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Bu, İsgəndər Fərhadoğlunun oxucular ilə ikinci ədəbi-bədii 
görüşüdür. Bundan əvvəl o “Arı kəşfi” adlı təmsillər kitabı ilə 
oxucuların görüşünə gəlmişdi. Bu kitabında onun müxtəlif dövrlərdə 
yazdığı ədəbi nümunələr toplanmışdır. Müəllif öz yaradıcılıq 
ənənəsinə sadiq qalaraq bu kitabında da insan amilini ön plana 
çəkmişdir. Lakin ilk kitabından fərqli olaraq o burada eyhamlı şəkildə 
deyil, poetik nümunələrlə çıxış edir. Kitabda o, insan, zaman, məqam, 
imkan münasibətləri fonunda insan, zaman, məqam, imkan vəhdətini 
təqdim etməyə çalışmışdır. 
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                                    Ön söz 
 

İsgəndər Fərhadoğlunun  “İnsan zaman heykəlidir” 
adlı kitabında şeirlərin dörd bölmə altında toplanması 
məntiqi ardıcıllıq yaradır. Kitabdakı şeirlər insan, zaman, 
məqam və imkan anlayışlarına uyğun sıralanmışdır. 

Hər bir şairin yaradıcılığı başqalarından poetik 
tapıntıları ilə seçilir. Məsələn, Hüseyn Arifə görə analar 
torpaqlar anasız qalmasın deyə, torpağın qoynuna köçürlər. 
Fərhadoğluna görə, arzu qayğısız dünya, hərarət, mayak, 
geniş asiman, qaynar bir həyat və ömrə dayaq olduğu üçün 
ürəkdə yaranıb, ürəkdə bəslənir. 

Müəllifin yaşı qocalığın cavanlıq çağını keçib. Bu 
yaşda olanlar üçün gənclik ömrün əlçatmaz zirvəsidir. 
Bizcə, şairin gəncliyə olan həsrəti də bundan qaynaqlanır. 
Onun bu səpgidə şeirləri daha kövrəkdir. 

Gənclik – ürək təranəsi, 
Gənclik – könül səhifəsi. 
Gənclik – ömrün ilk nəğməsi – 
Bu illərdən ilham alaq, 
O illari yada salaq... 

Başqa bir şerirində şair gəcliyi belə xatırlayır: 
 

Yenə yada düşdü ötən çağlarım, 
Durdum arzularla kürək-kürəyə. 
Bükdüm xatirəyə uşaqlığımı, 
Qaldım gəncliyimlə ürək-ürəyə... 
 
Qanlı-qadalı müharibələrə getmiş cavanlarımızın 

və cavanlıqlarımızın  yolunu ömrünün sonunadək 
gözləyən Həcər qeyrətli qızlarımızın sevgisi tarix 
boyu bədii ədəbiyyatımızın mövzusu olub və olaraq 
da qalır. Fərhadoğlu bu mövzuya yeni poetik yozum 
verib: 

 
 

Qırx ildir toy səsi gözləyir bir qız, 
Nişan paltarını saxlayır təzə. 
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 Min dəfə öpülüb  bir üçkünc kağız, 
 Min dəfə sürtülüb sinəyə, gözə... 
 

Bu bir həqiqətdir ki, dəfələrlə eşitdiyimiz, 
mənasına bələd olduğumuz sözləri qafiyə tutmaqla 
yan-yana düzsək, o, formaca şeirə oxşayır, amma 
məzmunca çox sönük və cansığxıcı olur. Lakin: 

 
Ömür kiçik bir an olub, 
Hər anında ömür qalıb. 
Dəryasında lövbər salıb, 
Damlasında boğulmuşam... 

    – yazan şair yuxarıdakl bənddə “an” sözünü iki dəfə 
işlətməklə digər sözlərə başqa rəng, çalar vermiş, onları 
gözlərimizə təzə göstərmişdir. Bizcə lirik şeirin gücü, 
qüdrəti də bununla bağlıdır.  

Yaxşı şairlərin poeziyaya gəlişi bir hadisədir. 
Çünki onlar dünyaya öz gözləri ilə baxır, fakt və 
hadisələrə öz ölçüsü ilə yanaşır, bir sözlə , dünyanı özü 
kimi görür. 

Fikrimizcə, İsgəndər Fərhadoğlu şeirləri ilə 
dünyada, zamanda gözöıllik, nəciblik, zəriflik və 
insana bağlılıq axtarır və bunları bəzək olmayan yerdə 
də görür, çünki əxlaqi dəyərlər bu şairin sənət 
idealıdır. 

Min yanlışa bir bəzəyəm, 
Bu dünyada çox təzəyəm. 
Özüm cənnətin özüyəm, 
Özümdən də qovulmuşam... 

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin dili ilə desək, 
şeir nəyisə sübut etmək üçün deyil, sadəcə yaşanan 
duyğunu, qəlbə sığmayan həyəcanı zamanın qulağına 
pıçıldamaq üçündür: 

 
Pas üstündə zər dayanmaz, 
Hər ürəkdə sirr dayanmaz. 
Hər zirvədə qar dayanmaz, 
Sel çağlamaz hər dərədə... 
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Şairin şerlərində insan amili geniş planda verilib. 
 
Hər özümdə yüz özüm var, 
Yüz özümdə bir özüm var. 
Özümdə də bir özüm var, 
Bitdim özümün içimdən... –  
 

deyəndə bu fikrin gerçəkliyinə inanmamaq olmur. 
Burada şair bir insan kimi qəlbindən keçən hissləri layla 
zümzüməsi ilə söyləyir, oxucunu bu hisslərin səmimiliyini 
duymağa çağırır. 
  İsgəndər müəllimin şeirlərində, bu şeirlərin hər bir 
misrasında abır, həya, səmimiyyət duyulur. Bu şerlərdəki 
hisslər sanki kəhər at kimi cilovludur, hansı səmtə istəsə baş 
alıb gedə bilmir. Görünür, bu onun sənətindən irəli gəlir. 
Müəllimin cavanı da, qocası da həya, ləyaqət və 
səmimiyyətlə ətrafdakılardan mütləq seçilmişdir: 
 

Hərdən gülür sevinc ilə bükülü, 
Hərdən dinir qəmli, hirsli, hikkəli. 
Bir əbədi məhəbbətin heykəli, 
Bir saf eşqin xəzəlidir ürəyim... 
 

Fərhadoğlu poeziyasında vətəndaşlıq ilə incə lirika 
bir-birini üzvi surətdə tamamlayır. 
 

