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ÖN SÖZ 

 
 Poeziya poetik ovqatdır. Bu, bir anın, bir günün 
xoş ovqatı da ola bilər,  sevgidən, sədaqətdən doğular, 
səadətdən xəbər verər. Və ya dərdin  içindən boylanan  
əhval-ruhiyyəni də əks etdirər. Hər iki halında poeziya  
qəlbin özüdür, sözüdür, səsidir. Bəlkə ona görə  şeir 
oxucusunun  ürəyinə dərhal yol tapır,  xoş duyğular 
oyadr və ya əksinə...  
 Baharın Seçilmiş əsərlərinin I cildində  toplanan 
şeirləri  bu mənada yetərlidir və  hər biri bir ovqatdır, 
canlıdır, səmimidir,  bir az real həyatdır,  bir az da 
arzu-xəyaldır.  Hər halda şairin öz gördükləri, duyduq-
ları,  yaşadıqlarıdır ki, onu da oxucusuna siyarət etdirə 
bilir. 

Şairin qələmə aldığı ilk nümunələr aşağısında 
yazılmış tarixdən  görünür ki, təbiətə,  məhəbbətə həsr 
olunub: 

 
Tələsmisən, bənövşə, 
Heç baxmırsan günəşə. 
Yoxsa hər yan qar ikən, 
Özün  döndün atəşə?! 

  
Üstünü qar örtmüş kol dibində  közərən bənövşə  

"Yazın gəlişinə az qalıb!" - mesajını  verməklə yanaşı,  
həm də insana  bir istilik,  işıq, od, atəş ovqatı bəxş 
edir!  Təbiətin bu zərif çiçəyi  qara-qışa, sözün əsl 
mənasında, meydan oxuyur! 
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Müəllifin bir məhəbbət şeirində  lirik qəhrəman 
da  bənövşənin  yanındadır: 

 
Sübh mehilə odur, bax, 
Kol dibindən edir əl. 
Bənövşənin yanında 
Bənövşəyəm, yüyür, gəl! 

  
Əlavə sözə, təsvirə, izaha ehtiyac yoxdur. "Bə-

növşənin yanında bənövşəyəm, yüyür, gəl!" 
"Bir yaz axşamı" şeirində müəllif məhəbbətlə 

təbiəti  bir arada - eyni zamanda, eyni məkanda təsvir, 
tərənnüm edir.  Təbiətin bir parçası olan  insan bəlkə 
elə təbiətin  qoynunda xoşbəxt ola bilər?  Şair bir 
xəyali sevgidən   füsunkar  peyzaj  yaradır: 

 
Bir göy meşə.... yaşıl tala... Buz bulaq... 
Yavaş-yavaş çökə bir həzin axşam.... 
Bulaq üstə bircə olaq  biz qonaq, 
Saçın yığıb gedə günəş, yana şam! 

 
Lakin kitabın əvvəlində müəllifin Vətənlə bağlı 

əsərləri  yer alıb,  “Gecələr şamına dönərəm, Vətən!” 
adı altında toplanıb.  

Çağdaş dövrümüzdə milli poeziyamızın  yaradı-
cıları çoxdur. Bu çoxluğun içində  seçilmək, fərqlən-
mək üçün yeni sözü, yeni poetik ifadəni  tapıb ortaya 
qoymaq çox önəmlidir. Onu da əlavə edək ki,  yeni 
poetik söz demək üçün  ülvi hisslərin  məcmusu ilə 
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bahəm, həyata, təbiətə,  cəmiyyətə həssas, sağlam 
baxış da  gərəkdir. Demək,  Baharın lirik  qəhrəmanı  
daxilən  bütövdür,  iradəlidir,  vətənsevərdir,  xalqse-
vərdir, yurduna, el-obasına bağlıdır. Bu zəngin   key-
fiyyətlər  şairin vətənpərvər şeirlərində  daha aydın, 
daha qabarıq görünür: 

 
Hər oymağım uludur, 
Keşməkeşnən doludur, 
Babəklərin yoludur 
Mənim yolum, görərsən! 
 
Hər övladı Koroğlu,  
Od yurdunun od oğlu, 
Bu torpaqda, yad oğlu, 
Bircə ölüm  görərsən! 

  
Düşmənə - yadelliyə, qəsbkara müraciətən  yazıl-

mış "Görərsən" adlı üçbəndlik şeirin lirik qəhrəmanı 
məhz öz üsyankarlığı, döyüşkənliyi,  mərdliyi,  tamlı-
ğı,  bütövlüyü ilə seçilir, fərqlənir. 
 Bu gün düşmən tapdağında  qalan Vətənin  bir 
parçası  şairin bayatılarında  daha nisgilli notlarla təs-
vir olunur:  
 

         .... o üzündə, 
O qaşında, o üzündə. 
Vətən yenə bölünüb, 
 Yağı gəzər  o üzündə... 
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         ... o dağdı, 
O dərədi, o dağdı.... 
Bölünmüş bu Vətənin 
Hər tikəsi bir dağdır! 

  
Nənələrimizin çəkdiyi,  ağrılarımızı yaşadan, əks 

etdirən  bayatılar bu gün B.Bərdəlinin  yaradıcılığında 
öz missiyasını bir  daha davam etdirir! 

Şairin bu səpkidə şeirləri kifayət qədərdir: "Qara-
bağa məktub", "Yurdum mənim", "Qarabağım", 
"Vətən", "İgidlər doğulur" kimi şeirləri  vətənin tərən-
nümünə, "Vətən bayatıları", "Şəhidlər xiyabanı", 
"Heykəl analar", "Durul, Arazım, durul", "Arazüstü 
bayatılar", "Araza" kimi  şeirləri isə  Vətənin dərdləri-
nə,  ağrı-acılarına həsr olunub. 

Bahar çox həssas şairdir. Eyni zamanda  müşa-
hidə qabiliyyəti də  iti və yüksəkdir.  Şair üçün bunlar 
da  əsasdı və  gərəklidir.  Başqalarının  fikir vermə-
diklərini görüb, duyub, yaşamaq və qələmə almaq 
istedaddan və  ustalıqdan xəbər verir! 

 
Qaşla gözün arasından,  
Keçdin, qıvrıla-qıvrıla! 
Axdı sənə göz yaşları, 
İçdin, qıvrıla-qıvrıla... 

 
Araza xitabər yazılıb və bir çox mətləblərə işıq 

salır. Eyni zamanda, onun qan yaddaşına hopmuş  bir 
dərdi də dilə gətirir. Bu dərd Vətənin yaralarından 
biridir.  
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Qarabağın yazı var, 
Bir şirin avazı var. 
Dolub axar gözlərim, 
Onun da Arazı var! 

 
 Bütün şairlərin toxunduğu Cənub mövzusu 
Baharın yaradıcılığından da yan keçməyib. 
 Kitabda belə  poetik  nümunələr  çoxdur. De-
yərdik ki, bu nümunələrdə lirik  qəhərman elə  şairin 
öz obrazıdır ki, həyat hadisələrini realist təsvirlə 
oxucusuna  axıcı, şirin bir dillə çatdırır. B.Bərdəlinin 
mövzulara öz yanaşma tərzi, öz dəsti-xətti var. Lakin 
o, xalq yaradıcılığından da bol-bol bəhrələnir.  Onun 
poeziyasının ruhunda xalq, onun həyatı, mübarizəsi öz 
əksini tapıb. 
 Kiçik və orta yaşlı  uşaqlar üçün  yazılmış şeir-
lər də  maraq doğurur. "Tapmacalar", “Dörd əməl", 
"Tələsmə, Jalə",  "Kəpənəklər",  "Oxşamalar", "Şöhrət 
abidəsi" kimi şeirlər bu qəbildəndir.  Şair uşaqların  
başa düşəcəyi bir dildə hesablamanı şeirə  gətirə bilib.  
 "Dörd əməl" şeirində "Üstəgəlmə" belə gös-
tərilir: 

Üç top alıb anam mənə, 
Beşini də atam deyib, 
Alacağam bu gün sənə. 
Mənim topum, baxın, boldur, 
İndi onlar necə oldu? 

Və ya "Çıxma" şeirinə baxaq: 
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Əlində beş şar, 
Oynayır Gülnar. 
Bu vaxt ağlayır, 
Balaca Vüqar. 
Şarın üçünü, 
Verir Vüqara, 
Neçəsi qalır, 
Deyin Gülnara? 

  
Həm axıcı, oynaq bir şeirdi,  həm oyundu,  həm 

də kiçik yaşlı  uşaqlar  üçün bir  hesablayıcı əməldi. 
Uşaqların yaş xüsusiyyətini nəzərə alan müəllif 

onların başa düşəcəyi tərzdə Vətənin təbiətini təsvir 
və tərənnüm edir. “Sel”, “Sahildə”, “Nəğməli 
meşələr”, “Maralgöldə”, “Bizim Bərdə”, “Dəvəçinin” 
şeirləri bu qəbildəndir. 

Bahar Bərdəlinin  bu poetik  toplusu öz oxucuları 
ilə yeni görüşüdür, yeni ünsiyyətidir, yeni sevincli 
anlarıdır! Bu yolda ona daha böyük uğurlar diləyirik! 
 

Zahid Xəlil 
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GECƏLƏR  
ŞAMINA DÖNƏRƏM, 

VƏTƏN 
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ANAMIN ANASI... 

 
Anamın anası – nağıllı dünyam, 
Nağılla,  nəğməylə dil açmışam mən. 
İsti qucağındı noğullu dünyam, 
Köksündə gül olub açmışam, Vətən. 

 
İlhamtək könlümə hər an dolmusan, 
Sənsiz keçməyibdir bir günüm, Vətən. 
Önümdə alışan Günəş olmusan, 
Gecələr şamına qoy dönüm, Vətən! 

 
...Yox-yox, bacarmadım, 

                bacarmadım mən, 
Ocaq başındadı düşmənin indi. 
Günün göy əskidə, ömrün duman, çən, 
Talanıb, od tutub gülşənin indi. 
 
Natəvan köksündən oxlanmış mələk, 
Daşlara ün düşüb, dağların  yatmaz! 
Vaqifin  məzarı  çatlamış demək, 
Pənah xan yuxuda, kimsə oyatmaz... 
 
Cavanşirin ruhu alovsuz yanar, 
İntizar məzarı ayaq altında. 
Dığalar özünü aslanmı sanar, 
Dünyanın qarışıq,  yorğun vaxtında?! 
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Gözəllər kimlərin de, caynağında, 
İgidlər  hələ də Qırat gəzirlər? 
Dostlarsa düşünüb  qınamağında: 
“Düşmənin başını nə vaxt əzərlər?” 
 
Nədəndir el-oba özünə gəlmir, 
Yoxsa tilsimdədir, qarğışa düşüb? 
Axan göz yaşını bir kimsə silmir, 
Qəlbin yanğısında  özləri bişib. 
 
Ay mənim anamın anası Vətən, 
Düşmənin xar olub  qovulacaqdı! 
İnan ki, bu günün bir nağıl – duman, 
Günəş gülən kimi  dağılacaqdı! 
 
İlhamtək  könlümə yenə dolmusan, 
Bir gün sənsiz olsam  donaram, Vətən! 
Önümdə alışan Günəş olmusan, 
Gecələr şamına dönərəm, Vətən! 

2001
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MÜSTƏQİLLİYİN MÜBARƏK, VƏTƏN! 

 
Müstəqil Respublikamızın  

25 yaşına 
 

Müqəddəsdir dağın, daşın, 
Uludan uludur yaşın, 
Milyon illər yol yoldaşın, 

            Yeni gəncliyin 
                     mübarək! 
                            25-illiyin 

      mübarək! 
 
Mübarizdir oğlun, qızın, 
Səadətdir qışın, yazın, 
Dilə gəlib telli sazın, 
                      Deyir, hər ilin 
        mübarək! 

                           Müstəqilliyin 
                                   mübarək! 

 
Bu cahanın özü sənsən, 
Bu dünyanın gözü sənsən! 
Min dastanın sözü sənsən,  

            həqiqətsən!  
                   dəyanətsən! 
                        mübarəksən!  
                                 Ay mübarək! 
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Bünövrəni özü hörüb, 
Azad hörüb, özəl hörüb! 
Əmanətdi... bizə verib 
                  getdi Baba,  

               Ay mübarək! 
                     Günəşə tay,  
                           Ay mübarək! 

 
Nemətin bol, sərvətin bol, 
Sən azadsan! Yaşa! Var ol! 
İlhamınla çağla, durul, 
                 Azərbaycan!  

               Ay mübarək! 
                     Gülüstana tay,  
                           Ay mübarək! 

 
18 oktyabr, 2016
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QARABAĞIM 
 

Qarabağım bənövşədir, 
Buz içində bir şişədir, 
Bağrı qandır, güleyşədir, 
Bizi gözlər, ərənlərim! 
 
Qarı düşmən uzaq getməz, 
Namərd qovar, yalan bitməz, 
Dünya itər, ümid itməz, 
Bizi gözlər, ərənlərim! 
 
Şirin nəğmə, həzin ağı, 
Ürəyində təklik dağı, 
Sinəsinə cöküb yağı, 
Bizi gözlər, ərənlərim! 
 
O Vətəndir talan olan, 
O düşməndir toyun çalan, 
Dizin döyüb, saçın yolan, 
Bizi gözlər, ərənlərim! 
 
Düşünməyin günəş sönüb, 
Topxanamız topa dönüb, 
Cavanşirin ruhu sinib, 
Bizi gözlər, ərənlərim! 
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Dərələrə doluşuban, 
Gədikləri dolaşıban, 
Boz qurdları ulaşıban, 
Bizi gözlər, ərənlərim! 
 
Əriyəcək yağan bu qar, 
Bitəcəkdir bu intizar. 
Qışdan sonra gələn bahar, 
Sizi gözlər, ərənlərim! 
Bizi gözlər, ərənlərim!    

 
2002
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YURDUM MƏNİM 

 
Yenə dar günündür, Vətənim mənim, 
Gözəllərin başı qovğalı olur... 
Yuxuya dönəcək bir vaxt bu qəmin, 
Bilirəm gözlərin boşalıb, dolur... 
 
Darıxma, gələcək büsatın sənin, 
O Cıdır düzündə el şənlənəcək! 
Düşmənə od qoyan vüsalın sənin, 
Hicranı qovacaq son mənzilətək! 
 
Küləklər dağlara sığal çəkəcək, 
Çiçəklər dağlara xalı düzəcək. 
 Hər çiçək üstündə bir al kəpənək, 
Qayanın köksündə Qartal süzəcək! 
 
Açacaq səhəri Bülbülün səsi, 
Köhlənin belində aşıb yalmanı! 
Bir də Xanın "Qarabağ şikəstəsi" 
Pərdə-pərdə bürüyəcək ormanı! 
 
Göydən mələklər də yerə enəcək, 
Salacaq boynuna incə qolunu! 
Qarqarın, Tərtərin selə dönəcək, 
 Köçhaköç tutacaq Şuşa yolunu! 
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Natəvanın ruhu uçub göylərdə, 
Vaqifin ruhuna qovuşacaqdır! 
Günü pərən düşən o güneylərdə 
Ellər oba-oba salacaqdır yurd! 
 
İsa bulağı da zümzüməsində... 
"Xarı bülbülümün" gülər gözləri. 
Gözəllər axışar öz cərgəsində 
Körpə balaların gülər üzləri! 
            
İgidlər yallıya açar qol-qanad, 
"Cəngi"nin səsinə dünya oyanar! 
Beləcə başlayar yenidən həyat, 
Günəşin rənginə Vətən boyanar! 
 
...Darıxma, gələcək büsatın sənin, 
O Cıdır düzündə el şənlənəcək! 
Düşmənə od qoyan Vüsalın sənin, 
Hicranı qovacaq son mənzilətək!!! 

 
   2001 
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 ŞƏHİDLƏR XİYABANI 

 
Bu yerdə əbədi bir məşəl yanır, 
Şənbə gecəsinin dərd-möhnətindən. 
Bu yerdə boy atıb, güllər boylanır, 
İgid oğulların məhəbbətindən. 
 
Hər çiçək yurdumun qəhrəmanıdır, 
Necə sığınıblar biri-birinə. 
Burda hər dəqiqə görüş anıdır, 
Analar tələsər görüş yerinə. 
 
Dilində bayatı, əlində çiçək, 
Qəlbində qan ağlar bir oğul dərdi. 
Sığalsız saçını darayır külək, 
İgid böyütmüşdü, qəm-kədər dərdi... 
 

  “ ...Daşdı dünya, 
Çürük ağacdı dünya. 
Kimə deyim dərdimi, 
Tamam qan-yaşdı dünya?! 
 
        ...Üzüm üstə, 
Saxlaram üzüm üstə, 
Sən gəzdiyin yerləri 
Gəzəydim üzüm üstə!" 
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Beləcə dərdləşər ana oğulla,  
Beləcə görüşə gəlib-gedər o. 
Yenə də başını qatar nağılla, 
Oğullu dünyaya belə yetər o. 

 
…Başının üstündə günəş parlayır, 
Ayağı altında Vətən torpağı. 
Vətənin qoynunda sular çağlayır, 
Uzaqda qalıbdı o namərd yağı. 
 
Bir oğul itirib, dünya qazanıb,  
Oğul böyütmüşdü elə Vətənçün. 
Yox, ana ağlamır, məğrur dayanıb,  
Bayatı gətirib, dinlə, Vətənçün: 
 

                         ...Ötəndi 
Dərd də, qəm də ötəndi. 
Hər şey keçib gedəcək, 
Bir əbədi Vətəndi!!! 

  
1992 
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VƏTƏN BAYATILARI 
 

* * * 
 

               ...Didəm oldu, 
Vətən didəm-didəm oldu, 
Ürək dözdü hər əzaba, 
Qan ağlayan didəm oldu. 

 
 

* * * 
 
   ...O üzündə, 

O qaşında, o üzündə. 
Vətən yenə bölünüb, 
Yağı gəzər o üzündə. 

 
* * * 

     
          …O dağdı, 
O dərədi, o dağdı. 
Bölünmüş bu Vətənin, 
 Hər tikəsi bir dağdı! 
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* * * 
             
    ...Köz-közdü, 

Yanıb dünyam köz-közdü. 
Kül axtarma sən burda,  
Sönməyib ki, köz-közdü. 

         
* * * 

 
            ...Göyçədi, 

İrəvandı, Göyçədi. 
Kam alarmı düşmənim, 
Ahım yerlə, göycədi?! 
 

 
* * * 

 
             ...Qarabağ, 

Qar altında qara bağ... 
Burda min cənnət yaşar, 
Bir adı var: - QARABAĞ! 

     2003 
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 QARABAĞA MƏKTUB 

 

Yağıların çoxalıb, 
Sinən üstən yol salıb, 
Nuh Nəbidən qalıb, 
Yaman üz, Qarabağım! 
 

Gözəlsən, tayın yoxdur, 
Eşqinə düşən çoxdur, 
Qismətləri bir oxdur, 
Atdıq düz, Qarabağım! 
 

Şuşan yenə qalandır, 
Ağdam ağbəxt olandır, 
Arxanda Beyləqandır, 
Sərvinaz Qarabağım! 
     

Yevlax, Bərdə bərəndir, 
Ağcəbədi ərəndir, 
Xankəndin gen dərəndir, 
Qaragöz Qarabağım! 
   

Dönməsinlər yamana, 
Düşməsinlər gümana, 
Batacaqlar dumana 
Axır üz, Qarabağım! 
 

