dünyaya hər yaz gələndə,  
Həyata təzə ruh, muraz gələndə,  
Göyərib açıllam, görünnəm mən də, 
Bu qara torpaqda çürümərəm mən…  
 
Yansın qələm-kağızım! 
Bu dərdi hara yazım?! 
Gedənin sonu busa,  
Qalanlar nəyə lazım! 
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Asta-asta,  
Aram-aram  
Bu məzardan aralanıb  
Tənha təpə döşündəki  
Üzü ala dağa baxan,  
Məlul-müşkül görkəmiylə  
Yeri-göyü oda yaxan  
Bir məzara yan alıram – 
Aşıq Soltan məzarına! 
Zaman vardı  
Bu el onu pir sanardı. 
Tez-tez təşrif gətirərdi 
Ehtiramla hüzuruna. 
 
Aşıq Soltan o kəsdi ki,  
Öz sazı, öz sözü ilə  
Ömrü boyu el başına 
Pərvanə tək dolanıbdır.  
Eldə qara gün görəndə  
Dönüb qara buludlara,  
Sular kimi bulanıbdır. 
Zaman vardı, 
Aşıq Soltan qədəmini qoyan yerə  
Bütün aləm yığılardı. 
Onun sazı,  
Onun sözü 
Sehirlərdi ürəkləri.  
Yetirərdi murazına  
Min-min arzu-diləkləri. 
Ağır-ağır yığnaqları  
Yola verən,  
El yolunda  
Hər əzaba sinə gərən,  
Gur məclislər yaraşığı, 
Ürək dostu, göz işığı,  
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Söz sərrafı bir ustaddı.  
Könlü pərvaz eyləyənə  
Hər kəlməsi bir qanaddı. 
 
Qan-qadalı o illərdə – 
El-obamız talananda,  
Od üstə od qalananda  
Neyləməyib o qəlbi şam? 
Öz evində qərar tutub,  
Dincəlməyib bircə axşam.  
Oymaq-oymaq dolanıbdı 
Bu elləri, obaları.  
Ocaq-ocaq yoluxubdu 
Gözü bağlı yuvaları. 
Öz sözü, öz söhbətilə  
Ovudubdu 
Könlüsınıq nənələri, 
Qəlbiqırıq babaları. 
Gözü yolda, 
Könlü darda  
Qalan ana-bacıları. 
Az da olsa 
Unudublar  
Onlar ağrı-acıları. 
Hansı yurda qədəm qoyub  
O günü o yurd şənlənib, 
Könüllərə nur ələnib, 
Qanadlanıb arzu-dilək. 
Sönən ümid çırağını 
Yandırıbdı neçə ürək. 
O gün hamı elə bilib – 
Ən əziz-xələfi gəlib. 
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Eh, o zaman  
Nə dərdlərə-sitəmlərə  
Dözməyib bu elin qəlbi.  
Nə tükənməz bir ümmanmış  

elin səbri! 
O vaxt yer-göy  
Ah çəkib qan ağlayanda  
Hər kəs öz beymurazına  
Hüznlə yas saxlayanda, 
İnləyib bu elin qəlbi. 
 
Binadan sona həyalı,  
Üz-gözü nisgil boyalı,  
Toy baxçası bağlı qalan,  
Sinə-bağrı dağlı qalan, 
Zərif qızlar, gəlinlər  
Durub hər gün, hər səhər  
Saçının birini ağ,  
Birini qara hörüb, 
Bəxtin zülmət bağından  
Zərif kirpiklərilə  
Od dərib, qor götürüb  
El yoluna çıxarkən,  
Bir dəli həsrət ilə  
Gedər-gəlməzə dönən  
Uzaqlara baxarkən  
Azmı eşidib onlar 
Dərdi dağlardan ağır,  
Zəhərdən acı xəbər?! – 
Yerindəcə quruyub, 
Qara sərvə dönüblər. 
Hər biri bircə anda  
Rüzgarın sazağında  
Elə solub-saralıb,  
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Elə yanıb-qaralıb  
Bəxtin ağı payına  
Hönkürüb, lənət deyib. 
O gündən öz əyninə  
Matəm libası geyib. 
Ömrü-günü ulduz tək 
Sönüncə, öz dərdini  
Qəlbdə pünhan saxlayıb. 
Ölən arzularına  
Özü pünhan ağlayıb: 
 

«Ölmə, torpaqlara qoymaram səni,  
Yerin qollarımın arasındadır. 
Çayların suyunda yumaram səni,  
Suyun gözlərimin qarasındadır». 
 

O zaman gecə-gündüz  
Gələn günə ümidsiz  
Nə qədər qoca, cavan 
Acından keçinərdi.  
Nə qədər körpə fidan  
Sütülkən biçilərdi. 
 

Onda, o vaxt  
O saf, munis körpələri  
El burada dəfn eləyib… 
Vaxt gəlib, vədə çatanda  
Aşıq Soltan 
Son sözündə belə deyib: 
Dəfn edərsiz, məni, dostlar,  
O təpədə – 
Körpələrin yanında siz. 
Görün onlar  
Nə zamandı uyuyurlar  
Orda mehr-məhəbbətsiz…  
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«Bala şirin, 
Baldan da bala şirin! 
Hər şeydən can şirindi,  
Candan da bala şirin». 
 
Görün Soltan nə Soltanmış,  
Nə cür ürək, qəlb sahibi  bir insanmış! 
 
Eh, sən isə  
Gəl gözünə inan indi, 
El aşığı bir ustadın  
Gör, məzarı nə gündədi: 
Yan-yörəsi uçuq-sökük,  
Dağıdılmış yuva kimi tör-tökünük…  
 
Bir vaxt dərya sinəsində  
Dalğa kimi coşub daşan,  
Yerlə, göylə qucaqlaşan, 
Fəqət bir gün  
Sahibi tək susub o da  
Bir daş üstdə daş bağlayan, 
Gözdağı tək qan ağlayan  
Azman sazdan iz qalmayıb. 
Sinədaşına yazılan  
Bir elin son göyərtisi,  
Həsrət, hicran göyərtisi  
Qoşmadan bir söz qalmayıb…  
 
Gəl gözünə inan indi,  
Mat-məətəl qalma burda  
Bu dünyanın gərdişinə. 
Bir bax, o daş  
Gözündə yaş  
Nələr deyir, nələr mənə: 
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Ay ellər, bu yeri qınamayın siz,  
Burda mən yolumu azan olmuşam.  
Son səfər zamanı dəstədən qalıb  
Ömür dastanımı   pozan olmuşam.  
 
Bir zaman zirvədə şah qala qurdum,  
Şahini-şonqarı gözündən vurdum.  
İndi viran olub, boş qalıb yurdum,  
Vidamı boz daşa yazan olmuşam.  
 
Həyat fil dizimi əzib qıralı,  
Dövran şux boynumu əyib buralı,  
Zaman saatımı tərsə quralı  
Bəxtimi yuz yerə yozan olmuşam.  
 
Acı yellər gülşənimi yolalı,  
Tale çiçəklərim yanıb solalı,  
Dərdli sinəm ahu-zarla dolalı  
Qəm-kədər qaynadan qazan olmuşam.  
 
Çəkilib sinəmə dağ üstündən dağ,  
Bir kimsə üstümdə yandırmaz çıraq. 
Həmdəmim qara yer, həyanım torpaq,  
Dərd əlindən dəli ozan olmuşam.  
 
Fəqət bir az aralıda 
Nəzərimi cəlb eləyir 
Təzə, abad məzarıstan. 
Yaxın gedib  
Hansına sən nəzər salsan,  
Görəcəksən  
Elə dünən  
Allahın qada-balası,  
Min qazanın çalasısı, 
Öz elini pəsinmədən  
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Soğan kimi soyan kəsin, 
Neçə əlsiz-ayaqsızı  
Quru yurdda qoyan kəsin  
Qəbri üstə  
Bir möhtəşəm büst qoyulub.  
Dərk elə bu necə olub?  
Dörd yanına bir saraylıq  
Əlvan mərmər döşənibdir.  
Hər ilməsi, hər düyməsi  
Min zövq ilə işlənibdir. 
Göyə dəyən məqbərəsi  
Uca sənət abidəsi!.. 
Gəl dərk elə indi bunu – 
Ömrü boyu yer üzündə  
Qara ləkə, kölgə kimi dolanana,  
Hər çirkaba bulanana  
Bu hörmət, bu izzət nədir? 
Bu cah-cəlal, şöhrət nədir?! 
 
Xəyalım dolanır yenə uzaqda, 
Ellərin hikməti varmı bu haqda: 
 
Son mənzil sayıblar məzarıstanı,  
Ora ən müqəddəs yerdi, – deyiblər. 
Orda fərq qoyulmur, şaha, çobana,  
Ağa da, nökər də birdi, – deyiblər. 
 
Ora gedənləri yola salanlar, 
Didişməkdən ötrü hələ qalanlar 
Gedənin dalınca neçə yalanlar: 
Gədadı, – deyiblər, pirdi, – deyiblər…  
 
Orda son qoyulur, şana, şöhrətə,  
Sevincə, şadlığa, qəmə, möhnətə. 
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Orda qovuşursan, əbədiyyətə, 
Ordan dönən yoxdur, sirdi, – deyiblər. 
 
Eh, sən mənim ağlıma bax,  
Kimə, niyə söyləyirəm  
Bu dərdləri uşaq-uşaq?!. 
 
Mən bu daşlar, 
Daş yoldaşlar arasında  
Dolandıqca aram-aram,  
Könlüm yaslı-yaralı  
Yan-yörəmə göz qoyuram: 
Neçə qoca, neçə cavan, – 
Halı, xəyalı pərişan  
Yaxınlaşıb salam verir,  

durur gendə, – 
hər biri öz ürəyində  
Deyir yəqin  
Şairi öz aləmindən  
Ayırsalar  
Günah olar. 
Eh, el qəlbi, el ürəyi,  
Nələr, nələr görməmişəm  
O möhtəşəm sarayda mən! 
Gah durulub, gah bulanıb,  
Gah da coşub, aşıb-daşan  

o çayda mən!.. 
 
Asta-asta,  
Aram-aram 
Cani-dildən  
Məni sayıb saya salan  
O ruhu şam  
El oğlu, el qızlarına  
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Ehtiramla yanaşıram,  
Ürəyimdə  
Yerin-göyün fikir dağı. 
İstəyirəm hər birini  
Durub bağrıma basam,  
Ürəyinin ney səsinə qulaq asam. 
Sonra vəchlə 
Diz çöküb duz kimi yalayam  

bu torpağı! – 
Deyəm sağ ol, ana torpaq,  
Bu tale, bu qismət üçün,  
Bu hörmət, bu izzət üçün! 
 
Alaraq özümü ələ  
Üz tuturam  mən onlara – 
Qabağımda  
Ana yurdun vüqarı tək  
Durub fikrə dalanlara: 
– Sizdən ötrü, ola bilsin, 
Bu qəbristan  
Bu dünyadan köçənlərin  
Son yurdu, son məkanıdır.  
Hər başdaşı  
Yanıb sönən o şamların  
Son nişanı, ünvanıdır.  
Fəqət bir az  
Getsək əgər dərinə biz, 
Az da olsa  
Vaqif olsaq  
Bu dünyanın sirrinə biz, 
Görərik bu məzarıstan  
Elin tarix muzeyidir. 
Sinəsində od saxlayan bu məzarlar  
Ağıl-kamal dəfinəsi,  
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Arzu-istək xəzinəsi, 
Bir mücrü, bir məcmeyidir. 
Min bir hikmət dolabıdır, 
Bir nəsihət kitabıdır. 
Müəllimlər məktəblərdə  
Öyrəyəndə  
Ölkələrin, qitələrin  
Tarixini  

dərin-dərin, 
Gərək əzəl baş vursunlar 
Keçmişinə bu yerlərin…  
Gül balalar öyrənsinlər, 
Yaxşı-yaxşı qoy bilsinlər: 
Bu millətin, 
Doğma kəndin  

tarixini,  
şöhrətini,  
qüdrətini…  

Əllərində gül dəstəsi  
Gəlib tez-tez yoxlasınlar,  
Göz üstündə saxlasınlar  
Burda yatan uluların  
Hörmətini-izzətini. 
Qoy bilsinlər ana yurdun  
Kimlər çəkib cəfasını, 
Kimlər sürüb səfasını…  
Bu ellərdə  

qədir-qiymət,  
hörmət-izzət  
olsun ancaq 

Öz ömrünü  
El yolunda  
Şam eyləyən insanlara,  
Şəhid gedən qurbanlara! 
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Ancaq, ancaq 
Onda bizdən  
Razı qalar ana torpaq!..  
 

Nə zamandır  
Könlümüzdə  
Min həsrətin  

yanar qəmi, 
hicran çəni, 

Sinəmizdə  
Bağrımızı dəlib deşən  

bir hıçqırıq  
Biz naməlum əsgərlərə  
Ehtiramla  
Abidələr ucaldırıq. 
Qəbri üstə  
Yandırırıq gur məşəllər…  
Hər baxanda biz onlara 
Qəlbimizi sıxır kədər: 
Kimlər imiş görən, Allah,  
Bu şam-çıraq fədailər?! 
 
Bəs burada  

adı məlum, 
özü məlum,  

Yer üzündə  
yolu məlum,  
izi məlum 

Olanları  
niyə belə unutmuşuq? 
Xətrini ucuz tutmuşuq? 
 
El yolunda qurban getmək  
Şan-şərəfdir,  
İstər arxa,  
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İstərsə ön cəbhə olsun! 
Təki bir ər hünərindən  
Yüz minlərin sabahına  
Azad günlər töhfə olsun! 
İnsafdımı  
Heç onları ölmüş bilək?! 
Gəlin görək  
Hansımızdan bu el-oba  
Xeyir görüb onlar qədər? – 
Adımızı xeyir-şərdə 
Nəylə, necə yad edirlər? 
 
Yox, yox, onlar ölməyiblər! 
Onlar heç vaxt ölə bilməz! 
El qəlbində yaşayana  
Ölüm heç vaxt yaxın gəlməz! 
O ərlərin uyuduğu  
Bu məzarlar  
Məzar deyil, 
Bir qaladır, bir səngərdir! 
Haqq yolunda  
Bu gün belə  
Orda ağır döyüş gedir.  
Biz onları  
Yaxşı-yaxşı  
Tanımalı-bilməliyik.  
Dərdimizi, 
Sirrimizi  
Onlar ilə bölməliyik.  
Bu gün yenə  
Onlar bizim  
Hər enişdə, hər yoxuşda  
Dadımıza çatanlardı,  
Qolumuzdan tutanlardı. 
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İndən belə  
Beynimizə  
Gərək elə həkk olunsun  
Yaxşıların yaxşı dərsi – 
Ömrün keşməkeşlərində – 
Bizə doğru yol göstərsin! 
 
Bu gün yenə  
Onlar bizə  
Dirigözlü örnəklərdi! 
Haqq yolunda  
Sınmaz, mətin dirəklərdi! 
 
Bu gün yenə  
Biz onları  
Yaxşı-yaxşı  
Tanımalı-bilməliyik! 
Dərdimizi-sərimizi 
Onlar ilə bölməliyik! 
 
El ümmandır,  
El anadır! 
El qəlbində  

kimdi diri,  
kimdi ölü – 

Onu ancaq  
O xaliqin  

özü görür,  
özü bilir! 

Gəlin bu gün  
Bu işıqlı gen dünyada,  
Bu firavan, şen dünyada  
Olmuşları-keçmişləri,  
Bu dünyadan  
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Simruğ kimi köçmüşləri  
salaq yada.  

Xatırlayaq  
Eşqi, ruhu, gözü burda,  
Ömür yolu, izi burda  
O elcanlı qurbanları,  
O gül, körpə fidanları,  
Ac qurdlarla cəngə girən  
On üç yaşlı o çobanı,  
O şaxtalı qış gecəsi  
Donub buza, daşa dönən  

Qoçəlini. 
Viran qalan dəyirmanı. 
Yada salaq  
Sazı, sözü, söhbətiylə  
Öz ömrünü şam eyləyən  
Ulu Aşıq Soltanı biz. 
Ana torpağın qoynunda  
Körpələrə həyan olan  
El oğlu o insanı biz! 
Yada salaq  
Sağ qıçını  
Ön cəbhədə qoyub gələn,  
Sol qıçıyla 
Gecə-gündüz 
Hey yeriyib yüyürərək, 
Ayaq üstə əriyərək  
Özünü həlak eyləyən o aslanı. 
İndi burda  
Bu daşlardan  
Bizə məlul-müşkül baxan  
Neçə-neçə 
Adlı-adsız qəhrəmanı… 
Və, dərindən dərk eləyək – 
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Onlar yenə bizimlədir! 
Bizə düz yol, iz öyrədir! 
Canımızda, ruhumuzda  
Palıd kimi kök atıblar. 
Daha göz-könüldən iraq  
Olduğunu unudublar.  
Bəli, onlar bizimlədir! 
Bu gün yenə  
Bizə hədə-qorxu gələn azğınlarla,  
Dünyaya ölüm diləyən quzğunlarla  
Onlar bir son vuruşdadır! 
Vətən, millət el yolunda  
Qazanılan uğurlarda  
Bizim ilə yarışdadır! 
 
Nə qədər ki, bu dünya var,  
Nə qədər ki,  
Bu dünyada bizlər varıq,  
Arxa durub  
Onlar bizə, 
Biz onları yaşadarıq! 
O şamların eşqi, ruhu  
Yurdumuza sipər olar,  
Yad-yamana qan uddurub,  
Şər önündə çəpər olar,  
Bir qızılquş qanadı tək 
Xeyirin açılar qolu,  
Gedər aydınlığa sarı 
Karvanıyla elin yolu…  
 
Mən sözümü bitirməmiş  
Bir də gördüm  
Sinəsində telli sazı  
El aşığı  
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Yaxınlaşdı mənə sarı.  
Dedi: şair, xoş gəlmisən, 
Öz mübarək qədəminlə  
Gör, necə şad eyləmisən  
Bu elləri-obaları! 
İstəyimiz sizdən budur: 
Bu gün bizdə  
İki cavanın toyudur. 
Gedək ora gülərüzlə. 
Elimizi-obamızı  
Sevindirək sazla, sözlə! 
 
Mən bir yerə baxdım,  
Bir göyə baxdım,  
Elə bil üzümə gülürdü baxtım…  
Baxışlar könlümə çəkirdi sığal,  
Qəlbimdən silinib gedirdi məlal.  
Olsaydı uçmağa bu an qanadım, 
Quşqonmaz zirvəyə uçub qonardım…  
 
Ruhum canlanmışdı el axışından,  
Gözüm nur içirdi el baxışından. 
 
Könlümdən nə keçdi bu sel içində: 
Gəlmisən, ölüb qall bu el içində!..  
 
Dedim, tez ol, oğul balam! 
Haydı kəndə, kəndistana! 
Təzə bir söz-söhbət kimi  
Biz də düşək o dastana.  
Könlümüzün təpəriylə 
Düşək bu el axarına.  
Eldə görək,  
Eldə baxaq  
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Bəxtin axar-baxarına! 
Arzumuzdan, eşqimizdən  
El qəlbində ocaq çataq.  
Bir cüt qərib durna kimi 
Köçümüzü köçə qataq.  
Bəlkə tale rüsxət verdi  
Məşəl olduq el yolunda. 
Qoca, cavan çinar kimi 
Qoşa qaldıq el yolunda…  

 
 

Epiloq əvəzi 
 

İndi hərdən  
O yerləri yad edəndə,  
Xəyalın qəm mənzilinə  
Hüzünlə uyub gedəndə  
Yaxır məni könül ahım…  
O yerlərin nə günahı?! 
Belə gəlib indi dövran… 
Ürəyim təşnə, nigaran, 
Düşünəndə  
O ellərdə kimim qalıb? 
Görəndə ki,  
O dağların başı üstə  
Bir əlçim qəm buludutək  
Tənha üzən gəmim qalıb,  
Pərvanə tək  
Dolanıb dönür başına, 
Hay verməkçin o ellərə  
Qoşulub simruğ quşuna  
Hey uçuram o yerlərə  
Ürəyimdə min-min arzu,  
Yeni həvəs,  
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Sinəmdən bir haray kimi  
Qopur bu səs: 
 

Ayrılsam da o yerlərdən, 
Yol-izində izim qalır.  
Gözləri yola dikilən  
Dağ-daşında gözüm qalır. 
 

Orda gördüm dostu, yadı. 
Ağlım çaşmır obu-budu. 
Hər laləsi könlüm odu,  
Dərəm, təpəm, düzüm qalır. 
 

Olmaz eldə ölən, itən,  
Ellə birgə kama yetən – 
Məndən ötrü əldən gedən  
Minim gedib, yüzüm qalır. 
 

Ana yurdun qucağında  
Bir çırağam hər çağında. 
Odu sönməz ocağında  
Odum qalır, közüm qalır. 
 

Keçsə də ömrüm yarıdan  
Dərdim yox son gün sarıdan. 
Çeşmələrlə bir sırada  
Sazım qalır, sözüm qalır…  
 

Sən, ey bəxtim, növrağım,  
Səcdəgahım, sorağım,  
Özüm od olsam belə 
Sənsiz yanmaz ocağım!.. 
Sən, ey son güman yerim, 
Ey mənim arxa dağım!..  

 
1986 
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KƏRƏM YANĞISI 
 

Lirik poema 
 

Salam olsun şökətüzə, elüzə, 
Mənim də bir adım gəlsin dilüzə. 
 

Şəhriyar 
 

Xoş gəlmisən, Vətən oğlu  
O sahildən bu sahilə.  
Vüsal körpüsü salmısan  
O nisgəldən bu nisgilə. 
Laçıntək uçub qonmusan  
Həsrətimin  
Qarımış dağ zirvəsinə. 
Heç bilmirəm  
Ürəyimi  
İndi necə açım sənə?  
 
Ellər demiş  
Tağ atlandı, 
Bostanımda tağ atlandı. 
Qulağıma səsin gəldi, 
Sınıq könlüm taqatlandı.  
 
Sən onu bil, onu, qardaş,  
Hər sözün, hər kəlmən üçün  
Göynəyir burnumun ucu. 
Bu dünyada  
O tərəfdən  
Gələn səsə,  
Sədayadır ehtiyacım. 
Ta binadan  
Düzüb quran elə qurub,  
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Könlümün sarı simini  
Üzüb qıran elə qırıb, – 
Hələ bulunmur əlacı…  
 
Danış qardaş, o ellərdən,  
Anaların ürəyindən, 
Bacıların diləyindən. 
Bir su çilə  
Həsrətimin  
Yanıq Kərəm yanğısına. 
Əlac eylə  
Köz-köz olmuş  
Ürəyimin ağrısına. 
 
El demiş: 
Dərdə kərəm, 
Dərdim çox, dərdə kərəm…  
Qoşmuşam qəm cütünü, 
Sürdükcə dərd əkərəm. 
 
Danış, qardaş,  
Qoy hər sözün  
Xəyalımı  
Çevirsin bir şux tərlana.  
Heç olmasa  
Xəyalımda  
Dərə-təpə, dağ bilmədən  
Uçub qonum Savalana. 
Od vurğunu pərvanətək 
Dönüm Təbrizin başına. 
Heç olmasa 
Xəyalımda  
Qovuşum qan qardaşıma.  
Heç olmasa 
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Xəyalımda  
Dadım vüsalın dadını. 
Başıbəlalı elimin  
Tanıyım yaxın-yadını…  
 
Ulusunun  
Ulusumdan ayrılmayan  
Nəğməsinə qurban olum. 
Uluların  
Ömrü boyu  
Yana-yana söylədiyi  
O boyların,  
O soyların  
Hər sözünə, 
Kəlməsinə qurban olum: 
 
Qar yağıbdı dizəcən, 
Bakıdan Təbrizəcən. 
Yolunu gözləyərəm  
O gələn Novruzvacan, 
O açan nərgizəcən… 
 
Ocağın tüstüsünə, 
Odu nə, tüstüsü nə? 
O yandan bir qor gətir  
Qızınım istisinə. 
 
Sən belə de həzin-həzin, 
Ağzımı dada gətirən 
Qu dilinə qurban olum.  
Bizdən ötrü  
Dili ağzına sığmayan  
O obana,  
O elinə qurban olum. 
Qurban olum  
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O yerlərin  
Ala-tala güllərinə. 
O dağların,  
O düzlərin  
Bizə həzin ruh gətirən  

yellərinə. 
 
O yerlərin hər otunu, 
Hər daşını tərif eylə.  
Olmuşlardan-keçmişlərdən 
Yadında nə qalıb, söylə.  
Heyrət edim 
Şir inadlı  
Ərənlərin cürətinə. 
Heyran olum 
Gül ismətli  
Gözəllərin ülfətinə. 
O eldə, o obada ki,  
Hələ qədir-qiymət qalır, 
Böyük-kiçik arasında 
Hələ xətir-hörmət qalır,  
Bərkdə-boşda hal bilənlər  
Bir-birinə arxalanır, 
Orda xeyir-bərəkətin 
Hələ sönməz şamı yanır… 
 
O ellərə-obalara,  
Pərən-pərən yuvalara 
Ey dünyanın qəm yelləri,  
Bəsdi əsdin, əsmə, dayan! 
Gəl, səbrimi kəsmə, dayan! 
Ey millətim,  
Ey qeyrətim,  
Bəsdi yatdın, bir qalx, oyan… 
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Əgər bir gün  
Bir hay düşsə 
O həsrət, qəm adasına, 
Ürəyimiz qanadlansa 
O ellərin sədasına, 
Sorağıyla  
Yola düşsək  
Neçə-neçə dostun, yarın,  
Vüsalına yetə bilsək  
O ellərin, obaların, 
Tərlan kimi havalanıb 
Göyə qalxsaq, 
Yerə ensək,  
Lalə kimi alovlanıb,  
Döşdə yansaq,  
Düzdə sönsək, 
Ya da bir gün  
Gülü solmuş el bağında  
Şeyda bülbül kimi dinsək,  
Onda elə bilməyin ki,  
Batıb tale günəşimiz,  
Daha axır çağımızdır. 
Yox, ay yadlar, 
Ay yamanlar! 
Siz bunu heç unutmayın: 
Bu bəlalar, ah-amanlar  
Bizim sinə dağımızdır. 
Mənliyini dandığınız 
«O dağ bizim dağımızdır». 
Bizdən ötrü  
Əli uzanıqlı qalan  
O el bizim elimizdir.  
Şirin-şəkər lisanımı  
O elə yad sandığınız  



 481 

O dil bizim dilimizdir. 
Əlimizdən üzdüyünüz 
O əl bizim əlimizdir! 
 
Unutmayın siz bunu heç: 
Əllərimiz  
Ellərimiz ayrılsa da,  
Yurdumuzun başı üstə  
Şümşad Araz 
Şimşək olub  
Qılınc kimi sıyrılsa da,  
Yollarımız-izlərimiz  
Bu çay boy qırılsa da,  
Heç vaxt arzu-diləyimiz  
Öz yolundan sapan deyil! 
Bir-birinə  
Min bir incə tellə bağlı, 
Lalədağlı ürəyimiz  
Əsrlərin tufanında  
Bir-birindən qopan deyil! 
 
Zaman-zaman  
Dalğa-dalğa  
Könlümüzdə bu od, istək 
İldırımtək səslənəcək  
O sahildə, bu sahildə: 
Nə həsrət, nə hicran olsun, 
«Qoy birləşib bir can olsun 
O sahil də, bu sahil də!» 
 
Ömrün-günün o yaz günü  
Hələ üzü daşa dönən  
Bu taledən  
Bac alsaq da, almasaq da, 
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İlin, fəslin Qurban ayı  
Ona fəda  
Biz olsaq da, olmasaq da, 
Astaranın, 
Ya Culfanın  
Düşüncəmiz, qəlbimiztək  
İki yerə parçalanmış, 
Qara sərhəd şırımıyla  

şaqqalanmış  
Neçə sınıq körpüsünün,  
Həsrət yolu küçəsinin  
Bu başından  
O başına  
Gedib çıxsaq, çıxmasaq da,  
Bizdən ötrü  
Yarızülmət aləm olan 
O yerlərə  
Göz dolusu  
Biz baxsaq da, baxmasaq da, 
Ömrü boyu  
Gözü qarayolda qalan, 
Ömrü boyu  
Bircə ağgün gözləməkdən  
Gözünün kökü saralan  
O minlərdən, milyonlardan  
Heç olmasa  
Bir nəfərin  
Bağlı qalmış qapısını  
Tale, yığval rüsxətiylə,  
Bir dost-qardaş izzətiylə 
Biz açsaq da, açmasaq da, 
Heç olmasa 
Bircə anlıq  
Sevinc-fərəh qanadında  
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Biz uçsaq da, uçmasaq da,  
Bir süfrədə  
Bir tikə duz-çörək kəsib,  
Cani-dildən  
Söz desək də, deməsək də,  
Onu bilin,  
Arzu sönmür,  
Ürək qalır bu istəkdə…  
 
Qar altda uca dağlar,  
Qar basıb necə, dağlar. 
Döz, könlüm dözən dağa, 
Gör, səni necə dağlar! 
 
Bu baxta bax,  
Yığvala bax?! 
İlmələri düyün düşən  
Bu toxunmaz suala bax?! 
O ellərdə-obalarda  
Vətən, millət simruğları  
Dönüb qərib durnalara 
Öz yurdunda yuva gəzir.  
Düşüb quru səhralara  
El dərdinə dava gəzir. 
 
Qəm yeməsin  
Kürdələnim – Xan Arazım,  
Səbrimi yıxan Arazım. 
Bağrımı al-qan eyləyən,  
Suyu qızılqan Arazım. 
O bir ana ürəyinin  
Şah dammarı,  
Şah qubarı,  
İnildəyən hümayıdır,  
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İki sahil arasında  
Çağlayan el harayıdır! 
 
Aramızdan axıb gedir  
Araz bulana-bulana. 
Seyr edirəm sularını  
Gözüm sulana-sulana. 
Bizi belə ayrı salan 
Yaxşı bilsin 
Üz-üzədir,  
Göz-gözədir, 
Baş-başadır dağlarımız! 
Hər gün qalxıb  
O çay üstə bulud olur  
Bir vaxt dolu gətirəsi  

ahlarımız…  
Yaxşı bilsin onlar bunu: 
Ellərin səbr kasası  
Dolub-dolub daşar bir gün! 
Ərənlərin şir qəzəbi  
Tüğyan edib coşar bir gün!  
Koroğlunun od qılıncı  
Öz qınından çıxar bir gün! 
Yağıları-yamanları  
İldırımtək yaxar bir gün!.. 
 
Onda bizli, 
Ya da bizsiz, nə fərqi var,  
Qoy var olsun ana diyar. 
Biz də baxıb heyran-heyran,  
Gah yaxından,  
Gah uzaqdan  
Deyək könül xoşluğuyla:  
Yaşayırıq bu dünyada,  
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Yer üzündə  
parçalanmaz  

Öz yurdumuz, elimiz var. 
Bu dünyada  
Araz səsli,  
Araz ünlü  
Susdurulmaz dilimiz var! 
 
Ürəyimdə  
Qalır hələ  
Deyiləsi bir son arzum. 
Deyirəm kaş gözlərimdə  
Qalmayaydı bu murazım: 
Son günümdə  
Son ünvanım  
Kaş olaydı  
Savalanda,  
Ya Səhənddə 
Bir dağ döşü, 
Bulaq başı… 
Özüm haya yetməyəndə, 
Sözüm dada çatmayanda,  
Qobustanın Qavaldaşı, 
Yanar Cingirdağı kimi  
Gumbur-gumbur gumburlanıb,  
Əl vuranda  
Hayqıraydı  

qəbirdaşım…  
 
Xoş gəlmisən Vətən oğlu 
O sahildən bu sahilə. 
Gəlişinlə  
Dağ çəkmisən  
Bu həsrətə, bu nisgilə.  
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Səni görüb  
Könlüm-gözüm 
Közərən bir ocaq olub.  
Vətən, millət, el dərdinə  
Candan yanan çıraq olub.  
 
Mən istərəm  
Sən  

səhərdən axşamacan  
ümman kimi,  

Sən  
axşamdan səhərəcən  

leysan kimi 
Bir an da ara vermədən  
Elə  

dinə-danışasan,  
Ovudasan ürəyimi.  
Sənsə susur, 
qıymayırsan deyən mənə?! 
İstəmirsən  
Qəmim üstə qəm sellənə. 
Dağ başımı duman ala, 
Ürəyimdə dərd göllənə. 
Sən onu bil, onu, qardaş,  
Sən desən də, deməsən də,  
Mən görürəm hər vaxt, hər an 
Xəyalımın səmasında, 
Bir od-alov libasında  
Əlirzanı, 
Mərziyəni …  
Ürəyimdə  

hiss edirəm ürəyini,  
Diləyimdə  
Yaşadıram diləyini! 
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Sən onu bil, onu,  
Bir an 
O ülkərin  
Səsi getmir qulağımdan: 
Vətənimin yaşamağa  
Haqqı vardır mənli, mənsiz.  
Fəqət mənim haqqım yoxdur  
Yaşamağa bu Vətənsiz! 
 