Körpü olmaq istər ürək bu sahildən o sahilə, 
Araz kəsib yollarımı, kükrəməyə Araz barı  –  
 

Deyən şair, heç şübhəsiz, bütöv Azərbaycan arzusunu, 
o taylıqardaşlarımıza həsrət duyğusunu ifadə etmişdir. 

Bildiyimiz kimi, o taylı, bu taylı xalqımız azadlıq 
uğrunda, müstəqillik yolunda böyük arzular naminə 
mübarizələr aparıb və bu zaman o şərəfli tarixin 
yaranmasının şahidi olan dağlar, çaylar el-obamızın haqlı 
olaraq mənəvi rəmzinə çevriliblər. Güvənc yerimiz olan 
Araz çayı  bu rəmzlərdən biridir.  
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Ürəyimin ortasından şırım kimi keçir Araz, 
Ürəyimin ortasında barı olub Araz, barı... 
 
 
Deyirlər ki, şair bir hissi insan kimi 

yaşamasa, onu qələmə ala bilməz. Bu kitabda cəm 
olunmuş şeirlər yaşanmış hisslərin məhsuludur: 

 
Şimşəyə çevrilib dağda çaxardım, 
Leysana çevrilib dağa yağardım. 
Dəryalar qoynundan sədəf yığardım, 
Dönmüşəm dəryada sədəfə daha... 
 
 

Sonda onu demək istərdik ki, zəif, oxucu 
rəğbətini qazana bilməyən şeirlər elə bələkdə ikənn 
ölürlər. Belə şeirlər kitab və qəzet səhifələrində 
sarala-sarala qalır, şairin yaradıcılıq dünyasına artıq 
yük olur. 

Fikrimizcə, kitabda müəllifin yaradıcılıq 
bioqrafiyasına yük olan şeir yoxdur. Odur ki, bu 
kitabın oxucuları çox olacağına ümidliyəm. 

 
Firat Hüseynov  

Professor,  
Azərbaycan Respublikasının  

Əməkdar müəllimi. 
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         BABAM 
 
İlləri qocaldıb əsr edibdir, 
Günlərdən bir ömür hörübdür babam. 
Səhranı əməyə əsir edibdir, 
Bir anda laləzar görübdür babam. 
 
Neçə oddan keçib, alovdan keçib, 
Vətənə məhəbət aşıb-daşıbdır. 
Elə yaşayıb ki, o, ömrü boyu, 
Ömür də qəlbində nağıllaşıbdır. 
 
Gözlər hərarətli, baxışlar dalğın, 
Sözlərə kövrəklik, həzinlik hopub. 
Xəyal təqviminin vərəqi solğun, 
Elə bil yüz ildir tarixdən qopub. 
 
Əlləri əsməyə başlayır hərdən, 
Şaxtada üşüyən adamlar kimi. 
Ömrünmü ğışıdır onu titrədən, 
Yoxsa ürəyinin hərarətimi?! 
 
 
                                  24.06.1977 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 
 
         BÖYÜK  İTKİ 
 
 
 
Köçür bir qoca dünyadan, 
Ətrafına toplaşıbdır 
neçə qohum, neçə qonşu, 
neçə övlad, neçə nəvə. 
Toplaşıbdır bir məhlədə 
                     köhnə evə. 
Pərəstişgah olub sanki 
bu ilk məskən, bu ilk yuva. 
Sona yetmiş arzuları, 
əhatəyə alıb onu 
göz yaşını silə-silə. 
Uçub gedib cavanlığı, 
Bir quş kimi  
geri dönməz, gəlməz ələ. 
Köçür bir qoca dünyadan –  
son sözləri tıxanıbdır 
boğazında qəhər kimi. 
Yanağında donub qalıb 
                  bir gilə yaş. 
Sanki indi dolan bulud  
                        boşalacaq, 
ehtizasa gələcəkdir könül simi. 
Köçür bir qoca dünyadan – 
yaşamağın ümidverən qığılcımı 
                          gözlərində. 
Ömrü boyu mərd yaşamış 
                             bir insanın 
titrəyiş var sözlərində: 
“Bu dünyadan kam almışam  
                                      arzum qədər. 
Məsləkimə arxalandım, 
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yaşamadım ömrü hədər, 
Günü hədər, anı hədər. 
Övladlarım, nəvələrim, 
vəsiyyətim budur sizə: 
Ölümümə kədərlənib ağlamayın 
qəm gölündə üzə-üzə. 
İnsan gərək  
             həm sevincdən nəşələnə, 
Həm kədərə, qəmə dözə. 
Mərd yaşayın, 
insanlara insan kimi 
                 qiymət verin. 
Həyatınız sabah necə olacaqsa  
                 bu gün bilin, 
                 bu gün görün. 
Yaltaqlıqdan, lovğalıqdan  
                                uzaq olun. 
Sirlərini açın göyün, yerin...” 
Köçür bir qoca dünyadan – 
bütün günü nur çiləyən 
günəş sanki köşür gecə. 
Vəsiyyətə əməl edib 
ağlamayır övladları, nəvələri. 
Bəs kəndimiz, bəs elimiz 
sussun necə?! 
Axı kənddə ağsaqqaldıır 
köçən qoca, 
müdrik qoca, 
aqil qoca... 
 
                                                       
20.08.1977 
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             ARZU 
 
Arzu – qayğısız dünya, 
Arzu – bir qəlq hərarət, 
Yolumuza mayakdır. 
Arzu – geniş asiman, 
Arzu – qaynar bir həyat, 
Arzu – ömrə dayaqdır. 
Arzu bizi yaşadır, 
Gələcəyə səsləyir. 
Elə buna görə də 
İnsanlar arzuları  
Ürəyində yaradıb, 
Ürəyində bəsləyir... 
 
                                            27.09.1977 
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ƏN ŞİRİN XATİRƏ 
 
         Tale 30 oktyabr 1977-ci il tarixdə bacı                     
                                 toyu da göstərdi mənə. 
 
Qız vida söyləyir ata yurduna, 
Övlad ürəyinin başı kövrəlir. 
Hicranı yandırıb vüsal oduna, 
Arzular könlünü təbrikə gəlir. 
 
Arzu səadətli ata-ananın, 
Arzusu ağ çiçək aşıbdır sanki. 
Bu gün ad günüdür yeni dünyanın, 
Bu gün günəş bizdə saçıbdır sanki. 
 
Anamın qəlbinin odlu laylası, 
“Vağzalı” üstündə dillənir bu gün. 
Coşur ürəklərdə sevinc dünyası, 
Üzlərə təbəssüm ələnir bu gün. 
 
Utancaq lalələr bitirib nədir, 
Bacımın isməti yanaqlarında. 
Yoxsa məhəbbətin həarətidir, 
Ruhunu oxşayır yanaqların da?! 
 