İgidlərin nərəsi, 
"Qarabağ şikəstəsi", 
Bu dağlarda ötəsi, 
Bir az döz, Qarabağım, 
Sərvinaz Qarabağım!              

1989 
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"MƏNİM BƏRDƏM"  
SİLSİLƏSİNDƏN 

 
 
I 
 

BƏRDƏNİN  DÜNƏNİ 
 

Babaların yadigar, 
Çox yaxşı sözləri var: 
Bağa baxsan bağ olar, 
Baxmazsan dağ olar. 
 
Vaxt olub ki, Bərdəmin, 
Qoynu gülüstan olub. 
Uzaq-uzaq ellərdə, 
Şöhrəti dastan olub. 
 
Uca-uca binalar... 
Bir şümşad gecələri, 
Əl yetməz minarələr 
Uzaqdan seçilərdi.... 
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Səyyahlar gəlib bura, 
Heyran edib səyyahı. 
Padşahlar gəlib bura, 
O mat qoyub padşahı. 
 
Tacirlər də varlanıb, 
Məskən salıb burada. 
Qəsbkarlar hallanıb, 
Bərdə qalıb arada. 
 
Gözəllərin həmişə, 
Başı qövqalı olub. 
Salıb onu atəşə, 
Cahi-cəlalı solub. 
 
 

 



Seçilmiş 

 

Seçilmiş əsərləri 

25 

 
 
 
 

II 
 

BƏRDƏNİN BU GÜNÜ 
 

“Ağ qızıl”ın zərrələndi, 
Bəyaz dağlar cərgələndi, 
Ömrün zəfər çələngidi, 
Vüqarlısan, mənim Bərdəm! 
 
Əhsən deyər el qalibə, 
Yol açmısan neçə qəlbə, 
Hər addımı bir qələbə 
Diyarlısan, mənim Bərdəm! 
 
Bu zəhmətin, hünərinlə, 
Bu sərvətin, bəhərinlə, 
Al günəşli səhərinlə, 
Baharlısan,  mənim Bərdəm! 
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III 
 

BƏRDƏNİN   SABAHI 
 

 (Son vaxtlar Bərdədə  
yeni tikinti-abadlıq  
işləri görülməkdədir) 

 
Arzular böyükdür, sonsuzdur inan, 
Nə işin görmüşük hələ Bərdənin. 
Deyirəm bürüsün dünyanı tamam, 
Çiçəyi Bərdənin, gülü Bərdənin... 
 
Şöhrəti dolansın yenə cahanda, 
Ulduztək parlasın qoy asimanda, 
Əskik olmasın qar-boranda da, 
Baharın nəsimi-yeli Bərdənin. 
 
Ağılda Nüşabə, sevgidə Şirin, 
Əməli yaşasın qoy Cavanşirin, 
İgid, mətin olsun, həm də şad, şirin, 
Obası Bərdənin, eli Bərdənin...    
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IV 
 

BƏRDƏM    MƏNİM 
 

Əsrlərin daş yaddaşı, 
Tarixlərin qəm sirdaşı 
Karvanların köç yurddaşı 
Qədim Bərdə yurdum mənim, 
Ulu diyar, Bərdəm mənim! 
 
Nizaminin şövkətidir, 
Isgəndərin heyrətidir, 
Nuşabənin hikimətidir, 
Qədim Bərdə yurdum mənim, 
Ulu diyar, Bərdəm mənim! 
 
Bir qaladır, basılmazdır, 
Bir incidir, alınmazdır, 
Gülüstandır, heç solmazdır, 
Qədim Bərdə yurdum mənim, 
Ulu diyar, Bərdəm mənim! 

 
1982  
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GÖRƏRSƏN 
 

Hər oymağım uludur, 
Keşməkeşnən doludur, 
Babəklərin yoludur, 
Mənim yolum, görərsən! 
 
Düşmənə aman olmaz, 
Nəbilər darda qalmaz. 
Burda çiçəklər solmaz, 
Parlar gülüm, görərsən! 
 
Hər övladı Koroğlu, 
Od yurdumun od oğlu, 
Bu torpaqda, yad oğlu, 
Bircə ölüm görərsən!!! 

 
     1989 
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VƏTƏN 
 

Vətən, sənin ağuşunda 
Kimlər at oynatdı getdi... 
Kimlər qurban getdi sənə, 
Kimlər səni satdı getdi... 
 
Ər Xətaim əllərində 
Gah qılınc, gah qələm tutdu, 
Onda sənin gözlərini 
Gah sevinc, gah ələm tutdu. 
 
Neçə-neçə canavarın 
Dişindən qopardı səni, 
Sonra yığıb igidləri, 
Yallıya oynatdı səni! 
 
Nələr çəkdin, qoca yurdum, 
Naşı, nadan əlindən sən. 
Özgə sözü dağ olmadı, 
Dağladın öz dilindən sən! 
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Mehman deyib hər yetənə, 
Hər ötənə yurddaş oldun. 
Ortalıqda açıq süfrə, 
Gah boşalıb, gah da doldun! 
 
Bir əlimiz qənim oldu, 
Öz başımız, öz gözümüz... 
Bir yandan düşmən əyəndə, 
Bir yandan əydik özümüz! 
 
 …Vətən, sinən üstə sənin, 
 Ellər at oynatdı getdi... 
 Mərdin qurban getdi sənə, 
 Namərd səni satdı getdi!.. 

  1989 
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HEYKƏL ANALAR 

 
"Analar yanar ağlar, 
Günlərin sanar ağlar, 
Dönər göy göyərçinə, 
Yollara qonar ağlar". 
           (El bayatısından) 

 
 

Analar, yol üstə daşa dönübsüz, 
Oğul gözləməkdən, ər gözləməkdən. 
Kim deyir alışıb, daha sönübsüz- 
Bu illər boyunca köz ələməkdən? 
 
Nə qədər olarmış ağlamaq axı? 
Göz yaşı çağlayıb Araza dönüb. 
Görən ömrünüzün olub xoş çağı, 
Səsiniz yanıqlı bir saza dönüb? 
  
 Nə qədər olarmış bu dərd, bu bəla, 
Bir ömür nə qədər alışıb, yanar? 
Bir yandan Vətən de, bir yandan bala, 
Vallah, dözməz buna ürək dayanar! 
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Yox, yox! Dözümünüz bu dağlar qədər, 
Nə etmək, kədərdir ömrün mayası. 
Qoşub qəm kotanın ömrünüz çəkər, 
Hər kecə dərd əkənin nədir duası?.. 
 
Artıq şam ömrünü vurmusuz başa, 
Bir oğul harayı dillərinizdə. 
Əriyə-əriyə dönmüsüz daşa, 
Ümid məşəl olub əllərinizdə! 
 
Donub gözünüzdə müqəddəs kədər, 
Yenə oğullara siz dayaqsınız. 
Uyuyur torpaqda oğul, uşaq, ər, 
Sülhün keşiyində siz oyaqsınız!... 

 
 1982 
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PROMETEY ODU 

  
   ("Azadlıq" filminə baxarkən) 

 
Prometey allahlardan 
           odu oğurlayıb gətirdi insanlara- 
Vəhşi heyvandan 

qorunmaq üçün. 
Qarda, boranda 

qızınmaq üçün. 
Döyüşdü, 

qorundu, yaşadı insanlar. 
Yaddan çıxdı 

yağış, 
boran, 
tufanlar. 

Çəkildi dara Prometey! 
Oğurluq etdiyi üçün. 
Düşmədi ahu-zara, 

sevindi Prometey- 
insanları yaşatdığı üçün. 

Fəqət indi görsəydi 
bu alovu, odu, 
yanan insanları, 

Eşitsəydi bu naləni, fəryadı, 
həyatı bahasına etdiyi yaxşılığı, 
bağışlamazdı insanlara... 

1990 
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ŞEİRİM 

 
Açıbdır qəlbimi duyan insana, 
Könüldən-könülə yol alıb şeirim, 
Coşub könüllərdə həzin duyğü tək, 
Qonub dodaqlarda gül olub şeirim! 
 
Nigardır-yön tutub o Çənlibelə, 
Həcərdir-bağlanıb obaya, elə, 
Leylidir-gözləri dikilib çölə, 
Məcnuna, Kərəmə dil olub şeirim! 
 
Sızıb damla-damla o çay yaradıb, 
Axıban ümmana o tay yaradıb, 
Hərdən ləngərlənib lay-lay yaradıb, 
Hərdən də kükrəyib, sel olub şeirim! 
 
Sabirim bişirib tiyanda dağ-dağ, 
Nadanın sinəsin eyləyib dağ-dağ, 
Naşının dilində olsa da lağ-lağ, 
Sərrafın gözündə ləl olub şeirim! 
 
Təbrizdə Sönməzdi, Şəhriyardı o, 
Elindən Dönməzdir, Bəxtiyardı o, 
Vurğunlu, Müşfiqli ilk bahardı o. 
O taylı, bu taylı el olub şeirim! 

1988 
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DURUL, ARAZIM, DURUL 
 

Araz axar liliylə, 
Könlüm açmaz gülüylə... 

     (El bayatısından) 
 

İki tay sənə baxır, 
Durul, Arazım, durul! 
Göz yaşım lilli axır, 
Durul, Arazım, durul!" 
 
Babam hey Təbriz dedi, 
Canımdan əziz dedi, 
Ayrılığa dözmədi, 
Durul, Arazım, durul! 
 
Vətənim güllələndi, 
Qanlı torpaq dilləndi: 
"Bu qəlb o qəlbiləndi!"- 
Durul, Arazım, durul! 
 
  …Keçər bu da, gün olar, 
Qönçələnmiş arzular, 
Bir gün açar, gül olar, 
Durul, Arazım, durul! 

1991 
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  ARAZÜSTÜ BAYATILAR 

 
Qarabağın yazı var, 
Bir şirin avazı var, 
Dolub axar gözlərim, 
Onun da Arazı var!.. 

O qələmi bir sazla, 
Qəlbimi çal o sazda, 
Kürdə doğulan günəş 
Niyə batdı Arazda?! 

Yanıqlı sazım Araz, 
Ay qışım, yazım Araz, 
İki tay sənə baxar, 
Kölgəli gözüm Araz! 

 

Kim qarğadı Araza, 
Düşdü qəflət ayaza? 
Nə vaxt keçər zimistan, 
Dumandan ayazıya! 

Əzizim, quruyardım, 
Yaş kəsdim, quru yardım. 
Araz, axırsan yenə, 
Mən olsam quruyardım!.. 

 
Yox! Araz, düşdün aha, 
Çatmır dözümüm daha... 
Sən günahkar deyildin, 
Batırdılar günaha!.. 

1991 
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ARAZA... 
 

Qaşla gözün arasından, 
Keçdin qıvrıla-qıvrıla... 
Axdı sənə göz yaşları, 
İçdin, qıvrıla-qıvrıla.. 
 
İki sahil sənə baxdı, 
"Birik!"-deyib yanıb, çaxdı... 
Ayrılığı niyə axı 
Seçdin, qıvrıla-qıvrıla?! 
 
Kəsdinmi əhdi-peymanı, 
Unutdunmu qəlb dünyanı? 
Özgəsi əkdi hicranı, 
Biçdin, qıvrıla-qıvrıla... 
 
İllər keçdi fəsil-fəsil, 
Başa yetdi qanlı əsr, 
"Gələcəyik!"-deyən nəsil 
Köçdü, qovrula-qovrula...     

 
1991
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QURDUĞUN  DÜNYA 
 

Orta məktəb  müəllimlərimə 
 

Bitib öyüdlərin dilimdə, müəllim, 
Danışanda sənəm, dinəndə sənəm. 
Bir dünya qurmusan qəlbimdə mənim, 
Onun memarı sən, sakini mənəm. 
 
Orda göyərçinlər açar qol-qanad, 
Yer üzü sakitlik, rahatlıq tapar. 
Orda öz sirrini açar kainat, 
Sədamız günəşə, ulduza çatar! 
 
Silahlar, sərhədlər əriyər bir-bir, 
Hər kəlmən, hər sözün nağıla dönər. 
Məhəbbət üstündə qərar tutar yer, 
Arzular, diləklər noğula dönər! 
 
Ötürəm dünyamda mən indi şən-şən, 
Qurduğun o dünya alınmaz qala! 
Başqa könüllülərə köçürürəm mən, 
İstərəm yaşaya, əbədi qala! 

      
 1986 
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MAYIM MƏNİM 
 

Mənim ad günümsən, şad günüm mənim, 
Sevincim, xoşbəxtim, xoş ünüm mənim, 
Səninlə çağlayar bu dolu qəlbim, 
İlhamım, şeirimsən, eşq payım mənim- 

A mayım mənim! 
 
Unudub ömürdən keçən illəri, 
Gözlərəm  mən səni, bir də selləri, 
Görüşə  çağırar  bütün  gülləri 
Bülbülün  cəh-cəhi, harayı mənim-. 

A mayım mənim! 
 
Hər günün bir bayram, görməyəsən qəm, 
Sevgindən məst olub bütün bu aləm, 
Səninlə  dünyaya  qayıdaram mən 
Hər  gələn  baharda, xoş  ayım  mənim, 

A mayım  mənim!.. 
 

1997 
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L Ö V H Ə L Ə R… 

 
QIŞ 

 

Sakit hava... 
Yağır qar narın-narın, 
Ağ naxış düzülüb 
       üstünə ağacların, 
Təbiət yazda deyil, 

qışda geyirmiş 
    öz gəlinlik paltarın... 

 
YAZ 

 

Yaz gəlib bağçama, 
     gör nə şənlik var: 
Bənövşə boynunu burub 
  nazlanar, 
Əsər baharın 
     xəfif küləyi, 
Əlvan kəpənəklər, 
   oxşar çiçəyi. 
Arılar ləçəyin 
 yanağın öpər, 
Gülümsər uşaq tək 
 təzə pöhrələr... 

1983 
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QOCALIQ 

 

Xalq şairi B.Vahabzadəyə 
 

Hər şeiriniz düşünən 
Fikirli insan olub. 
Gah bir ümid, bir inam, 
Gah məkan, zaman olub. 
   

Hər şeiriniz nəsihət, 
Hər şeiriniz məsləhət, 
Gah ağsaqqal babadır, 
Gah babaya məhəbbət. 
 

İnana bilmirəm ki, 
Siz də uşaq olmusuz, 
Əvvəlcə cavan olub, 
Sonra yaşa dolmusuz,      
Elə bil ki, anadan 
Siz müdrik doğulmusuz. 
 

 Doğurdanmı vaxt keçir 
Siz daha qoçalırsız?  
Yox- yox, siz qoçalıqdan, 
Çox uca dayanırsız. 
      

Sadəcə illər keçir, 
Aylar, günlər dolanır, 
Dağları yavaş-yavaş, 
Duman alır, qar alır. 

     1985 
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İGİDLƏR   DOĞULUR… 

 

(Qarabağ dərdinə, Ağdam itkisinə 
dözməyib dünyasını vaxtsız dəyişən 
Həsənov Rəfailin  əziz  xatirəsinə, 
bacısı oğlu Şamilin dilindən) 

 

Sən yoxsan, bir dünyam uçulub mənim, 
Gözlərim getdiyin yollarda qalıb. 
Sənə arxalanan, sevinən qəlbim, 
İndi viranədir, boran-çən alıb. 
 

Necə qıydın bizə, bu yer üzündən, 
Bir anlıq şimşəktək çaxıb getdin sən? 
Ölümü öldürərdin sən ki, gözündən, 
Bəs niyə gözünü sıxıb getdin sən? 
 

Sənə güvəndik biz, səndən güc aldıq, 
Sənsə tənha qoydun neçə insanı. 
Arxanca boylana-boylana qaldıq, 
Saxlaya bilmədik getdiyin anı… 
 

Ağdamın girovdur, səni gözləyir, 
Şuşanın yolları əriş-arxacdı... 
Hər gün ağı deyən bacın döz deyir, 
Dözməyə zaman yox, düşmənlər sağdır. 
 

…İgidlər doğulur, doğulacaqdı, 
Döyüşlər başlayar bir səhər ilkin. 
Düşmən beşiyində boğulacaqdır, 
Ruhun sakit olar yəqin ki, o gün... 

 

 2005 
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GÜNAHDI… 

 

(Sara xanımın dilindən 
Nəriman Həsənzadəyə) 

 
Bu qədər yas saxlamaq, 
 Sızıldayıb ağlamaq, 
Təkcə öz qəlbini yox, 
Neçə qəlbi dağlamaq 
Ay şairim, günahdı! 
Günün biri sevincsə, 
Min biri də qəm, ahdı. 
Özün bilirsən bunu, 
Əzabın varmı sonu? 
 
Kim deyir ki, ölmüşəm? 
Səni sınamaq üçün 
Bir az uzağa düşdüm. 
 (Amma... yaman üşüdüm...) 
Ürəyim ki, sizdədir... 
Evdə qoyub gəlmişəm... 
Nəyə əl vursan, mütləq, 
Sara, Sara deyəcək... 
Bəs deyilmi, ay kövrək?... 
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Yoxsa mənsiz yenə sən, 
Dəcəl uşaq olmusan? 
Aləmi bir-birinə qatıb  
   yenə dolmusan? 
Ağlama, həşir salıb 
     uşaqları oyatma... 
Nə vaxtdan belə 
Lay-lay çalan olmusan? 
Ağı deyən olmusan? 
Gör necə də mənsiz 
Saralmısan, solmusan... 
 
Yox-yox, belə eləmə, 
Oğlumuz, qızımız var. 
Sınıq salma onları, 
Sən tez-tez deyib məzar. 
"Soyuq məzara da 
    zinətdir insan..." 
Səndən əvvəl deyib  
O Vurğun qağan... 
 
Bundan sonra etmə sən 
Uşaqları bağrı qan... 
Yoxsa, vallah, burda da 
Rahat yata bilmərəm, 
Bir də sənin heç zaman 
Yuxuna da gəlmərəm! 
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Onlardan muğayat ol, 
Elə bil ki, mən varam. 
Yenə də sizinləyəm, 
Yenə də bəxtiyaram! 
 
Eşitdin sözlərimi? 
Yum daha gözlərini. 
Son yaş damlasını da 
Axıt indi gecəyə... 
Ta səhərə saxlama 
Bir də heç vaxt ağlama! 
 
…Mənsiz mənlə olanım, 
Dərya kimi dolanım... 
Ay başına dönüm mən, 
Ay başına dolanım! 
Mənim dəcəl, kövrəyim, 
Unutma kədərindən 
Dayanar axır bir gün, 
Sizdə qalan ürəyim! 
 

    1990 May   
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NEYLƏYİM 

 

("Bahar xanım" şeirinə cavab 
olaraq Xalq şairimiz Qabilə) 

 

Heç baxmırlar yaşıma, 
Su qatırlar aşıma, 
Quru yanır yaşıma, 
Neyləyim?! 
 
Arzum gözümdə sönür, 
Ömrüm zindana dönür, 
Dilim tikanlı dinir... 
Neyləyim! 
 
Naz-qəmzəyə baxan yox, 
İldırımtək çaxan çox, 
Qaldıran yox, yıxan çox... 
Neyləyim! 
     
Vəsiqə bir sənəddir, 
Sənəd də bir sənətdir, 
Bu da mənə töhmətdir... 
Neyləyim! 
 
Bəlkə yolu azıram, 
Yoxsa quyu qazıram? 
Vallah, şeir yazıram... 
Neyləyim?! 