Mənə elə gəlir hər an  
Bir ömrün son güzarında – 
Yağıların ürəyinə  
Oxtək batan Oxtayımın  
Məzarında  
Oxtayım yox,  
Səttar xanın od qılıncı, 
Sabirin şimşək qələmi  
Hifz olunur  
Əbədi od-ocaq kimi.  
Ağır ellər  
Öz yerindən tərpənəndə  
Bir gün ağır bir dağ kimi  
O qılıncı qurşayacaq, 
O qələmə sarılacaq…  
Taleyin o qisas günü  
Yağıbağrı  
Şan-şan olub yarılacaq! 
 
Sən desən də, deməsən də  
Mən bilirəm  
Behrənginin,  
Etimadın, 
Fitrətlərin  
Taleyini, diləyini. 
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Öz amalım,  
Eşqim-andım eyləmişəm  
Səhəndlərin istəyini…  
 
Vətən oğlu, xoş gəlmisən  
O sahildən bu sahilə. 
Sanki Babək qollarından,  
Təbriz-Bakı yollarından  
Vüsal körpüsü salmısan  
O sahildən bu sahilə! 
Ümidimiz  
Gümanımız  
Zaman-zaman  
Keçir ondan. 
Ayağımız altda, coşub  
Qəlbimizin  
Qara, qızıl qanı kimi  
Araz axır. 
O sahildən  bu sahilə, 
Bu sahildən o sahilə 
Təzə-təzə arzu uçur,  

muraz axır…  
Aramızdan Araz axır… 

 
1981 
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SULAR QIZI 
(etnik-lirik poema) 

 
Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanı  

Şövkət Səlimovaya 
 

 
Sular – mənim həyatım 

 
Bu sahilə  
Axşam-səhər 
Hardan belə 
Gəlib-gedir  

bu gəmilər, 
Müsafirlər?.. 

Kimi gəzir,  
Nə istəyir  
Gah sulara, 
Gah sahilə 
Enib qalxan qağayılar?  
Hərdən həzin,  
Hərdən çılğın 
Eşqi ümman qağayılar...  
Elə bil ki, kiminçünsə  
Candan yanıb-yaxılırlar.  
Gaһ sulara baş vururlar,  
Gaһ da qalxıb göy üzünə  
Fişəng kimi dağılırlar.  
Hər biri bir oda dönür,  
Göy sulara düşüb sönür...  
Yox, sönməyir, yenə, yenə  
Sulardan ağ alov qalxır.  
Göy güzgünün üzəriylə  
Elə bil ki, alov axır...  
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Elə bu vaxt  
Xəyalımda 
İşıqlanır səma, dəniz:  
Dənizdə bir su sonası  
Ağ köpüklü dalğaların  
Yalmanına yatıb gəlir,  
Yeri, göyü 
Bir-birinə qatıb gəlir...  
Şahə qalxan dalğa kimi  
Baş əyirəm mən də ona.  
Qağayılı qayalar da  
Səcdə edir su qızına.  
Qəlbim fərəh camı kimi  
Dolub-daşır.  
Ömrüm-günüm nağıllaşır.  
Birdən-birə  
Ülvi sular pərisinin  
Sıxılıram önündə mən.  
O bir dəniz günəşitək  
Nur çiləyib gözlərindən  
Sanki deyir: 
– Mən su qızı – su quşuyam,  
Bu dalğalar qanadımdır. 
Bir qağayı-şturmanam, 
Sular ömrüm, həyatımdır. 
Deyim neyçin?  

İlk dənizçi,  
İlk gəmiçi, 
İlk şturman, 
İlk kapitan  

Qızıyam mən  
Bu dənizin,  
Bu ölkənin. 

Gəncliyimin neçə ili  
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Bu sularda ötüşübdü.  
Əsrin hünər badəsindən  
Burda mənə pay düşübdü. 
Müharibə illərində  
Dəniz – döyüş meydanımız, 
Basılmayan səngərimiz, 
Hər dalğası, 
Hər ləpəsi 
Hücum çəkən əsgərimiz, 
Biz döyüşə qoşa girib,  
Biz döyüşdən bir çıxmışıq, 
Əlbir, dilbir yaratmışıq  
Neçə hünər dastanını. 
Onu yazan qələm hanı?!  
Gəlib görə  
Bu sularda  
Dəniz boyda əfsanəyəm, 
Açılmamış xəzinəyəm, 
Çağrılmamış bayatıyam, 
Sular – mənim həyatımdır,  
Mən suların həyatıyam!  
Musiqitək bəstələnib,  
Həzin-həzin səslənərəm 

bu sularda.  
Dönüb bir el havasına, 
Bir dənizçi mahnısına  
Zildən bəmə,  
Bəmdən zilə  
Gah qalxaram,  
Gah enərəm  
Bu sularda. 
Zaman-zaman 
Gəlib-gedən gəmilərə 
Mayak ollam. 
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Ləpələrin əllərində 
Gündüz 
Bəyaz güllü yaylıq, 
Gecə 
Nurlu çıraq ollam... 
Oxşayaram 
Ürəkləri, gözləri mən. 
Aylar ötər, 
İllər keçər, 
Nəsil-nəsil ellər keçər 
Мənim dəniz ürəyimdən. 
Tufanların gücü çatmaz 
Sındırmağa iradəmi. 
Ömrüm-günüm dənizlərdə 
Sınaqlardan keçən gəmi!.. 
O günlərdən 
Bu günədək 
Açılmamış dəfinətək 
Yaşayaram... 
Gözləyərəm 
İlk qaranquş – nəğməkarı. 
O gələndə  
Dilə gələr  
Gəncliyimin  
Xatirələr – yadigarı. 
Deyib susdu… 
Güldü gözlər, 
Ürəyimdə 
Tel-tel olan duyğuları  
Mənim ilə böldü gözlər.  
Fikrə daldım, 
Göz önünə 
Dəniz gəldi bir dağ kimi –  
Zirvəsində su pərisi  
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Bir işıqlı mayak kimi. 
Baxdı, baxdı.  
Əl eylədi xeyli mənə. 
Bir də gördüm  
Duyğularım 
Axıb gedir  
Onun ləpə – qədəminə. 
Bir də gördüm  
Elə mən də 

Dənizçiyəm, 
Gəmiçiyəm, 
Şturmanam! 

Dərin xəyal ümmanında  
Şair təbli kapitanam!  
Dalğalanır fiikrlərim 
Ləpələnir sətirlərim, 
Qanadımı gen açıram 

Bu sularda, 
Qoşulub su sonasına, 
Bir arzunun sabahına, 
Hey uçuram 
Bu sularda… 

 
 

Xatirə qalası höpüb bu dağlar… 
 

Bir gün sizin elə düşmüşdü yolum,  
Durub səhər-səhər dağa çıxırdıq.  
Gözüm yer gəzirdi heyranı olum,  
Şehli yamaclara necə baxırdıq!..  
Mənə sevdirməkçin o dağı-daşı,  
Sən ondan necə də söhbət açırdın!  
Durub seyr etdikcə yalı-yamacı  
Heyrət qanadında uçur, uçurdum...  
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Səndə һər qayanın öz sözü vardı,  
Qəlbində һər gülün sirri yaşardı.  
Adi su deyildi dərəyə axan,  
Hər ot – can dərmanı,  
Hər çiçək Loğman,  
Hər kaһa bir igid yuvası idi,  
Hər daşı xatirə lövһəsi idi...  
Söz-söz ürəyimə yığıldı dağlar,  
Seһrli, tilsimli nağıldı dağlar... 
 
Gülsə də üz-gözün yaylaqlar kimi,  
Qəfildən kövrəldin bulaqlar kimi.  
Düşdümü yadına uşaqlıq çağın?!  
Dilin söz tutmadı,  
Əsdi dodağın. 
Bir dəcəl qız qaçdı cığırla-izlə.  
«Qaçma, ay xəyalım, dur, məni gözlə! 
Qoy yetişim sənə, 
Verək əl-ələ! 
Uçaq kəpənəktək belədən-belə! 
Hər gülün, çiçəyin qonağı olaq, 
Hər qaya dibinin çırağı olaq», –  
Beləmi düşündün? 
Dinmədin niyə?!. 
Baxdıqca gözlərin pərişan göyə, 
Döndün, o əlçatmaz günlərə döndün, 
Güneydə parladın, 
Quzeydə söndün… 
Sanki endi yerə durna qatarı, 
Yaxına gətirdi uzaq yolları. 
Durnalar kiridi, 
Yollar danışdı,  
Ömrün ocaq kimi yandı-alışdı, 
Gözünün nuruna büründü dağlar… 
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Ulduz çələngitək göründü dağlar… 
Sənin xəyalında yollar ağ gəmi, 
Hər qaya elə bil şturman oldu.  
Yelkəntək yelləndi yamyaşıl zəmi,  
Hər zirvə yenilməz kapitan oldu.  
Yığışdı başına dostlar-tanışlar, 
Cığırlar dağıldı, 
İz çözələndi. 
Sozaldı, əridə həsrət, intizar, 
Ömür təzələndi, gün təzələndi… 
 
Hardan eşitdilər,  
Hardan bildilər!  
Xatirə günlər də uçub gəldilər  
Bizimlə qolboyun bu doğma elə?! 
Dönüb yal-yamacda çiçəyə, gülə 
Çıxdılar-durdular yolumuz üstə, –  
«Könlü-gözü yolda, 
Qulağı səsdə…» 
 
Onlar nə dedilər sənə, bilmədim, 
Baxdım gözlərinə,  
Dinə bilmədim… 
Özünü birtəhər almışdın ələ.  
Sinəni gərmişdin daşqına, selə.  
Sanki yerin-göyün səndəydi gözü.  
Tək bircə işarən, 

tək bircə sözün 
Bu dağı, bu daşı heyran qoyardı,  
Səma titrəyərdi,  

yer oynayardı. 
Birdən açılardı min gül, min çiçək,  
Deyərdi eşqini min sirli ürək.  
Kimi dinləyərdik, ilham alardıq?!  
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Nəğmələr önündə çaşıb qalardıq... 
Könüllər doludur könlümüz kimi,  
Xatirə yoludur ömrümüz kimi.  
Bugünkü gəliş də bir xatirədir, –  
Sabahkı gediş də bir xatirədir,  
Nə qədər xatirə görüb bu dağlar,—  
Xatirə qalası hörüb bu dağlar... 
Gəlmişəm xatirə dağına sənin,  
Xatirə çiçəkli bağına sənin, – 
Xatirə çeşmənin gözündən içim,  
Duyğu çəmənindən sənə gül seçim.  
Bu qədim diyardan söhbət aç mənə.  
Baş vurum ellərin ümman qəlbinə.  
Ağbirçək nənənlə ağsaqqal baban,  
Hərəsi söyləsin xatirə-dastan. 
Yetər kiridiyi, Niyal* da dinsin!—  
Səsinə səs verib mahal da dinsin!  
Bu yerdən quş kimi uçub gedəndə,  
Dönüb xatirəyə yaşasın məndə  
«Bu çeşməli dağlar, bu ulu dağlar»,  
Köksü dolu dağlar, el yolu dağlar... 

 
 

Necə deyim: uçma, dayan?.. 
 

Bu gün səhər 
Bir hay düşdü instituta:  
BAM-a gedir tələbələr,  
BAM-a gedir Şövkət xanım –  
Sular qızı –  

göy ümmanlar kapitanı!.  
İnanmadım qulağıma.  
Bu qış günü 

                                                 
* Dağ adı. 
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Ömrün-günün bu vaxtında  
Nə xəyalla gedir BAM-a?  
Yol üstündə  
Neçə deyim getmə ona?  
Pərvazlanan bir tərlana  
Neçə deyim: uçma, dayan?  
Ayaq saxla,  
Dön bu yoldan?  
Birdən dönüb deməzmi ki,  
O soyuqda meşə qıran,  
Dağı-daşı sökən, yaran,  
Yollar çəkən,  
Evlər tikən  
Mərd oğullar,  
Mətin qızlar  
Necə dözür 
O soyuğa, o şaxtaya?—  
Kimdən ötrü həyat verir 

Sərt tayqaya?  
Bu vaxtacan iz görməyən,  
Bir səyyaha, müsafirə  
Baş əyməyən  
Bac verməyən 
O aləmi fəth eləmək  
Gənclərəmi yaraşır tək?!  
Belə dedi 

Xəyalıma Şövkət xanım,  
Sular qızı— 

Göy ümmanlar kapitanı,— 
Şəfəq saçdı üz-gözündən.  
Mən utandım öz-özümdən.  
Düşündüm ki,  
Bu amalla  
Dursa əgər 
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Hansı işin o, qəsdinə,  
Dağı qoyar dağ üstünə.  
Tunc ürəyi atlandımı, 

Baxmaz çovğun, boran nədir, 
Dəniz nədir, 
Tufan nədir.  

Yola çıxır  
lap çovğunda, şaxtada da.  

Gecələri gündüzlərə qata-qata  
Qıjov axan dağ çayıtək 

Gələr dilə, 
O, şütüyər dalğaların altı ilə,  
O, şığıyar buludların üstü ilə,  
Üfüqlərdən üfüqlərə uçar gedər,  
Öz eşqinə-amalına 

Yeni yollar açar gedər... 
 
 

Hər uçuş dünyada bir sınaq yolu... 
 

Uçur göy üzündə hava gəmisi  
Odlar diyarının bir parçasıtək.  
Canında bu yurdun odu, istisi,  
Uçur sərt tayqaya nərə çəkərək,—  
Bağlayıb yükünü saf arzulardan,  
Arzu çəməninə dönüb asiman...  
Buludlar bənzəyir mavi dağlara,  
Bəyaz yamaçlara, göy oylaqlara.  
Sanki göyə köçüb mavi meşələr,—  
Meşələr qoynunda əlvan guşələr...  
Yox, göylər oxşayır sonsuz ümmana:  
Ulduzlar gəmitək düşüb qoynuna  
Milyon illərdi ki, üzər, yorulmaz,  
Bir lövbər salmağa uyğun yer olmaz... 
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...Uçur bu ümmanda hava gəmisi,  
Uçurur qəlbləri göyün həvəsi.  
Xəyallar üzməyir əlini yerdən,  
Duyğular baş alıb pəncərələrdən  
Uçur ənginliyə qızılquş kimi,      
İlk bahar müjdəli qaranquş kimi.  
Bu göyü Qaqarin amalı bəzər,  
Bu göydə  
Komarov xəyalı gəzər...  
Uzaqdan göz qoyub vüsətimizə,  
Elə «gəl-gəl» deyər ulduzlar bizə. 
 
Təkcə yer oğlumu bu kainatda  
Aya qədəm qoyan,  
Marsa yol salan?!  
Bəzən olmuşları salanda yada,  
Şübhələr içində çırpınır insan:  
Xəyal sandığımız gözə görüksə...  
Axtaran, kəşf edən təkcə biziksə,  
Bəs uçan boşqablar baş alır hardan?  
Yerə ram atılır hansı diyardan?  
O hansı məxluqdur, hansı səyyarə—  
Fikri qabaqlayıb bəşəriyyəti?  
Bəlkə hakim olub planetlərə?  
Yerə can atmaqda nədir niyyəti?.. 
 
Sirdənmi yaranıb sonsuz kainat?!  
Min sual dağı var yollarımızda.  
Sualsız  

sirrini açmazdı həyat,  
Güc-qüvvət görməzdik qollarımızda. 
 
Bu sirli, suallı sonsuz səmada  
Uçur qızılquştək hava gəmisi.  
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Bu uçuş nələri gətirmir yada,  
Gəlmir qulaqlara kimlərin səsi?! 
Bu uçuş – gənclərin ilk uzaq yolu,  
Şövkətin ömründə təzə bir addım.  
Hər uçuş dünyada bir sınaq yolu.  
Dönüş nöqtəsidir ömrün, həyatın...  
Bir təzə açarı – doğan səhərin,  
Bir ləziz nübarı – gələn günlərin... 
 
Şövkət bu uçuşda bir ana quştək  
Uçurur gəncləri yeni dünyaya.  
Günəş xilqətlidi köksündə ürək,  
Ondan işıq düşür ulduza, Aya.  
O, BAM-da ucalan el sarayına  
Gedir ki, bir özül daşını qoysun.  
Orda da hay versin el harayına,  
Orda da gəncliyin qəlbini duysun... 
 
Uçur... 

kapitanın dəyişir halı,  
Buludlar altına enir xəyalı,  
Durur göz önündə eli-obası,  
Qohum-əqrəbası, ata-anası.  
Uşaqlıq illəri qayıdır geri,  
Qaytarır özüylə xatirələri: 
Bir səhər Lahıcda xoş yaz günüydü,  
Quşların çal-çağır, avaz günüydü.  
Kəsmişdi axşamdan başlayan yağış,  
Yerlərin, göylərin eyni açılmış...  
Qışın qanadını qırmışdı Niyal,  
Məğrur sərkərdətək durmuşdu Niyal.  
Şəfəqlə yumuşdu bəyaz telini,  
Yollar bitirmişdi incigülünü.  
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Heyrət səltənəti – qorxunc qayalar,  
Göylərə sancılan qılınc qayalar  
Yenə sıyrılmışdı duman qınından,  
Təbəssüm yağırdı yanaqlarından...  
Hər yerdə ilk bahar nəfəsi vardı.  
Hər qəlbdə ilk bahar həvəsi vardı,  
Günəş göy üzündə təzə ocaqdı,  
Güllər çəmənlərdə çıraq-çıraqdı.  
Quzey xumarlanır, Güney yanırdı, 
Quşlar vəcdə gəlib havalanırdı.  
Dünya çal-çağırdı,  
Dünya oyundu,  
Yerlər də, göylər də toydu-düyündü... 
 
Sahildə dayanıb baxırdı bir qız,  
Xəyalən sularda axırdı bir qız,  
Axırdı sularda fikri-xəyalı,  
Bir körpə quş kimi könlü havalı. 
 
Qız susur, elə bil çay danışırdı,—  
Duyğu-düşüncəsi aşıb daşırdı.  
Coşurdu dağların ürəyi kimi,—  
Axırdı arzusu, diləyi kimi.  
Boylanıb çay boyu baxırdı bir qız,  
Xəyalən sularda axırdı bir qız: 
 
«Dağları-daşları hey yara-yara  
Bu çay axıb gedir, görəydim, hara?!»  
Burda çalandıqca suala sual  
Suallı-sorğulu susurdu Niyal... 
Uzaqdan seyr edib, 
Görüb bu halı, 
Yaxınlaşdı ona el ağsaqqalı: 
—Qızım, Şövkət, sənsən?.. 
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Burda neynirsən?.. 
Nolubdu, de belə qaçıb bənizin?! 
Yarğandan belə dur, 
Qaralar gözün. 
Baxma hava xoşdu, 
Soyuq-zad dəyər... 
Qızın qulağında gurladı göylər, 
Döndü səsə sarı. 
– Bu sənsən, baba! 
Qızın gözlərində güldü el-oba, 
Elə bil dil açıb dilləndi dağlar. 
— Baba, mənim sənə bir sualım var, — 
Dağlara-daşlara səs sala-sala, 
Bu çay axıb gedir hansı mahala? 
hansı obalardan-ellərdən keçir, 
hansı çəmənlərdən, çöllərdən keçir... 
Bu sual önündə duruxdu qoca, 
Söz tapa bilməyib karıxdı qoça. 
Qoşa qanad kimi çatıldı qaşı, 
Sonra qaya kimi dikəldi başı: 
– Qızım, bu gördüyün coşğun çay ki var 
Keçib gedir uzun, dolama yollar. 
Neçə düzənlərdən-çöllərdən keçir, 
Neçə obalardan-ellərdən keçir, 
Axırda qovuşur Kür çayına o, 
Bu yurdun ən dəli, gur çayına o,  
O da axıb gedir ana Xəzərə,  
Dənizlər gözəli sona Xəzərə.  
Orda, o dəryada gəmilər üzər,  
Gəmilər qoynunda insanlar gəzər...  
Eh, qızım, nə deyim, nə söyləyim mən,  
Vaxt gələr, gedərsən, özün görərsən... 
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Dünyamız genişdir, arzumuz ümman 
 

Bir gəmi üzürdü, «Bakı» adında, 
Bir gəmi çapırdı dalğa atında.  
Uçub qonurdusa hansı limana,  
Liman yer verirdi göz üstə ona.  
Bəzən də heyrətlə danışardılar:  
Gör heç qadından da dənizçi olar?!  
Özü də kapitan,  
Qəribə işdir. 
Heç yerdə belə şey görünməmişdir.  
Belə söhbətlərə gülərdi Şövkət,  
Hər sözün yerini bilərdi Şövkət.  
Deyərdi onlara eşqlə, vüqarla,  
Dünyaya sığmayan bir iftixarla:  
Qəribə ölkədir, bəli, ölkəmiz,  
Qəribə aləmdə yaşayırıq biz. 
Hər kəs can yandırır elin işinə,  
Çalışır ölkənin yüksəlişinə.  
Qibtə eyləyərdi insanlar ona,  
Heyrətlə baxardı cavanlar ona.  
Limandan-limana üzüb keçərdi,  
Ümmandan-ümmana süzüb keçərdi...  
Belə ötüşərdi həftələr, aylar,  
Sularda qış düşər, 
Gələrdi bahar. 
Qovub dənizlərdən şaxtanı, qarı, 
Çiçəklərdi ömrün yaz arzuları... 
Fəqət, həyat döndü, 
Dəyişdi zaman, 
Onların yolunu bağladı tufan. 
Tutuldu səmalar, 
Bulandı sular, 
Dəyişdi səmtini yollar, arzular, 
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«Müharibə!» deyə kişnədi göylər. 
Döydü qapıları bu acı xəbər. 
Ağaclar şeşpərə dönüb qalxdılar. 
Yamaclar səngərə dönüb baxdılar. 
Ellərtək ayağa durdu dənizlər, 
Köksünü qabağa verdi dənizlər. 
Şövkət də döyüşkən bir əsgər oldu, 
Gecəsi-gündüzü səfərlər oldu. 
Kah İrana getdi, 
Kah Həştərxana. 
Bombalar yağsa da göydən başına 
Bir yol da yolundan dönmədi geri, 
Şahintək şığıyıb cumdu irəli. 
Kiminə çörək-su, 
Kiminə paltar, 
Kiminə top-tüfəng apardı getdi. 
Kiminə son anda olub xilaskar, 
Ölümün əlindən qopardı getdi... 
Sanki o, sularda zümrüd quşuydu, 
Hardan hay gəlsəydi, 

yetərdi dada. 
Şəfqət bacısıtək uçur, uçurdu.  
Uzaq olsun deyə eldən qan-qada  
Keçirdi içindən min odun-közün,  
Qəzəbdən, hiddətdən yanan dənizin 
Dönürdü başına pərvanə kimi,  
El-oba vurğunu divanə kimi...  
 
Gəmi yol alanda üfüqə tərəf  
Durna qatarıtək dalğalar səf-səf  
Onu dövrələyər, 

halay vurardı. 
Qarşıda yolların əzabı vardı.  
Hər gün yeni ünvan, yeni görüşlər,  
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Xatirə gülütək hər yeni səfər  
Könül bağçasında bitib qalardı,  
Gələcək günlərə işıq salardı... 
 
İran torpağına çatanda gəmi  
Titrərdi hər qəlbin ən kövrək simi.  
O yerdə şahidi olardı hər kəs  
Ürəyi göynədən bir mənzərənin:  
Əlində təzə gül bir məhzun gəlin  
Üz-gözündə kədər, dinməz-söyləməz  
Gələr, bir tərəfdə durub baxardı,  
Qəlbindən sulara həsrət axardı.  
Bir bilən olmazdı diləyi nədir,  
Onun bu gəmidən istəyi nədir.  
Asılı qalardı əli havadan,  
Gözündən od alıb yanardı ümman.  
Möhnət heykəlinə dönüb qalardı,  
Ocaqtək sahildə sönüb qalardı.  
Sıxardı Şövkəti onun bu halı,  
Qalardı sahildə fikri-xəyalı:  
«Deyən, dərd əhlidir...  
Kimdir görəsən? 
Kimdir, nədir onun yolunu kəsən?!»  
Bir cavab almazdı Şövkət dənizdən.  
Get-gedə o gözəl itərdi gözdən... 
 
O yerə bir daha dönəndə gəmi,  
Yenə boz təpədə görüb gəlini  
Şövkət ona sarı yollandı o dəm,  
Gəlinin gözündə gül açdı aləm.  
Onu salamladı ehtiram ilə.  
O, sular qızına söylədi belə:  
— Mən də Bakılıyam, sizin elliyəm.  
Fəqət neyləyim ki, mən taleyi kəm  
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Nə vaxtdır həsrətəm ana yurduma,  
Təkcə mən özüməm yanan oduma.  
Bir vaxt ata-anam köçüb Bakıdan,  
Mən uşaq olmuşam, heyif, o zaman.  
Sizinlə ağlayıb-gülərdim orda.  
Könül xoşluğuyla ölərdim orda.  
Burda neyləyirəm mən bu sərvəti?!  
Məni öldürəcək Vətən həsrəti...  
Sanki Vətən mənə həsrət dağıdır.  
Hər gün sevincimi alıb dağıdır  
O yandan bu yana əsən küləklər,  
Arzumun yolunu kəsən küləklər.  
Hər gün bu sahilə gəmilər gələr,  
Fərqinə varmaram heç kimlər gələr.  
Gözlərim axtarar sizin gəmini,  
Onu uzaqlardan mən görən kimi  
Ürəyim atlanıb düşər sulara.  
Elə bil çıxaram qışdan bahara.  
Sanaram o adi gəmi deyildir,—  
Vətən torpağının bir parçasıdır.  
Mənə sarı gələn obadır, eldir, 
Gül açıb güllənən bəxtin yazıdır.  
O yerdən bu yerə əsən yelləri  
Nəfəsi sanaram ana torpağın.  
Sanaram ondadır Vətənin ətri,  
Ondadır havası aranın, dağın. 
 
Ondadır nəğməsi Kürün, Arazın,— 
Gələr qulağıma ellərin səsi.  
Sənə necə deyim, ay Vətən qızı,  
Nədir məndən ötrü Vətən kəlməsi! – 
 
Vətən məndən ötrü ən şirin arzu,  
Ən müqəddəs nemət: torpaq, hava, su...  



 507 

Ata-baba yurdu, doğma oba, el,  
Qəlbin tərcümanı– xoş ləhçəli dil,  
Qeyrətdir, məsləkdir, vicdandır Vətən! 
 
Vətən məndən ötrü əbədi günəş, 
Ən isti od-ocaq, ən nurlu atəş,  
Şeirli, sənətli sərvət, xəzinə.  
Tufana, borana gərilən sinə... 
Axarlı-baxarlı ümmandır Vətən. 
 
Vətən məndən ötrü sevgi, məhəbbət,  
İlkinlik, qocalıq, ülfət, ülviyyət...  
Bir elin-obanın mənəviyyatı,  
Bu günün, sabahın qaynar həyatı,  
Əbədiyyət adlı dastandır Vətən! 
 
Vətən bu dünyanı görən gözümüz,  
Həyata, zamana ilk, son sözümüz...  
Ad-sana çatdıran odur insanı:  
Sizinçin şüçaət, hünər meydanı,  
Mənimçin ümidgah, gümandır Vətən!  
 
Dedi, hönkür-hönkür ağladı Xumar,  
Şövkətin qəlbini dağladı Xumar.  
Sonra bir az dərib o, nəfəsini,  
Əlində tutduğu gül dəstəsini  
Uzatdı Şövkətə: 
– Al bunu, bacım,  
Apar ana yurda, apar onu sən. 
Deyirlər orda var qohum-qardaşım,  
Nə fərqi, kim gəldi ona verərsən.  
Bu gül toxumudur, al bunu da sən,  
Onu bağçanızda özün əkərsən.  
Mənim arzum kimi, diləyim kimi  
Vətən torpağında qoy güllər açsın.  
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O yerlərə bağlı ürəyim kimi  
Orda boy göstərsin, ətirlər saçsın.  
Səndən bir ricam da var mənim, bacım, 
Sənin əlindədir bil ki, əlacım. 
Gəl bu zəhməti də boynuna götür, 
Bəlkə ürəyimin azala dağı, 
Gələndə bir ovuc Vətən torpağı, 
Bir də bircə udum sərin su gətir. 
Bir hədiyyə olsun o səndən mənə. 
Qalsın yadigartək Vətəndən mənə... 
Könlümdə-gözümdə əbədi həsrət... 
Bilmədi neyləsin, nə desin Şövkət  
Necə versin ümid, təsəlli ona,  
Yurdunu itirmiş bu el qızına... 
 
Onlar ayrılanda biri-birindən  
Sanki iki ulduz qopdu yerindən.  
Yer lərzəyə gəldi, 

göy uğuldadı, 
Xumarın yanına düşdü qanadı,  
Elə bil məşəldi-alyışdı, söndü.  
Boz təpə başında xəyala döndü,  
Boylandı sularda üzən gəmiyə.  
Gəmidən iki əl qalxmışdı göyə... 
Sən demə ölüymüş Vətənsiz insan,  
Dünyanın xəbəri yox imiş ondan.  
Köksündə döyünən ürək deyilmiş, 
Bağında açılan çiçək deyilmiş.  
Ömründə olmazmış ağzının dadı,  
Tanıya bilməzmiş yaxını, yadı.  
Fərqinə varmazmış qışın, baharın,  
Enişdən-yoxuşdan keçən yolların.  
Bir rəngdə görərmiş yaxşı-yamanı.  
Bir rəngdə görərmiş bütün dünyanı.  
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Bomboz, alatoran, alaqaranlıq,  
Hər yan boz-bulanlıq, hər yan dumanlıq.  
Hər arzunun sonu həsrət olarmış.  
Hər istəyin sonu möhnət olarmış.  
Sən demə, bir heçmiş Vətənsiz insan  
Dünyanın xəbəri yox imiş ondan... 
Şövkət üzüb getdi Vətənə sarı,  
Öpdü gözləriylə ağ buludları...  
Xumar da, sahil də gözündən itdi.  
Gəmi dalğalara baş vurub getdi... 

 
 

Bir ulduz odundan yandı asiman 
 

Cəbhədən-cəbhəyə üzürdü gəmi,  
Ən ağır sınağa dözürdü gəmi.  
Gedirdi İrana,  
Hey, Həştərxana,  
Düşürdü yağmura, qara, borana... 
 
Yenə Həştərxandan yaralıları  
Götürüb dönürdü Bakıya sarı.  
Xəzəri ağzına almışdı duman,  
Bəyaz dəniz idi sanki asiman.  
Uzaqda uçurdu qara quzğunlar,  
Gəminin yolunu güdürdü onlar.  
Sükandan tutmuşdu cəsur kapitan.  
İndi asılıydı talelər ondan...  
Birdən haradansa qaraquş kimi 
Şığıdı düşmənin təyyarələri.  
Bomba yağdırdılar qara daş kimi.  
Sanki qara duman bürüdü yeri.  
Bu an eşidildi top nəriltisi,  
Havada alışdı «messerşmit»lər.  



 510 

Gərdi sinəsini Bakı gəmisi;  
Xərçəngtək sulara düşdü faşistlər.  
Onları havada uddu dalğalar.  
Boğub sahillərə atdı dalğalar.  
Qıy vurub irəli şığıdı gəmi,  
Sükan arxasında cəsur kapitan.  
Yenə də döyüşdən sağ çıxdı gəmi,  
Onu sapdırmadı yolundan tufan... 
 
Qəfildən ah çəkdi yaralı əsgər,  
Sarsıldı ürəklər, kəsildi səslər.  
Üz tutub Şövkətə dedi ucadan:  
– Bağışla sən məni, yoldaş kapitan,  
Geri qayıdırıq cəbhə xəttindən.  
Min ölüm, fəlakət gördüm orda mən.  
Bakını sanardım döyüşdən uzaq, 
Sanardım cəbhəyə verir yanacaq.  
Biz belə bilməzdik Azərbaycanı, – 
Bu yer də olubmuş döyüş meydanı...  
Bu yurdun varına göz dikən yağı  
Bilsin çəkəcəyik ona göz dağı...  
Mən belə bilməzdim arxa cəbhəni,  
Bu hünər, bu zəfər sağaltdı məni... 

