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Fəridə Hacıyevanın həyat və  

fəaliyyətinin əsas tarixləri 
 
 

1953-cü il - Mart ayının 30-da Sumqayıt şəhərin-
də anadan olmuşdur. 

1971-ci il  - N.K.Krupskaya adına Kitabxanaçılıq 
texnikumunu bitirmişdir. 

1972-ci ildən  - M.F.Axundzadə adına Azərbaycan 
Milli Kitabxanasında işləyir.  

1976-cı il - Azərbaycan Dövlət İncəsənət Univer-
sitetinin Mədəni-maarif fakültəsini 
bitirmişdir. 

1982-ci ildən  - Azərbaycan Televiziya, Radio veri-
lişlərində və dövri mətbuat səhifələ-
rində müntəzəm çıxış edir. 

1982-ci il - “Söylə, gülüm” adlı ilk şeiri “Ulduz” 
jurnalında çap olunmuşdur. 

1983-1992-ci illər - Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində
Aşıqlar Birliyinin metodisti və daha 
sonra folklor şöbəsinin müdiri vəzifə-
sində işləmişdir. 

1984-cü ildən - Aşıqlar Birliyinin, Aşıq Pəri məcli-
sinin üzvüdür. 

1986-cı il - “Gül açan xatirələr”; “Ümid çıra-
ğı”; “İtirilmiş yurd yeri” pyesləri 
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qə-
bul olunmuşdur.  
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1992-ci ildən - M.F.Axundzadə adına Azərbaycan 
Milli Kitabxanasında “Dövri mət-
buat” bölməsinə rəhbərlik edir. 

1998-ci ildən - Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üz-
vüdür. 

 - “Məni məndən alan dünya” adlı ilk 
kitabı çap olunmuşdur.  

1999-cu ildən - “Məhsəti” qadın şairlər məclisi idarə 
heyətinin üzvüdür. 

2000-ci il - Azərbaycan-Rumıniya Mədəni Əla-
qələr Birliyinin üzvü və sədr müavini 
olmuşdur. 

 - “Dünyama qovuşacağam” kitabı 
çap olunmuşdur. 

2001-ci il - “Ulduzlardan pay istərəm” adlı 
tərcümə kitabı nəşr olunmuşdur. 

2003-cü il - “Araz” ali ədəbi media mükafatına 
layiq görülmüşdür. 

 - “Göylər pənahım mənim” adlı ki-
tabı çap olunmuşdur.  

2004-cü il - “Məhsəti Gəncəvi” adına Fəxri dip-
lomla təltif olunmuşdur. 

 - “Bağışla Vətən, bağışla” kitabı çap 
olunmuşdur. 

 - “Qızıl Qələm” Fəxri mükafatı ilə 
təltif olunmuşdur. 
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2006-cı il - “Qaytaram Tanrı sevgisin” kitabı 
çap olunmuşdur.  

2009-cu il - Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
Fəxri diplomuna layiq görülmüşdür. 

2010-cu il - Birillik Prezident təqaüdünə layiq 
görülmüşdür. 

 - “Hu, Mevlam, hu...” şeirlər kitabı 
çapdan çıxmışdır. 

2013-cü il - 60 illik yubileyi Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyində təntənəli şəkildə qeyd 
olunmuşdur. 

 - Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
“Fəxri mədəniyyət işçisi” döş nişanı 
ilə təltif olunmuşdur. 

2016-cı il - Türkiyənin Əskişəhərində “Bir me-
nekşe masalı” kitabı çap olunub. 
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POEZİYA  ÇƏLƏNGİ 

 
1982-ci ildən mətbuatda imzası görünən Fəridə xanım 

Hacıyevanın «Məni məndən alan dünya», «Dünyama qo-
vuşacağam», «Göylər pənahım mənim», «Bağışla, Vətən, 
bağışla», «Qaytararam Tanrı sevgisin», «Hu, Mevlam, hu» 
şeir kitablarından sonra «Yolum uzun» adlı poeziya çələn-
gi ilə ədəbi ictimaiyyət və poeziya həvəskarları ilə 7-ci gö-
rüşə gəlib. «Uzun, incə bir yoldayam, gediyorum gecə-
gündüz» deyən Aşıq Veysəl kimi, Fəridə xanımın gecə-
gündüz yazdığı şeir çələngi xalqımızın mənəvi dünyasını, 
istək və arzularını, niyyət və düşüncələrini poetikləşdirən 
bir poeziya dünyasıdır. Bu şeirlərin ədəbi qaynaqları Və-
tən, onun müqəddəs torpaqları, bu torpaqların üzərində gə-
zən insanların sevgisi, sevinci və kədəridir. 

Millətləri millət edən Vətən torpağı, bu torpaq üzərin-
də yaşayan insanların müqəddəs bildiyi  və bütün sevgilə-
rin fövqündə duran Vətən sevgisi Fəridə xanımın şeirlərin-
də ayrıca bir anlam daşıyır. 

Kitaba toplanmış şeirlərin bir qismi şairənin XX yüzi-
lin sonlarında erməni terroristlərinin Azərbaycanın qədim-
dən-qədim Qarabağ torpaqlarının işğalı ilə qələmə aldığı 
şeirlərdir. Bu şeirlərdə gözəl Qarabağın işğalı və terrora 
məruz qalan torpaqlarımızın dərd-səri ifadə edilmişdir. 
«Mənim Şuşam», «Əsir torpağım mənim» şeirlərində yad 
tapdağı altında qalan Vətən torpaqlarının ağrı-acısını: 
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Əsir torpağım mənim, 
Sinəmdə dağım mənim  

 
-şəklində poetikləşdirən Fəridə xanım: 
 

Şuşanın dağları, 
Dağım-dağımdır. 
Şuşanın nisgili, 
Mənim dağımdır – deyir. 

 
İstər aşıq, istərsə də klassik ədəbiyyatda nəfs ilə məri-

fət məsələsi döyüş meydanı kimi qarşı-qarşıya durmuş, 
nəfs pislənmiş, mərifət təqdir edilmişdir. 

İnsan qəlbində gedən tamah ilə ağılın döyüşünü möv-
zuya çevirən Fəridə xanım «Nəfskar» adlı şeirində nəfs ilə 
ağılın döyüşünü ifadə edən poetik bir lövhə cızır: 

 
Nəfsinə sahib olmayan, 
Nəyi gördü, qamarladı. 
Bu dünyaya fani deyib, 
Var-dövlətin tumarladı. 

 
Təbiət - onun gözəlliyi, dünya – onun faniliyi, aldadıcı 

tərəfi, insanoğlunun ölüm-olum haqqındakı fəlsəfi düşüncə-
ləri, tənhalıq – onun qisməti, könül – onun keçdiyi yol, mə-
həbbət – onun əzabı, sevinci, tənhalığın insan həyatındakı 
əks-sədası kitabda toplanmış şeirlərin ana mövzularıdır. 

Tanrı məkanının Tanrıya gedən yolun və bütün mənə-
vi həqiqətlərin könüldən keçdiyini təsəvvüf şeirləri ifadə  
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etmişlərdi. Bu düşüncə tərzi Fəridə Hacıyevanın şeirləri-
nin də lap üst qatındadır. «Könlümə» şeirində dərgah qapı-
sını cənnət qapısına bənzədərək yazır: 

 

Dərgahının hər pilləsi nurdu, nur, 
Zərrə-zərrə nur çilənsin könlümə. 
İlahi de, bu ruhumu ovundur, 
Sevgi dolu bir ömür ver könlümə. 

 

Kitabda toplanmış bir neçə şeir də əzəli və əbədi möv-
zu olan məhəbbət mövzusundadır. «Sevənlərin dənizi» 
şeirində sevginin «ruhun işığı», «günəş rəngli bir həyat»a, 
«açılmamış qönçələrə» bənzədərək «səni sevirəm, gülüm» 
deyir. 

 

Səni sevirəm, gülüm, 
Ümman qədər, göy qədər, 
Səni sevirəm, gülüm, 
Günəş qədər, Ay qədər. 
Başqa bir şeirində isə: 
 

Payızın alatoranında, 
Gecənin qaranlığında, 
Yolların aralığında, 

 

Səni gəzirəm, səni – deyə “sevgi naminə yaşamağa də-
yərmiş” deyir.  

Fəridə xanımın tənhalıq haqqında şeirləri çoxdur. Tən-
halıq içində özünü tapıb onu poetikləşdirən bir neçə şeirin-
də insanın insan içindəki yerini daha çox qiymətləndirərək: 



Yolum uzun 

  9 

Tənhalığın içində, 
Gecəylə qol-boyunam. 
Halımı görən yoxdu, 
Sirlə dolu oyunam – deyir. 

 
«Yolum uzun» kitabında toplanmış şeirlərin bir qismi 

də dostlara, sənət adamlarına, bacı-qardaşa, övlada, nəvə-
yə məhəbbətlə yazılmış şeirlərdir. 

Kitabxanaçı kimi şərəfli bir peşə sahibi olan Fəridə 
xanımın öz gözəl sənətinə, kitablara sevgisi «Kitabxanam»  
şeirində poetik tutumu ilə diqqət çəkir. Kitabxanalar mə-
bədgah kimi vəsf olunur: 

 
Kitabxanam! 
Nur çırağım. 
Yanan məşəl, 
Məbədgahım! 
 
Yüz-yüz, 
Min-min, 
İnsanlara, 
Elm bəxş edən, 
Zirvələri, 
Fəth eləyən, 
Qərargahım! 

  
«Məhsəti» qadın şairləri məclisi idarə heyətinin üzvü, 

tanınmış şairə Fəridə xanım Hacıyevanın «Yulum 
uzun»undan süzülüb gələn şeir çələngində Azərbaycan 
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poeziyasının qoşma, gəraylı, bayatı və sərbəst şeir forma-
larında bir-birindən maraqlı ən gözəl nümunələri var və bu 
poeziya nümunələrinin oxucu ilə doğmalaşmasına və sevi-
ləcəyinə inanıram. 

 
Maarifə Hacıyeva, 

 filologiya elmləri doktoru, professor 
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Alışmışam hər üzünə dünyanın, 
Əzabı da, sevinci də mənimdi. 
Çıxan günəş arzularım, gümanım, 
Aylı gecə gözüyaşlı qəmimdi. 
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KÖNLÜMƏ 

Dərgаhımın qаpısınа çаtmışаm, 
Hu… Ərənlər, mənə bir yоl göstərin. 
Nəfəsimdə gül-çiçəyin qохusu, 
Qоy аçılsın bu cənnətdə gözlərim. 

Sizi görüb, mən bir hаlа düşmüşəm, 
Könül dinir, könül mənim həmdəmim. 
Nеy səsinin həzinliyi içimdə, 
Öz dünyаmın хоş dəmidi, хоş dəmi. 

İnsаnlığın sеvgisini gəzirəm, 
Tоrpаğımın cаdаr-cаdаr üzündə. 
Yеrdə, göydə hər nə vаrsа, gözəldi, 
Хоş nidаdı öz Tаnrımın gözündə. 

Dərgаhımın hər pilləsi nurdu, nur, 
Zərrə-zərrə nur çilənsin könlümə. 
İlаhi, dе, bu ruhumu оvundur, 
Sеvgi dоlu bir ömür vеr könlümə. 
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GƏLİR GÖZƏLLİK DƏMİ 
 

Ürəyimi gəl охu,  
Gör ürəkdə nələr vаr. 
Dаş-kəsəyi qоpаrаn, 
Cоşub-dаşаn sеllər vаr. 
 
Аrzum könül хоşluğu, 
Hаylаyırаm, gəzirəm. 
Yоl üstə pirə dönüb, 
Хоşmərаmlı nəzirəm. 
 
Gözü-könlü tох оlаn, 
Bir ürəkdi həmdəmim. 
Tаnrım! Şükürlər оlsun, 
Gəlir gözəllik dəmi. 
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ХƏZƏL ОLUB SАRАLDIM 
 

Tənhаlığın içində, 
Gеcəylə qоl-bоyunаm. 
Hаlımı görən yохdu,  
Sirlə dоlu oyunаm. 
 
Bаşımdа min bir fikir, 
Düşünürəm tək-tənhа. 
Nеcə qоrunum görən, 
Hücum çəkən əjdаhа. 
 
İstəyimi qırdılаr, 
Gümаnım çilikləndi. 
Dünyа bоydа duyğulаr, 
Könlümdə kiçikləndi. 
  
Mən də Nuhun gəmisi, 
Ümmаndа bаtıb qаldım. 
Pаyız yаrpаğı kimi, 
Хəzəl оlub sаrаldım. 
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SİLİNƏCƏK YЕR ÜZÜNDƏN 
 

İnsаn həyаsını  
itirəndə, 

Bəlаyа  
düçаr оlur. 

Аllаh sахlаsın оnu! 
İtirib ləyаqəti,  

vicdаnı, 
Gеyib iblis  

dоnunu. 
Kişilik  

хislətini unudub,  
Аtır  

аyаqlаr аltınа. 
Nə özünü tаnıyır,  

nə qаrşısındаkın. 
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Könlü çürük. 
Fikri  

kimisə tаlаmаq. 
Vаrlаnmаq, vаrlаnmаq,  

vаrlаnmаq. 
Bах еlə budu,  

bəndəmizin  
bаşındаkı. 

Yаzıqlаr оlsun,  
yаzıqlаr! 

İnаnırаm,  
vахt gələcək, 

Yеr üzündən  
silinəcək,  
аc-yаlаvаc  
yаlquzаqlаr!  

Yаlquzаqlаr! 
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DÖNDÜM ОZАNА-ОZАNА 
 

О günlərdə nər idim, 
Dərdə tuş оlub əridim. 
Dеdim qismətim bəridi, 
Qаldı yаzаnа-yаzаnа. 
 
İnsаnlığı ucа tutdum, 
Еh… nələri qоcа tutdum, 
Öz könlümü sаcа tutdum, 
Yоlum uzаnа-uzаnа. 
 
Yеri-göyü mən hаylаdım, 
Dоstu, cаnlаrı huylаdım, 
Nəğmə dеyib, bоy bоylаdım, 
Yаndım yаzаnа-yаzаnа. 
 
Gеdə-gеdə işıqlаndım, 
Gözgörəsi uşаqlаndım, 
Könül dindi, аşıqlаndım, 
Döndüm оzаnа-оzаnа. 
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ŞЕYTАNLАRА ƏYİLMƏYƏN DİZİK, DİZ 
 

Hər yаrpаğın öz üzü vаr, öz üzü, 
Hər çiçəyin öz sözü vаr, öz sözü, 
Hər tоrpаğın öz düzü vаr, öz düzü, 
Yаlаn оlаn bu dünyаdа bizik, bizik. 
 
Yаrаnаnlаr аyаq аçdı tələsik, 
Bilən yохdu nə аrtıqdı, nə əskik, 
Hər nə vаrsа, gözgörəsi nəhsdəyik, 
Yоllаr uzun, dаğdа-dаşdа izik, iz. 
 
Nə оlsа dа ürəyimdə təpərim, 
Göydə Tаnrım, əbədilik rəhbərim, 
Ucаlığı mənim аndım, sərvərim, 
Şеytаnlаrа əyilməyən dizik, diz. 
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DÜŞMÜŞƏM 
 

Gеcə yаrı, yuхu itib gözümdən, 
Səslənirəm, vаllаh, özüm-özümdən, 
Bədirlənmiş аy süzülür sözümdən, 
Ulduzlаrın mən sеhrinə düşmüşəm. 
 
Kövrəkliyim bu gеcənin qоnаğı, 
Görən nеcə аçılаcаq sаbаhım, 
Nə yахşı ki, göylər mənim pənаhım, 
Tənhаlığın tən qəhrinə düşmüşəm. 
 
Öz könlümə həmdəm gəzən mənəm, mən, 
Nə gəlir ki, bu bəndənin əlindən, 
Хətа çıхmаz, nеyləsəm də, dilimdən, 
Duаlаrlа öz əhdimə düşmüşəm. 
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GÜL ƏTİRLİ SАBАHIM 
 

Kаş əlimə  
fürsət düşə, 

Yoğurаydım  
bu dünyаnı,  

yаpаydım. 
Sеvgisini  

bоl-bоl еdib,  
yеrə-göyə  

qаtаydım. 
Еşqlə dоlu ələyimi  
Ələyəydim  

hər yаnа. 
Ulduzlаrım  

sırаlаnıb,  
nur yаyаydı  

dörd yаnа. 
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Nəfəsimlə  

cаn vеrəydim, 
Dоnuq bахаn  

gözlərə. 
İsidəydim ürəkləri  

işıq yаyıb  
üzlərə. 

Bах bеləcə,  
gül аçаydı, 

Sаğım, sоlum  
əfrаfım. 

Ətirlənib,  
təzələnib,  

аçılаydı  
sаbаhım! 
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SÜZƏCƏM 
 

Göydən yеrə səpələndi ulduzlаr, 
Öz könülmün istisinə qızındım. 
Hаrа bахdım sеvgi gördüm dоpdоlu, 
Аllı-güllü söz dünyаmı qаzаndım. 
 
Gördüklərim mələkləndi gözümdə, 
Üzərliyin tоpаsınа od vurum. 
Şirin-şəkər dəstə yığım sözümdən, 
Qəlbi kövrək ürəkləri оvudum. 
 
Аrzulаrım-istəklərim təzətər, 
Çiçəklənib, əl uzаdıb üzəcəm. 
Yеrdə, göydə, bu аləmdə sеhrə bах 
Gözəlliyin hаvаsındа süzəcəm. 



Yolum uzun 

  23 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NƏFƏS DÜŞÜB 
 

Dünyаm əlvаn gеyindi, 
Bu yеr, bu göy mənimdi, 
Nəğmələrim dilləndi, 
Könlümə bir səs düşüb. 
 
Nəfsimə yiyələndim, 
Göydən tutub yеlləndim, 
Аşıb-dаşıb sеlləndim, 
Еləcə səsə düşüb. 
 
Аrzulаrım qаnаdlı, 
Yоl yоldаşım аğ аtlı, 
Hаrаy sаlıb аyıltdı, 
Könlümə nəfəs düşüb. 
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PАYIZ 
 

Pаyız dumаn içindədi, 
Çən-çiskini ələ düşməz. 
Günəşin qızıl tеlləri, 
Sоyuyubdu, gülə düşməz. 
 
Pаyız hаlımа bənd оlub, 
Qəhərlənsəm, lеysаn tökər. 
Gеyib хəzаndаn dоnunu, 
Əl götürüb burdаn köçər. 
 
Pаyız tоyum, büsаtımdı, 
Dаşаn dа mən, cоşаn dа mən. 
Dərdi içimə yükləyib, 
Qəm dаğını аşаn dа mən. 
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TАLАN CАNIM 
 

Ürəyimdə söz gəzdirdim, 
Оdа düşüb köz gəzdirdim, 
Bir kölgəli üz gəzdirdim, 
Üzüqаrа qаlаn cаnım. 
 
Hаrаy sаllаm dаğа-dаşа, 
Ünüm yеtməz yаr-yoldаşа, 
Dаğ-dərəni аşа-аşа, 
Sаçlаrımı yоlаn cаnım. 
 
Yüyrükləri bоşа gеdən, 
Ələyimlə bаşа gеdən, 
Şəhidləri qоşа gеdən, 
Еl-оbаsız tаlаn cаnım. 
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ÜRƏYİMƏ DƏYİBDİ 
 

Ağrılarım həddi aşıb, 
Ağrılarım acıdı. 
O günlərin havasıyla, 
Könlüm yaman acıdı. 
 
Ha səsləyəm, ha çağıram, 
Əlim çatmır o günə. 
Didərginəm qərib kimi, 
Öz dünyamdan sürgünəm. 
 
Coşub-daşan cavanlığım, 
Qamətini əyibdi. 
Kövrək könlüm daşa dönüb, 
Ürəyimə dəyibdi. 
 
Qəfəsdəyəm, uçunuram, 
Yolu bağlı quş kimi. 
Ömür ötüb, gün gödəlib, 
Heçə getmiş, yaş kimin? 
 
Kövrəlmişəm, gözüm dolub, 
Ağlamağa gücüm yox. 
Allahıma sığınacam, 
Yerdə, göydə suçum yox. 



Yolum uzun 
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BU DÜNYADA BİR QONAĞAM 
 

Bu dünyaya etibarım azalıb, 
Bu dünyadan umacağım yox mənim. 
Mən də belə bir yolçuyam, yol uzun, 
Üz tutduğum gözəllikdə haqq mənim. 
 
Bu dünyada xeyir də var, şər də var, 
Nəfəs alıb verəcəyəm astaca. 
Əlim göydə, diləklərim Tanrıdan, 
Hər günümüz tapmacadı, tapmaca. 
 
Bu dünyada bir qonağam gedəsi, 
Nə var-dövlət, nə taxtı-tac mənimdi. 
Ürəyimə nida gəlsə, bilirəm, 
Gözdolusu, ona çatmaq çətindi. 
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MƏN BUYAM 
 

Mən buyam. 
           Ağrılı, 
                     Acılı 
Bir az əsəbi. 
Arzularım  
                  Donub. 
Diləklərim susub. 
Fikirlərim  
               Durğun. 
Tənhalıqdı 
            Səbəbi. 
Nə dinə 
      Bilirəm, 
       Nə danışa. 
Gah arandayam, 
                 Gah dağda. 
Dağları qalxıram 
         Aşa-aşa. 
Bu meydan, 
                Bu şeytan. 
Əlimin 
                       Duzu yox, 
Sözümün kəsəri. 
Dediyim davada 
       Qalmışam  
       Tək-tənha, 
Yolların əsiri. 



Yolum uzun 
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TƏNHAYAM 
 

Əsəblərim gərilib, 
            Nadanlardan doymuşam. 
Baxıram 
             Öz-özümə. 
Aman Allah! 
          Buymuşam. 
Eh... nələrə 
            Dözmüşəm. 
Canım 
         Poladdan bərkmiş. 
– Bəli, baş üstə 
             Oldu. 
Daşlara 
         Dəyə-dəyə, 
Başım 
       Yaman bərkimiş. 
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Baxıram 
         Dörd yanıma, 
Soyuqluqdan donuram. 
Hərə bir söz 
          Danışır. 
Biri mənə 
         “Sus”, – deyir. 
Hər işimə 
        Qarışır. 
Heç bilmirəm 
          Hardayam. 
Hardayam, 
         Görən harda? 
Adamların 
               İçində 
Tək-tənhayam. 
       Tək-tənha. 



Yolum uzun 
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YUXUSUZLUQ 
 

Gecənin zülmətində, 
Yuxum ərşə çəkilib. 
Gözlərimə qor düşüb, 
Arzularım kiçilib. 
 
Rahatlığım yox daha, 
Səbrim tükənib yaman. 
Yuxusuzluq gözümdə, 
Görünməyən sis, duman. 
 
Arzular baş qaldırıb, 
Mənimlə davadadı. 
Yuxusuz qalan canım, 
Gecəylə qovğadadı. 
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YORULMUŞAM 
 

Payızın havasında 
Qəmə yoldaş olmuşam. 
Düşüb çənə-çiskinə, 
Bulud kimi dolmuşam. 
 
Havanın tutqunluğu, 
Ürəyimi soyudur. 
Hərdən elə gəlir ki, 
Lap şaxtadır, soyuqdur. 
 
Əhvalım himə bənddir, 
Bircə anda kövrələm. 
Tənhalığın içində, 
Bir mənəm, bir də qələm. 
 
Gözlərim də yol çəkir, 
Yollara sarılmışam. 
Gözləməm gələn deyil, 
Nə yaman yorulmuşam. 



Yolum uzun 
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DƏRDİM, ƏSİR TORPAĞIM 
 

Ürəyimə od düşüb, 
Yavaş-yavaş közərdi. 
Yaman qənim kəsilib, 
Bu günümə öz dərdim. 
 
Nə yerdə, nə göydəyəm, 
Rahatlığım yox daha. 
Gümanım puça gedib, 
Ümüdim yox sabaha. 
 
Dərdim, əsir torpağım, 
Üşünürəm, neyləyim. 
Gedən-gələn yox daha, 
Yolda kimi əyləyim. 
 
Yaman əyilib belim, 
Dilim qısadan qısa. 
Kimə güvənim, Allah, 
Sonum elə budusa?! 
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ÜRƏYİMDƏN NİDA KEÇİR 
 

Ürəyimdən nida keçir, 
Gözəlliyə qovuşum. 
Arzuların neçə rəngi, 
Bu aləmdə doğuşum. 
 
Dərviş olub, düşüm yola, 
Gəzim eli-obanı. 
Nəfəsimlə qoy isidim, 
Viran qalmış yuvanı. 
 
Oda dönüb qaranlıqda, 
Bir hay salım dünyaya. 
Yerə-göyə könül verim, 
Sevgimi yaya-yaya. 



Yolum uzun 
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NƏ VAXTSA GEDƏCƏK 
 

Olumla ölümün arasındayıq, 
Olumdan ölümə köcmək nə asan. 
İnsan övladına hər şey bəhanə, 
Ölümə baş əyib, bizikmi susan?! 
 
Enişdə, yoxuşda təzadlara bax, 
Olumla ölümün arası bir an. 
Alışa bilmirəm, bu necə sirdi, 
Nə vaxtsa gedəcək bir gün yaranan. 
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GƏLƏN SABAHA 
 

Hara baxıramsa, çaşıb qalıram, 
Bu dünya gözümdə alacalanıb. 
Gələn də, gedən də kəmhövsələdi, 
Adamlar elə bil balacalanıb. 
 