   

1995 Mart 
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* * * 
 

Arxalandım bir dağa, 
Yağdı zirvəsinə qar 
        qalaq-qalaq... 
Titrətmə tutdu dağı, 
Dedi, düşmür bizə 
       nədənsə qonaq... 
Baxdım ətəyinə çatan 
    qara, buza, 
      özümü unutdum... 
İndi neyləyim mən 
     bu "yazığa"? 
Dedim: darıxma,  
       a güvəndiyim dağ! 
Gedib Günəşdən 
  gətirrəm soraq! 
Dağ da olsan deyəsən, 
     mən etməliyəm sənə kömək... 

Bizimki belə gətirib, 
       daha neyləyək?! 

1995
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   XALQ ŞAİRİ 

 RƏSUL RZANI  OXUYARKƏN… 
 

I.   YANLIŞLIQ 
 

Qaya ömrümə 
Əli külünklü günləri, illəri 
Keşikçi qoydum... 
Gözlərimdən yuxunu qovan kimi, 
Düşmənə olan kini-küdurəti 
Qəlbimdən qovdum... 
 
Dostla düşmənin 
Gecəylə gündüz, 
Zülümətlə işıq kimi 
Tən olduğunu unutdum... 
 
Dəryaya yelkənsiz, 
Səhraya susuz 
Üz tutdum... 
   
Bir ömrü müftə tapılmış 
Var- dövlət kimi beləcə, 
Boş yerə xərcləyib, 
Talan edib, dağıtdım. 
Sonra da nağıla, əfsanəyə çevirib 
Öz-özümü ovutdum... 
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II.  ANLAMAQ DƏRDİ 
  

"Yaman dərddir anlamaq dərdi", 
Sən qanadlanıb uçasan zirvəyə, 
Doğmaların qala dərədə, 
Qayıdıb zirvəni tərifləyəsən, 
Günəşi, yüksəkliyi öyə-öyə, 
Onlar baxıb sənə 
       gözünü döyə. 
Heç kim səninlə zirvəyə 
  qalxmaya, 
Ağlayasan, yalvarasan, 
      kimsə sənə baxmaya... 
Qalasan zirvə ilə dərə arasında 
    çabalaya-çabalaya... 
Və bir gün tutub səni 
       bağlayalar dərədəki 
              ağacların birinə, 
"Dəli olub!"-deyə... 
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III.   DƏRİNLİK... 
 

Sevənlərin gözləri... 
Ataların hikmət dolu sözləri, 
Nənələrin torpaq kimi şırım-şırım 
         alınları, üzləri... 
Sacayaqda çatılmış ocaq içi- 
      alov dilli közləri... 
Vətənimin geniş qəlbli 
        dərələri, düzləri... 
Qobustandan Azığadək 
         od babamın izləri... 
Xəzərimin aynası, 
Göy kölümün gözləri... 
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IV 
 

*** 
Yalqız otaq, 
     yalqız ürək, 
     bir də mən... 
Gözlərimdə həsrətin övladı 
     bir qara bulud nəm... 
Onu yağdıracaq bir dəli 
    sevinc istəyirəm! 
İldırım tək gələ, 
Toqquşub o buludla, 
Şaqqıldayıb yağa! 
Açıla gözlərim, 
    təmiz səma tək gülə! 
 
...Eh, birləşib kədərlə qəm, 
Tutub təkliyin əlindən 
                sıxırlar buludu. 
Bulud olub su, 
     axır yağanım boyu... 

 
  1989 
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MÜŞFİQƏ 

 
(6 yanvar ölməz şair Mikayıl 

Müşfiqin xatirə günüdür) 
 

"Böyük günlər, şən günlər, 
Yoluna düşən günlər, 
Hələ qarşımızdadır," - 
       deyən şair, 
Niyə kəm oldu baxtın? 
Niyə birdən-birə viran oldu 
    qurulu taxtın? 
Bu dünyanı sevirkən, 
Bu Vətəni sevirkən 
Kimlərə qənim çıxdın? 
Hansı rəzilin, 

  naşının, 
  nadanın, 
     yurdsuzun, 
      paxılın 

Evini yıxdın? 
      
Üzündə nur ziyası, 
Qəlbində günəş yanırkən, 
İldırım olub kimlərin 
  başında çaxdın? 
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Sən bir vüsal nəğməsiydin, 
Hələ neçə-neçə illər 
Şən səsinlə ötəsiydin... 
Qoymadılar... 
Boğdular, 
Sındırdılar, 
Yandırıb-yaxdılar... 
Onsuz da 
Kam almadılar, 
Axır qalıb uzaqda 
Özləri xar oldular. 
 
Sənsə o sevginlə, 
              o böyük eşqinlə, 
Neçə-neçə ürəklərə axdın. 
Boylanıb gözlərindən, 
Vurulduğun dünyaya baxdın. 
İndi hər sevən ürəkdə 
              bir Müşfiq yaşar. 
Kimsə axtarsa səni, 
Sevən gözlərdə tapar! 

    2003. 
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YAŞAMALI DÜNYADIR 

 

(Çarpayı dustağı olmuş astaralı 
Natiq Babayevə) 

    

Dünya gah sərt, gah kövrək, 
Qədrini bilən gərək, 
Sevin, ürək, gül, ürək, 
Yaşamalı dünyadır! 
 
Görmüşəm sərt üzünü, 
Yoxuşunu, düzünü, 
Keçə biləm "yüzünü", 
Yaşamalı dünyadır!.. 
 
Ömrün bahar yaşında, 
Sevinc aşıb-daşanda, 
Nə dayanar qarşında? 
Yaşamalı dünyadır!.. 
 
İlk məhəbbət səsləyə, 
"Ömrüm, günüm, gəl!"-deyə, 
Bircə inam bəsləyə, 
Yaşamalı dünyadır!.. 
 
Bəzən olur dünya dar, 
Qışa dönür yaz-bahar, 
Eh, dumansız dağmı var! 
Yaşamalı dünyadır!.. 
 
Vurğundum şən çağına, 
Atdı qəm qucağına, 
Kədərin acığına, 
Yaşamalı dünyadır!!! 
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SƏN   DÜNYADA   OLMAYANDA 
 

("Mən dünyada olmayanda" nəğməsini 
oxuyan Nəzakət Məmmədovaya) 

 
İlin nə vədəsi, ömrün nə yaşı, 
Qurumaz gözlərin qəm, qubar yaşı, 
O səsin yandırar torpağı, daşı- 
Sən dünyada olmayanda... 
 
Hərəyə bir qismət kətirər dünya, 
Hərədən bir qismət kötürər dünya, 
Bir dünya nəğməni itirər dünya- 
Sən dünyada olmayanda... 
 
Fəqət nəğmən yenə çağlayar daşar, 
Ayları, illəri adlayar, aşar. 
Nəzakət ömrünü beləcə yaşar- 
Sən dünyada olmayanda... 

1985 
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"QARABAĞ BÜLBÜLLƏRİ"NƏ 
 

"Bülbül, sənin işin qandı, 
Aşiqlər oduna yandı", 
Nadanlar eşqini dandı, 
Sən incimə, oxu, bülbül!.. 
 
Kar eşitməz şən nəğməni, 
Kor nə görər al çəməni, 
Sar duyarmı o qəlbini? 
Sən incimə, oxu, bülbül... 
 
Mübariz ol, inləmə çox, 
Çək ciyərin, teyləmə çox... 
Hər ötənə söyləmə çox... 
Oxu, bülbül, səsin gəlsin... 
 
Bülbüllər çox, qarğa az-maz, 
Zirvədədir fəqət qanmaz... 
Ellər ki, sevgini danmaz... 
Oxu, bülbül, səsin kəlsin!.. 

1988 
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AŞIQ QARDAŞ... 
 

Aşıq qardaş, gəl yandırma "Dilqəmi", 
Alışsa da deyə bilməz dil qəmi, 
Nə söndürər, nə aparar sel qəmi, 
Bir ürəkdir, qəm yükünü çəkər hey.. 
 
Gəl sızlatma belə "Yanıq Kərəmi", 
Gəl ağlatma belə yazıq Kərəmi, 
Kimsə qəm götürüb dərdi əkərmi, 
Nə həyatdır bu diləyi bükər hey?! 
 
Çal, aşıq, dillənsin bir "Göyçəgülü", 
Hanı Səhnəbanu, o Göyçə gülü? 
Ələsgərmi saz əlində, bükülüb 
Göz yaşını "Gözəlləmə" tökər hey?.. 
 
Çal, əzizim, həzin-həzin "Sarıtel", 
Əssin rüzgar, qoy oynasın sarı tel, 
Yar əlini çəksə sənə, sarı, tel, 
Əlim dəysin, bircə-bircə sökər hey... 

1982 
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 KAMAN 
 

Kaman ustası Habil Əliyevə 
 

Bu necə haraydır, bu necə vüqar, 
Səni yandırırmı bu gedən "Qatar"? 
Yoxsa bu qatarda bir gedənin var? 
Saxlayar harayın qatarı, kaman!!! 
 
Qəlbini aparıb bu qatar, gedir, 
Pərişan eşqini taru-mar edir, 
Gəl mehlə naləni dildara yetir, 
Qaytarar harayın dildarı, kaman!!! 
 
Dağlatma sən məni, külə dönərəm, 
Çağlatma sən məni, selə dönərəm, 
Saxlatma sən məni belə, dönərəm, 
Dəyişər nalənlə ruzgarım, kaman!!! 

1983
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PAYIZDI... 
 

Dəli külək həvəsində, 
Yarpaqlar son nəfəsində, 
Quşlar vida nəğməsində:  
-Köçün siz,-dedi,-payızdı... 
 
Köçünü sürdü son bahar, 
Təbiətin qanunu var. 
Budaqda alışan köz nar, 
-Payı üz,-dedi,-payızdı... 
 
Görüşlər də çatdı sona, 
Öz oğlunu süzüb ana: 
- Qonşuda bax o ceyrana 
Tələs, tez,-dedi,-payızdır... 

 
1981 
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KİŞİLƏR AĞLAMAZ 

 
Kişilər ağlamaz, 

atam balası, 
Ağlasa dünya kərpic-kərpic 
     sökülər. 
Qadınların üstünə 
     tökülər!.. 
Analar bayatıya yox, 
     göz yaşına bükülər!.. 
Sonaların gözləri 
Gedər-gəlməzə dikilər!.. 
     
Kişilər ağlamaz, 

 atam balası. 
Ağlasa Kürüm çəkilər, 
Arazım artar!.. 
Göydə yanar buludlar, 
Bir damla şeh salmaz, 
Kəsilər küləklər, 
Bir əsim meh olmaz! 
 
Kişilər ağlamaz, 
     atam balası, ağlamaz! 
Ağlasa dünyanı bölər 
     minlərlə Araz! 
Dünyada dünyalıq 
     nişanı qalmaz!.. 

1982
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DÜNYA 
  

"Dünya köhnə dünyadır", 
Yoxladım hər üzünü. 
Dünya dəhnə dünyadır, 
Görəmmədim gözünü... 
 

Bir şəfəqli dandı o, 
Eh, ömrümü dandı o... 
Özgə üçün yandı o, 
Mən kəsdirdim dizini… 
 

Hər arzumu göydə o, 
Zindan üstə döydü o, 
Əliaçıq "göydü" o, 
Aradım hər izini... 
   

Qəmə sardı qəlbimi, 
Etdi yara qəlbimi, 
Sıxdı nara qəlbimi, 
Eşdikcə mən közünü. 
 

Toxunmadım qəlbinə, 
Yaman durdu qəsdimə, 
Heç bilmədim qəsdi nə, 
Niyə əydi düzümü? 
 

Dünya belə dünyadır, 
Eşitmədi sözümü, 
Alıb məndən dünyamı, 
Bağışladı dözümü... 

              1985 
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QALDI 
 

"Üzü bəri baxan dağlar", 
Mənim sizdə könlüm qaldı. 
Dərəmmədim, göy yamacda, 
Bir növrəstə gülüm qaldı! 
 

Yaz nəfəsli küləklərim, 
Qız nəfəsli çiçəklərim, 
Şaqqıldayan şimşəklərim, 
Kür çağlayan selim qaldı. 
 

Dərələrdir güllü gəbə, 
Günlərimi düzdüm səfə, 
Mehman oldum neçə dəfə, 
Sizdə ayım, ilim qaldı! 
 

Bir ömürdür burda anım, 
Lalə olub döşdə yanım, 
Zirvənizdə şux tərlanım,- 
Başınızda tülüm qaldı! 
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 Gözəllərin boyu bəstə, 
Bülbülləri min həvəsdə, 
Qarabağlı girdi bəhsə, 
Bir şikəstə zilim qaldı! 
  

Ələ düşməz belə çağım,.. 
Buz nəfəsli buz bulağım, 
Bulaq üstə həzin, dalğın, 
Zümzüməli dilim qaldı. 
 

"Üzü bəri baxan dağlar", 
Bulaqların yenə çağlar? 
Sizdən mənə dözüm, vüqar, 
Məndən sizə könlüm qaldı! 
 

1984 
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VAR 
 

Demə dağ çayı tək hay-harayım var, 
Mən qayalar yarıb, dağlar aşmışam! 
Dəniztək qüvvətim, dalğalarım var, 
Sahilim dar gəlib, aşıb-daşmışam! 
 
Qartallı zirvəyəm, əzəmətim var, 
İnsanam, qüdrətim, dəyanətim var, 
Baharam-bir dönməz məhəbbətim var,  
Sevginlə dünyaya qanad açmışam!.. 

   
   1979 
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HƏMZƏLƏR DƏ YAŞAYIR... 
 

Hardan çıxır Həmzələr? 
Əhəd Muxtar. 

 
Şir-aslanlı meşələr 
     çaqqalsız ki, olmayır. 
Gül-çəmənli düzənlər 
     qanqalsız ki, olmayır.. 
Tikansız gül, 
       qarğasız çöl 
          yox, qardaşım... 
Həmzələr də yaşayır 
Koroğlu dünyasında. 
      
Dərd deyildir- 
Həmzələr var, 
Dərd odur ki, 
Koroğlular tək olsa, 
Həmzələr yaman  
      qol-qanad açar... 

1986 
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ACGÖZ 
 

Ürəyin daş olub, gözlərin acdı, 
Necə doyuraydıq səni, bilmədik... 
Ayağı yer tutan obadan qaçdı, 
Səni bu obadan silə bilmədik... 
 
Qayaya dönmüsən yolumuz üstə, 
Kim üçün qurmusan cəbhəni belə? 
Yoxsa əjdahasan selimiz üstə, 
Kamına çəkmisən dəhnəni belə? 
 
Beş əlli yapışıb dünyadan baxma, 
Qurdla qiyamata qalırsan yoxsa? 
Quyruğun üstünə ilantək qalxma, 
Kimi nişanladın, çalırsan yoxsa? 
 
Bağla o tuluğun yolunu, bağla, 
Onsuz da cəbhən daralıb yəqin, 
Barı son zəhəri özünə saxla, 
Zərbən öz başında çatlasın sənin!..     

 
1990 
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DAŞ OLMAZSAN... 

   

Bu cavan yaşımda, stol dalında, 
Otura-otura daş olmayam kaş... 

S.Rüstəmxanlı. 
 

Daş olmazsan- 
Ürək odlu olsa, 
     alovlu olsa, 
Qəlbin arzularla 
       boşalıb, dolsa. 
Daş olmazsan- 
Əlinlə, qəlbinlə 
     işləsən, 
Pisləri görəndə 
     barmağını dişləsən... 
Bir də istər otur, 
         istər dolan dünyanı, 
Pis elə pisdir, 
         yaxşı-yaxşıdır. 
Bir gün əlin işdən 
         soyusa, 
yumruqların 
       boşalsa, 
Onda elə, a şair 
     otura-otura 
   heykələ dönüb, 
      daş da olsan, 
Y a x ş ı d ı r!!!  
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EVİN YANSIN, QOCALIQ 

 

Hər kim yüz il yaşamasa,  
Günah onun özündədəir! 

O.Sarıvəlli 
Sərvi boylun ikiqat, 
Ay üz olubdu  çat-çat, 
Günü gedib batabat, 
Evin yansın, qocalıq!.. 
 

Həvəs çoxdur ürəkdə, 
Böyük arzu, dilək də, 
Güc qalmayıb biləkdə, 
Evin yansın, qocalıq!.. 
 

Əyilərmi polad da, 
Sürünərmi qanad da? 
Söz də qalmayır yadda, 
Evin yansın, qocalıq! 
 

Ağıl gedir, huş gedir, 
Göz qaralır, yaş gedir, 
Son mənzilə tuş gedir, 
Evin yansın, qocalıq! 
 

Osmanın cavan çağı, 
Dolanardı o axı- 
Bir addıma Qazağı, 
 Evin yansın, qocalıq! 
 

Qorla alışmaq olar, 
Gözlə danışmaq olar, 
Bahar deyir, dünyada 
Yüz il yaşamaq olar, 
Sən olmasan, qocalıq! 
Evin yansın, qocalıq!... 
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QORUYUN YAXŞILARI 
 

Yaxşı insanlar azalıb 
        yaxşı çiçək kimi, 
Qoruyun siz onları 
        sola bilər! 
Yaxşı insanlar təmiz havadır, 
Qoruyun siz onları- 
        çirkabla dola bilər! 
Yaxşı insanlar günəşdir!- 
Qoruyun siz onları 
Mehvərindən qopa bilər! 
Qoruyun yaxşıları- 
Onlar bulaq suyudur, 
          gözündən bata bilər... 
    
Qoruyun yaxşıları- 
Məhəbbəti hamıya 
           çata bilər! 
Qoruyun yaxşıları- 
Onlar həyata tac olar! 
Tələsin, əzizlərim, tələsin, 
Sonra kec olar!.. 
 

1985 
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QURUÇAY 
 

Sahilləri gur meşəli,  
Meşələri bənövşəli, 
Bənövşəli, yüz çeşməli, 
Çağlar suya çay deyirlər. 
 
Hanı sənin gur sellərin, 
Sahilində tər güllərin, 
"Niyə sənə bu ellərin, 
Belə Quruçay deyirlər?”.. 
 
Bir vaxt dağdan axan çaydın, 
Yaxşılıqdı tacın, taxtın, 
Cadar-cadar ta yamacın, 
Qocalmısan, Quruçayım... 
 
Dərdin artıb, qəmin çoxdu, 
Neyləyəsən, suçun yoxdu, 
Yatıb daha gülən baxtın, 
Qocalmısan, Quruçayım... 
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Getdi selin, ta gələmməz, 
Nur selindən güllər əmməz, 
Gözəllərin güzgülənməz 
Sularında, Quruçayım... 
 
Yox! Ümidsiz olma belə, 
Su arxına bir də gələr, 
Sahilində el  dincələr, 
Qocalsan da, Quruçayım, 
Çağlayarsan, duru, çayım! 

 
 

1986 
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VAXT 
 

Vaxt hər nəyim vardısa 
alıb getdi... 

Yurdumu, yuvamı 
           çalıb getdi... 
Vəfasız dost kimi 
Məni yolda qoyub 
           gözdən itdi... 
 
İndi sağım, solum daşdı, daş... 
Nə edərəm mən burda 
           kövrək qəlbimlə? 
Daş üstünə daş qoymağa 
Gücüm çatmaz  
            bundan belə... 
 