 
 

Ağ qar çəmənində qızıl qərənfil 
 

Bürünüb xatirə dumanlarına,  
Üz tutub arzular ormanlarına,  
Üzürdü göylərdə səma gəmisi,  
Köksündə bu yurdun odu, istisi,  
Aşıb dağlar üstən, dərələr üstdən,  
Keçirdi bağ üstdən, bərələr üstdən.  
Qalırdı uzaqda Odlar diyarı.  
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Bu elin-obanın mərd övladları  
BAM-a uçurdular bu qış günündə,  
Gəncliyin tufanla vuruş günündə.  
O yerə gör neçə tərlan uçurdu.  
Aybəniz, Natəvan, Seyran uçurdu...  
Dostlara köməyə gedirdi onlar,  
Orda hər millətin hünər payı var.  
Könlündə gəncliyə sonsuz məhəbbət  
Ora qanad açıb uçurdu Şövkət.  
Uçurdu göylərin şux tərlanıtək,  
Qanadlı arzular kapitanıtək... 
 
Sibir kəlməsini eşidəndə mən  
İlk dəfə üşütmə keçib qəlbimdən,  
Şaxta vurmuş kimi donub qalmışam.  
Sibir çaylarıtək buz bağlamışam.  
«Gedər-gəlməz» deyib babalar ona...  
İndi bax Sibirin ehtişamına,  
İndi gəl-gəl deyir o yerlər bizə,  
O yerlər şöhrətdir gəncliyimizə! 
Sevinir, şənlənir Ulkan şəhəri,  
Qoçaman diyarın cavan şəhəri.  
Hər küknar elə bil Şaxta babadır,  
Hər ürək elə bil yanar sobadır.  
Qar qıza bənzəyir ağçaqayınlar,  
Elə bil qol-qola rəqs edir onlar... 
Bu gün toy günüdür iki cavanın.  
Bir yuva isidən iki tərlanın. 
Elə bir yuva ki, andı vətəndir,  
Təməli sevgidən, məhəbbətdəndir!  
Burda övladı var neçə millətin,  
Onlar çırağıdır bir cəmiyyətin.  
Burda üzlər ayrı, ürəklər birdir,  
Burda gözlər ayrı, diləklər birdir.  
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Bu yer yeni dünya —  
BAM dünyasıdır!  
Həyatın, dövranın saf aynasıdır.  
Bakılı dostlar da burdadır bu gün,  
Başqa ləzzəti var söhbətin-sözün.  
Ağbirçək vaxtında qəlbində şəfqət,  
Gənçləri təbrikə gəlibdir Şövkət:  
Gəlib arzuları dəniz kapitan,  
Analar adından, ellər adından... 
 
Burda Abşeronun bir parçası var,  
Ağ süfrə üstündə qızılgül yanar.  
Bakı Günəşitək qırmızı güllər,  
Ətrindən məst olar, gülər könüllər. 
 
Sağlıqlar deyilir, şirin sağlıqlar,  
Burda yada düşür yaxın-uzaqlar.  
Neçə el havası səslənir burda.  
Elə bil qüdrətli simfoniyada  
Birləşir ellərin ürək telləri,  
Çağlayan telləri, kövrək telləri.  
Qəlbində gəncliyə sonsuz məhəbbət  
Durub bu məclisdə söz alır Şövkət:  
Neçə gündür buradayıq,  
Sizinlə bir sıradayıq,  
Fikir verib, göz qoymuşuq 
Hər yerdə, hər işdə sizə,  
Eşqinizi tez duymuşuq,  
Yol tapmışıq qəlbinizə.  
Bilirsiniz, həyatda mən  
Uzun yollar yolçusuyam.  
Ömrum-günum qarışıbdır  
Dağda-düzdə  
Əsən yelə,  
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Axan suya. 
Uzaq-uzaq ümmanların,  
Mavi gözlü limanların  
Sevgisini, salamını  
Gətirmişəm el-obama.  
Heç ağlıma gəlməzdi ki,  
Bir gün yolum düşər BAM-a.  
Burda sizin hər işiniz  
Görünməmiş bir hünərdir.  
Sizin kimi oğlu-qızı  
Olan Vətən bəxtəvərdir.  
Bu diyara gələn gənclər  
Gənçliyin saf qaymağıdır.  
Elimizin-obamızın  
Sönməz ümid çırağıdır. 
 
İndi burda sizlər salan 
Bu yol tamam yeni həyat, 
Yeni ömür-gün yoludur. 
Gələcəyə ünvanlanan 
Yeni sədanın yoludur. 
 
Bu yol 

mavi şəhərlərin  
təzə, yaşıl qanadıdır.  

Bu yol 
mavi nəğmələrin 
yaşıl ömrü-həyatıdır.  

Mən də sizə bu toy günü  
Diləyirəm sevincini 

təzə yolun. 
Siz bu yolda xoşbəxt olun!  
Qoy çətinlik sarsıtmasın,  
Sapdırmasın heç bir zaman  
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Sizi məslək yolunuzdan!  
Sərt tayqayla  
Mərd döyüşdə  
Başa çatsın  
Sizin həyat sınağınız.  
Gün olsun ki,  
Vətən, millət, el adından  
Danışmağa  
Olsun 

Sizin də haqqınız... 
 

O gecə 
Sübhəcən uzandı məclis, 
Sübhəcən 
Çağladı nəğməli dəniz... 
Şövkət o dənizdə kapitan oldu, 
Bakı—BAM yolunda bir sarvan oldu. 
Uçdu gələcəyə, uçdu xəyalı, 
Özünə təzə yol açdı xəyalı... 
 

 
Bakıda bir ev var... 

 
Bu da doğma Bakı, onun küçəsi, 
Burda bir mənzil var,— 

sübhü-gecəsi  
Bürünüb qayğıya.  
Bu evdə hər gün 
Yanır gur işığı günəşli ömrün.  
Şövkətin evidir bu ev, Şövkətin,  
Həyata tükənməz bir məhəbbətin!  
Ellər məlhəm sanır sözünü onun,  
Ordenlər bəzəyib köksünü onun...  
Bu evə hər səhər məktublar gəlir,  
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Hər zərfin içində bir bahar gəlir.  
Min eldən-obadan baş alır onlar,  
Yazır böyük-kiçik,  
Yazır cavanlar...  
Gəlir məktublarda ellərin ətri,  
Dağların, daşların, güllərin ətri...  
Oxunur hər məktub bir ürək kimi,  
Açılır hər məktub xoş dilək kimi.  
Ellərdən nur alır qəlbin çırağı.  
Bir xəyal dolanır yaxın-uzağı,  
Anır həsrət ilə ötən günləri,  
Xəyal dumanında itən günləri.  
Keçir göz önündən dostlar-tanışlar,  
Dil açıb danışır sözlü baxışlar.  
Ona neftçi yazır, qaynaqçı yazır,  
Üzümçü, tütünçü, pambıqçı yazır...  
Yazır öz günündən-güzəranından.  
Şövkətin fikrindən keçir dağ-aran...  
Hər yana, hər yerə uçmaq istəyir...  
Obalar gəl deyir, ellər gəl deyir... 
 
Ona sual verir gənclərin çoxu:  
– Siz heç bilmisizmi həyatda qorxu?  
– Qəhrəman olmağın sirri nədədir?  
Həyatda insanı sevdirən nədir?  
Bir başqası kömək gözləyir ondan.  
Yazır bir başqası öz arzusundan:  
«Elə vurulub ki, ürəyim sizə,  
İstərəm həyatda bənzəyim sizə?..»  
Arzular, istəklər, ünvanlar ayrı,  
Bir qəlb birləşdirir burda onları.  
Hər məktub onunla həmsöhbət olur.  
Bəzən kağızla da ünsiyyət olur.  
Arabir qələmə sarılır Şövkət,  



 516 

Qəlbində ellərə sonsuz məhəbbət  
Yazır çöl adından, çəmən adından,  
Yazır öz adından, Vətən adından.  
Yazır məktəbliyə müəllim kimi, 
Tələbə gənclərə bir alim kimi.  
Yazır ömrün-günün səfası nədir, 
Yazır yaşamağın mənası nədir. 
Yazır el gücünün sonsuzluğundan.— 
Nələrə dünyada qadirdir insan! 
Uçur, qaranquştək uçur məktublar, 
Min-min qapıları açır məktublar... 
Hər qəlbə bir bahar sevinci verir. 
Hər qola tükənməz sel gücü verir. 
İşıqlı sözlərdən nur alır gözlər, 
Elə bil, çağlayıb coşur dənizlər... 
Dönür bir yelkənə qolu-qanadı. 
Uçur gələcəyə ömrü, həyatı... 
Mənim də xəyalım dönür səfərdən, 
Ayrılır şahintək göy ləpələrdən. 
Bir ömrün ünvanı qalır geridə, 
Qalır açılmamış min-min sirri də.  
Ondan, o ümmandan de, nə götürdüm,  
Ellərə necə bir nübar gətirdim?  
Bilmirəm... 
Ürəyim qalır sularda...  
Yenə görüşərik bir xoş baharda... 
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Epiloq əvəzi 
 

Bu sahilə gəmi gələr,  
Dövrəsində gur dalğalar.  
Bu sahildən gəmi gedər,  
Başı üstə qağayılar. 
 
Ömrün hünər nəğməsini  
Ləpələrin dodağında?!  
Adın şöhrət ulduzumu  
Yanar sular qucağında?! 
 
Nə qədər ki, bu el-oba,  
Nə qədər ki, bu dəniz var,—  
Səndən gələn nəsillərə  
Söz yetirər, söhbət açar. 
 
Sular qızı sona Şövkət,  
Göy ümmanlar şturmanı,  
Unudarmı ana Vətən  
Sənin kimi kapitanı?!. 

 
Lahıc, 1978 
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DƏNİZLƏ BİRGƏ 
 

Özün cavab verəsən  
Bəlkə bu sualıma:  
– Neyçün səni görəndə  
Yenidən vuruluram 
Hüsnünə, camalına? 
Neyçün misraya dönüb  
Sıralanır şeirimdə 
Buruqların nidası, 
Ey ulular ulusu, 
Ey alilər alisi –  
Pirallahı adası? 
 
Bəlkə ondan ötrü ki, 
Hər buruğun yaranır 
Təzə istək – arzudan. 
Övladının ürəyi 
Saflığı, genişliyi  
Alıb havadan, sudan, 
Qoynunda meşə salır,  
Dəmir ağac bitirir. 
Təbiətə təzə don, 
Polad libas geydirir. 
 
Heyran-heyran göz qoyuram 
Bu meşəyə. 
Hər sərv buruq  
Startdakı raket kimi 
Tuşlanıbdır mavi göyə.  
Sanki birdən  
Uçacaq o  
Ulduzlara kosmonavt tək, 
Kainatın sirlərini öyrənəcək!  
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Startdadır, 
Startdadır, bəli, buruq!  
Onun uçmaq arzusunu 
Duruşundan oxuyuruq.  
Hərəsinin qanadında  
Neçə-neçə zəfər yatır, 
Neçə sirli planetə  
Uğurlu bir səfər yatır. 
Onlar uçsa, 
Göyə ancaq  
Atom, nüvə silahı yox, 
Alimlərin günəş qədər  
Saf eşqini, əməlini  
Arzusunu, niyyətini aparacaq!  
 
Mədənlərin igid, cəsur  
Balasıdır hər bir buruq. 
Şan-şöhrətlə ötən günə 
Bu sahildə  heykəl kimi 
Qalasıdır hər bir buruq! 
Hərəsinin öz əməyi,  
Öz adı var. 
Sanki onlar 
İnsan kimi 
Bəhsə girib yarışırlar. 
Bu yan-yana duran dostlar 
Görün nələr deyir mənə –  
Sanıram ki, 
Bu torpağın oğlu kimi, qızı kimi 
Arxadırlar bir-birinə. 
Deyirəm ki, bəlkə onlar 
Hərbə nifrət, kin yağdıran 
Qəzəbli bir el səsidir. 
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Ürəkləri əlbir edən, 
Diləkləri dilbir edən  
«Beynəlmiləl» nəğməsidir, 
Polad-polad nidalarla  
Həkk olunub bu torpağa! 
Fərəfindən Ana yurdun 
Köksü qalxıb, dönüb dağa!  
 
Nə zaman ki, üzə çıxdı  
Bu torpağın «Qara qızıl» xəzinəsi,  
O zamandan ayaq açdı qucağına  
Var axtaran, sərvət gəzən  
Acgözlərin ilk dəstəsi. 
Burda bir ev tikmədilər, 
Burda bir gül əkmədilər, 
Fəqət dərdli sinəsində  
Quyu qazıb  
Elədilər oyuq-oyuq.  
Hər quyuya başdaşı tək. 
Qoydular bir ağac buruq.  
O quyular neçə-neçə  
Qurbanlara* məzar oldu. 
Sərvətisə ağaların  
Ciblərinə axıb doldu.  
Vaxt oldu ki, 
Var dalınca gələnlərin  
Getdi burdan meyitləri. 
Bu torpağın hər hünəri 
Nəğmə olub 
Düşmədi heç  
Ləpələrin dodağından. 
O nəğmələr 
Yenə hər an  

                                                 
* «Məktəb yetişmədi»dəki Qurbana işarədir. 
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Bir əbədi simfoniya tək 
Bu dənizdə  
Bu sahildə 

səslənmədə, 
səslənəcək! 

Vaxt oldu ki,  
Buruqlar da insanlar tək 
Yüz yerindən yaralandı, 
Köksü deşik-deşik oldu.  
Bu mədənlər azadlığa, 
İstiqlala beşik oldu.  
Haqqımızı zalımların  
Qana batmış pəncəsindən  
Son nəfəsdə qopardıq biz, 
Məşəl edib onu o vaxt  
Hər qapıya apardıq biz… 
 
Müharibə illərində 
Min əsgərə əvəz oldu 
Hər bir buruq.  
O zamandan çox keçsə də 
O günləri unutmuruq… 
 
Çatan kimi sahilə mən  
İstəyirəm deyəm:  
Bir dəm  
Coşmağını saxla, dəniz!  
Qoy tufanı mən qoparım!  
Dalğıc kimi cumub suya 
Sahildəki buruqların salamını  
Sulardakı buruqlara mən aparım! 
Sular məni qucaqlasın, 
Mən suları qucaqlayım. 
Sular məni varaqlasın, 
Mən suları varaqlayım…  
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Sahildə şırıltı, 
Sahildə pıçıltı, 

xoş hava,  
sərinlik…  

 
Uzaqda qayıqlar  
Dənizin xalı tək görünür… 
Üfüqlər mavi tül  

örpəyə bürünür… 
 
Qayalar üstündə adamlar, 
Hərənin əlində bir tilov… 
Əsəblər dincəlir burada, 
Yoruldun – şəfandır dəniz, ov…  
 
Yaxında 
Bir usta balıqçı 
Cəlb edir fikrimi –  
Baxışı harasa zillənib. 
Könlünə şeh kimi 
Şəfqətli duyğular çilənib. 
Ləpələr əlindən  
Dartır tilovu. 
Elə bil unudub  
Özünü, ovu. 
Xəyalı –  
Baxışı gəzən yerdədir, 
Ürəyi –  
Arzusu üzən yerdədir.  
 
O mavi çəmənli dənizdə 
Qıvraq, şən ləpələr 
Quzu tək qaçışır, 
Quşlar tək uçuşur, 
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Sanki balıqçı da  
Dən töküb,  
Ot verir 
Həvəslə onlara. 
Eh mən nə deyirəm, 
Dəniz hara 
Quş hara, 
Quzu hara?!  
 
Kim bilir nələr keçir  
Fikrindən indi onun.  
Arzuları birmi, beşmi? –  
Arzuları midir onun. 
 
O, düşünür, bəlkə, bu an  
Sahillərə sığışmayan  
Böyük buruq meşəsini 
Suya necə uzatmalı? 
Göy dənizdə  
Harda yeni  
Estakada yaratmalı?  
 
Bəlkə indi  
O, qızının ad gününə, 
Ya oğlunun toy gününə 
Plan çəkir, 
Tədbir tökür…  
 
Bəlkə onun fikrində  
Dəniz neftçilər üçün  
Bir hünər meydanıdır. 
Dalğaların belində  
Yatan estakadalar  
Əsrin qəhrəmanıdır.  
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Bəlkə onun fikrində 
Aya uçan peykimiz  
Startı burdan alıb. 
Yerlə Ay arasında 
Xəzərdən körpü salıb.  
 
Bəlkə onun fikrində  
Ölkələr ayrısa da,  
Ayrı deyildir sular. 
Sahillərdə səslənib  
İnsanları dostluğa  
Çağırır dilbir sular. 
 
Bəlkə, elə bununçün 
Dost ellər sularına 
Atılan hər bombadan 
Xəzər diksinir burda.  
Coşaraq dalğasını 
Yumruq tək çırpıb daşa  
Qəzəblə dinir burda.  
 
Bəlkə onun fikrində  
Zaman dalğa üstündə –  
Duran qayığa bənzər, –  
İmtahan ümmanında 
Daim sınanar – üzər… 
 
O, fikirsiz, düşüncəsiz  
Yaşamayıb, 
yaşamaz da. 
Qışda, yazda 
Qaya kimi mətin çıxıb  
Tufanların qabağına,  
Sahil kimi dalğaları 
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Çox alıbdır qucağına. 
Onun ata-babası da  
Dəniz ilə bağlı olub.  
Onların da ömrü-günü  
Dəniz ilə açıb, solub… 
 
Uşaq ikən mədənləri 
Qarış-qarış dolaşıb o.  
Əzəmətli buruqlara  
Uşaqlıqdan alışıb o. 
Axtarmayıb saxta şöhrət, 
Güvənibdir zəhmətinə. 
Qibtə edib səma onun 
Yerlə olan ülfətinə.  
 
Bu adanın dağlarımı  
Uca-uca, qatar-qatar  

ağ binalar?! 
Gen küçələr dağ çayımı – 
Axıb gedir  
Xəzər adlı 
Anasının qucağına?! 
Budaqları çətirlənən 
Göy çinarlar 
Dönüb gəlin binaların duvağına. 
Yarpaqları tərpədərək  
Sərin-sərin əsən külək 
Yelpiyimi çiçəklərin?  
Yoxsa cəsur dalğaların 
Nəfəsidir?  
Əsir, əsir… 
Hey tələsir 
Ki, ömrünə ömür versin  
Neçə buruq ustasının, 
Neçə mədən atasının. 
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Çilçıraqdan don geyinən 
Ada – şəhər üzə gülür. 
Onun sahil ətəyindən  
Dinc sulara  
Qucaq-qucaq nur tökülür.  
Sanki ada gülümsünür. 
Göy Xəzərin gözü kimi. 
Kainatın qucağına 
Şəfəqlərlə səpələnir 
Ana yurdun sözü kimi. 
Elə bil ki, burda neçə 
Ər neftçinin  
Diləkləri çiçək açır.  
Elə bil ki, təbiət də  
Dəyişir öz qanununu –  
Yer göylrə şəfəq saçır. 
Fərəhindən  
Dəniz hərdən  
Elə coşur –  
Elə bil ki, qatar-qatar 
Şahə qalxan gur dalğalar  
Əllərinə alıb onu, 
Özünün şah əsəri tək 
Qaldırıb göy qübbəsinə –  
Kainata göstərəcək! 
 
Bu adaya gələn yollar  
Bilmir bir an dinclik nədir,  
Gündə bura 
Gəmi-gəmi qonaq gəlir, 
Qatar-qatar səyyah gedir. 
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Heyrət, qibtə oxuyuram 
Mən onların üz-gözündən, 
Onlara bir məktəb olub 
Təzə buruq, təzə mədən. 
 
Gələnlərin gözlərində  
Pillə-pillə ucalır o.  
Gedənlərin ürəyində  
Əbədi bir iz salır o.  
 
Mən sanıram 
Ada – şəhər  
Bir əsərdir, 
O yazılar 
Neçə alim düşüncəsi,  
Neçə fəhlə əməyilə, 
Təzə mədən –  
Onun təzə səhifəsi, 
Təzə buruq –  
Onun təzə misrasıdır.  
Hələ bunlar harasıdır, 
O yenə də yazılacaq  
zaman-zaman. 
Hünər, zəfər ulduzları 
Asılacaq yaxasından.  
Hələ, hələ 
İndən belə 
Estakada qollarını  
O daha da gen açacaq. 
«Neft daşları» adasına 
Onu polad küçə kimi uzadacaq. 
Dəniz onu, 
O dənizi yaşadacaq!.. 

 

1966 
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QOBUSTAN HARAYLARI 
 

(epik-lirik poema) 
 

İlk nəğmə 
 

Nə zaman ki,  
Yolum düşür Qobustana – 
Əcdadımın  

ilk anası  
ilk yuvası  
bir məkana – 

Qulağıma səslər gəlir  
Dərin-dərin dərələrdən,  
Uca-uca zirvələrdən, 
Qalın-qalın meşələrdən, 
Dürlü-dürlü çeşmələrdən…  
Ram eyləyir səslər məni. 
Xəyalımda  
Ulduz-ulduz yanıb sönən,  
Xatirəsi  
Bir ilahi şama   dönən  

kəslər məni. 
Ram eyləyir səslər məni. 
Mən bu sirli,  
Ulu səslər ovsununda,  
Könlüm-gözüm  
Yeni töhfə arzusunda  
Sehrlənmiş səyah kimi  
Üzü geri qayıdıram. 
Əsrlərin dumanında  
Səs-soraqsız yatmışları  
Bir-bir tapır, oyadıram. 
Qulağıma səslər gəlir. 
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Elə bil ki, 
Aralanıb dağdan-daşdan 
Göz önünə  
Dağ cüssəli kəslər gəlir.  
Elə bil ki, dalğa-dalğa  
Yer canlanır, 
Göy canlanır. 
Bir od alıb hər dalğadan  
Fikir-xəyal alovlanır.  
Elə bil ki, dönüb dəyirman daşına  
Dolanır yer-göy başıma. 
 
Mənə elə gəlir bu dəm 
Başım üstə  
Qıyya çəkir Qartalqaya,  
Buludları buynuzunda  
Atıb-tutur Maralqaya. 
O tərəfdə asta-asta  
Gumbuldanır Qavalqaya, 
Bu tərəfdə  
Pəncəsinə baş qoyaraq  
Mürgüləyir Aslanqaya. 
Sağ yanında xumarlanıb  
Kürəyini günə verir İlanqaya. 
Sol yanında  
Ürküdülmüş ahu kimi  
Uçruma atır özünü Ceyranqaya... 
 
Elə bil ki,  
Bu gün yenə  
Bu oymaqda  
Bir qaçaqanç, qovhaqovdur. 
Qeyzə gəlib daş ərənlər, 
Yenə qovğa, yenə qovdur. 
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Hər addımda,  
Hər qarışda 
Bir möcüzə, sehr vardır.  
Hər qayanın  sifətində  
Bir doğmalıq, mehr vardır. 
 
Elə bil ki, bu qayalar  
Əjdadımın  
Sirr dolabı, kitabıdır.  
Uluların əsrlərə,  
Yeni-yeni nəsillərə  
Daş sözü, daş xitabıdır.  
 
Bu daşlara, qayalara  
Həkk olunmuş yazılarda, – 
Allah, Allah! 
Necə sonsuz məhəbbət var!  
Hərəsində  
Nəsil-nəsil insanların,  
Bütün dövrü-zamanların  
Oxuyası-öyrənəsi  
Necə sirli möcüzələr, 
Necə nurlu bir hikmət var! 
Kim daş sanar bu daşları? 
Bu daşlara kim daş deyər? 
Kimin bura yolu düşsə  
Bunlara ilk sirdaş deyər... 
Gör, nə vaxtdı, nə zamandı  
Əslimizin-nəslimizin  
İlk vüqarı, əzmi kimi,  
Hünər, qeyrət rəmzi kimi  
Ömr eləyir bu qayalar. 
Millətimin  

ilk imzası,  
ilk ünvanı,  
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Vətənimin  
ilk möhürü,  
adı-sanı  

Olub  
bu ilk daş qalalar.  

 
Bu torpaqda yada düşür 
Qədim Misir ehramları,  
Məğrur yunan allahları...  
İnsanlaığın  

ilk hünəri, 
Cəmiyyətin  

ilk baharı. 
 
Gör, nə vaxtdı, nə zamandı 
Bu yer məktəb, mədrəsədir. 
Əsr,  
Nəsil-nəsil  
İnsanlara dərs öyrədir. 
Bu dünyaya ilk sözümüz  
Olan bu daş mücrüləri 
Ən müqəddəs kitablartək 
Alıb ələ, 
Yaxşı-yaxşı oxumalı, öyrənməli, 
Bilməliyik indən belə! 
Yaxın gəlin,  
Nəzər salın  
Qayaların ədasına, duruşuna. 
Fikir verin  
Daş ərlərin  
Alnının sirr qırışına. 
Görün sizə nələr deyir  
O naxışlar,  
O baxışlar...  
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Hər birində yurdumuzun  
Açılmamış nə sirri var. 
Görün onlar  
Daha nəyi salır yada. 
Kimlərin nur xatirəsi  
Unudulmur bu dünyada. 
Görün burda  
Necə sirli aləm qurub  
Zərdüştlərin,  
Hürmüzlərin, 
Qorqudların...  
Ağıl, kamal sarayları.  
Bu gün belə  
Yeri-göyü silkələyir  
Tomrislərin, 
Babəklərin...  
Ölüm-dirim harayları! 
Bu gün belə  
Dizlərini yerə qoyub  
Antey kimi  
Elə durub dayanıblar, – 
Görən deyər  
Hər birində  
Prometey dəyanəti, 
Qoç Koroğlu qüdrəti var...  
 
Fikir verin  
Baş meydanda  
Qayaların halayına, 
Hər birinin  

şir zəhminə,  
nər boyuna. 

Elə bil ki,  
Tən ortada  
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Dağtək duran Qazan xandır, – 
Mərdlik, sərtlik,  
Xeyirxahlıq kəlamını 
Tarixlərə yazan xandır. 
Sağ yanında  
Namus, qeyrət, ar timsalı –  

Burlaxatun. 
Sol yanında  
Gənclik, saflıq, yar timsalı  

Banıçiçək,  
Bamsı Beyrək... 

Öz eşqindən sovqat tutub  
Bütün dövrü-zamanlara – 
Heykəlləşib daşlaşıblar. 
Əsr-əsr, 
Nəsil-nəsil  
Ürəklərdən ürəklərə  
Körpü salıb, sədd aşıblar. 
Fikir verin,  
O uçrumun qaşındakı 
Çapıq qaya görün kimdir? 
Ah, olmaya,  
O, sağ qolu  
Budalammış Babəkimdir?! 
Bəs, o, köksü oyum-oyum  
Sir-sifəti didim-didim  

qaya kimdir? 
Ah, olmaya,  
O, dərisi boğazından  
Çıxarılan Nəsimimdir?! 
Bəs, o, dağlar başındakı, 
O qayalar qaşındakı  

şahin qaya? – 
Koroğlumdur, Qoç Koroğlum! – 
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Yatıb Qıratın belinə, 
Uymayıb düşmən felinə,  
Qılıncını çalır yenə. 
Yağıları-yamanları  
Qatım-qatım qatlayaraq, 
Leş-leş  üstə qalayaraq  
Hayfımızı alır yenə... 
Sonra şirtək nərə çəkib, 
Qalxır uca dağ başına,  
Gözdolusu nəzər salır  
Sağdışına, solduşuna, 
Qeyzə gəlib, telli sazı  
Basır tərlan sinəsinə,  
Yer-göy qulaq asır onun  
Haqdan gələn haqq səsinə: 
 
«Hoydu, dəlilərim, hoydu! 
Yeriyin meydan üstünə. 
Havadakı şahin kimi 
Tökülün al qan üstünə»... 
 
Bu qayalar  
Bu torpağın  
Daş sinəsi,  
Daş nəfəsi, 
Daş üzüdür. 
Əsrlərin dumanından  
Sabahı görən gözüdür. 
Bu qayalar  
Bu torpağın  
Ən birinci vətəndaşı, 
Cəfakeşi, arxadaşı,  
Sərkərdəsi, səngəridir.  
Bu daşların sinəsində  
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Qalan izlər  
Uluların ilk duyğusu,  
İlk arzusu, zəfəridir. 
Bu qayalar  
Qarşısında diz çökdürüb  
İsgəndəri, 
Teymurləngi, 
Çingiz xanı...  
Bir ölməzlik qalasıtək  
Tarix qurub, 
Tarix tikib  
Bu daş qəsri – Qobustanı. 
 
Siz heç elə düşünməyin  
Yurdumuzun  
Bu daş eli, daş obası 
Adicə bir qəm yuvası –  

qəbristandır.  
Yox, yox, bu yer el qəlbində 
Od-ocağı soyumayan,  
Gül-çiçəyi saralmayan 
Daş sərgili gülüstandır.  
Hər il təzə muraz ilə  
Dünyamıza yaz gələndə,  
Təbiətə təzə nəfəs,  
Təzə işvə-naz gələndə,  
Ulu Xızır yerə-göyə 
Səpəndə dirilik suyu, 
Muraz üstə olanların  
Tutulanda sevgi toyu,  
Aləm coşub hay verəndə 
Qavaldaşın nərəsinə, 
Min-min gözəl quş düşəndə 
Yuva qurmaq həvəsinə,  
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Təbiətin qızıl qanı 
Damarında qaynayanda,  
Bu dünyada həyat seli  
Kükrəyəndə, çağlayanda,  
Büt qayalar –  
Ulu tanrı mənəm! – deyib,  
Əsrlərin qulağına hayqıranda, 
Bu bahar, bu yaz eşqinə  
İsrafil sur çaldıranda, 
Gəlin baxın Qobustana. 
Sirlər yurdu  
Bu daş elə – Daşıstana. 
Əjdadımın bay taxtına – 
Şeir-sənət paytaxtına! 
Onda, o vaxt bilərsiniz  
Bu qayalar  
Bu diyarda  
Əbədiyyət butasıdır. 
Onun səsi – 
Həyat eşqi  
Gələn bütün nəsillərin  
Qulağına çatasıdır! 
 
Bu qayalar  
Bu diyarın  
İlk ozanı,  
İlk rəssamı... 
Ona yağı əli dəysə – 
Qəhərindən yana bilər. 
Dost başına sığal çəksə – 
Fərəhindən cana gələr... 
 
Biz bu yurdun  
Ölməz ocaq daşlarıtək  
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Bir ağızdan deyək gərək:  
Qoy var olsun QOBUSTANIM! 
Bu dünyada  

bu ilk izim – 
baş dastanım! 

Nə qədər ki, bu ocaqdan  
Doğma, ulu səs gələcək  
Bu səs-səda  
Əslimizi-nəslimizi  
Ölməzliyə səsləyəcək! 