Ötən xatirələr güldü üzlərə, 
Qocalar gəngliyi yadına saldı. 
Qovuşub ən şirin xatirələrə, 
Bu gün də gənclikdən xatirə qaldı... 
 
                                               30.10.1977 
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             İLLƏRİN SƏSİ 
 
Xəyal yenə çəkib qoynuna məni, 
Yenə bu aləmdən aralanmışam. 
Yenə açılıbdır könül yelkəni, 
Ağ ləpələr kimi sıralanmışam. 
 
Qovuşur dünənim uzaq keçmişə, 
Əfsanəyə dönür, əsatirləşir. 
Arzular könlümlə gəlir görüşə, 
Orda çiçək açır, xatirələşir. 
 
Başımda əks edir illərin səsi: 
“Niyə fikirlisən, niyə qəmlisən? 
Budurmu gəncliyin sənə töhfəsi, 
Elə bil şadlıqdan təngə gəlmisən. 
 
Yoxsa həyat sənə qəmli görünür?- 
Həyat yaşamağı bacaranındır. 
Yoxsa taleyinmi yerdə sürünür?- 
Taleyə qul olmaq öz nöqsanındır!..” 
 
Sevincim də oldu, qəmim də oldu, 
Razıyam keçmişin hər bir anından. 
Əritməsə qəmi ürəyin odu, 
Çıxarmı sabahın imtahanından?! 
 
     04.12.1977 
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                      TOY 
 
 
Ailə aləmdir, yeni dünyadır,  
Dünyanın ilk səsi, nəğməsidir toy. 
Hicranın vüsala əyilən çağı, 
Arzunun gül açıb gülməsidir toy. 
 
Arzunun xəyalla qucaqlaşması, 
Atanın-ananın xeyir duası, 
İki gəng ürəyin birgə vurması, 
Sevən könüllərin nəğməsidir toy. 
 
Qaytarır illərə, 
                       qaytarır bizi, 
nənə-babaların xəyal körpüsü. 
Gəncliyin ən şirin xoş xatirəsi, 
İllərin illərə töhfəsidir toy. 
 
 
                                             12.12.1977 
 
 
 
 
 
ƏBƏDİ MƏSKƏN 
 
Tələbə nəfəsi hopub canına, 
Dodağı nağıllı xatirələrin. 
Bir ömür yerləşər kiçik anına, 
Onun mənzili var zəkadan dərin. 
 
Beş təqvim talandı vərəqbəvərəq, 
Tələbə ömrünə bəzənmək üçün. 
Yeni arzularla yüklənir ürək, 
Ömrün büş ilinə bənzəmək üçün. 
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Sabahın yolunu kəsən hər sual, 
Gəncliyin ən ucqar bir ümidimi? 
İstəyir qoynunda saxlaya xəyal, 
Gəncliyi tarixi abidə kimi. 
 
Hardan söhbət açsın, 
                                 söyləsin nədən, 
Min nəğmə sədalı dünənim mənim? 
Yoxdurmu gəncliyi ziyarət edən – 
Gənclikdir əbədi məskənim mənim... 
 
                                                      02-
03.03.1978 
                                          
 
 
 O İLLƏRİ YADA SALAQ 
                               
                          Tələbəlik dostum Adıgözələ    
 
Yaxın-uzaq, uzaq-yaxın, 
Fərqi nədir, biz, biz olaq. 
Təki gəlsin xoş sorağın,  
Xoş söhbətin qalaq-qalaq, -  
O illəri yada salaq. 
 
Aylar aşan, illər aşan, 
Yaddan çıxan, yada düşən. 
Qəlbimizdə həzinləşən, 
Xatirəyə layla çalaq, 
O illəri yada salaq. 
 
Minək xəyal köhləninə, 
Kəmənd ataq ötən günə. 
Baxıb-baxıb dönə-dönə, 
Gözəlliyi seyrə dalaq, 
O illəri yada salaq. 
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Qəlb güldürən, qəlbə dəyən, 
Çiçək səpən, gül ələyən, 
Bizə həyat bəzş eləyən 
O illəri yada salaq,  
O illəri yada salaq. 
 
Gənclik – ürək təranəsi, 
Gənclik – könül səhifəsi. 
Gənclik – ömrün ilk nəğməsi – 
Bu illərdən ilham alaq, 
O illari yada salaq. 
 
Səsimizi bu gün yenə, 
Qataq tələbə səsinə. 
Baxıb könül güzgüsünə, 
Keçmişə bir qonaq qalaq, -  
O günləri yada salaq, 
O illəri yada salaq... 
 
                           01.07.1978 
              
 
 
 
 
 
            NİŞANLI QARI 
 
Eşqini hədiyyə verib hicrana, 
Bir oğul yollandı davaya bir gün. 
Bir qız məhəbbəti düşdü tufana, 
Sinəsi həsrətdən bağladı düyün. 
 
Bir səhər buludtək qəmlə dolmşdu, 
Qırx ildir ağlayır nişanlı qarı. 
Bir səhər su atıb yola salmışdı, 
Hər səhər boylanır üfüqə sarı. 
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Qırx yaşa yetişən məhəbbətinə, 
Kədər də bələyib, qəm də bələyib. 
Zaman hicran qatıb səadətinə, 
Başına fəsillər dən də ələyib. 
 
Qırx ildir toy səsi gözləyir bir qız, 
Nişan paltarını saxlayır təzə. 
Min dəfə öpülüb  bir üçkünc kağız, 
 Min dəfə sürtülüb sinəyə, gözə. 
 
İyirmi yaşında qocalan oğlun, 
Sevdiyi ümiddən təsəlli alır. 
Heykəli Berlində ucalan oğlun, 
Xəyalı kirpikdən asılı qalır. 
 
                                       08.05.1981 
 
 
                     GÖZLƏR 
 
                           Yüzündə gözəlin gözəlliyini, 
          Kirpikdən bilərsən, gözdən bilərsən... 

Hüseyn Arif. 
 
Kirpik-kirpik ölçüb bü qırx bir ili, 
Nə baharı bahardı, nə qışı qışdı. 
Elə bil sevincin batıbdır dili, 
Bir qız qırx bir ildi qəmə yoldaşdı. 
 
Qəlbi bulud kimi boşalır, dolur, 
Sinəsi həsrətdən yanır kababtək. 
Dodaqda yarımçıq nəğməsi qalır, 
Aradan vərəqi deşmüş kitabtək. 
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Ürəyi köklənib bayatı üstdə, 
İtən günlərini geri səsləyir. 
Boylanır yollara – qulağı səsdə, 
Hər uçan quşdan da müjdə gözləyir. 
 