Özüm daşlaşıram 
           deyəsən, 
Bu dünyanın ürəyində. 
Bundan o yana 

  əbədiyyətdir... 
   2009 
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* * * 
 

Çıxmışam bir ömürlük yol üstə- 
Dünyanı səyahətə, 
Axtarıram özümü. 
Götürmüşəm özümlə ümidi, inamı, 

dəyanəti, dözümü. 
Bir də təkliyin dadını, 

acı fəryadını. 
Qoşulub mənə qəlbimə həmdəm 

kədərlə qəm. 
Bu gedişlə nə edəcəyəm 

bilmirəm, düzünü. 
Axtarıb, axtarıb özümü. 

tapacağam bir gün. 
Və deyəcəyəm öz sözümü! 

 
1989 
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* * * 
 

 Qaya-daşda göyərər 
      Hər istedad, deyirsən. 
 Mənsə heç görməmişəm 
               Daşlıqda bar verə dən. 
 
 Nərgiz topası yarır 
     Daş asfaltı, yaxşı bax. 
Onun da arxasında 
     Dayanıbdır bu torpaq! 

 
1983 
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*** 
 
Sağımdan, solumdan 
      atılan daş,  
Çox da aparma baş. 
Sənə baş qoşmağa 
                 vaxtım yoxdur. 
Mənzil uzaq, 
      ömür yarı, 
İşim, gücüm çoxdu... 
Min arzum var, 
Min bir dilək, 
Sən gəl yolumda olma kələk. 
Arzumu atsam, 
        geri qayıtsam, 
Səni həyatdan götürrəm! 
Dişim-dırnağımla didib, 
İnan, içəri ötürrəm!!! 

1988 



B 

 

Bahar Bərdəli 

76 

 
 

 
 

DURMA QƏSDİMƏ 
 

Bu Odlar yurdunun bizik övladı, 
Hər kəsin yeri var, hər kəsin adı, 
Hamıya yer verən qoca dünyadı, 
Eloğlu, yolumun çıxma üstünə! 
 
Sənin ömrünü yaşamıram mən, 
Sənin arzunu daşımıram mən, 
De, nə qazanarsan pisliyindən sən, 
Eloğlu, şər işə sən gəl tələsmə! 
 
Qara-buza dönüb elə donmusan, 
Dünyaya yağarsan bəlkə sanmısan, 
Odlu torpağımda niyə qanmırsan, 
Mən donan deyiləm, yolumda əsmə! 
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Heyf  bu torpağa, yetirib səni, 
Güllər bitən yerdə bitirib səni, 
Bilmirəm nə üçün gətirib səni, 
İlan tək qıvrılıb durma qəsdimə! 

 
Bilirəm yaxşılıq gəlməz əlindən, 
Bir xeyir söz çıxmaz heç vaxt dilindən, 
Əzabla çəkdiyim bu öz yolumdan, 
Mən dönən deyiləm, yolumu kəsmə! 
 
Şüşəyəm, hər daşdan sınan deyiləm, 
Çinaram, hər yeldən sanma əyiləm, 
İnsanam, arzum var, yönü beləyəm, 
Eloğlu, yolumun üstə əsnəmə! 
Qayıdan deyiləm, yolumu kəsmə! 

1999
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DAĞLARDA 

N.Xəzriyə 
 

Çıxmışam mən dağlara, 
Ürəyim dağa dönə! 
Qəlbim coşub-çağlayan 
Coşğun bulağa dönə! 
 

Zirvədəki qartallar 
Hay verələr səsimə! 
Zümrüd gözlü göllərim 
Güzgü tuta əksimə! 

 
Bənövşə baxıb mənə 
Boynun belə bükməyə. 
Çata vüsal dəminə, 
Daha əzab çəkməyə. 
 

Günəş başımın üstə, 
Zirvə ayağım altda. 
"Məhəbbətdən danışam, 
Səsim dunyaya çata"! 

1982
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KÖÇMƏ, DURNA QATARI... 
 

Sarı-sarı zər olub 
Payız yaşıl yarpaqda.. 
Sarı naxışlar salıb 
Yenə anam torpaqda... 
Bir sarı həsrət kimi 
Donub qəlbdə, dodaqda, 
Ayrılıq nəğməsini 
Sən də çalma uzaqda... 
Unudub bu diyarı, 
Köçmə, durna qatarı! 
 

Sevib, sevilib atmaq... 
Heç insafdan deyil ki. 
Bu gülşən sənin üçün 
Bir nazlı mələk idi. 
Gətirdiyin ilk bahar 
Ömürlük gərək idi... 
Unudub bu ilqarı, 
Köçmə, durna qatarı!... 
 

Ayrılığın sarı qor- 
Yandırar diləkləri! 
Gedişin sarı nisgil- 
Köynədər ürəkləri! 
Üşüdər boş yuvanı 
Həsrətin küləkləri... 
Gəl özünlə aparma 
Barı bu son baharı, 
Köçmə, durna qatarı!.. 

1986 
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QANANA KİMİ... 
 

Min baharın hərarəti yığışsa, 
Bu dünyanın qara daşı göyərməz. 

                      M.Yaqub. 
 

Sevgidən söz açdım, yemək istədi, 
Şeirdən danışdım, o mürgülədi, 
Sözə qızıl dedim, alver elədi, 
Can evim talandı canana kimi... 
 
– Qəmərtək yolunda yanaram, sənəm, 
Dedi: öz işindir, özün bilərsən, 
Gördüm ki, od tutub alışsam da mən, 
Kül ollam "o dostum" yanana kimi... 
 
Eşqimdən od alıb alışdı göylər, 
Dedim: "dostuma" da çatar bu xəbər, 
Vallah, qara daş da, inan göyərər, 
Naşı söz anlayıb qanana kimi!.. 

1988
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MAHNI ÇƏLƏNGİ 
 

Xalq artisti  
Zeynəb Xanlarovanın  
nəğmələri ilə 

 
"Azərbaycan" Vətənin, 
"Reyhan"lı dağların var! 
"Kür boyu"nda çəmənin, 
Çiçəkli bağların var! 
"Xalidə" gözəldir, 
"Şamama" yüz əldir, 
"Zəminə" ucalıb, 
"Səbinə" əzəldir. 
Ramil oynar "Ceyran"ı, 
"Arzu qızım" bəs hanı? 
"Sən bağışladın", "Həkim" 
"Ömrümün baharı"nı. 
Əsir külək dayanmır, 
Yarım yatıb, oyanmır. 
"İnsaf da yaxşı şeydir", 
"Sevirəm", o inanmır!!! 

     1982 



B 

 

Bahar Bərdəli 

82 

 
 

"KƏNDLİ" ŞAİR... 
 

Kəndinə qayıdıb təbiətdən yazan, 
üzünü tez-tez "şəhərli şairlər"ə 
tutan  Ənvər Əhmədə 

 
Nə kəndə sığırıq, nə şəhərə biz, 
Qalmışıq şəhərlə kənd arasında. 
Arzu-xəyallarla yanar qəlbimiz, 
Özümüz kədərlə qəm sırasında. 
 
... Kəndə qayıtmısan, düzünü söylə, 
Darıxırsanmı heç lal gecəsində? 
Yaz-yayı hərarət, uçursan göylə, 
Qışı dözürsənmi boz keçəsində? 
 
Min nazı-qəmzədi hər qız-gəlini, 
Uzaqdan boylanar ürkək baxışla. 
Mümkünmü kiminsə tutub əlini, 
Çıxasan dağlara bir gur yağışla? 
 
Çiçək örpəyinə bürünən güney, 
Səni ürəyincə ovudurmu heç? 
Al-yaşıl düzəndə çalınırmı ney, 
Bu neyin səsiylə düzülürmü köç? 
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Çiçək ətirimi gətirir külək, 
Ya barıt qoxusu, güllə səsləri? 
Yovşanlı çöllərdə varmı kəpənək, 
Ya bayquş nəfəsli yağı kəsləri? 
 
Sis-duman dağların örpəyidirmi, 
Ya düşmən köçünü gizlədən iblis? 
"Torpağa vurulan  ürəyin hərdən", 
Bir  ruha  dönürmü  oxusa  ilbiz? 
 
Qartal yuvasında Çalağandırmı, 
Meydan oxuyurmu Qırğı Şahinə? 
Dağlar gözəllikmi, yoxsa dağdımı, 
Yurdu şəhid olan şair qəlbinə? 
 
Kəhrizli suların yenə dupduru, 
Yoxsa lillənibdir, gözündən batıb? 
Çayların şəlaləmi, yoxsa qupquru, 
Dərələr dərinlikdə gizlənib, yatıb. 
 
... Kəndinə dönmüsən, düzünü söylə, 
Dözə bilirsənmi qarşında Vətən, 
Çapılıb... Talanıb... Yaşayır hələ 
Ağlayan obanın qoynunda düşmən!!! 

 
   1993 
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*** 
 
Həyatımdan bezəndə də, 
Gəlib şer yazıram mən. 

M.Araz. 
 

Qarşıma nə yaman bədxaxlar çıxır, 
Yaxşılar azalıb sanki cahanda. 
Nadanın hər işi qəlbimi sıxır- 
Tülkü cövlan edər şir azalanda... 
 
Dövrəmdə qarğalar açıb qol-qanad, 
Quzğunlar fırlanır böyür-başıma. 
Bəlkə mən düşmüşəm bu dərinliyə, 
Qarğamı yüksəlib qaya qaşına?.. 

 
   1985. 
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"ANAMSIZ GÜNLƏR" 
 SİLSİLƏSİNDƏN 

 
1. 

 AĞILAR… 
 

Torpağın sinəsinə dayayıb öz köksünü, 
Elə çəkib sinəsin, ötürübdü köksünü, 
Torpaq anamdı  indi, anam torpaq çösgünü, 
Lay-lay anam, a lay-lay... 
 
Dünyanın dərdlərindən yaman bişdi, qovruldu, 
Dünyanın yollarında yorğun düşdü, yoruldu, 
Sünbül idi, dən-dən olub bu torpağa sovruldu, 
Anam lay-lay, a lay-lay... 
 
On beş ilin fərağı başa yetdi, tükəndi, 
Atam, qarşıla, anam yanına gəlir indi... 
Bir nəslin çırağıydı, ocağıydı, ta söndü, 
Anam lay-lay, a lay-lay... 
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Yeddi övlad böyütdü on üc nəvə bir yana, 
Niyə axı dayandı ölüm ilə yana-yana? 
Saxlaya bilmədik biz,qoşulub getdi ona, 
Anam lay-lay, a lay-lay... 
 
Şəpərin başından yollara baxmaz daha... 
Gileylənib gəlindən yollara çıxmaz daha... 
Darıxanda göz yaşı sellənib axmaz daha... 
Anam lay-lay, a lay-lay... 
 
Bir oba köçdü sanki, bir yurd  boşaldı,  getdi... 
Bir ana köç etməklə mahal  boş qaldı, itdi, 
Qan çəkən gözlərimdə yaş gilləndi, bitdi... 
Anam lay-lay, a lay-lay... 
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2. 
YOLUN YUMULAYDI... 

 
Ölüm, göz-qaş oynadın, 
Sanki beş-daş oynadın, 
Niyə çaş-baş oynadın, 
Yolun yumulaydı kaş! 
 
Məhvərindən qopardın, 
Bir ananı apardın, 
Güçüm çatmır... çapardım... 
Əlin yumulaydı kaş! 
 
Gözlərimin önündə, 
Çırağımdı sönən də... 
Analı günlərim də, 
Qaldı daha dünəndə... 
Belin qırılaydı kaş! 
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3. 
 

ANAM QAYITMAZ ... 
 

Sənə arxayın oluram, 
Torpaq, anama yaxşı bax. 

Fərqanə Mehdiyeva 
 

Torpağa dən düşər, birbaş göyərər, 
Torpaqdan ayrılmaz, sirdaş göyərər, 
Torpağa bulaşan daş da göyərər, 
Torpaq elə baxar, anam qayıtmaz... 
 
Yaşıl çəmən tabaq-tabaq gül açar, 
Günəş gülər, şəfəq-şəfəq nur saçar, 
Yuvasına dönən quşlar dil açar, 
Torpaq elə baxar, anam qayıtmaz... 
 
Bağça-bağlar yenə solar, saralar, 
Güleyşə nar budağından sallanar, 
Qış yetişər, quzeyləri qar alar... 
Torpaq elə baxar, anam qayıtmaz... 
 
Nəvələri boy-boy olub böyüyər... 
Qızları sünbüldür, oğlanlar əsgər, 
Yola salıb, qarşılayar bu ellər, 
Torpaq elə baxar, anam qayıtmaz... 

 
    2007 oktyabr 
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MAMIR ÖMRÜ 
 

Mamır daşda göyərib… 
Ona verilən ömür 
Nə etsin ki, belədir... 
Kökü yox, köməci yox, 
Qayaya söykənsə də, 
Üzü qara-tufana,  
Coşub gələn selədir...    
 
Elə yapışıb daşdan, 
Yellər apara bilməz! 
Elə bitişib, daşdan 
İllər qopara bilməz! 
 
Tək qorxusu 
Sel-sudur. 
Ona həyat verən su, 
Bir gün gələr, 
Onu daşdan yuyub, 
Silər doğrusu... 

 
2001 
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ƏBƏDİ SEVGİ 
                                                                                      

                Nurəngiz Günün                                                  
                                         işıqlı xatirəsinə  

 
Sevgidən yoğrulmuşdu, 
Sevgidən doğulmuşdu, 
Elə sevgi üçün də 
           doğulmuşdu! 
 
Məhəbbətlə baxırdı 
Bu qarışıq, dolaşıq dünyaya! 
Gözləriylə meydan oxuyurdu 
Gündüzlər Günəşə, gecələr Aya! 
Səsinə səs verirdi 
           hər dağ, hər daş, hər qaya! 
 
Nura, işığa dönüb 
           həyata can atdı! 
Minlərin qəlbinə yatdı! 
Minlərin qəlbində də 
          sevgi oyatdı! 
Öz qalasını, dünyasını da 
Sevgidən yoğurdu, sevgidən yapdı! 
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“Kədəri, qəmi çox baha alıb, 
Sevgini, sevinci havayı satdı!” 
Fəqət gec duydu, 
          gec anladı, 
Qarşısına çıxan sevgilər 
           necə saxtadı! 
Duyğusuz insanlar qəlbini oydu, qırdı, 
           yaralayıb, paralayıb qanatdı… 
 
Dözmədi… dözə bilmədi 
            bu yalançı dünyaya… 
Bir gün qoşulub Günəşə 
           sakitcə onunla getdi, 
                          onunla batdı! 
 
İndi göylərdədir! 
Nuru, işığı, sevgisi, sözü-söhbəti 
                                       bizlərə qalıb… 
Özüsə göylərdə… 
                   əbədi yatdı…! 

 
20 dekabr 2014 
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ÇOX GƏRƏKMİ... 

 
   Bu namərd dünyamı bürüyüb ələm, 
 Çoxdandır əlimə almıram qələm… 

   
Dərd qəlbimi oyub, eşib, 
Ürəyim içimdə bişib, 
Həyat məndən uzaq düşüb, 
Çox gərəkmi belə dünya?! 
 
Qaçıb məndən, qaçıb ilham, 
Düşmən aldı yamanca kam, 
Daha bezib, yorulmuşam, 
Çox gərəkmi belə dünya?! 
 
Cahillərnən günmü keçər, 
Dərd arayıb məni seçər… 
De, bu dərdi kimlər içər, 
Çox gərəkmi belə dünya?! 
 
Qəlbimdən qan sıza-sıza, 
Baxıram qələm-kağıza... 
Gedir üzü allahsıza, 
Çox gərəkmi belə dünya?! 

 
 2005 



Seçilmiş 

 

Seçilmiş əsərləri 

93 

 
 

 
   YALVARIR... 

 
"Nə tez keçir belə həftələr, aylar, 
Ömür dayan deyib ilə yalvarır..." 
Dağların başına yağan bu qardan, 
Düzün xəbəri yox, selə yalvarır. 
 
Eh, sənsiz sevgini əzizlədim mən, 
Həsrətin saçımda olubdu dən-dən, 
Dözməyib ürəkdə fəğan etdi qəm: 
Nə olar, çap etsə!- Dilə yalvarır! 
 
Naşının, nadanın əlində qalıb, 
Bir arif axtaran gözlərim dolub... 
Vaxtsız boranından çəmənim solub, 
Ləçəyi tökülən gülə yalvarır... 
 
Bu yerlərdən ay da, günəş də qaçaq, 
Axşamdan sönübdü çatılmış ocaq... 
Yoldan ötəndirmi o qərib qoca, 
Yelin sovurduğu külə yalvarır?. 

 
 2003 
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SƏSİMƏ SƏS VER 
 

Dost, səsimə səs ver mənim, 
Dan sökülür, səhərimdi.... 
El gözləyər yollarımı, 
Səfərimdi! 
 
Çiçəklərin ətrini ud, 
Dəlidağa üzünü tut, 
Zirvəsindən aşan bulud 
Kəhərimdi! 
 
Gəzək yurdu  zaman-zaman, 
Bir istəkdi, necə güman... 
Araz üstə  çökən duman, 
Qəhərimdi! 
 
Ormanlarım  ləçək-ləçək, 
Bağım-bağçam çiçək-çiçək, 
Budağından üzüləcək 
Bəhərimdi! 

1986
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GÖZLƏ 

MƏNİ... 
 
 



B 

 

Bahar Bərdəli 

96 

 
 
 
 
 

SƏNƏ DOĞRU    

 
Görüş üçün tələsmirsən, 
Artıb bəhanələr... 
Artıb soyuq baxış, 

quru söz... 
Daha nə bilim nələr... 
Bir addım sənə doğru- 
Sənin geriyə yolun. 
Bir addım sənə doğru- 
Qırılar qanadım, qolum. 
Baxışından üstümə 

qar yağar, 
qalaq-qalaq, 

Heyrətimdən donaram, 
yerimdə quruyaraq. 

Bu addımı atmaq- 
müdhiş mənzərə... 

Geriyə qayıtmaq- 
müşkül məsələ... 

 
1983
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*** 
 

Buludları qucurdum! 
Bünövrəmnən uçuldum... 
Mən kədərdən qaçırdım 
Sənin yanına qədər.... 
 
Yandım... külə dönmədim, 
Açdım... gülə dönmədim, 
Mehdim, yelə dönmədim 
Əsim yönünə qədər. 
 
Dünyam bir qırıq neydi, 
İnləyib qəddim əydi, 
Çatmadım  sənə, neylim, 
Ömrün sonuna qədər... 
 
Oylağımda kədər, qəm, 
Kim qaçıb ki qədərdən? 
Daha alma kədərdən, 
Yanım, sönənə qədər... 

 
1988
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SƏNSİZ DAĞLARDA 
 

Tənha gəzdim mən bu dağı, 
Tənha üzdüm gül-budağı, 
Bulaq üstə axşam çağı, 
Səni arzuladım, səni... 
 
Şəfəqlə axdım dağlara, 
Şimşəklə çaxdım dağlara, 
Şəfqətlə baxdım dağlara, 
Səni arzuladım, səni... 
 
Zirvədəki qara bənddim, 
Dumanında azdım, itdim, 
Bənövşə tək yalda bitdim, 
Səni arzuladım, səni... 

 
1983
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BU SEVGİMİN 
 

Könlümü oda tutdun, 
Göz yaşımı qurutdun, 
Bəs niyə tez unutdun 
Bu sevgimi, sevgimi? 
 
Mən könlünün sərsəri, 
Özgəsiyçün yan, əri... 
Duymadınmı kədərin 
Bu sevgimin, sevgimin? 
 
Sevgi-Günəş!-Dedin sən, 
Göz açmadım çənindən, 
Dağ əridi qəmindən 
Bu sevgimin, sevgimin!.. 
 