 
 

Qobustanda bir baba var 
 

Qobustandan bir baba var – 
Könül verib bu daş yurda.  
Arzuları çiçək-çiçək 
Toxum tutub bu daşqırda.  
Burda qoca ömür qoyub, 
Çatıb ulu mənsəbinə.  
Qəlbidaşlar düçar olub  
Burda onun qəzəbinə. 
Qobustanda bir baba var –  
Dünya görmüş, 
Ağ-qaralı dövran sürmüş  

Qüdrət baba.  
Ömrü-günü canlı tarix,  
Söz-söhbəti hikmət baba. 
O, dünyaya göz açandan  
Qismətinə bu yer düşüb. 
Burda ada-sana çatıb, – 
Ululaşıb, ülvüləşib. 
Bir görkəm var, Allah, onda.  
Deyərsən ki, canlı pirdir. 
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Ağız açsa,  
Bir söz desə – 
Hər kəlməsi bir sehrdir. 
Üz-gözündən nur tökülür,  
Saç-saqqalı dümağ qardır. 
Sanki Zərdüşt zamanından 
Günümüzə yadigardır.  
Özü deyən,  
Özü bilən 
Yaşı yüzü keçib çoxdan, – 
Qıvraqdı quş kimi hələ.  
Dad eləmir qocalıqdan. 
Özü deyən,  
Özü bilən 
Uşaqlıqdan  
Meyil salıb bu diyara. 
Ömrü boyu arxalanıb  
Bərk ayaqda üzüdönməz  
Bu daşlara, qayalara. 
Özü deyən,  
Özü bilən 
Bu dünyaya göz açandan  
Bu beşiyə qoruqçudur. 
Üz-gözündən hiss olunur 
Necə sərraf bir ovçudur.  
Göydə tutar yad baxışı, 
Hər eyhamı duyar, anlar. 
Qəzəbindən can qurtarmaz  
Qərəzli söz oynadanlar.  
Soruşanda ondan: baba, 
Bu daşları, qayaları  
Kimdən, nədər qoruyursan?  
– Ziyankardar... – deyər qoca. 
– Onlar burda  
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Zaman-zaman  
Dara çəkib tariximi.  
O kəmfürsət nadürüstlər,  
Dala çəkib tariximi.  
Hələ elə  
Bişərəflər olub bir vaxt  
İstəyiblər bu ocağı  
Etsinlər daş karxanası. 
Uçurulub viran olsun,  
Dağıdılıb talan olsun 
İlk qaranquş nəslimizin  
Bu ilk oyu – ilk yuvası. 
Onlar bir vaxt  
Görün, neçə daş ərəni  
Vurub yıxıb böyrü üstə. 
Neçə ulu daş babamı 
Çeviriblər şil-şikəstə.  
Neçə sənət yadigarı,  
Neçə sənət tacidarı 
Yoxa çıxıb yer üzündən. 
Bu torpağın haqqı-sayı  
Eh, görüm gəlsin gözündən  
Bu diyarın sərvətini,  
Bu millətin qeyrətini  
Ucuz tutub satanların. 
Yad laylalar ovsununda  
Zəlil olub yatanların. 
Bir də məqsəd  
Qoruqçuluq deyil, bala.  
Məndən ötrü bu daş eli 
Əsli-nəsli  kəsilməyən  
El-obadır, bir el-oba! 
Mən bunların arasında  
Xəyalımda yaşadıram  
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Olmuşlar-keçmişləri. 
El qəlbindən almaq olmaz  
El qəlbinə köçmüşləri.  
Yenə burda sanıram mən 
Hürmüz-hikmət babaları,  
Tomris-qeyrət nənələri... 
Bizim tarix yazanların  
Bu vaxtacan  
Bu taxt-tacdan  
Təkəm-seyrək yazdıqları, 
Mənim ulu tariximi  
Min bir yerə yozduqları  
Azdır hələ.  
Bu  yer elə  
Ulu, uca,  
Möhtəşəm sirr qalasıdır, 
Bura işıq yolu açan –  
Nur çeşməsi tapasıdır! 
Mən hər dəfə  
Bu daşlarla danışanda,  
Sıralanır göz önündə  
Ulularım  
Bu daş adda, daş nişanda. 
Elə bil ki, 
Öz gözümlə görürəm mən  
Harda yatıb-durub onlar. 
Harda qılınc, at oynadıb, 
Harda meydan qurub onlar. 
Gərək bunu unutmayaq: 
Babaların ruhu yaşar 
Bu daş-qaya obasında. 
Bəlkə elə  
Bu dövranı yaşayırıq  
Biz onların sayasında. 
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Gözü-könlü tox ulular  
Bizdən çörək-su istəməz, 
Yaxşı-yaman heç nə deməz.  
Ancaq necə olsa, yenə  
Bizlər ilə ünsiyyətə  
Ehtiyacı var onların. 
Ruhunu şad etməliyik  
Könlü burda qalanların.  
Mənə elə gəlir bəzən 
Qoyub getsəm bu ocağı,  
Tərk eləsəm bu bucağı 
Ulu daşlar küsər məndən,  
Bulud sallar qaş-qabağın. 
Babaların ruhu tutar, 
Kilidlənər dilim-ağzım. 
Bağ-bostanım bəhrə verməz. 
Çiçək açmaz könül arzum.  
Yetimləşər yerlər, göylər, 
Dözəmmərəm mən bu dərdə. 
Yurd-yuvanı mələr qoymaq  
Olmayıbdı ərənlərdə...  
 
Belə dedi  
Üz-gözü nur  
Pir oğlu pir  

Qüdrət baba. 
Hər kəlməsi ürək odu,  
Can yanğısı, ibrət, baba. 
Sonra qalxıb bir daş üstə 
Baxıb-baxıb qürrələndi.  
Elə bil ki, gözlərindən  
Daş elinə  
Qayğı  yağdı, nur ələndi. – 
Gumuldandı asta-asta:  
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Bu dağlar, sona dağlar, 
Tay olmaz sana, dağlar. 
Qoy yolunda can qoyum, 
Əhdimi sına, dağlar. 
 
Bu dağlar, sona dağlar, 
Söz yetməz sona, dağlar. 
Şövkətindən-şanından  
Mən deyim – sana, dağlar. 
 
Bu dağlar, sona dağlar, 
Çat təzə sana, dağlar. 
Sənə vurğun ürəyim  
İnsafmı sına, dağlar?!. 
 
Qayaların üzü güldü 
Bu layladan-oxşamadan. 
Qoca qartal qıyya çəkdi  
Qaya üstə axşamacan...  

 
Qobustanda bir nənə var 

 
Qobustanda bir nənə var – 
Şair qəlbli,  
Ümman təbli  

Ülfət nənə. 
Bircə kərə onu görən, 
Dadlı-duzlu söhbətinə  
Qulaq verən  
Elə bilər  
O ömrü nur ağbirçəyin  
Sinəsi söz dəryasıdır – 
Asta-asta vəcdə gələr,  
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Aşıb daşar...  
Olmuşlardan-keçmişlərdən  
Söz açanda  
Bir görəsiz  
O, necə də cavanlaşar.  
Siz o zaman bilərsiniz  
Ay ismətli,  
Gün şəfqətli  

Ülfət nənə. 
Dili-ağzı xeyir sözlü,  
Xeyir üzlü şövkət nənə 
Öz ömür-gün dostu ilə  
Eli köçmüş,  
İlk səadət quşu uçmuş  
Bu yuvaya  
Həyat verən bir ocaqdır. 
Öz qəlbindən, 
Öz eşqindən  
Bu daşların ürəyinə  
İşıq salan bir çıraqdır. 
Siz o zaman bilərsiniz 
Bu qayalar, daşlar haqda  
Onun neçə xatirəsi,  
Neçə şirin nağılı var. –  
Necə əziz-xələfdilər  
Bu ulu, azman qayalar.  
Ondan ötrü  
Bu daşların  
Hər biri bir göz dirəyi, 
Könül tacı – oğul-qızdır. 
Nə zamansa  
Göydənenmə  
Yanar-sönməz bir ulduzdur. 
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O dindimi-danışdımı  
Daha onnan yoxdu işin. 
Bu yurdda olub keçmişin  
Min bir bağlı boxçasını  
Özü açıb  
Tökəcəkdir qabağına. 
Sən də heyran olacaqsan  
Onun kamal bulağına: 
– Bu qayaya yaxşı baxın,  
Bunun da öz tarixi var.  
Ta qədimdən el-obada  
Belə deyib danışırlar:  
Elbaşının Sənəm adlı  
Gözəl-göyçək qızı varmış.  
Onu görən bir könüldən 
Min könülə vurularmış.  
O zamanlar bu obada  
Atır adlı  
Varmış igid bir oğlan da.  
Ərənlərin gözü imiş  
O, ad-sanda, boy-buxunda. 
Nə zamandı 
Qəlbdən sevib bəyənibmiş  
O, Sənəmi,  
Sənəm onu. 
El-obada  
Bilən yoxmuş fəqət bunu. 
Bu oyların ən səhmanı  
O oy ki var  
Evi imiş Elbaşının. 
Bir gün səhər o, görür ki,  
Mərd Atırbəy oturubdu 
Üstündə elçi daşının.  
Ürəyində şad olsa da,  
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Tox göstərir o, özünü. 
Atırbəyə belə deyir  
Son andını, son sözünü:  
Əgər gedib Cingirdağdan 
Oxuyan bir daş gətirsən,  
Bu dünyada məni bu son  
Arzu-kamıma yetirsən,  
Onda sizə cani-dildən  
Xeyir-dua verərəm mən. 
 
O zamanlar Cingirdağda  
Şir ağızlı ərlər varmış, – 
Qabağına nər də çıxsa – 
Bircə anda parçalarmış...  
 
Atırbəy də Atırbəymiş,  
Fərasətdə bir oğlanmış. 
Şiri-nərlər qovğasında  
Yenilməyən qəhrəmanmış. 
O, baş əyib Elbaşına, 
Öz yoluna süvar olur.  
Eşidəndə bu xəbəri  
Sənəm ağlar-sızlar olur. 
 
Sabah səhər açılanda  
Bir hay düşür el-obaya. 
Hamı çıxıb oymağından  
Qulaq asır  
Qavaldaşda  
Çağlıyan bir xoş havaya.  
Hamı görür  
Ötən gecə 
Atırbəy öz nər çiynində  
Bu qayanı gətiribdi. 
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Elbaşını heyran qoyub, – 
Arzusuna yetiribdi. 
İndi isə  
O, şirin muraz daşında  
Qəlbdən çalıb oxuyurdu.  
El-obanın ürəyindən  
Qəm havası yox olurdu: 
 
Tale buta verdi bizə,  
Oyan yarım, oyan, dur gəl. 
Xəbər eylə elimizə, 
Oyan yarım, oyan, dur gəl. 
 
Bu havadan havalanıb  
Gözəl Sənəm uçur göyə.  
Elbaşı da iftixarla 
Əhsən deyir Atırbəyə. 
Düz yeddi gün, yeddi gecə  
Toy eləyib  
Öz qızını verir ona. 
O zamandan Qaval qaya  
Bir ziynətdir Qobustana... 
 
Sonra durub o ağbirçək  
Xamır qatıb,  
Ocaq çatıb  
Xörək, çörək bişirəcək; 
Sonra dönüb sizə sarı  
Görün nələr söyləyəcək: 
Mən istərəm 
Bu müqəddəs obamızdan  
Çörək ətri azalmasın. 
Kimsəsizlik necə dərddi –  
Yaxşı bilir bu qayalar, – 
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Bir də bunlar tək qalmasın.  
Siz də gendə dayanmayın, 
Yaxın gəlin, 
Bir süfrədə  
Bizimlə duz-çörək kəsin. 
Süfrəmizdən bu naz-nemət  
Qoy heç zaman əksilməsin. 
Bu dünyanın hər üzünü görə-görə, 
Acı-şirin güllərini dərə-dərə 
Biz uzun bir yol gəlmişik.  
Öz ömür-gün şələmizi 
Axır burda yerə qoyub,  
Burda durub dincəlmişik.  
İndən belə bu dünyanın  
Hər cəfası  
Hər səfası  

qalır sizə. 
Bizim qalan ömrümüz də  
Kaş calansın ömrünüzə.  
Təki sizin heç bir zaman  
Bu ocaqdan  
Soyumasın ürəyiniz. 
Bu oymaqda çiçək açsın  
Hər arzunuz-diləyiniz.  
Belə deyər sizə  ərklə, 
Eldən ötrü  
Şamtək yanan bir ürəklə  

Ülfət nənə. 
Dili-ağzı xeyir sözlü,  
Xeyir üzlü şövkət nənə.  
Sonra durub balasıtək 
Daşlara sürtər üzünü,  
Göylərə dikər gözünü  
Deyər elə bir bayatı – 
Səsi tutar daş elatı: 
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Çən-duman düzə neylər? 
Zülfün tök üzə, neylər: 
Oy bizim, oymaq bizim,  
Yad ovçu bizə neylər?! 
 
Bu ulu səs, ulu nəfəs 
Yatar ana laylasıtək  
Bu daşların ürəyinə. 
Həyatın ilk mayasıtək 
Təpər verər  
Hər arzu, hər diləyinə.  
Bu laylayla xumarlanar,  
Bu laylayla tumarlanar  
Bu ulu yurd,  ulu torpaq. 
İçib sonsuz həyat eşqi,  
Başlar sonsuz bir səfərə  
Bu ulu el, ulu ocaq... 

 
 

Qobustanda bir nəvə var 
 

Qobustanda bir oğlan var –  
Əsil qızılquş balası.  
Qobustanda bir oğlan var –  
Təzə çıxan Ay parası. 
Qobustanda bir oğlan var – 
Adı Elcan, – 
Körpə aslan, – 
El-obada  
Təzə yanan el çırası.  
O, hələ lap körpə ikən 
Nənəsinin, babasının  
Qucağında  
Görüb bu  daş-qayaları. 
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Bu ilahi sarayları. 
Burda görüb  
O, ilk dəfə  
Tərlanların uçuşunu, 
Ceyranların qaçışını. 
Burda görüb  
O, ilk dəfə  
Güllü yazın gəlişini,  
Qarlı qışın gedişini...  
O, ilk dəfə  
Burda qəlbdən qulaq asıb  
Babasının, nənəsinin  
Baldan şirin nağalına. 
Bu dünyanın min bir fikri  
Burda gəlib ağılına. 
O, ilk dəfə  
Burda düşüb  
Bu daşların, qayaların  
İlk ulu sirr-sorağına – 
Cani-dildən bağlanıbdır 
Ata-baba ocağına. 
Ağla gəlməz bir həvəslə  
Vurub qələm-dəftərini  
Qoltuğuna, 
Hər gün gəlib  
Unudulmaz uluların  

qulluğuna. 
Qüdrət baba onu görcək  
Fərəhlənib, qürrələnib. 
Ülfət nənənin dilindən  
Kəlmə-kəlmə nur ələnib: 
 
Gördüm, bala, boyunu, 
Oynaram bu oyunu. 
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Yox, öləsi deyiləm  
Görməyincə toyunu! 
 
Sonra özü əl çalar,  
Oynayar-sındırardı. 
Qarının bu həkəti 
Qocanı yandırardı. 
Deyərdi: yaxşı, qarı, 
Kaş balamız sağ olsun! 
Hər yerdə başı uca,   
Eldə üzü ağ olsun! 
Onda bizim bu dağlar  
Onu göz üstə saxlar! 
O vaxtacan  
Biz ömür  
Sürsək də, sürməsək də,  
Balamızın toyunu  
Görsək də, görməsək də,  
Eyb eləməz, rahatca  
Uyuyarıq qəbirdə. 
Bilərik ki, bu yerdə  
Yaşayır ər balamız,  
Tale-ümid çıramız,  
Ömür, arxa-qalamız...  
 
Bu yurdda, bu yuvada 
Elcan hər gün həvəslə  
Babasından göz olar,  
Nənəsinə əl tutar. 
Kim ondan kömək umsa – 
Tezcə dadına çatar,  
Tezcə yetər hoyuna.  
Nənə alqışı düşər 
Bundan onun payına: 
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Gözümün nuru, balam,  
Bəxtimin barı, balam. 
Böyü, yaddan-yamandan  
Bu yurdu qoru, balam.  
 
Hərdən də götürüb qələm-dəftəri  
Dırmanıb qalxardı qayalar üstə.  
Süzərdi aləmi şahin gözləri, 
Xəyalı uzaqda,  
Qulağı səsdə. 
Baxardı cilvəli, mavi göylərə, 
Bu göylər altında dalğın Xəzərə.  
Düşərdi yadına baba deyənlər, 
Nənə xəyalında kama yetənlər. 
Bəzən qaralardı hava gözündə, 
Bir tufan başlardı bu yer üzündə. 
Enib üfüqlərdən qara bulud tək 
Yağılar dəstəylə hücum çəkərək  
Axışıb gələrdi bu yurda sarı 
Viran eyləməkçin bu yuvaları.  
Yox, buna dözməzdi aslan qayalar,  
Qartal tək zirvədə susan qayalar,  
Şığıyıb girərdi ər meydanına,  
Aslan qovğasına, nər meydanına 
Koroğlu başında neçə min dəli.  
Çovğuna bənzərdi Qıratın yeli. 
Hər yanda başlardı Koroğlu cəngi,  
Yağılar tufana düşərdi sanki...  
 
Sonra Qoç Koroğlu qoç ərlər ilə, – 
Nigarlar, nəbilər, həcərlər ilə  
Verərdi baş-başa dağlar qoynunda, 
Çəmənlər, çiçəklər, bağlar qoynunda  
Səslərdi məclisə Xan Eyvazını. 
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Basardı köksünə Cunun sazını, 
Çal-çağır başlardı bu ana yurdda. 
Sədası çatardı ulu Qorquda, – 
Sanki qaya oynar, 
Yer yarılardı,  
O, meydan başında peyda olardı.  
Deyərdi: ərlərim, ərənlərim, siz  
Bu gün el üzünü ağ eylədiniz, 
Halaldır bu yurdun çörəyi sizə! 
Heç vədə qoymayın ellərimizə 
Düşmən ayaq basıb,  
Yağı yerisin. 
Bu yurdun gülünü yad əli dərsin.  
Var olsun bu eldə Qoç Koroğlular! 
Yaşadar Vətəni ərən oğullar!.. 
Deyər, yox olardı Simruğtək qoca, 
Heyrətlə baxardı gözlər dalınca...  
 
Bu diyara  
Bəd niyyətlə üz tutanı  
Qabaqlayıb dəyənəklə 
Bu diyarın övladları, 
Bu diyara  
Dost kimi qədəm qoyanı  
Qarşılayıb duz-çörəklə  
Bu diyarın övladları. 
Gedəndə də yola salıb  

Gülər üzlə, 
Şirin sözlə...  

 
Elcan bunu eşidibdir  
Babasından, nənəsindən, 
Oxuyubdur kitablarda.  
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Ürəyində  
dosta hörmət,  
yada nifrət  

Bəsləyən oğlan olubdur  
bu diyarda. 

 
Bu gün belə  
Yurdumuza gələnlərin  
Ürəyini  
O, oxuyur gözlərindən.  
Hiss eləyir niyyətini  
Müəmmalı sözlərindən. 
 
Ona deyən olmasa da,  
Hər gün özü durub düşər  
Qonaqların qabağına.  
Bir əskər tək özü gedər  
Bu sərkərdə qayaların ayağına. 
 
Hər pir daşdan,  
Büt qayadan 
Elə deyər, danışar ki,  
Hər kəlmənin atəşindən  
Elə yanar, alışar ki,  
Baxan deyər  
Uşaqdakı  
Sən ağıla, kamala bax! 
Hamı bilər –  

hələ, hələ  
indən belə  

Necə ərlər yetirəcək  
Bu el-oba,  

ana torpaq! 
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Qobustanda bir ocaq var 
 

Qobustanda bir ocaq var: 
El ocağı,  
El çırağı. 
Qobustanda bir ocaq var:  
El ümidi,  
El pənahı,  
El dayağı... 
Bu ocağın odu-közü  
Bu qayalar, bu daşlardı. – 
Zaman-zaman el yolunda  
Şəhid olub yanmışlardı.  
Bu ocaqdı  
Elimizin  
Od eşqi, od məhəbbəti. 
Bu ocaqdı  
Yurdumuzun  
Od ünvanı, od qüdrəti. 
Söndürməkçin onu, müdam 
Əsrlərin qar-yağışı,  
Qara qışı  
Min bir tufan qoparıbdır. 
Burda sınıb Şərin beli, 
Xeyir işıq aparıbdır. 
Bir an gətir göz önünə  
Ana yurdun  
Dağlarını, düzlərini,  
Hər addımda görəcəksən  
Ana yurdun  
Od püskürən izlərini. 
Görəcəksən  
Hər zirvədə  
Bir alınmaz Ocaq qala! 
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Ocaq qala – Çıraq qala!..  
Bu ocaqlar  
Bu oymaqda  
Ölməz-itməz ərənlərdi. 
Bizə gələn dərdi-sərə  
Öz köksünü gərənlərdi.  
Uluların ilk inamı  
Göydə Günəş,  
Yerdə Ocaq – Od olubdur. 
Hər sözünün mayası da 
Od-alovdan yoğrulubdur.  
Bu torpağın oğlu-qızı  
Ömrün oğlan çağlarına  

yetən günü,  
Yaraqlanıb-yasaqlanıb   
Yaxın-uzaq səfərlərə  

gedən günü 
Gəlib ədəb-ərkan ilə  
Dayanıb ocaq başında,  
Səcdə edib qarşısında – 
Xeyir-dua, rüsxət alıb  
Sonra durub düşüb yola. 
Elin yeni sarbanına  
Ocaq deyib uğur ola...  
 
Bu ocaqla bağlı olub  
Elimizin-obamızın  
Hər adəti, ənənəsi. 
Xeyri, şəri, təntənəsi...  
Vaxt ötdükcə 
Dəyişsə də dövrü-zaman,  
Qarışsa da yaxşı-yaman,  
Bu torpağın  
Ən müqəddəs var-dövləti,  
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Bu  ocaq, bu od olubdur. 
Nəsillərin nəsillərə  

əmanəti  
Bu ocaq, bu od olubdur.  
Yad-yamanlar  
İçin-için qovrularaq  
Küsəniblər bu ocağa. 
Yaşamaqçın  
Bu ocaqdan od alanlar  
Güvəniblər bu ocağa. 
Bu torpağın oğulları  
Söz verəndə,  
And içəndə  
Bu ocağa and içiblər. 
Bu oymağın ər qızları 
Yığışıb gəlin köçəndə 
Cehiz daş-qaş əvəzinə  
Bu ocaqdan od seçiblər. 
İstəyiblər 
Öz təzə yurd-yuvaları  
Olsun isti, od-ocaqlı, 
İşıqlı, dolu bucaqlı...  
 
Bu torpağın oğlu-qızı  
Süfrə açıb, ad çıxarıb  
Öz odu, öz ocağıyla. 
Ətrafına işıq salıb  
Öz ömür-gün çırağıyla. 
Yad ellərdə deyiləndə  
Filan yerdən qonaq gəlib, 
Hamı bilib 
Gələn hansı ocaqdandır,  
Nəyə layiq bir insandır, – 
O ad-sana qarşılanıb, 
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Xətir-hörmət, izzət görüb.  
Bilib ata ocağının  
Əsil qədir-qiymətini,  
Çalışıb ki, uca tutsun  
Onun ulu hörmətini.  
 
Ocaq özü qənim olub  
Vətən, millət, el qədrini bilməyənə. 
Yeri gəlsə – 
Uğurunda  
Şəhid olub ölməyənə.  
 
Qobustanda bir ocaq var: 
İşığına, istisinə  
Əsr-əsr  
Nəsil-nəsil  
El axışar, el yığışar. 
O ocağın şəfqətinə  
Bu dünyaya göz açanlar,  
O ocağın şövkətinə  
Dili-ağzı söz açanlar  
O ocaqdan həyat eşqi, odu alıb,  
Ocaq çatıb özlərinə. –  
Təzə-təzə işıq gəlib  
Bu ellərin gözlərinə...  
 
Qobustanda bir ocaq var:  
İşığına, istisinə  
Əsr-əsr,  
Nəsil-nəsil  
El axışar, el yığışar. 
O ocaqda  
Yurdumuzun  
Bir ölməzlik ruhu yaşar... 
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Qobustanda bir bulaq var 
 

Qobustanda bir bulaq var – 
Durna gözlü...  
Üstü ağır yığınaqlı,  
Sazlı-sözlü...  
Bu torpağın bağırından  
Süzülən dürr, kövhərdir o.  
Bu torpağa həyat verən  
Abı-həyat, cövhərdir o.  
Ondan ötrü yurdumuzun  
Yanar qəlbi bir təşnədir. 
O, qəlblərə işıq salan  
Ay camallı nur çeşmədir.  
Bu yurdun can dərmanıdı  
Sərin, şirin suyu onun. 
Yanar qəlbi soyutmaqda  
Tapılmaz heç tayı onun. 
  
Qüdrət baba deyər, guya  
Ulu Xızır qoca vaxtı  
Gəlib burdan keçən zaman  
Burda yaman susuzlayır, – 
Enib içir bu bulaqdan. 
Elə o dəm coşa gəlib  
Könlü-gözü aşıb daşır,  
Qəlbi, ruhu cavanlaşır.  
Görəndə ki,  
Onda necə bir hikmət var, 
Necə sonsuz güc-qüdrət var, – 
Dönə-dönə içir ondan...  
Birdən qanad açır qoca.  
O zamandan  
Qaranquştək  
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Olub bahar müjdəçisi – 
Dünyamızda  uçur qoca. 
O zamandan  
Bu bulaq da pirə dönüb  
Bu yurd-yuva, bu ocaqtək. 
Ellər tutar gözlərinə  
Onu sönməz bir çıraqtək...  
 
Bu gün belə  
Hər kim gəlib içsə ondan  
Taleyinə  
Qəribə bir qismət düşər. 
Bircə anda qəlbən, ruhən  
O, dəyişər – gözəlləşər... 
Sinəsində baş qaldırar 
Vətən, millət, el qeyrəti. 
Ana yurda işıq saçar  
Qəlbinin sel məhəbbəti...  
 
Bəlkə elə  
Qüdrət baba  
Qəlbindəki dəyanəti, 
Ülfət nənə  
Köksündəki səxavəti, 
Elcan bala  
Könlündəki ülviyyəti  
Bu bulaqdan alıb bir vaxt. 
Bu diyara  
Cani-dildən könül verib, – 
Öz mehrini salıb bir vaxt.  
 
Bu gün belə  
Bu obadan ayrılmayır  
Bu ocağın  
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Sönməz odu-közü kimi. 
Bu bulağın  
Bu dünyaya  
Bəstəli nur sözü kimi  
Bu oymaqda qalır onlar.  
Bu bulaqla,  
Od-ocaqla  
Gün keçirib,  
Birgə nəfəs alır onlar.  
 
Ülfət nənə deyər, guya 
Bu gün yenə hərdən-hərdən  
Bu sirli bulaq başına  
Ulduz kimi enib göydən  
Gələr qoşa göyərçinlər. 
Axşam-axşam,  
Səhər-səhər  
Onlar burda sevişərlər...  
Uluların ruhu kimi 
Bu yuvaya isnişərlər...  
Sonra içib bu bulaqdan,  
Bir gül dərib göy yaylaqdan  
Uçub gedər yenə onlar  
Yeni sevgi-məhəbbətlə. 
Bu nur bulaq, 
Bu od-ocaq  
Yenə  

yeni yol gözləyər  
Sonsuz ümid-sədaqətlə. 
Yol gözləyər ana torpaq...  
Xısın-xısın yanar ocaq...  
Şırıl-şırıl axar bulaq...  
Yol gözləyər ana torpaq...  
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Qobustanda bir muzey var 
 

Qobustanda bir muzey var, – 
Təbiətin özü qurub,  
Özü tikib  
Öz qəlbi, öz ürəyincə. 
Boya vurub,  
Naxış çəkib  
Öz arzu, öz diləyincə. 
Yoxdur onun  
Könlü, gözü qamaşdıran  
Mərmər, büllur salonları.  
Dərya kimi  
Ağız açıb udmayıbdır  
Yad ellərdən  
Axıb gələn talanları. 
Qızıl büstü qoyulmayıb  
Burda cəllad fironların.  
Şahlıq taxtı-tacı deyil  
Bu yer hiylə-yalanların. 
Bura gəlib gedənlərin  
Burda qəmli baxışı yox.  
Buranı seyr edənlərin   
Bura qara qarğışı yox.  
Zaman-zaman  
Burdan nəsə oğurlanıb,  
Nəsə burda azalıbdır. 
Bu torpağın var-dövləti, 
Şan-şöhrəti  
Yad ünvana yazılıbdır.  
Fəqət heç vaxt  
Haram tikə qaynamayıb  
Bu ellərin qazanında. 
Yaxın-yada əl açmayıb  
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Ən kasad, yox zamanında. 
 
Bu torpaqda  
Nə cücərib-yetişibsə –  
Mayalanıb halallıqdan. 
Varımıza  

var olmuşuq, 
Yoxumuza  

yox, hər zaman. 
Bu dünyada  
İlk halallıq təməlidir, 
Xeyirxahlıq məşəlidir 
Bu yurd-yuva, bu od-ocaq. 
Bu ellərin nəyi olub –  
Özününkü olub ancaq.  
Bu torpağın nəyi varsa, – 
Öz barı, öz bəhrəsidir. 
Nə yetirir-bitirirsə – 
Bu dünyaya  
Öz halalca töhfəsidir. 
 
Ürəyimiz  

elə sadə,  
elə geniş, 

Eh, elə saf, duru olub, 
Bəlkə elə buna görə  
Amansız qurd gödənlərə  
Apaydın süd yolu olub...  
Min fitnə, min fəsad ilə  
İlmə-ilmə  
Tor qurublar elimizə,  
Pillə-pillə  
Yol tapıblar qəlbimizə.  
Yavaş-yavaş  
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Özlərinə yer eləyib, – 
Başa keçib;  
Dallarınca  
Sürü-sürü gələnlərə  
Əl eləyib,  
Yeyib-içib azğınlaşıb – 
Yavaş-yavaş  
Duz-çörəyi tapdayıblar. 
Yavaş-yavaş  
Arıyıblar-axtarıblar  
Yer altını,  
Yer üstünü. 
Dönə-dönə uralayıb,  

aparıblar –  
doymayıblar. 

Haqdan gələn ruzumuzdan  
Özümüzə  
Bircə tikə qımayıblar. 
Sonra onlar  
Abır-həya gözləmədən, 
Öz canavar niyyətini  
Öz içində gizləmədən  
Yavaş-yavaş  
Əl atıblar içimizə,  
Beynimizə, dilimizə...  
Hər tülüngü  
Bir ad verib elimizə...  
İstəyiblər şaxta vursun,  
Şaxı sınsın şux güllərin. 
Qara qarğa qarıldasın  
Yuvasında bülbüllərin. 
 
İndi hərdən  
Olmuşları – keçmişləri  
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Təzədənnən 
Düşünəndə öz-özümə, 
Yaxşılarım – yamanlarım  
Görünəndə öz gözümə, 
İstəyirəm  
Mən bir ürək ağrısıyla  
Qəlbdən deyəm: 
Bizə olan azdır hələ! 
Azdır hələ bizə olan!  
Axı niyə zaman-zaman  
Hamıdan çox bizi salıb  
Öz toruna fitnə-yalan?! 
Axı, niyə zəndimizdə  
Yanılmışıq bu qədər biz?! 
Vaxtında o zəliləri  
Görməyibdir gözlərimiz?! 
 
İndi hərdən eşidəndə  
Filan-filan  
Min bir talan  
Hesabına dolub daşan  
Muzeylərin, sarayların  
Bəzəyidir 
Təbrizimin, ya Gəncəmin  
Xalıları-xalçaları,  
Yad quzğunlar caynağında  
Yad ellərə daşınıbdır  
Zaman-zaman elin varı,  
Eşidəndə-biləndə ki,  
Filan şanlı muzeydədir  
Xətaimin şah qılıncı...  
İldırımtək vurur məni  
Ellərimin ah qırmancı...  
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Vətən oğlu,  
Vətən qızı,  
Aç gözünü barı indi  
Ətrafına nəzər yetir. 
Heç olmasa indi tanı  
Yaxşı nədi,  
Yaman kimdir. 
Heç olmasa indi anla  
Bu daşlara-qayalara  
Həkk olunan  
Əlvan həyat naxışları,  
Nurlu insan baxışları,  
Çiçək kimi yanan çıraq,  
Ömür kimi axan bulaq... 
Bu millətin – səninkidir! 
Heç olmasa indi bil ki,  
Bu yurd-yuva ilk anamız –  
Sinəsindən əmdiyimiz  
Ana südü – öyüdüdür! 
Əsr-əsr, 
Nəsil-nəsil  
Bizi vətən, el ruhunda  
O törədir, o böyüdür. 
 
Qoru onu gözün kimi! 
Yaşat onu özün kimi! 

 
Qobustanda bir nəğmə var 

 
Qobustanda bir nəğmə var: 
Dilimizin,  
Dinimizin ilk açarı.  
Könlümüzün  
İlk sevinci, ilk qubarı. 
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Qobustanda bir nəğmə var:  
O yağışla yağıb göydən, 
O çiçəklə bitib yerdən. 
Zaman-zaman səsləndikcə,  
O dərs alıb  
Həm Xeyirdən, həm də Şərdən.  
O bəstədə cilalanıb  
Uluların LO-LU-ları. 
Hər qatidə,  
Hər qitədə  
İşıqlanıb  
Elin ömür-gün yolları.  
Qara neydə  
İlk gərənay uyduranda  
Ulu babam,  
Bəlkə çıxıb yol üstünə  
Yallı gedib elim-obam...  
İlk «Yanğı»nı  
Rübabında yandıranda  
Ulu ozan, 
İlk «Haray»ı 
Qopuzunda hayqırdanda  
El qəlbinə qeyrət yazan, 
Qoyub qızıl təməlini  
Çahar tarın, 
Telli sazın. 
El qəlbindən axıb gələn  
Min şirəli, 
Min bir incə dilli sazın. 
Qobustanda bir nəğmə  var: 
Bu gün yenə bir qıy çəkib  
O səs verir səsimizə, – 
Görün nələr deyir bizə: 
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Siz, ay ellər, ay obalar!  
Əlbir olun,  
Dilbir olun! 
Yad-yamana sirr verməyin, 
Şəri başa keçirməyin! 
Nə qədər ki, yer üzündə  
Ac gödənlər, azğınlar var, 
Sizi udub yox etməyə  
Məqam gəzir əjdahalar – 
Ayıq olun!  
Sayıq olun!  
İnanmayın şirin sözə,  
Göz olun bir-birinizə! 
Siz, ay ellər, ay obalar!.. 
Əlbir olun! 
Dilbir olun!..  
 