Nə yerlə, nə göylə işim yox mənim, 
Bir insan gəzirəm könlü dupduru. 
Vətən vəcdə gəlsin, söz açsın ondan, 
Torpağa can versin əzmi, qüruru. 
 
Bu elin, obanın yükünə bir bax, 
Çoxu oyanmayıb, yarıyuxulu. 
Kimlər başa keçir, Allah, amandı, 
Yaman qorxuludu, yaman qorxulu. 
 
Yolçuyam, lal-dinməz, əldə çomağım, 
Yazıram bu günü, yazıram daha. 
Mənim gördüklərim, eşitdiklərim, 
Yadigar qalacaq gələn sabaha. 



Yolum uzun 
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GÖZLƏRİMƏ YAD GƏLİR 
 

Bu dünyanın tarazlığı yox daha, 
Nə əyriyə, nə düzə düz deyən var. 
Hər nə varsa, düşüb quyu dibinə, 
Bu yollarda nə atlı, nə yüyən var. 
 
Söz danışdım, sözüm düşdü kəməndə, 
Əl uzatdım, əlim qaldı havada. 
Bu günahlar nə səndədi, nə məndə, 
Yer də, göy də qovğadadı, qovğada. 
 
Heç bilmirəm qibləm hansı səmtədi, 
Daldalanmaq mənə yaman ar gəlir. 
Təklənmişəm bu zamanın əlində, 
Hər nə varsa, gözlərimə tor gəlir. 
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NƏĞMƏLƏRDƏN SÖZ SALAM 
 

İlahi bir eşq havası başımda, 
Yerlə-göyün arasında qalmışam. 
Arzularım çiçək-çiçək açılıb, 
Şirin-şirin xəyallara dalmışam. 
 
Öz könlümün istisinə qızınıb, 
Hey yayıram nəğmələri dörd yana. 
Gecə zülmət, mən pusquda durmuşam, 
Səhər danı səs-səmirsiz oyana. 
 
Deyəcəyim bir həqiqət kəlməsi, 
Sevənlərin ürəyinə iz sala. 
İnsanlığın qarşısında baş əyib, 
Kövrək ruhlu nəğmələrdən söz salam. 



Yolum uzun 
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YAZ GƏLİR 
 

Bu da yazın gəlişi, 
Ağaclar puçurlayıb. 
Gül-çiçək qönçələnib, 
Hələ çoxu açmayıb. 
 
Göyün üzü açılıb, 
Buludlar da bəmbəyaz. 
Havanın ruhuna bax, 
Xəbər verir:”Gəlir yaz”. 
 
Halım yazla baş-başa, 
Könlüm nəğməylə dolu. 
Gözəlliyin içində, 
Açılır əlim-qolum.   
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GECƏYLƏ ÜZ-ÜZƏ 
 

Gecə zülmət, 
          Göy qaranlıq. 
Ulduzlar itib 
          Nədənsə. 
Tənhalığın  
        Adı ağır. 
Bir hicran var 
                Nəfəsimdə. 
Sonsuzluğa 
            Göz dikmişəm. 
Nə gələn var, 
          nə də gedən. 
Tarazlığı itirmişəm. 
          Bu yoxluğu 
Mənəm güdən. 
Gecə zülmət. 
         Tək-tənhayam. 
Rahatlığım 
         Yoxdu daha. 
Yuxusuzluq gözlərimdə. 
       Əl açdım 
           Gələn sabaha. 



Yolum uzun 

  41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İTƏN DEYİL ƏMƏYİM 
 

Kamilliyi bənzədirəm 
Göy üzündə ulduza. 
Əl çatmayan bir incidi, 
Çox uzaqdı, çox uzaq. 
 
İşartısı gəl-gəl deyir, 
Ha gedəsən, yol uzun. 
Bir yolçuyam, yolum bəlli, 
Deyiləcək son sözüm. 
 
Duyduqlarım Tanrıdandı, 
TANRI mənim köməyim. 
İtən deyil, mən bilirəm, 
İtən deyil əməyim. 
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ÖZÜMÜN 
 

Bu dünyanın sevirəm hər üzünü, 
Yanlışını, yalanını, düzünü. 
Suya baxıb mən görürəm özümü, 
Ürəyimə hünər verən dözümüm. 
 
Şeytan da var, yalan da var bu yolda, 
Yaman da var, talan da var bu yolda, 
Yeri-yurdu viran da var bu yolda, 
Yiyəsiyəm hər kəlməmin, sözümün. 
 
Üzə baxdım, işıq düşdü könlümə, 
Sözə baxdım, söz görüşdü könlümlə, 
Gözə baxdım, dərd sürüşdü könlümə, 
Bu dərd-kədər özümündü, özümün. 



Yolum uzun 
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SOVURMAZ 
 

Bu zamanla mən qalmışam təkbətək,  
Deyilməmiş söhbətim var, sözüm var. 
Dərdin-sərin tilsiminə düşmərəm, 
Varlığımda əyilməyən dözüm var. 
 
Nə şeytanam, nə cadugər, nə falçı, 
Səsim, ünüm arzuların çələngi. 
Mən insanam, çox adiyəm, çox adi, 
Dolanıram öz dünyamın ahəngin. 
 
Bir sevgi var ürəyimin içində, 
Nə şah, nökər bu mizanı pozammaz. 
Əyilməyən bir gücüm var, bilirəm, 
Heç bir tufan xoş sahmanı sovurmaz. 
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XEYİRLƏ OYATSIN SABAHIMIZI 
 

Öz-özümlə söhbət bitən deyil ki, 
Varamsa, bu yolun yolçusu mənəm. 
Ömrümün enişi-yoxuşu çoxdu, 
Gözəl məqamlarda ovsunçu mənəm. 
 
Zülmət qaranlığın içində yenə, 
İşartı gəzirəm iynə ucu tək. 
Yerə də, göyə də könlümü verib, 
Elə dolanıram mən kövrək-kövrək. 
 
Ürəkdən-ürəyə körpü çəkirəm, 
Qoy ruhu oynatsın varlığımızı. 
Arzular, istəklər daldalanmasın, 
Xeyirə calasın sabahımızı. 



Yolum uzun 
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BU İNSAN 
 

Bu insan gözümə birtəhər dəyir, 
Bu insan özü də bilmir kimdi, kim. 
Arzusu, amalı, istəyi yoxdu, 
Onun gözlərinə görünmür heç kim. 
 
Doğmalıq, istilik ona yaddı, yad, 
Özüm də quruyub qalmışam belə. 
Nə xeyrə, nə şərə yarayan deyil, 
Get-gedə yadlaşır o bilə-bilə. 
 
Nə öyüd, nəsihət kar etmir ona, 
Bir ömrün karvanı boşalır daha. 
Bircə söz deməyə halım yoxdu, yox, 
Ümüd də qalmayıb gələn sabaha. 
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SƏSSİZLİYİN ÖZ SƏSİ 
 

Tənhalığın içində 
              Bir gurultu, 
                   Bir haray. 
Öz dünyam 
               Dilə gəlib. 
Canlanmada 
                 Hay-haray. 
Könlümün sarayında 
       Dolanıram 
                   Dörd yanı. 
Düzülür 
             Düzüm-düzüm 
Hər kəlməmin 
              İncəsi. 
Neyləyim 
            Tənhalığın 
Dəlisiyəm, dəlisi. 
Tək-tənha 
            Dinləyirəm 
Səssizliyin nəfəsin. 



Yolum uzun 
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PAYIZ QOXUSU 

 
Yayın havasında 
            Payız qoxusu. 
Dəniz coşub, 
            Dalğalanır, 
Kimsənin 
          Batmaq qorxusu. 
Sahil boyu 
         Gəzinirəm, 
Dalğalara 
       Dəyə-dəyə. 
Əllərimlə 
         Toxunuram 
Qıvırcıqlı ləpələrə. 
Aman Allah! 
Bu gözəllik 
          Sığan deyil 
Yerə-göyə. 
İçimdə 
         Bir burulğan var. 
Fırlanıram 
        Dönə-dönə. 
Gözəlliyə 
          Nəğmə qoşub, 
Şükr edirəm 
           Mən bu günə.  
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BAĞDA 
 

Bağın havasında 
           Könlüm dillənir. 
Yamyaşıl meynələr 
           Üzü torpağa. 
Yarpaqlar tərpəşir, 
        Yaman dillənir. 
Ağaclar qürurla 
         Qalxır ayağa. 
Baxıram 
           Könlümü  
Açır mənzərə. 
Bu torpaq, 
         Bu çiçək, 
Bu gül, 
         Bu çəmən. 
Nəğməm 
         Cuşa gəlib, 
Dinəcək yenə. 
Ruhum 
        Qanad açıb, 
Uçacaq hökmən. 



Yolum uzun 
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MƏN BUYAM 
 

Başım dumanlanıb, fikrim qarışıb, 
Özüm də bilmirəm halım nə haldı. 
Ötən günlərimdə xatirələrim, 
O şirin, o şəkər çağlarım qaldı. 
 
Hər gülün, çiçəyin dilini bilib, 
Sevgiylə yaşayıb başa çatmışam. 
Könlümün nur dadan incilərini, 
Susan ürəklərə bir-bir qatmışam. 
 
Tanrımın verdiyi günlərə şükür, 
Ömrümün hər çağı nağıllı dünyam. 
Hər anın, məqamın öz gözəlliyi, 
Dəyişən deyiləm, elə mən buyam. 
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QORXUDAMMAZ ÖLÜM DƏ 

 
Ruhum mənə 
           Qanad verir. 
Arzularım  
       Gül açır. 
Bir dünyalıq 
         Söz-söhbətim, 
Şirin-şirin 
           Dil açır. 
Könlüm 
         Mənə dirək olur, 
Bu yolumda, 
         Əminəm. 

Nəğməm dönür  
         Əks-sədaya. 
Mən səninəm, 
        Səninəm. 
Bu gözəllik 
       Yanan çıraq, 
Gözlərimin önündə. 
Tanrım 
         Mənə dayaq olsa. 
Qorxudammaz 
       Məni vallah! 
Qorxudammaz 
             Ölüm də.          



Yolum uzun 
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YARA ÇƏKİR 
 

Uçunuram için-için, 
Ürəyimdən haray keçir. 
Azadlığım tora düşüb, 
Könlüm məni dara çəkir. 
 
Doğmalarım sorur məni, 
Yaman boğur qürur məni. 
Tənhalığım yorur məni, 
Ürəyimə qara çəkir. 
 
Bu nə ömür, bu nə gündü, 
Mənə həmdəm aydı, gündü, 
Yüküm ağır ömür-gündü, 
Sağalmayan yara çəkir. 
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RAMAZANDA BULDUĞUM 
 

Ay ürəyim, toxta bir az, 
Yamanları görmə, gəl. 
Yaxşılığa cavab asan, 
Bu yolları gör və gəl. 
 
Sən Tanrının qulu olsan, 
Tanrı olar köməyin. 
Nəfsin yolun başlanğıcı, 
Heçə getməz əməyin. 
 
Bu gözəllik bir hikmətdir, 
Ramazanda bulduğum. 
Yerim-yurdum cənnətməkan, 
Odur qurban olduğum. 
 
Zikrdəyəm, ruhum uçur, 
Qanad-qanad sizlərə. 
Mələküzlü ilahilər, 
Yaraşıqdı sözlərə. 



Yolum uzun 

  53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAP MƏNİ 
 

İçimdə bir rahatlıq, 
Sevgimlə yanaşıyam. 
Mənə deyən olmasın, 
İnsanlıqda naşıyam. 
 
Hara baxsam, gözəllik, 
Rahatam Yer üzündə. 
Bu günümə min şükür, 
Dürüstlük var sözümdə. 
 
Ay bu yolun yolçusu, 
Sənə sözüm var mənim. 
Köməyim lazım olsa, 
Axtar, ara, tap məni. 
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DÜNYAMI QURAYDIM 
 

Bilirsən, könlümə bir işıq düşüb, 
Bu işıq dünənin xatirələri. 
Əzablı, qayğılı, güllü, çiçəkli, 
Ruhumun ən şirin, ötən illəri. 
 
Enişli, yoxuşlu yollara sarı, 
Gözlərim yol çəkir, bilmirəm nədən. 
Gəzirəm dörd yanı xəyallarımla, 
Nə gəlir, görəsən, mənim əlimdən?! 
 
Deyirəm, quş olub qanad açaydım, 
Sevgimlə uçaydım göyün üzündə. 
O keçən günlərin izinə düşüb, 
Dünyamı quraydım hər bir sözümdə. 



Yolum uzun 
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KÖNÜL SUSUB 
 

Ümman boyda eşq gəzirdim, 
Görəmmədim zərrəsin. 
Yer üzündən qaçaq düşdüm, 
Dedim, kimsə görməsin. 
 
Yollar mənə kömək oldu, 
Çıxdım yolun tərkinə. 
Dərd əlindən oda düşdüm, 
Yavaş-yavaş bərkidim. 
 
Bahar bitdi, payız düşdü, 
Qış da gəldi yenidən. 
Könül susub, dinən deyil, 
Nə gəlir ki, əlimdən. 
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NUR İÇİNDƏDİ 
 

Dünyama alışmışam, 
Orda nə varsa, təmiz. 
Bircə onunla tutur, 
Sözümüz, söhbətimiz. 
 
Küncü də, bucağı da, 
Mənə doğmadı, doğma. 
Bir anlıq ayrılıq da, 
Gələn deyil ağlıma. 
 
Qəlbimin döyüntüsü, 
Dünyama həyat verir. 
Ömrüm nur içindədi, 
Könlüm sevir, sevilir. 
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İŞIQLANIR GÖZÜMDƏ 
 

Nə kimsəsiz, nə kasıb var, nə varlı, 
İnsanlardı bu dünyanı quranlar. 
Yerə, göyə bir sözüm var, bir sözüm, 
Hu... dostlarım! Salam olsun, salamlar! 
 
Bir ibrətdi hər kəlməsi Tanrının, 
Arzuların şirinliyi bal dadır. 
Nabələdəm, bu yolların kəsəsi, 
Əldən tutub, məni yaman aldadır. 
 
Hamı birdi, hamı birdi, hamı bir, 
Bir dilək var insanların sözündə. 
Dilə gəlib dillənirəm ucadan, 
Könlün nuru işıqlanır gözümdə. 

Fəridə Hacıyeva 

  58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UÇACAĞAM 
 

Tənhalığın qoynundayam, 
Ruhumla qaldım baş-başa. 
Ümman boyda arzularım, 
Dalğalanır daşa-daşa. 
 
Od püskürür ürəyimdən, 
Könlüm yenə işıqlanıb. 
İçimdə bir tel qırılıb, 
Varlığıma işıq damıb. 
 
Yer kürəsi əlimdədi, 
Qanad-qanad uçacağam. 
Sirlə dolu qapıları, 
Yerə-göyə açacağam. 



Yolum uzun 
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DÜŞDÜM GÖYÜN QARĞIŞINA 
 

Addım-addım gedirəm, 
Addımlar dönür günlərə. 
Günlər çevrilir fəsilə, 
Fəsillər yaxın illərə. 
 
Yolların sonu görünməz, 
Haradı, hələ bilmirəm. 
Zirvələrə əlim çatmır, 
Yerlərdə qala bilmirəm. 
 
Əlimdə bir şam gəzdirib, 
Tuturam yolun tuşuna. 
Bəlkə günahım böyükmüş, 
Düşdüm göyün qarğışına. 
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SABAHİM MƏNİ GÖZLƏYİR 
 

Payız çənli, çiskinlidi, 
Qaşqabağın düyünləyib. 
Göy üzünü bulud alıb, 
Hələ sözünü deməyib. 
 
Könlüm coşub, himə bənddi, 
Mən payızla qolboyunam. 
Gözüm dolub, yağış yağır, 
Bu meydanda  bir oyunam.  
 
Leysana bax, şırıl-şırıl, 
Yerə-göyə nur çiləyir. 
Hey... Dönürəm dönə-dönə, 
Sabahım məni gözləyir. 



Yolum uzun 
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BU GECƏNİN QONAĞIYAM 
 

Bu gecənin qonağıyam mən özüm, 
Ulduzlarla, ayla qaldım göz-gözə. 
Öz dünyamın həzinliyi mənimdi, 
Fikirlərim düzüləcək söz-sözə. 
 
Ayrılmışam o haraydan, o haydan, 
Xəyalımda arzularım min rəngdə. 
Nələr gəlir, nələr keçir önümdən, 
Bu gecənin hər məqamı nəhəngdi. 
 
Yuxusuzluq mənə qənim kəsilib, 
Nəğmələrdi bu gün mənim beşiyim. 
Ötən günlər gözlərimin önündə, 
Dostlarımla dolub evim-eşiyim. 
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YORULDUM 
 

Bu yerlər nələrin şahidi, 
Yıxılan dünənki şah idi, 
Zamanın dərdinə şahidəm, 
Can atdım o başa, yoruldum. 
 
Nə etdim, özümə etdim, 
Nə varsa, dözümlə etdim, 
Yol uzun, əzmlə getdim, 
Dağların başına buruldum. 
 
Özümlə üz-üzə gəldim, 
Ölümlə diz-dizə gəldim, 
Ölümlə mən sizə gəldim, 
Gözümün yaşını qurudum. 



Yolum uzun 
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SEVİRƏM BU DÜNYANI 

 
Mən sevirəm 
          Bu dünyanı 
Özüm qədər. 
Yerini, göyünü. 
         Ulduzunu, ayını. 
Xəzan rəngli 
           Payızını, 
Günəş dolu 
          Yayını. 
Varlığımda 
          Həyat eşqi, 

Hamarlanır, 
           İncəlir. 
Mən sevirəm 
            Bu dünyanı. 
Könlüm baxır, 
          Dincəlir. 
Eh... Ömrümün 
           Sonundayam. 
Doymamışam 
              Hələ mən. 
Mən sevirəm 
            Bu dünyanı, 
Ürəyimdi 
       Dillənən. 
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KİMƏ QALIB BU DÜNYA 
 

Ömrə etibarım yox, 
Bu gün varam, sabah yox. 
Nəfsim toxdu, tamah yox, 
Kimə qalıb bu dünya?! 
 
Nəyim var ki, bilmirəm, 
Sözüm çoxdu, dinmirəm, 
Yerlə, göylə dilbirəm, 
Kimə qalıb bu dünya?! 
 
Canım candan aralı, 
Haralıyam, haralı, 
Könlüm susub, yaralı, 
Kimə qalıb bu dünya?! 
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BU DÜNYA MƏNİ ALDADIR 
 

Yaşım altmışı haqladı, 
Ömrümün ahıl çağıdı. 
İllər elə ötüb getdi, 
Baxıb dalınca, çağırdım. 
 
Gözlərimdə rənglər solub, 
Göy qurşağı həmən deyil. 
Qara xallı laləm hanı, 
O gördüyüm çəmən deyil. 
 
Ömrün payızın aşmışam, 
Hələ arzular yoldadı. 
Mənə dəyib-dolaşmayın, 
Bu dünya məni aldadır. 
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NƏSƏ EDİM 
 

Gözlərimə duman çöküb, 
Könlümü bir qəm bürüyür. 
Xatirələr uşaq kimi. 
Necə qarşıma yüyürür. 
 
O günlərin şirinliyi, 
Mənimlədi hər məqamda. 
Qocalıram gedə-gedə, 
Arzuların qanadında. 
 
Hələ nələr qarşıdadı, 
Qoy yolları kəsə gedim. 
Öz dünyamın məkanında, 
Nəsə, nəsə, nəsə edim. 



Yolum uzun 
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KÖNLÜM  DOLUB 
 

Payızın halına bax, 
Göydə bir yığın bulud. 
Necə mənə bənzəyir, 
Mənim də könlüm dolub. 
 
Qəribsəyib qalmışam, 
Çən-çiskinin içində. 
Hava tutqun, qaralıb, 
Yeni donda, biçimdə. 
 
Bu minvalla gedirəm, 
Yüküm yaman ağırdı. 
Qulağma səs gəlir. 
Kimsə məni çağırdı. 
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YENİDƏN DOĞULACAQ 
 

Ölüm andan asılı, 
Ölüm haqdı, bilirəm. 
Küncə sıxılan canım, 
Dərdlərimlə dilbirəm. 
 
Yerim-göyüm dağılıb. 
Nəfəsim tarımdadı. 
Ölüm yaman şığıyıb, 
Özümlə aramdadı. 
 
Bilirəm bu gedişin, 
Dönüşü də olacaq. 
Vaxtında günəş batıb. 
Yenidən doğulacaq. 



Yolum uzun 

  69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÖZÜMƏM 
 

Əlimdə daş idi, daş atdım, 
Beləcə, başımı mən qatdım, 
Yaşımın üstünə yaş atdım, 
Tanrının bəndəsi özüməm. 
 
Bu ömrə heç nədən əl qatdım, 
Gözümü yaşlayıb, nəm qatdım, 
Könlümə səs düşdü, sel artdı, 
Bir anda dilləndi, sözünəm. 
 
Ha getdim, o yola çatmadım, 
Dərdimin yükündən çatladım, 
Bilən var? Bu yolda çat nədi, 
Dözüməm, dözüməm, dözüməm.  
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ÜZƏ GÜLMƏZ 
 

Haldan-hala düşən mənəm, 
Candan halallıq istərəm. 
Ayağım yerdən üzülüb, 
Gülü təzətər istərəm. 
 
Danışmağa taqətim yox, 
Eh... Nələri boşa verdim. 
Dözüm olub bu yollarda, 
Var gücümü  qoşa verdim. 
 
Gedən getdi, itən itdi, 
Gözəl günlər geri dönməz. 
O məqamlar keçmiş ola, 
Əl uzadıb üzə gülməz. 



Yolum uzun 
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GÖYLƏRƏ HOPAM 
 

Öz Tanrımın qonağıyam, 
Ona əl verib gedəcəm. 
Düşüb yolların düzünə, 
Zikr edəcəm mən sübhəcən. 
 
Könlüm yenə həyan durub, 
Nur yayacaq dörd bir yana. 
İlahilər eşq nəğməsi, 
Mən də bu eşqlə oyanam. 
 
Doğulam yeni hal ilə, 
Ruhuma gözəllik qatam. 
Gecə ulduza qarışıb, 
Nağıl olub göyə hopam. 
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HAQQI UCADA TUTA 
 

Qışın ortalarında, 
Yazın havasına bax. 
Nə qar var, nə də çovğun, 
Günəş qovğasına bax. 
 
Tamam dönüb təbiət, 
Baş açan da deyiləm. 
Çaşıb qalmışam daha, 
Deyəsən, gileyliyəm. 
 
Kaş insanlar dönməyə, 
Təbiət dönən kimi. 
Haqqı ucada tuta, 
Ola dövrün hakimi. 



Yolum uzun 
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DÜŞÜB SEHRİN OYNUNA 
 

Ürəyimə bir səs düşdü, 
Yerin-göyün özündən. 
Yaman dərib nəfəsimi,  
Kömək umdum sözümdən. 
 
Duyğuların hənirtisi, 
Mənim sevda beşiyim. 
Ürəyimin döyüntüsü, 
Gecə-gündüz keşiyim. 
 
Niyyətimin ümmanında, 
Sığınıram qoynuna. 
Dünya gözəl! Baş vururam, 
Düşüb sehrin oynuna      
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YAŞAMAĞA DƏYƏRMİŞ 
 

Həyat gözəl, eşq gözəl, 
Vüsal gözəl, söz gözəl, 
Nurla dolu üz gözəl, 
Yaşamağa dəyərmiş. 
 
Duyğuların butası, 
Sevgi təki açması, 
Qanad-qanad uçması, 
Yaşamağa dəyərmiş. 
 
Gəldi ani, ərk etdi, 
Tərpənincə köç etdi, 
Çox sirləri görk etdi, 
Yaşamağa dəyərmiş. 



Yolum uzun 
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GECƏNİN AYDINLIĞI 
 

Gecənin aydınlığı, 
Gözlərimdə bir işıq. 
Gecənin aydınlığı, 
Yer üzünə qarışır. 
 
Gecənin aydınlığı, 
Arzuların doğuşu. 
Al-əlvan göyqurşağı, 
Sevənlərin yağışı. 
 
Gecənin aydınlığı, 
Mənim nağıllı dünyam. 
Nə yaxşı ki, bu gecə. 
Mən oyağam, oyağam. 
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YORULMUŞAM 
 

Hava tutqun, hal pərişan, 
Göyün üzü buludlanıb. 
Ötən günlər mənimlədi, 
Haya düşüb, qanadlanıb. 
 
Çən-çiskinə yoldaş olub, 
Bu yollara qısılmışam. 
Bada verib illərimi, 
Gedə-gedə yorulmuşam. 
 
Əl uzadıb sağa-sola, 
Nələr havada qalacaq. 
İlahilər həzin-həzin, 
Kövrək könlümə dolacaq. 



Yolum uzun 
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ULDUZ DOLU GECƏDƏ 
 

İlahilər bu könlümün məlhəmi, 
Yaşayıram, dünyam mənim içimdə. 
Dörd bir yanım gözəllikdir, gözəllik, 
Aman Allah! Seçimdəyəm-seçimdə. 
 
Bu torpağa, bu havaya, bu suya, 
Üz tuturam, şükr edirəm min dəfə. 
Hara baxsam, üzə gülür İlahi, 
Tuş gəlmişəm istədiyim hədəfə. 
 
Yeri-göyü dənələdim ruhumla, 
Tanrım mənə kömək oldu necə də. 
Ulduzlara əl uzatdım, nur saçam, 
Hey fırlandım ulduz dolu gecədə. 
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YOL GEDİRƏM 
 

Ölüm bir addımlıqda, 
Ömrümün sonu çatır. 
Baxıram yerə-göyə, 
Bu minvalla baş qatıb. 
 