Sünbül hörüklərə qar ələnibdir, 
Qara xalların da rəngi pozulub. 
Lalə yanaqları cizgilənibdir, 
Sanki taleyinin hökmü yazılıb. 
 
Əriş-arğac edir üfüqü hər gün, 
Günəştək boylanır yollara gözlər. 
Kirpikdə yaş donub, qaşlarda düyün, 
Gözlər dəyişməyib, o qara gözlər... 
 
                                            12.06.1981 
 
 
 
 
 
 
      “DİLQƏMİ”  ÇALINIR 
 
                    Bir pərdə aşağı vüsal həsrəti, 
                 Bir pərdə yuxarı hicran yanğısı... 
 
Qalmışam sehrlə bələnmiş kimi, 
Bu necə nəğmədi, bu necə səsdi? 
Aşıq, “Dilqəmi”ni səpmə üstümə, 
Mənim öz atəşim özümə bəsdi. 
 
Salmısan od ilə su arasına, 
Bilmirəm yanıram, yoxsa donuram. 
Düşmüşəm dilqəmlər səltənətinə, 
Burda özümü də Dilqəm sanıram. 
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Yenə nə sızlayır ay aşıq, sazın? –  
Dəli hıçqırığı qəlbimi dəldi. 
Bir Dilqəm dilindən qopdu yüz giley, 
Mənim xəyalıma yüz Dilqəm gəldi. 
 
Bir gənc kökləyibdir qəmlə tarını, 
Bir gənc haraylayır qəmlə yarını. 
Bir gənc cilovlayıb arzularını, 
Zindanlara salıb gör neçə ildi?! 
 
Yayın ortasında çənə düşürəm, 
Sevincə düşürəm, qəmə düşürəm. 
Bir addım enirsən bəmə düşürəm, 
Bir addım qalxırsan görürəm zildi. 
 
Tellinin telimi sazında dinən, 
Dilqəm naləsimi nəğməyə dönən? 
Mizrabla danışan, mizrabla dinən, 
Arzudu, diləkdi, ürəkdi, dildi. 
 
...Yenə nə sızlayır, ay aşıq, sazın –  
Dəli hıçqırığı qəlbimi dəldi. 
Bir Dilqəm dilindən qopdu yüz giley, 
Mənim xəyalıma yüz Dilqəm gəldi... 
 
                                                  Aprel 1983 
 
 
 
 
 
                 OLAMMAZ 
 
Hər söylənən el hikməti, 
Hər gizli söz sirr olammaz. 
Şir meşədə sirlik edər,  
O, qəfəsdə şir olammaz. 
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Hər buludda şimşək çaxmaz, 
Hər şirin söz qəlb axmaz. 
Hər qadından ana çıxmaz, 
Hər kişidən ər olammaz. 
 
Xoşbəxt olmaz əhdi danan, 
Şair olmaz hər söz qanan. 
Zərgər olmaz hər daş yonan, 
Hər yonulan zər olammaz. 
 
Baxışın öz mənası var, 
Gözlərin öz aynası var. 
Hər qəlbin öz dünyası var, 
İki ürək bir olammaz. 
 
Qartal olmaz hər bir uçan, 
Gül olmaz hər ətir saçan. 
El yığılsa anam üçün, 
Hamı İsgəndər olammaz... 
  
                               08.07.1985 
 
 
 
 
 

GƏNCLİK SÖYLƏYƏRLƏR MƏNİM ADIMA... 
 

                          Goranboy rayonundakı Safıkürd kənd  
                       orta məktəbinin 1994-cü il məzunlarına 

 
Yenə yada düşdü ötən çağlarım, 
Durdum arzularla kürək-kürəyə. 
Bükdüm xatirəyə uşaqlığımı, 
Qaldım gəncliyimlə ürək-ürəyə. 
 
Boyumuz çox kiçik, arzumuz böyük, 
Arzu bəsləyirdik biz bölük-bölük. 
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Ömrü min enişə, yoxuşa böldük, 
Bircə ömür yolu düşdü hərəyə. 
 
Gündə arpa boyda böyüdü boyum, 
Bir göz qırpımında ötdü il-ayım. 
Ərzə sığmasa da ürək sarayım, 
Neçə kainatı yığdım ürəyə. 
 
Həyat qazanında qaynadım-bişdim, 
Nəfəsim od oldu, vulkantək coşdum. 
Bahar seli kimi kükrədim-daşdım, 
Bir zərrəm sığmazdı dağa, dərəyə. 
 
Lüləsindən çıxmış bir fişəng idim, 
Gözündə nəhəngdən mən nəhəng idim. 
Mən gənclik ünvanlı bir pələng idim, 
Heç məhəl qoymazdım bəndə-bərəyə. 
 
Ürək günəş oldu, ürək ay oldu, 
Ürək ürəklərə bir saray oldu. 
Sanki gələcəyə bir haray oldu, 
Bir həzin pıçıltım döndü nərəyə. 
 
Yenə gəncliyimi saldım yadıma, 
Gənclik söyləyərlər mənim adıma. 
Bir dünya isinər mənim oduma, 
Döndüm Günəş bouda odlu kürəyə. 
 
...Yenə yada düşdü ötən çağlarım, 
Durdum arzularla kürək-kürəyə. 
Bükdüm xatirəyə uşaqlığımı, 
Qaldım gəncliyimlə ürək-ürəyə... 
 
                                       25.05.1994 
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            SÖZ SÖZLƏYƏR... 
 
Sirr söyləmə sirbilməzə, 
Sirr sığışmaz sinəsinə. 
Satar səni sirdaşına, 
Sirdaşını satar sənə. 
 
Sarı simdı söylə sözü, 
Saza sığmaz sazın səsi. 
Sən sinədə saxla sazı, 
Saz saxlayar sazı sinə. 
 
Sinəsində sözün safı, 
Sözü seçər söz sərrafı. 
Səhlikbəyli söz səyyahı, 
Söz sözləyər sinə-sinə, 
Söz soraqlar sinə-sinə... 
 
                              29.11.1994 
 
 
 
 
         BİR DAYIM VARDI... 
 
                             Dayım Nazar Kamıl oğlunun 
                                     əziz xatirəsinə 
 
Mənim kişi sözlü, kişi süfrəli, 
Mənim duz-çörəkli bir dayım vardı. 
Özü boyda nurdu işi, əməli, 
Mənim düz ürəkli bir dayım vardı. 
 
Sinəsi söz yüklü bir cahan idi, 
Peyğəmbər timsallı bir insan idi. 
O, diziaynalı pəhləvan idi, 
Mənim şir biləkli bir dayım vardı. 
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Süvinci bol idi, qəzəbi oxdu, 
Günəştək parladı, şimşəktək çaxdı. 
Qəlbində zərrəcə nifrəti yoxdu, 
Mənim xoş diləkli bir dayım vardı... 
 