Qobustanda bir nəğmə var:  
Ulu səsi, el nəfəsi! 
Dinlədikcə o harayı  
Birliyimiz,  
Ərliyimiz düşür yada! 
Mənə elə gəlir, heç vaxt  
Biz ölməzik,  
Biz itməzik bu dünyada! 
Hələ sizdən,  
Bu nəğmədən ayrılmamış  
Bir arzumu deyəm gərək. 
Yoxsa sakit olmaz ürək:  
Mən istərəm  
Dünyanın ən fəxri adı,  
Mükafatı...  
Veriləydi  
Bu ilk fəxri,  
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İlk vətəndaş qayalara!  
Bu yenilməz alaylara! 
Bu dağılmaz saraylara!  
Bir də, bir də mən istərəm  
Bu dünyadan köçən günü,  
El-obayla vidalaşıb,  
Son ayrılıq şərbətini  
İçən günü  
Tale məni döndərəydi  
Qobustanın bir daşına! 
Bu ocağın sirr daşına! 
Səsim-sözüm qarışaydı 
Qayaların sədasına! 
Nəğmələrim səs salaydı  
Daş elinə-obasına! 
Mən o zaman hiss elərdim  
Ölməzliyi bu dünyada. 
Bilərdim ki, hədər yerə  
Verməmişəm ömrü bada...  

 
1981 
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ÖLÜMƏ GÜC GƏLƏN ŞAİR 
 

(Lirik poema) 
 

«Azadlığı istəmirəm  
zərrə-zərrə, qram-qram,  

Azadlığın qolundakı 
Bu köləlik zəncirini 

qram gərək, qram, qram!..» 
Ömrü boyu bu amalla  

alovlanıb yanan şair, 
Özünüsə 
Bu millətin, 
Bu torpağın 

divanəsi, 
pərvanəsi, 

sanan şair   
Axır bir gün öz canın 
Fəda etdi  

güvəndiyi bu millətə. 
O od oğlu səməndərin  
Ölümü də  
Bir ölməzlik ruhu verdi 

güvəndiyi məmləkətə! 
 

Mən Xəlili tanıyandan  
Xəlil Rza  

cömərdlikdə bir kişiydi! 
Oturuşunda-duruşunda ağayana, 
Əməlində  

nur kişiydi. 
Şəfqətliydi  

intəhasız göylər kimi. 
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Şövkətliydi 
min büsatlı yerlər kimi. 

Dəryalar tək 
narahatdi, tufanlıydı, 

Zirvələr tək  
düşüncəli, dumanlıydı. 

Kürsülərə ucaldımı 
alıcı quş gözləriylə 
sevdalı qəlb ovçusuydı.  

Ürək açan, 
Şəfəq saçan 

sözləriylə 
Murazında olduğumuz, 
Havasına coşduğumuz, 
Vüsalına uçduğumuz 

bir istiqlal yolçusuydu… 
Mən Xəlili tanıyandan  
O, söz-sənət cəbhəsində, 
Haqq yolunda 

sinə cıran mücahiddi. 
Ön sırada sözü mərmi,  
Fikri dərya,  

özü mətin ər igiddi. 
Ömrü boyu  

öz eşqi, öz amalıyla,  
zəkası, pürkamalıyla 

İki sahil arasında 
Gözünün ağ-qarasıyla, 
Ürəyinin yarasıyla 
Yeni, zərrin, 
Xudafərin 

körpüləri 
saldırandı 

Xəlil Rza!  



 571 

İllər boyu  
Qatı qəflət yuxusunda yatmışları,  
Süst, kəsafət basmışları  
Qırmanclayıb 
Ayağa dik qaldırandı Xəlil Rza!  
Ömrü boyu  
«Qoy birləşib bir can olsun! 
Bütöv Azərbaycan olsun!..» 
Deyib coşar, hayqırardı ulu şair.  
Hiddətinin gurşadıyla 
Qara sərhəd sədlərini 

külüngləyər, 
hey qırardı ulu şair. 

Azadəlik yanğısıyla 
Başı üstə əmud kimi 

qovzayaraq yumruğunu 
Yağı üstə yeriyərdi 

qəzəblənmiş aslan kimi. 
Sar üstünə şığıyardı 

havalanmış tərlan kimi. 
 
Xəlil belə bir Xəlildi, 
Qarşısında Şər zəlildi!.. 
 
Sərt tiranlıq zamanında 
Susdurulmaz, 
Dediyindən geri durmaz, 
Bərk ayaqda üzüdönməz, 
Gecə-gündüz yanar-sönməz, 
Qart imperiya qullarının, 
Yerli qul, manqurdlarının 
Kəc başına 

od püskürən, 
daş yağdıran 

Bir vulkandı Xəlil Rza! 
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O, coşdumu, 
O, daşdımı 
Yatırılmaz,  
Qabağında dağ dayanmaz 

bir tufandı Xəlil Rza! 
«Qanlı Yanvar» quzğunları, 
Yer üzünün  

ən məkrli azğınları 
Lefortovo zindanında  
Sorğu-sual zamanında  
Onu yenə bilmədilər, 
Çaşıb, susub mat qaldılar. 
Özləri öz gözlərində 
Kiçildilər, alçaldılar.  
Öz xalqımın, 
Öz yurdumun  
Mən Bayronu, Puşkiniyəm! 
Öz eşqimdə, amalımda 
Aydan arı,  
Sudan duru, 
Çiçək kimi, gül kimiyəm! 
İmperiya qullarının 
Haqqı yoxdur  

boğsun mənim haqq səsimi! 
Sözümü tərsinə yozsun, –  
Eşitməsin haqq sözümü – 

dedi şair. 
Cəlladlarla söz cəngində 
Sarsılmadı, büdrəmədi, 
Canındakı ağrılardan  
Bezib, bir yol of demədi... 
Axır bir gün  
Öz əzmi, öz dözümüylə 
Çıxdı yenə  
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Simruğ kimi 
Boz ayların zülmətindən  

aydınlığa.  
Ana yurdun sınıq qəlbi  

sevincindən döndü dağa! 
O, yenə də 
Tamam yeni bir şövq ilə 
Uca-uca kürsülərə 

qalxıb endi tərlan kimi.  
Millətinin haqq sözünü 
Var gücüylə hayqıraraq 

aslan kimi 
Bəyan etdi bu dünyaya! 
Zaman özü 
Zamanında 

cavab verdi bu haraya! 
O, yenə də öz xalqının 
Görən gözü, 
Deyən dili, 

gur səsi, haqq sözü oldu. 
Harda oldu –  

Xəlil ancaq özü öldü… 
Belə gəldi, 
Belə çatdı 
O, bu günə –  

bu müqəddəs istiqlala! 
Bu ən ülvi istiqbala! 

 
Külli-aləm bilirdi ki, 
Xəlil Rza 
Odda yanmaz,  
Suda batmaz 

bir sirr-xuda, möcüzəydi. 
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Fəqət onu, 
O, əri də  
Öz elində-obasında 
Ağlagəlməz çərli-çorlu 

zaval yendi, 
qəhər əydi… 

Xəlil Rza görəndi ki 
Ana yurdun  

belə ağır günlərində, 
El-obanın hər yerində 
Əti-qanı bizdən olan, 
Ar-namusu dizdən olan 
Yeni işbaz fitnəkarlar, 
Əli əyri saxtakarlar, 
Küçə-bazar dəllalları, 
Alış-veriş baqqalları 
Ana yurdun var-yoxunu 
Qoyub hərrac bazarına 
Uf, demədən şülən edir. 
Dünən  

küçə-dalanlarda tum satanlar 
Bu gün şişib, harınlayıb, 
Daha sığmır yerə-yurda –  

havalanıb göylə gedir. 
Bu ölkəni– məmləkəti 

hərə bir cür yıxıb sökür. 
Millət isə od içində  

gecə-gündüz əzab çəkir… 
Şair çaşdı, 
Gördüyünə inanmadı. 
Belə naqis ünsürləri 
Bizdən, bu eldən sanmadı. 
Fəqət buna 
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Yana-yana 
təəssüfləndi, 

Söz tapmadı, 
Öz bəxtinə-yığvalına 

heyfsləndi…  
Aman, Allah! 

Sən bir «vətən övladı»nın 
vicdanına, nəfsinə bax! 

Necə olur  
Belə cılız bədzadlara 

Öz qoynunda  
yer eləyir ana torpaq?! 

Hara baxır bu millətin 
aydınları, müdrikləri? 

Yoxsa yenə gözdən qoyub 
el-obada Xeyir Şəri!.. 

Zəngəzurun, Dərəçiçəyin… 
min bir ağrı-acısına 

Bu gün qanlı sel-su kimi 
qarışdıqca Göyçə dərdi,  

Sanki bunlar azmış kimi 
Çərxi-fələk 
Gör, üstəlik 

nə qədər dərd-sər göndərdi. 
Qara bulud alayarı 

üstümüzdə sıxlaşdıqca,  
Daha ağır dərd-düyündən 

vətən, millət sıxıldıqca  
Dözəmmədi buna şair, 
Bir yaralı aslan kimi  

sağa baxdı, sola baxdı, 
Hər tərəfdən dalğa-dalğa 

üstünə dərd seli axdı. 
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O, duyuxdu, 
O, buyuxdu, 
Ah-uflandı ağır-ağır. 
Gördü dövran  

onu yeni 
Fel cənginə salıb sıxır.  
Yeni nifaq dərsi verir 

öz qəsdi, öz qərəziylə,  
dövrün yeni mərəziylə.  

Var gücüylə nalə çəkdi  
ərşə qalxdı hayqırtısı: 

Axı, niyə açılmasın 
el üzünə haqq qapısı?! 

Axı, niyə 
Neçə-neçə 
Xuduların, Asiflərin, 
Ruhu dalğın şəhidlərin 
Haqqı-sayı 
Yetsin haramzadələrə?  
Xalqın dərdi 
Qalsın halalzadələrə?  
Min bir əzab hesabına 
Qazanılan istiqlala 
Kimlər isə kölgə salsın? 
Bu müqəddəs ülviyyətə  
Şər-xətalar ləkə salsın?  
Axı, niyə 
Boşboğazlar, cadugərlər 
Ovsunlasın bu milləti?  
Bu bəladan qurtulmağa  
Çatmasın elin cürəti?  
Yox, dözmədi şair buna, 
Qeyzə gəlib, 
Alovlanıb yana-yana  
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Yenə döndü bir simruğa.  
Düyünlənmiş bir yumruğa!  
İstədi ki,  
Bircə anda uçub getsin  
Ana yurdun hər yerinə, 
Əldən tutsun,  
Dada yetsin  
Dönsün elin sipərinə. 
Hardasa bir mətin əsgər, 
Hardasa sər qala-səngər,  
Hardasa od-ocaq olsun.  
Harda olsa –  
Kimə isə arxa-kömək, 
Kimə isə dayaq olsun. 
Şuşa darda olan zaman  
Qan ağlarkən Ana Təbriz, 
Ana yurda fəda oldu  
Can-ciyəri – ərən oğlu 

Bala Təbriz. 
O vaxt, onda 
Neçə yerdən yaralandı, 
Neçə yerə paralandı, 
Şan-şan oldu ürəyimiz!.. 
O, son vida günündə də 
Ona məxsus qürur ilə  
Axıracan mərd dayandı.  
Öz yerində məğrur-məğrur 
Sal qaya tək sərt dayandı. 
El üzünə, 
Dost gözünə 
İftixarla baxa-baxa, 
Odlu şimşək baxışıyla 
Yeri-göyü yaxa-yaxa 
Son məqamda  
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O, hamıya müracətlə: 
«Heç bir qəsbikara baş əyməz bu yurd  
Ağacı içindən gəmirməsə qurd!» –  
Deyib yenə qıyyə çəkdi. 
Sanki bu dəm 
Bu millətə yağı, qənim 
Olanların sinəsini 
Öz dişiylə-dırnağıyla 
Didib, deşib sökəcəkdi.  
Bu itgiyə o, itgi yox,  
Xalqa şöhrət-şandı dedi.  
Bu günündə  
Ana yurda  
Canım da qurbandı dedi.  
Belə dedi 
Qəlbi şüşə, 
İradəsi polad şair.  
Hər məqamda  
Bütün gücü, qüdrətiylə 
Vətəninə, millətinə 

bükülməz qol-qanad şair.  
Onun odlu, gur səsindən  

sinəmizdə coşdu hiddət. 
Yerin-göyün gözlərinə  

çökdü sisli qara zülmət… 
Gözümüzün qabağında 
O, irəli cumdu birdən, 
Alov çıxdı gözlərindən. 
Qələmini-dəftərini 
Yenə vurub qoltuğuna, 
Yenə döndü 
Ana yurdun  
Odda yanmaz, 
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Suda batmaz  
simruğuna!  

Ön cəbhəyə uçub getdi. 
Səmalardan gözümüzə 
Yeni işıq saçıb getdi. 
Harda oldu 
O, yenə də  
Hay deyənin hayı oldu, 
Hoy deyənin hoyu oldu… 
Görəndə ki, 
Ana yurdun günü-ayı 
Günü-gündən gəlir qara,  
Qarı düşmən quduzlaşır, 
Vətən, millət düşür dara.  
Ölkədəsə  
Küçə, meydan, 
Yalan-palan  

dəllalları,  
Alış-veriş baqqalları, 
Sərsəm gədə-güdələri 
Meydan açıb at oynadır. 
Boşboğazlar,  
Hoqqabazlar  
Min hikkəli söz fırladır,  
Kələk gəlir, 
Tələ qürur bir-birinə.  
Tülkü qızıb nərildəyir 
Aslan kimi, 
Hər yetənin  
Tez üstünə  
Atlanır ac qaplan kimi. 
Hər dərədə bir tülüngü 
Dəstə yığır öz başına, 
Dönüb olur bir ağa, bəy, 
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Divan tutur yurddaşına.  
Vətən, millət, 
Hər tərəfdən  
Üstümüzü alan zülmət 
Çıxır yaddan. 
Şairi dərd çəkir dara,  
İndi nicat arxasınca  getsin hara?  
Bizi necə qurtaracaq  
Kim bu oddan?.. 
Xəlil buna –  
Gördüyünə-bildiyinə  
Etdi xiffət:  
Bu gəda bəylərin ədası böyük, 
Bu gəda bəylərin qadası böyük. 
Müsibət həkətdi bu gəda bəylər, 
Milli fəlakətdi bu gəda bəylər…  
Deyib fəğan etdi yenə. 
Sandı xalqın bəxti düşür  
Tamam yeni bir düyünə.  
Ana yurdun bu günündə  
Bu gədalar  
Nə istəyir bu millətdən?  
Aman, Allah!  
Necə xilas olacağıq  
Ar gətirən rəzalətdən?  
Bu ölkədə 
Bu hikkələr, 
Bu ədalar, 
Bu qadalar 
Çoxmu tüğyan edəcəkdir?  
Bu millətin imdadına 
Bəs kim, nə vaxt yetəcəkdir?.. 
Bu sualı hər verəndə  
Yada düşüb, 
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Düşdü yenə  
Bu millətin ümidgahı, 
Pənahbəndi – el atası!  
Dünya görmüş,  
Neçə-neçə 
Sənələri – sitəmləri, 
Ağır-ağır dönəmləri  
Yola vermiş 
Ağıl-kamal cəngavəri, söz ustası, 
Bəsirətli, 
Dəyanətli Ulu Heydər!  
Vətən, millət yanğısıyla 
Dərya qəlbi dolu Heydər!  
Bədxahları çox olsa da, 
Nakəslərin gözlərinə  
O, sivri bir ox olsa da,  
Şair başqa yol görmədi, 
Başqa yol da yoxdu onda. 
Qəlbi oda yana-yana, 
Bir çoxu tək 
Gecə ilə  
O da getdi Naxçıvana.  
Var gücüylə 
Əlamanda  

Heydər! – dedi.  
Bütün dövrü-zamanlarda  
Ey, bu xalqa  
Arxa, sipər, sərvər – dedi, 
Gəl özün çat,  
Özün yetiş  
Ana yurdun imdadına!  
Yetər, son qoy 
Anaların-bacıların fəryadına! 
Nicat yolu axtar-ara, 
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Özün apar  
Bu milləti 
Daha aydın sabahlara!  
Bu haraya  
Cani-dildən  

tez hay verdi Milli Öndər!  
Çox keçmədi  
Ötüb keçdi  

min qadalı qara günlər,  
Rahat nəfəs aldı şair.  
Bir anlığa 
Candan, könül xoşluğuyla 
Xoş xəyala daldı şair… 
 
Fəqət bir gün  
Yenə onun qulağına 
Çox əcaib,  
Çox qəraib  

yeni səslər, sözlər gəldi. 
Göz önünə  
Bir vaxt yaxşı tanıdığı 
Sırtıq-sürtük sir-sifətlər, 
Maskalanmış üzlər gəldi. 
Yeni ürək ağrısıyla, 
O kəslərə –  
Küdurətli xəbislərə  
Uzun-uzun saldı nəzər,  
Gördü yenə 

dünənki  o saxta «…nistlər», –  
buqələmun nadürüstlər  

Bu gün girib başqa dona –  
Həşərat tək 
Daraşıb elin canına. 
Hər biri də  
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Dil ustası, haqq vəkili, 
Nə bilim nə «…krat» olub.  
Tamam yeni bir hoqqabaz, 
Yeni fitnə-fəsad olub…  
Gəl sən indi  
Seç ayır ağı qaradan?  
Xilas eylə bu milləti 
Bu yeni qada-bəladan… 
Suallar, suallar… 
Sis-dumanlı  
Bu sonsuz ruhi əzablar  
Axır üzdü, yordu onu.  
O novbahar, nur oğlunu,  
Əsəbləri günü-gündən  

çəkildi bərk-bərk tarıma.  
Bəs indi o, de, neyləsin,  
Bu dərdi kimə söyləsin?  
Belə çətin, ağır vaxtda  
O kişinin  

dərdi-səri azdı məyər?  
Bir insanın üzərinə  

nə qədər yük, qayğı düşər?  
Heç şübhəsiz, gün gələcək 
Onun,  

elin sərraf gözü  
Hər şeyi görüb biləcək!  
Onda  

mütləq cırılacaq  
Gözə kölgə, 
Üzə ləkə 

qara, nimdaş bu pərdələr… 
Bəs indi biz  
O vaxtacan  

gözmü yumaq bu vəşətə? 
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Qəlbimizi  ovub sökən  
bu ağrıya, bu dəhşətə?.. 

Suallar, suallar… 
Yordu, əldən saldı dalğın şairi. 
Dərdi başdan aşan çılğın şairi.  
Ürəyi nəzilib sarı sim oldu, 
Bir günsə  

vaxtsızca sındı – qırıldı… 
 

Xəlil Rza heç ölməzdi!  
Heç bir ordu, 
Qara zindan  

onu əyə, yenəmməzi.  
Daim çağlar, 
Daim şaqraq  

gur  bulaqdı,  
Heç vaxt sönməz od-ocaqdı, 
Ona dəydi, 
Onu əydi 

öz qadamız. 
O, ər palıd, xan çinardı, 
Onu kəsdi öz baltamız… 
Ölməlilər ölməliykən, 
Qara yerə girməliykən 
O ləkələr,  
O kölgələr 
Görün kimi 
Axır cana doydurdular, 
Xəzəl edib soldurdular, 
Dostu pərişan eyləyib, 
Yad-yamanı sevindirib  
Üstümüzə güldürdülər?  
Kimi, necə öldürdülər?!  
O iblislər, 



 585 

O xəbislər 
Qoy bilsinlər  
Xəlil Rza – o şam-çıraq  
Bu torpaqda ölməzliyin  

təməl daşı, mehvəridir! 
Onun adı, 
Pir məzarı, 
Ana yurdun 

haqq-ədalət minbəridir!  
Şan-şöhrəti 

uca-uca dağlarımın: 
Kəpəzimin,Qoşqarımın, 
Savalanın, Ağrı dağın… 
Artıq indi 
Nur qalası – börkü olub. 
Xatirəsi ülviləşib… 
Artıq Xəlil tək bizim yox, 
Bütün ulu Türküstanın  
Yeni Ulutürkü olub… 
Nə qədər ki bu dünya var 
O şam-çıraq 
Yana-yana ucaldığı, 
Sönə-sönə 
Kam aldığı  

zirvələrdən  
Bu millətin  
Haqq səsini, 
Haqq sözünü 
Var gücüylə qıyyə çəkib 
Yerə-göyə, 
Bu dünaya hayqıracaq!.. 
 

 
23 aprel, 1994 
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SƏNİ KİM UNUDAR… 
 

Dюрд шякилли мянзум драм  
 
 
 
 

 
İŞTİRAK EDİRLƏR: 

 
 

M ц ш ф и г    – шаир 

D и л б я р    – Müşfiqin sevgilisi 

Q у р б а н   

S ц б щ а н     – neftçi fəhlələr 

V а с и л и    

Q я н и    – şair, nihilist 

M о л л а  M и р а ь а    – maskalanmış dindar 

S я ф я р    – əksinqilabçı, maskalanmış  

  vəzifəli şəxs, nihilist 

}
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BİRİNCİ ŞƏKİL 
(pərdə açılarkən) 

 
M ü ş f i q i n  s ə s i  

 

«Mən bir yüksəlişin sevdasındayam,  
Siniflər döyüşü dünyasındayam.  
İnsanı, zəhməti qiymətləndirən  
Yaxşı adamların sırasındayam.» 

 
Axşamdır. Sahil işıqları yanmışdır. Solda dəniz, bulvar,  

sağda Qız qalası və tikilməkdə olan əzəmətli bir bina görünür.  
Qəni səhnəyə daxil olub, üzünü qalanın sağ tərəfindəki evin  

eyvanına tutur və avazla oxuyur. 
 

Q ə n i  
 

Əzizim, sevgilim,  
Ey mənim tər gülüm!  
Ah, nola görəsən  
Od tutub yanıram  
Mən burda eşqindən.  
Ah, nola sən bu an  
Eyvana çıxasan.  
Nazla gülümsünüb,  
İşvəylə baxasan... 

 

M o l l a  M i r a ğ a  
(Gəlir) 

 

Görürəm, yamanca kəmhövsələsən,  
Məsəl var: Təndirə düşər tələsən. 

 

(Görüşürlər)  
 

Q ə n i  
 

Nədənsə, Dilbərdən su içmir gözüm. 
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M o l l a  M i r a ğ a  
 

Hər işi sahmana salaram özüm. 
 

Q ə n i  
 

Onu şair Müşfiq sevir deyirlər. 
 

M o l l a  M i r a ğ a  
 

Kim ona qız verər?  
Sən tacir oğlusan, nəcabətin var. 
Bizlərə bab deyil zatı qırıqlar. 

 
Ayaq səsi gəlir. Hər ikisi diqqətlə baxır və səhnə arxasına çəkilirlər.  

Müşfiq əlində qələm-dəftər səhnəyə daxil olur  
və yazdığı şerin son iki misrasını öz-özünə təkrar edir. 

 

M ü ş f i q  
 

«Usta bir ev tikirdi, gözəl işdi gördüyü,  
Sanki bir cift qaranquş yuvasıydı hördüyü.» 

 
Qələm-dəftəri cibinə qoyur və həmin evin ikinci mərtəbəsindəki  

pəncərəyə məftunluqla baxır. 
 

Sən necə xoşbəxtsən, ey nurlu otaq!  
Bəlkə də Dilbərim olub çilçıraq 
Yandırıb odlara munis qəlbini,  
Məhəbbət nuruna qərq edib səni. 

 

(Dilbər içəridən pəncərəni açır) 
 

Odur, o! 
Bəxtimin gülgün səhəri. 
Açır axşam-axşam pəncərələri 
Otağa sahilin havası dolsun. 
Sən ey axşam mehi, üzün ağ olsun! 
Yarın otağına yayıl o ki var!  
Ora ruhumu da özünlə apar. 
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O sinə dolusu udduqca səndən  
Süzülüm sevdalı ürəyinə mən. 

 

Q u r b a n  
(Gəlir) 

 

Burda neyləyirsən bu gecə vaxtı? 
 

M ü ş f i q  
(Göstərir) 

 

Mənim bəxt ulduzum hələ oyaqdı.  
Sən bir o ay qonan pəncərəyə bax!  
Mənim bəxt ulduzum ordan doğacaq!  
Şəfəq süzüləcək nərgiz gözündən,  
Ondan sevgi nuru içəcəyəm mən! 
 

Həyəcanlı musiqi sədaları altında səhnə  
qaranlıqlaşır və işıq Dilbərin üstünə düşür. 

 

D i l b ə r  
 

Ürəyim deyir ki, o gəlib yenə,  
Əfsunlu sahilin dalıb seyrinə.  
Gah onu unutmaq istəyirəm mən,  
Gah da istəmirəm getsin gözümdən.  
Bəlkə də sevgidi, məhəbbətdi bu?  
Hər nəsə, bilirəm səadəti bu! 
 

Səhnə işıqlanır, əvvəlki vəziyyət. 
 

Q u r b a n  
 

Görürəm, o qızın eşqi, xəyalı  
Ayrı bir aləmə aparır səni. 

 

M ü ş f i q  
 

Bir yol görmək üçün o gül camalı  
Yenə qanad açıb xəyal köhləni.  
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Yerlərdə, göylərdə çapacaqdır o,  
Könül həmdəmini tapacaqdır o! 

 

(Dilbər içəridən pəncərəni örtür) 
 

...Sən necə, ah, necə cürət eylədin,  
Çıraqban könlümü zülmət eylədin.  
Ümidlə baxarkən o pəncərəyə,  
O ümid qapımı bağladın niyə?! 

 

Q u r b a n  
 

O hardan bilsin ki, indi burda sən  
Yanıb öz-özünə şama dönürsən?!  
Acizlik – arzunun önündə hasar,  
Cəsarət zirvəyə kəsə yol açar.  
Ona söz deməyə gəlmirsə dilin,  
Ah-ufla de, nəyə yetişər əlin? 

 

(Sükut. Müşfiq son dərəcə dalğındır) 
 

M ü ş f i q  
 

Hər aşiqin bir canana meyli var,  
Hər Məcnunu dağa salan Leyli var...  
Sinəsində məhəbbətin dağları  
Şirin dedi, Fərhad çapdı dağları.  
Odur mənim xəyalımın qanadı.  
Odur mənə sevdirən bu həyatı. 

 

Q u r b a n  
 

Bəli, dostum, sevənlərçin bu dünya  
Ən şirin şərbətdir, ən dadlı röya. 
Görürəm coşmusan çaylar kimi sən,  
Nolar, bir şeir de «Dilbərnamə»dən. 
 

(Müşfiq daha çılğın bir vəziyyət alır) 
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M ü ş f i q  
 

Yaşamaq nə qədər şirin olsa da,  
Yolunda canımdan keçməyim gəlir.  
Gözlərin göllərdən dərin olsa da,  
Sanıram çeşmədir, – içməyim gəlir. 

 

Üzün ayparamı bulud saç altda?!  
Qəlbinə səcdəyə ürəyim gəlir.  
Kirpiyin yelpikmi qanad qaş altda?!  
Dodağın laləmi? – dərməyim gəlir. 

 

Sən necə şirinsən, necə nemətsən?!  
Sənə qibtə edir bağça da, bağ da.  
Bəlkə sən dünyəvi bir məhəbbətsən,  
Səninlə olmaqdır sənsiz olmaq da! 
 

(Dilbərin kölgəsi pəncərədən çəkilir) 
 

M ü ş f i q  
 

Getmə gözlərimdən, gözüm odlanar, 
Ağzımda od tutub sözüm odlanar! 

Sən xəbər tutunca, 
Haya gəlincə 
Könlümdə son inam, dözüm odlanar.. 

 

Q ə n i  
(Gəlir) 

 

Burda öz-özünə yapışırsan nahaq,  
O gözəl sənin yox, mənim olacaq. 

 

M ü ş f i q  
(nifrətlə) 

 

Səninlə danışmaq istəmirəm mən! 
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Q ə n i  
 

Elə isə çıxar onu qəlbindən. 
 

M ü ş f i q  
 

O mənim könlümün nur məşəlidir!  
 

Q ə n i  
 

Bunun sözünə bax... 
Çox gülməlidir. 
Sən onu sevirsən, o başqasını. 
İndi qarşılıqlı məhəbbət hanı?! 
Məndə onun şəkli, məktubu da var. 
Yayda, sağlıq olsun, toyumuz olar! 

 

M ü ş f i q  
 

Sus, belə sözlərə mən inanmaram! 
 

Q ə n i  
 

Mənim də yalanla heç yoxdur aram. 
 

 (Dilbərin əksini göstərir) 
 

Buna sözün nədir? 
 

Q u r b a n  
 

Kimdən almısansa, qaytar, geri ver!  
 

Q ə n i  
 

Bu mənə Dilbərdən bir xatirədir.  
Məndə də qalacaq nə qədər sağam.  
Onu gözüm üstə saxlayacağan. 
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Q u r b a n  
 

Gözlə, gözlərinə birdən od salаr,  
Ürəyin alışar, sinən boş qalar! 
 

(Müşfiqlə  Qurban gedirlər) 
 

Q ə n i  
 

Sənə dərd qalacaq bu boş sevgidən?  
Onunsa vəslinə yetəcəyəm mən! 
 

Gedir. Bu vaxt Dilbər əlində kitab küçəyə çıxır. Müşfiq qayıdır. 
 

M ü ş f i q  
 

Sizi görüb ayaq saxladım ki mən... 
 

D i l b ə r  
 

Bir şer eşidəsən şer sevəndən?.. 
 

M ü ş f i q 
(Özünü itirən kimi olur) 

 

Deməli, sevirsən şeiri sən də?! 
 

D i l b ə r   
(mənalı) 

 

Qönçələr açılar bülbül ötəndə!  
Quştək qanad açar hər gül, hər çiçək. 

 

M ü ş f i q  
 

Bu sözü necə də xoşdur eşitmək!  
Aləm bağışladın sən mənə, Dilbər! 
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D i l b ə r  
 

Hara gedirəmsə səndən deyirlər,  
Hər sözün, hər şerin ruh verir mənə.  
Hərdən qoşuluram «Küləklər»inə. 

 

M ü ş f i q  
 

Layiq olmasam da mən bu hörmətə.  
Şübhəm yox sizdəki səmimiyyətə.  
Bu gündən olmasın gərək dincliyim!  
Gəl ey sevgili yaz – dəli gəncliyim,  
Yarış meydanıdır bu yer, bu aləm.  
Bu geniş dünyada hayana getsəm  
«Qarşıma qələmim, dəftərim gəlsin!  
Dadıma sanballı sözlərim gəlsin!»  
Bu yeni, bu gözəl dövran eşqinə,  
Min hünər sahibi insan eşqinə  
«Şair yeni-yeni sözlər bulacaq,  
Kainat olduqca şeir olacaq!» 

 

D i l b ə r  
 

Qoy səsi gur olsun şeir çeşmənin,  
İlhamın çağlasın hər yerdə sənin.  
Bilsən necə sevir səni cavanlar!  
Bir gəlsən məktəbə qiyamət olar. 

 

M ü ş f i q  
 

Təşəkkür edirəm bu dəvət üçün...  
Ən xoşbəxt günüdür bu gün ömrümün.  
(Mənalı bir görkəm alıb şeir deyir) 
Kaş ki, bu sevdada şimşək olaydım.  
Harda parlasaydım, görəydin məni.  
Kaş ki, bir ətirli çiçək olaydım,  
Sevgi gülşənindən dərəydin məni.  
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Hər axşam sahilə gedəydik qoşa, 
Dönəydim yanında qanadlı quşa.  
Mehtək toxunaydım şəlalə saça,  
İpək tellərinə hörəydin məni. 

 
Ruhum səhər mehi, hüsnün təbiət,  
Nə qədər oxşasam doymaram fəqət!  
Daşa dəyməyəydi bu ilk məhəbbət,  
Vüsalın qoynuna verəydin məni! 

 

D i l b ə r  
 

Kim nə deyər belə arzu-diləyə, – 
O, ömrün yaz günü dönüb laləyə  
Ümid çırağıtək yanır haçandır.  
Onunla qəlb evi bir gülüstandır! 

 

(Bir-birini mənalı-mənalı süzürlər) 
 

M ü ş f i q  
 

Səni gözləyəcəm, Dilbər, bu axşam... 
 

D i l b ə r  
 

Əgər imtahandan uğurla çıxsam... 
 

M ü ş f i q  
 

Eh, sənin qarşında nədir imtahan, 
Qalibiyyət yağır baxışlarından.  
Dövrün sınağından bu dövran kimi  
Qalib çıxacaqsan hər vaxt, hər zaman! 

 
Əl-elə verib gedirlər. Qəni daxil olur. 
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Q ə n i  
 

Tükəndi, qalmadı məndə səbr də,  
Həyatda, sevgidə, işdə, seirdə 
Ah, Müşfiq, önümə çəkilən sədsən! 

 

(öz-özünə) 
 

Qurtarmaq gərəkdir qəlbi bu dərddən! 
 

Molla Mirağa gəlir. 
 

M o l l a  M i r a ğ a  
(Müşfiqin arxasınca) 

 

Gördüm gözlərimlə axır ki onu.  
(Qəniyə) 

İndi rəqibini yaxşıca tanı! 
Bu işə vaxtında çəkməsən əncam, 
Əlin üzüləcək hər şeydən tamam... 