Xoş anlarım bir misqal, 
Nələr gəlib yan keçib. 
Ürəyimin özəyi, 
Qəm-kədərdən su içib. 
 
Beləcə, yol gedirəm, 
Eh, nələrdən xəbərsiz. 
Zaman dönüb, havalı, 
Mən də səssiz-səmirsiz. 



Yolum uzun 
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SÜZƏN MƏNƏM 
 

Özüm-özümə bələdəm, 
Kim olduğumu bilirəm. 
Yarı yerdə, yarı göydə, 
Bu minvalla yol gedirəm. 
 
Eh... Nələrin şahidiyəm, 
Hər məqamın öz adı var. 
Ötən gündə nələr qaldı, 
Dadlı, duzlu, xoş tamı var. 
 
Bu yolların ayrıcında, 
İtənləri gəzən mənəm. 
Xəyalların dünyasında. 
Qanad açıb süzən mənəm. 
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QƏM BADƏSİN DADA-DADA 
 

Qanım qaradı yenə də, 
Bu dünya məni çaşdırır. 
Ömrümə bir payız düşür, 
Hər nə varsa, qarışdırır. 
 
Yerə-göyə əl qatıram, 
Ürəyimi atıb oda. 
Mən ümmana baş vururam, 
Qəm badəsin dada-dada. 
 
Xeyiri şərdən ayırıb, 
Üz tuturam aydınlığa. 
Əlim Tanrıya sarıdı, 
Son qoyuram qaranlığa. 



Yolum uzun 
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NƏ YAMAN QORXDUM 
 

Arzularım tükənib, 
Ürəyim himə bənddi. 
Yaman lal olub dilim, 
Gördüyüm qənimətdi. 
 
Sevincim uzaq düşüb, 
Tənhalıq məni yıxır. 
Zamana mat qalmışam, 
Necə yandırıb-yaxır. 
 
Gözgörəsi itmişəm, 
Məni görən də yoxdu. 
Qalmaqallı dünyadan, 
Allah! Nə yaman qorxdum.     
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DEDİM SÖZÜMÜ 
 

Baxdım sağa, baxdım sola, 
Nələr gəlib keçdi yenə. 
Əl uzadan tapılmadı, 
Dünya boyda gileyimə. 
 
Umacağım Tanrım oldu. 
Gözüm səmaya dikildi. 
Dörd yanım nura boyandı, 
Onun əliylə seçildim. 
 
Könlüm mənə bir yol açdı. 
Bu yolda tapdım özümü. 
Zamanla durub baş-başa, 
Hünərlə dedim sözümü. 



Yolum uzun 
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BULUDLAR 
 

Göydə buludlar rəqs edir. 
Həzin-həzin, gəlin kimi. 
Ağ libası qırçın-qırçın. 
Bu gözəllik görən kimin?! 
 
Gah qıvrılır, gah burulur. 
Bu nə sirdi, nə möcüzə?! 
Buludlar göyün hakimi, 
Qalıb Tanrıyla üz-üzə. 
 
Əllərim göyə sarıdı, 
Ulduz-ulduz naxış olam. 
Dönüb buludun gözünə, 
Göydən axan yağış olam. 

Fəridə Hacıyeva 

  84 

 
 

GECƏ UZUN 
 

Gecə uzun, 
           Hava isti, 
Könül pəjmürdə. 
Ulduzlardan 
            İstədiyim 
Parlayan müjdə. 
  Ürəyimdə 
           Min bir fikir, 
Dolaşır yaman. 
Gecə uzun, 
    Xəyalların 
            Qanadındayam. 
Düşüncələr 
          Qarışıbdı 
Bu tənhalığa. 
Təzadların 
         arasında 
Çaşıb qalmışam. 
Gecə uzun, 
Xoş, məxməri 
         Mehin üzündə, 
Sirlə dolu 
                 Nağıllara 
Yenə dalmışam.                                                 
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TƏK QALMIŞAM 
 

Dəstə-dəstə güllər idik, 
Solduq, töküldük. 
Ləçək-ləçək açılmamış, 
Allah! Büküldük. 
 
Dünya boyda sevincimiz, 
Hara yox oldu?! 
Dönüb gördüm, tək qalmışam, 
Sındım, ovuldum. 
 
Bu ömrümün dadı gedib, 
Yavanlığı yox. 
Çıxdaş olub doğmalarım, 
Toxdamıram, yox! 
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XƏZAN DOLU BAĞIMDA 
 
Daha yolum qısalıb, 
Yaz ötüb, qışı çatıb. 
Sözüm bitib, tükənib, 
Ən dolğun yaşım çatıb. 
 
Sirr dolu nağıllarım, 
Adiləşib gözümdə. 
O günlərin hər anı, 
Cığır salıb üzümdə. 
 
Eh... nələri ötürdüm, 
Ömrümün gül çağında. 
Dolanıram qayğısız, 
Xəzan dolu bağımda. 
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AYAĞINA DÜŞMÜŞƏM 
 

Bu dünyadan mən əlimi üzmüşəm, 
Bu dünyaya etibarım azalıb. 
Ürəyimi açammıram heç kimə, 
Baş götürüb gedəcəyəm, az qalıb. 
 
Nadanların tələsidi görünən, 
Bu havaya qol qaldırmaq alınmaz. 
Gözlərimə tormu gəlib, görmürəm, 
Oğul yoxsa, torpaqlarım alınmaz. 
 
Dünyaya bax, zamana bax, sözüm yox, 
Görən kimin qarğışına düşmüşəm?! 
El-obamın xiffətini çəkən mən, 
“Tanrım”, – deyib, ayağına düşmüşəm. 
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GÖZƏLLİYƏ BÜRÜNÜR 
 

Hava dolub, göyün üzü buludlu, 
Tutulmuşam, qəlbim yaman çırpınır. 
Sirlə dolu bir aləmə düşmüşəm, 
Varlığımda bir təlatüm çırpılır. 
 
Hey baxıram bu dünyaya gözucu, 
Haldan-hala salır məni qovğalar. 
Arzularım sığan deyil dörd yana, 
Allah! Məni yer üzündən al, apar. 
 
Hava dolub, göyün üzü buludlu, 
Nəğmələrim narın-narın süzülür. 
Yağış yağır göydən yerə nur kimi, 
Yerlər bu an gözəlliyə bürünür. 
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UDUZAM 
 

Tutulub qalmışam göydə buludtək. 
Könlümə toxunsan, ağlayacağam. 
Tək-tənha, kimsəsiz, yetimləşmişəm, 
Bir kəsi yaxına qoymayacağam. 
 
Özüm də bilmirəm halım nə haldı, 
Dünyamla baş-başa qalmaq istərəm. 
Sığınıb nəğməmin sətirlərinə, 
Kimsəni görməyə mən tələsmirəm. 
 
Başımın üstündə göy məndən uzaq, 
Gözlərim sataşır yanan ulduza. 
Hər kəlməm ruhumun ilham pərisi, 
Yol verməz bu yolda susam, uduzam. 
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AZADLIQ 
 

Azadlıq! 
        Sözün düzü. 
Əqidə, 
      Qürur. 
Azadlıq kəlməsi 
           Dünyanı qurur. 
Addımlar qərarlı, 
        Fikri mükəmməl. 
Azadlıq! 
         Yolumun 
Yanan çırağı. 
Sonsuz arzuların 
        Şirin sorağı. 
Azadlıq! 
Əyilməz 
Döyüş meydanı! 



Yolum uzun 
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Haqqın təntənəsi, 
Könlün sevinci. 
Azadlıq! 
       Dünyanın 
         Görüş meydanı! 
Azadlıq! 
        Əlimdə 
    Yüksələn bayraq! 
Gəlin! 
    Birgə olaq. 
Bir yumruq olaq! 
   Vətəni, 
         Torpağı, 
         Hər an qoruyaq! 
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KİTABXANAM 
 

Kitabxanam! 
          Nur ocağım, 
Yanan məşəl, 
          Məbədgahım! 
Yüz-yüz, 
      Min-min 
İnsanlara 
       Elm bəxş edən, 
Zirvələri 
        Fəth eyləyən 
          Qərargahım. 
Səndən kimlər 
      Gəlib-keçib. 
Alimlərim 
          Sıra-sıra. 
Hər birisi 
         Bir ulduzdu 
Göy üzündə. 
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Elmimizin 
        Gur ordusu. 
Bir ziyadı, 
İşıq saçır 
         Ara-sıra. 
Ucalığın 
        Möhtəşəmdi. 
Kitabxanam! 
Gələnlərin 
           And yerisən. 
Ruhum, 
      Canım, 
           Göz bəbəyim! 
Öz qürurum, 
       Kitabxanam! 
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QƏMƏ YOLDAŞ OLURAM 
 

Hava tutulub yaman, 
Ruhumun həmdəmidi. 
Göy üzü duman, çiskin, 
Könlümün öz dəmidi. 
 
Dünyama nur çiləyir, 
Doğulan nəğmələrim. 
Tanrıma üz tuturam, 
Ona sarı əllərim. 
 
Qəmə yoldaş oluram, 
Gözəlliyin içində. 
Hər sözüm, hər söhbətim, 
Mələk donlu biçimdə. 



Yolum uzun 
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İLAHİ SƏDASINDA 
 

Ürəyim gizildəyir, 
Bu havanın səsindən. 
Nələr duyulur, Allah! 
Nəğməli nəfəsindən. 
 
Dolanıram büsbütün, 
Bu ahəngin içində. 
Baxıram yerə-göyə, 
Könlüm yaman seçimdə. 
 
 Bu nə səs, nə gözəllik, 
Qanad açıb uçuram. 
İlahi sədasında, 
Dünyamdan söz açıram. 
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VARLIĞIMA QALANIR 
 

Ürəyimə od düşüb, 
Nədən düşüb, bilmirəm. 
Sığınıb öz-özümə, 
Dərdlərimlə dilbirəm. 
 
Nə gecəm, nə gündüzüm, 
Nə baharım, qışım var. 
Tarazlığım yox daha, 
Bilməm, neçə yaşım var?! 
 
Ağrılarım baş alıb, 
Göz önündə dolanır. 
Qəmim bir dəvə yükü, 
Varlığıma qalanır. 
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QİSMƏTİMİ YAZANDI 
 

Baş açmadım xeyir hanı, şər hanı, 
Bu dünyanın yalanında dolandım. 
İllər ötdü, bircə bunu bilirəm, 
Gördüklərim, hər nə varsa, yalandı. 
 
Vaz keçmədim bu dünyanın şərindən, 
Əl uzadıb salam verdim hamıya. 
İnsanları gözəlliyə səslədim, 
Səslədim ki, yeri-göyü tanıya. 
 
Göz gəzdirib, kömək oldum gələnə, 
Bu günümün savabını qazandım. 
Başım üstə Yaradanın əli var, 
Addım-addım qismətimi yazandı. 
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NƏ YAXŞI Kİ VARAM 
 

Yollara yağış yağır, 
Yağır, apara məni. 
Qəmə batıb qalmışam, 
Gəlir qopara məni. 
 
Hər günüm düyün-düyün, 
Tilsimə düşən mənəm. 
Yerdən bezar düşmüşəm, 
Göylə görüşən mənəm. 
 
Dünyama üz tutmuşam, 
Gəzirəm öz-özümü. 
Nə yaxşı ki, varam, var, 
Ondan gəlir dözümüm. 
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ÜRƏKLƏRDƏ QALANAM 
 

Bu dünyanın ətəyindən yapışıb, 
Olanları bircə-bircə dənləyəm. 
Xoş anların boxçasını ayırıb, 
Ağırlığı-uğurluğu ələyəm. 
 
Günəş olub, işıq saçam dörd yana, 
Buza dönmüş könülləri əridəm. 
Yerdən, göydən qüvvət alıb, güc alıb, 
Çinar kimi mən boy atam yenidən. 
 
Çiçəklənəm, göyçəklənəm, İlahi! 
Öz ruhumun dünyasına dolanam. 
Od püskürüb gözəlliyin içində, 
Alov-alov ürəklərdə qalanam. 
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GÖRÜRƏM 
 

Mən çənə-dumana dönmək istərəm, 
Bir payız havası könlümə düşüb. 
Tək-tənha qalmışam, əlim uzalı, 
O keçən günlərlə yenə görüşüb. 
 
Ömrün hər anında gözəllik, hikmət, 
Dolanıb gəzirəm xəyallarımla. 
Nə qədər sevinc var, nə qədər kədər, 
Nağıllı-dastanlı söz yollarımda. 
 
Ötən günlərimin əsiri, qulu, 
Mən də bu minvalla ömür sürürəm. 
Nəğməli dünyamın sahillərində, 
Min bir əlvanlığı duyub görürəm.                                
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QAR DA YAĞDI 
 

Qışın şaxtalı günüdü, 
Qəribsəyib qalan mənəm. 
Hər yan qara bələnibdi, 
Xəyallara dalan mənəm. 
 
Göydən yerə qar ələnir, 
Qu quşuna bənzəri var, 
Ürəyimi soyuq kəsir, 
Deyilməmiş sözlərim var. 
 
Bu ömrümə qar da yağdı, 
Təzələndi arzularım. 
 Çovğuna düşüb açıldı, 
Neçə-neçə gumanlarım. 
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KÖKLƏ, AŞIQ, KÖKLƏ SAZI 
 

İlhamımız aşıb-daşır, 
Köklə, aşıq, köklə sazı. 
Bağlar-çöllər yaşıllaşıb, 
Köklə, aşıq, köklə sazı. 
 
Təzanəni telə gətir, 
Kərəmini dilə gətir, 
Koroğlunu zilə gətir, 
Köklə aşıq, köklə sazı. 
 
Tamaşadır yaz bayramı, 
Çöldə ördək, qaz bayramı, 
Unudulmaz saz bayramı, 
Köklə aşıq, köklə sazı. 
 
Qurbani dillər əzbəri, 
Hanı Abbas, hanı Pəri, 
Xatırlayaq Ələsgəri, 
Köklə aşıq, köklə sazı. 
 
Bu yeni rüzgar eşqinə, 
Ellər, obalar eşqinə, 
Aqil babalar eşqinə, 
Köklə aşıq, köklə sazı.  
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UCALDIM 
 

Alışmışam hər üzünə dünyanın, 
Əzabı da, sevinci də mənimdi. 
Çıxan günəş arzularım, gümanım, 
Aylı gecə gözüyaşlı qəmimdi. 
 
Nələr gördü, nələr çəkdi gözlərim, 
İtdim-batdım, ümmanlarda boğuldum. 
Acıları uda-uda yaşadım, 
Ağrılarla mən yenidən doğuldum. 
 
Əl uzatdım hər üzünə dünyanın, 
İllər ötdü, bircə anda qocaldım. 
Gecə-gündüz insanlığa baş vurub, 
Könüllərin işığında ucaldım.      

Fəridə Hacıyeva 

  104

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SƏBRİMİ BOL ELƏ 
 

Allah, səbrimi bol elə, 
Gözgörəsi mən sınmayım. 
Nadanların arasında, 
Öz adımla sınanmayım. 
 
Ruhumla qalım baş-başa, 
Dolanım yerin üzünə. 
Haqdan yaradım dünyamı, 
Qayıdım özüm-özümə. 
 
Çiçəyə-gülə döndərim, 
Gəzdiyim cənnət mülkümü. 
Təmiz nəfsimlə qoruyum, 
Möhtəşəm, qədim kökümü. 
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NƏ DEYİM 
 

Nə deyim, söz də tapmıram, 
Bu yola haram qatmısan. 
Gözlərini tutan nədi, 
Yerə-göyə xor baxmısan?! 
 
Kimləri saldın tələyə, 
İnsanlığın sonu bumu?! 
Allahın yazıq bəndəsi, 
Qazdığın dərin quyumu?! 
 
Atdığın daş qayıdacaq, 
Nə vaxtsa sənə dəyəcək. 
Uca Tanrım sabahını, 
Cəhənnəmə döndərəcək.
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YAZ GƏLDİ 
 

Yaz gəldi. 
        Qəlbim çiçəkləndi. 
Könlüm açıldı, 
Yaz gəldi. 
Arzularım qanadlandı, 
Günəş kimi saçıldı. 
Yaz gəldı. 
       Ürəklər dilləndi, 
Sevənlər ürəkləndi. 
Yaz gəldi. 
Nura boyandı hər yan. 
Yer üzü 
        Gözəlləndi. 
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BİR ADDIMLIQDA 
 

Ölüm bir addımlıqda, 
Ömür sonsuz, yol uzun. 
Tapmacası tapılmaz, 
Necə axtarım, yozum?! 
 
Ölüm mənlə yanaşı, 
Ömrüm başımı qatıb. 
Payız, qış, yaz da gəlir, 
Yaşım lap başa çatıb. 
 
Məni nə gözləyir ki, 
İllərin arasında?! 
Yaman çaşıb qalmışam, 
Sabahın qovğasında. 
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QOYUN GEDİM 
 

Kövrəkliyim pəjmürdə. 
Əsəblərim gərili. 
Ömür başamı çatıb, 
Niyəsini bilmirəm. 
 
Səbrim göydən asılı, 
Çaşıb qalan özüməm. 
Üzüm sənə sarıdı. 
Daha məni gözləmə. 
 
Güvənc yerim də yoxdu, 
Kimə üz tutub gedim. 
Tək-tənha qalan canım, 
Yol verin, qoyun gedim.
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DÜNYAYLA BARIŞMIRAM 
 

İnamı itirmişəm, 
Dünya da faniləşib. 
Mənə əvəzsiz olan, 
Nə varsa, adiləşib. 
 
Nə söz var, nə də söhbət, 
Ağsaqqal sözü keçmir. 
Halallıq yox, bir tikə, 
Boğazımızdan keçmir. 
 
Dilim qısa, nə deyim, 
Zamanla barışmıram. 
Bu qovğalı dünyaya, 
Allahım, qarışmıram. 
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KÖÇÜM ÇATMIR 
 

Bu yolların ağrısıdı, 
Şəhidlərin yarasıdı, 
Hələ bunlar harasıdı, 
Ağlamağa gücüm çatmır. 
 
Başı qarlı o dağlarım, 
Naz-nemətli tər bağlarım, 
O kor olmuş yağıları, 
Susdurmağa gücüm çatmır. 
 
Ha çalışdım, alınmadı, 
Od püskürdüm qalanmadı, 
Torpağımı alammadım, 
Bir olmağa köçüm çatmır. 
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MƏNİM ŞUŞAM 
 

Azadlığım  
            Çox uzaq. 
Əsir 
       Düşmüsən, anam! 
Ürəyim 
      Qaysaqlanıb, 
Dərddən 
          Sağalmır yaram. 
Mənim 
Gözəlim, Şuşam! 
Ellər 
     Bəzəyi Şuşam! 
Əlim 
   Yetmir dağlara. 
     Ağrılarım 
               Dil açıb. 
Həsrətəm  
         O bağlara. 
Xarıbülbül 
        Gül açıb. 
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Mənim 
      Gözəlim, Şuşam, 
Ellər 
    Bəzəyi Şuşam. 
Fəryadım 
         Göyə çatır. 
Diləyim 
Pərən-pərən. 
Yuxularda mənimsən. 
Aşkarda  
Yoxdu görən. 
Mənim 
         Gözəlim, Şuşam!   
Ellər 
       Bəzəyi Şuşam! 
Yolların 
          Çarpazlanıb, 
Ahım 
    Göylərə çatır. 
Bir nalə var 
     Səsimdə. 
Mənim 
       Gözəlim, Şuşam! 
Ellər 
      Bəzəyi Şuşam! 



Yolum uzun 

  113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜZƏN MƏNƏM 
 

Yorulmadan yol gedirəm, 
Ağrılarla bol gedirəm, 
Sağollaşıb bil, gedirəm, 
Öz-özümü üzən mənəm. 
 
Bu zamanla barışmıram, 
Bir kimsəyə qarışmıram, 
Eh.., nələrə alışmıram, 
Olmuşları çözən mənəm. 
 
Şükr edimmi itənlərə, 
Od-alovlu sitəmlərə, 
Hayım yetmir ötənlərə, 
Əllərimi üzən mənəm. 
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VƏTƏN MƏNƏM 
 

Vətən mənəm, 
                Vətən sənsən, 
Vətən milyonlar. 
Vətən torpaq, 
          Vətən göydür, 
Vətən qanunlar. 
Hər birimiz 
           Bir vətəndaş, 
Vətən övladı. 
Namus, 
      Qeyrət, 
            Rəmzimizdir. 
Biz doğmaları. 
Vətən mənim 
         Dalğalanan 
Od bayrağımdır. 
Mənə hünər, 
        Qürur verən, 
                Qərargahımdır! 



Yolum uzun 

  115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖMÜR BİR DƏFƏ VERİLİR 
 

Ömür bir dəfə verilir 
Umacağın çox olmasın. 
Qədrini bil bircə anın, 
Arzuların aldanmasın. 
 
Yerə-göyə sevgi payla, 
Qoy ürəyin cavanlaşsın. 
İki qəlbin döyüntüsü, 
Yer üzündə qoşalaşsın. 
 
Könlümdə nəğmə gəzdirim, 
Mən də dünyanı dolanım. 
Əlacsıza kömək olum, 
Xoş niyyətimlə boylanım. 
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ÖTƏN GÜNLƏRİM 
 

Paltarlar 
        Təptəzə. 
Mənsə  
         Qocalmışam, 
Dəymirəm gözə. 
Ürəyim döyünür, 
     Çıxır yerindən. 
O günlər 
         Uzaqda. 
Qəribsəmişəm. 
Bir azca 
        Utancaq, 
Bir azca 
       Kövrək, 
Anlarım hanı? 
Bu yollar 
        Azdırıb. 
Yaman itmişəm. 
        Gözümün 
Nuru da 
      Dünəndə qalıb. 
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O qaynar  
        Baxışlar 
Mənim deyil ki, 
Eh... 
       Nələr uçurtdum 
Bu əllərimdən. 
Görəsən, 
      Görən varmı?! 
Ürəyimdəkin. 
Ötüb illərimin 
            Goşqun havası. 
Gəzirəm 
         Bal dadan 
O şirinliyi. 
Hardasan, 
       Hardasan, 
Ötən günlərim? 
Nəğməli gəncliyim, 
         Ruh şirinliyim. 
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ATILMIŞLAR 
 

Bir dünya 
Sevinci, 
Büküb-bükmələyib 
Atdılar 
     Zülmətin qaranlığına. 
Gülüşə həsrət, 
         Sevgidən uzaq, 
Qatıldı 
       Kədərin burulğanına. 
Dolandı ömrünü 
          Soydan bixəbər. 
Bir könül aradı, 
       Qayğıyla dolu. 
Gördüyü daş-kəsək 
          Başına dəydi. 
Ağrıdan, acıdan 
          Yandı, qovruldu. 
Bir dünya 
          Sevincin 
Gözü kor olub. 
Nələri itirib 
         İllər boyunca. 
Nə vaxtsa atılan 
Körpə böyüyür. 
Röyada 
        Anasın 
Qucur doyunca. 
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GETDİM 
 

Yer tapmıram bu halıma, 
Qırov düşüb əhvalıma, 
Əlim yetmir sabahıma, 
Dərd-ələmə dözüb, getdim. 
 
Bu dünyanın min üzü var, 
Görünməyən çox gözü var, 
İblis ruhlu, şər gözlü var, 
Yeri-göyü süzüb, getdim. 
 
Oda düşdü, oda könlüm, 
Xəzəl olub soldu könlüm, 
Məni yaman yordu könlüm, 
Əllərimi üzüb, getdim.  
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KÖMƏK OLUB, ƏYLƏYİN 
 

Olammadım bu zamana yararlı, 
Nə dağıtdım, nə taladım, nə yedim. 
Tufanlara sinə gərdim ürəklə, 
Nadanlara baş əymədim, nə edim?! 
 
Ha çalışdım çıxam göyün üzünə, 
Kəndirimi yaman kəsib, qırdılar. 
Yer üzündə məni duyan yox daha, 
Şirin-şəkər arzuları aldılar. 
 
Olammadım bu zamana yararlı, 
Haldan-hala düşən oldum, neyləyim. 
Soyuqluqdan əl götürüb gedimmi, 
Yox getmirəm, kömək olub, əyləyin! 
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TANRIMA ELƏ YAXINAM 
 

Tanrıma elə yaxınam, 
Könlümdə səsi duyulur. 
Yolun sehrinə düşmüşəm, 
Allah! Ürəyim oyulur. 
 
Bu meydana baş qoymuşam, 
Dolanıram yavaş-yavaş. 
Havam neyin sədasıdı, 
Öz dünyama baş vur, dolaş. 
 
Tanrıma elə yaxınam, 
Unutdum olub-keçəni. 
Fələyin üzü qaradı, 
Yazığam, qurtar, çək məni. 
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QORUYACAQ 
 

Sevincin, kədərin əlindəyəm mən, 
Sevən könüllərin dilindəyəm mən, 
Yoxla var arası ölümdəyəm mən, 
Bu dünya əlimdə oyun-oyuncaq. 
 
Tək səni gəzirəm, bilirsən bunu, 
Nuruna qərq etdin mənim yolumu, 
Hardasan, hardasan, açım qolumu, 
Səsləsəm, göylər də dada çatacaq. 
 
Ay mənim ümmanım, ay mənim pirim, 
Gözümə görünsən, ölüb-dirilləm, 
Varımsan-yoxumsan, bunu bilirəm, 
Məni məhəbbətim, bil, qoruyacaq. 
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TƏBİƏTİ SEVİRƏM 
 

Təbiət gözəldi, sevirəm onu, 
Havası təmizdi, gülləri əlvan. 
Ağaclar qamətli, ağaclar güclü, 
Dağları gah çiskin, gah da ki, duman. 
 