                                             23.01.1996 
 
 
 
ÜRƏK SEVİNC MƏRKZİYMİŞ 
 
Bir körpüdən keçdim bu gün, 
Demə namərd körpüsüymüş. 
İndiyədək gördüklərim, 
Bu namərdin körpəsiymiş. 
 
Kaş sellərdə bata idim, 
Kaş selləri uda idim. 
Yanılıb bir ata mindim, 
Demə özgə ürgəsiymiş. 
 
Çox qol atdım sola-sağa, 
Ümidlərim çıxdı yoxa. 
Tora düşdüm axa-axa, 
Bu tor şeytan hörgüsüymüş. 
 
Dərya imiş bu batdığım, 
Saman imiş əl atdığım. 
Sahil bilib o çatdıım, 
Timsahların cərgəsiymiş. 
 
...Gündə yüz yol naz etdiyim, 
Hər sözünü söz etdiyim, 
Sevincini az etdiyim, 
Ürək sevinc mərkəziymiş!.. 
 
                                18.06.1996 
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HƏYAT SINAQ MEYDANIDIR 
 
                                   İlkimiz Azərə 
 
Həyat sınaq meydanıdır, 
Hazır ol hər sınağına. 
O, sıx gözlü bir ələkdir, 
Sığınmışıq saxnağına. 
 
Boş buraxsan dili əgər, 
Bu lovğa dil başı əyər. 
Ya çanağın daşa dəyər, 
Ya daş dəyər çanağına. 
 
Qəlb yandırar qəlbin qoru, 
Saxla qəlbi sudan duru. 
Adı çirkin nəfsdən qoru, 
Girmə nəfsin caynaqına 
 
Pislik qəlbin mərəzidir, 
Qəlbin qəlbə qərəzidir. 
Elin gözü tərəzidir, 
Düşmə elin qınağına. 
 
El sözündən hər kəs çıxsa, 
Öz evini özü yıxsa, 
Əcdadına kim kəm baxsa, 
Yaş süzülər yanağına... 
  

                                       20.06.1996 
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             İÇİNDƏ 
 
An uzandı ömür qədər, 
Ömür ötdü an içində. 
Zaman insanda yaşadı, 
İnsan da zaman içində. 
 
Çox közlər söndü küllükdə, 
Göyə sovruldu küllük də. 
Qanqal boy atır güllükdə, 
Gül bitir şoran içində. 
 
Yoxdur bir əlçim buludu, 
Səhranın itib umudu. 
Bənövşə şehsiz qurudu, 
Dəryalar leysan içində. 
 
Çəmən-çəmən soraqlayır, 
Arı çiçəksiz ağlayır. 
Doyub, indi də ağnayır, 
Ulaq zəfəran içində. 
 
Bir damla dərya olmuşdu, 
Dərya yaman azalmışdı. 
Bir insan tənha qalmışdı, 
Bir dünya insan içində... 
 
                          24.06.1996 
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ƏCƏLİM ÖZ ƏLİMDƏYDİ 
 
Öz gözümdə bir dağ idim, 
Öz gözümdə təpələndim. 
Bir göy yağışa dönmüşdüm, 
Öz üstümə səpələndim 

. 
 

Ürəyimdə tənha qaldım, 
Ürəyimə mehr saldım. 
Ürəyimdə yelkən oldum, 
Ürəyimdə ləpələndim. 
 
Əcəlim öz əlimdəydi 
Bütün gücüm dilimdəydi. 
Heç bilmədim əlim dəydi, 
Öz içimdə qəlpələndim... 
 
                               24.06.1996 
 
 
 
                YOX 
 
               Bu saman ki saxlamışıq, 
               Yiyə duran zaman yoxdu... 
                                        Məmməd Araz 
 
Saman umur zaman məndən, 
Bircə qılçıq samanım yox. 
Zaman yeyib samanımı, 
Bu zamndan amanım yox. 
 
Yağ istəyir çırağımız, 
Daşa dönüb çarığımız. 
Pas atıbdır orağımız, 
İşlətməyə gümanım yox. 
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Zaman mənə çox tanışdır, 
Mənim ilə sərt danışdı. 
Dünya dolu dost-tanışdı, 
Heş adımı ananım yox... 
 
                               29.06.1996 
 
 
 
 
 
            QORUMASA 
 
Başa min-min bəla gələr, 
Dil sözünü qorumasa. 
Daşa dəyər, ya daş dəyər, 
Baş özünü qorumasa. 
 
İnsan çıxsa əgər haqdan, 
İnsan çıxar insanlıqdan. 
Nurdan düşər, qaranlıqdan, 
Göz özünü qorumasa. 
 
Hər hədəfə dəyməz güllə, 
Hər axan su dönməz gölə. 
Ocaq sönüb dönər külə, 
Kül közünü qorumasa... 
 
                            11.07.1996 
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SEVİNC ÖMRÜ İZLƏMƏSƏ 
 
Özü boyda bəla olar, 
Dil dilini gözləməsə. 
Baş sinəyə enər, enər, 
Dil sirrini gözləməsə. 
 
Əgər ömrü ötsə hədər, 
Ömür keçər bir an qədər. 
Ansa ömür kimi ötər, 
Ümid ömrü izləməsə. 
 
Sükunətlə ötər zaman, 
Öz yerində sayar dövran. 
Min illərlə yatar insan, 
Bəxt insanı səsləməsə... 
 
                          11.07.1996 
 
 
 
 
 
 
SANKİ YENİ DOĞULMUŞAM 
  
Həyat dönüb bir ələyə, 
Mən altına dağılmışam. 
Sovrulmuşam, höysünmüşəm, 
Gah üstünə yığılmışam. 
 
Bu ələyin gözü sıxdı, 
Bu ələyin özü sıxdı. 
Ömür başa çıxhaçıxdı, 
Sanki yeni doğulmuşam. 
 
Ömür kiçik bir an olub, 
Hər anında ömür qalıb. 
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Dəryasında lövbər salıb, 
Damlasında boğulmuşam. 
 
Gah iblisdir, gah gəlincik, 
Yenə məndən düşüb incik. 
Mən boynumda bir sap muncuq, 
Əl dəyməmiş dağılmışam. 
 
Min yanlışa bir bəzəyəm, 
Bu dünyada çox təzəyəm. 
Özüm cənnətin özüyəm, 
Özümdən də qovulmuşam... 
 
                                16.07.1996 
 
 
 
 
 
               DEYİL 
 
Gileylənmə bu dünyadan, 
Dünya pislə dolu deyil, 
Yaxşılar da var həyatda, 
Qoca dünya xali deyil. 
 