 

Q ə n i  
 

Çətin deyil onun başını əkmək.  
Ancaq bilirəm ki, xəbər tutantək  
Hirslənib minəcək qız cin atına.  
Onda kim yetəcək mənim dadıma? 

 

M o l l a  M i r a ğ a  
 

Sən ondan qorxma heç, böyüyüyəm mən,  
Bircə kəlmə desəm çıxmaz sözümdən. 

 

Q ə n i  
 

Sənin hər sözünə əməl edərəm,  
Təki mənim olsun o nazlı sənəm! 

 

M o l l a  M i r a ğ a  
 

Sənə bəri başdan söz verirəm mən. 
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Q ə n i  
 

Mənim kimliyimə sən ki bələdsən! 
 

M o l l a  M i r a ğ a  
 

Di get, işində ol! 

 
Qəni gedir. 

 

Nə yaxşı oldu! 
Deməli, dinsizə tələ quruldu. 

(Müşfiqin qarasınca) 
 

Sözə baxmayırdı atan Qədir də,  
İndisə rahatca yatır qəbirdə.  
Gündə bir teatr, məktəb açardı,  
Uşaqlar məsciddən ora qaçardı.  
Bilməzdin artistdir, bilməzdin şair  
Görərdin hərcayi şeirlər deyir,  
Axır ki yerində oturtduq onu. 

 

(qəzəblə) 
 

Gedəndə yerində qoydu oğlunu...  
Bir dayan, sənə də gün ağlarıq biz!  
Gərək yaşamasın bu eldə dinsiz! 

 
Özündən razı halda gedir.  

Müşfiqlə Dilbər söhbət edə-edə qayıdırlar. 
 

M ü ş f i q  
 

İmtahanda çoxmu sıxdılar səni?  
 

D i l b ə r  
 

Əzbərdən deyəndə «Qafqaz» şeirini  
Müəllim fərəhlə ayağa qalxdı,  
-Əhsən, qızım! – deyib əlimi sıxdı... 
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M ü ş f i q  
 

Daha sən özün də müəlliməsən,  
Mənə vermədəsən sevgi dərsi sən.  
Bu gündən olacaq hər axşam-səhər,  
Dilimdə, gözümdə, könlümdə Dilbər... 

 
(Hər ikisi gülümsəyir və skаmyada otururlar) 

 
D i l b ə r  

 

Ləpələrə bir nəzər sal,  
Elə bil ki, bu sularda  
Gizlənibdi hicran, vüsal... 

 

M ü ş f i q  
 

Ləpələrtək mən də bu dəm  
Bir sehrli sahildəyəm.  
Bu sahildə könlüm, ancaq  
Qərar tutub durmayacaq!  
Duyğularım şölələnib  
Ulduzlara dönəcəkdir! 

 

D i l b ə r  
 

Bircə şeyi unutma ki,  
Tez yanan tez sönəcəkdir. 

 

M ü ş f i q  
(Dərin xayala dalır) 

 

Böyük həqiqət var sözündə, Dilbər,  
Onun qarşısında acizdir bəşər.  
Həyatın dəyişməz qanunları var:  
Tez açan gülləri şaxta tez vurar  
Təzə yaz gələndə, aləm güləndə. 

 



 599 

D i l b ə r  
 

Bir bundan qorxuram, bir bundan mən də...  
 

M ü ş f i q  
 

Həyatda nə varsa, ötdükcə günlər  
Anların hökmüylə dəyişər, dönər. 
Bu, qanun olsa da, sevmirəm bunu,  
İstərəm eşqimin sonsuzluğunu! 

 

D i l b ə r  
 

Bizə arxa olsa sədaqətimiz,  
Əbədi yaşayar məhəbbətimiz. 

 

(ətrafı seyr edərək) 
 

Bu açan çiçəklər ah, nə gözəldir.  
Elə bil hər biri incə qəzəldir. 

 

M ü ş f i q  
(fərəhlə) 

 

Könlünə gül düşüb sənin deyəsən,  
İndi əllərini öpər yasəmən. 

 

(Gedir) 
 

S ü b h a n  
(Gəlir) 

 

Yavaş, gül oğrusu, bağı az tala!  
Qoymazsan ağacda daha gül qala. 

 
D i l b ə r  

 

Sən gülü bacına qıymırsan, demək? 
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S ü b h a n  
(Tutulan kimi olur) 

 

Heç elə şey olar, 
Bu gül, bu çiçək 
Səpilsin hər zaman qədəmlərinə! 
Könlün nə istəyir qurbandır sənə! 

 

M ü ş f i q  
(Əlində yasəmən qayıdır) 

 

Buyur! 
 

D i l b ə r  
 

Çox sağ ol, təşəkkür! 
 

(Müşfiqin cızılıb qanamış biləyini görür) 
 

Əlinə nə oldu?  
 

M ü ş f i q  
 

Əşi, boş şeydir. 
 

(Dilbər yaylıqla onun biləyinin qanını silmək istəyir, 
Sübhan qoymur) 

 

S ü b h a n  
 

Yaz vaxtı insanın qanı qaynayar,  
Hamı vəcdə gələr, çalar-oynayar.  
Qan qana qarışsa bugünkü gündə  
Bir daha ayrılmaz dostlar ömründə! 

 

(Bıçaqla öz biləyini cızıb qanadır və Müşfiqin biləyini biləyinin 
üstünə qoyub sıxır) 
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D i l b ə r  
(həyəcanlı) 

 

Ağlına nə gəldi yenə, ay Sübhan? 
 

S ü b h a n  
 

Bunu necə deyim sənə, Dilbərcan, 
Qatıb qanımızı, qardaş oluruq, 
Bir əməl yolçusu, sirdaş oluruq! 

 

M ü ş f i q  
 

Daim canbir olub bizim babаlar,  
Bölüb dərd-sərini ellər, obalar.  
Ancaq hərdən girib araya şeytan,  
O subulandıran, o aravuran  
Qardaş arasına fitnə-fel salıb. 

 

D i l b ə r  
 

Pislərin pisliyi özünə qalıb.  
 

S ü b h a n  
 

Daha bağışlayın siz məni, dostlar,  
Mənim də yolumu gözləyənim var. 
İstərdim birlikdə gedək mədənə. 

 

M ü ş f i q  
 

Sən get, biz arxadan çatarıq sənə. 
 

Sübhan gedir. Dilbər skamyaya əyləşib,  
hörüklərinin birini naz ilə burur. 

 

M ü ş f i q  
 

Görəndə göz qoymaz, 
Ürəkdə söz qoymaz.  
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Nə edər anlamaz,  
Halıma bir yanmaz  
Minatək parlayıb  
Alışan hörüklər.  
Leyli xəyalı tək  
Pərişan hörüklər. 

 

Hər biri köksündə  
Odlu qövsi-qüzeh, 
Camalın aydımı?  
Sinən üstə axan 
Qoşa nur çaydımı 
Zirvədən atdanıb  
Çağlayan hörüklər,  
Ruhumu özünə  
Bağlayan hörüklər. 

 

D i l b ə r  
(işvəli) 

 

Olmaya, küsdürüb seni bu saçlar? 
 

M ü ş f i q  
 

Ürəyim hər şeyi ona bağışlar. 
 

D i l b ə r  
 

Səndə söz varmış ki, Demirsən niyə? 
 

M ü ş f i q  
 

Ruhuma dad verən bu gözəlliyə  
Əllərim hələlik olsa da həsrət,  
Xəyalımda onu oxşaram xəlvət. 
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D i l b ə r  
 

Belə tələsməyə heç səbəb varmı? 
 

M ü ş f i q  
 

Məndə bu hiss-duyğu səbr qoyarmı?! 
 

(Hər ikisi düşüncəli və məsum. Müşfiq oynaşan ləpələri və 
Dilbəri məftunluqla süzür) 

 

Üz-üzəyik,  
Göz-gözəyik 
Ləpələr dil açan yerdə,  
Duyğular gül açan yerdə       
Sular sənə baxar-baxar...  
Gözlərindən şəfqət yağar.  
Həzin-həzin meh əsərək  
Deyər söyüd salxımıtək  
Tez ol, dola qol boynuna,  
Durma, sığın yar qoynuna!  
Əllərində əlin olsun,  
Dil-dil ötən dilin olsun... 

 

(Dilbər tutulur. Həyəcan içində qalxıb getmək istərkən 
ayağı skamyaya ilişir) 

 

Uf, elə ütələk yeridin niyə?  
Olmaya, bir xəta eylədi dilim?  
Zərif qədəmini asta bas yerə,  
Daşlar ayağını incidər, gülüm! 

 

(Dilbər skamyaya əyləşir və Müşfiqin dalğın  
baxışlarını görür) 

 

D i l b ə r  
 

Niyə şux çinarım qəddini əydi,  
Yoxsa tərpənişim xətrinə dəydi? 
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M ü ş f i q  
 

«Mən şirin ləhcəli bir bülbüləm ki,  
Güllərdən küsərəm, səndən küsmərəm!  
Məni öz canından artıq istəyən  
Ellərdən küsərəm, səndən küsmərəm!» 

 

D i l b ə r  
(mehribanlıqla) 

 

Unutmuşdum deyim sənə,  
Üzümüzə gələn həftə  
Olacağıq siz tərəfdə. 

 
M ü ş f i q  

 
Nədən ötrü? 

 

D i l b ə r  
 

Kəndlilərin arasında  
Mədəni iş aparmağa. 

 

(Müşfiq tutulur) 
 

İstəmirsən, yoxsa gedim,  
Gözlərindən mən uzağa? 

 

M ü ş f i q  
(həyəcanlı) 

 

Yenə hicran dağı gəlib  
Düşəcəkdir aramıza.  
Yenə həsrət alov olub  
Od basacaq yaramıza?! 

 
(Həsrətin acısını sanki indi hiss edirlər) 
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D i l b ə r  
 

Niyə baxışında bulud oldu qəm?  
Niyə gözlərinə axıb doldu qəm?  
Səndən ayrılsam da, əzizim, bu dəm  
Sənin ürəyinə köçmək istərəm. 

 

(Başını Müşfiqin çiyninə söykəyir. 
Müşfiq onun hörüklərini sığallayır) 

 

M ü ş f i q  
 

Belə yaxın olduq, bilməm, haçan biz,  
O qədər doğmasan, o qədər əziz,  
O qədər dadlısan, o qədər ləziz,  
Səni şərbət kimi içmək istərəm. 

 

(Hər ikisi düşüncəyə dalır) 
 

D i l b ə r  
 

Dözə bilməyəcək sənsiz ürəyim... 
 

M o l l a  M i r a ğ a  
(Gəlir) 

 

Sənə haram olsun, suyum, çörəyim.  
Niyə batırırsan adımızı sən? 

 

D i l b ə r  
(şaşqın) 

 

Dayı, bu nə sözdür mənə deyirsən?.. 
 

M ü ş f i q  
 

Bağışlayın, əgər varsa səhvimiz,  
Xətalı bir iş ki, görməmişik biz.  
Siz halal sevgiyə tutmayın irad,  
İndi sevgi azad, məhəbbət azad! 
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M o l l a  M i r a ğ a  
 

Azadlıq demir ki, olmasın ismət,  
Tapdalayıb getsin ənənə, adət. 
Alar cəzasını kim pozsa onu! 

 

M ü ş f i q  
 

Hamı bilir kimin kim olduğunu. 
 

M o l l a  M i r a ğ a  
(Dilbərə) 

 

Tez ol, düz evə get, gəlirəm mən də!  
Daha abır-həya qalmadı səndə! 

 

D i l b ə r  
 

Dayı!.. 
 

M o l l a  M i r a ğ a  
 

Kəs, yetər!.. 
 

(Dilbər məyus gedir) 
 

Vaxt ikən deyirəm, bu işdən əl çək! 
 

M ü ş f i q  
 

Eşqinə xəyanət eyləməz ürək! 
 

(Molla Mirağa gedir) 
 

Tək bizikmi dünyada  
Xəyalı pərişanlar?  
Könlü-gözü odlanıb  
Gizlicə alışanlar?  
İçin-için sızlayıb  
Qəlbiylə danışanlar?  
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Öz könül həmdəmini  
Özgədən soruşanlar?!  

 

(salona) 
 

Təkcə siz anlarsınız  
Bizi, ey həsrət qəmi,  
Hicranı sovuşanlar,  
Taleyi qovuşanlar,  
Ulduzu barışanlar! 

 
P Ə R D Ə  

 
 

İKİNCİ ŞƏKİL 
 

(pərdə açılarkən) 
 

M ü ş f i q i n  s ə s i  
 

«Əl çək bir dəfə də öz acığından,  
Üz çevir gördüyün murdar yığından.  
Bir az da danışsaq heç yaman olmaz  
Bizim dövrümüzün yaxşılığından». 

 

M o l l a  M i r a ğ a  
(Səfərə) 

 

Çox şadıq, ay Şahbaz, bu xəbərlə sən  
Həyata qaytardın bizi təzədən.  
Deməli, nəyəsə hələ ümid var? 

 

S ə f ə r  
 

Bəli, bu ümidlə yaşamaq olar.  
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M o l l a  M i r a ğ a  
 

Yaşa, yaşa görüm səni min yaşa!  
İnan hər cəhdimiz çıxmışdı boşa.  
Xiffətdən od tutub yanırdı sinəm,  
Bir bağlı qapıya dönmüşdü aləm,  
Yenə üzümüzə sən açdın onu. 

 

Q ə n i  
 

Mən ölmüş bilirdim Şahbaz dayını.  
 

S ə f ə r  
 

Yenə də Şahbazı ölü bil, Qəni.  
Daha həmin adla çağırma məni. 
Mən indi Şahbaz yox, Səfərəm, Səfər!  

 

(istehza ilə) 
 

Hökumət yolunda can qoyan əsgər!  
Mən o Səfərəm ki, qoy bilsin hamı,  
Bu yolda çürütdüm bir vaxt canımı! Ha... ha!.. 

 

Q ə n i  
 

Əgər birdən onlar bilsələr ki, sən...  
 

S ə f ə r  
 

Hardan biləcəklər? 
İndi qəbirdən 
Durub gəlsə belə rəhmətlik Səfər, 
Şeytan da baş açmaz ki, bu sənədlər 
Kimindir... 
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M o l l a  M i r a ğ a  
 

Səndə lap fil ürəyi var. 
Saxta sənədlə də yaşamaq olar? 

 

S ə f ə r  
 

Olar, lap bir az da o yana gedər!  
Bu quru kağızlar, saxta sənədlər  
İnan ki, hər yanda dadıma çatır.  
Məni mənliyim yox, bunlar yaşadır!  
Bunlarçın neçə il dolandım, gəzdim.  
Səfər ölməsəydi, mən dirilməzdim. 

 

(hiddətlə) 
 

Daha mən ölü yox, diriyəm, diri! 
Gərək öz əlimlə kommunistləri  
Bir-bir şişə taxam, gözünü oyam,  
Qapı-bacasını viranə qoyam.  
Yazıla tarixə bu qisas-divan! 

 

M o l l a  M i r a ğ a  
 

Bu günü görsəydi rəhmətlik atan,  
Yazığın gözünə işıq gələrdi.  
Ömründə bir dəfə üzü gülərdi.  
Nə qədər çalışdı, vuruşdu yenə,  
Bütün əziyyəti qaldı özünə.  
Yaxşı ki, sən o vaxt çıxdın aradan. 

 

S ə f ə r  
 

Heç vaxt öz borcunu unutmur insan.  
Bəs sən nə zamandan molla olmusan? 
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M o l l a  M i r a ğ a  
 

Elə o vaxtdan. 
Gördüm ki, vəziyyət dəyişir yaman.  
Gördüm ki, bir ayrı yol yoxdur daha.  
Düşündüm sığınım qadir Allaha... 

 

S ə f ə r  
 

Allahla, imamla düzəlməz bu iş.  
İndi siyasət də tamam dəyişmiş.  
İndi dəstə yığıb dağa çəkilmək,  
Kimisə qəflətən öldürüb, ölmək,  
Ya mədən yandırmaq vaxtı deyildir,  
İndi başqa zaman, ayrı dövrdür.  
Daha cildimizi dəyişməliyik.  
Gərək bilinməsin əsla biz kimik... 

 

M o l l a  M i r a ğ a  
 

Ağacı içindən qurd yeyən kimi,  
Biz didib sökərik onun qəlbini! 

 

Q ə n i  
 

Onları yıxacaq sizdəki bu kin. 
 

S ə f ə r  
 

İntiqam hissidir ruhuma hakim!..  
(Əsəbi halda gəzinir) 

Mən bu dəm püskürən 
Vulkana bənzərəm, – 
İstərəm 
Bir tufan qoparım! – 
Aləmi uçurum, dağıdım, talayım!  
Dünyanı lərzəyə  
Salsın hay-harayım!.. 
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Q ə n i  
 

Sizdəki qüdrətə heyranam, düzü!  
 

S ə f ə r  
 

Hələ deməmişik öz sözümüzü,  
Hələ özümüzü göstərməmişik! 

 

M o l l a  M i r a ğ a  
 

Biz də fikrimizi sizə demişik,  
Bir fayda vermədi, əfsus, cəhdimiz,  
Qaldı gözümüzdə hər bir əhdimiz.  
Dördəlli yapışıb ətəyinizdən,  
Ümid gözləyirik, biz ümid sizdən. 

 

S ə f ə r  
 

Sizin köməyiniz olmasa, əgər,  
Bizim də kündəmiz tutmaz, küt gedər. 

 

M o l l a  M i r a ğ a  
 

Bizim canımız da qurbandır sizə,  
Əməl eyləyərik hər sözünüzə. 

 

S ə f ə r  
(xeyli sükutdan sonra) 

 

Bu gündən olacaq sizin işiniz 
Söz-söhbət gəzdirib 
Aranı qatmaq, 
Bəzi adamlara böhtan-şər atmaq... 

 

Q ə n i  
 

Eh, buna nə var ki, istəyirsiniz  
Sabahdan günəşə qara yaxaq biz! 
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S ə f ə r  
 

Gərək göz açmasın Müşfiq kimilər,  
Onların üzünə gülməsin səhər. 

 

M o l l a  M i r a ğ a  
 

Olmasa da onu görməyə gözüm,  
Yaxşı şahidiyəm bir şeyin özüm, – 
Camaat içində hörməti çoxdur,  
Guya, şair kimi əvəzi yoxdur.  
Sözləri dolaşır dildə, ağızda.  
Onun ucbatından bizim o qız da  
Evdən baş götürüb tamam itildi. 

 

Q ə n i  
 

Komsomola keçib deyirlər indi.  
Özü də qoşulub hər gün Müşfiqə  
Gah mədənə gedir, gah da fabrikə. 

 

M o l l a  M i r a ğ a  
 

Hələ danışmağa bir dilin də var,  
Sənin kimisinə haqq edir onlar. 

 

Q ə n i  
 

Məqam axtarıram, inanın, məqam.  
Əgər mən onlara divan tutmasam!.. 

 

S ə f ə r  
(fikirli) 

 

Xalqın arasında onun hörməti  
Artdıqca, artacaq daim şöhrəti.  
Köklü palıd kimi atsa qol-budaq  
Onu kəsib atmaq çətin olacaq. 
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Q ə n i  
 

Bu haqda bəs nədir sizin fikriniz?  
 

S ə f ə r  
 

Tənqidi, böhtanı gücləndirək biz  
Gərək ona qarşı... 

 

Q ə n i  
 

Məncə, hədərdi 
O, vecinə almır heç bir tənqidi. 

 

S ə f ə r  
 

Necə, necə bəyəm? 
 

M o l l a  M i r a ğ a  
 

Yəni düşmək olmaz heç ona yaxın? 
 

Q ə n i  
(Əlindəki qəzeti Səfərə verir) 

 

Buyurun, baxın. 
 

S ə f ə r  
(Alıb oxuyur) 

 

«Şair və canavar»...hm. 
 

M ü ş f i q i n   s ə s i  
 

«Ən acıqlı, ən zavallı bir gündə  
Hansı bacı saç yolmuşdur önündə?  
Bəlkə qəlbin bir sərt qaya daşıdır,  
Basdırdığın bir yoldaşın başıdır.  
Söylə kimin ayağından çəkərək,  
Anlamadın bu dünyada duz-çörək.. 
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S ə f ə r  
 

Bu ki qoyub bizi qoz qabığına!  
 

Q ə n i  
 

Hələ yazdıqları dursun bir yana,  
Görsəniz nə deyir çıxışlarında,  
Onun kimliyini bilərsiz onda. 

 

M o l l a  M i r a ğ a  
 

Yenə nə söyləyir o zatıqırıq?  
 

Q ə n i  
 

Deyir sinfi düşmən bu günlər artıq  
Dəyişir cildini, siyasətini,  
Açıq bildirməyir öz niyyətini.  
Özünü dost kimi göstərir bizə,  
Gizlicə soxulur sıx cərgəmizə.  
İyləyib-çüyləyir sirrimiz nədir,  
Fikrimiz, dərdimiz-sərimiz nədir.  
Yaxşı işimizə göz yumur qəsdən.  
Yapışıb ən kiçik bir səhvimizdən  
Dilə-dişə salıb yazır hər yana.  
Yamanca inanır camaat ona... 

 

M o l l a  M i r a ğ a  
 

Deyəsən yetişib onun əcəli. 
 

S ə f ə r  
(hiddətlə) 

 

Tədbir görməliyik ona təcili!  
Yoxsa bundan sonra çox baş aparar! 
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M o l l a  M i r a ğ a  
 

Məgər səndə deyil külli-ixtiyar? 
 

S ə f ə r  
 

Eh, sən deyən kimi olsaydı bu iş 
Onda nə vardı ki, 
Bir söz deməmiş 
Bir anda neçəsi düşür üstünə. 

 

Q ə n i  
 

Orda da etiraz edən var sənə?  
 

S ə f ə r  
 

Bəs necə, orda da nakəs az deyil,  
Ondan söz düşəndə ötürlər dil-dil,  
Deyirlər ən gözəl şairdir Müşfiq,  
Təpədən dırnağa şeirdir Müşfiq! 

 
M o l l a  M i r a ğ a  

 

Əgər belədirsə, neyləmək olar? 
 

S ə f ə r  
 

Hər müşkül işin də bir əncamı var. 
 

(fikirli) 
 

Onun barəsində bu gündən gərək 
Şayiə çıxaraq,  
Hamıya deyək  
«Gizli təşkilat»a keçibdir o da... 

 

M o l l a  M i r a ğ a  
 

Buna insanlar o gedər bada... 
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Q ə n i  
 

Bizim təşkilata keçibdir Müşfiq? 
 

S ə f ə r  
(kinayə ilə) 

 

Biz xalqa ən sadiq kommunistlərik,  
Bağlıyıq bu Şura hökumətinə! 

 

M o l l a  M i r a ğ a  
 

Çatmaz heç siyasət siyasətinə. 
 

S ə f ə r  
(Qəniyə) 

 

Məni anladınmı? 
 

Q ə n i  
 

Elədir ki var... 
 

S ə f ə r  
 

Onun son vaxtlar 
Çıxan kitabını oxumusanmı? 

 

(Qəni cibindən bir kitab çıxarıb Səfərə verir) 
 

Bu gündən gərək 
Biz səy göstərək 
İlan zəhərlənsin öz zəhəriylə! 
Düşmən məhv edilsin öz xəncəriylə! 
Batsın yurd-yuvası matəmə, yasa! 

 

Q ə n i  
(Əlilə göstərir) 

 

Bu şeri oxuyun, zəhmət olmasa... 



 617 

S ə f ə r  
(Oxuyur) 

 

«Olduqca qayğılı, olduqca qəmli,  
Sadə mənzərəli, sadə görkəmli  
Yalnız ağac baxır bir dağ başından,  
O hansı əyyamın iğtişaşından  
Hansı zəlzələdən olmuş müztərib?» 

 

(Qəniyə) 
 

Gör bir nələr yazır bugünkü gündə,  
Yalqızlıq hiss edir yoxsa özündə?  
Olmaya görməyir eli, obanı?  
Zindana oxşadır bu xoş dövranı? 

 

Q ə n i  
 

Özü də sözünü eyhamla deyir,  
Yoxsa nə üçündü bu bədbin şeir! 

 
S ə f ə r  
(Oxuyur) 

 

«Zavallı qardaşım, böylə keçərsə,  
Əbədiyyət sənə qanad da versə,  
Səndən qalmayacaq nişan dünyada.  
Dirilik eşqiylə coşan dünyada. 

 

(Şeirin ardını öz-özünə oxuyur və sonuncu misranı ucadan elə 
deyir ki, səsi titrəyir) 

 

Bədbəxt bu dünyada tək yaşıyandır!»  
 

(Qəniyə) 
 

Bu yaxşı imkandır, gözəl imkandır!  
Ona dərs verməyin vaxtı çatıbdır! 
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Q ə n i  
 

O görmür zamanı, sanki yatıbdır.  
İndi hər nə yazsaq yapışar ona. 
Bu dəfə bir yanğı sallıq canına  
Tüstüsü illərlə çıxar başından! 

 

S ə f ə r  
(kağız-qələm götürərək) 

 

Yaxşı, gəl başlayaq, bizimdir meydan!  
(Hər üçü özündən məmnun) 

 

PƏRDƏ 
 
 

ÜÇÜNCÜ ŞƏKİL 
 

(pərdə açılarkən) 
 

M ü ş f i q i n  s ə s i  
 

«Cahan fikrimizlə süslənəcəkdir.  
Hər zaman nəğməmiz səslənəcəkdir.  
Bu dünya mehriban qucağımızda  
Şən bir çocuq kimi bəslənəcəkdir.» 

 
Bayıl. Neft mədənlərində fəhlə klubu. Axşamdır. Uzaqda buruqlar və boz 

təpələr görünür. Fəhlələr və özfəaliyyət dərnəyinin üzvləri. 
 

Q u r b a n  
 

Bu Müşfiq harada qaldı görəsən? 
 

S ü b h a n  
 

Darıxdın deyəsən? 
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Q u r b a n  
 

Elədir ki var. 
 

S ü b h a n  
 

Onu yaman sevir bizim cavanlar. 
 

Q u r b a n  
 

Deyərlər, bağlıdır hörmət hörmətə,  
O özü layiqdir bu məhəbbətə. 

 

(gənc fəhləyə) 
Sizə verməyib ki, təzə tapşırıq? 

 

V a s i l i  
 

Sabirdən bir səhnə hazırlamışıq.  
 

Q u r b a n  
 

Çağırın səhnəyə aktyorları,  
O gəlincə sizi dinləyək, barı. 

 
Hamı kənara çəkilir. İki aktyor-fəhlə bir kəndlini sürüyə-sürüyə  

səhnəyə gətirirlər. Müşfıq gəlir və dayanıb baxır. 
 

B i r i n c i  f ə h l ə  
(molla libasında) 

 

Görürsənmi bu nakəslər indi bizi salmır saya,  
İtib gedib, üzlərində qalmayıbdı abır-həya. 

 

S ü b h a n  
(ağa libasında, yanındakı nökərə) 

 

Elə vur, vur ki onu, hərzəvü-hədyan deməsin!  
Özünə bir daha bu heyvərə, insan deməsin! 
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(Kəndlini döyürlər) 
 

Vur, vur ki, gətirməyibdir arpa! 
 

K ə n d l i  
 

İnsan dözəməz bu şarpa-şurpa! 
 

A ğ a  
 

Vur, vur ki, nə yağ verib, nə qaymaq! 
 

K ə n d l i  
 

Vurma ki, deyil inəklərim sağ! 
 

A ğ a  
 

Məşrutə bunu xərab edibdir! 
 

K ə n d l i  
 

Zülmün məni dilkəbab edibdir! 
 

A ğ a  
 

Hürriyyət edib bu şumu gümrah! 
 

K ə n d l i  
 

Fəryada yetiş, amandır, Allah! 
 

(Kəndli əldən düşüb zarıyır) 
 

A ğ a  
 

Dinmə! 
 

K ə n d l i  
 

Mütiyəm, kəsərəm sözlərim. 
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A ğ a  
Görmə! 

 
K ə n d l i  

 

Baş üstə, yumaram gözlərim. 
 

A ğ a  
 
Bir söz eşitmə! 

 
K ə n d l i  

 
Qulağım bağlaram. 

 
A ğ a  

 
Gülmə! 

 
K ə n d l i  

 
Pəkey, şamü-səhər ağlaram. 

 
A ğ a  

 
Qanma! 

 
K ə n d l i  

 
«Bacarmam! Məni məzur tut,  
Böyləcə təklifi-məhalı unut!..» 

 
Q u r b a n  

 
Yaxşı deyibdir! 
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M ü ş f i q  
(Səhnəyə gəlir) 

 

Böyük fırtınadır şüurda Sabir!  
Elə fırtına ki, qopar fikirdə.  
Bir dönüş yaradar düşüncələrdə. 

(fəhlələrə) 
 

Çox yaxşı, çox gözəl, razıyam, əhsən! 
 

Q u r b a n  
 

Ay Müşfiq, hardasan, nə gec gelmisən.  
 

(Görüşürlər) 
 

M ü ş f i q  
 

Necə keçirdiniz bugünkü günü? 
 

Q u r b a n  
 

İnsan ömrünü 
Şərəfli işlərə həsr eləyəndə 
Keçər toy-bayramtək ömür də, gün də. 

 

S ü b h a n  
 

Sənin kimi nikbin olsaydım əgər...  
 

M ü ş f i q  
 

Hər nikbin ürəkdə yaşar bir səhər,  
Elə bir səhər ki, nəsibi bahar. 

 

Q u r b a n  
 

Həyatı çox sevir nikbin adamlar,  
Acısı-şirini onlara baldır. 
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M ü ş f i q  
 

Acısız bir həyat şirin xəyaldır... 
 

M o l l a  M i r a ğ a  
(Gəlir) 

 
Bəsdi tovladığın bu yazıqları,  
Göydən başımıza daş tökər Tanrı!  
Az çıxarın xalqı dindən, imandan,  
Bir gün gözünüzü tutacaq Quran!.. 

 

M ü ş f i q  
 

Quran yox, həyatda sizin kimilər  
Qoymayıb zülmətdən göz aça ellər.  
Bağlanıb üzünə bütün qapılar.  
İndicə onların öz amalı var... 

 

M o l l a  M i r a ğ a  
 

Girsin gözünüzə o amalınız!  
 

(Hirsli gedir) 
 

Q u r b a n  
 

Xalqa əngəl olan bunlardır yalnız.  
 

M ü ş f i q  
 

Bunlar köhnəliyin caynaqlarıdır,  
Həyatı həmişə geriyə dartır.  
Fəqət qopmadadır əlləri ondan, 
Qatartək irəli şığıyır dövran.  
Sürət qatarıdır, bəli, bu həyat!  
Qüdrətin var isə bacar ona çat! 
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Q u r b a n  
 

O qədər yenilik baş verir gündə,  
Başqa aləm görür insan özündə... 

 
M ü ş f i q  

 

Dolanıb ömürdən neçə il keçər,  
Hər zəfər bu yerə təzə don biçər.  
Üz tutar bu elə, obaya sarı 
Bir gün Tərtər SES-in gur işıqları.  
Durar Mingəçevir Kürün önündə  
Nəhəng pəhləvantək əli belində.  
Kanallar çəkilər Milə, Muğana.  
Ölü səhraları gətirər cana.  
Vətən başdan-başa laləzar olar.  
Bu eldə nə qüssə, nə də qəm qalar! 

 

Q u r b a n  
 

Sizin necə böyük ürəyiniz var. 
Necə də işıqlı diləyiniz var! 
Hər söz ruha qanad, qola qüvvətdir! 

 

M ü ş f i q  
 

Bunlar xəyal deyil, bir həqiqətdir! 
 

(Hamı xoş bir xəyala dalır. Səhnə qaranlıqlaşır və uzağa işıq 
düşür. Süni gölün önündə SES və əzəmətli şəhərinin panoramı 

görünür. Müşfiqin fərəhli səsi yüksəlir.) 
 

«Eşidirəm adım,  
Hiss edirəm dadını  
İndidən damağımda. 
Gözəl heykəlin gəlir,  
Xəyal kimi yüksəlir,  
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Durur göz qabağımda.  
Ətirlənir güllərin,  
Sevdalı bülbüllərin  
Ötüşür can bağımda.  
...Dövlətinlə, varınla,  
Xoşbəxt dalğalarınla  
Gəl, ey Mingəçevir, gəl!  
Ey işıqlı dövr, gəl!» 

 
İşıq sönür, səhnə yenidən işıqlanır. 

Əvvəlki vəziyyət. 
 

S ü b h a n  
 

Elə gəlir hər təzə gün,  
Görürsən ki, arzun, eşqin  
Tamam təzə don geyinir.  
Hər bir hünər, hər zəfərlə  
Könül gülür, qəlb sevinir. 