Bağları insana həyat, can verir, 
Düzləri al-əlvan güldü, çiçəkdi. 
Günəşin istisi qumun üzündə, 
Meynələr elə bil bir yellənçəkdi. 
 
Gecələr göylərdə ayım, ulduzum, 
Bu sirli-sehirli dünya mənimdi. 
Təbiət vurğunu olmuşam, Allah! 
Qəlbimdə dil açan nəğmələrimdi. 
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HAYQIRTI VAR İÇİMDƏ 
 

Od tutub yanır canım, 
Coşquda həyəcanım, 
Ulu Azərbaycanım, 
Vətənim qəm içində. 
 
Şəhidlərim boy-boya, 
Yeri verin laylaya, 
Haydı, haydı davaya, 
Hayqırtı var içimdə. 
 
Ahıl-cavan yığılsın, 
Qorxu, hürkü dağılsın, 
Qoy vətənim sağ olsun, 
Oğullar bir biçimdə. 
 
Gəlin verək əl-ələ, 
Bu yürüş eldən-elə, 
İgidlər gəlsin dilə, 
Seçimdəyəm-seçimdə. 
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BİLİRƏM 
 

Əl götürüb, bu dünyadan qaçacam, 
Ünvanımı yerdən göyə salacam, 
Nur işıqlı xülyalara dalacam, 
Bu gözəllik yetər mənə, bilirəm. 
 
Nadanlardan uzaq düşsəm, bəsimdi, 
Öz könlümdə dalğalanan səsimdi, 
Mənlə Tanrı arasında nəfsimdi, 
Bu gözəllik yetər mənə, bilirəm. 
 
Doyan oldum eh, nələrdən, nə edim, 
Üzü dönmüş bu yerlərdən, nə edim, 
Öz dünyamda sözü düzə mən dedim, 
Bu gözəllik yetər mənə, bilirəm.  
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BU GECƏ 
 

Gedirəm yolun uzunu, 
Əridib qışın buzunu, 
Gəzirəm şirin arzumu, 
Bu gecə aylı gecədi. 
 
Yolumda gül də var, çiçək də, 
Dil açan yalan da, gerçək də, 
Gözümə görünən göyçək də 
Ulduzu saylı gecədi. 
 
Sağımla, solumla gedirəm, 
Qismətin yoluyla gedirəm. 
Tanrımın adıyla gedirəm, 
Bu gecə, ayrı gecədi. 
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QƏMƏ YÜKLƏNİB 
 

Payızın mehidi vurur üzümə, 
Dumanın içində batıb qalmışam. 
Yarpaqlar xəzələ dönüb uçuşur, 
Keçən günlərimə yenə dalmışam. 
 
Gah günəş görünür, gah qara bulud, 
Gah yağış halımı yuyur, aparır. 
Gah külək başlayır, tozanaq külək, 
İçimdə nə varsa, alır, qoparır. 
 
Beləcə, ömrümü vururam başa, 
Fəsillər illərə dönür gözümdə. 
Saçıma dən düşüb, üzümə qırış, 
Qəmə yüklənibdi hər şey sözümdə. 
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BİLİRSƏN 
 

Bilirsən, özümdən küskün düşmüşəm, 
Bir kövrək budaqdım sındım, əyildim. 
Ömrümün payına dərd düşən canım, 
Nə vaxtsa xoşbəxtdim, belə deyildim. 
 
İllərin yükünü çəkdim ehmalca, 
Qoymadım bir kəsə ağırlıq düşə. 
Necə tez itirdim, qismətimə bax, 
Kaş yenə gedəydim sənlə görüşə. 
 
Bilirsən, yamanca darıxmışam mən, 
Ərkim də qalmayıb dinəm, səsləyəm. 
Sən demə, ömrümü bada vermişəm, 
Daha hökmüm bitib, yoxdu dinləyən. 



Yolum uzun 
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FƏSİLLƏRDƏ TƏZADA BAX 
 

Payızın qışa bənzəri, 
Hərdən bir günəş közərir, 
Baxıb qamaşır gözlərim, 
Fəsillərdə təzada bax. 
 
Uçuşur qarın dənəsi, 
Yerə düşür su giləsi, 
Allah! Təntiyir nəfəsim, 
Fəsillərdə təzada bax. 
 
Göyün üzü buludludu, 
Bir az arzu, umudludu, 
Gah gün çıxır, gah doludu, 
Fəsillərdə təzada bax. 
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DOLANDIM 
 

Ürəyimin ağrısı, 
Gözlərimin yaşıdı. 
Yüküm yaman ağırdı, 
İllər boyu daşıdım. 
 
Nə kükrədim, nə coşdum, 
Qapandım öz-özümə. 
Heyran qaldım içimdə. 
Qərar tutan dözümə. 
 
Bu minvalla yol getdim, 
Hər günümlə üz-üzə. 
İlahilər məlhəmim, 
Dolandım süzə-süzə. 



Yolum uzun 
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ALDANMIŞAM 
 

Halım dolaşır içimdə, 
Bilmirəm nədən çaşmışam, 
Zaman üzünü döndərib, 
Nadan əlində qalmışam. 
 
Oda dönüb yanan oldum, 
Tənhalıqdan donan oldum, 
Gözəlliyi danan oldum, 
Külə dönüb qaralmışam. 
 
Yol gedirəm kor-koranə, 
Əsəblərim bir viranə, 
Xoş məqamlar bir bəhanə, 
Bu yollarda aldanmışam. 
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HAKİM DEYİLƏM 
 

Nadanlardan qaçaq düşdüm, 
Əlim yetmədi özümə. 
Əlsiz, ayaqsız qalmışam. 
Gümanım qalıb sözümə. 
 
Gözəlliyin sorağında, 
Yalanlara tuş olmuşam. 
İnsanlardan nagümanam, 
Ağrılardan qovrulmuşam. 
 
Yollar dolanır boynuma, 
Mən də yolların sarvanı. 
Səbrimə hakim deyiləm, 
Yaman qarışıb karvanım. 



Yolum uzun 
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ÇƏLƏNG HÖRÜRƏM 
 

Payız könlümün həmdəmi, 
Payız boynuma sarılır. 
Dumanlıdı, çiskinlidi, 
Payız gözümdə qaralır. 
 
Arzularım ələ çatmaz, 
Nagümanam özümdən. 
Sınanıram bu yollarda, 
Hünərimlə, dözümlə. 
 
Payız mənim söz sirdaşım, 
Bölüşürəm ahəstə. 
Xəzəldən çələng hörürəm, 
Toplayıb dəstə-dəstə. 
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GÖRÜN NECƏ BİTİRMİŞƏM 
 

Könlümün səsi başımda, 
Havalanıb qalmışam. 
Kədərimi, sevincimi, 
Allahım, çaş-baş salmışam. 
 
Ağlamağa hünərim yox, 
Yolun ayrıcı ünvanım. 
Bilmirəm hara burulum, 
Qalmayıb daha gümanım. 
 
İmdadıma çatan da yox, 
Öz-özümü itirmişəm. 
Diri ikən bu ömrümü, 
Görün, necə bitirmişəm. 



Yolum uzun 
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İLAHİLƏR SÖZÜMDÜ 
 

Daha dözüm də qalmayıb, 
Yerdən-göydən küsmüşəm. 
Şah taxtımdan ayrılmışam, 
Yaman yerə düşmüşəm. 
 
Gəzdiyimi tapammıram, 
Hayım-huyum tükənib. 
Yoxa çıxıb xoş məqamlar, 
Canım necə təklənib. 
 
Bir yolçuyam, aradığım, 
Gözəlliyin özüdü. 
Nəfəsimdə müşk-əmbər, 
İlahilər sözüdü. 
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NEYİN SİRRİ 
 

Neyə dönüb, 
          İnləyəcəm 
           Hər zaman. 
Ney səsinin 
           Sirri 
Mənim içimdə. 
Bu aləmlə 
       Dilbir olan 
Mənəm, mən. 
Bu dünyada 
     Seçimdəyəm, 
           Seçimdə. 
Görünməyən 
         Gözəlliklər mənimdi. 
Mən nələrə 
         Qol qoyuram 
Ay Allah! 



Yolum uzun 
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Ötən günlər, 
            Şirin günlər 
            Dəmimdi. 
O günlərə 
      Baş qoyuram 
      Ay Allah! 
Ney səsinin 
     Möcüzəsi 
Nur kimi. 
Məni alır, 
Ağuşuna aparır. 
İnləyən o. 
Qanad açıb 
            Uçuram. 
Bu nə haldı, 
Məni məndən 
             Qoparır. 
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DƏYİŞİB DONUNU 
 

Yaman kövrəlib qalmışam, 
Ürəyim yuxadı, yuxa. 
Sevinc dolu anlarımı, 
Çəkmisən yenə çarmıxa. 
 
Ünvanım payız yağışı, 
Çisələnir başım üstə. 
Tənhalıqdan üşünürəm, 
Günlər gəlir yaşım üstə. 
 
Aradığım illər bitib, 
Gələn deyil, bildim bunu. 
Qumaş kimi cavanlığım, 
Yaman dəyişib donunu. 
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KÖMƏK OL 
 

Nadan görüb çaşdım yenə, 
Yer üzündən qaçdım yenə, 
Dağ dərdimi aşdım yenə, 
Allahım! Kömək ol, mənə. 
 
Ürəklərə məlhəm oldun, 
Könlümüzdə dən-dən oldun, 
Gecə-gündüz həmdəm oldun, 
Allahım! Kömək ol mənə. 
 
Varlığınla dolanan mən, 
Gözəlliklə qalanan mən, 
Zaman dönüb, aldanan mən, 
Allahım! Kömək ol mənə. 
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GÖYLƏRƏ MƏN ÇATAMMIRAM 
 

Ovutma qəlbimi, gülüm, 
Ovunan deyiləm daha. 
Ötən günlər geri dönməz, 
Əlim uzalı sabaha. 
 
Xoşbəxtliyim bir misqaldır, 
Dərd içində üzən mənəm. 
İlahilər havasında, 
Dövrə vurub süzən mənəm. 
 
Yerlə çarpışan könlümün, 
Həmdəmini tapammıram. 
Əllərim göyə sarıdı, 
Göylərə mən çatammıram.                               
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DÜNYAMIN QOYNUNDAYAM 
 

Qəlbimin pıçıltısı, 
Ruhumun ahəngidi. 
Ayın, günəşin nuru, 
Varlığımın rəngidi. 
 
Qınayan olmasın, yox, 
Mən ruhuma bağlıyam. 
Köməksizə köməyəm, 
Ağlayana qayğıyam. 
 
Arzularım bir dünya, 
Özümlə sözüm tutur. 
Dünyamın qoynundayam, 
Məni gah atır, tutur.   
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YENİ İL 
 

Köhnə il yola düşdü, 
Yeni il qarşımdadı. 
Hər ötən gün bilirəm, 
Mənim öz yaşımdadı. 
 
Kövrəlirəm, deyəsən, 
Yeni il yaddı mənə. 
Ürəyim dolub, yoxsa, 
Bu təlatüm nədir, nə?! 
 
Yola saldığım ildə, 
Nələr varıydı, nələr?! 
Mənə əziz, doğmaydı, 
Acı-şirinli günlər. 
 
İncimə yeni ilim, 
Sənə də öyrəşəcəm. 
İl ötəcək, yenidən 
Səninlə görüşəcəm. 



Yolum uzun 

  143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÜBARƏKDİ  SABAHIM 
 

Bu gün ünvanım yeni il, 
Yeni ilə qədəm qoydum. 
İllərimin yükü ağır, 
Ağırlıqdan yaman doydum. 
 
Mübarək donlu sabahım, 
Nura boyansın, nura. 
Ağrılar unudulsun, 
Yaşayaq saf, qürurla. 
 
Ömrümün bir parçası, 
Yeni ilim, sənsən, sən. 
Xoş məqamlarla dolu, 
Çeşidli günlərimsən. 
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ALDANIRAM 
 

Zamanın əlində qalmışam belə, 
Bilmirəm hayana, hara burulum. 
Yolun ayrıcında çaşıb qalmışam, 
Fələyin əlindən yaman yoruldum. 
 
Canım bezar düşüb, vallah, özümdən, 
Bəlkə günahkarı mənəm, özüməm?! 
Bu günə, sabaha mat qalan canım, 
Dünyaya baxıram kortək, dözümlə. 
 
Nadanlar yalanla başımı qatır, 
Neynim, havalanıb dolanıram mən. 
Olub keçənləri tərsə oxuyub, 
Allah! Gözgörəsi aldanıram mən.
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BİR MƏNƏM, BİR DƏ GECƏ 
 

Gecəylə qoşalaşıb, 
Dilbir olmuşam yenə. 
Büllur-büllur ulduzlar, 
İşıq saçır könlümə. 
 
Tənhalığın içində. 
Bir mənəm, bir də gecə. 
Xəyallar qanadımdı, 
Yazıram bircə-bircə. 
 
Nə dinən, nə danışan, 
Ay da mənlə şərikdi. 
Gözəlliyin içində, 
Görün, necə bərkidim. 
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KÖNLÜMDƏN SAVAŞ KEÇİR 
 

Könlümdən savaş keçir, 
Pis nə varsa, yox edəm. 
Baxam gülə, çəmənə, 
Ətirlənəm, vaxt gedə. 
 
Göydə qara buludu, 
Uçuram nəfəsimlə. 
Həsrətə üz çevirib, 
Vüsal dəmi səsimdə. 
 
Könlümdən savaş keçir, 
Qamçılayam, dağıdam. 
Ruhumla sevgi dolu, 
Yer üzünü oyadam. 



Yolum uzun 
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BEZMİŞƏM YALANLARDAN 
 

Bacarmıram özümlə, 
Düzə-düz olan mənəm. 
Qəmimlə, kədərimlə, 
Nə yaman dolan mənəm. 
 
Neyləyim, bir üzüm var, 
Başqalaşa bilmirəm. 
Yalan mənim qənimim, 
Qoşalaşa bilmirəm. 
 
Yer üzündə küncüm yox, 
Qısılam ora, Allah! 
Bezmişəm yalanlardan, 
Gəl məni apar, Allah! 
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20 YANVAR 

 

20 Yanvar! 
         Tarixin 
             Qan yaddaşı. 
20 Yanvar! 
           Şəhid oldu 
Atam, bacım, 
          Qardaşım! 
Haray qopdu 
            Yerdən, göydən. 
Mələr qaldı 
            Analar. 
Selə döndü 
            Göz yaşımız, 
Yoxa çıxdı qanunlar. 
Elin, yurdun  
          Nəğmələri 
Ağılara çevrildi. 
        Boy-boy 
              Dinən bayatılar 
Ağrılardan biçildi. 
Şəhidlərim! 
Qürur yerim! 
Varlığımın harayı. 
Unudulmaz 
          Bir an belə, 
Məbədgahın  
             Sarayı! 



Yolum uzun 
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NEYİN SƏSİ 
 

Neyim sirri-xudadı, 
Könlümün yaraşığı. 
Varlığımın qidası, 
İçimin göyqurşağı. 
 
Ən şirin, ən xoş nəğməm, 
Neyin səsidir, səsi. 
Nələrdən müjdə verir, 
Onun kövrək nəfəsi. 
 
Ney ömrümə qənimət, 
Hər anın xoş məqamı. 
İlahi! Neyin səsi, 
Atəş dolu odamı?! 
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BU DÜNYA 
 

Bu dünya mənimçün sirdi-sehrdi, 
Bu dünya çaşdırır məni əzəldən. 
Yol uzun, açması çətindən çətin, 
Fərqlənmir işvəli, nazlı gözəldən. 
 
Ustadım həyatdı, şəyirdi özüm, 
Gəzirəm yolların keşməkeşində. 
Bu günüm bitməmiş sabahım gəlir, 
İlişib qalıram öz keçmişimdə. 
 
Barışa bilmirəm nələrlə, neynim. 
Könüllər gəzirəm nura bələnmiş. 
İlahi çiçəklər, əlvan çiçəklər, 
Soluxub, görünmür, yaman güllənmiş. 



Yolum uzun 
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ÖMRÜN PAYIZ ÇAĞIDI 
 

Ömrün payız çağıdı, 
Ürəyim əsməcədə. 
Günlərimi sayıram, 
Gün-günorta, gecə də. 
 
Ömrün payız çağıdı, 
O şuxluqdan əsər yox, 
Haylı-küylü görüşlər, 
Gülüş dolu səhər yox. 
 
Ömrün payız çağıdı, 
Gəzinirəm ehmalca. 
Dikilibdi gözlərim, 
Yenə də yol boyunca. 
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YETİMLƏR EVİ 
 

Yetimlərin fəryadına dözmək olmur, İlahi!                          
Bu nə dərddi, bu nə qəmdi, fəlakətdi, İlahi! 
Ana adı ucuzlaşıb, ana övlad atarmı, 
Körpələrin ürəyinə zəhər tamı qatarmı? 
 
Yetimlərin fəryadıdı, dağı-daşı yandırır, 
Doğmaları ögeyləşib, uzaqlaşıb, yan durur. 
Yetimlərə göz qoyuram, bu gözlərdə ah, nalə, 
Bu yollara göz dikiblər, köz-köz olmuş qəmiylə. 
 
Kaş sizlərin həsrətinə mən vüsalı qataydım, 
Zülmət dolu qaranlığı dünyanızdan ataydım. 
Qəlbinizə nur yayaydım mələklərin əliylə, 
Hamınızı böyüdəydim laylaların diliylə. 



Yolum uzun 
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KEÇİLMƏZ 
 

Oda düşdüm, od közərdi, 
Nalə çəkdim, nə düzəldi?! 
Dilə gəldim, üz gizlədim, 
Dərdimin yükü çəkilməz. 
 
Cahil mənə baxıb keçdi, 
Ürəyimi yaxıb keçdi, 
Sellər-sular axıb keçdi, 
Dərdim ot təki biçilməz. 
 
Zaman mənlə yarışmada, 
Allah! Kimlər vuruşmada, 
Dünyam göylə qovuşmada, 
Bu başqa yoldu, keçilməz. 
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BU GÖZƏLLİK YETƏR MƏNƏ 
 

Ürək coşub, yaza düşdüm, 
Sevgi görüb naza düşdüm, 
Boy boyladım, saza düşdüm, 
Bu gözəllik yetər mənə. 
 
Sən də, mən də bu yoldayıq, 
Dünya boyda ümmandayıq, 
Duyğulardan xoş haldayıq, 
Bu gözəllik yetər mənə. 
 
Dağı-düzü gəzən mənəm, 
Al laləni üzən mənəm, 
Göy üzündə süzən mənəm, 
Bu gözəllik yetər mənə. 
 
Ürəyimin öz səsidi, 
Nurdan doğan kəlməsidi, 
Tanrımın gül nəfəsidi, 
Bu gözəllik yetər mənə. 



Yolum uzun 
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BU YAZ 
 

Bu yaz başqa yaz oldu, 
Çiçəkləri ətirli. 
Nazlı söyüd ağacı, 
Başım üstə çətirdi. 
 
Əlvanlıqdan göz doymur, 
Yazım ədalı gözəl. 
Bu güllərin naxışı, 
Allah! Könlümü üzər. 
 
Yazın özgə aləmi, 
Başqa şirinliyi var. 
Yarpaqlar pıçıldaşır, 
Onların birliyi var. 
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GÖZƏLLİKDƏN EDİRƏM 
 

Allahımın kölgəsinə sığınıb, 
Yol gedirəm, bu yol məni aparır. 
Nə dinirəm, danışıram bu anda, 
Nəfsim məni bu dünyadan qoparır. 
 
Baxışlarım nur gölünə düşübdü, 
Mələklərdən pay umuram eləcə. 
Şükr edirəm yerə-göyə min kərə, 
Hər tikəmi bölüşürəm gizlicə. 
 
Allahımın kölgəsinə sığınıb, 
Hər bir kəsə əl uzadıb gedirəm. 
İmanımdan söz götürə bilmərəm, 
Hər nə varsa, gözəllikdən edirəm.



Yolum uzun 
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GECƏ-GÜNDÜZ QALANAM 
 

Mən göz qoydum yerə-göyə, 
Öz payımı götürdüm. 
Gül-çiçəyə yiyə durdum, 
Qanqalları ötürdüm. 
 
Torpağımın hər üzünü, 
Əzizlədim, bəslədim. 
Yolun azmış nadanları, 
Təmizliyə səslədim. 
 
Mən Tanrımı uca tutdum, 
Kölgəsində dolanam. 
Onun sevgi atəşində, 
Gecə-gündüz qalanam. 
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MAVİLİKDƏ ÜZÜRƏM 
 

Ürəyimdə min məhəbbət, min sevgi, 
Göz önündə rənglər rəngə qarışır. 
Yer üzündə hər nə varsa, gözəldi, 
Gözəlliklər bir-biriylə yarışır. 
 
Mən də düşüb əlvanlığın yoluna, 
Öz ruhuma qanad verib uçuram. 
Yer də, göy də varlığımın məkanı, 
Sirlə dolu qapıları açıram. 
 
Dolanıram öz qəlbimin səsində, 
Səmazənəm, dövrə vurub süzürəm. 
Yerlə-göyü birləşdirən mənəm mən, 
Ney səslənir, mavilikdə üzürəm. 
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GÖZDƏ QALDIM 
 

Dost bildiyim uzaq düşdü, 
Bahar vaxtı sazaq düşdü, 
Heç bilmirəm hara düşdüm, 
Düz sözümlə düzdə qaldım. 
 
Rast gəldiyim naşı oldu, 
Qismətimin daşı oldu, 
Qeylü-qalda, başım oldu, 
Yol göstərdim, sözdə qaldım. 
 
Yarı şirin, yarı acı, 
Xoş bir kəlmə könlün tacı, 
Xəsisliyin yox əlacı, 
Al geyinib, gözdə qaldım.  
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YOLUMUN QULU MƏNƏM 
 

Bu yol bitən deyil ki, 
Bu yol uzun yol oldu. 
Gerçəklikdi mənimki, 
Könlüm dindi, hal oldu. 
 
Kimi aparır bu yol, 
Kamillik zirvəsinə. 
Hələ yolum uzundu, 
Gah düzünə, tərsinə. 
 
Təpə, düz gedəcəyəm, 
Üzümə üz bağlayıb. 
Dağlar aşıb keçəcəm, 
Min yol gülüb, ağlayıb. 
 
Mən də yolun yolçusu, 
Bu yol bitən deyil ki. 
Yolumun qulu mənəm, 
Gətiribdi mənimki. 
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SEVGİMİ 
 

Ömrümə bir gün yazıldı, 
Allahıma sığındım. 
İstəyimi ala bildim, 
Könlüm dindi, sağaldım. 
 
Ömrümə bir gün yazıldı, 
Haça yollar açıldı. 
Varım-yoxum gözəlliklər, 
Günəş doğdu, saçıldı. 
 
Ömrümə bir gün yazıldı, 
Eh, kimləri hayladım. 
Bir qucaq dolu sevgimi, 
Ürəklə səpdim, payladım. 

Fəridə Hacıyeva 

  162

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MƏNİM 
 

Mən özümə yer tapmıram, 
Dünyaya da uyuşmuram. 
Yalanların ümmanına, 
Nə yaxşı ki, qovuşmuram. 
 
Dost gəzirəm gecə-gündüz, 
Könlümə, canıma sirdaş. 
Dərdlərimə həmdəm ola, 
Hər sirrimə yaxın yoldaş. 
 
Tanrıma yaxın özüməm, 
Zikr eləmək peşəm mənim. 
Sığındığım öz aləmim, 
Nur nəfəsli guşəm mənim.



Yolum uzun 

  163 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÜZ YAZIRAM 
 

Nə yazıram düz yazıram, 
Üz ağardan söz yazıram, 
Hər gün deyil, az yazıram, 
Qürur yerim, yol yoldaşım. 
 
Hər kəlməmin səsi məndə, 
Yalanların tərsi məndə, 
İblisi salıb kəməndə, 
Tolazladım qara daşı. 
 
Öz könlümə qulaq asdım, 
Bu yol mənim, ayaq basdım, 
Sevincimi göydən asdım, 
Harayladım yar-yoldaşı. 

Fəridə Hacıyeva 

  164

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÖZÜRƏM 
 

Ömrüm ötüb gedir vəfasız kimi, 
Boylanıb baxmağa macal da qalmır. 
Bu günün içində nələr var, nələr, 
Neyləyim, heç bir şey könlümü almır. 
 
Sevincim azalıb, tənhalaşmışam, 
Qəlbimin səsiylə dolanan mənəm. 
Gecəylə-gündüzü ayırmaq çətin, 
Bu zaman qarışıq, aldanan mənəm. 
 
Bu fani dünyanın qaranlığında, 
Kimləri gəzirəm, nəyi gəzirəm?! 
Tanrıma sığınıb arzularımla, 
Bu günün qəhrinə yaman dözürəm. 



Yolum uzun 

  165 

 
 

MƏN HƏYATI SEVİRƏM 
 

Mən həyatı sevirəm, 
Təmizliyin içində. 
Mən həyatı sevirəm, 
Sevgi dolu biçimdə. 
 
Yerini, göyünü də, 
Dağını, daşını da. 
Əsirləri adlamış, 
Qosqoca yaşını da. 
 
Mən həyatı sevirəm, 
Damla qədər, nur qədər. 
Canını qurban verən, 
Ən vəfalı yar qədər. 
 