Ömrü versə əgər yelə, 
İnsan dönər bir toz külə. 
Çiçək açar qoçaq əllə, 
Dünya tənbəl malı deyil. 
 
Hər insanın öz yeri var, 
Hər insanın öz sirri var. 
Hərənin öz dərd-səri var, 
Bir-birindən halı deyil. 
 
Seçmir bizi bir daşından, 
Çıxdıq biz də yaddaşından. 
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Aşır öz dərdi başından, 
Dünyanın o halı deyil. 
 
Fərhadoğlu, saxla yadda, 
İnsan çoxdu insan adda. 
Çalış azma bu həyatda, 
Həyat karvan yolu deyil... 
 
                          21.07.1996 
 
 
 
 
 
 
 
ÖMÜR BAXMIR YOXA, VARA 
 
Bu zamanı cilovlayıb, 
Çox çapmışam ora-bura. 
Bu zamanın ürəyini, 
Eləmişəm para-para. 
 
Mizrabladım ürəyimi, 
Ürəyimdən sökdüm qəmi. 
Ömür axır bir an kimi, 
Heç ürək də gəlmir kara. 
 
Yaş üstünə yaş endikcə, 
Ümidlər də enir heçə. 
Gəlmişik üstə indicə, 
Bu dünyadan köçək hara. 
 
Özü boyda quyu dünya, 
Uludan da ulu dünya. 
Burax üzü sulu, dünya, 
Hisslərimi çəkmə dara. 
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Vaxtım yoxdu vaxtı anım, 
Vaxt külüdür dörd bir yanım. 
Bir ana da yox gümanım, 
Ömür baxmır yoxa,vara... 
 
                              22.07.1996 
 
 
 
 
 
BİR DÜNYA YAŞAYIR HƏRƏDƏ 
 
Ovçu əgər naşı olsa, 
Ov tapılmaz yan-yörədə. 
Ovçu ova çata bilməz, 
Ovu vurmasa bərədə. 
 
Pas üstündə zər dayanmaz, 
Hər ürəkdə sirr dayanmaz. 
Hər zirvədə qar dayanmaz, 
Sel çağlamaz hər dərədə. 
 
Durduq üz-üzə zamanla, 
Döyüşdük düzlə, gümanla. 
Dünya doludur insanla, 
Yaşar bir dünya hərədə. 
 
Ötsə də ay, keçsə də il, 
Vaxt insafa gələn deyil. 
Ömrümüzə bağladıq bel, 
Ömür də qaldı geridə... 
 
                            25.07.1996 
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BU BİR ÖMÜR BİNASIDIR. 
 
Binasını biz qoymuşuq, 
Bu sarayın binası yox. 
Hopmuşuq hər kərpicinə, 
Yaşamasaq mənası yox. 
 
“Hər gün düşür bir kərpici”, 
Heç tərpənmir bir kirpiyi. 
Başından düşüb örpəyi, 
Saçlarının xınası yox. 
 
Yollarının yoxdur sonu, 
Bizə sarı dönməz yönü. 
Əriş-arğac etdik onu, 
Ərişi yox, xanası yox. 
 
Döyüb dolu, bürüyüb qar, 
Özü böyük, mənzili dar. 
Damlasında timsahlar var, 
Göllərində sonası yox. 
 
...Başa çatır ömür daha, 
Xəyal olub çıxır yoxa. 
Qiyməti də deyil baha, 
“Atası yox, anası yox...” 
 
                              24.08.1996 
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DAĞLARA – DAĞLARA 
 
                                    Ramiz Dönməzə      
Qartalları uçub daha, 
Enməz dağlara-dağlara. 
Ceyranları küsüb daha, 
Dönməz dağlara-dağlara. 
 
Dumanı da qəlpələnib, 
Üstünə qəm səpələnib. 
Zirvələri təpələnib, 
Dönməz dağlara-dağlara. 
 
Fərhadoğlu halı bilmir, 
Sevincini yarı bölmür. 
Neçə vaxtdır qonaq gəlmir, 
Dönməz dağlara-dağlara... 
 
 
                              26.09.1996 
 
 
 
                   A DAĞLAR 
 
                        Ramiz Dönməzin “Dağlar” 
                        adlı məktubuna cavab 
                     
Qartalsız, ceyransız gününə qurban, 
Dözün ayrılığa, dözün, a dağlar. 
Söylə dost-tanışın adını anıb, 
Bizi aradımı gözün, a dağlar. 
 
Əsrlər kimi ötüşdü aylar, 
Min ağı üstündə çağlayır çaylar. 
Çiynində dağ dərdi, dağlar yükü var,  
Yenə titrəmədi dizin, a dağlar. 
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Ürəyin genişdir öz adın kimi, 
Qəlbində yandırdın kədəri, kini. 
İçdin birnəfəsə dumanı, çəni, 
Bir vulkana dönər közün, a dağlar. 
 
Batıb cığırımız, itib izimiz, 
O ocaq yerində sönüb közümüz. 
Üstünə gəlməyə yoxdur üzümüz, 
Bizləri bağışla özün, a dağlar. 
 
Dostlar çiçək kimi səpilə düzə, 
Fərhadoğlu səni bükə xoş sözə. 
Belə qəmli-qəmli baxma Dönməzə, 
Qəlbinə toxunar sözün, a dağlar!.. 
 
                                            26.09.1996 
 
 
 
 
 
        MÖHTACDIR 
 
Zaman yaradır insanı. 
Zaman məkana möhtacdır. 
İnsan arayır zamanı, 
İnsan zamana möhtacdır. 
 

         Yanlış naxışa yaraşar, 
Naxış yanlışa qarışar. 
Hər anda bir ömür yaşar, 
Ömürlər ana möhtacdır. 
 
Baxmaz sözə, baxmaz vədə, 
Bəxt heç kəsə verməz vədə. 
Güman yoxdur hər ümidə, 
Ümid gümana möhtacdır. 
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Qəm unudar öz qəmini, 
Oda yaxar sevinc qəmi. 
Qalxan qılıncın qənimi, 
Qılınc qalxana möhtacdır. 
 
İnsan zamandan qocadır, 
Acı şirindən acıdır. 
Zirvə buluddan ucadır, 
Dərə dumana möhtacdır. 
 
Yalan dolsa itər inam, 
İman itsə gülər yalan. 
Kaman olmaz oxsuz kaman, 
Ox da kamana möhtacdır. 
 
Bir an var ki ömrə dəyər, 
Bir an var ki ömrü əyər. 
Umulanda artar dəyər, 
Dəyər umana möhtacdır. 
 