 

M ü ş f i q  
(fərəhlə) 

 

«Hələ bunlar nədir ki... 
Mənim könlüm deyir ki, 
Böyük günlər, şanlı günlər, şən günlər, 
Yoluna düşən günlər 
Hələ qarşımızdadır!..» 

 

Q u r b a n  
(İftixarla əlini Müşfiqin çiynində qoyur) 

 

Ana yurdun Müşfiqisən,  
Şeir-sənət aşiqisən... 

 

(Vasili gəlir və Müşfiqə salam verir) 
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M ü ş f i q  
 

Vasili, əzizim, xoş gördük səni. 
 

V a s i l i  
 

Xoş gördük, müəllim, əfv edin məni,  
Çoxdandır baş çəkə bilmirəm sizə. 

 

M ü ş f i q  
 

İşlərin necədir, de, nə var təzə? 
 

V a s i l i  
 

Sağ olun, bitirdim bu il məktəbi.  
Sizə minnətdardır bir fəhlə qəlbi. 

 

M ü ş f i q  
 

Mən çox şadam, indi demək,  
Olar səni təbrik edək. 

 

V a s i l i  
 

«Qaya»nı jurnalda oxudum dünən,  
Ürəyim dözmədi, ağladım da mən.  
Uşaqlıq günlərim düşdü yadıma...  
İndi sevinirəm öz həyatıma.  
O vaxt siz rastıma çıxmasaydınız,  
Mənim də həyatım, yəqin ki yalnız  
Olardı Mişkanın... 

 

M ü ş f i q  
 

Dostum, sənin bu xoş günün  
İftixardır mənim üçün! 
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Hamının diqqəti onlardadır. Müşfiq Vasilini mənalı-mənalı süzür.  
Bu vaxt səhnənin bu hissəsi qaranlıqlaşır və o biri hissəsi işıqlanır. «Qız qalası»nın yanında  

bir neçə səfil uşaq çalıb-oynayır. Ötüb-keçənlər dayanıb baxır və papağını uzadan  
uşağa pul atırlar. Müşfiq gəlir və üz-gözündə acı təbəssüm dayanıb onlara tamaşa edir. 

 

V a s i l i  
(oxuyur) 

 
Olmadı heç bizi  
Hiss edən,  
Bəxtimiz yoğruldu  
Qüssədən.  
Avarayıq, avara.  
Ömür kəm, gün qara. 

 

M ü ş f i q  
(Ona yaxınlaşır) 

 
Dayan!  
Adın nədir? 

 
V a s i l i  

 

Mənim? 
Qəribə adamsan,  
Mən nə bilim?  
Yüz cürə çağırır  
Uşaqlar adımı,  
Deyim mən hansını? 

 

M ü ş f i q  
 

Birini. 
Tanıyım 
Bu adla mən səni. 
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V a s i l i  
 

Mənim məşhur adım    
Kot Vaskadır! 

 

M ü ş f i q  
 

Nə, Kot Vaska? 
 

V a s i l i  
 

Hə... həri!.. 
 

M ü ş f i q  
 

Deməli, Vasili?  
 

(Uşaqlar Müşfiqin dövrəsinə toplaşırlar) 
 

V a s i l i  
 

Siz kimsiniz? 
 

M ü ş f i q  
 

Mən, müəllim. 
Çox sevirəm uşaqları... 

 

V a s i l i  
 

Yalan danışmayım, barı.  
Olmayıbdır bizi sevən. 

 

M ü ş f i q  
 

Səhvsən. 
De görüm bir, 
Heç məktəbdə olmusanmı? 
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V a s i l i  
 

Oxusaydı əgər hamı  
Olardımı məktəbdə yer? 

 

B i r i n c i  o ğ l a n  
 

Əyni-başı köhnə, cırıq,  
Ayaqyalın, başıaçıq  
Bizi ora  
Qoyarlarmı? 

 

M ü ş f i q  
 

İstəsəniz 
düzəldərik 
Sizi də uşaq evinə, 
Çıxarsınız bir xoş günə. 
Təzə paltar geyərsiniz, 
Məktəbə də gedərsiniz. 

 

V a s i l i  
 

Sözün düzü, 
Bir gün bizi 
Milis tutub aparmışdı. 
Qaçdıq ordan, 
Sonra olduq çox peşiman. 
Axı, başlı-başına biz 
Yaşamağa alışmışıq. 

 

M ü ş f i q  
 

Yox, bu cürə yaşamağın  
Vaxtı çoxdan keçib artıq.  
İndi heç kəs  
Özbaşına qala bilməz.  
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Əgər ki, siz  
Mən deyəni eşitsəniz, 
Yaxşı təlim-təhsil alıb,  
Böyüyüb boy atarsınız. 
Arzunuza çatarsınız.  
Hə, uşaqlar nə deyirsiz?        

 
(Uşaqlar bir-birinin üzünə baxırlar) 

 

V a s i l i  
 

Razıyıq biz!.. 
 

M ü ş f i q  
 

Onda gedək!.. 
 

Sevinclə gedirlər. İşıq sönür və yenidən yanır. 
Əvvəlki vəziyyət. 

 
M ü ş f i q  

 

Afərin, Vasili. 
Yaxşı qurtarmısan demək məktəbi! 
Söylə, hansı peşə yatır könlünə? 

 

V a s i l i  
 

Məsləhət sizindir.  
 

M ü ş f i q  
 

Nə deyim sənə. 
İndi hər sənətə ehtiyac çoxdur. 
Hansını bəyənsən, heç sözüm yoxdur. 

 

V a s i l i  
 

Mühəndisliyədir həvəsim ancaq. 
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Q u r b a n  
 

Bağ salmaq istəyən bağban olacaq. 
 

V a s i l i  
 

Bu sərv buruqlara baxdıqca hər dəm,  
Özüm də bir buruq olmaq istərəm. 

 

Q u r b a n  
 

Sənin bu arzuna, eşqinə alqış,  
Seçdiyin sənətdən ürəklə yapış! 

 

M ü ş f i q  
 

«Gözəldir bir uca əməl bəsləyib,  
Bu əməl uğrunda qan-tərə batmaq.  
Gözəldir günəşi, ayı səsləyib  
Onları da bizim dəstəyə qatmaq.  
Dövranla əl-ələ vermək yaxşıdır,  
Hər bağdan bir çiçək dərmək yaxşıdır». 

 

Q u r b a n  
 

Sirli dəfinədir bu torpaq, bu yer,  
Onun qıfılım açan gərəkdir!  
Alim-mühəndisi çox olan diyar,  
Dünyanı yenidən yaradar, qurar.  
Aləmə nur yağar əməllərindən... 

 
M ü ş f i q  
(fəhlələrə) 

 
Sizə bir hədiyyə gətirmişəm mən...  

 
(Gedir. Ümumi sevinc və həyəcan. Qəni gəlir) 
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Q ə n i  
 

Salam, fəhlə dostlar! 
 

S ü b h a n  
 

Əleykəssalam. 
 

Q ə n i  
 

İndi qəzetlər də sizdən yazırlar. 
 

Q u r b a n  
(kinayəli) 

 

Yazarlar, yazarlar, onlara nə var,  
Olanı-olmazı şişirdib bəzən  
Filə döndərirlər milçəyi qəsdən. 

 
Q ə n i  
(sərt) 

 

Fəhlə əməyidir ruh verən bizə. 
 

(fəhlələrə) 
 

Şeir də yazmışam şərəfinizə! 
 

(Oxuyur) 
Hey, hey!.. 
Gözünüzə eynək taxın!  
Axın-axın, 
Mədənə yaxın gəlin, yaxın!  
Dəstə-dəstə gəlin, gəlin!  
Burada çalışın, yüksəlin. 
Buruqlar ucaldın  
Buxtada, quruda,  
Dəmir ürəkləriniz,  
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Polad biləkləriniz  
Rövnəq versin bu yurda! 

 
(Qürurla fəhlələri süzür) 

 
Hə, necədir? 
Səslər 
Mərhəba! 

 

V a s i l i  
 

Əhsən! 
 

S ü b h a n  
(İrəli gəlir) 

 

Heyif ki şerin bir az dayazdır.  
Fəhlə həyatını gərək biləsən.  
Müşfiqtək yazasan... 

 

Q ə n i  
 

Nə, Müşfıq?! 
Onun sözlərində yenilik azdır. 
O, göylər şairi bir eşqbazdır! 

 
Q u r b a n  

 

Sən nə danışırsan, onun hər sözü  
Hünərə, zəfərə səsləyir bizi! 

 

(Müşfiq əlində tar gəlir) 
 

M ü ş f i q  
 

Bay, Qəni, sən hara, buralar hara?  
Mədən yaraşarmı bu pal-paltara?! 
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Q ə n i  
(kinayəli) 

 

İş təkcə mədənə gəlməkdə deyil,  
Ondan yaxşı əsər yazmaqdadır, bil! 

 

M ü ş f i q  
(kinayə ilə) 

 

«Şairə ilhamdan maya gərəkdir!  
Anasız çocuğa dayə gərəkdir! 
Şairəm söyləyir yerindən duran, 
Adamın üzündə həya gərəkdir!» 

 

(Gülüş. Qəni pərt olur. Birdən gözü Müşfiqin  
əlindəki tara sataşır) 

 

Q ə n i  
 

Bu tardan 
Hələ sən 
əl çəkməmisən? 

 
M ü ş f i q  

 

Mən onsuz keçinə bilmərəm heç vaxt,  
Quş uça bilərmi, olmasa qanad?! 

 

Q ə n i  
 

Deyən unutmusan o günkü günü?  
 

M ü ş f i q  
 

Verər haqq-ədalət bir gün hökmünü,  
Eşqidir, ruhudur bu tar millətin.  
Bil, əti dırnaqdan ayırmaq çətin! 

 

(ağır sükut) 



 635 

O köhnə dünyanı uçurduqsa da,  
Bu yeni dünyanı biz qurduqsa da,  
Ancaq işimizdə var elə nöqsan,  
Onu bağışlamaz bizə heç zaman  
Nə Vətən, nə də xalq, inanın buna!  
Rəvamı toxunmaq elin ruhuna! 

 

Q u r b a n  
 

Həsrətli olana təsəlli verən,  
Möhnətli olana sevinc gətirən  
Bu tar niyə birdən yaramaz olsun?  
Nə üçün köhnələn muğam, saz olsun?  
Mən bu suallara tapmıram cavab! 

 

M ü ş f i q  
 

Heyif ki, hələ də bizim inqilab  
Bir çox adamlara heç aydın deyil.  
Hələ bəziləri acıqca deyir  
İnqilab – keçmişdən nə qalıb bizə  
Məhv edib atmaqdır onu dənizə. 

 

Q u r b a n  
 

Belə üzdəniraq yenilikçilər  
Eldə yaxşı nə var doğrayar, biçər. 

 

M ü ş f i q  
 

Torpağa bir şitil basdırmayan kəs  
Bar verən ağacın qədrini bilməz. 

 

Q ə n i  
 

Tar başdan-ayağa qüssədir, qəmdir,  
Bu gün ölkəmizdə başqa aləmdir! 
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M ü ş f i q  
 

Tarı köhnəliyin qalığı sanmaq – 
Elin sənətini danmaqdır, ancaq! 

 

Q ə n i  
 

Yaxşı, yedirərlər sənə sözünü!  
 

M ü ş f i q  
 

Riyalar yuyamaz haqqın izini! 
 

(Qəni hirsli gedir. Müşfiq onun arxasınca) 
 

Göylərin günəşi, ulduzu, ayı 
Heç zaman heç yerdə sönməyəcəkdir! 
Olsa da Vətənin beş-on bədxahı, 
Tarix öz yolundan dönməyəcəkdir! 

 

S ü b h a n  
 

Ay Müşfiq, bir dindir yenə o tarı,  
Ovutsun qəlbləri xoş sədaları! 

 
Müşfiq«Yetim segah» çalır, onun həzin ürək pıçıltıları eşidilir. 

 

M ü ş f i q  
 

«Oxu, tar, oxu, tar, 
Səni kim unutar? 
Ey geniş kütlənin acısı, şərbəti – 
Alovlu sənəti!..» 

 
Tarın sədaları altında səhnənin bu hissəsi qaranlıqlaşır və  

o biri hissəsi işıqlanır. Müşfiqin xəyalında bir neçə gün bundan  
əvvəlki yığıncaq canlanır. 
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S ə f ə r  
 

Ölkəmiz  
böyük yüksəlişə  
qoyubdur qədəm.  
İndi  
təpədən-dırnağa 

dəyişir aləm.  
Belə bir zamanda 

muğamla,  
Bu ahu-fəğanla 

keçinmək yaramaz!  
Əsrin gur səsinə 

 səs verməz 
bu tar-saz!  

Belə bir dövrdə  
Bu elə  
Orkestr, caz gərəkdir,  
Şən avaz gərəkdir! 

 
S ə s l ə r  

 
Doğrudur, əhsən! 
 

(Əl çalırlar) 
 

Q ə n i  
 

Sizinlə razıyam mən də ürəkdən.  
Şeir də yazmışam bu haqda hələ. 

 

S ə f ə r  
 

Şeirini söylə. 
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Q ə n i  
 

Şən illərdən bəri  
İnlədin bu qədər, 
Kəs yetər...  
İndi caz əsridir,  
Şən avaz əsridir... 
Bu həzin havalar,  
Qəlbləri dağlayar, 
Sus tar!  
Səni öz yolunda 
Keçmişin qalığı 
Sanmada proletar. 
Sus tar!  

 

S ə f ə r  
 

Alqış!.. 
Çəkil köhnə dünyanın  
Köhnə mədəniyyəti,  
Köhnə şeri, sənəti!  
Yetər, geri çəkməyin,  
Çəkməyin bu milləti! 

 

(Əl çalırlar. Müşfiq həyəcanla irəli gəlir) 
 

M ü ş f i q  
 

Dayanın!..  
Ey bu gün 

dünəni lazımsız sananlar! 
Minillik şeri, sənəti dananlar, 
Dayanın!.. 

(sükut) 
Könüllər nəğməsi muğamım, 
Bu tapım, 
Bu sazım, 
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Bu eşqim, avazım, 
Coşdurub ilhamı, 
Gəzmirmi dünyanı? – 
Heyrətə salmırmı 
Həm Qərbi, həm Şərqi? 
Sevmirmi onları 
Söz-sənət aşiqi? 

 

(heyrət, sükut) 
 

Ey Sabir qeyrətli,  
Füzuli qüdrətli,  
Əbədi şerim, sənətim,  
Sən indən belə də  
Ellərə bel bağla,  
Sellərtək coş, çağla!..  
Əsrin gur səsini  
Əks etdir özündə.  
Hər yeni sözündə  
Yerlərim dil açsın.  
Göylərim gül açsın!  
Oxu tar, çağla saz!  
Susma, ey muğamım!  
Hayınla,  
Qıyınla, 
Silkələ ən uca dağları,  
Coşdur irmaqları!  
Qoy qalxsın tufanlar,  
Dağılsın dumanlar!  
Nurlansın yollarım,  
Güclənsin qollarım,  
Şığıyım irəli!  
Ardınca sabaha 
Harayla bu eli!  
Azadlıq eşqiylə  
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Yaşasın, ucalsın millətim,  
Şerim, sənətim!..  
İmzamız parlasın  
İmzalar içində!.. 

(iğtişaş) 
Q ə n i  

 

Millətçi fikirdir bu fikir səndə... 
 

S ə s l ə r  
 

Qızıl kimi sözdür, doğrudur, düzdür! 
 

B i r  n ə f ə r  
(Qənini yaxalayıb) 

 

Bizim muğamımız, de, niyə pisdir?  
(iğtişaş) 
S ə f ə r  

(hiddətlə) 
 

Sən, demək, köhnəlik tərəfdarısan?  
 

M ü ş f i q  
 

Babalar yaradan sənət heç zaman 
Nə köhnələ bilər, 
Nə ölə bilər. 
Əksinə, gün-gündən o cavanlaşar, 
Gündə yeni üfüq fəth edib yaşar! 

 

S ə f ə r  
 

Xeyr, o yaşaya bilməz bir daha,  
Açıq gözlə baxaq gərək sabaha.  
İndi gecə-gündüz çalışırıq biz,  
Köhnəlik donundan çıxsın elimiz! 
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M ü ş f i q  
 

Xalqın yaratdığı hər canlı sənət  
Ona göstəribsə illərlə xidmət,  
O yenə yarayar elin işinə,  
Güc verər zamanın hər gərdişinə!  
Xalqın ruhu olan telli sazla, tar  
Dursa pianoyla yanaşı nolar? 

 

(ümumi həyəcan) 
 

S ə f ə r  
 

Özbaşına olsa sənin kimilər!..  
 

M ü ş f i q  
 

Elin şərbətinə kim qatsa zəhər,  
Bir gün özü içər! 

 
S ə f ə r  

 
Yaxşı baxarıq!.. 

 
Tarın sədaları altında həmin guşə qaranlıqlaşır və  

səhnə yenidən işıqlanır. Əvvəlki vəziyyət. 
 

M ü ş f i q  
 

İnqilab oyadan, zaman qaldıran  
Bu xalqın gözləri açılıb indi.  
O seçir yaxşıca ağı qaradan. 

 

(Qurbana) 
 

Bir xalq ki, yüksəliş atına mindi 
Ona nəhayətsiz yollar göstərin, 
Ona çıxılmamış yoxuşlar verin, 
O aşar ən çətin aşırımları! 
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(hamıya) 

 
Elin telli sazı, sədəfli tarı 
Qoy öndə gurlayan zəng səsi olsun! 
Həyat sellər kimi axsın, durulsun! 

V a s i l i  
(Həyəcanlı daxil olur) 

 

Təzə mədəndəki çən partlayıb,  
Alov yeri-göyü ağzına alıb! 

 

Q u r b a n  
 

Siz bir işə baxın, yenə xəyanət!  
 

S ü b h a n  
 

Bu ki cinayətdir, əsil cinayət!  
Yoldaşlar! Yanğını tezcə söndürək!  
O başqa mədənə keçməsin gərək! 

 
Fəhlələr hərəkətə gəlir. Həyəcanlı musiqi sədaları altında səhnə  

qaranhqlaşır və uzağa işıq düşür. Gecə qaranlığında yanmaqda olan  
mədən mənzərəsi görünür. Yanğını söndürmək üçün yanğınsöndürənlər  

və fəhlələr böyük səy göstərirlər. Bu vaxt qəflətən güllə açılır.  
İşıq küncdə Molla Mirağanın üzünə düşür. O, bir də atəş açır və qaranlıqda 

yoxa çıxır. İşıq Müşfiqin qucağına yıxılan Qurbanı göstərir. 
 

M ü ş f i q   
(çılğın) 

 

Bu da bir cinayət, yeni xəyanət!  
Mənə yönəlmişdi deyəsən bu qəsd! 

 

Q u r b a n  
(əli sinəsində kəsik-kəsik) 

 

Sənə tuşlamışdı namərd gülləni,  
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Xəbərdar eyləyə bilmədim səni.  
 

(Əli ilə Molla Mirağa qaçan tərəfi göstərir) 
 

Onu tez haqlayın , qaçıb getməsin...          
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M ü ş f i q  
 

Gərək cinayətin izi itməsin! 
 

(Bir neçə fəhlə qaranlıqda gözdən itir. Yanan çən söndürülür. 
Səhnə xeyli işıqlanır. Yanğınsöndürənlər his-pasa batmış halda 

səhnəyə daxil olur və Qurbanı yaralı görürlər) 
 

S ü b h a n  
 

Ah, Qurban, qardaşım, yaran ağırdır? 
 

Q u r b a n  
 

Hələ yaşamağa gümanım vardır... 
 

Qurbanı aparırlar. Müşfıq bir anlığa səhnədə tək qalır. 
O, son dərəcə fıkirli, kədərlidir. 

 

M ü ş f i q  
 

Hər igid bir şimşək,  
Buluddan qorxmaz.  
Yandırıb-yaxmasa zülməti, çaxmaz.  
Qurbana qəsd etdi o mərdimazar,  
Hələ başımızda çox macəra var! 

 
Uzağa işıq düşür. Səfərin daz başı görünür. 

 
S ə f ə r i n  s ə s i  

 

Özbaşına olsa sənin kimilər...  
 

M ü ş f i q i n  s ə s i  
 

Elin şərbətinə kim qatsa zəhər!  
Bir gün özü içər! 
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S ə f ə r i n  s ə s i  
 

Yaxşı, baxarıq!.. 
 

(Müşfiq dərin düşüncələr içində var-gəl edir) 
 

M ü ş f i q i n  s ə s i  
 

«Ah, mən gündən-günə bu gözəlləşən  
İşıqlı dünyadan necə əl çəkim?  
Bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən  
Dostdan, aşinadan necə əl çəkim? 
 
Qarşımda dalğalı dərin bir ümman,  
Ümmanı sarsıdır bir acı tufan.  
Bəyaz köpükləri bir çiçək yanan  
Şeirdən, xülyadan necə əl çəkim? 
 
Xəzan acısına edib təhəmmül,  
Gülün kölgəsində ötəndə bülbül  
Həyat, həyat! – deyə çırpınır, könül,  
Könüldən, sevdadan necə əl çəkim?» 
 

Sübhan, Vasili və fəhlələr Molla Mirağanı və  
Qənini eli-qolu bağlı halda gətirirlər. 

Hamı pərişandır. 
 

P Ə R D Ə  
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DÖRDÜNCÜ ŞƏKİL 
 

(pərdə açılarkən)      
 

M ü ş f i q i n  s ə s i  
 

«Mən gəncəm, bilirəm, istiqbalım var,  
Hələ bədr olmamış bir hilalım var.  
Yelkənim açılır, qara yel, əsmə!  
Mənim bu dəryada bir sandalım var». 

 
Müşfiqgilin evi. Səhərdir. Küçəyə açılan pəncərə önündə yazı masası,  

sağ tərəfdə kitab dolabı, sol tərəfdə isə divan vardır. Müşfiq bərk məşğuldur.  
O, təzəcə yazdığı şəri diqqətlə nəzərdən keçirir. 

 
M ü ş f i q i n  s ə s i  

 

Bir xoş gündə, xoş anda  
Qoynunda doğulanda  
Arzum bu oldu mənim:  
Yağış kimi ələnim,  
Şəfəq kimi çilənim  
Baharına, qışına.  
Məhəbbətdən yoğrulum,  
Cani dildən yapılım 
Torpağına daşına, 
Tapım şərəf-şan, vətən! 
Yandırım bəxt şamını  
Görüm ehtişamını, 
Olum alişan, vətən! 
 

Sonra vərəqləri yığıb qovluğa qoyur.  
Nə fikirləşirsə, üst-üstə yığılmış qəzetlərdən birini götürüb  

oxuyur və oxuduqca qanı bərk qaralır. 
 
 

 



 647 

M ü ş f i q  
 

Axı heç belə də haqsızlıq olar?!  
Bu cür qəlbiqara, xəbis adamlar  
Həyatda özünə necə yer tapır?  
Hər ötüb-keçəni köpəktək qapır... 

 
Durub var-gəl edir, sanki müşkül bir suala cavab axtarır.  

Bu vaxt qapının zəngi çalınır və gedib açır.  
Səfər daxil olur və salam verir. 

 

S ə f ə r  
 

Bilirəm siz məni gözləmirdiniz. 
 

M ü ş f i q  
 

Daim açıq olub qapımız bizim… 
 

S ə f ə r  
 

Buna yox sözüm... 
 

(sükut) 
 

Üzünüzə demək olmasın, dünən 
Təzə şeirinizi oxumuşam mən. 
Çox xoşuma gəlib... 
Hər bir fikriniz, 
Elə bil yaranır zamanla əkiz... 

 

M ü ş f i q  
 

Təşəkkür edirəm...  
 

S ə f ə r  
 

Təşəkkür niyə? 
Gəlməmişəm sənə tərif deməyə. 
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(sükut) 
 

Açıq deməliyəm bu sözü, fəqət,  
Xoşuma gəlmədi o günkü söhbət.  
Təəssüf edirəm bir şeyə, düzü, 
Yaxşı anlamırıq bir-birimizi. 

 
M ü ş f i q  
(mənalı) 

 

Bu dünyanın işi belədir, müdam  
Bir-birini başa düşmür çox adam... 

 

S ə f ə r  
 

Yenə mübahisə etməyək bu gün,  
Hər şeyi yaxşıca görürsən özün.  
Bu dövran necə də dəyişir, dönür,  
Gündə hər şey təzə dona bürünür. 
Gərək yaxşı baxaq bu olaylara. 

 

M ü ş f i q  
(kinayəlı) 

 

Yerini səhv salır ağ ilə qara?  
 

S ə f ə r  
 

Zamanın hər hökmü qanundur bizə,  
Odur vüsət verən hər işimizə.  
Biz də ayaqlaşaq onunla gərək,  
Xalqa arxa duraq, kömək göstərək. 

 

M ü ş f i q  
 

Deməli, xor baxaq milli sənətə,  
Xalqın yaratdığı mədəniyyətə?  
Tör-töküntü yığaq yad süfrəsindən? 
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S ə f ə r  
 

Eşit bu sözümü, unutma ki sən 
Bu cürə düşünən tək mən deyiləm!.. 
Bizə nə söyləyər bu dünya-aləm? 

 
M ü ş f i q  

 

Hörmət bəsləyirik hər bir millətə,  
Hər eldə yaranan milli sənətə. 
Yaxşını öyrənib biz yaxşılardan, – 
Yaxına qoymarıq pisi heç zaman! 

 

S ə f ə r  
 

Sən bu həqiqəti çıxarma yaddan: 
Coşqun selə bənzər bu yeni dövran. 
O coşub-daşdıqca 
Köhnə hər nə var 
Bu eldən-obadan silib aparar! 
Məncə, dərk etməyə bu həqiqəti 
Çatmır təcrübəniz... 

 

M ü ş f i q  
 

Biz bu söhbəti... 
 

S ə f ə r  
 

Bir de, nə deyirsən qara çadraya,  
O ləkə deyilmi yeni dünyaya? 

 

M ü ş f i q  
 

Əsrlərdən bəri o qara çadra  
Üzdə ləkə olub, ürəkdə yara... 

 

S ə f ə r  
 

Demək, istəmirsən o çadranı sən? 
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M ü ş f i q  
 

Bülbül xoşlanarmı qara qəfəsdən?! 
 

S ə f ə r  
 

O tükləri biz-biz çoban papağı  
Deyilmi keçmişdən qalma göz dağı? 

 

M ü ş f i q  
 

Onu öz başına çoxu qoyubdur,  
Çoxuna bəllidir onun vəfası.  
O kişi başında qeyrət olubdur,  
Nakişi başında töhmət yuvası! 

 

(sükut) 
 

S ə f ə r  
 

Daha ehtiyac yox bir ayrı sözə...  
Başqa bir məqsədlə gəlmişəm sizə. 

 

(Cibindən bir məktub çıxarıb Müşfiqə verir.  
Müşfiq oxuyur və qanı qaralır) 

 

Onu hər kim yazıb, 
Fərqi yox qəti. 
Biz bilmək istərdik bir həqiqəti: 
Belə bir təşkilat mövcudsa əgər, 
Onu nə məqsədlə təşkil ediblər? 

 

(sükut) 
 

Adam sığışdıra bilmir ağlına – 
Sənintək şair də üzv olub ona... 
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M ü ş f i q  
 

Siz də inanırsız buna, deməli? 
 

S ə f ə r  
 

Çox şübhəli işdir bu iş, şübhəli...  
 

(sükut) 
 

M ü ş f i q  
 

Birdən soruşsalar sizdən: kiməm mən?  
Axı neyləmişəm? 
Nə üçün, nədən  
Bu qədər böhtana məruz qalmşam?  
«Gizli təşkilat»ın üzvü olmuşam? 

 

(Ağır sükut) 
 

Mən o insanam ki, o adamam ki, 
Silmişəm gözümün yaşını çoxdan!  
İşığa qovuşan elə odam ki, 
Atmışam zülmətin daşını çoxdan. 
Verib yeni dövran bu günü mənə.  
Çıxır elim-günüm indi ağ günə!  
Kimdim o vaxtacan? 
Deyim, sən də bil, –  
Küçədə kimsəsiz dolanan tifil… 

 
Müşfiqin həyəcanlı səsi altında səhnə qaranlıqlaşır  

və uzağa işıq düşür. Uçuq-çökük dağlı məhəlləsinin dalanları arası ilə  
cır-cındır içində bir uşaq ötüb-keçənlərin qadağına qaçır. 

 

M i k a y ı l  
 

Ay ağa, ey urus! 
Papiros, satıram, papiros!... 
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(Ötüb-keçənlərdən biri dayanıb  
papiros alır, uşaq sevinir) 

Ay ötən, ay keçən,  
Tum alın, tum məndən… 

 
Kimsə dayanıb tum alır. Uşaq sevinir. Səhnə qaranlıqlaşır  

və yenidən işıqlanır. Əvvəlki vəziyyət. 
 

M ü ş f i q  
 

Bir görün kim idim, kim olmuşam mən, 
Anadan təzədən doğulmuşam mən. 
Tutub əllərimdən qurtuluş mənim, 
Anamdır bu yeni quruluş mənim. 
Bu gün, bu saatçın ona borcluyam!  
Bu yeni həyatçın ona borcluyam! 
Xalqın müəllimi, şairiyəm mən! 
Bu halda siz deyin inciyəm nədən?  

 

(sükut) 
 

S ə f ə r  
 

Sizi anladım… 
Bu haqda fikrimiz eynidir bizim.  
Bu işi yoluna qoyaram özüm. 
Sən belə şeylərə fikir vermə heç.  

 

M ü ş f i q  
 

Həqiqət yerini tapacaq tez-gec! 
 

S ə f ə r  
 

Deyəsən çox yordu bu söhbət bizi.  
Bəlkə sən açasan ürəyimizi, 
Bir şeir oxuyasan. 
(saxta bir təbəssümlə) 
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Ondadır hünər.  
Daşa-torpağa da şeir can verər.  

 

(Əlindəki kitabı Müşfiqə verir) 
 

M ü ş f i q  
 

Nə deyirəm… 
 

(Kitabı alır və oxuyur) 
 

Öz ömrümü, həyatımı  
Ləyaqətlə yaşamaqçın  
Mən gəlmişəm bu dünyaya!  
Bir övladtək el yükünü  
Mətanətlə daşımaqçün  
Mən gəlmişəm bu dünyaya! 
Ürək istər, 
Ürək sevər 
Kiminçünsə oda düşüm, 
Əlim yansın. 
Ürək qıyar, 
Ürək qoyar 
El yolunda candan keçim, 
Bərk ayaqda 
Çoxu mənə arxalansın! 
Ürək qoymaz, 
Ürək qıymaz 
Göz kölgəli, 
Üz ləkəli 
Yaşayım mən! 
Kimin isə minnətini, 
Kimin isə töhmətini 
Özümə bir dərd eyləyim, 
Yük eyləyim, 
Öz çiynimdə daşıyım mən! 
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Ürək sevər, 
Ürək istər 
Ömür eyləsin 
Nəyi varsa ona qail, 
Alnı açıq, üzü gülər!.. 

 
S ə f ə r  
(mənalı) 

 
Həyat məramıdır, məncə, bu sözlər!  
Bu həvəs, bu inam, bu eşq ilə siz  
Hələ çox uzağa gedəcəksiniz!  
Unutmayın sizin dostunuzam mən.  
Dosta xətər yetməz dost əllərindən.  
Yaxşı, sağlıqla qal! 

 
(Müşfiqə əl uzadır) 

 
M ü ş f i q  

Sağ olun... 
 

Səfər gedir. Müşfiq fikirli-fikirli yazı masasına yaxınlaşır. 
 

M ü ş f i q  
 

Görəsən insanda neçə üz olar,  
Xalqdan nə istəyir belə adamlar?!  
Onların qəlbini kim anlayar, kim?  
Necə sadəlövhdür mənim ürəyim!.. 

 
Bu vaxt yan otağın qapısı açılır və Dilbər ev paltarında  

yuxulu və pəjmürdə bir halda daxil olur.  
Hiss olunur ki, o, hamilədir. 

 

D i l b ə r  
 

Bıy, sən evdəsən ki... sabahın xeyir... 
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M ü ş f i q   
(onu tutaraq) 

 

Nə olub, əzizim, bu nə deməkdir!  
 

D i l b ə r  
 

Bu gecə yuxumu yaman qatmışam,  
Gördüm ki, sən yoxsan, qəmə batmışam.  
Ancaq hamı şəndir, sanki bayramdır.  
Dünya sevinc dolu bir ehtişamdır.  
Mən isə hər şeyə biganə, yadam,  
Sınıb yol üstünə düşmüş qanadam.  
Mənə bir qurd gözlü riyakar baxır,  
Hər sözü qəlbimi yandırıb-yaxır... 