Mən həyatı sevirəm, 
Arzuların sonu yox. 
Cadar-cadar torpağın, 
Ağrısının sonu yox. 
 
Mən həyatı sevirəm, 
Ölümüylə yanaşı. 
Həyat fitnə, nazənin, 
Onunladı savaşım.  

Fəridə Hacıyeva 

  166

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÜVƏNƏCƏM BU GÜNƏ 
 

Dünyam mənə xoş gəlir, 
Bəxtəvərəm bu gün mən. 
Ruhum uçur göylərdə, 
Ulduzlarla qoşa, tən. 
 
Güllər mənlə baş-başa, 
Sevincimə şərikdi. 
Fələyi susdurmuşam, 
Yoxa çıxıb şər, itki. 
 
Dünyam mənə xoş gəlir, 
Göz dəyməsin bu günə. 
Yox deyib qaranlığa, 
Güvənəcəm bu günə. 



Yolum uzun 

  167 

 
 

ÖZÜMLƏ BACARMIRAM 
 

Özümlə bacarmıram, 
Bacarmıram özümlə. 
Bu dünya sıxır məni, 
Dolanıram dözümlə. 
 
Tənhalığın içində, 
Nələr gəlir başıma?! 
Qaçıram nadanlardan, 
Yenə çıxır qarşıma. 
 
İnsanlar ögeyləşib, 
Kimsəyə qəhmər çıxmır. 
Göy üzü lal sükutda, 
Gurlayıb, şimşək çaxmır. 
 
Çəmən, çöl də soluxub, 
Bahar o bahar deyil. 
Dərdlər də adiləşib, 
Ürəklər həmin deyil. 
 
Özümlə bacarmıram, 
Bacarmıram özümlə. 
Könlümün kədərini, 
Bölüşürəm sözümlə. 

Fəridə Hacıyeva 

  168

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QƏLB DÖYÜNÜR 
 

Sinəmdə qəlb döyünür, 
Döyünür yavaş-yavaş. 
İçimdə bir hayqırtı, 
İçimdə dəli savaş. 
 
Sinəmdə qəlb döyünür, 
Məni yaşatsın deyə. 
Gözlərimə nur verir, 
Yeri-göyü görməyə. 
 
Sinəmdə qəlb döyünür, 
Sevəm dostu, sirdaşı. 
Kədərə uzaq olum, 
Unudulsun göz yaşım.



Yolum uzun 

  169 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEÇƏ BİLMİRƏM 
 

Bilirsən, özümlə bacarmıram heç, 
Dörd yanım davaya çıxıb mənimlə. 
Qəlbimin ən incə duyğularını, 
Qorumaq istərəm xoş bir dəmimlə. 
 
Neyləyim, ağırdı yaşamaq mənə, 
Bəlkə günahkarı özüməm, özüm. 
Dinən də deyiləm, lalam, dilsizəm, 
Heç kimə xoş gəlmir dediyim sözüm. 
 
Gör kimlər mənimlə əlbəyaxada, 
Könlümün ağrısın çəkə bilmirəm. 
Haqsızlıq günümə qənim kəsilib, 
Bu elə körpü ki, keçə bilmirəm. 

Fəridə Hacıyeva 

  170

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BƏXTƏVƏRƏM 
 

Bağçalarda gül-çiçək, 
Məni bihuş edəcək, 
Nə varsa, hər şey gerçək, 
Bəxtəvərəm gör necə. 
 
Sevgiyə bələnmişəm, 
Göylərdən ələnmişəm, 
Arzumla dillənmişəm, 
Bəxtəvərəm mən necə. 
 
Aya, ulduza bəndəm, 
Uzağam dərd-ələmdən, 
Heç bilmirəm mən nədən, 
Bəxtəvərəm gör necə. 



Yolum uzun 

  171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAVA MƏNİM HAVAMDI 
 

Hava mənim havamdı, 
Əl qaldırıb süzəcəm. 
Gözəlliyin içində, 
Qu quşutək üzəcəm. 
 
Hava mənim havamdı, 
Mənə dəyən olmasın. 
Gəzim düzü-dünyanı, 
Bunu duyan olmasın. 
 
Hava mənim havamdı, 
Yaman haldan çıxarır. 
Gözəlliyin yoluyla, 
Görün, necə aparır. 

Fəridə Hacıyeva 

  172

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YÜKÜM AĞIRLAŞIB 
 

Payız gecəsinin sakini mənəm, 
Payız gecəsində üşünən özüm. 
Ömrümün sonuna nə qalıb, Allah! 
Ötən günlərimi düşünən özüm. 
 
Nələr gəlib keçdi, nələr yaşandı, 
Sevinc də, kədər də mənim sirdaşım. 
Elə hey gəzirəm yollar boyunca, 
Gözümə görünmür nədən, sirr daşım?! 
 
Yaman kövrəlmişəm ahıl çağımda, 
Könlümün nəğməsi xəzan donludu. 
Ömrümə az qalıb, bilirəm bunu, 
Yüküm ağırlaşıb, ağır yoldu bu. 



Yolum uzun 

  173 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVÇUSU MƏN 
 

Payız könlümü kövrəldir, 
Payız duman içindədir. 
Heç bilmirəm bu nə işdi, 
Çölüm nədi, içim nədi?! 
 
Meylim düşdü çən-çiskinə, 
Qəhərləndim, oda düşdüm. 
Eh.., kimləri yada salıb, 
Doğmalarımla görüşdüm. 
 
Bu da yoldu, sirlə dolu, 
Bu yolların yolçusu mən. 
Pusqudayam, hey baxıram, 
Gözəlliyin ovçusu mən. 

Fəridə Hacıyeva 

  174

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YAZA-YAZA 
 

Dərdin-qəmin əlindən, 
Mən qırmızı geyəcəm. 
Kədərimə bələnib, 
Yenə üsyan edəcəm. 
 
Unudacam qəlbimin, 
Ağrılı döyüntüsün. 
Gül açan çiçəklərim, 
Qoy mənimlə öyünsün. 
 
Günəşə üz tutacam, 
Ruhum dönəcək yaza. 
Könlüm nura dönəcək, 
Nəğməsin yaza-yaza. 



Yolum uzun 

  175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİLMİRƏM 
 

Oda düşdüm, odlandım, 
Alov-alov qalandım, 
Gözgörəsi aldandım, 
Bu nə işdi, bilmirəm?! 
 
Kimə deyim dərdimi, 
Dərdə dözən nərdimi, 
Qatan qatıb nərdimi, 
Nə girişdi, bilmirəm?! 
 
Söz oynatdım beləcə, 
Bilməcədi, bilməcə, 
Baxdım gözə gəlincə, 
Nə gülüşdü, bilmirəm?! 

Fəridə Hacıyeva 

  176

 
 

ŞƏMS TƏBRİZİ 
 

Gözəlliyin müjdəsidi, 
Könüllərin qəm səsidi, 
Eşqin uca qülləsidi, 
Şəms Təbrizi! 
 
Yar-yoldaşa həyan kimdi, 
Qəm-qüssəni duyan kimdi, 
Öz adıyla bəyan kimdi? 
Şəms Təbrizi! 
 
Hər kəlməsi sonsuz ümman, 
Qəlbi coşqun, odsuz yanan, 
Yeri-göyü sözsüz anan, 
Şəms Təbrizi! 
 
Haldan-hala düşən odu, 
Bağ-baxçalı gülşən odu, 
Nur içində görüş oldu, 
Şəms Təbrizi! 
 
Mevlananın eşq türbəsi, 
Vuran qəlbin hənirtisi, 
Dildən qopan hər kəlməsi, 
Şəms Təbrizi! 



Yolum uzun 

  177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELƏ GƏTİRİB MƏNİMKİ 
 

Payızın oğlan çağıdı, 
Payız da məni çağırdı, 
Ömrümün ahıl çağıdı, 
Ötənlər gələn deyil ki?! 
 
Xəyalların bağındayam, 
Əl çatmayan dağındayam, 
Xəzan adlı tağındayam, 
Görən, bu bostan kiminki? 
 
Gedən-gedib, ötən-ötüb, 
Yaman küsüb, əl götürüb, 
Əlimdən tutub, ötürüb, 
Belə gətirib mənimki... 

Fəridə Hacıyeva 

  178

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

XƏZƏR, XƏZƏRİM MƏNİM 
(Günəşli faciəsinə ithaf olunur) 

 
Xəzər, Xəzərim mənim, 
Səndən küsər olmuşam. 
Könlüm para-paradı, 
Dərdlərimlə dolmuşam. 
 
Xəzər, Xəzərim mənim, 
Oğullarım hardadı? 
“Şəhid”, – deyə bilmərəm, 
Bu söz məni qorxudur. 
 
Xəzər! Nə yaman coşdun, 
Yağıya döndün, Allah! 
Analarım hay salıb, 
Ağıyla dindi, Allah! 



Yolum uzun 

  179 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Xəzər, Xəzərim mənim, 
Bu bəla nə bəladı? 
Ağrımın çəkisi çox, 
Sular qara bağladı. 
 
Xəzər, Xəzərim mənim, 
Varlığın bir abidə. 
Oğullara sevgimiz, 
Yol salır dildən-dilə. 
 
Şəhidlərin adını, 
Köksünə yazacağam. 
Coşan dalğalarından, 
Hər birin soracağam. 

Fəridə Hacıyeva 

  180

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU GECƏ 
 

Bu gecə ulduzlar qonağım olub, 
Bu gecə nur saçır evim-eşiyim. 
Xəyalım dolanır ötən günləri, 
Eləcə çəkirəm onun keşiyin. 
 
Bu gecə dünyamın sakiniyəm mən, 
Eh, nələr canlanır gözüm önündə. 
Laylaya bələnmiş körpə beşiyi, 
Özünə yer salıb, qaldı dünəndə. 
 
Bu gecə ulduzlar qonağım olub, 
Bu gecə ulduza dönmüşəm özüm. 
Gör necə pay verib öz işığından, 
Onunla dinəcək hər kəlməm, sözüm. 



Yolum uzun 

  181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KƏDƏRİMLƏ ƏZİRƏM 
 

Ömrümün ağır çağıdı, 
Ağlamağa halım yox. 
Bu dünyadan silinmişəm, 
Yer üzündə payım yox. 
 
Bu nə gərdiş, bu nə dövran, 
Çaşıb qalan özüməm. 
Nadanların əməlindən, 
Dolanıram gözü nəm. 
 
Saf nəfəsin sorağında, 
Dərviş olub gəzirəm. 
Ürəyimin özəyini, 
Kədərimlə əzirəm. 

Fəridə Hacıyeva 

  182

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALDALAN CANIM 
 

Bu dünya məni aldadır, 
Yolçular hələ yoldadır, 
Gör kimlər atın oynadır, 
Seyr edib, mat qalan canım. 
 
Şirinliyin dadı qaçıb, 
Doğmam dönüb yada, qaçıb, 
Daşı ata-ata qaçıb, 
Ay məni aldadan canım. 
 
Ha baxıram, baş açmıram, 
Dərdimə bax, söz açmıram, 
Qeylü-qaldan göz açmıram, 
Fələkdən daldalan, canım. 



Yolum uzun 

  183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÖZƏMMİRƏM MƏN 
 

Kini-küdurəti sil ürəklərdən, 
İlahi! Xahişim budur, budur, bu. 
İnsanlıq adını uca tutanlar, 
Silsin nadanların donuq odunu. 
 
İşıqlı könlümə xal düşüb, Allah, 
Ürək bağladığım halıma heyif. 
Özümə saf, incə mələk bildiyim. 
İçini faş edən bu qəlbə heyif. 
 
Rəhmə gəl, İlahi, kömək ol mənə, 
Ayağım yer tutmur, gəzəmmirəm mən. 
Evimin sahmanı dağım-dağımdı, 
Tarazlıq pozulub, dözəmmirəm mən. 

Fəridə Hacıyeva 

  184

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAŞ QATIR 
 

Ürəyimdə bir rahatlıq tapmışam, 
Ürəyimdə bir ilahi sevgisi. 
Ünvanımı, məkanımı görüncə, 
Bildim yoxdu öz dünyamın itkisi. 
 
Hər addımım öz içimin səsidi, 
Qulağımı mən könlümə dirədim. 
Nələr gəldi, nələr keçdi, ay aman, 
Bu minvalla eh, nələri ələdim. 
 
Hər nə varsa, mənə həmdəm, mənə dost, 
Öz dünyamın gözəlliyi başqadı. 
Yalanlardan uzaq olaq, amandı, 
Bu yalanlar baş aldadır, baş qatır.  



Yolum uzun 

  185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŞÜKR EDİRƏM 
 

Bu günümə şükr edirəm, 
Bu günüm gözəl açıldı. 
Gözümü açdım sabaha, 
Günəşim tel-tel saçıldı. 
 
Xoş görürəm bu günümü, 
Tanrımın payına şükür. 
Hər məqamın öz ətri var, 
Ömrüm dolğun canla köçür. 

Fəridə Hacıyeva 

  186

 
 

KÖMƏYİN OL 
 

Kin-küdurət qəlbində, 
Allahsız söz dilində. 
Ruzi itib əlindən, 
İlahi! Köməyin ol. 
 
İnsanlığa xor baxan, 
Yaxşılığa ar baxan. 
Xofundan hər an qorxan, 
İlahi! Köməyin ol. 
 
Könül nurun itirib, 
Varın-yoxun bitirib. 
Xeyri şərə yetirib, 
İlahi! Köməyin ol. 
 
Ruhum gəzir havada, 
Davadayam, davada. 
Mənəm qalan qovğada, 
İlahi! Köməyin ol. 
 
Dünyam mənə təsəlli, 
Hayım-huyum kəsərli. 
Yoxa çıxıb söz əhli, 
İlahi! Köməyin ol. 



Yolum uzun 

  187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖZÜMÜ GƏZİRƏM 
 

Könlümün səsi dərində, 
Bir nalə var nəfəsimdə, 
Bu yolların kəsəsində, 
Gəzirəm özümü, gəzirəm. 
 
Nə sözüm-söhbətim bitir, 
Nurdan bir yavanlıq yetir, 
Mənəm bu yollarda itib, 
Gəzirəm özümü, gəzirəm. 
 
İlahilər dörd yanımda, 
Nəğmələnir qanadımda, 
Hər açılan sabahımda, 
Gəzirəm özümü, gəzirəm. 

Fəridə Hacıyeva 

  188

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BU BÜSAT 
 

Bu gecə könlümə bir nəğmə düşüb, 
İçimdə qövr edən söz bəmdən düşüb, 
Qol açıb oynayan, xoş dəmdən düşüb, 
Bu büsat, dünyamın öz büsatıdı. 
 
Varımı, yoxumu unudub qaçdım, 
Azmışdım, yol tapıb sirrimi açdım, 
Gözəllik gəzirdim susadım, acdım, 
Bu büsat, dünyamın öz büsatıdı. 
 
Göy üzü başıma sığal çəkəndi, 
İlahi! Kömək ol, dərdi çək indi, 
Bacarsan, bu yoldan məni çəkindir, 
Bu büsat, dünyamın öz büsatıdı. 



Yolum uzun 

  189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QƏRİBƏM 
 

Göy üzü qara bulud, 
Düşmüşəm dara, bulud, 
Məni də apar, bulud, 
Qəribəm bu Vətəndə. 
 
Dumana bax, çənə bax, 
Dərdimi çəkənə bax, 
Göz yumub keçənə bax, 
Qəribəm bu Vətəndə. 
 
Könlüm para-paradı, 
Yaman qanım qaradı, 
Dörd yanımı aradım, 
Qəribəm bu Vətəndə. 

Fəridə Hacıyeva 

  190

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖZ KÖNLÜMÜ AÇDIM, ALLAH 
 

Göz gəzdirib sağa-sola, 
Bir söz dedim dola-dola, 
Qərar verdim burda qalam, 
Nadan görüb çaşdım, Allah! 
 
Əl uzatdım boşa getdi, 
Dərdim-sərim qoşa getdi, 
Şər çırmanıb başa getdi, 
Bu dünyadan qaçdım, Allah! 
 
Yolum uzun, tapam gərək, 
Xoş kəlamı tutam gərək, 
Pis nə varsa, atam gərək, 
Öz könlümü açdım, Allah! 



Yolum uzun 

  191 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖÇÜM ÇATMIR 
 

Bu yolların ağrısıdı, 
Şəhidlərin yarasıdı, 
Hələ bunlar harasıdı, 
Ağlamağa gücüm çatmır. 
 
Başı qarlı o dağlarım, 
Naz-nemətli tər bağlarım, 
O kor olmuş yağıları, 
Susdurmağa gücüm çatmır. 
 
Ha çalışdım alınmadı, 
Od püskürdüm, qalanmadı, 
Torpağımı alammadım, 
Bir olmağa köçüm çatmır. 

Fəridə Hacıyeva 

  192

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜZƏN MƏNƏM 
 

Yorulmadan yol gedirəm, 
Ağrılarla bol gedirəm, 
Sağollaşıb bil, gedirəm, 
Öz-özümü üzən mənəm. 
 
Bu zamanla barışmıram, 
Bir kimsəyə qarışmıram, 
Eh, nələrə alışmıram, 
Olmuşları çözən mənəm. 
 
Şükr edimmi itənlərə, 
Od-alovlu sitəmlərə, 
Hayım yetmir ötənlərə, 
Əllərimi üzən mənəm. 



Yolum uzun 

  193 

 
 
 
 
 
 
 

VƏTƏN MƏNƏM 
 

Vətən mənəm, 
                Vətən sənsən, 
Vətən milyonlar. 
Vətən torpaq, 
          Vətən göydür, 
Vətən qanunlar. 
Hər birimiz 
           Bir vətəndaş, 
Vətən övladı. 
Namus, 
      Qeyrət, 
            Rəmzimizdir. 
Biz doğmaları. 
Vətən mənim 
         Dalğalanan 
Od bayrağımdır. 
Mənə hünər,             
        Qürur verən, 
                Qərargahımdır! 

Fəridə Hacıyeva 

  194

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÖRÜN 
 

Ürəyimin yаğı gеdib, 
Хоş günlərin аğı gеdib, 
Cаvаnlığın bаğı gеdib, 
Qаldım bоylаnа-bоylаnа. 
 
Dаğlаr dumаn içindədi, 
Çölüm nədi, içim nədi? 
Könlüm hələ sеçimdədi, 
Gəzdim yаylаnа-yаylаnа. 
 
Gün dоlаnıb, ömür ötüb, 
Kimlər məni gəlib ötüb, 
Qəm-qüssədən əl götürüb, 
Görün, hаylаnа-hаylаnа. 
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İŞIQLАNDIRDIM RUHUMU 
 

Günаhlаrı bаğışlаyıb, 
İşıqlаndırdım ruhumu. 
Dönüb dünyаnın bаşınа, 
Bеlə yох еtdim qоrхumu. 
 
Könlümü nurа bоyаdım, 
Sеvdim gələni-gеdəni. 
Əlimi dоstа uzаtdım, 
Dindirdim məni güdəni. 
 
Аndım, еşqim mənə bəlli, 
İlаhilər bеşiyimdi. 
Gеcə-gündüz zikr еdirəm, 
Bu yоl dürüst kеşiyimdi. 
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DİNCƏLİM YАVАŞ-YАVАŞ 
 

Gözümün qоrаsını, 
Sаçımın qаrаsını, 
Cаnımın hаmısını, 
Хərclədim yаvаş-yаvаş. 
 
Əlim üstündə оldu, 
Közüm tüstündə оldu, 
Dərd dözümə tən оldu, 
İncəldim yаvаş-yаvаş. 
 
Söz dеdim, sözə düşdüm, 
Kim bахdı, gözə düşdüm, 
Dinmədim, üzə düşdüm, 
Gücləndim yаvаş-yаvаş. 
 
Bu ömür ötəridi, 
Fаnilik bеtəridi, 
Yоruldum, yеtər indi, 
Dincəlim yаvаş-yаvаş. 
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ÖZÜN ÖYƏN ОLMАSIN 
 

Sənə ümüd bəslədim, 
Ümidim puçа çıхdı. 
Yоlumu düz еylədim, 
Qаrşımа hаçа çıхdı. 
 
Göydən imdаd dilədim, 
Göy də bеzib əlimdən. 
Dеdiyim bоşа gеdir, 
Söz dоlаnır dilimdə. 
 
Nеcə gəzim, dоlаnım, 
Mənə dəyən оlmаsın. 
Еləsini göstərin, 
Özün öyən оlmаsın. 
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ÖZÜMƏ BƏLƏDƏM 
 

Özümə bələdəm  
təpədən dırnаğа. 

Nə yахşı  
аd vеrin, 

Nə də pis. 
Yоllаrın yоlçusu,  

quluyаm. 
Nə dumаn kаr еdər, 
Nə də sis. 
Qоşulub ulduzа  

yаtmаrаm. 
Gеcənin  

zülməti  
içimdə. 
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Ruhumun tək-tənhа  

nəğməsi. 
Gümаnım  

min dоndа,  
biçimdə. 

Аrzulаr  
könlümün  

çеşməsi. 
Bеləcə,  

dünyаmа  
bаş vurub. 

Köçürəm  
еlədən-bеlə. 

Еh nəyi  
nələrdən  

sоvurub. 
Düşəcəm  

mən 
Dildən-dilə. 
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GÖZƏLLİYƏ QOŞULDUM 
 

Dörd yanım allı-güllü, 
Dağları yamyaşıldı. 
Hər yanı göz oxşayır, 
Gözəlliyə qoşuldum. 
 
Həzin meh əsir elə, 
Yarpaqlar mışıldayır. 
Baxıram, gözüm düşür,  
Günəşim işıldayır. 
 
Ağaclara baxıram, 
Hər biri bir möcüzə. 
Duruşunda əzəmət, 
Düzülüblər göz-gözə. 
 
Heyranam gözəlliyə, 
Rənglər rəngə qarışıb. 
Torpağın qüdrətidi, 
Təbiətlə yarışır. 
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ƏLİM YЕTMƏYİR 
 

Yаzın хоş hаvаsıdı хаtirələrim, 
О güllü-çiçəkli bаhаrım hаnı? 
Аrzulаr könlümdə qаnаdlаnаrdı, 
Sеvgim bürüyərdi düzü-dünyаnı. 
 
Hаrа bахаrdımsа, əlvаn görərdim, 
Çəmənlər ruhumun yаvаnlığıydı. 
Düzlərə yаrаşıq lаlə, nərgizlər, 
Bu qоcа tоrpаğın övlаdlаrıydı. 
 
Еh… nələr kеçirdim bu yаz ахşаmı, 
Könlümün аğrılı cığırlаrındаn. 
Əlimi uzаdıb ötən günlərə, 
Хəbər vеr, хəbər vеr cаvаnlığımdаn. 
 
Bu yаzın mеhidi məni çаşdırаn, 
Bilirəm, gеdənlər gələn dеyil ki. 
Çаğlаyаn könlümə əlim yеtməyir, 
Еlə bu qədərmiş cаnım, mənimki. 
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YЕRLƏ-GÖYLƏ SÖZLƏŞMİŞƏM 
 

Gеcə çıхdım ulduzlаrа tаy оlаm, 
Göydə ulduz gözlərimə dəymədi. 
Çinаr görüb, əzizlədim bоyunu, 
Mənə bахıb hеç bаşını əymədi. 
 
Üz tutduğum yаr-yоldаşı hаylаdım, 
Nə səs gəldi bu yоllаrdаn, nə səmir. 
Оlаnlаrı, keçənləri haylаdım, 
Еh… hələ də qulаqlаrım səsdədir. 
 
Bu ömrümün yаrаşığı yох dаhа, 
Vаrlığımdаn yох оlmuşаm, bilirəm. 
Gümаnımı аtıb dəryа dibinə, 
Yеrlə-göylə sözləşmişəm, dilbirəm. 
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MƏNİ GÖRÜB NАZLАNIR 
 

Yаz könlümü titrədir, 
Təzələnir hər sözüm. 
Yаrpаqlаr yаmyаşıldı, 
Yаmаn qаmаşır gözüm. 
 
Hər yаn təzətər gözəl, 
Аl-əlvаn хəliyə bах. 
Оtlаr yаşıl qumаşdаn, 
Ürəklə gеriyə bах. 
 
Gül qохulu hаvаdа, 
Nəfəs аlıb gəzirəm. 
Əyilib bircə-bircə, 
Çiçəkləri üzürəm. 
 
Bu yаz sirdi-sеhrdi, 
Nəğmələr pərvаzlаnır. 
Bахırаm təbiətə, 
Məni görüb nаzlаnır. 
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NƏFSKАR 
 

Nəfsinə sаhib оlmаyаn, 
Nəyi gördü qаmаrlаdı. 
Bu dünyаyа fаni dеyib, 
Vаr-dövlətin tumаrlаdı. 
 
Bахıb, bахıb о kəslərə, 
Hеç bilmədim nə аd vеrim. 
İllər bоyu nаmаz qılаn, 
İmаnsızа əlmi vеrim?! 
 
Bаş аçmırаm bu gеdişdən, 
Kimlər kimə göz yumаcаq. 
Nəyi görsə, tаmаh sаlıb, 
Hər tikədən pаy umаcаq. 
 