Hər yaxşılıq yadda qalmaz, 
Yamanlıq heç zəfər çalmaz. 
Yaman yoxsa yaxşı olmaz, 
Yaxşı yamana möhtacdır. 
 
Bir qırpımlıq zamanım var, 
Bir zamana gümanım var. 
Bir zamanlıq samanım var, 
Zaman samana möhtacdır... 
 
                                     28.10.1996 
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ÖZÜM ZİRVƏNİN ÖZÜYƏM 
 
Ömrün əlində təsbehəm, 
Ömür əlimdə təsbehdi. 
Dünya üstündə bir şehəm, 
Dünya üstümdə bir şehdi. 
 
Özümə yanlış bəzəyəm, 
Öz əlimdə bir nizəyəm. 
Özüm zirvənin özüyəm, 
Özüm zirvəmdə bir zehəm. 
 
Kamanımın çoxdu oxu, 
Hədəhlərdə qalıb çoxu. 
Xatirələr şirin yuxu, 
Arzular qövsi-quzehdi. 
 
Bəxtə ümid yoxdu daha, 
Bəxt məndən qurtarıb yaxa. 
Özüm həyatımdan baha, 
Həyat yanımda bir behdi. 
 
Çoxdan məni etmirəm yad, 
Mən də mənə olmuşam yad. 
Külüngündən qopsa da od, 
Fərhadoğlu həzin mehdi... 
 
                                 02.12.1996 
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Bir qırpımlıq  

andı ömür...  
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SEÇƏMMƏDİM MƏN ÖZÜMÜ 
 
Enib qondum düz özümə, 
Uçub özümün içimdən. 
Gəlib çatdım mən özümə, 
Keçib özümün içimdən. 
 
Hər özümdə yüz özüm var, 
Yüz özümdə bir özüm var. 
Özümdə də bir özüm var, 
Bitdim özümün içimdən. 
 
Soraqladım mən özümü, 
Tapdım məndə yüz özümü. 
Seçəmmədim heç özümü, 
Beş-on özümün içimdən... 
 
                               06.02.1997 
                    
 
 
 
 
 
 
    BİR  DÜNYAYAM  
 
Dayanmışam üfüqümdə, 
Üfüqümdən o yanayam. 
Üz-üzəyəm öz-özümlə, 
Həm xəyalam, həm aynayam. 
 
Bir qırovam öz dünyamda, 
Yüz dünyam var hər damlamda. 
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Yelkən oldum öz dəryamda, 
Həm yelkənəm, həm dəryayam. 
 
Öz yaşımdan çoxdu yaşım, 
Mamırlanıb təməl daşım. 
Buluduma dəyir başım, 
Mən hörgüsüz bir binayam... 
 
                                         07.02.1997 
 
            SAPANDA MƏNİ 
 
Min il daşlıq etdim mən bir zamana, 
Heç qoyan olmadı sapanda məni. 
Dönüb çınqıl oldum bir qırpım ana, 
Zaman hey fırlatdı sapandda məni. 
 
Mən hədəf olmuşam neçə sapanda, 
Mənə yol göstərdi yoldan sapan da. 
Tuşlandım hədəfə neçə sapandda, 
Atdılar hədəfdən sapanda məni. 
 
Özüm daş deyiləm, daşa dönmüşəm, 
Daşlara dəymişəm, daşa dönmüşəm. 
Düz yoldan qayaya, daşa dönmüşəm, 
Gəlib tapar yoldan sapan da məni... 
 
                                            07.02.1997 
 
 
 
BİR DİRİLİK SUYUYAM MƏN 
 
Söz-söz səpildim üstümə, 
Cücərmişəm öz sözümdən. 
İzim düşüb öz üstümə, 
Keçib getdim öz izimdən. 
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Qalxan oldum, qılınc çaldım, 
Gah su oldum, gah od oldum. 
Yaddan çıxdım, yadda qaldım, 
Baş açmıram öz-özümdən. 
 
Haqqın haqqı-sayıyam mən, 
Ömrün qışı-yayıyam mən. 
Bir dirilik suyuyam mən, 
Su içmişəm öz gözümdən... 
 
                            02.04.1997 
 
 
 
 
                   OLSA 
 
Şər cücərməz, yalan bitməz, 
Əgər qazı, qazı olsa. 
Nifrət dönər məhəbbətə, 
Bir dilbilən qazı olsa. 
 
Gör neçə sirr neçə əsr, 
Ürəklərdə qalıb əsir. 
Ürəkdirsə saxlayar sirr, 
Ürək qazıq-qazıq olsa. 
 
Qarışsa da hər gölə göl, 
Qovuşsa da hər göllə göl, 
Demək olmaz hər gölə göl, 
Yüz sonası, qazı olsa... 
 
                             05.05.1997 
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                İÇİNDƏ 
 
Kədər yandı, sevinc qaldı, 
Cücərdi mənim içimdə. 
Süvinc bitib sevinc oldu, 
Kədərin, qəmin içində. 
  
Anım şişib ilə döndü, 
Zaman coşğun selə döndü. 
Pıçıltım da zilə döndü, 
Bir bölük bəmin içində. 
 
Cığırları döydü dolu, 
Qar, tar atıb basdı yolu. 
Bir zirvədir Fərhadoğlu, 
İtsə də çənin içində... 
 
                        20.06.1997 
 
 

SƏNİNLƏ BİR KÖKDƏ, BİR PƏRDƏDƏYƏM 
 
Səninlə bir kökdə, bir pərdədəyəm, 
Mənimlə rədiflən, cığala məni. 
Sözümün ağası, həm də quluyam, 
Niyə bənzədirsən cığala məni?! 
 
Eşqimin zənciri bir incə sapdı, 
Eşqim öz yolundan nə döndü, sapdı. 
Eşqim, məhəbbətim şüşədən safdı, 
Ariflər bilirlər cığala məni. 
 
Önümdə əyilər yalanın beli, 
Əyrinin hər sözü, əməli bəlli. 
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Cığal da sözümə söyləyər bəli, 
Salsalar quyuya cığalla məni... 
 
                               30.06.1997 
 
ÖZÜN FƏQİR BƏNDƏSİYƏM 
 
Hər sözüm bir sısqa bulaq, 
Özüm sel sözümə bəndəm. 
Sözlərimin buluduyam, 
Dolmuşam, bir himə bəndəm. 
 
Hər sözümə tərəziyəm, 
Hər sözümə bir dərziyəm. 
Mən söz zəmimin dərziyəm, 
Özüm söz dərzimə bəndəm. 
 
Sözümün sükut səsiyəm, 
Sükutun lal nərəsiyəm. 
Sözün fəqir bəndəsiyəm, 
Hər sözüm özümə bəndəm... 
                     