1985 
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  NƏ DEYİM... 
 

Gül gətirdim gülə mən, 
Ətrin yaydım çölə mən, 
Bəs niyə qəmli baxdın, 
Hə deyim bu gülə mən? 
 
Sevdim açıq-belə mən, 
Dedin: salma dilə sən, 
Qəlbimdəkin car çəkir, 
Ax nə deyim dilə mən? 
 
Bunu bilə-bilə sən, 
Toxundun bu telə sən, 
Köçürdü ağ vərəqə, 
Nə deyim bu ələ mən?.. 
 
Payız gəlir biləsən... 
Baxma yağış, selə sən, 
Hamı toyu gözləyir, 
Bəs nə deyim elə mən?.. 

1986 
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GƏL 
 

Nə keçibdir qəlbindən, 
Duymamışam onu mən, 
Niyə küsdün yenə sən, 
Ay mənim küsənim, gəl?! 
 

Özün şimşək,  çaxırsan, 
Hey yandırıb-yaxırsan, 
Yenə incik baxırsan, 
Ay mənim küsənim, gəl! 
 

İlk eşqim, qibləgahım, 
Günəş olsun sabahın, 
Axı nədir günahım, 
Ay mənim küsənim, gəl! 
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Canım, küsmə belə çox, 
Küsməyin faydası yox, 
Keçən günü ömrə çıx, 
Ay mənim küsənim, gəl! 
 

Gözümün heyranı sən, 
Könlümün peymanı sən, 
Güldürmə hicranı sən, 
Ay mənim küsənim, gəl! 
 

Bağçamızdır göy çəmən, 
Bax, olmuşam gülçü mən, 
Gözləyirəm elçi mən, 
Ay mənim küsənim, gəl! 

 
 

1986 
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İNAD... 
 

Mənə çox "qəribəsən" deyirsən, 
Bəzən küsüb, inciyir, 
Bəzən də əzablı günlərinlə 

sevinib, əylənirsən. 
Mən bir başqa gözlərdə 

axtararkən məhəbbət, 
Sən mənim gözlərimdə, 

aramısan səadət. 
Nə mən tapdım 

hərarət, 
Nə sən gördün 

sədaqət... 
Düşüb eşqin inadına 

sən hələ də sevirsən, 
Yoxsa mənə tərs eşqin 

inadın öyrədirsən?! 
 

1987
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SƏN Kİ YOXSAN... 
 

Günəş gülür, al geyinib üfüqlər, 
Nur paylayır işıq dolu şəfəqlər, 
Quşlar ötür öz dilində şərqilər, 
Sən ki yoxsan, nəyə gərək bu həyat, 
Nəyə gərək hərarət?!.. 
 
Buz bulağın buz dodağı neylidir, 
Meşə susub bir pərişan Leylidir, 
Könül salıb bu yerlərə meylini, 
Sən ki yoxsan nəyə gərək bu ülfət, 
Nəyə gərək məhəbbət?.. 
 
Yaz nəfəsi axıb gəlir küləklə, 
Bulud dolub, boşalacaq şimşəklə, 
Düşüb dilə Bahar şirin diləklə, 
Sən ki yoxsan nəyə gərək bu hörmət, 
Nəyə gərək şan-şöhrət?.. 
 

1988
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GÜN O GÜNDÜR... 

 

Günəş üfüqdə çərtib, 
Gülümsəyir ürəkdən. 
Bülbülün harayından, 
Güllər çıxıb köynəkdən. 
Yenə al kəpənəklər 
Doymayırlar çiçəkdən. 
Ağaclar da oxuyur, 
Əsən xəfif küləkdən... 
Bu il həmin il deyil!.. 
 
Yenə də sıralanıb, 
İgid boylu qovaqlar. 
Söyüdlər də qoşadır, 
Çətir tutub yarpaqlar. 
Bu çətirə sığınıb 
Neçə gənc... həzin-həzin 
Pıçıldayır dodaqlar... 
Hərdən də şana olur. 
İpək teldə barmaqlar... 
Nəsil o nəsil deyil!.. 
 
Arzular qönçə-qönçə, 
İndi çiçək açsa da, 
Gözlərin ulduz-ulduz 
Mənim üçün saçsa da, 
Ürəyindən qəlbimə 
Neçə yollar açsa da, 
Könül o könül deyil!.. 

2003 
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PAYIZIM... 
 

Həzinsən, kövrəksən, 
payızım- 

Vüsal gözləyən 
ümidim kimi. 

Solğunsan, zərifsən, 
payızım- 

Yollara uzanmış 
əllərim kimi. 

Pərişansan, 
payızım- 

Sığalın gözləyən 
tellərim kimi. 

Gəlmisən yenə gəlmisən, 
payızım... 

Səndən əvvəl gəlib 
eşqimin payızı... 

 
  1986 
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* * * 
 

Sən gülərüzsən, gülüm, 

Niyə qəmlisən belə? 

Sən ki, bilirsən, gülüm, 

Bir ürəyə od salar, 

Bir otağı qızdırar 

Adicə bir təbəssüm... 

Niyə qəmlisən, gülüm?! 
 

 
1982 
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OLARAM MƏN 
   

Bulud olub gəl dolma, 
Qəlbini oda salma, 
Kədərlə həmdəm olma, 
İlqarın olaram mən! 
 
Qovaram çən, dumanı, 
İtirmə sən gümanı, 
Deyil təklik zamanı, 
Dildarın olaram mən! 
 
Sənin xoş diləyindən, 
Kədəri yuyaram mən, 
Çiçəklən ürəyindən, 
Baharın olaram mən! 

 
 

1983
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UNUTMA… 

 
Yaşıl xalısını sərib dünyaya, 
Yenə gələcəkdir bahar al-əlvan. 
Tükənməz eşqini verib dünyaya, 
Yenə güləcəkdir günəş obaşdan! 
 
Sevgi doğulacaq hardasa xəlvət, 
Bir qız yuxusunda ağ at görəcək... 
Bir oğlan oyanıb yuxudan qəflət, 
Muradı dalınca ağ at sürəcək... 
 
Biz də görəcəyik o yazı... fəqət 
Hərəmiz bir yanda, ürək qubarda.. 
Ürək istəyəcək şirin bir ülfət, 
Yolsa tapmayacaq ora bahar da... 
 
Ürək sıxılacaq-orda borandır, 
Ömrün qar-qışına bahar neyləsin? 
Axı bu ömrün də baharı vardır, 
Qədrini bilmədik bu qar neyləsin? 
  
…Donmusan yerində, yoxsa tələsdim? 
İndi fəslin qışı, ömür bahardır! 
Yetər bu ayrılıq, əzizim, bəsdi, 
Unutma ömrün də boz qışı vardır!.. 

 
1985 
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 TƏLƏSDİ ÖMÜR... 
 

Bahar yayla görüşdü, 
Yay payıza tələsdi... 
Coşub hicran küləyi, 
Ömrümə yaman əsdi. 
 
Ürək səslədi səni, 
Ağıl dedi, ta bəsdir, 
Bu vüsala güman yox, 
Xəyalların əbəsdir. 
 
Bircə ümid qalmışdı, 
Onu da hicran kəsdi. 
Sənsiz bilmədim niyə, 
Bahar belə tez keçdi, 
Ömür belə tələsdi... 

 
1995 
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* * * 
 
Mən səndən uzağammı? 
Könlündən irağammı? 
Sinəndə aşıb-daşan 

ürək 
Saçına sığal çəkən 

külək, 
Mən deyiləmmi? 
 
Başın ustə alışan 

günəş, 
Qəlbində ocaq çatan 

atəş, 
Mən deyiləmmi? 
 
Ay məni özündən 

çox uzaq sanan, 
Mənim odumdur axı 

səni belə yandıran!.. 
 

1988 
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SƏNİ İTİRDİM... 
 

İtirdim səni... 

İtirdim ümidi, inamı, 

İtirdim həyatda öz 

şən dünyamı... 

İtirdim ömrümdən 

gəncliyimi, 

İtirdim əbədi 

 dincliyimi... 
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GECDİ 
 

(Zarafatyana) 
 
 

Ömrün yaz çağı sevmək istədim, 
Dedilər: tələsmə, uşaqsan hələ. 
Arzuma yol açdım, dilək istədim, 
Dedilər: nə olub, tələsmə belə? 
 
Yol saldım bir kənddən şəhərə kimi, 
Beş il də bu yandan dolandı keçdi. 
Yatmadım gecələr səhərə kimi, 
İllər bulağından ömrüm su içdi. 
 
Axır ki, yığıldı yüküm təpəyə, 
İş yeri, vəzifə... həyata keçdi. 
İstədim başlayım indi sevməyə, 
Dedilər: tələsmə, onsuz da gecdi. 
 

1988 
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GƏLMƏ... 

 
Yol çəkən gözlərim yorulub daha, 
Çağlayan sellərim durulub daha. 
Getdiyin yerlərdən burulub daha, 
Qoşulub yollara bir daha gəlmə!.. 
 
Daha yollarına çıxan deyiləm, 
Bitib bənövşətək baxan deyiləm, 
Susub bulaq könlüm-axan deyiləm, 
Qarışıb güllərə bir daha gəlmə!.. 
 
Sevgiyəm, qəlbinə dolan deyiləm, 
Sızlasa könlünü alan deyiləm, 
Baxma, gözlərində qalan deyiləm, 
Qarışıb yellərə bir daha gəlmə!.. 
 
Mənim dərya sevgim dalğa-dalğadır, 
Bir damla eşqini əziz saxladı... 
Gəldiyin yolları özün bağladın, 
Qarışıb sellərə bir daha gəlmə!.. 
 
Yanıqlı ney olub o şən duyğular, 
Xəzanlı payızdır gördüyün bahar, 
Demə yaşanmamış illəriniz var, 
Qoşulub illərə bir daha gəlmə!.. 
Gəlmə bu ellərə, bir daha gəlmə!.. 

 
2001 
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BƏNÖVŞƏLİ BAYATILAR 

 
* * * 

Tələsmisən, bənövşə, 
Heç baxmırsan günəşə, 
Yoxsa hər yan qarikən, 
Özün döndün atəşə? 
 

* * * 
Bəlkə həsrət də şirin? 
Acını yemə şirin, 
Gülün tikan qoynunda, 
Gözləmə şirin-şirin. 
 

* * * 
Dağlar dumana qaldı, 
Eşqim gümana qaldı, 
Səninlə xoş görüşüm, 
Hansı zamana qaldı? 
 

* * * 
Könlümün o diyarı, 
Suyu yox, odu yarı, 
Hicrində yandığım, bax: 
Könlümün odu yarı! 
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* * * 
"Gülüş gözdə gözəldi", 
Sevən gözdən gözəldi, 
Bir baxış qora dönüb, 
Bir qəlbə köz ələdi... 
 

* * * 
Dedin: o nə göz idi, 
Od-alovmu, köz idi? 
Bir də baxma, yanaram... 
-Baxmıram ha, döz indi? 
 

* * * 
Çaylar axar göl olar, 
Yazda hər yan gül olar. 
Görmürəm gözlərini, 
Gör haçandır-il olar... 
 

* * * 
Bir dağam, çənimləyəm, 
Sənsizəm, qəminləyəm... 
Deyirlər unutmuşam?- 
İnanma, səninləyəm!.. 

 
 1983 
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BÜTÖVLÜK 
 

Bir günlük ülfətin nəyimə gərək, 

Ömürlük bir eşqin acıyam, gülüm! 

Yarımçıq məhəbbət, yarımcan ürək... 

Mən bütöv sevginin tacıyam, gülüm! 
 

1983 
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ƏSİRİ OLMUŞAM 
 

Min məna gəzərdim o şirin adda, 
Sevgindən almışdım qoşa qanad da, 
Xəyala dönmüsən indi həyatda, 
Yenə əsiriyəm bir qoşa izin... 
 
Salınmış bir cığır-min iz deyilmi, 
Məhəbbət bir alov-min göz deyilmi, 
Kədərli bir baxış-min söz deyilmi? 
Yenə əsiriyəm söhbətin-sözün... 
 
Günəşin əsiri aymışam demə, 
Bir şirin yalana uymuşam demə, 
Sənin yoxluğunu duymuşam, yenə 
Əsiri olmuşam "bir az da döz"ün... 

 
1995
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QƏLBİMDƏ DƏ PAYIZDI 
 

Ruhumu bürüyüb bir dəli payız, 
Küləkli xəzandı hayana baxsan... 
Niyə belə soldu çiçək qəlbimiz, 
Viranə bağlara oxşadı yoxsa?! 
 
Kimdən sorum səni, de harda gəzim, 
Yoxsa bahar olub qaldın baharda? 
Xəzana bürünüb cığırım, izim, 
Yoxdu o bahardan nişanə burda... 
 
Sis-duman həsrət tək qəlbimə axır.. 
Soyuq imtahanı mənə qıyma gəl! 
Payızın sonunda qış durub axı, 
Məni o boranda tənha qoyma gəl.,. 

 
1995 
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XƏSTƏXANADA BİR GÜN 
   

Gözlərim qapıda 
Səni gözləyirəm, səni... 
Xəyalımsa unudub hər dərdi, qəmi, 

yanına çoxdan uçub, 
Sanki bütün ağrı-acı 

məndən uzağa qaçıb... 
..Həkimin səsinə açıb gözümü, 
Yataqda görürəm bu vaxt özümü... 
Sükut... palata... Baxıram əqrəbindən 

daş asılmış saata... 
Dünyadan təcridəm, 
             ehtiyac varmı vaxta? 
Mən dözmürəm, 
Mən dözmürəm sükuta! 
Qaytar məni, əzizim, 
Qaytar məni həyata! 
Qaytar məni öz səsinlə, nəfəsinlə 

o həsrətli, o hicranlı, 
keçən günə, anımıza 

Qaytar məni dünyamıza!!! 
 

1986
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İNCİMƏ SÖZÜMDƏN 
   
Səni bir igid sandım, 
Xəyalınla dolandım, 
Özün özünü dandın, 
Heçə döndüm özüm də. 
 
Arı olma gülə sən, 
Qonma güldən gülə  sən, 
Şana olma telə sən, 
Xırdalanma  gözümdə!.. 
 
Dön yurdumda çinara, 
Baş əyim bu vüqara, 
Yaşıl tac ol bahara, 
Günəş yansın gözümdə!.. 

 
1988 
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* * * 
 
Sənsən zirvə, 
Mənsə-dərə. 
Demə uzağıq bu qədər. 
Sən baxırsan vüqarla- 
                  qartal kimi, 
Mən baxıram heyrətlə- 
                  maral kimi. 
Sən görürsən yaşıl-yaşıl dərəni, 
Seyr edirəm mənsə səni- 
                           zirvəni. 
Nə qədər yüksək olsan 
      (çiynimdə yüksəlmisən!) 
Sən mənə baxacaqsan, 
Sevginlə bulaq olub 
          qəlbimə axacaqsan! 

 
1986 
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* * * 
 

Sənsiz hər günüm 

   damla-damla  göz yaşı... 

Əvvəl yandırır gözümü,  

    sonra yanağım boyu üzümü. 

Beləcə yuvarlanıb keçir 

                            damlalar, 

Sənsiz keçən 

             ömrüm-günüm kimi... 
 

1985 
 

 



B 

 

Bahar Bərdəli 

124 

 
 
 
 
 
 

SƏNSİZ 
 

Sənsiz solub, həyat da yox, 
Könlümü qəm-qüssə sıxır. 
Hər günüm bir ildən də çox, 
İllər sənsiz yaman axır... 
 
Necə deyim, necə sənə, 
Qoyma düşüm dərdə, qəmə, 
Dünyam batıb sənsiz çənə, 
Şimşəkləri yaman çaxır..., 
   
Çatmaz sənə səsim, ünüm, 
Qayıdarmı keçən günüm? 
Qışa dönüb ömrüm, günüm, 
Həsrət məni yaman yıxır... 

 
1985 
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    SƏNLƏ OLAR... 
 

Sən dağda, mən aranda, 
Həyan oldun yaman da, 
Kəsilər son güman da, 
De neylərəm mən sənsiz? 
 
Ağaclar barın ələr, 
Qış gələr, qarın ələr, 
Həsrət bağrımı dələr, 
De, neylərəm mən sənsiz? 
 
...Dağlardan başlayır köç, 
Gəl, arana bir yol seç, 
Demə bu sözlərim heç, 
Yoxsa qalarsan mənsiz... 
 
Gəl, payızdır, bar vaxtı, 
Sevənin ilqar vaxtı, 
Könlümün bahar vaxtı, 
Sənlə olar o qəmsiz!.. 

 
1985 



B 

 

Bahar Bərdəli 

126 

 
 
 
 

ÇƏKMƏDİ... 
 

        Gözünü çək sevdiyimdən, yad qızı! 
M.Abdullayeva. 

 
Boylana-boylana 
Aldın əlimdən qismətimi, 
   yad qızı! 
Verdim sakitcə sənə 
      öz məhəbbətimi 
Düşməsin mənim tək 
     möhnətə,-deyə- 

keçdim sevgimdən, 
Bil sən onun 
     qədrini-qiymətini, 

yad qızı! 
Verdim öz 
Səadətimi də sənə, 
Qoyma düşsün onu 
      kədərə, qəmə. 
Yaxşı qoru sevgimi, 

 yaxşı barı,  yad qızı! 
 

1984 
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DÜNYA BİZDƏN ÖTDÜ DAHA... 
 

Biz yazdıq sizdən ötürü, 
Halal xoşunuz, götürün  
Ya saxlayın, ya itirin, 
Dünya bizdən ötdü daha. 

(Firuzə Məmmədli)      
 

Çox vuruşduq, çox çalışdıq, 
Kədər-qəmlə dolub-daşdıq, 
Sevəmmədik, biz alışdıq 
Bu günlərə… getdi daha, 
"Dünya bizdən ötdü daha..." 
 
Gedəridir onsuz  gələn, 
Bu dünyanı sənlə bölən, 
Bölüb, bölüb sonra gülən. 
Arzu, ümid bitdi daha, 
"Dünya bizdən ötdü daha..." 
 
Nökərlər çox, ağalar çox, 
Bu dünyanı "sağanlar" çox, 
Bizə nə var yığanlar çox, 
Bizimçün küt getdi daha, 
"Dünya bizdən ötdü daha..." 

 
2002 
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ÖZÜN GƏL 
 

Düşünürsənmi məni 
Bu sonsuz dünyanın 
Həzin, kövrək axşamlarında? 
Yadına düşürəmmi heç 
Əriyə-əriyə yanan 
Ağ şamların sozalan 

işığında? 
Duyursanmı məni 
Kədərin, nifrətin, 
Sevginin, möhnətin 

qarışığında? 
 
Görürsənmi məni 
Aylı gecələrin, 
Şehli səhərlərin 

yaraşığında? 
Bilirsənmi yaşayıram mən 
"Gözlə, gələcəyəm" deyən 

çağırışında? 
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Sən də gözlə, 
Gələcəyəm ümidsiz anında 
Sənə lazım olacaq 

bir şirin sözlə! 
Gələcəyəm bir naşının, 
Bir nadanın baxışından 

donanda! 
Bir qış günü son anında 

alovla, közlə! 
Gələcəyəm sevda, məhəbbət dolu 
Bir işıqlı gözlə! 
 
Yox, gözləmə! 
Özün gəl! 
Səni gözləyirəm 
Yol ayrıcında 
Əlimdə bir qızılgül! 
Sənsizəm yaman, 
İnan! 
Gəl, özün gəl, tez gəl!!! 