İmаnım dа, inamım dа, 
Öz nəfsimin zirvəsidi. 
Hər nə vаrsа, Tаnrıdаndı, 
Nurtək qəlbə gələsidi. 
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Payızın alatoranında, 
Gecənin qaranlığında, 
Yolların aralığında, 
Səni gəzirəm, səni... 
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SUSDUM 
 

Unutdun... 
           Adi bir gün kimi, 
Unutdun məni. 
Mənsə 
       Unuda bilmirəm. 
Unutmaq 
         Çətindi səni. 
GÜNAHINI 
          Anlamadın bir an da. 
Günahsızlığını 
            Sübut etdin, 
            Bildiyin qədər. 
Mən isə 
          Susdum. 
Könlümü 
        Göynədən yalanlara. 
Dözdüm birtəhər. 
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SEVƏN QƏLBİM 
 

Ürəyimin atəşinə düşmüsən, 
Sevdim səni, sevgim nura boyandı. 
Qərarsızam söhbətimdə, sözümdə, 
Gecə düşdü, ulduzlar da oyandı. 
 
Bu sevginin dəlisiyəm, dəlisi, 
Ümman olub, dalğalanıb daşacam. 
Bir pərisən gözlərimin önündə, 
Səni mənə yazan yazıb başacan. 
 
Əlim göydə, şükr elədim Tanrıma, 
Öz dünyamın ən qiymətli bütüsən. 
Sevən qəlbim sənə məxsus, əzizim, 
Bu dünyamı, öz dünyana ötür sən. 
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EŞQİN NƏĞMƏSİ 
 

Gözlərinə gözüm düşüb, 
Gözlərindi bir aləm. 
Şükr edirəm Yaradana, 
Sən olmasan, mən ölləm. 
 
Yerişin də, duruşun da, 
Bir tilsimdi, bir tilsim. 
Səni görcək halım dönür, 
Qəlb titrəyir, əsim-əsim. 
 
Necə deyim ki, adisən, 
Dilim o anda lal olar. 
Bu dünya dönər gözümdə, 
Gördüklərim yalan olar. 
 
Nə sən inci, nə mən küsüm, 
Əlin əlimə toxunsun. 
Ömrümüzü qoşa gedək, 
Eşqin nəğməsi oxunsun. 
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GUR VERSİN 
 

Gözlərimdə nə gəzirdin, ay zalım, 
O sevginin işartısı görünməz. 
Elə bildin cavanlığın dəmidi?! 
Keçmiş ola, daha o günlər gəlməz. 
 
Ürəyimdə nə od qalıb, nə alov, 
Gülüşümün səsi batıb içimdə. 
Nə gəzirsən yeri-göyü bilmirəm, 
Yoxsa hələ seçimdəsən, seçimdə. 
 
Əlim göydə, Tanrıma üz tutmuşam, 
Qoy ömrümə damla-damla nur versin. 
Bircə ana, bircə günə bəs edər, 
İşığını bu könlümə gur versin. 
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SEVİRƏM 
  

Səni sevirəm, gülüm, 
Günəş kimi, Ay kimi. 
Səni sevirəm, gülüm, 
Ox üstündə yay kimi. 
 
Ömrümün dağ çiçəyi, 
Qar altında bənövşəm. 
Qəlbim yaman titrəyir, 
Səninlə ilk görüşə. 
 
Əriyirəm şam kimi, 
Qarşında, qəribədir. 
Bu nə sirr, nə möcüzə, 
Heç bilmirəm bu nədir?! 
 
Səni sevirəm, gülüm, 
Xoş gəldin qismətimə. 
Varlığın bir ruh verir, 
Sözümə, söhbətimə. 
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XOŞBƏXT OLARAM 
 

Səsim səsinə yetsə, 
Ünüm ününə yetsə, 
Gözüm gözünə yetsə, 
Xoşbəxt olaram. 
 
Havam çalına təki, 
Dərd-sər alına təki, 
Duysan qəlbimdəkini, 
Xoşbəxt olaram. 
 
Ola toy-düyün yenə, 
Dinəm öyünə-öyünə, 
Yenə ağ donu geyinəm, 
Xoşbəxt olaram. 
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BİR MƏHƏBBƏT HEKAYƏSİ 
 

Ötənləri 
     Cırıb atdım. 
Varaq-varaq, 
         Dəftər-dəftər. 
Gəncliyimin 
      Tamı vardı. 
Əlvanlığın 
          Şux nəfəsi. 
Heç ağlıma 
           Gətirməzdim, 
Bu gözəllik 
         Bitər, bitər. 
Hər kəlmədə 
          Ürəyimin pıçıltısı. 
Səslənərdi 
           Həzin-həzin. 
Hər kəlmədə 
            Duyulardı 
Öz nəfəsim. 
Gül  ömrümün 
         Payı vardı. 
Qışı, yayı, 
            Öz günəşi, 
Ayı vardı. 
Arzuların 
           Zirvəsinə ucalardım. 
Gecə-gündüz 
             Çiçək-çiçək 
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               Açılardım. 
Pəncərəmə 
          Daş dəyərdi. 
Haylarına 
          Tez-tələsik 
Hay verərdim, 
Səslənərdim. 
Qanad-qanad 
          Qol açardım. 
Bəzənərdim, 
          Süslənərdim. 
Dəftərimin 
            Hər varağı, 
Göyərçinə 
      Dönüb uçdu. 
Heç elə bil 
          Yoxuymuş da. 
Hissim, halım 
           İşıq dolu 
Min sevincim, 
               Min fərəhim 
    Qaçdı, qaçdı. 
Mən uçurtdum 
       Varaq-varaq. 
Gəncliyimin xatirəsin. 
Ömür ilə 
           Həyat ilə, 
                      Eşqlə dolu 
Bir məhəbbət 
           Hekayəsin! 
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SEVƏNLƏRİN DƏNİZİ 
 

Sevgi! 
       İnsanın məlhəmi, 
Ruhun işığı, 
Qəlbin həmdəmi. 
Sevgi! 
       Yazın gəlişi, 
Ürəklərin titrəyişi. 
Puçur-puçur 
       Yarpaqlar, 
Açılmamış qönçələr. 
İki qəlbin görüşü. 
Sevgi! 
Gözəllik rəmzi, 
Nəğmə dolu ömür. 
Günəş rəngli həyat. 
Dalğalı ümman, 
            Sevənlərin dənizi. 
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DADIMA ÇATA DAĞLAR 
 

Gül eşqim, günəş eşqim, 
Ulduz eşqim, ay eşqim. 
İçimdə od püskürüb, 
Alovlandım, ay eşqim. 
 
Tənhalığım susadı, 
Günüm elə busadı. 
Dağa-daşa düşmüşəm, 
Əlimdəki, əsadı. 
 
Söz desəm, sözüm ağlar, 
Həsrətim könül dağlar, 
Hay salım, haray salım, 
Dadıma çata dağlar. 
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AXTARDIĞIM BİR KÖNÜLDÜ 
 

Ürəyimə bir səs düşüb, 
Ney səsinin oxşarı. 
Məni haldan-hala salır, 
Könlüm dolur-boşalır. 
 
Qərib-qərib dolanıram, 
Bir doğmalıq gəzirəm. 
Ruhum mənə əl uzatmır, 
Öz-özümdən bezirəm. 
 
Bu da meydan, dolanıram, 
Dolanıram başına. 
Axtardığım bir könüldü, 
Nurtək çıxa qarşıma. 
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ÖZ RUHUMUN BƏZƏYİ 
 

Gözlərinə baxdım, gülüm, 
Gözlərində bir inci. 
Sevən qəlbin nur içində, 
Kövrək könlün sevinci. 
 
Yer də, göy də sənə məftun, 
Bir mələksən, əzizim. 
Səni görcək halım dönür, 
Təzələnir hər sözüm. 
 
Bir dünyasan bu günümdə, 
Varlığımın özəyi. 
Üz qoyduğum pirim mənim, 
Öz ruhumun bəzəyi. 
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DƏNİZLƏ BAŞ-BAŞA 
 

Gecənin zəhmi ağır, 
Dənizlə başbaşayam. 
Dalğalar qapqaradı, 
Mən onunla qoşayam. 
 
Qulağımda uğultu, 
Sözü-söhbəti mənlə. 
Dənizə həmdəm oldum, 
Kövrək nəğmələrimlə. 
 
Baxıram sonsuzluğa, 
Nə ay var, nə də ulduz. 
Ləpələr pıçıldayır, 
O da, mən də yuxusuz. 
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YADA SALDIM 
 

Bu gün səni yada saldım, 
Yada saldım, əzizim. 
Ruhum bir an işıqlandı, 
Gülümsündü bənizim. 
 
Əllərinə əl uzatdım, 
Əlim uzalı qaldı. 
Xəyalların sarayında, 
Arzum asılı qaldı. 
 
Səsim yetmədi səsinə, 
Nə uzaqsan, nə uzaq. 
Yolayrıcı, tək-tənhayam, 
Mən qalmışam yalquzaq. 
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RUHUMA HOPDURURAM 
 

Könlüm mənə hökm elədi, 
Düşdüm onun sehrinə. 
Göz açdım, yolum açıldı, 
Görən, bunun sehri nə?! 
 
Ləçək-ləçək güllər açdı, 
Ruhum bir an gözəlləşdi. 
Arzulara çatmaq üçün, 
Ömrüm boyu mən əlləşdim. 
 
Nadanlardan qaçaq düşüb, 
Təbiətə üz tuturam. 
Çəmənlərin xoş ətrini, 
Öz ruhuma hopdururam. 
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DURAQ ÜZ-ÜZƏ 
 

Gözündən gözümə bir işıq düşdü, 
Duyğular, əzizim, bax, təzələndi. 
Bir kəlmən qəlbimə yaraşıq oldu, 
Mənim gördüklərim gül üzündədi. 
 
Sənə etibarım azalan deyil, 
Bir gülsən, ləçəyi əlvan qumaşdan. 
Qarşında oyanar bahar da, yaz da, 
Quşlar da dil açar, canım, obaşdan. 
 
Yerin də, göyün də gözü səndədi, 
Mələksən, könlünün nuru üzündə. 
Gəl verək əl-ələ, gedək, əzizim, 
Bir dünya sevgiylə duraq üz-üzə. 
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BİLƏN YOX 
 

Sən mənə həyat verdin, 
Ölməyə də hazıram. 
“Mən kiməm ki”, – deyən sən, 
Taleyini yazıram. 
 
Anlar ömrə bərabər, 
Ölüm andan asılı. 
Gedirəm mən, gedirəm, 
Bu günlərdən asılı. 
 
Yer də, göy də mənimdi, 
Ruhumun qanadında. 
Bilən yox, nələr olur, 
Bu torpağın altında. 
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YER ÜZÜNDƏN QAÇARAM 
 

Ürəyimi yar da, bax, 
Orda nələr, nələr var. 
Bu illərin həsrəti, 
Vüsal donlu günlər var. 
 
Yollara üz tutmuşam, 
Mən gedirəm bəxti kəm. 
Könlümü isindirsən, 
Eşq körpüsün keçərəm. 
 
Sənlə durub göz-gözə, 
Eh... nələri açaram. 
Tutub gül əllərindən, 
Yer üzündən qaçaram 

Fəridə Hacıyeva 

  224

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XƏYALIN 
 

Göz önündə xəyalındı canlanan, 
Könül susub, heykəlləşib qalmışam. 
Qarşındayam, nə sözüm, nə söhbətim, 
Elə bil ki, lap əzəldən lalmışam. 
 
Sən bütsənmi, dönüm min yol başına, 
Nə gecəm var, nə gündüzüm, çaşmışam. 
Tanrım! Mənə bir yol göstər, yollanım, 
Haçalanan bir ünvanda qalmışam. 
 
Göz önündə xəyalındı canlanan, 
Bəlkə elə Məcnun mənəm, Kərəm mən. 
Lap əzəldən göylər mənim pənahım, 
Nə olsa da, səddi ötüb keçmərəm. 
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İLLƏR ÖTDÜ 
 

İllər ötdü, bu minvalla dolandım, 
Yaza düşdüm nə gül gördüm, nə çiçək. 
Üzülmüşəm dərdin-sərin əlindən, 
Dediklərim yalan deyil, düz, gerçək. 
 
Gecələri ayla ulduz köməyim, 
Xəyalınla duracağam üz-üzə. 
Bir nəğməsən, varlığımda ney kimi, 
Ürək vurur, mən səninlə göz-gözə. 
 
Bu nə sirdi, möcüzədi, əzizim, 
Yoxluğunda varlığını tapıram. 
Sənsizliyin dünyasından üzülüb, 
Xəyalların arasında  batıram. 
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NƏĞMƏMİZİ DEYƏ-DEYƏ 
 

Xəyalların qanadında, 
Gəl əlimdən tut da, gedək. 
Çıxıb eşqin zirvəsinə, 
Ulduzları biz seyr edək. 
 
Qəlbimizin alovuyla, 
Tanrımıza yaxın olaq. 
Sevgimizin namazını, 
Göy üzündə birgə qılaq. 
 
Könlümüzün od-atəşi, 
İşıq saçsın yerə-göyə. 
Zərrə-zərrə nur çiləyək, 
Nəğməmizi deyə-deyə. 



Yolum uzun 

  227 

 
 

SƏNSİZLİK 
 

Payızın alatoranında, 
Gecənin qaranlığında, 
Yolların aralığında, 
Səni gəzirəm, səni. 
 
Sənsizlik oduna düşmüşəm, 
Nə varsa, hər şeydən küsmüşəm, 
Dərdimi mən sapa düzmüşəm, 
Səni gəzirəm, səni. 
 
Baharım qış olub, gedirəm, 
Gözümə yaş dolub, gedirəm, 
Dərdimlə baş olub, gedirəm, 
Səni gəzirəm, səni. 
 
Bu günüm sabaha möhtacdı, 
Ürəyim sıyrılıb, lap acdı, 
Ömrümün hər günü qazancdı, 
Səni gəzirəm, səni. 
 
Ha dinəm, danışam, yoxam mən, 
Sevgiyə tuş gələn oxam mən, 
Tənhalıq qənimim, qorxan mən. 
Səni gəzirəm, səni. 
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VÜSAL GÖRÜNÜR 
 

Yayın son günləri, payız qarşıda, 
Sevirəm payızın çənin, çiskinin. 
Qısılıb nəğməli duyğularıma, 
Görmək istəmirəm bu an heç kimi. 
 
Başımın üstündə duman dolanır, 
Könlümə xoş nida düşür yenidən. 
Sevənlər baxışıb yaman boylanır, 
Bir sevgi nəğməsi axır dilimdən. 
 
Əllərim uzanır payıza sarı, 
Tökülən yarpaqlar ömrün bir günü. 
Baxıram doyunca bu gözəlliyə, 
Gözlərim önündə vüsal görünür. 
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SEVİRƏM SƏNİ 
 

Canım, ürəyim mənim, 
Arzum, diləyim mənim, 
Gözüm, bəbəyim mənim, 
Sevirəm səni. 
 
Mənə əmanətmisən, 
Ömrə qənimətmisən, 
Doğan səadətmisən, 
Sevirəm səni. 
 
Varlığına inandım, 
Dünyamıza qalandım, 
Yerə-göyə boylandım, 
Sevirəm səni. 
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İL ÖTDÜ 
 

İl ötdü, yaman ötdü, 
Ömürdən, gündən ötdü, 
Ay çıxdı, gün də ötdü, 
İllər mənim qənimim. 
 
Yollara iz salan mən, 
Dillənib söz salan mən, 
Dörd yana göz salan mən, 
Gələcəksən, əminəm. 
 
Arzulara dalaçam, 
Uçub qanadlanacam, 
Ürəyini alacam, 
Mən səninəm, səninəm. 
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QULAĞIMA BİR SƏS GƏLDİ 
 

Od gəzdirdim ürəyimdə. 
Oda düşüb odlandım. 
Sevgi gəzdim gecə-gündüz, 
Tapammadım, aldandım. 
 
Könül verdim gül-çiçəyə, 
Bir də gördüm soldular. 
Dağa çıxdım, güc toplayam, 
Yarı yolda qoydular. 
 
Qulağıma bir səs gəldi, 
Sevgi dolu nəğmələr. 
Bu səs süzülür ruhuma, 
Nələr söyləyir, nələr?! 
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DEYƏMMİRƏM SÖZÜMÜ 
 

Sənə könlümü verdim, 
Könlüm varım, dövlətim. 
Yerlə-göy arasında, 
Ən uca qənimətim. 
 
Sənə könlümü verdim, 
Əvəzində dərd-ələm. 
Tənhalığa baş vurdum, 
Yoxdu qapımı döyən. 
 
Sənə könlümü verdim, 
İtirdim öz-özümü. 
Daha daşa dönmüşəm, 
Deyəmmirəm sözümü. 
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DÜNYAMIZI QURACAĞAM 
 

Əlim sənə yetmir, gülüm, 
Göydə ulduzlar kimisən. 
Görünməyən bu könlümün, 
Lap əzəldən hakimisən. 
 
Nə gecəm var, nə gündüzüm, 
Xəyalların yolçusuyam. 
Öz eşqimə sığınmışam, 
Nağıl dolu ovsunçuyam. 
 
Çıx qarşıma, canım mənim, 
Tilsimini qıracağam. 
Mən səninlə qoşalaşıb, 
Dünyamızı quracağam 
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DÖNMƏYƏCƏYƏM 
 

Mən səni, sən demə, tanımamışam, 
Mənim həyatımdan yox ol, uzaq düş. 
Heç oldu bu illər, gözümdə artıq. 
İtdi xatirələr, itdi o görüş. 
 
Daha düşünməyə halım qalmayıb, 
O şirin günlərim, sən demə, yalan. 
Könlümə xal düşüb, çəkə bilmirəm, 
Varlığım dağılıb, talandı, talan. 
 
Mən səni, sən demə, tanımamışam, 
Göylərə sığınıb görünməyəcəm. 
O şirin anları silib ömrümdən, 
Bir daha yerlərə mən dönməyəcəm. 
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MƏNİ QORXUDAN 
 

Gəl incik ayrılaq bir-birimizdən, 
Ayrılıq yükünü daşıya bilək. 
Nə sən dərd çəkəsən, nə mən, əzizim. 
Tək-tənha, səssizcə yaşaya bilək. 
 
O ötən günləri bir yuxu bilib, 
Ayrılaq bal dadan ilk sevgimizdən. 
Bir dünya bilirdim öz yuvamızı, 
Şirinlik çəkildi gül evimizdən. 
 
Bir də açan deyil, o güllü bağça, 
Daha yadlaşmışıq, hər şey arxada. 
Nə sən dönəcəksən, nə mən, bilirəm, 
Neyləyim, bax budur məni qorxudan. 
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DOLANMAĞIN DÜZÜNÜ 
 

İçimdə bir eşq sevdası coşquda, 
Ümman mənəm, dalğalara dönmüşəm. 
Yer də, göy də mənə əlin uzadır, 
Bu dünyada eh.., nələri görmüşəm. 
 
İstədiyim gözəlliyin özüdür, 
İnsanlığa könül verib, dolandım. 
Kim deyir ki, şeytan yoldan çıxarır, 
Nəfsin düzsə, bu söz-söhbət yalandı. 
 
Tərsə düşmək naxələflik, nadanlıq, 
Mən sevirəm bu dünyanın üzünü. 
İçimdə bir eşq sevdası coşquda, 
O öyrədir dolanmağın düzünü. 
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GÜLLƏR SƏPDİM YOLUNA 
 

Qucaq-qucaq güllər səpdim yoluna, 
Əvəzində qanqal gördüm, tikanlı. 
Sevgi gəzdim, ürəyinə baş vurub, 
Yaman susdu eşqin coşqun sükanı. 
 
O gözəllik itdi duman içində, 
Yolayrıcı, mən də qərib kimiyəm. 
Yerdən-göydən üzülübdü əllərim, 
Heç bilmirəm varam-yoxam, nəçiyəm. 
 
Bu minvalla yolum yaman qısalıb, 
Dərdim-sərim bu günümün havası. 
Nəğmə dolu könlüm mənə tuşlanıb, 
Nə yamandı, Allah, onun qovğası. 
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EŞQİN QOVĞASIDI GƏLƏN 
 

Ürəyimə xoş səs düşdü, 
Bir alovlu nəfəs düşdü, 
Könlüm könlünlə görüşdü, 
Eşqin sədasıdı gələn. 
 
Tanrıdandı bu gözəllik, 
İllər boyu biz gözlədik, 
Sevgimizlə əzizləndik, 
Eşqin ədasıdı gələn. 
 
İllər ötdü, qoşalaşdıq, 
Bahar kimi yaşıllaşdıq, 
Sevə-sevə ahıllaşdıq, 
Eşqin qovğasıdı gələn. 
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HOQQULAR 

 
Getdin 
Gecə düşüb. 
          Qəlbimin soyuqluğu 
Üşüdür məni. 

 

Nadanın əməli 
        Gözəlliyin sonu. 
Fəlakətin başlanğıcı. 

 

Səni sevdim. 
       Unutdum özümü. 
Nura boyandım. 

 

Xoşbəxtliyin dadını 
       İtirəndə bildim. 
Artıq gec idi. 

 

Yaxşılıq 
      Şeytandan uzaq. 
Könlümün işığı. 
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Göyqurşağı 
        Sonsuz dünyam. 
Arzularımın rəngi. 

 

Vüsalımı aparıb, 
Həsrəti mənə qoydun. 
            Getdin.... 

 

Fələyin  
      əlindən qaçdım. 
Göyə sarı 
         Uçdum, uçdum. 

 

Nadan 
       Dünyadan bixəbər 
Kora bənzəyir. 

 

Salam 
İnsanlığın ilk pilləsi. 
Kəlam 
        Könül gözəlliyi. 
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Paxıllıq 
      İnsanı məhv edir. 
Qəbin nuru isə 
       İnsanı yaşadır. 

 

Xoş o günə ki, 
        Gözəlliyi anlayasan. 
Yoxsa 
       Yaşamağa dəyməz. 

 

Bədbəxt insan! 
     Naqislik səni yıxdı. 
Heyf  bu ömrə! 

 

Bu günüm ötdü. 
     Sabahım yol ayrıcında 
      Məni gözləyir. 

 

Ruhumun tənhalığı 
Mənim həbsim. 
        Əfsus. 
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Dünyadan uzaqlaşıb, 
       Dünyama qovuşdum. 
Ünvanı gözəllik. 

 

Nəfsinə sahib çıxan 
    İman yiyəsidi. 
       Halallığın özüdü. 

 

Ruhun azadlığı 
     Varlığın təntənəsi, 
İnsanlığın açarıdı. 

 

Acizlik 
     Bədbəxtliyin 
        Astanasıdır. 
Yazıqlar olsun. 

 

Özünə güvənməyin 
        Yüksəlişi gözəldir. 
Ancaq qədərində. 
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İnsanları sev ki, 
Seviləsən. 

 

Yazın gəlişi 
     Ömrümü işıqlandırdı. 
Xoşbəxtəm. 

 

Həqiqətin acısı 
Yalanın şirinliyindən  
Önəmlidir. 

 

O pənah gətirdi. 
Sən könlünün 
Qapısını aç. 
Nura boyan. 

 

Düşmənimdən  
         Qorxurdum. 
Dostumdan 
       Zərbə aldım. 
Təzada bax. 
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Arif ol. 
       Rəhimdil ol. 
Yolunu azanlara 
      Yol göstər. 
          Yolun uğurlu olsun! 

 

Yayın istisi, 
    Könlüm açılır. 
Günəş də, 
Nur kimi, 
       Yaman saçılır... 

 

Qışın son günləri, 
         Yazın nəfəsini duydum. 
         Xoşbəxtəm. 

 

Ömrümün, 
         Ahıl çağı, 
Payıza bənzər, 
     Yarpaq tökümüdür. 
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Dənizin dalğası, 
      Qəlbimin, 
Təlatümlü halıdır. 

 

Gecə düşüb. 
Göydə ulduzlar, 
     Sayrışır. 
Könlümə nur çilənir. 

 

Günəşin telləri, 
      Arzularımın, 
       Sayı qədər. 
       Nə gözəl! 
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QOPARIR NƏDİ 
 

Payız havasıdı məni aldadan, 
Qəmin çiskininə düşüb qalmışam. 
Ötən günlərimin izinə düşüb, 
O kövrək anlara yaman dalmışam. 
 
Qəlbimin səsidi düşüb başıma, 
Eh.., nələr dolanır duman içində. 
Bir qərib kimiyəm ocaq başında, 
Nəğmələr dillənir kövrək biçimdə. 
 
Yolumun karvanı qeylü-qaldadı, 
Gah sağa, gah sola aparır məni. 
Tufana düşmüşəm, işə bax Allah! 
Özümü-özümdən qoparır nədi?! 
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MƏNİM DEYİLSƏN 
 

Unutdum səni daha, 
Unutdum yuxu kimi. 
Səndən qaçaq düşmüşəm, 
Ən ağır qorxu kimi. 
 
Ötüb keçən günlərim, 
Dünənimə yaraşıq. 
Sevincim, kədərim də, 
Varlığıma qarışır. 
 
Unutdum səni daha, 
Necə yadsan, ögeysən. 
Gözlərimə görünmə, 
Gülüm, mənim deyilsən. 
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SEVİRƏM 
 

Gözlərim gözlərində, 
Sənin heç xəbərin yox. 
Mənim varım, yeganəm, 
Sevirəm səni, çox-çox. 
 
Ruhumun qanadısan, 
Nə yaxşı ki, varsan, var. 
Nəfəsim səninlədi, 
Nə qədər canda can var. 
 
Göydən enən mələyim, 
Könlümün səsin dinlə. 
Neyə dönüb inlərəm, 
Qəlbim vurur səninlə. 
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GƏL AYRILAQ 
 

Sənə inanmağım gəlmir, 
Nagümanam, əzizim. 
Gah yerdəsən, gah göydəsən, 
Harda arayım, gəzim. 
 
Baxışların donub, nədir, 
Məni görmür gözlərin. 
Öz-özümü itirmişəm, 
Tükənibdi sözlərim. 
 