 
Dilbərin həyəcanlı səsi və musiqi sədaları altında səhnə qaranlıqlaşır və 

yenidən işıqlanır. Birinci şəkildəki səhnə. Ətrafdan şən musiqi səsləri gəlir. 
Əsgəri marş eşidilir. Geyimli-keçimli adamlar əllərində gül dəstəsi keçib 

gedirlər. Dilbər son dərəcə pəjmürdə evlərinə gedərkən Qəni gəlir. 
 

Q ə n i  
 

Dilbər... 
 

D i l b ə r  
(Dönüb baxır) 

 

Sənsən, Qəni? 
 

(Görüşürlər) 
 

Q ə n i  
 

Belə fikirlisən, qəmlisən nədən?  
 

D i l b ə r  
 

Müşfiq gedəndən 
Dost-tanış yamanca unudub məni. 
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Q ə n i  
(iztirabla) 

 

Qəmlənməyə dəyməz belə bir gündə,  
Bu fikir-xəyallar can qoymaz səndə... 

 

D i l b ə r  
 

Vardımı xalqını sevən onun tək?! 
 

Q ə n i  
 

Olub-keçənlərə nə yan, nə dərd çək.  
Rəva görməyirəm ondan ötrü sən  
Yaslı adamlartək ömür sürəsən. 

 

D i l b ə r  
(Tutulur) 

 

Xoşdur yolunda lap canımı versəm!..  
 

Q ə n i  
 

Qıymıram bürüsün üz-gözünü qəm.  
Bayram şənliyi var hər yanda indi,  
Hamı nümayişə, sahilə gedir.  
Sənsə... 

 

D i l b ə r  
 

Minnətdaram lütfünə görə,  
Sevincim Müşfiqlə getdi son kərə. 

 

Q ə n i  
 

İnsan həyatında hər cür iş olar,  
Səni bax, indi də sevən tapılar... 
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D i l b ə r  
(acıqlı) 

 

Bilmirəm dilindən necə var gəlir,  
Müşfiqə sevgimi bu aləm bilir... 

 

Q ə n i  
 

Daha olan olub, yoxdur o, artıq... 
 

D i l b ə r  
 

Tufanı qabaqdan hiss edən balıq  
Deməli, üzübdür daha dərinə. 

 

Q ə n i  
(iztirabla) 

 

Bu qədər əziyyət gəl vermə mənə.  
Dilbər, bilməlisən bir həqiqəti,  
Alma əlimizdən bu səadəti.  
Mən səni sevirdim hamıdan əvvəl,  
O mənim yolumda olmuşdu əngəl,  
Üzürdü canımı həsrət, intizar... 

 

D i l b ə r  
(hiddətlə) 

 

Qartal yuvasına heç bayquş qonar?!  
Görünmə gözümə, çəkil, get, alçaq! 

 
Q ə n i  

(sarsıntı ilə) 
 

Sənə yaxşılıqdı məqsədim ancaq!  
Sözünə fikir ver, neyləyim ki mən  
Çıxara bilmirəm səni qəlbimdən... 
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D i l b ə r  
(çılğın) 

 

Nifrətə layiqsən, nifrətə, eşit!  
Dərdimin üstünə dərd gətirmə, get! 

 

Q ə n i  
 

İstədim hər dərddən qurtarım səni,  
Dağıdım başından dumanı-çəni,  
Sən isə... 

 

(Gedir) 
 

D i l b ə r  
 

İtil get, binamus insan, 
Dağlar yerindədir, uçsa da tərlan! 

 
Skamyaya oturub əlləri ilə üzünü tutur və ağlayır.  

Bu vaxt kimsə Müşfiqin sözlərindən oxuyur.  
Dilbərin gözü önündə Müşfiq canlanır. 

 
M a h n ı  

 

«Bir dolu buludam uca göylərdə,  
Bu qara baxtımla bizim ellərdə.  
Sən neyçin ağlarsan mən duran yerdə?  
Dilbər, gözlərinin yaşına qurban!» 

 
D i l b ə r  

(çılğın) 
 

Bu onun nəğməsi, onun sözüdür! 
 

(Diqqət kəsilir) 
 

Aman! Yoxsa gələn onun özüdür!  



 659 

M a h n ı  
 

«Səni görmədən ölsəm,  
Xəzan olub tökülsəm  
Dadlı bahar çağımda,  
Sənsiz qara bağlasın,  
Bulud kimi ağlasın  
Daşım da, torpağım da!» 

 

D i l b ə r  
 

Yox, yox! Məni qoyub getmə, əzizim!  
Düşər qar-borana eşqimiz bizim! 

 

V a s i l i  
(Əlində qəzet həyəcanlı gəlir) 

 

Hanı Müşfiq? 
 

D i l b ə r  
 

Nə olub, Vasili? 
 

V a s i l i  
 

Tənqid eləyiblər yenə Müşfiqi. 
 

D i l b ə r  
 

Artıq nə fərqi... Onu da... 
 

V a s i l i  
 

Necə? 
Sən nə danışırsan? 
Bu, ola bilməz! 

 
Ağır sükut. Bu vaxt uzaqdan xorla nəğmə oxuyan  
məktəblilərin səsi eşidilir. Səs get-gedə yaxınlaşır. 
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D i l b ə r  
 

Qulaq ver, onunmu səsidir bu səs?  
(Məktəblilərin nəğməsi) 
«Cahan fıkrimizlə süslənəcəkdir,  
Hər zaman nəğməmiz səslənəcəkdir.  
Bu dünya mehriban qucağımızda  
Şən bir çocuq kimi bəslənəcəkdir» 

 

D i l b ə r  
 

Yaşadar şairi bu el, bu torpaq! 
 

V a s i 1 i  
 

«Kainat olduqca şeir olacaq!»  
 

D i l b ə r  
 

Gedək nümayişə, Müşfiq ordadır,  
Yenilməz, sarsılmaz şıralardadır!.. 

 
Səhnə qaranlıqlaşır və yeniden işıqlanır.  Əvvəlki vəziyyət. 

 

M ü ş f i q  
 

Gör nədən qorxursan, bu ki yuxudur.  
Yuxuda nə görsən tərsinə olur... 

 

(Dilbərə təskinlik verir) 
 

Səni qara basıb, boş şeydir bunlar,  
Hələ qarşıdadır gözəl dövranlar.  
Hər şeyi özünə dərd etmə bir də. 

 

(işarə ilə mənalı) 
 

Sabahın anası, 
Ana səbrdə, 
Dözümdə hamıdan üstün olmalı. 
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(ərklə) 
Mən səndə görməyim bir də bu halı. 

 
Hər ikisinin eyni açılır. Dilbər Müşfıqin əlindən tutub divana sarı çəkir. 

 

D i l b ə r  
 

Bir əməlli-başlı danışmadın sən,  
Gürcüstana dostluq səfərinizdən. 

 

M ü ş f i q 
 

Nolaydı görəydin o yerləri sən,  
O uca dağların mavi gözündən 
Bir işıq çəkilir şəhərə, kəndə.  
O başsız çayları salaraq bəndə  
Çəkib çıxarırlar yala, yamaca... 

 

D i l b ə r  
 

Orda baş verənə baxdın doyunca?  
 

M ü ş f i q  
 

Baxdın da sözdümü, qəlbdən vurulduq,  
Şota ellərində coşduq, durulduq.  
Gördük hər obada min hörmət, izzət.  
Məncə qardaşlıqdır ən böyük qüvvət! 

 

D i l b ə r  
 

Həmişə dost olub gürcülər bizə     
Ürəkdən yanıblar dərd-sərimizə... 

 

M ü ş f i q  
 

Bilsən necə gözəl şairləri var.  
Orda çox sevilir sənət, sənətkar.  
Bu səfər xoş ovqat bəxş etdi mənə,  
Ürəkdən vuruldum gürcü şerinə. 
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(Hər ikisi bir anlıq xəyala dalır. 
Hiss olunur ki, Müşfiq şeir üzərində düşünür) 

 
Eh, Dilbər, dövrümüz gözəl başlanır. 
Nurlu sabahımız gün kimi yanır 
Səma xəyalımın ənginliyində! 
Görünməz dumanlar dərinliyində 
Qəflətən batmasaq, 
Yüz yaşayarıq. 
Minillik bir ömrü biz yaşayarıq! 

 
D i l b ə r   

(eyhamı anlayaraq) 
 

Təki qarışmasın, dönməsin rüzgar,  
Bu yolda həm eniş, həm yoxuş olar. 

 

(Hər ikisinin qayğılı və dalğın baxışları bir-birinə dikilir) 
 

D i l b ə r  
 

Səbrli, dözümlü, iradəli ol! 
Ən şərəfli yoldur sən tutan bu yol! 

 

M ü ş f i q  
 

Başqa bir yol varmı dözməkdən ayrı?!  
Kabusa bənzəyən o buludları  
Dağıda bilməsək öz başımızdan  
Çıxıb məcrasından çay kimi dövran  
Hələ çox yurdları viran qoyacaq. 

 

D i l b ə r   
(təşvişlə) 

 

Rahat olacağıq, görən, biz nə vaxt?! 
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M ü ş f i q  
(gərgin) 

 

Əzizim, sən məndən olma nigaran, 
Qara yellər nə qoparar qayadan?! 
(Dilbərin saçım sığallayır) 
Öncədən hər şeyi duyur ürəyim.  
Oğlumuz olacaq deyir ürəyim... 
(Birdən susur. Elə bil ki, boğulur. Acı bir fəryadla) 
O günü görməsəm, 
Onu görməsəm, 
Sən onun adını qoyarsan Yalçın!  
Böyüyüb boy atar o körpə laçın,  
Hey çalıb çağırar könül tarımı,  
Yaşadar mənim də arzulanmı! 

 

D i l b ə r  
(şaşqın) 

 

Ay Müşfiq, bilmirəm bu hal nə haldır?  
Məndən söz gizləmə, de, hər nə vardır. 

 

M ü ş f i q  
(əlindəki qəzetə işarə ilə) 

 

Bir görə bilsəydin neyləyir bunlar,  
Ağa qara yaxır bəzi məlunlar. 

 

D i l b ə r  
(qəzetə baxaraq) 

 

Səndən nə istəyir, axı bu zalım? 
 

M ü ş f i q  
 

Özüm də bilmirəm... 
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D i l b ə r  
 

Pozulur halım... 
Yəqin, suyumuzu bulandıran var.  
Bir çarə tapmasaq, sonu pis olar.  
İndi ki belədir, sakit yaz-yarat,  
Baş qoşma onlara... 

 
M ü ş f i q  

 

Belədir həyat, 
Daha alışmışam, mən necə sönüm, 
Öz məslək yolumdan de, necə dönüm?  
Heyif ki, bu yolda çox qadalar var,  
Bizə şər-xətalar yeni tor qurar. 
Onları yandırıb-yıxmaq gərəkdir,  
Yeni zirvələrə qalxmaq gərəkdir! 

 

D i l b ə r  
 

Kaş dövran pozmasın iqtidarını!  
Çıxarsın bahara arzularmı! 

 
Qapının zəngi çalmır. Müşfıq gedib açır. Vasili əlində təzə qəzet  

daxil olur və hər ikisi ilə görüşür. 
 

V a s i l i  
(əlindəki qəzetə işarə ilə) 

 

«Səhər» poeması mükafat alıb.  
 

(Müşfiq alıb baxır) 
 

D i l b ə r  
 

Nə yaxşı, bu ki lap qiyamət olub!  
Xoş xəbər olasan səni, Vasili. 
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M ü ş f i q  
 

Sən gəldin Dilbərin açıldı eyni.  
 

D i l b ə r  
 

Bu gecə yuxuma girmişdin mənim.  
Qorxudan indi də əsir bədənim. 

 
V a s i l i  

 

Nə? Yuxu görmüsən?  
Gizləmə, danış! 

 

D i l b ə r  
 

Daha danışmağa halım qalmamış,  
Nə varsa Müşfiqə söylədim indi.  
O da gülüb mənə «boş şeydir» dedi. 

 

M ü ş f i q  
(qəzeti Dilbərə verərək) 

 

Alıb tərif məni öz qanadına  
Qaldırıb göylərin yeddi qatına. 

 

D i l b ə r  
 

Hər kimdir, sağ olsun onu yazanı,  
Kişi xeyirliyə açıb ağzını. 

 

M ü ş f i q   
(mənalı) 

 

Bir qəzetdə tərif, birində tənqid,  
Qəribə olubdur ədəbi mühit... 
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D i l b ə r  
 

Yaxşı ki, həyatda yaxşılar da var,  
Onlarsız adamın axırı nolar?! 

 

V a s i l i  
 

Bütün bədxahları kaş tutub bir-bir  
Əlinə-qoluna salasan zəncir,  
Atasan dənizə, suyun dibinə! 

 

D i l b ə r  
(Gülür) 

 

Gör bir nələr gəlir sənin qəlbinə.. 
 

M ü ş f i q  
 

Bir bahar selidir bizim bu həyat,  
Bizim hər birimiz bir dalğa-qanad,  
Uçuruq, qoşuruq irəliyə biz.  
Gül açıb güllənir əməllərimiz!  
Heyif, yolumuzda çox əngəllər var,  
Onlar kimi isə axardan qoyar.  
Qarşı dura bilməz axına, ancaq!  
Onları gur çaylar yuyub atacaq  
Elə bu gün-sabah öz məcrasından!  
O zaman insan 
Şahintək qorxusuz qanad çalacaq,  
Bütün bu kainat onun olacaq,  
O, yollar açacaq, ulduza, Aya!.. 

 
V a s i l i  

 
Kaş onda gələydik biz bu dünyaya!  
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M ü ş f i q  
 

Hər dövrün özünün, gözəlliyi var.  
Bu təzadlı günlər, bu sıçrayışlar  
Bəşər tarixində olmayıb heç vaxt.  
İnsanlar görməyib özünü xoşbəxt. 

 
D i l b ə r  

 

Bir-birindən gözəl gəldikcə günlər  
İnsan yaşadıqca yaşamaq istər.  
Buludlar keçdikcə başımız üstən  
Xəyal qanad alır arzu-həvəsdən... 

 
Qapının zəngi çalınır.  Müşfıq gedib açır.  

Qurbanla Sübhan əllərində gül dəstəsi daxil olurlar. 
 

S ü b h a n  
 

Mədəndə eşitdik bu xoş xəbəri,  
Gəldik təbrik edək ürəkdən səni! 

 

Q u r b a n  
(ucadan) 

 

Kaş bizim Müşfiqin hər yeni şeri  
Bu ana torpağı, doğma vətəni  
Bəzəsin, ucaltsın buruqlar kimi! 

 

V a s i l i  
 

Kaş Müşfiq ilhamı ilk bahar kimi  
Dalğalar yaratsın, sellər gətirsin.  
Sənət gülşənində güllər bitirsin! 

 
Müşfiqlə Dilbər onlara təşəkkür edirlər. 
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M ü ş f i q  
(Qurbana) 

 

Qardaşım, de, yaran ağrımır daha? 
 

Q u r b a n  
 

Yox, əşi, yaxşıyam, şükür Allaha. 
 

S ü b h a n  
(Müşfiqə) 

 

Sənə deyəcəyəm bir xoş xəbər də.  
Nə boyun olursan? 

 

M ü ş f i q  
 

Borcun Dilbərdə. 
Könlün nə istəyir, özün de, alsın. 

 

S ü b h a n  
 

Qoy Dilbər bacımız şam hazırlasın!  
Axşam gəlib yuyaq bu xəbərləri.  
Böyük qonaqlığa dəyər hər biri! 

 

D i l b ə r  
 

Eh, buna nə var ki, dedim bəlkə sən  
Bizdən bir at-dəvə istəyəcəksən! 

 
Gülüş. 

 

V a s i l i  
(Sübhana) 

 

Niyə oxu atıb, yayı gizlədin! 
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S ü b h a n  
(Müşfiqə) 

 

Sənin bədxahının, o nihilistin 
Paxırı açılıb, 
Xarabdır işi. 
Sən demə cilidə giribmiş «kişi»... 

 
M ü ş f i q  

 

Gözüm su içmirdi heç mənim ondan.  
Onda nə qəlb vardı, nə də ki vicdan. 
O günü mənimlə necə danışdı!  
(Başını bulayır) 
Məndən üzr istədi, mənlə barışdı.  
Az qalmışdı ona lap inanım mən.  
Adamda neçə üz olarmış görən?! 

 

Q u r b a n  
 

Bir qolçomaq imiş keçmişdə namərd,  
Qaçıb Dağıstana bir xeyli müddət  
Gizlində yaşayıb, bilən olmayıb.  
Ölümü haqqında şayiə yayıb.  
Sonra saxta sənəd keçirib ələ,  
Qayıdıb döyüşə gəlib bizimlə. 

 

M ü ş f i q  
(mənalı) 

 
Demək, boşa çıxdı yeni üsul da,  
Hər şey aydın oldu bu duru suda! 

 

(hamıya) 
 

Xalq günəş kimidir, ona xor baxan,  
Yanar atəşində onun bir zaman. 
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El kini dolutək yağar üstünə,  
Nifrəti sel kimi axar üstünə,  
İtirər izini eldən-obadan.  
Qalmaz bu dünyada ondan bir nişan!.. 

 

Q u r b a n  
 

Yenə şeir üstə köklənmisən sən.  
 

D i l b ə r  
 

Ay Müşfıq, nə olar, bir şeir desən! 
 

M ü ş f i q  
(iftixar hissi ilə) 

 

Həyata, zamana verib imtahan,  
Əməldən doymayan, işdən doymayan  
«İrəli, qəhrəman xalqım, irəli!  
Vaxtında qurtaraq böyük işləri.  
Yolun haqq yoludur, hər imkanın var,  
Aləmə nümunə bir dövranın var,  
O səni göylərə qaldıracaqdır,  
Dərin dəryalara daldıracaqdır.  
Yüksəl, yüksəl mənim şöhrətli ölkəm!  
Şeirdən, şairdən dövlətli ölkəm!..»  
Mənə bu gedişdə siz olun qanad! 

 

(hamıya) 
 

«Sevgim mübarizə, sevgilim həyat!» 
 

Hamının üz-gözündə coşqun bir ifadə. 
 

P Ə R D Ə  
 

1968-1972 
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SON SÖZ ƏVƏZİ  
 
 

ÖMRÜMÜN SAYILI,  
ANIMLI GÜNLƏRİNDƏN… 

 
Bunu demək, bəlkə də, artıqdır ki, şer ya yüksək 

məftunluğun, heyranlığın doğurduğu mənəvi nemətdir, ya da 
ağrı-acının sənət dilində ifadəsidir. Mənim ilkin poetik 
közərmələrim, təəssüflər olsun ki, ikinci yöndən, ağrı-acıdan, 
məyusluqdan qaynaqlanıb. Kəsəsi, bir sıra yaşıdlarım kimi mən 
də müharibə illərinin «uşağıyam». Gedər-gəlməzə ata yollayıb 
əvəzsiz itkilərimin müqabilində xəyalagəlməz dərəcədə böyük bir 
ümid qazanmışdım: atamın qara kağızı üstünə yığışıb ağlaşan 
qohum-əqrəbadan, «can-can» deyən yaxın-uzaqdan, hətta 
anamdan fərqli olaraq o böyük inamı itirmirdim: «qorxma, atan 
gələcək, saçlarına ata sığalı dəyəcək, arxalılar içində sənin də 
arxan olacaq!» 

 
Bu səs elə qüdrətliydi ki!  
Bu səs elə səfərbərediciydi ki!  
 

Gəl ki, arzularımın mənzilində o ümid fidanım göyərmirdi ki, 
göyərmirdi. Bu göyərtidən ilkin misralarım boy göstərib:  

 
Onun məktubumu saralmış kağız,  
Yoxsa xəzan görmuş bir çiçəkdir o?!  
Oxuyub yanıram odsuz-ocaqsız,  
Yox, yox, atəş dolu bir ürəkdir o!.. 

 
Dərd ötəri olsa, onun doğurduğu ağrılı ovqat da һaçansa 

ötüşür, uzaqlaşır, bəzən də tamam yaddan çıxıb gedir. Mənim ata 
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dərdim... günəşi batmış dünya dərdim... ötüşən dərddimi ki, ağrısı 
da ötüşsün?! Bir də gördüm һər kitabımda aparıcı mövzuya 
çevrildi bu dərd. Bəli, o qanlı-qadalı günlərin anılması, o ürək 
parçalayan ovqatın təzədən şerə gətirilməsi insan oğluna ağ 
günlərin qədrini bilmək, onun ömrünü uzatmaq üçün gərəkdir. 
Qışın dəһşətini xatırlamaq baһarın qədrini bilmək deməkdir. 

Düşdüyüm məһrumiyyətlər, çəkdiyim əzab-əziyyətlər dizimi 
bərkidib, çətin günlə qovğa eləməyə təpər verib. Һansı arzuma ki 
çatmadım, һansı köһlənim ki yarı yolda yoruldu, һansı toxumum 
ki cücərti vermədi – һamısının baisi o oldu – o dünyanı qurudan, 
arzu-istəkləri qısırlaşdıran müһaribə! 

Xalqımızın qədim yaşayış yurdlarından olan Dərəçiçək 
maһalının Təkəlik adlı kəndində işıqlıya göz açmışam. Deyirlər, 
nəslimiz bura һaçansa Borçalı maһalından gəlib. Nəymiş bu 
yerdəyişmənin səbəbi? Adını daşıdığım ulu babam Dərəçiçək 
dünyasını yaşayış üçün daһa münasib görüb. Bu verimli torpaq, 
bu keyvir kimi bulaqlar, bu ömrə ömür calayan yaylaqlar buranı 
bizimkilərə doğmalaşdırıb. Görünür, mənim Vətən istəyimin 
nəhayətsizliyi də oradan gəlib. Bura da, ora da, o biri yurd da 
bizim olub, mənim babamın olub.  

Sonra da... «lələ köçüb, yurdu qalıb». Nəslimizin arxasınca o 
yerlərdə yaxınlar-doğmalar kövrəlib: «Bədəllilər getdilər, yaman 
köçüb dağıldılar...» 

Atam odlu cəbһələrə yola düşəndə beş-altı aylıq uşaq 
olmuşam. Atalılar atalarına arxalananda, atalılar ata nəvazişi 
görəndə başa düşmüşəm ki, ailədə anadan başqa da bir ulu qüvvə 
varmış... 

Atamı odlu cəbһələr 1944-cü ildə udub. Anam һəm analıq 
borcunu, һəm atalıq borcunu, daһa sonra nənəlik və babalıq 
borcunu təkbaşına çəkmək məcburiyyətində qalıb. 

Müһaribədən sonra anam bizi götürüb Ağstafa rayonunun 
Kalininkənd kəndində yaşayan qoһumlarımızın yanına gəlib. Orta 
məktəbi burada bitirmişəm. Sonra M.F.Axundov adına APİ-nin 
rus dili və ədəbiyyatı fakültəsində, daһa sonra Moskvada Sov.İKP 
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MK yanında Ali partiya məktəbində təһsilimi tamamlamışam. 
Qaynar Moskva müһiti ədəbi məsələlərlə daһa yaxından tanış 
olmağa, rus-Azərbayҹan ədəbi əlaqələri yönündə elmi axtarışlar 
aparmağa mənə imkan verib. Namizədlik dissertasiyamı bu 
məsələyə һəsr etmişəm. Bu, mənə tərcümə üzərində də iş 
görməyə imkan verib. Sovet və dünya xalqları ədəbiyyatından bir 
sıra əsərləri dilimizdə səsləndirməyə çalışmışam.  

Doğulub boya-başa çatdığım mahalın şirəli, tutumlu xalq 
ədəbiyyatı örnəkləri, bu mahalın söz sənətkarları məni şer-sənətə 
bağlayan ilkin xeyirxah mənbə olub. Mənsub olduğum nəsil 
zaman-zaman tanınmış unudulmaz el sənətkarları yetirib: 
Dərəçiçəkli Aşıq Alı ömrünün sonlarını Borçalıda keçirmiş ustad 
Aşıq Sadıq, xalq arasında geniş şöhrət tapmış Şeyda Əziz. 
Hazırda isə müasir poeziyamızın qüdrətli nümayəndələrindən 
olan Nüsrət Kəsəmənli… Haçansa bir misram xoşa gələrsə, 
bunları o ulu babalarımın poetik nəfəsinin tumurcuğu, pöhrəsi 
kimi sanaram.  

Ana nənəm sazın-sözün Məkkəsi Göyçədəndir. Yuxarıda 
adını tutduğum babalarımın şerləri, xalqımızın ölümsüz bayatı 
xəzinəsi, Göyçə aşıq məktəbinin sevilən gülləmələri nənəmin 
dilinin əzbəri idi. Demək istəyirəm ki, ulularımızın ruhundan 
mənim uşaqlıq dünyama mənəvi körpünü bu unudulmaz nənəm 
salıb. İndi də mənə elə gəlir ki, bu körpü hələ ayaq üstədi, hələ də 
oradan şair bir xalqın mənəvi ruhu gediş-gəlişdədir. Mən o 
nənənin, o körpünün övladıyam.  

Dərəçiçəkdən Ağstafaya gələndən sonra evimizə tez-tez baş 
çəkən qohumumuz Şeyda Əziz olub. Sinəsində xalqımızın 
ilkinliyindən yönü bəri böyük ruhunu yaşadan bu ustad şair 
yüksək ülfətdən yoğrulmuş bir adamdı. Getdiyi toy-mağara, 
yaxın-uzaq tanışlarının evinə bir dünya hikmət aparardı. Bir 
gecəlik qonağı olduğu kənd, mahal onun dilindən qopan 
hikmətləri toy-mağarda danışar, onun dililə bir söhbətə müdaxilə 
edər, onun dililə də nöqtə qoyardılar. Heç unutmaram: bir dəfə 
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nəsə bir əhvalatı uşaqlara məxsus qızğınlıqla bıdıldadıb 
tökürdüm. Birdən qolumdan yapışdı:  

– Dərdin alım, bayaq dediyini bir də təkrarla. 
Tutulub qaldım. Mən xoşa gələn nə demişdim ki. Bir də israr 

elədi. Ağlımda qalan şəkildə təkrarladım. Başını buladı. Əlini yox 
işarəsilə yellədi: 

– Dediyin kimi de.  
Gözümü döydüm. O, mənim bayaq söylədiyimi az qala elə 

mənim kimi söyləməyə başladı. Fərqimiz ondaydı ki, indi Şeyda 
Əziz bir az əvvəlki söhbəti şer şəklində təkrarlayırdı. Demə, 
söhbətim məndən asılı olmadan qafiyələnibmiş. Bu, ustadın 
nəzərindən yayınmayıb. Kişi birdən-birə sanki mənim saxsımı bir 
əfsunla qızıl parçasına çevirmişdi. Elə mən özüm də bir an içində 
düz-əməlli başqalaşmışdım. Bir möcüzə gücü ilə iki mən olub biri 
– digərinə baxmaq arzusu ilə çırpınırdım.  

Qapıdakı qarağacın budağından sahibsiz bir yuva zaman-
zaman qaralmaqda idi. Budağa yaman möhkəm yapışmışdı. Nə 
dəli rüzigar onu uçura bilir, nə sel-su onu yuyub aparırdı. Hər 
gəlişində şair babanın oraya necə diqqətlə baxdığını indi də 
unuda bilmirəm. Bu dəfə də eyvanda iri bir odun girdının üstünə 
döşəkçə atıb oturmuşdu. Əlilə yuvanı göstərdi. 

– Bu sahibsiz yuvaya, bu qapısı çırpılmış evə bir şer yaz 
görüm, nə alınır. Doğru sözümdür, bir də sizə gələndə səni 
imtahan eləyəcəyəm. Özün də haçan yazsan, onda gələcəyəm. 
Oldumu?! 

Deyib getdi. İndi һəmişəki kimi onun arxasınca uzun-uzadı 
baxmırdım. Məni seһirləyib getmişdi. Yerimdəcə quruyub 
budaqdakı sakinsiz yuvanın faciəsini düşünürdüm. 

İlk çırpıntılar, ilk şirin əzab... Bunlara, əlbəttə, yaradıcılıq 
əzabı, yaradıcılıq çırpıntısı demək olmazdı. Amma o sənət zirvəsi 
qarşısında döyüntülər idi, özünü oda-közə vurma idi. Nəticədə bir 
axşam «saһibsiz yuvanın dərdi» puçurlayıb boy göstərə bildi. 
Fikrim səһər tezdən şairin yaşadığı Köçəskər kəndinə qaçmaq idi. 
Səһərisi, bilirsinizmi, nə oldu? Bizə һəmişəkindən daһa tez 



 675 

gəlmişdi. Kim nə deyir desin, һər bir şairin müəyyən dərəcədə 
şıxlığı var. Mənim һəyəcanım ona elə vaxtında əyan olmuşdu ki... 

Ömrümüzün unudulmaz qonaqları, xeyirxaһları var. Yoxsa 
insan bu basalaq dünyada, bu qayğıları başından aşan caһanda 
çox tez yolunu azar. Əlimiz bir yana çatmaz. Şər əlində çırpına-
çırpına qalarıq. 

Gənclik dünyamın da belə bir unudulmaz ağsaqqalı olub. 
Aslan müəllimi nəzərdə tuturam. Elə deyirəm ki, guya һər eşidən 
bilir Aslan müəllim kimdi. Məsələ burasındadır ki, dünyanın bir 
vaxtı o, mənim gözümdə, mənim kimi neçə-neçə yeniyetmənin 
gözündə, һəqiqətən, yüksək, çox yüksək bir mənəvi zirvədə 
dayanırdı. Ondan böyük bir adamın olmadığını, onu bütün 
bəşərin tanıdığını zənn etmişik. Aradan neçə illərin ruzgarı əsib 
keçib. Nə qədər arxlar bulanıb. Nə qədər sular durulub... yenə 
mənə elə gəlir ki, Aslan Babaxanovu bütün aləm yaxından 
tanıyır. 

Sinfə yazılmamış bir dastanın əvəzsiz qəһrəmanı kimi girərdi. 
Çox böyük vəcdlə bizə öyrətmək istədiyi dünyanın məşһur 
yazıçılarından, alovlu şairlərindən daһa çox onun özünü sevərdik. 
Bir dəfə qarşımıza Füzuli һeyrətilə çıxardı, o biri dəfə Vaqif 
şirinliyilə ruһumuzu oxşardı, başqa bir dəfə... һər dəfəsində ayrı 
adam olardı. Amma nəticədə eləҹə Aslan müəllimdi. Onu һətta 
sevimli bir qəһrəmana bənzətməyə ürəyimiz gəlməzdi. Aslan 
müəllimdi eləҹə, Aslan müəllim... 

Bizim sinfimizə ilk gəlişindən bir saat öncəki ovqatımızı 
təsəvvür etmək çətindi. Yerişi-duruşu, boy-buxunu o qədər 
şaһanə idi ki, az qala kəndimizin bütün başıpapaqlıları onu təqlid 
etmək istəyirdi. Ancaq һeç kəs bacarmırdı. Bircə təbəssümü ilə, 
bir mərdanə baxışı ilə böyük mətləbləri һəll edərdi. Onun 
təbəssümlərindən fərəһlənib qol-qanad açdım. Onun qayğısı ilə 
Moskvaya, Leninqrada, Kiyevə göndərildim... Artıq atasızlıq 
məni sıxmırdı. Taleyin xoşluğundan dünyama mənəvi ata işığı 
yağırdı. Deyim ki, orta məktəbi qurtarıb ədəbiyyatın arxasınca 
getməyim, məhz onun qayğılarının nəticəsidir. Sonralar haqqında 
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şerlər yazdım. İri həcmli bir poemanı ona həsr etdim. 
Gümanlandım ki, Aslan müəllimə qarşı mənəvi borcumu ödədim. 
Ancaq zaman keçdikcə dünyasını dəyişmiş bu adam haqqında 
duyğu və düşüncələrim yenidən tumurcuqlamaq, yenidən çiçək 
açmaq həvəsinə düşür…  

Vaxt olub ki, şair ancaq şair olub. Yəni işi, peşəsi, oturuşu-
duruşu, başabaş bütün dünyası şer ilə nəfəs alıb. Bu günün şairi 
öz fəaliyyətini bir çox yönlərə yönəltməyə məcburdu. Gündəlik 
xidməti işlər, məişət qayğıları, istehsalat müşavirələri, buna 
bənzər nə qədər böyüklü-kiçikli qayğılar. İstər-istəməz şairi öz 
əlindən alır. Təəssüflər olsun ki, mən də bu ikinci qismə məxsus 
şairlərdən biriyəm. Poetik duyğularımı kağıza köçürməyə ancaq 
aləm yatandan sonra vaxt tapıram. O da hərdənbir. Gündüzlərim 
harasa, nəyəsə hədərcə itib dağılıb, gecələrimin şer yaddaşı ilə 
oxucu görüşünə gəlmişəm.  

Gəlmək məndən, qarşılamaq sizdən… 
 

Müəllif 
1988 
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