 
2002
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BAĞIŞLA... 
 

Yaman gözlətdim səni, 
İncitdim şən qəlbini... 
Bu taleyin oyunudur, 
Günahkar tutma məni. 
 
Həyat şahmat, oyun sirr, 
Darıxmışam, arabir 
Zəng eləyib susmuşam, 
Onsuz da sonu birdir... 
 
O illərə dönəsən, 
Qarşılaşaq yenidən. 
Onda bu iki ömrün 
Nəğməsini yazam mən. 
 
İllərsə Araz olub, 
O taydan hicran qalıb. 
Gəl baharı gözləmə, 
Zamanın payız olub!... 

 
1988 
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XƏBƏRİN YOXMU... 
 

Gəlmə röyama da, küsmüşəm səndən, 
Elə üzgün-üzgün çox baxma gendən, 
Çəmən ayrı düşüb dumandan, çəndən, 
Solub tala-tala, xəbərin yoxmu? 
 
Dağlarda səhəri açmışam sənsiz, 
Bir nur ziyasıydım-saçmışam sənsiz, 
Kədəri damla-damla içmişəm sənsiz, 
İstəməm bir daha, xəbərin yoxmu? 
 
Sevda yolçusuyam, yoldaş deyilsən, 
Sirli kainatam- sirdaş deyilsən... 
Bir yurd salmışam ki... yurddaş deyilsən. 
Gözləməm bir daha, xəbərin yoxmu? 

 
2001
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DONMUSAN... 
 

Bu yay günü niyə belə donmusan? 
Günəşikən birdən-birə sönmüsən? 
Özündənmi, yoxsa məndən dönmüsən? 
Qıyma, gülüm, keçib gedən ömürdü... 
 
Baxışınla körpü saldın qəlbimə, 
Bundan böyük zirvə nədi, qəlbi nə? 
Nə olar ki, sevgim ilə qəlbilən, 
Desinlər bu, "iki könül, can birdir"! 
 
Arzuma xal düşür, qəlbimə qara, 
Yaxınkən çəkildin çox uzaqlara... 
Nə vaxt son qoyarsan bu intizara? 
Dözürəm... düşünmə daşdı, dəmirdi... 

 
2001 
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BAHARDI... 
 

Sıxılma, ürəyim, keçib qarlı qış, 
Həsrətin çəkdiyin baharın gəlib. 
Çaxsa da şimşəklər, yağsa da yağış, 
Bağına, baxçana gülzarın gəlib. 
 
Gətirib qəlbini sənə əmanət, 
Gətirib ömrünə bir şirin ülfət, 
Gətirib günəştək odlu məhəbbət, 
Bir bülbül haraylı dildarın gəlib... 
 
Gətirib göylərdə ulduzu, ayı, 
Gətirib bənövşə, sədaqət payı, 
Gətirib həyatı, nəğməli çayı, 
Gətirib varını-ilqarın gəlib... 
 
Silib o dağlardan dumanı, çəni, 
Silib ürəklərdən həsrəti, qəmi, 
Olub könüllərin şirin həmdəmi, 
Boyunu sevdiyin baharın gəlib! 
Həsrətin çəkdiyin dildarın gəlib!!! 

    
1985 
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ÜRƏYİMDƏN HARA QAÇIM... 
 

Yenə gülür günəş, bahar, 
Çiçəyimdən hara qaçım? 
Əsir sərin, xəfif rüzgar, 
Küləyimdən hara qaçım? 
  
Yolçusuyam mən bir yolun, 
Sərt qayadır sağım, solum, 
Yola çıxım, yoxsa qalım, 
Diləyimdən hara qaçım? 
 
Bu qeyrətdi, satma məni, 
Bu qismətdi atma məni, 
Belə ucuz tutma məni, 
Ürəyimdən hara qaçım?!     
     

    2003 
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SƏRXOŞAM... 
 

Əlin özgə əlində, 
Necə ötdün yanımdan? 
Sirrin özgə dilində, 
Qorxmadın hicranımdan, 
Nə tez ötdün yanımdan? 

Sərxoşam... 
 
Qayıt dedim, çətinmi? 
Getmək səadətinmi? 
Ölən məhəbbətinmi? 
Duymaz sədaqətimi... 

Sərxoşam... 
 
...İndi gözümə baxan, 
Gözündən kədər yağır. 
Göydə çaxan şimşəyin 
Seli gözündən axır... 
Demək, bürüyüb səni, 
Hicran beləmi sıxır? 
Gözündən leysan axır! 

Sərxoşam? 
Sərxoşam... 

 
2007 
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       *** 
 
Əsəblərim tarıma çəkilib, 
Toxunsan kaman tək inlər... 
Bir an gülməz üzümə 

kələfə dönən günlər... 
Zaman öz axarında... 
Dünya fırlanmağında... 
Eşitməz səssiz fəryadımı, 

özü-özünü dinlər... 
Enib, çöküb gözlərimə, 

dağları, dərələri bürüyən, 
Yurdsuz, yuvasız duman, çənlər... 
Hələ də sağ-solumda... 
Ürəyimdə cücərən 
Ümid toxumlarını da 

acgözlüklə dənlər!.. 
 
...Toxunma tarıma 

çəkilmiş qəlbimə, 
Bir yanıqlı neydi o, 
Səssiz, sədasız inlər!..  
 

2001 
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SEVƏRMİSƏN... 
 

Getdiyin yollarda dayanıb 
    gözlərəm səni... 
Umacağım sevgidir… 
Geri dönərsən əgər, 
Bir ömürlük sevdaya 
  möhtac qəlbimə 
Əl açıb ümid istərəm... 
Verərmisən?.. 
     
Başqa məramım yox... 
Bir ufacıq məhəbbət, 
Şip-şirin səadət, 
Bir də sinə dolusu udacağım 
 xoş, xəfif rüzgar... 
Axı buna nə var? 
Sevinc qığılcımlarını gizli-gizli 

gözlərindən oğurlaram.... 
Görərmisən?.. 
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Gecə keçir... 
Doğan günəşlə yollarına çıxaram, 
Nisgil daha mənlik deyil, 
Onun evini yandırıb-yaxaram, 
Axırına çıxaram! 
Bir ürəklik sevgi yükünü 
Çəkmək belə çətinmi? 
Mən ki çəkirəm! 
Sən də çəkərmisən?.. 
Mən sevdiyim kimi  sən də 
Sevərmisən?! 

2009   
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GƏRƏK DEYİL 
   

Çiçəkləndim bir yaz kimi, 
Parlaq idim bəyaz kimi. 
Soldum daha payız kimi, 
Dünyan mənə gərək deyil... 
 
Sevgim göyərçin qanadı, 
Dəcəl uşağın inadı... 
O səni çox, çox sınadı, 
Dünyan mənə gərək deyil... 
 
Yoxdu axı bir günahım, 
Tutar səni bir gün  ahım... 
Baş əyməzəm, ey Allahım, 
Dünyan mənə gərək deyil! 

 
2005. 
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MƏNİ 
 

(zarafatyana) 
 
 

Uzaqdan "sevirəm" çox söylədin, çox, 
Məktub yaza-yaza ovutdun məni. 
"Sevirəm" sözünün nəhayəti yox, 
Elə yaza-yaza unutdun məni... 

 
  1980. 
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TƏKLİK... 
 

Tək qalmışam 
Allah kimi... 
Hər yerdən qırıb simi, 
  kəsib əlaqəni, 
Dünyamı bürümüş 
  dumanı, çəni, 
Qəlbimə çökmüş 
  kədəri, qəmi, 
Gözümü tutmuş 
  həsrətli nəmi 
Əzib, qovub, udub, 
Yenidən doğulmuşam bir ruh kimi! 
Tək qalmışam 
Allah kimi! 

     
  2005. 
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VAXT İTİRMİŞƏM... 
 

Yenə çəkilmişəm qəlbimə qədər, 
Sevdalı dünyamdan əl götürmüşəm. 
Məni sınağında sızladıb qədər, 
Qəm üstə köklənib, şən ötürmüşəm... 
 
Ayrılıq sevgimə olubdur qayçı, 
Yandırdım, yanmadı, tüstüsü acı, 
Qaldırdım göylərə başımın tacın, 
Sanırdım könlündə gül bitirmişəm... 
 
Gözlədim bir ömrü, gözlədim belə, 
Hər şey ötəridi, mən bilə-bilə, 
Xəzinə ömrümü bivəfa gülə 
Demə qurban verib, vaxt itirmişəm... 

 
 2006
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*** 
 
Yazım, baharım dedin 
Sən mənə... 
Ömrüm, vüqarım dedin 
Sən mənə. 
Fəqət unutdun tez, 
Baharı bahar vaxtı. 
Yoxsa sevgin şimşək tək 
Bir anlıq çaxdı? 
 
İndi ömrün qış kimi, 
Baharda gedib artıq- 
Köçüb qaranquş kimi. 
Sən isə gözləyirsən. 
Min həsrətli baharı. 
Əlbəttə qayıdar. 
Fəslin bahar ayları. 
Ancaq bir də dönərmi 
O - ömrünün baharı, 
O - könlünün vüqarı. 
 

1982. 
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SEVGİNLƏ 
 

Səni unutmaqçün nələr etdim mən, 
O sənli dünyamı oda tutdum mən, 
Elə bilirdim ki, ta unutdum mən, 
Sən demə kül altda qorunan közmüş... 
 
İmkan düşən kimi alışacaqmış, 
Dünənim bu günümə qarışacaqmış, 
Ömrüm kələf kimi dolaşacaqmış, 
Bilməm necə olub bu qədər dözmüş?.. 
 
Özün qışa döndün qaldın boranda, 
Yandırdı bax məni boran da, qar da, 
Mən indi bildim ki, olsam da harda, 
Sevginlə bu dünya təzə-tər yazmış... 

 
   1995. 
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SÜLEYMAN OXUYANDA 
 Süleyman Abdullayevə 

 
Bir mahnı ilə uyuram, 
Həzin lay-lay duyuram, 
Mən də sanki bir eşqin 

 həsrətlisi oluram- 
Süleyman oxuyanda... 
 
"Kordur o göz ağlamasa 
 sevgi üçün", 
Mən isə bilməmişəm sevginin gücün, 
Ömrümdə ağlamamışam, 
Bəs neyçün ağlayıram 
        bir belə için-için- 
Süleyman oxuyanda?.. 
   
Düşürəm sanki bəndə, 
Bir gənc eşqimdən 
                    od alır, 
Məcnun kimi səhralara 
                        yol salır, 
Kərəm kimi alışıb, 
                   odlanır- 
Süleyman oxuyanda!.. 

    1980. 
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ƏRİYİR 

 
Baharın nəfəsi duyulur hər dəm, 
Əriyir şaxta-qar duman içində. 
Ağrıyır ürəyim, təngiyir hərdən, 
Əriyir günlərim güman içində... 
 
...Yamanca unutdun, məni yamanca, 
Bir eşqin həsrəti göynətməz səni. 
Unutmaq olurmu belə asanca, 
Ağrılar tutmazmı bir gün qəlbini? 
 
Hələ ki, bilmirsən həyat nə demək, 
Yalançı məhəbbət uzağa getməz, 
Hələ ki, bilmirsən ağrıyar ürək, 
Bir qəlbin harayın kimsə eşitməz. 
 
Hələ ki bilmirsən, xəzan da olur, 
Baharın sədası qalır uzaqda. 
Hələ ki, bilmirsən insan da solur, 
Harayıca qalır dildə, dodaqda. 
 
Hələ ki, bilmirsən...nə olar, bilmə, 
Ancaq unutma ki, sevəndir insan! 
Bir dünya sevgini qəlbindən silmə, 
Yoxsa nə mənası günəşdir Cahan. 
 

1988 
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SƏNLƏ   NƏĞMƏLİ   DÜNYAYAM 
 

Sənsiz həyat varmı mənə? 
Düşünmərəm ardı mənə... 
Sənsiz dünya dardı mənə 
Sənlə sonsuz bir dünyayam. 
 
İsinərəm baxışına, 
Peykin olub mən başına, 
Dolanaram işığına... 
Günəşimsən, mənsə Ayam! 
 
Batma qəmin dəryasına, 
İstər inan, istər sına, 
Ya tənbeh et, ya da qına, 
Getmə... gölsüz nə sonayam? 
 
Gendən baxma dalğın-dalğın, 
O gözlərdir inandığım. 
Axı sənsən bahar çağım, 
Sənlə nəğməli dünyayam! 

   
1989. 
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HƏSRƏTİMİN QƏNİMİ 
 

Boylanırsan uzaqdan,  
Dayanmısan sərv kimi. 
Ay qəlbimin sevinci, 
Həsrətimin qənimi! 
 
Bir əsim mehə dönüb, 
Tellərini dararam. 
Səni harda itirsəm, 
Ürəyimdə araram! 
 
Hərdən baxan gözlərin, 
Günəş olub köz ələr! 
Əlim sənə yetməsə, 
Dünyadan da üzülər! 
 
Sənsiz keçən günləri, 
Gəl, ömürdən saymaram! 
Həsrətini çox çəkdim, 
Daha gözdən qoymaram! 

 
1986 
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GƏZƏRSƏN... 
 

Dağ çəkilmiş dağları, 
Gədikləri, bağları, 
Geri dönməz çağları 
Gəzərsən, gizli-gizli. 
 
Ayrılıq çox uzandı, 
Ölüm daha asandı, 
Xəyallar da xəzandı, 
Əzərsən, gizli-gizli... 
 
Bölündü səadətim, 
Böyüdü qəm-həsrətim, 
Can üstə məhəbbətim - 
Sevərsən, gizli-gizli... 

 
2002 
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ÜMİD... 
 

Kiçik bir ulduzdum göylərdən baxdım, 
Səni yerdə görüb səninçün axdım, 
Bir şəffaf bulaqdım çağladım, axdım, 
Selə dönərdimmi sən olmasaydın?! 
 
Həsrət saldı məni hey oddan-oda, 
Necə alışdımsa çəkildi od da, 
Axır döndüm özüm bir yanar oda, 
Külə dönərdim mən, sən olmasaydın! 
 
Bəzən boğulmuşam kədər selində, 
Bir dəli hönkürtü keçib könlümdən, 
Bir dəli "heyratı" bitib dilimdə, 
Elə dönərdimmi sən olmasaydın?!.. 
Gülə bilərdimmi sən olmasaydın?! 

 
1988 
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BƏNÖVŞƏLƏR AÇANDA 
 
Dedim: vüsalın qalıb 
Söylə görüm haçana? 
Dedin: tələsmə, gülüm,- 
Bənövşələr açana! 
 
Dedim: qış həsrət buzu, 
İnsaf qalıb qırana... 
Dedin, məhəbbət dözər 
Hər çovğuna, borana! 
 
Həsrətimə dözməyib, 
Yaz özünü yetirdi. 
Bir əli göy bənövşə, 
Biri günəş gətirdi! . 
 
Sübh mehilə odur, bax, 
Kol dibindən edir əl. 
Bənövşənin yanında 
Bənövşəyəm, yüyür, gəl!.. 

 
1985 
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HƏYATIM MƏNİM 
 

Gecənin döşünə ulduz sancmışam, 
Səhəri gözümlə söküb-açmışam, 
Günəşin Nurunu alıb içmişəm, 
Bir ömür yolunda nur olmaq üçün! 
 
Nəğməli bulaqda sözüm var mənim, 
Dumanlı dağlarda izim var mənim, 
Çoxdandı bu dağda gözüm var mənim, 
Yağım zirvəsinə-qar olmaq üçün! 
 
Sevgimlə baharı alıb gəlmişəm, 
Bu yerdən boranı, qarı silmişəm, 
Hər açan çiçəklə, güllə gülmüşəm, 
Allanıb budaqda bar olmaq üçün. 
 
Alışa-alışa kövrək olmuşam, 
Döyünə-döyünə ürək olmuşam, 
Bir istək, bir arzu, dilək olmuşam, 
Bir sevən ürəyə yar olmaq üçün! 

 
1985 
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SEVGİN-ÖZÜN 

(zarafatyana) 
 

Məktubunu alıb bir az qoxladım, 
Oxuyub xəyalən səni yoxladım, 
Sonra da baş qoyub belə yuxladım, 
Görən nə edirdin bu həzin axşam? 
 
Gördüm ki, minmisən qara kəhərə, 
Hey sığal çəkirsən yala, yəhərə, 
Oyanıb qapını açdım səhərə, 
Gördüm sən qapıda... az qaldı çaşam! 
 
Diksindim bu səhər salam sözünə, 
O nə yuxu idi, bu sən, bu söz nə? 
Təbəssüm yayıldı o xoş üzünə: 
- De bir evdədirmi atan, qardaşın? 
 
"Elçisi qırılmış, ay özü elçi", 
Qapıda dayanma, dur gəl içəri, 
Dedin ki, gözləyir məni Köçəri, 
Başıma oyundur bu qara maşın! 
 
Qardaşım maşına bir "əl gəzdirdi", 
Maşın dayanmayıb yola düzəldi, 
Gözlərim elə hey səni gözlədi, 
Sən demə qəlbini alıbdır maşın, 
Başqa bir sevginin atmısan daşın! 

1988 
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BİR YAZ AXŞAMI 
 

Bir göy meşə... yaşıl tala... buz bulaq... 
Yavaş-yavaş çökə bir həzin axşam. 
Bulaq üstə bircə olaq biz qonaq, 
Saçın yığıb gedə Günəş, yana şam. 
 
Sən çalasan "Aylı gecə..." kamanda, 
Züm-züm edə yarpız qoxulu bulaq. 
Gecə düşüb ay göydən boylananda, 
Üstümüzə kölgə sala göy qovaq. 
 
Əlim gəzə sənin qara telində, 
Qol sürüşə.. əllər daraq boynunda. 
Xəfif-xəfif pıçıldaya dilim də: 
-Nə xoşbəxtik biz Vətənin qoynunda! 
 
Həzin kaman... sirli meşə... şən bulaq... 
Baş qoyub bir dizin üstə mən yatam. 
Sərin mehdən pıçıldaya göy qovaq, 
"Səhər gələ, günəş gülə, ay bata..." 

 
1985 
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*** 

 
Tuş gəldim bir azğın selə, 
Ömrü-günü verdim yelə, 
Cücərməz ta ümid belə, 
İlinməz, suyum, ilinməz. 
 
Çox aradım illər boyu, 
Arzuladım o şux boyu, 
Dəyirmandan kəsdin suyu, 
Üyünməz dənim, üyünməz... 
 
Gözlərində arzum qaynar, 
Ürəyimdə nisgil, qübar 
Yaşayacaq bu son bahar. 
Bilinməz, günüm, bilinməz... 

 
    1989 
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* * * 
  

Görmək istəyirəm mən səni, inan, 
Sənsiz gözlərimə çöküb qaranlıq. 
Görmək istəyirəm mən səni yaman, 
Yetir sən özünü, yetir bir anlıq... 
 
Soyuyub əllərim, heç nəyə yatmır, 
Sənin nəfəsinin həsrətindədir. 
Gecə keçib gedir, ay da ki batmır... 
Yoxsa o da sənin möhnətindədir? 
 
Pəncərəm önündə parlayır solğun, 
Nə yaxşı bu gecə belə bəyazdı. 
Hicranmı yükündən olmuşam yorğun, 
Qollarım qoynumda çalın-çarpazdı? 
 
Tez yetir özünü, sən allah, yetir, 
Gözlərim yollara dikilib qalıb... 
Gətir gəl özünlə, dünyamı gətir, 
Könlüm bir yol çəkib, çəkili qalıb... 