Qarşımızda sədd çəkilib, 
Günahımız nədir ki?! 
Gəl ayrılaq, artıq yetər, 
Əlimdən nə gəlir ki?! 
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KÖNLÜMÜN SAHİBİ OL 
 

Qəlbim əsir əsim-əsim, 
Düşmüşəm eşqin sehrinə. 
İlahi! Necə acizəm, 
Görən bunun səbəbi nə?! 
 
Gözlərimdən od püskürür, 
Alışıb-yanan özüməm. 
Gözəlliyi gəzən mənəm, 
Bu yollarda bir dözüməm. 
 
Gəl könlümün sahibi ol, 
Varlığımız qoşalaşsın. 
Nə vaxtsa solan arzular, 
Pöhrə verib yaşıllaşsın. 
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TALEYİMLƏ DİLBİRƏM 
 

Könlümün sarı simi, 
Sevgiylə dopdoludu. 
Gözlərim sonsuzluqda, 
Gözləməkdən yoruldum. 
 
Sənə nələr deyəcəm, 
Təki görüşək bir an. 
Mənə elə gəlir ki, 
Sənsən qarşımda duran. 
 
Gülüm, axı bilirsən, 
Mən nələrə qadirəm. 
Qismətimdə varsan, var, 
Taleyimlə dilbirəm. 
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ARAMIZA SÖZ DÜŞÜB 
 

Mən nə deyim bu hala, 
Düşmüşəm qeylü-qala. 
Canımı ala-ala, 
Ürəyimə köz düşüb. 
 
Kim danışdı, kim dindi, 
Bu söz-söhbət kimindi, 
Bircə kəlmə gəl, dindir, 
Bəlkə, bizə göz düşüb? 
 
Bu günüm, sabahımsan, 
Varlığımsan, canımsan, 
Yoxsa məni danırsan, 
Aramıza söz düşüb?! 
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VARMI KÖNLÜMÜ GÖRƏN 
 

Müəmmasan, 
          Sirsən, sirr. 
Səndən 
        Baş açmaq 
       Çətin. 
Gah mələksən, 
            Gah şeytan. 
Bu nə işdi, 
         Nə bilim?! 
Nə qədər 
         Can atsam da 
Oxumaq 
          Olmur səni. 
Ümman boyda 
           Arzular, 
Ovudammır 
          Qəlbimi. 
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Heç bilmirəm 
          Nə deyim. 
Ömrümün ağrısısan. 
Üz tutub 
         Sənə, gülüm. 
Yaxşımı, 
        Pismi deyim?! 
Qarşıma 
       Tuş olandan, 
Sahmanım 
        Pərən-pərən. 
Solub arzum, 
     Diləyim. 
Varmı 
        Könlümü görən?! 
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SƏN YOXSAN 
 

Həsrətin yoluna gözüm ilişib, 
Bu yollar könlümün söz ağırlığı. 
Gözlərim yol çəkir, yol çəkir elə, 
Nə yaman itirib öz tarazlığın. 
 
Gecələr yuxum da ərşə çəkilir, 
Xəyallar içində batıb qalmışam. 
Mən səni gəzirəm, neyləyim, gülüm, 
Varlığım yox olub, yalan olmuşam. 
 
Səni itirməkdi ən böyük qorxum, 
Səsimə səs ver gəl, yoxluğun yetər. 
Arzu qanadlarım qırılıb, nədi? 
Yoxsansa, bu ömür betərdən-betər. 
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ŞAHİDİMİZ BU GÖZLƏR 
 

Ömrüm sənə bağlıdı, 
Sən ömrümün nəfəsi. 
Yaxına qoyammaram, 
Canım, inan, bir kəsi. 
 
Varlığım səninlədi, 
Sən varsan, mən də varam. 
Gəlişinlə, əzizim, 
Çən-çiskini qovaram. 
 
Günəşim, ulduzumsan, 
Dünyam sənlə qoşadı. 
Şahidimiz bu gözlər, 
Bizimlə baş-başadı. 
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YADLAŞMISAN 
 

Səndən xəbərim yoxdu, 
Mən ölürəm yerimdə. 
Gözümə görünməyir, 
Sonda duran ölüm də. 
 
Soyuqluq canımdadı, 
Üşünürəm eləcə. 
Əriyirəm günbəgün, 
Ömrüm ötür səssizcə. 
 
Payızın dumanına, 
Düşüb arzum, diləyim. 
Tənhalıq əzabımdı, 
Əlacsızam, neyləyim. 
 
Səndən xəbərim yoxdu, 
Yadlaşmısan gözümdə. 
Bu yol uğursuz yoldu, 
Əl götürüb, dözüm də. 
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TƏNHALIĞIN ƏLİNDƏYƏM 
 

Ürəyimdən daş asılıb. 
Ağırlığı kədərim. 
Öz-özümdən ayrı düşüb, 
Daş-kəsəkdə bərkidim. 
 
Ürəyimdən daş asılıb, 
Həsrətimin daşıdı. 
Gecə-gündüz yol boyunca, 
Ağırlığı daşıdım. 
 
Ürəyimdən daş asılıb, 
Haldan-hala düşürəm. 
Tənhalığın əlindəyəm. 
Onunla görüşürəm. 
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ÜRƏYİM 
 

Ürəyim! 
        Səninləyəm. 
Sevgin 
      Ümman qədərdi. 
Gülü, çiçəyi 
           Sevdim. 
Quşu, böcəyi 
            Sevdim. 
Belə dolanıb 
       Gəzmək, 
Elə vallah 
          Hünərdi. 
Varlığımın 
             Səsi sən. 
Ruhumun 
        Nəfəsi sən. 
Mən sevgidən 
        Yoğruldum. 
Öz dünyama 
       Sığınıb, 
Nur içində 
          Doğuldum. 
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BU GECƏ 
 

Gecənin 
       Qaranlığı. 
Küçələr 
       Bomboş. 
Tək-tənhayam. 
         Dolanıram 
Yorğun, əliboş. 
Göydə 
      Aya bəndəm. 
Ulduzlar sayrışır. 
        Ulduzlar dən-dən. 
Bu yer də, 
       Bu göy də 
Sirdaşım mənim. 
Nəğmələr 
       Süzülür 
Göyün üzünə. 
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Ruhumun 
        Bu gecə 
Təntənəsidi. 
Allah! 
       Gözəlliklər 
        Dəyir gözümə. 
Bu gecə! 
Pənahım, 
Ocağım mənim. 
Hər kəlməm 
         Könlümün 
Titrəyən simi. 
Bu gecə! 
Uyuyan, 
   Yatan deyiləm, 
Eşitsin 
      Yer üzü 
      Kövrək səsimi. 
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DÖNƏCƏKDİ  MƏLƏYƏ 
 

Təmizliyi, saflığı, 
          İnsanlığı sevirəm. 
İnsanlarda 
         Düzlüyü, 
       Tarazlığı 
               Sevirəm. 
Nə vara, 
        Nə dövlətə 
Susayammaz 
           Mənliyim. 
Bir gözəllik, 
            Ləyaqət! 
Mənim yaşam 
             Tənliyim. 
Varlığım 
        Axtarışda. 
Hay salaram 
          Dağlara. 
Səsim 
         Əks-səda olub 
Dönəcək 
        Yağmurlara. 
Göydən 
       Leysan yağacaq. 
Tut ucundan 
         Çıx göyə. 
Yer üzü 
         Təmizlənib, 
Dönəcəkdi 
Mələyə.      
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SƏNDƏN ALMIŞAM 
 

Ürəyim göynədi səni görəndə, 
Qəlbimin səsini özüm eşitdim. 
Əlimi uzatdım əlini tutam, 
Bir də ayıldım ki, yaman gecikdim. 
 
Payızın dumanı gözümü tutdu, 
Mələkdin, yox oldun, itirdim səni. 
Könlümün işığı, yanan çırağım, 
Gecələr röyama gətirdi səni. 
 
Bu günüm, sabahım səninlə qoşa, 
Xəyallar içində çaşıb qalmışam. 
Gözümdə əyilməz bir bütsən, gülüm, 
Sevgini ömürlük səndən almışam. 
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QƏLBİM COŞQUDA 
 

Sənin ürəyində eşq qığılcımı, 
Qaynar gözlərində sevgi, məhəbbət. 
İlahi nəfəsin mənə bəllidi, 
Göylərdən enmisən, mələksən əlbət. 
 
Ruhumun bal dadan şirin, şərbəti, 
Könlümün məxməri, şehli qönçəsi. 
Ömrümün yolları səninlə qoşa, 
Nəğməli dünyamdı xoş çəmən səsin. 
 
Bu dünya durduqca bəs edər mənə, 
Səninlə qalmışam, canım, başbaşa. 
Qəlbimiz bir vurur, bilirəm bunu, 
Hər an coşqudayıq, hər an coşquda 
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SƏNİ SEVİRƏM, GÜLÜM 
 

Səni sevirəm, gülüm, 
Ümman qədər, göy qədər. 
Səni sevirəm, gülüm, 
Günəş qədər, ay qədər. 
 
Məni görə bilmədin, 
Zülmətdə iynə kimi. 
Ola bilmədin, neynim, 
Ürəyimin hakimi. 
 
İlişib qalan mənəm, 
O illərin qatında. 
Qayğı dolu günlərim, 
Hələ mənim yadımda. 
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SEVGİMƏ HƏYAN DUR 
 

Sən mənim gözəlim, 
Sən mənim canım. 
Könlümdə iz salan, 
Xoş həyəcanım. 
 
Qəlbimin səsində, 
Varsan elə bil. 
Varlığım, əzizim, 
Səninlə dilbir. 
 
Ömrümün yazısan, 
Bilirəm bunu. 
Sevgimə həyan dur, 
Gəl aç qoynunu. 
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GÜLƏSƏN 
 

Məni özünə öyrətdin, Gülderenim, 
Sеvdim görmədiyim gözlərini. 
Gеcə-gündüz хiffət çəkdim, 
Hеy… gözlədim yаğmur dоlu sözlərini. 
 
Аblаm bilib dоğmаlаşdın mənimçün, 
Bu tаydаn о tаyа öpücüklər göndərdim. 
Güllərə, çiçəklərə əl gəzdirib 
Аllı-güllü çələnglərə döndərdim. 
 
Əlim uzаlı qаldı sənə sаrı, 
Еlə hеy… Gözlədim gələsən. 
Dəliqаnlı bu hаlımа, əzizim 
Dоğmаlıqlа, şirin-şirin güləsən. 
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KÖNLÜMÜN QONAĞI 
 

Nəfəs kimi lazımımsan, 
Hardasan, canım, hardasan. 
Günəş payım sənin olsun, 
Hay verərəm məni sorsan. 
 
Yaz gülünə bənzərin var, 
Al lalənin ləçəyisən. 
Kimə deyim istəyimi. 
Göyçəklərin göyçəyisən. 
 
Yer də, göy də mənə şərik, 
Öz könlümün qonağısan. 
Gəl, dərdimin dərmanı ol, 
Söz dünyamın bağbanısan. 



Yolum uzun 

  269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doğmalarla sağollaşıb gedəcəm, 
Bu dünyada gördüklərim bəsimdi. 
Söz könlümün nəğmə dolu karvanı, 
Qəlbimdəki inildəyən səsimdi. 
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MÜBARƏK 
(Bacım Xuramana ithaf edirəm) 

 
Altmış yaşın mübarək, 
Mübarək olsun, bacım. 
Nələrdən keçmisən sən, 
Ən dolğun yolsan, bacım. 
 
Çalın-çarpaz ömrünün, 
Ucalığı dağ kimi. 
Nə etdinsə, düz etdin, 
Sən düzlüyün hakimi. 
 
İçində haqq sədası, 
Varlığında bir qürur. 
Amalın, gözəlliyin, 
Əməlinlə yoğrulur. 
 
Mənim könül sirdaşım, 
Aydınlığın mübarək. 
Sən varsan, mən də varam, 
Hər an gərəksən, gərək. 
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SƏNİNLƏ AÇILIR 
 

Torpağa gömüldün, anam, ay anam, 
Ətrini torpaqdan alan mənəm, mən. 
Dünyamın şipşirin nəğmələriydin, 
Can ana! O günün həsrətindəyəm. 
 
Sənli günlərimin tamı dəyişməz, 
Gözümdə mələkdin, nurdun, ay ana! 
Yatmışdım, yuxuda öz əllərinlə, 
Doğma komamızı qurdun, ay ana. 
 
Dünənim, bu günüm sənə bağlıdı, 
Varımın-yoxumun könül qonağı. 
Xəyallar içində gəzirəm, anam, 
Səninlə açılır hər gün sabahım. 
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TƏNHАLIQ 
 

Ürəyimdə  
bir inilti,  

bir hicrаn. 
Dоğmаlаrım  
Аh, yаdımа düşübdü. 
О qаyğılı,  

о dünənki,  
günlərim 

Sаçlаrımın аğ  
tаğınа düşübdü. 

Nələr gəlir,  
nələr kеçir  

önümdən. 
Qəribsəyib  

mən qаlmışаm 
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Tək-tənhа. 
Qаrdаşlаrın  

tаmаrzısı оlmuşаm. 
Əl uzаlı,  

gümаnım yох  
sаbаhа. 

Fаniliyin  
sərt üzünə  

bələdəm. 
Əyrisini,  

mən düzünü  
görmüşəm. 

Öz-özümü  
tаnıyаndаn,  

biləndən. 
Bu dünyаnın  

hər üzünə  
gülmüşəm. 
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QURUDАN YАŞА ÇIХDIM 
 

О günləri hаylаdım, 
Nəzir-niyаz pаylаdım. 
Dоğmаlаrı huylаdım, 
Əlim ki, bоşа çıхdı. 
 
Bu dünyаdа tək cаnım, 
Kimsəsiz kövrək cаnım, 
Bаş аlıb köçək, cаnım, 
Dərdimlə bаşа çıхdım. 
 
Göz gəzdirdim sаğımа, 
Dаş dəydi аyаğımа, 
Yаnаn yохdu аğrımа, 
Qurudаn yаşа çıхdım. 
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GƏLSİN 
 

Gülü dərdim bаğçаdа, 
Bir nаmə vаr bохçаdа, 
Gözüm qаldı tахçаdа, 
Охuyаnı qоy gəlsin. 
 
Ürəyimdə söz qаlıb, 
Səndə, gülüm, göz qаlıb. 
Еlə yаndım, köz qаlıb, 
Dаş-divаrı оy, gəlsin. 
 
Bu il, о ilə həsrət, 
Könlüm хоş dilə həsrət. 
Bülbül də gülə həsrət, 
Qоvuşdurun, tоy gəlsin. 
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ƏZİZLƏRİM ÇOX UZAQ 
 

Ürəyimdə bir uçurum, 
Tənhalığım həmdəmim. 
Kövrək könlüm mənimlədi, 
Mənə yaxın hər dəmi. 
 
İnsanlardan uzaq düşüb, 
Sığınmışam özümə. 
Bir qələmdi, bir də mənəm, 
Güvənirəm sözümə. 
 
Qərib torpaq, yay yağışı, 
Nəğmələrim yalquzaq. 
Əlim yetmir ha səsləyəm, 
Əzizlərim çox uzaq. 
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BU QIZ 
 

Bu qız hələ balaca, 
Ağlı, kamalı uca. 
Gecə yatıb durunca, 
Deyir, yuxum gerçəkdi. 
 
Bağa girsə, bağ gülər, 
Açar al-əlvan güllər. 
Dilə gələr bülbüllər, 
Bu qız güldü-çiçəkdi. 
 
Evin şahanə qızı, 
Həm günəşi, ulduzu. 
Mənim balaca quzum, 
Alagözlü göyçəkdi. 
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O GÜNLƏR 
 

Uşaqlığım yada düşür, 
Yada düşür ballı tamı. 
Gözlərimin önündədi, 
Atam, anam, hamı, hamı... 
 
Atlanardıq, oynayardıq, 
Xoşbəxtliyin zirvəsində. 
İki bacı, bir qardaşın 
Əylənərdik gur səsində. 
 
Öz dünyamız necə gözəl, 
Böyüyərdik yavaş-yavaş. 
Qorxutmazdı bizi heç vaxt, 
Nə davalar, nə də savaş. 
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Qaynayardıq, qarışardıq, 
Evimizin havasına. 
Bənzədərdim hər bucağın, 
Bir qaranquş yuvasına. 
 
Bəxtəvərdim, bəxtəvərdim, 
Kaş o günlər qayıdaydı. 
Saçlarıma sığal çəkib, 
Anam məni oyadaydı. 
 
Ötüb keçdi xəyal kimi, 
Ha səsləyəm, gələn deyil. 
O günlərin tamarzısı, 
Kimsə bunu bilən deyil. 

Fəridə Hacıyeva 

  280

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ƏZİZ GÜNDƏ 
  

Qulağıma gumrah gəldi xoş səsin, 
Ürəyimdə fərəh doğdu nə qədər. 
Elə bildim qanadlanıb uçacam, 
Sevincimi mən gizlədim birtəhər. 
 
Yaddan çıxmaz səsindəki o hüzn, 
Donub qaldım, dünyam susdu o gündən. 
An gün oldu, gün ay oldu, dolandım, 
Oda düşüb mən qalandım, o gündən. 
 
Nə yaxşı ki, gur səsini eşitdim, 
Nə yaxşı ki, yada saldın, zəng vurdun. 
Aramızda olan hörmət-izzəti, 
Əziz gündə xoş məramla ovutdun. 
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GƏL QIRMAYAQ ANA QƏLBİN 
(Durna xanıma ithaf olunur) 

 
Ana qəlbi kövrək, həzin, 
Ürəyinə dəyməyin. 
Hər kəlməsi gerçək olur, 
Qürurunu əyməyin. 
 
Analarda dözüm çoxdu, 
Övladının yolunda. 
Büdrəyəndə özün atar, 
Tutar onun qolundan. 
 
Hər laylası bir nəğmədir, 
Ürəyinin telində. 
Müşk-ənbərdir, min şəfa var, 
Anaların əlində. 
 
Gəl qırmayaq ana qəlbin, 
Dünya dönər tərsinə. 
Hər an düşək anaların, 
Şirin-şərbət sehrinə. 
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QOCALAR EVİNDƏ 
 

Qocalar evində atalarım var, 
Könlü nur işıqlı analarım var. 
Ürəyi od tutub yananlarım var, 
Sizə qurban olum, ay ahıllarım. 
 
Hərəsi bir halda, bir biçimdədi, 
Bilən yox qocalar nə seçimdədi, 
Dünyanın kədəri öz içimdədi, 
Sizə qurban olum, ay ahıllarım. 
 
Baxıram, gözlərdə qüssə, qəm, kədər, 
O işıq görünmür, baxam nə qədər, 
Bu da bir taledir, qəzavü-qədər, 
Sizə qurban olum, ay ahıllarım. 
 
Oğulmu, övladmı, qızdımı onlar, 
Şeytana aldanan naqis nadanlar, 
Onların yerinə bircə sözüm var, 
Sizə qurban olum, ay ahıllarım. 
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SƏN SUFİSƏN 
(Eyyub Yaqubova ithaf olunur) 

 
     Sən sufisən, 

Sufiliyin 
       İçindən bəlli. 
Gözlərində 
         Nur damlası. 
Halın üzdə. 
       Gördüklərin 
Xoş niyyətli 
Seçimdən bəlli. 
Bir insansan 
         Duyğu dolu. 
Ürəklərin məlhəmi. 
Sevdiklərin TANRIDANDI. 
TANRIDANDI 
Eşq dəmi. 
Yolun bəlli. 
           Azan deyil 
       Nə söhbətin, 
                 Nə sözün. 
Yerlə-göyü 
         Birləşdirən 
Sən özünsən, 
                Sən özün. 
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SƏNSIZ 
 

Səndən ayrı dolandığım bəs edər, 
Gəl ömrümə, gəl ömrümə, gəl, gülüm. 
Nə ürək var, nə dözüm var, dözməyə, 
İllər ötüb, saç ağarıb gör, gülüm. 
 
Ömür sürdüm bir qərinə mən sənsiz, 
Yoxluğunla yaman qənim kəsildin. 
Bu günümün dadı-tamı yox daha, 
Qulağımda o günlərin səsidi. 
 
Sənsiz ömrüm, faniliyin qapısı, 
Dağ dərdimlə açan oldum, astaça. 
Başım daşdan-daşa dəydi, ayıldım, 
Çox gec oldu bu dünyadan qaçınca. 
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XALQIM SÖYLƏSİN ƏHSƏN 
(Nəvəm Rövşənə) 

 
Azərbaycan övladı, 
Sev Vətəni, ananı. 
Başını uca eylə, 
Sənə candan yananın. 
 
Zamanın nəbzini tut, 
Savadınla keç başa. 
Oxu, yarat, övladım, 
Hər an qürurla yaşa. 
 
Məktəb məbədin olsun, 
Kamalınla böyü sən. 
Bayrağın dalğalansın, 
Vətən söyləsin əhsən!            
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ÜZÜNÜ BİZƏ DÖNDƏR 
(Bəhruz oğluma) 

 
Sənə insan deyirəm, 
Dünyamızdan halisən. 
Nəcabətin özüsən, 
Alilərdən alisən. 
 
Həzrət Əli misallı, 
Ruhun bizə gərəkdi. 
Əqidən düz, sözün düz, 
İncəliyin örnəkdi. 
 
Məramına tuş gəlib, 
Nurlanır neçə könül. 
İlahilər məkanın, 
Dönəcək min-min könül. 
 
Hər verdiyin nəfəsdə, 
Nələr duyuram, nələr. 
Səni Tanrım qorusun, 
Üzünü bizə döndər. 
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BARIŞ, QARDAŞIM, BARIŞ 
(Zirəddin qardaşıma) 

 
Yükün ağır, çəkən yox, 
Qəm badəsin içən yox, 
Dərd  güllənib, biçən yox, 
Yarış, qardaşım, yarış. 
 
Yazan yazıb yazını, 
Çalan çalıb sazını, 
Çəkən yoxdu nazını, 
Alış, qardaşım, alış. 
 
Taleyin yazısıyla, 
Ömrünün acısıyla, 
Yolunun haçasıyla, 
Barış, qardaşım, barış. 
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ŞÜKÜR BU GÜNƏ 
 

Ömrümün gözəl çağıdı, 
Bəxtəvərəm, bəxtəvər. 
Nəvələrim gül parçası, 
Qədəmləri təzə-tər. 
 
Danışırlar şirin-şirin, 
Xoş sözlərə heyranam. 
Könül coşub, pərvazlanır, 
Nəvələrə qurbanam. 
 
Hər birisi varım, mülküm, 
Şükür, İlahi! Şükür. 
Arzuların qanadında, 
Mən olmaram naşükür. 
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DÖNƏCƏM 
 

Yenə könlüm üzün tutub Tanrıya, 
Aman Allah! Bu gözəllik nədəndi?! 
Ruhum mənim qanadlanıb uçacaq, 
Yerdə qalan göz-görəsi bədəndi. 
 
İlahilər həzin-həzin dillənir, 
Öz dünyamın avaz dolu əsəri. 
Yol gedirəm, yollar mənə əl verir, 
Gözəllikdi, gözəllikdi səbəbi. 
 
Pərvazlanıb, mələklənib eləcə, 
Könüllərə nurdan çələng hörəcəm. 
Dostlarımın arasında səssizcə, 
Pərvanətək gecə-gündüz dönəcəm. 
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SİZ VARSINIZ 
 

Bu qapıdan 
               Gəlib, 
O qapıdan 
          Çıxan dostlar. 
Heyif sizlərə. 
Bu dünyanın 
            Faniliyin 
Görk etdiniz 
             Bizlərə. 
Adil Mirseyid, 
Arif Əmrahoğlu, 
Mirzəyev Azər. 
Bu gündən 
            Gözümüz 
Sizləri gəzər. 
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Hər biriniz 
           İstedadlı, 
Həyatı sevən. 
Bu fələyin 
       Üzü  dönsün. 
Nə oldu görən. 
Quşa dönüb 
      Qanadlandız, 
Bu nə görüşdü?! 
Ruhunuzla 
          Oralarda 
Kimlər görüşdü. 
Siz varsınız, 
            Ölməzsiniz, 
Ay bizim, dostlar! 
Bu fəzada 
       Ulduz kimi 
Parlayan dostlar! 
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QARDAŞLARIM 
 

Qardaşlarım yoxuymuş, 
Gördüklərim yuxuymuş, 
Ayrılıq bir xofuymuş, 
Gəlin, bu gündə, gəlin. 
 
Hər biriniz bir halda, 
Qovğada, qeylü-qalda, 
Harda arayım, harda, 
Gəlin, bu gündə, gəlin. 
 
Biriniz dəli-dolu, 
Biriniz xoş, coşqulu, 
Hamınız gül qoxulu, 
Gəlin, bu gündə, gəlin. 
 
Yeriniz qəlbimdədi, 
Dünyamın dəmindədi, 
Gözümün nəmindədi, 
Gəlin, bu gündə, gəlin. 
 
Şah damarım qardaşım, 
Dostum, varım qardaşım, 
Bar nübarım qardaşım, 
Gəlin, xoş gündə, gəlin. 
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SƏSİMDİ 
 

Gözlərimə tor düşəcək nə vaxtsa, 
Gavanlığım əl eləyib gedəcək. 
Ağrım-acım mənimlə yol yoldaşım, 
Ömrüm boyu ürəyimi üzəcək. 
 
Gördüklərim baha başa gəlibdi, 
İmdadımı tək Tanrıdan istədim. 
Təsəllimi bu da keçər, söylədim, 
Şükr eyləyib, bir kimsədən küsmədim. 
 
Doğmalarla sağollaşıb gedəcəm, 
Bu dünyada gördüklərim bəsimdi. 
Söz könlümün nəğmə dolu karvanı, 
Qəlbimdəki inildəyən səsimdi. 
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BABA, BİR NAĞIL DANIŞ 
 

Göydə parlaq ulduzdan, 
Günəşdən, aydan danış. 
Dupduru şəlalədən, 
Çağlayan çaydan danış. 
Baba! Bir nağıl danış. 
 
Yolçu yolun azmasın, 
Nadan yuxu yozmasın, 
Şər quyunu qazmasın, 
Gəl sevgilərdən danış, 
Baba! Bir nağıl danış. 
 
Uzaq düşən elimdən, 
Kədərimnən, qəmimdən, 
Vətən gedib əlimdən, 
Bu böyük dərdi danış, 
Baba! Bir nağıl danış. 



Yolum uzun 
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Əsir torpağım mənim, 
Sinəmdə dağım mənim, 
Andım, yarağım mənim, 
Qərib elimdən danış, 
Baba! Bir nağıl danış. 
 
Cahil nələrdən uzaq, 
Sevən qəlblərdən uzaq, 
Könül mülkündən uzaq, 
Göydə mələkdən danış, 
Baba! Bir nağıl danış. 
 
Əl uzadım yetənə, 
Yol göstərim itənə, 
Salam verim ötənə, 
Mənə bu vardan danış, 
Baba! Bir nağıl danış. 

Fəridə Hacıyeva 

  296

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GƏLİŞİN MÜBARƏK 
 

Əllərin saçımın darağı oldu, 
Ürəyin könlümün yarağı oldu, 
Gözlərin eşqimin sorağı oldu. 
Gəlişin mübarək, mübarək, gülüm. 
 
Sevgiyə qalanıb, od olub yandın, 
Yeri də, göyü də nə yaman dandın, 
Sənsiz ömür hədər, getmə, amandı, 
Görüşün mübarək, mübarək, gülüm. 
 
Varlığın mənimlə qoşa yeriyir, 
Bu yolda əl-ələ, başa yeriyir, 
Kim deyir, sevgimiz boşa yeriyir, 
Doğuşun mübarək, mübarək, gülüm. 
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SEVƏNLƏRİ OVUNDUR 
 

Sən gözəllik mücrüsü, 
Təmizliyin özüsən. 
Ruhundakı alovun, 
Soyumayan közüsən. 
 
Eşq dolu, atəş dolu, 
Ürəyin var sinəndə. 
Açılmayan bir sirsən, 
Nələr yatır sinəndə?! 
 
Gözlərinin yaşını, 
Görən olmaz, bilirəm. 
Qəlbini oxuyuram, 
Mən səninlə dilbirəm. 
 
Min rəngdə, min naxışda, 
Görürəm səni, bacım. 
Sınan deyilsən daha, 
Odda bərkiyib sacın. 
 
Gözəlliyin bütüsən, 
Zərifliyin çiçəyi. 
Yerin-yurdun Naxçıvan, 
O mahalın göyçəyi. 
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Anan bətnində biçib, 
İgidliyin donunu. 
Həyatdan öyrənmisən, 
Bu zamanın oynunu. 
 
Qələm qılıncdan iti, 
Yazırsan, yaradırsan. 
Bilirəm, əziz bacım, 
Hər döyüşə hazırsan. 
 
Bu ad Tanrının payı, 
Sən, Natella Asena! 
Bu ilahi laylası, 
Sən, Natella Asena! 
 
Yetgin yaşın mübarək, 
Belə yaşa, belə dur. 
Vəhydən gələn sözünlə, 
Sevənləri ovundur. 
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BU QOCA 
(Əmək veteranları xəstəxanasında) 

 
Bu qocaya əl uzatdım, könlü xoş olsun, 
Şirin sözə, bir kəlməyə qəlbi tuş olsun. 
Baxışımda qayğı payı, tez tutdu onu, 
Ağırlığı-uğurluğu aldatdı onu. 
 
Bu qocaya mat qalmışam, nuru üzündə, 
Dünənini yada salıb, yorur özün də. 
Üz-gözündə qırışlardan xaniman qurub, 
Kərpickəsən qoca kimi yaman yorulub. 
 
Bu qocanın ahıllığı nurlu, işıqlı, 
Bel bükülüb, əllər əsir, nə yaraşıqlı. 
Gözlərində min bir şəfqət, sevgi payı var, 
Ürəyində bəslədiyi öz sarayı var. 
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MÜBARƏKDİ 
 

Əmim oğlu, xoş gününə gəlmişik, 
Bu toy-düyün mübarəkdi, mübarək. 
Qohum-qardaş dəstə-dəstə gəlmişik, 
Ürəyindən nələr keçir, de görək. 
 
Bu gün hamı bəxtəvərlik içində, 
Doğmaların dövrəsində gəzirsən. 
Ümman boyda xoşbəxtliyin seçimdə, 
Arzuların qanadında süzürsən. 
 
Əmim oğlu, gəl qol açıb oynayaq, 
Sevincinlə fərəhinlə qoşasan. 
İstəyimiz bircə budur Tanrıdan. 
İnnən belə, bir əlli il yaşa sən. 
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QOCALAR 
 

Ahıllaşıb saç-saqqal, 
Onlara rəhmim gəlir. 
Acizləşib qalıblar, 
Ölümün fəhmi gəlir. 
 
Nə vaxtsa qoluzorlu, 
İgid oğullar idi. 
Bir gün yox olub gedən, 
Şirin nağıllar idi. 
 
İzləyirəm səssizcə, 
Onlar məndən xəbərsiz. 
Sonsuzluğa üz tutub, 
At çapırlar yəhərsiz. 
 
Hər biri şıltaq uşaq, 
Küsürlər, barışırlar. 
Mövzular qat-qarışıq, 
Elə hey danışırlar. 
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Gözləri də yol çəkir, 
Aradıqları nədi? 
Qocalar dolanırlar, 
Sanki bir qərinədi. 
 
Naziri, mühəndisi, 
Dünənin qəhrəmanı. 
Kiminsə müdhiş səsi, 
Sahmanlayır aranı. 
 
Bu ünvanın sakini, 
Əmək veteranları. 
Özün cavan sayanlar, 
Saya salmır onları. 
 
Bu gün sabaha doğru, 
Onlar da qocalacaq. 
Allahın dərgahına, 
Vaxtında qatılacaq. 
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O YAŞASAYDI 
(Metro qəzasında faciəli surətdə həlak 

olan Kamrana) 
 

O yaşasaydı əgər, 
         Oğul olardı 
                Anaya. 
Ananın bağrı 
        Dağım-dağım 
                 Dağılmazdı. 
O yaşasaydı əgər, 
Bəy durardı 
         Gözəl qıza. 
Çiçəklərdən 
         Çələng hörüb 
Rəng qatardı 
            Arzumuza. 
O yaşasaydı əgər, 
Ata olardı, 
            Ata! 
Balaları 
        Xəyallarda doğulmazdı. 
O yaşasaydı əgər, 
Qardaş olardı, 
      Qardaş! 
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Dörd bacının 
         Bir qardaşı! 
Yaman düşdü  
          Ocağına, 
Bu fələyin 
       Ağır daşı. 
O yaşasaydı əgər, 
      Hamının 
        Sevimlisi olardı. 
Ata ev-eşiyində 
         Bəxtəvər dolanardı. 
O yaşasaydı əgər, 
Dostlara  
     Yaxın olardı. 
Sevincdən 
     Qaynayardı qanımız. 
Kamranı sevərdik 
        Hamımız 
               Hamımız. 



Yolum uzun 

  305 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELƏCƏ QAL, ƏZİZİM 
 

Gözəlliklər sənin nurlu üzündə, 
Şirinliklər hər kəlməndə, sözündə. 
Nələr gördüm işıq saçan gözündə, 
Beləcə qal, dəyişmə sən, əzizim. 
 
Bu günümün mələyisən deyərdim, 
Sənə baxıb, öz-özümü öyərdim, 
Qəlbim geniş, sığınsaydın nə dərdim, 
Beləcə qal, dəyişmə sən, əzizim. 
 
Ocağımın ən alovlu şöləsi, 
Varlığımın laylasıdı şən səsin, 
Könlüm coşub, havalanır nəşəsi, 
Beləcə qal, dəyişmə sən, əzizim. 
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YOXLUĞUN 
 

Səni gözlərimin nuru bilirdim, 
Zülmətə döndərdin kövrək qəlbimi. 
Sənsiz günlərimin halı yamandı, 
Yox oldun, bilmədin mənim qədrimi. 
 
Oyandım, könlümün xəzan vaxtıdı, 
Bal dadan o günlər zəhərə dönüb. 
Tənhalıq ömrümə qənim kəsilib, 
Özümü içimdə boğub, öldürüb. 
 
Payızın dumanı-sisi mənimlə, 
Alışan gözlərim nə yaman sönüb. 
Ümidim qalmayıb sabaha, Allah! 
Bilirəm, fələyin üzü də dönüb. 
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SON VƏSİYYƏT 
  

Qardaş! Yanına gəlmişəm, 
Daha darıxan deyiləm. 
Sizinlə birgə uyuyub, 
Ölümdən qorxan deyiləm. 
 
Dəstələnib nə baxırsız, 
Ruhumla sizə qonağam. 
Mən də torpağa qarışıb, 
Qardaşlarıma dayağam. 
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VİDA 
 

Sizi bezdirdim, sağ olun, 
Daha dinən də deyiləm. 
Gedirəm, sağlıqla qalın, 
İnciməyin, mən beləyəm. 
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DƏRDLƏRİMİ ƏZİRƏM 
 

Ürəyimə od saldın, 
Yanıb-yaxıldım, Allah! 
Baş alıb göyə qalxdım, 
Ordan yıxıldım, Allah! 
 
Doğmalara üz tutdum, 
Qəribsədim, yoruldum. 
Bu ögey baxışlardan, 
Dönə-dönə qovruldum. 
 
Göz qoyuram yollara, 
Sərgərdanam, gəzirəm. 
Könlüm həvəngdəstədi, 
Dərdlərimi əzirəm. 
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ХОŞ BİR NƏFƏS VЕRƏNİM VАR 
 

Sаbаhımа хеyir dеdim, 
Bu günüm хеyrə аçıldı. 
Günəşin qızıl tеlləri, 
Üzümə nurtək sаçıldı. 
 
Аydınlıq içində gəzdim, 
Bеlə məqаm ələ düşməz. 
Оdur könlümü оvudur, 
Şirinliyi dildən düşməz. 
 
Mən də bеlə bəхtəvərəm, 
Səsimə səs vеrənim vаr. 
Dоğmаlаrım dörd yаnımdа, 
Хоş bir nəfəs vеrənim vаr. 
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BİZİ TƏRK ЕTDİN 
Nicat bəyə ithaf olunur 

 
Еl-оbаnın yаrаşığı, 
Dоst еvinin gur işığı, 
Хоş niyyətlər qаrışığı, 
Bizi tərk еtdi, tərk еtdi. 
 
İnsаnа dоst оlаn Nicаt, 
Sеvgilərlə dоlаn Nicаt. 
Könüllərdə qаlаn Nicаt, 
Bizi tərk еtdi, tərk еtdi. 
 
Qəribsəyib оd-оcаğın, 
Yох Tаnrıdаn umаcаğın. 
Dilə gəlir hər bucаğın, 
Bizi tərk еtdi, tərk еtdi. 
 
Qəlb sirdаşın аğlаr qоyаn, 
Sinəsinə dаğlаr qоyаn, 
Nicаt dеyib, ətrin duyаn, 
Bizi tərk еtdi, tərk еtdi. 
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BİR DÜNYADI TOY GÜNÜN 
(Əzizim Fidana ithaf olunur) 

 
Ömrünə bir gün yazıldı, 
Mübarəkdi bu günün. 
Sevinc, fərəh aşıb-daşır, 
Bir dünyadı toy günün. 
 
Gözlərimdə mələk donlu, 
Bir fidansan, əzizim. 
Bəyimiz də, sən də gözəl, 
Matda qalıb hər sözüm. 
 
Öz dünyanın halallığı, 
Taleyinin naxışı. 
Başın uca, alnın açıq, 
Dupdurudu baxışın. 
 
Bir ruh gəzir başın üstə, 
Bu atanın ruhudu. 
Xeyir-dua verir sənə, 
Şər qüvvəni qorxudur. 
 
Qoy bu gündən gülə dönsün, 
Sağın-solun, Fidanım. 
Nur çilənsin yollarına, 
Nur bənizli, Fidanım. 
 
Tanrım sənə həyan olsun, 
Sən Tanrının zərrəsi. 
Ünvanınız - eşqlə dolu, 
Bir sevginin qübbəsi. 
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HİNDİSTANIM 
(Əzizim Gülxara ithaf edirəm) 

 
Məcnun mən, Kərəm mənəm, 
leyli mən, Şirin mənəm, 
Ruh dolu şeir mənəm, 
Mənim cənnət məkanım, 
Eşq adlı Hindistanım. 
 
Könlümün xoş sədası, 
Rəqslərin min ədası, 
Dağı, düzü, səması, 
Mənim cənnət məkanım, 
Eşq adlı Hindistanım. 
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Dağlrın zirvəsisən, 
Ruhumun sirr səsisən, 
Könlümün nəfəsisən, 
Mənim cənnət məkanım. 
Eşq adlı Hindistanım. 
 
Nə gəlirki əlimdən, 
Adın düşmür dilimdən, 
Gülxar ağlar, gözü nəm, 
Mənim cənnət məkanım, 
Eşq adlı Hindistanım. 



Yolum uzun 
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Dördlükər,  
bayatılar,  
laylalar 
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Könül оlа bilməz nаdаn, 
Könül dərin bir kuzədi. 
Ürəklərə od pаylаyаn, 
Sеvgisiylə göz-gözədi. 

Ömrümüzün хоş məqаmı, 
Tаnrıdаndı Tаnrıdаn. 
Gözəlliyi hаli еdib, 
Yеri, göyü Yаrаdаn. 

Ömrün yazında gəldin, 
Gül-çiçəkli çağında. 
Ruhuma həyat verdin, 
Sevginin qanadında. 

Altmışı haqlamışam, 
Könlümün işığında. 
Gözüm hələ də qalıb, 
Günəşin doğuşunda. 

Hər günüm bir xatirə, 
Hər anım bir ömürdü. 
Sənsiz, sənli günlərim, 
Yollarına dönürdüm. 
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Bir qucaq xatirələr, 
Məni aparıb getdi. 
Sənsizliyin içindən, 
Allah! Qoparıb getdi. 

 
Hər anına sığal çəkdim, 
Yerli-yataqlı ömrümə. 
Gül ətirli sabahımdı, 
Bu gün gözümə görünən. 

 
İncələdim hər anımı, 
Dəymədüşər canım, vay! 
Kövrək könlüm yaman dolub, 
Dərdlərimi götür, say. 

 
Nadanların arasında itmişəm, 
Nə çətinmiş bu havada dolanmaq. 
Yerə-göyə arxalanmaq istərəm. 
İstəmirəm gözgörəsi aldanmaq. 
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Dünya məni mat qoyubdur, 
Xeyirlə-şər bilinmir. 
Gözəlliyin havasında, 
Könül susub, sevinmir. 

 
Keçmiş ola o ağrılar, 
Qaçacam dərdin əlindən. 
Bir qucaq gülə dönəcəm, 
Nəğmə dinəcək dilimdə. 

 
Səni sevdim dünyam qədər, 
Hər an dolandım başına. 
Gözlərimdə qönçə gülsən, 
Canım, çıxsana qarşıma. 

 
Əlin əlimə dəymədi, 
Bu tənhalıqdan üşündüm. 
Gözüm gəzdi dörd yanımı, 
Yoxsa yuxuymuş, düşündüm. 
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Göz önündən kеçən dеyil bircə аn, 
Ürəyimdə nеçə nəğmə, nеçə söz. 
Öz könlümün аğrısıylа gеdirəm, 
Bu yоllаrın dаğ yükünə bircə döz. 

 
Əfəndimin dərgаhınа çаtmışаm, 
Bu yоllаrın nuru gülür üzümə. 
Dörd yаnındа gül-çiçəklər dövr еdir, 
Gözəlliklə zikr еləyən özüməm. 

 
Bu gün yaxın, sabah uzaq, 
Xəbərsizəm eh... nələrdən. 
Yolumdadı soyuq-sazaq, 
Uzaq düşdüm illərimdən. 

 
Dostlarıma əl uzatdım, 
Ürəyini verdilər. 
Bizə baxıb əhsən dedi, 
O dünyadan Nəbilər. 
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Yox demərəm günahsızam, 
Tövbəm sənsən, İlahi! 
İnsan varsa, günah da var, 
Bilən sənsən, İlahi! 

 
Ömrümün hər anı gözəl qənimət, 
Allahın qədəri mənə pay oldu. 
Gecələr yuxusuz qaldığım hər an, 
Yoluma nur saçan ulduz, ay oldu. 

 
Ömrüm yarını ötüb, 
Nələr gördü gözlərim. 
Dənlədi bircə-bircə, 
Sədəf düzdü sözlərim. 

 
Yorulmuşam qovğalardan, 
Ömrümün xəzan vaxtıdı. 
Mən qalxmışam minbərimə, 
Dinməyin, azan vaxtıdı. 
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Könlümə od düşdü, 
Yandı kül oldu. 
Tanrıma üz tutdum, 
Dönüb gül oldu. 

 
Bostanıma daş atdılar, 
Güldüm nadan əməlinə. 
Mənə baxıb çaşıb qaldı, 
Söz tapmadı diləyimə. 

 
Dəli-dolu günlərimi səslədim, 
Boşa çıxdı arzularım, gümanım. 
Saç ağarıb, gözlərimə tor gəlib, 
Yüküm ağır, pozulubdu sahmanı. 

 
Hər üzünü görə-görə, 
Bu yolları aşan mənəm. 
Nadanlardan üz döndərib, 
Selə dönüb daşan mənəm. 
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Bu dünyanın hər üzünü görmüşəm, 
Büdrəmədim qovğaların içində. 
Şükr edirəm yaradana, ay Allah! 
Yaratdığı bu donda, bu biçimdə. 

 
Şeytan mənə yol göstərdi, getmədim, 
Öz-özümdə hünər gördüm, İlahi! 
Doğru-dürüst hər nə varsa, öyrəndim, 
Dörd bir yanda sevgi gördüm, İlahi! 

 
Gözlərimdi yol çəkir, 
Hayladığım uzaqda. 
Gözəlliyin acıyam, 
Huyladığım sazaqda. 

 
Sevə-sevə dolandım, 
Dünyanın hər üzünü. 
Gül ətri, ənbər dilədim, 
Açıb könlümün sözünü. 
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Gedər-gəlməzə düşdüm, 
Yolun düzündə azdım. 
Tanrım verən payımı, 
Səssiz könlümə yazdım. 

 
Fələyin üzü dönüb, 
Məni yad bilir Allah. 
Hayım-huyum da yetmir, 
Köməyə gələ Allah! 

 
Yolum sonsuz, yol gedirəm eləcə, 
Gedə-gedə ünvanımı gəzirəm. 
Şükr edirəm Allahıma min kərə, 
Acısına, ağrısına dözürəm. 

 
Ötüb-keçən günlərimə sığınıb, 
Xatirələr ümmanında üzürəm. 
Olmuşları, keçmişləri ələyib, 
Gəncliyimin xoş məqamın gəzirəm. 
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Bu dünyadan uzaq düşüb qalmışam, 
Ögeyləşib bu zamanın havası. 
Mən də qərib, kimsəsizəm, kimsəsiz, 
Təklənmişəm, mənimlədi davası. 

 
Ömrün ahıl çağındayam, 
Dostlarımın çoxu gedib. 
Bu yolların halallığı, 
Məni yaman kövrək edib. 

 
Yuxudaydım ayılmışam, 
Nə atam var, nə də anam. 
Qardaşlarım yoxdu daha, 
Aman canım, di gəl dolan. 

 
Ürəyimin ağırlığı yük qədər, 
Tənhalaşıb öz dünyama qovuşdum. 
Bircə anda illər ötdü qarşımdan, 
Ötənləri, keçənləri soruşdum. 
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Bu dünyanın qonağıyam, 
Gördüklərim gözdolusu. 
Arzularım, gümanlarım, 
Bu yolda məni qorusun. 

 
Bu günüm yoldadı, sabaha sarı, 
Allahım!Gör nələr gözləyir məni. 
Sirlərin içində dolanan canım, 
Fələyin hər üzü izləyir məni. 

 
Qəlbimdən sevgi süzüldü, 
Süzüldü apara məni. 
Tənhalığın arasından, 
Gəldi ki, qopara məni. 

 
Xeyirlə-şər arasında, 
Baş çıxaran nadan olmaz. 
Kələfin ucun saxlayan, 
Bu zamandan geri qalmaz. 
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Gəzib düzü-dünyanı, 
Nələr gördüm, İlahi! 
Mərdi namərd eyləyən, 
Zaman gördüm, İlahi. 

 
Gözlərinin işığında, 
Öz-özümü itirdim. 
Əl uzadıb əllərinə, 
Gülüm, könlümü yetirdim. 

 
Fikirlərim qarışıq, 
Dolanıram gecəni. 
Xəyalların içində, 
Gəzdim olub-keçəni. 

 
Dünyadan əl götürüb, 
Dünyama qovuşuram. 
Bilmədiyim nə varsa, 
Könlümdən soruşuram. 
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Ömrümün ahıl çağıdı, 
Neynim, səbrim də tükənib. 
Bu yollar məni çağırdı, 
Gəzirəm olub-keçəni. 

 
Payızın yağışı gözümə dolub, 
Eh... nələr dolanır içimdə mənim. 
O şaqraq gülüşlər ümmanda batıb, 
Xəyallar içində seçim də mənim. 

 
Gözlərdə sevgi gəzdim, 
Görəmmədim zərrəsin. 
Soyuqluqdan üşündüm, 
Nə yamanmış zərbəsi. 

 
Əlim Tanrıya sarı, 
Sevgi gəzir ürəyim. 
İnsanlığın gücü çox, 
Odur mənim dirəyim. 
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Sevgi yaydım yerə-göyə dopdolu, 
Ürəyimin atəşində isindim. 
Nə var-dövlət aldadammaz könlümü, 
Sehr dolu nəğmələrim bəsimdi. 

 
Gecələr mənə yaxın, 
Gecələr sirdaşımdı. 
Könlümün öz həmdəmi, 
Mənim qələm daşımdı. 

 
İçimdə dillənən min bir sözüm var, 
Nə nadan, nə cahil görəmməz bunu. 
Bir kəsə güvənib, açan deyiləm, 
Könüldə qurduğum dönməz ordumu. 

 
Yerə-göyə yad olmuşam, 
Yad olmuşam, İlahi! 
Tənhalığın içindəyəm. 
Yorulmuşam, İlahi! 
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Bu payız havası çaşdırır məni, 
Bu payız havası könlümün səsi. 
Bu payız havası yarpaq tökümü, 
Bu payız havası gələn nəfəsim. 

 
Ömrümə qənim kəsilib, 
Bu dərd-ələm elə bil. 
Qalmışam mat-məəttəl, 
Ağrılarımla dilbir. 

 
Ürəyimin odunu, 
Daha görən deyilsən. 
Başa çıxıb qocalıq, 
Bunu yəqin bilirsən. 

 
Müdriklik yaşda deyil, 
Tanrının vergisidi. 
Hünər, cəsarət verən, 
Könlümün sevgisidi. 
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Bayatılar 

 
 

Şuşanın dağları, 
Dağım-dağımdı. 
Şuşanın nisgili, 
Mənim dağımdı. 

 
Şuşaya əlim çatmır, 
Hayladım hayım çatmır. 
Sahmanı viran qalan, 
Yurdumun sayı çatmır. 

 
Gözümün ağı Şuşam, 
Şahların şahı Şuşam. 
Qərib qalan mənəm, mən, 
Hay sallam, hanı Şuşam? 

 
Şuşanın Xan bulağı, 
Yaman solub oylağı. 
Səslədim səsim batdı, 
Ağlar qalıb yaylağı. 
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Əzizinəm yаzа bах, 
Bаhаrа bах, yаza bах. 
Dаğlаrın lаlа vахtı, 
Аlyаnаqlı qızа bах. 

 
Qız sеvdim yаzа düşdüm, 
Sаz tutub, sözə düşdüm. 
Mənə məhəl qоymаdı, 
Dinmədim üzə düşdüm. 

 
Yаzdа gülə bənd оldum, 
Gül-çiçəyə tən оldum. 
Əlim yеrdən üzüldü, 
Göylərdə ötən оldum. 

 
Əzizim yаzа düşdüm, 
Qış bitdi, yаzа düşdüm. 
Gəzdiyim bir gül idi, 
Dаğ gəzib, düzə düşdüm. 
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Bаhаrа bах, yаzа bах, 
Çаl-çаğırа sаzа bах. 
Bulаq üstə qız gördüm, 
Şuх qаmətə, nаzа bах. 

 
Lay-lay, a quzum, lay-lay, 
Göydə ulduzum, lay-lay. 
Böyü, boya-başa çat, 
Baharım-yazım, lay-lay. 

 
Lay-lay dedim, yat dedim, 
Gül-çiçəyə bat dedim. 
Noğuldan şirin, balam, 
Arzulara çat, dedim. 
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Doğmalarla sağollaşıb gedəcəm,  
Bu dünyada gördüklərim bəsimdi.  
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