 
1987
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QAYITMISAN... 
 

Deyirlər dönmüsən, gəzirsən məni, 
Gözündə leysandır həsrətin çəni... 
Geriyə qaytarmaq olmaz dünəni, 
O sevda çoxdandır boğulub, batıb. 
 
Ömür karvanının bu yolu yarı, 
Sən Kürə dönmüsən, mən Arazbarı, 
Gözüm axtarırkən vəfalı yarı, 
Necə yaşayırdın qəlbini satıb? 
 
İndi qayıtmısan.... gecdi, sızlama, 
Hicran böyütmüşdün, vüsal gözləmə, 
Ocağı söndürüb, külü izləmə, 
İlğımdı ümidin... göylərə çatıb... 

 
     2007 
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KƏDƏRLƏ ÜZÜ SABAHA 

 
"Gözün aydın"  dedim, 

bu gün qəlbimə. 
Axır həmdəm oldun 

o böyük kədərinə. 
Dönüb istəkli sevgilinə, 
Dolanır hey başına, 
Bələnmisən kədərin 

yağışına... 
Baxmaz aramsız axan 

göz yaşıma... 
                      

 O tutub bütün yolları, 
kəsib bərələri, bəndləri, 

                                         addımımı izləyir... 
Hər yerdə, hər zamanda 

təkcə məni gözləyir! 
Ayırıb dostdan, tanışdan, 
Ayırıb yardan, yoldaşdan,      

sevir beləcə... 
Qısqanır hər xoşbəxt 
                  günə, ana. 
Alıb əlimdən sevincimi, 

sarılıb boynuma... 
Bürüyüb dünyamı, 
Dayanıb qarşımda, 
Dönüb keçilməz dağa... 
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Aman yox göz açmağa, 
Güman da yox qaçmağa, 
Bircə yol qalır- 
Kədərin zirvəsinə qalxmağa... 
 
Səadət görüb onu qorxdu, 

çəkildi uzaqlara. 
Tək qoydu məni 

bu kədərin əlində, 
İndi çıxa bilmirəm felindən. 
Mən də sevirəm onu, 
Bu illər uzunu, 
Mənə "sədaqətli dost" 

olduğunu, 
Bilib, duymuşam daha, 
Xoşbəxtlik bahadan baha, 
Gücüm çatmır almağa... 
Gecəni qatıb gündüzə 
Elə kədərlə də gedəcəyəm 

üzü sabaha... 
  

2006 
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PLATONİK SEVGİ 

Səhərlər... 
Əllərim gözlərimin üstündə... 
Gözlərimsə ağaran yolları qaralayır... 
Yolları da çoxdan boran tutub... 
İndi  yavaş-yavaş  qar alır... 
 

Axşamlar... 
Darıxan, sıxılan ürəyim 
                 qollarımın üstündə... 
Qollarıma düşən damlalar 
Damla-damla alovlanır, 
Yumru-yumru közərir, 
Sonra göynəm-göynəm qaralır... 
 

Siz tərəfdə nə var, nə yox? 
Necəsən? Yaxşısanmı? 
Ya, həyat səni də 
             sıralayıb, 
                    qaralayır?.. 
 

Heç olmasa, 
Günəş erkən çıxırmı? 
Çaylar dolub axırmı? 
“Şimşəkləri çaxırmı? 
Yağmurları, yağışları yağırmı, 
Ya, göndərim 
             göz yaşlarımı” küləklə? 
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Dəysin üz-gözünə 
Ayıltsın-oyatsın səni... 
Baxasan öz-özünə, 
Xatırlayıb əhdini, 
Düz olasan sözünə... 
Geriyə dönə biləsən 
Yubanmadan, 
Dayanmadan, 
Durmadan, 
Bir kimsədən sormadan 
Birbaşa gələ biləsən... 
 
Ümidin bitdiyi yerdəyəm, 
Xəyalların itdiyi yerdəyəm, 
Elə vida etdiyin yerdəyəm... 
Nə deyirsən bu sözümə? 
 
Gəlməsən, gələ bilməsən, 
Vallah, qalarsan pis günə... 
Əlin  çatmaz, 
         ünün yetməz 
                  kimsənə... 
Eləcə düşərsən 
          mən düşən günə... 

2013 
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BİR  BƏND  ŞEİRLƏR 

 

*** 
Ürəyimdə bitən lalə-Qarabağ, 
Şehsiz,mehsiz,heyif, bağrı al-qandır!.. 
Gözlərimdə gur şəlalə-Qarabağ, 
Aşdığı dağ, heyf, çəndi, dumandı!.. 
Bağlanıb yolları, qardı, borandı!.. 

 
*** 

Günəşin yanında ulduza döndü... 
Lacivərd göylərə çəkilib indi. 
Gecələr səmaya baxsan, görərsən, 
Ən parlaq bir ulduz Nurəngiz Gündür, 
Lacivərd göylərə çəkilib indi! 
 

*** 
Deyirlər Şuşadan – Cıdır düzündən 
Xarı bülbül köçüb, hara? 

                   Bilən yox... 
Bəlkə yadların yaman gözündən 
Qaçıb... Yenə bülbüləmmi?  

                   Güman çox 
 

*** 
Ötüb keçən hər anım, 
Baxıb keçən zamanım! 
Qarşınızda durmuşam, 
Saxlamaqdı gümanım! 

2015 
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BAYATILAR   BOY  ATIRLAR 

 
*** 

Yollar  yovurdu məni 
İllər qovurdu məni... 
Çox çalışdım, nə fayda, 
Yellər sovurdu məni... 

*** 
Dağların dərəsində, 
Meşənin bərəsində... 
Bulaq olub çağladım, 
Bildinmi nərəsində? 

*** 
Bir elin sınağında, 
Bir eşqin sorağında... 
Nə olsun ki, yanmışam, 
Bir odun ocağında! 

*** 
Çox uzaqsan, yaxın gəl... 
Çaylar daşır, axın, gəl... 
Mən ki, zülmə tabeyəm, 
İldırımla çaxım, gəl! 

*** 
Arzu ilğım – göylərdə, 
Görəmməz ki göylər də... 
Nə dedin, mən inandım, 
Şahiddir yer, göylər də! 

 



B 

 

Bahar Bərdəli 

164 

 
 

*** 
Məndə səbr yox, səndə qəlb, 
Dediklərin çıxdı qəlp... 
Pəncərədən nə baxdım... 
Ömür keçdi belə cəld?! 

*** 
Öz-özünü aldatdın... 
Qəlbini necə satdın? 
Qazandığın nə oldu? 
Demədin, nəyə çatdın? 

*** 
Zamanın sınağında, 
Köz oldum ocağında... 
Nə etdimsə zay oldu, 
Cahilin caynağında... 

*** 
Düşdüm yenə çətinə, 
 Düşmən durub qəsdimə... 
“Fırladır yer kurəsi 
Məni alıb tərkinə” 

*** 
Hər şey olsa da çətin, 
Dünyadı məhəbbətim! 
Yolum  üstə bitmişdin, 
Aya, Marsamı getdin? 

 
Oktyabr 2015 
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TƏNHA  BİR  YOLÇUYAM… 

  
Tənha bir yolçuyam 

bu yer üzündə… 
Qatarından ayrı düşmüş 

bir durna daha… 
(Hər kəsin olumu, ölümü 
                                  təkdir… 
Hər kəs öz yoluyla 

        gedir sabaha.) 
 
Dünya...Tale... Həyat… Ömür… 
Sirlidir məkan… 
Rahat həyat, yol gəzirkən 
Itirmişəm yolları mən… 
 
Dünya-quyruğu üstə dayanmış ilan, 
Şikarını ovlamağa 

    yetər bircə an! 
Gah da sehrbaz, cadugər qarı, 
Bilsən necə tutmuş, necə örtmüş 

                bütün yolları?! 
Heyhat! 
İndi dişim dırnağımla 

kol-kos qırıram, 
Cığır açıb,  
            yol salıram… 
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Zülümlə çəkdiyim bu öz yolumda, 
Taleh mənimlə necə oynayır!.. 
Elə hey cığallıq edir, 
Elə hey heç-heçə oynayır. 

 
Həyat –zülmət gecə… 
Bu gecədən kimsə keçər, 
                          söylə necə?.. 
 
Ömür oldu bir əjdaha, 
Gah qəzəblə, gah sakitcə 

                         uddu hər şeyi… 
Gördüyüm bu… 
Sanki pis yuxu… 
Bundan sonra 

daha sorma  
Bu yollarda nə qazandım, 

                                               itirdim nəyi… 
 

2013
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KÖRPƏ  
FİDANLAR 
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HƏLƏ OYNAYIRSAN 
 

4 yaşlı Zaminə 
 

Oynayırsan... 
Qarşındadır bütün oyuncaqlar, 
Qarşındadır bütün yollar, 
            maşınlar, dayanacaqlar... 
Dayanır oyuncaq. 
Yoxlayıb maşını, 
Bulayırsan başını. 
Gah işləyib, 
Gah çaşırsan. 
Gör necə fikirləşib, 
Necə də çalışırsan. 
Kəşf edər hər şeyi, 
Düşünüb, daşınan. 
Ucalar göylərə, 
            həmişə çalışan. 
Düşün, a Zamin, 
Səni gözləyir 
Yeni bir zaman, 
Yeni bir əsr, 
Yeni bir nəsil, 
Kəşf olunmamış 
Ulduzlar, 
Bir də yeni arzular... 
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LƏMANIN QORXUSU 

 

Yayda yaylağa 
Getmişdi Ləman, 
Bir səhər erkən, 
Oyanan zaman, 
Gördü meşə, dağ 
Tüstüdür tamam 
Elə bildi bəs, 
Meşədir yanan, 
Qayıdıb Ləman 
Dedi:-Nənəcan, 
Kimsə meşəyə 
Od vurub, bir bax, 
Tüstü dağa da 
Çatıb, qalxaraq. 
Qardaşı Sənan 
Güldü sözünə, 
Dedi:-Ay Ləman, 
Su vur gözünə, 
Tüstü deyil o, 
Dumandır, duman. 
Tutub dağları, 
Sonra gedəcək, 
Buluda sarı. 
Dağların başı, 
Açıq olacaq. 
Orda, bax, indi, 
Qartallar süzüb, 
Qanad çalacaq. 
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TƏLƏSMƏ, JALƏ! 
 

Lalə gedib məktəbə, 
Jalə küsüb yeməkdən. 
Yorulmur o hər gün, 
Yekəlmişəm deməkdən. 
Ancaq onun sözünə, 
Heç kim inanmır hələ. 
Uşaqsan-deyib, gülür, 
Böyük bacısı Lalə. 
Nə olsun, o məktəbə 
Getmək istəyir hər gün. 
Bircə onun-sözünə, 
İnanır qonşu Aygün. 
Axı o da məktəbə, 
Getmək istəyir hər gün. 
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SƏRÇƏLƏR 
 

-Görən niyə sərçələr 
Uçmurlar isti yerə? 
Axı qışda onları, 
Burda soyuq öldürər? 
 
-Sərçələr çox sevirlər, 
Bu bağçanı, çəməni. 
Yad ölkəyə dəyişməz 
Onlar heç vaxt Vətəni! 
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BİZİM MƏKTƏB 
 

Bilirsizmi, uşaqlar, 
Bu gün nə iş görmüşük? 
Məktəbin həyətinə, 
Hasar çəkib, hörmüşük. 
Sonra hasar boyunca 
Tut ağacı əkmişik, 
Ağacın gövdəsinə 
Biz əhəng də çəkmişik. 
Bağçanın bir yanında, 
Əkmişik zanbaq, süsən, 
Bir yanında boy atıb, 
Qızılgüllə yasəmən. 
Üzə gülür hər səhər, 
Qərənfil, lalə, nərgiz. 
Hələ hər sinifdə də, 
Vardır gül dibçəyimiz. 
Dərsdən sonra onlara 
Qulluq edəcəyik biz, 
Daha gözəl olacaq 
Bağçamız, məktəbimiz! 
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GÜLYAZIN SEVİNCİ 
 
Bir səhər tezdən 
Oyanıb Gülyaz, 
Çıxdı bağçaya 
Oynasın bir az. 
 
Gördü bağça, bağ, 
Ağappaq çiçək. 
Yerə tökülüb, 
Nə qədər ləçək... 
 
Baxdı eyvana 
Qonub qaranquş, 
Burda özünə 
O yuva qurmuş. 
 
Tut ağacında 
Hop-hop oxuyur, 
Nənə güllərdən 
Çələng toxuyur. 
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Uca çinardan 
Boylanır leylək, 
Bülbül gül üstə 
Eyləyir cəh-cəh. 
 
Gülyaz sevincək 
Dedi:-Ana, bax, 
Necə də gözəl 
Dəyişib bu bağ! 
 
Gülüb anası 
Dedi:... A Gülyaz, 
Bizim bu bağa 
Gəlibdi gül, yaz! 
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OXŞAMALAR 

 
(Bacım qızı Elladaya anasının dilindən). 

 

Ömrümə günəşi sən, 
Gətirdin gəlişinlə, sən. 
Qayğımızı artırdın, 
Qayğısız gülüşünlə sən! 
 
Arzumun arzusu sən, 
Ömrümün ruzusu sən. 
Yuxusuz gecələrin, 
Dadı, tamı, duzu sən! 
 
Sevgimin sirdaşı sən, 
Hay-küylü yoldaşı sən. 
Qocaltmısan axır ki, 
Qohumu, qardaşı sən! 
 
Nənə olubdu ana, 
Babadır indi ata. 
İnsafdırmı, ay bala, 
Bacımı etdin xala? 
 
Ay könlümün həmdəmi, 
Yox etmisən sən qəmi. 
Qardaşları səsləyək, 
Biz gərək dayı, əmi! 
 
Bağım, bağçam, gülüm sən, 
Söylə, nəyə gülürsən? 
Yoxsa sən də, a şeytan, 
Bunları tez bilirsən? 
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TAPMACALAR 

 
HANSI GÜLDÜ 

 

Bülbül gül üstə qonub, 
Özü gül olub, "donub". 
Hansı güldür ləçəyi 
Bülbülə qanad olub? 

           (Xarıbülbül). 
 

Rəngi ağdır qar kimi, 
Dərilər nübar kimi. 
Qar altından boylanar, 
Sevilər bahar kimi! 

           (Qargülü) 
Kolun dibində 
Bitər həmişə. 
Ətrindən xumar 
Olar bağ, meşə. 
Kim tapsa onun 
Adını desin. 
göndərim ona 
Mən bir dəstəsin. 

       (Bənövşə) 
Al-məxmər ləçəyi var, 
Yaşıl-yaşıl yarpağı. 
Əl vurma tikan batar, 
Hazır durub yarağı.  
   (Qızılgül). 
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HANSI    MEYVƏDİR 
       

1 
Özü yamyaşıl, 
Yanaqları al. 
Bəzisi meyxoş, 
Eləsi var, bal! 
 

Ən çox bitir o, 
Gözəl Qubada, 
Quba deyəndə 
O düşür yada! 

(Alma) 
 

2 
Rəngi al-qırmızı, 
Muncuğa bənzəri var. 
Bağların naz-naz qızın 
Deyin görək kim tapar? 

(Gilənar) 
 

3 
Payız vaxtı ağaçda 
Dönər sarı yumağa. 
Üstündə kəpəyi var, 
Dərsən, apar yumağa. 

(Heyva). 
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YANILTMAC 

 
Dostdu Toplan 
Topla yaman, 
Qumru Toplan, 
Yumru topdan 
Tutub atır. 
Yastı Məstan, 
Asta Məstan 
Vurur topdan. 
Hirslənir bax, 
Qumru Toplan. 
Tez ağaca 
Çıxır Məstan. 
 
Qumru Toplan 
Yumru topu 
Yenə atır, 
Top palçığa 
Necə batır! 
Toplan topa 
Daha çatmır. 
Qumru Toplan, 
Yumru topa 
Baxa-baxa 
Orda yatır. 
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QARDAŞLAR 

 
Sənanla Kənan 
Doğma qardaşdır. 
Həm də mehriban 
Əziz yoldaşdır. 
Böyükdür Sənan, 
İki yaş ondan 
Kiçikdi Kənan. 
Məktəbə gedir, 
Bu ildən Sənan. 
Evə gələn tək 
Başlayır Kənan: 
-Bu gün məktəbdə 
Nə öyrənmisən? 
Öyrət mənə sən, 
Yoxsa səninlə 
Oynamaram mən. 
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Sonra da dəftər 
Gətirir Kənan 
Tez ol, bura yaz, 
Çıxar yadından. 
Beləcə Sənan 
İşə başlayır. 
Bilməsə Kənan, 
Yaman danlayır. 
Məktəbdə şagird, 
Evdə müəllim 
Olur bu Sənan, 
Di gəl ki, Kənan, 
Cığallıq edir. 
İcazəsiz o, 
Dərs öyrənməmiş, 
Otaqdan gedir. 
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BÜNYAMİN 

 
Məktəbə gedib 
Kənanla Sənan. 
Bünyamin evdə, 
Təkdir səhərdən. 
Oynamaq üçün 
Axtarır yoldaş, 
Ancaq bir nəfər 
Yoxdur ki, qardaş. 
Qayıdıb evə, 
Baxır nənəyə, 
Deyir,  ay nənə, 
Durub gəlsənə, 
Oynayaq "beş-daş", 
Ya da "gizlənpaç", 
Bəlkə "xan-vəzir", 
Ya "topaldıqaç"? 
 
Yox, yaxşı nağıl 
Danış, nənəcan, 
Daha neyləyib, 
Balaca Cırtdan? 
Baxır nənəsi, 
Gül nəvəsinə, 
Başlayır nağıl... 
Yatıb ki, oğul... 
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DÖRD ƏMƏL 

 
 
I 

VURMA 
 

Çöpləri yığıb, 
Saymaq öyrənir 
Aytənlə İnci. 
Onadək sayan 
Olar birinci. 
Başlayır İnci, 
Sayır birinci: 
Bir, iki, üç, dörd... 
Qurtarır ta çöp... 
Götürüb Aytən, 
Çöpü bölür tən. 
Deyir, üstəgəl 
Sonra da sən, mən. 
Kim deyər indi, 
Çöplər neçədi? 

 
II 

ÜSTƏGƏLMƏ 
 

Üç top alıb anam mənə, 
Beşini də atam deyib, 
Alacağam bu gün sənə. 
Mənim topum baxın, boldur, 
İndi onlar neçə oldu? 
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III 

 
ÇIXMA 

 

Əlində beş şar, 
Oynayır Gülnar. 
Bu vaxt ağlayır 
Balaca Vüqar. 
Şarın üçünü 
Verir Vüqara. 
Neçəsi qalır 
Deyin, Gülnara? 
 

IV 
 

BÖLMƏ 
 

Bax, əlimdə var 
Bircə dənə nar, 
Yanımda durub, 
Aynur, Etibar, 
Təranə, İlqar. 
Yemək istəyir 
Bu narı onlar. 
Siz deyin onu 
Neçə yerə mən, 
Bölüm, uşaqlar? 
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 NİYƏ DANIŞMIR 
 

Televizorda Səlimə, 
Baxırdı multfilimə. 
Birdən qışqırdı:-Ata, 
Siz də baxın orada, 
Danışır quzu, dələ, 
Tülkü də gülür hələ. 
Bəs bizim qumral quzu, 
Niyə heç danışmayır? 
Yoxsa küsübdü məndən, 
Bir daha barışmayır? 
Gəl quzuya denən sən, 
İncitmərəm onu mən, 
Gəlib mənlə barışsın, 
O da belə danışsın. 
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ŞUŞADAN YADİGAR 

 

İlhamgil yayda 
Şuşaya getdi. 
Hər tərəf yaşıl, 
Al çiçək idi. 
Özünə çoxlu 
Dost tapdı İlham. 
Gəzdilər bütün, 
Şuşanı tamam. 
Bu-Cıdır düzü, 
İsa bulağı, 
Şən uşaqların 
bu "Güllü bağı". 
Şair Vaqifin 
Məqbərəsini, 
Şuşanın gözəl 
Mənzərəsini, 
Sevirdi İlham. 
Karandaş, albom, 
Götürdü İlham. 
Beləcə işə 
Başladı rəssam. 
Dərs açılanda, 
Məktəbə qəşəng, 
Bir albom şəkil 
Gətirdi, İlham 
Məktəblilərin 
Otağında, bax, 
Şuşadan əziz 
Bir xatirə tək, 
O saxlanacaq. 
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AYSEL 
 

Baxır Aysel, 
Axır gur sel. 
Deyir Aysel: 
Nədir, bu sel? 
 
–Yaranıb sel, 
Qar-yağışdan, 
Gəlir, Aysel, 
Dağdan-daşdan. 
 
Səsə-haya 
Qorxma, Aysel 
Dönər çaya 
Axan bu sel. 
 
Sonra ordan 
Bağça-bağa, 
Axar bu çay, 
İçər ağac, 
Gətirər pay. 
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SAHİLDƏ 
 

Gəlib sahilə, 
Kiçik Sahilə. 
Ağ qağayılar, 
Uçur sahilə. 
Sanki dəniz də, 
Axır sahilə. 
 
Əlində çörək, 
Baxır Sahilə, 
Qırıb çörəyi, 
Atır sahilə. 
 
Quşlar sevincək, 
Dənlər doyunca. 
Sonra da uçar, 
Sahil boyunca. 
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     KƏPƏNƏKLƏR 

 
Lalə deyir, ay nənə, 
Axı mənə desənə, 
Niyə bu kəpənəklər, 
Hərəsi bir rəngdədir? 
Qonub güllərin üstə, 
Elə bil çələngdədir? 
Gah ağdır, gah da sarı, 
Hələ vardır xalları. 
Biri də var-qırmızı, 
Tanıyır qapımızı. 
 
Deyir nənə:-hə, qızım, 
Ay mənim gül, yarpızım, 
Kəpənəklər güllərin, 
Öz rəngində doğulur. 
Axı kəpənəyin də, 
Öz düşmənləri olur. 
 
Kəpənək öz rəngində, 
Çiçəyin üstə qonur, 
Düşmənin görən kimi 
Sanki ordaca “donur”, 
Düşmən onu körməsin, 
Bax, tutub öldürməsin, 
Bildinmi niyə onlar, 
Hərəsi bir rənk olur? 
Beləcə kəpənəklər, 
Düşmənindən qorunur. 
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NƏĞMƏLİ    MEŞƏLƏR 
 

Hər palıdı, hər çinarı, 
Əsrlərin yadigarı, 
Yurdumuzun yaşıl varı- 
                       Meşələr. 
 
Baharı göy bənövşədir, 
Hər bucağı sərçeşmədir, 
Min nemətdir, "güleyşədir"- 
                      Meşələr. 
 
Kölgəsində el dincələr, 
Günəş gülər, nurun ələr, 
Günəş üçün çətirlənər- 
                      Meşələr. 
 
Payızında solğun gözəl, 
Hüsnü şeir, hüsnü qəzəl, 
Sevənini hey əzizlər- 
                      Meşələr. 
 
Axan çayı bəstəkardır, 
Zümzüməsi bir "Qatar"dır, 
Qar-qışında ixtiyardır- 
                      Meşələr. 
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ÇƏRŞƏNBƏ TONQALI 

 
Çərşənbə axşamı həyətdə 
Bir tonqal çatmışıq. 
Üstünə bir qışın 
Ağrısını-acısını atmışıq! 
Alovlu tüstünün hisli dumanında 
İtib-batmışıq. 
Atılıb üstündən 
Ağırlığımızı da 
Oda  atmışıq! 
 
Alovun şöləsində 
Əriyir buz da, qar da,  
İsinir təbiətin 
Soyuq havası. 
Sürətini artırır 
Gələn bahar da. 
 
Könlümüz üstə köklənir 
Bir yaz havası! 
Bağlandı yolları daha 
Qarın, yağışın... 
Tonqalın alovunda 
Atasını yandırdıq 
Bu qaçan qışın! 

    1985. 
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BİZİM BƏRDƏ 
 

Qədim şəhərdir 
Bizim bu Bərdə. 
Ad-sanı vardır 
Onun hər yerdə. 
Şirin nəğmədir 
Tuti dillərdə. 
Şöhrəti gəzir 
Neçə ellərdə. 
Ətri qalıbdır 
Gözəl güllərdə. 
Güc alıb ondan 
Coşğun sellər də. 
Görmək istəsən 
Bizim şəhəri, 
Burda açasan 
Gərək səhəri. 
Görəsən onun 
Barın, bəhərin, 
Görəsən bəyaz, 
Geniş tarlanı, 
Tarlada bizim 
İgid Tərlanı! 
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Mavi gəmiylə 
Necə üzür o, 
Bəyaz dağları 
Necə düzür o, 
Oğulları var 
Qoçaq, qəhrəman, 
Qədim şəhəri 
Edib növcavan 
Qoynunu açır 
O, dosta, mərdə, 
Belə şəhərdir 
Bizim bu Bərdə. 

 
    1982. 
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ŞÖHRƏT ABİDƏSİ 
 

Bərdə məktəblərinə. 
1941-1945-ci illər müharibəsində 
iştirak etmiş bərdəlilərin  
xatirə-abidə muzeyində olarkən. 

 
Uşaqlar, gəlin 
Sizə deyim mən 
Bərdənin şöhrət 
Abidəsindən. 
Bilirsiniz niyə 
Muzey yaranıb? 
Bilsinlər bu gün 
Bizim uşaqlar, 
Düşməndən vətən 
Necə qorunub. 
Necə döyüşüb, 
Necə dözübdür, 
O günlər Bərdə 
Bu ağır dərdə. 

 
*** 

Düşmənin qarşısını 
Necə kəsib cavanlar? 
İlanı yuvasında 
Necə əzibdir onlar?! 
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Gəlin siz də tanıyın 
İgid, qorxmaz mərdləri. 
Duysun sizin qəlbiniz, 
Ağır keçən dərdləri. 
 

*** 
Babaşov Bayram- 
Unudulmayan, 
Yaddan çıxmayan  
Bir igid olub. 
Məmişov Bəylər- 
Müəllim idi, 
Ancaq heç zaman 
O, dərs demədi. 
Vətənin ağır günü 
O, silaha sarıldı, 
Düşmənlər görən kimi 
Yaman bağrı yarıldı. 
Beləcə yol getdi o, 
Bərdədən Berlinədək. 
Düşmənin “mən-mən” deyən 
Dillərini kəsdi o, 
Silah tutub yol kəsən 
Əllərini kəsdi o! 
Fəqət, geri dönmədi, 
Berlinin qucağından. 
Od alıb alovlandı 
Vətənin ocağından! 
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*** 
Musayev Sadıq- 
Əhdinə sadiq. 
Əsədov Rəsul- 
Könlü odludur. 
Abbasov Sabir- 
Düşmənə ta bir 
Verməyib aman. 
Onu qəlbində 
Yaşadır Vətən! 
Bir ad da var, uşaqlar, 
Bu adlar sırasında- 
Məmmədəli Abbasov. 
İgidlər arasında 
Öz yeri, öz hünəri. 
Düşmənin üzərində 
O da çalıb zəfəri. 
Bircə nazik ip qalıb 
O günlərdən yadigar. 
O ipin üzərində 
Neçə-neçə düyün var. 
Hər düyün bir düşmənin 
Öldüyünü göstərir. 
Özgə torpaqlarına 
Göz dikib gələnlərin 
Sonuna, xalqımın 
Güldüyünü göstərir. 
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*** 
Bəli, əziz uşaqlar, 
Beləcə döyüşənlər 
Beş-on deyil, min-mindir. 
Onlar vətən övladı, 
Vətənimiz onların 
O çarpışan qəlbidir! 

 
Muzeyin qarşısında 
“Əbədi məşəl” yanır. 
İgidlərin qəlbitək 
Bu məşəl alovlanır! 
Burda xəyala dalmış 
Ananı nurlandırır! 
 
Ana heykələ dönüb, 
Gedənləri gözləyir. 
Mütləq qayıdacaqlar, 
Bir az dayan, döz deyir! 
O, məşəlin odunda 
Görür öz oğlunu da! 
Görür beş min igidin1 
Qəhrəmanlıq anın da! 

 
       
   1 Müharibəyə Bərdədən beş minə yaxın əsgər gedib 
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   *** 
Uşaqlar, gəlin, 
Tanıyın, bilin, 
İgid, mehriban, 
Həmişə çavan 
Qəhrəmanları! 
Unutmayın siz 
Xalq üçün yanan, 
Vətən üçün ölən 
Mərd insanları! 

 
 May, 1981. 
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DƏVƏÇİNİN 
 

Gözəlliyi nur saçası, 
Ürəyimin bir parçası, 
Neçə könül, qəlb açası 
Bağları var Dəvəçinin. 
 
Çıraqqala qədim qala, 
Adam istər burda qala, 
Ab-havası dərman olan 
Dağları var Dəvəçinin. 
 
“Qalaaltı” necə gözəl, 
Loğman olub bu yer əzəl, 
Bundan belə daha gözəl 
Çağları var Dəvəçinin. 
 

     1981 
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BALACA ƏSGƏR 

 
Düşmənin gözün 
Ovacağam mən! 
Bu eldən tamam 
Qovacağam mən! 
 
Cıdır düzündə 
Xarı bülbülüm! 
Yenə ötəcək 
Sarı bülbülüm! 
 
Şəfa verəcək 
İsa bulağım! 
Köksündə bitmiş 
Yaşıl qovağım! 
 
Topxanam yenə 
Top olacaqdır! 
Yağı köksünə 
Tuşlanacaqdır! 
  
Gəlin, dostlarım, 
Baxmayın gendən! 
Axı əsgərik 
Biz də bu gündən! 

 
   1998 

 



B 

 

Bahar Bərdəli 

200 

 
 
 
 
 
 

DÜNYAMIZ BİZİM 
 

Dağda yağan qar, 
Bağçada nübar, 
Elə nə ki, var- 
Dünyamız bizim! 
 
- Vətənə, elə 
Gərək ol, bala, 
Deyib bax belə 
Anamız bizim! 
 
Ana da gözəl, 
Dünya da gözəl 
Vətəndir əzəl 
Sonamız bizim! 

 
     1999 
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BİR SENTYABR 
 

Bir sentyabr Bilik günü, 
Sülh günüdür. 

 
Bayramlar içində əziz yerin var, 
Sən şirin arzusan, şirin diləksən. 
Analar üzündə təbəssüm, vüqar, 
Balalar üçün sən bir çanta yüksən! 
 
Bilik bayramıdır ilk adın sənin, 
Bu cahan biliklə zirvələr aşıb. 
Sənə sülh də dedik, qovaq sis-çəni, 
Könlümüz sevginlə hey aşıb-daşıb! 
 
Sağ əl qələm tutub, sol əl göyərçin, 
Gedir gələcəyə xoşbəxt uşaqlar! 
Kaş bütün arzular bitib göyərsin, 
Analı dünyamız olsun laləzar! 
 
Əridək qovğalı topu, tüfəngi, 
Poladdan biz tökək qələmi, dostlar! 
Çalınsın hər yerdə Koroğlu cəngi, 
Bilik qovğasına siz gəlin, dostlar! 

 
  1982 
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BAĞÇADA 
 

Kiçik Aygün bağçada 
Baxır, baxır ağaca. 
Barlı alma ağacı 
Həm yaşıldır, həm uca. 
Aygün deyir:-Ay ana, 
Bağcamıza baxsana. 
Yazda burda nə qədər 
Ağappaq çiçək vardı. 
Necə oldu bəs onlar, 
Yoxsa külək apardı? 
 
-Yox, ay qızım, qulaq as, 
Uçmayıbdır  çiçəklər, 
Aparmayıb küləklər. 
Onlar gözəl bar olub, 
Budaq almayla dolub. 
Bir azca da səbr et sən, 
Yetişəndə dərərsən! 

 
  1980. 
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MARALGÖLDƏ 
 

Bir dəfə Könül 
Gedib atayla 
Bax Maralgölə. 
Yaman xoş gəlib 
Bu göl Könülə. 
Soruşur elə: 
-Ata, göl burda, 
Bəs maral harda? 
 
-Gedib dağlarda 
gül-çiçək dərsin, 
Gölə gətirsin. 
 
-Onda, atacan, 
Aparaq gölü 
Biz evimizə, 
Dağ da maralla 
Gəlsinlər bizə. 

 
    1985. 
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T Ə N B Ə L 
   Yaman tənbəldi 

Bizim Təranə. 
İşə buyursan 
Tapar bəhanə. 
  
-Güllər bağçada 
Susuz qalıbdır. 
-Onlar daha da 
Gözəl olubdur. 
 
Bir azca keçər, 
Yağar gur yağış. 
Onlar da içər, 
Deyərlər alqış. 
 
-Cücələr acdır 
Axı səhərdən. 
Onlara gətir 
Bir azca səp dən. 
 
-Bağçada nəsə 
 Dənləyir onlar. 
Məgər acdılar? 
Banlayır onlar! 
 
-Cücə banlamaz 
Axı, Təranə. 
Olmaz bu qədər 
Yalan, bəhanə. 
 
Çalış əllərin 
Öyrənsin işə. 
Düşmə tənbəltək 
Sən dilə-dişə. 

1984. 
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KƏNAN 
 

Yaman dəcəldi 
Balaca Kənan. 
Nənəyə qonaq 
Gəldiyi zaman. 
Evə yığışmaz 
İnan bağcadan. 
Ağaca çıxar, 
Bostana baxar. 
Onunçün sanki 
Bir bayram olar. 
 
Kənan bir dəfə 
Qaçaraq evə 
Dedi nənəyə: 
-İnək ağacdan 
Asıb özünü, 
Tez ol, ay nənə, 
Yetir özünü. 
Yoxsa ölər o, 
Tək qalar buzov, 
Sonra mələr o. 
 



B 

 

Bahar Bərdəli 

206 

 
 
 
 
 
 
 
Gülərək nənə 
Dedi:- Ay Kənan, 
İnəyi bağda 
Bil, açıq qoysan 
Ayaqlayar o, 
Tağı, bostanı. 
Ona görə də 
Bağlamışıq biz 
Ağaca onu. 

1984. 
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NƏRMİN 

 
Balaca Nərmin 
Düşünüb dərin, 
Dedi:-Nənəcan, 
Hardadır Elgün? 
Getməliyik biz 
Bağçaya bu gün. 
Axırıncı gün, 
Bu son görüşdür. 
Müəllimlər üçün 
Şirin şərqilər 
Oxuyacağıq, 
Şərqidən çələng 
Toxuyacağıq. 
Əlindən öpüb 
“Sağ ol!” deyəcək 
Dostlarım bir-bir, 
Sonra... bu sirdir. 
Gəlib, nənəcan, 
Özün görərsən! 
Bizə çoxluca 
Sən beş verərsən! 
Sentyabrdan 
Məktəbliyik biz! 
Bəs harda qaldı 
Bu Elgün, Nərgiz? 
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İSAQ-MUSAQ QUŞU 

 
(Mənzum nağıl) 

 
Dərsdə şagirdlər məndən, 
Soruşur dönə-dönə: 
-Müəllim, söyləsənə, 
O, İsaq-Musaq quşu 
Niyə ötür gecələr? 
Onlar nə vaxt gecələr? 
 
Siz də gəlin, uşaqlar, 
Danışım mən nəki var… 
 
Biri vardı, biri yox. 
Zalımların zülmü çox... 
Lap qədimdə bir kənddə, 
Bir əkinçi yaşardı. 
 Onun vardan-dövlətdən 
Kiçik əkin sahəsi, 
Və iki oğlu vardı. 
Oğlanlar: İsaq, Musaq. 
Olsalar da çox qoçaq 
O kasıb dolanardı. 
Çünki nələri vardı 
Xan əlindən alardı. 
Qoca düşünür bir gün: 
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Görür keçir ömür, gün, 
Odur ki yalvarır:-Xan, 
Uşaqları özünə 
Sən götür kiçik çoban. 
Xan bundan razı qalır, 
Uşaqlar nökər olur. 
Qardaşlar səhər tezdən, 
Durub çıxardı evdən. 
Dağda quzu otarar, 
Evdə nökərdi onlar, 
Hərdən atasına da 
Kömək edərdi onlar. 
Bir dəfə axşamüstü, 
Yaman bərk idi isti. 
Elə bil ki göylərdən 
Od ələnirdi yerə, 
Belə istiyə görə, 
Uşaqlar quzularla, 
Çıxıb çöldən qırağa, 
Yetişdilər bulağa. 
İçib bu sərin sudan, 
Uzandılar göy bağa. 
Tükü ipək quzular. 
Vurur kövşək quzular. 
İsaq bulağın üstə, 
Çalır "çobanbayatı”. 
Musaq deyir şikəstə, 
Süzür çölü, həyatı 
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Birdən göyün üzünü, 
Bulud gəlib bürüdü. 
Yerin, çölün düzünü 
Tamam dumanla örtdü. 
 
Aman, nə yaman yağır, 
Şimşək gör necə çaxır, 
Elə bil ki, göylərdən 
Qəzəbli bir göz baxır! 
Quzular bu səs-küydən 
 Ürküb dağa dağılır... 
 
Yağış kəsir elə bil, 
Yağış görməmiş bu çöl, 
Quşlar cah-cəhlə vurur, 
Qardaşlar məlul durur- 
Quzular tapılmayır, 
Günəş də artıq batır. 
Nə edək? Evə getsək, 
Quzular itib desək, 
Xan öldürər ki  bizi, 
Lap soyar dərimizi. 
Qardaşlar boynu buruq, 
Gəlib bulağa yavuq, 
Yalvarırlar allaha: 
-Bizi salma günaha. 
Ya daş et, qalaq burda, 
Ya quş, qalmayaq darda: 
Uçub meşəni gəzək, 



Seçilmiş 

 

Seçilmiş əsərləri 

211 

Gecənin bağrın əzək. 
Xana çatmamış soraq, 
Quzuları biz tapaq. 
 

Bu vaxt gəlir bir avaz, 
Onlar olur quşcuğaz. 
Uçub gəzir bağları, 
Dolanırlar dağları. 
Göydə yanır ulduzlar, 
Tapılmayır quzular. 
 

O vaxtdan keçib zaman, 
İndi dəyişib dövran, 
Nə xan var, nə də dehqan1. 
Quşlar yaşayır yenə. 
Quzuları gəzirlər 
Hər gecə bir-birinə 
Çağıraraq deyirlər: 
-İsaq, 
-Musaq, 
-Tapdın? 
-Yox. 
 

Hə, mehriban uşaqlar, 
Ta qalmayın intizar, 
Nağıl sona yetişdi, 
Göydən üç alma düşdü, 
Nağılçı tutub atdı 
Onlar yazana çatdı. 

                                                
1 kəndli 
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