                                 06.11.1997 
 
 
 
 
 
ÖZÜMDƏ YAŞAYIRAM 
                                 
                   Qardaşım Nuru üçün 
 
Bir yaxın dostum olsa, -  
Mən bağrıma basmazdım, 
Ürəyimə təpərdim. 
 
Bir yaxın dostum olsa,- 
Dodağımla öpməzdim, 
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Ürəyimlə öpərdim. 
 
Lakin ən əziz dostum, 
Təkcə mənin özüməm,- 
Özümü daşıyıram. 
 
Mən özümə hopmuşam, 
Özüm boyda özüməm; 
Özümdə yaranmışam, 
Özümdə yaşayıram, 
Özümdə yaşayıram... 
 
                        06.05.1998 
 
 
 
 
 
ODUN SACDAN XƏBƏRİ YOX 
 
Yel dərir yellər qayadan, 
İynə gəzir sap tayadan. 
Xəmir düşübdür mayadan, 
Odun sacdan xəbəri yox. 
 
Dəmir üzük qaş axtarır, 
Kəsək çayda daş axtarır. 
Tac özünə baş axtarır, 
Başın tacdan xəbəri yox. 
 
Tapammır taylı-tayını, 
Unudub ox da yayını. 
Yeyibdir acın payını,  
Toxun acdan xəbəri yox... 
 
                              08.05.1998 
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MƏNZİL DƏ HƏLƏ UZAQDIR 
 
Çox yorulub öküzlərim, 
Yollar da qazıq-qazıqdır. 
Ətəyimi cırır kollar, 
Hava da yaman sazaqdır. 
 
Dözümə bükdüm dözümü, 
İlğıma dikdim gözümü. 
Bərədə yordum özümü, 
Bilirəm ov da yazıqdır. 
 
Başım üstdə şimşək çaxır, 
Yollarıma dolu yağır. 
Cığır yoxuş, şələ ağır, 
Mənzil də hələ uzaqdır... 
 
                                08.05.1998 
 
 
 
 
 
 
 
                        ***    
Dərə dağdan, dağ dərədən aralıdır, 
Ovçu ovdan, ov bərədən yaralıdır. 
Yüz nərəni udar sükut bircə anda, 
Sükut var ki, yüz nərədən haraylıdır. 
 
 
                        *** 
Vulkan sönsə kirpiyində qırov donar, 
Şir qocalsa saqqalına çibin qonar. 
Alov var ki, şölələri buzdan soyuq, 
Buz da var ki, sinəsində alov yanar. 
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                        *** 
Bir damlanı yarı bölsən susar damla, 
Damlasına yel toxunsa coşar dərya. 
Yüz qoşunla almaq olmaz bir ürəyi, 
Bir xoş sözlə çiçək açar bütün dünya... 
 
                                           16.05.1998 
 
 
 

ULDUZ İÇDİM KƏHKƏŞANIN GÖZÜNDƏN 
 
Görən niyə əyilibdir tərəzi, 
Yoxsa yenə “Balıq” düşüb gözündən. 
“Qoç” vurubdur - əyilibdir “Tərəzi”, 
Daşı itib, “Əqrəb” düşüb gəzündən. 
 
Dirənibdir zəmanənin əqrəbi, 
Bu tünlükdə əqrəb çalar əqrəbi. 
“Şir” itməmiş duman aldı “Əqrəb”i, 
Kəhkəşanda “Ağ yol” itdi gözümdən. 
 
“Oxatan”a tapşırmışam “Buğa”mı, 
“Oğlaq” yeyib bostanımı, bağımı. 
“Əkizlər” də yaman eşir bığını, 
Qorxurlar ki, düşə “Qız”ın gözündən. 
 
Heç görmədim ötüb keçən dolçamı, 
Seçəmmədim bu “Xərçəng”mi, “Dolça”mı? 
Ağzınadək dolduraraq dolçamı, 
Ulduz içdim kəhkəşanın gözündən... 
 
                                               01.06.1998 
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ZAMAN ÇALXALANIR BİR NƏHRƏ KİMİ 
 
Zaman çalxalanır bir nəhrə kimi, 
Yağı şora dönür, şoru görünmür. 
Ov da ov axtarır səhərə kimi, 
Ovçu tora düşür, toru görünmür. 
 
Göllər damcılanır, damla göl olur, 
Sellər yerə hopur, bulaq sel olur. 
Küllər təpələnir, təpə kül olur, 
Altında bir ovuc qoru görünmür. 
 
Qaya şəlalənin belini üzür, 
Susəpən gözündən şəlalə süzür. 
Daryada qayıqlar yelkənsiz üzür, 
Damla gəmi udur, doru görünmür... 
 
 
                                               05.06.1998 
 
 
 
 
 
SIĞINIB DÜZLƏR DÜZƏ 
 
Əyri əyridən əyri, 
Bənzəyir düzlər düzə. 
Dağlar dağlardan uca, 
Oxşayır düzlər düzə. 
 
Əldə qalmır olanlar, 
Boşalıbdır dolanlar. 
Pöhrə verir yalanlıar, 
İnanmır düzlər düzə. 
 
İpi var xanası yox, 
Sözünün hənası yox. 
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Ufacıq koması yox, 
Sığınıb düzlər düzə. 
 
Səpə ədalət payı, 
Yapa düzlük sarayı. 
Ötüşən günü, ayı, 
Tarixə düzlər düzə... 
 
                       07.06.1998 
 
 
 
 
   İTİ MİZRAB İDİM 
 
İti mizrab idim, möhkəm əl idim, 
Dönürəm ya uda, ya dəfə daha. 
Gah bir ox olurdum, gah yay olurdum, 
Dönmüşəm bir kövrək hədəfə daha. 
 
Bir tonqal çatardım buzdan, qırovdan, 
Buza don biçərdim oddan, alovdan. 
Oxum yayınmazdı əsla bir ovdan, 
Oxum ova dəymir hər dəfə daha. 
 
Şimşəyə çevrilib dağda çaxardım, 
Leysana çevrilib dağa yağardım. 
Dəryalar qoynundan sədəf yığardım, 
Dönmüşəm dəryada sədəfə daha... 
 
                                       14.06.1998 
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BİR QIRPIMLIQ ANDI ĞMÜR 
 
Bir qırpımlıq andı ömür, 
Gözlə qaşın arasında. 

         Ömür məndən möhlət umur, 
         İki daşın arasında. 
 

Yaş quruyla oda dönər, 
Su qoynunda alov dinər. 
Alışsa da tezcə sönər, 
Quru yaşın arasında. 
 
Qum içində itsə almaz, 
Şölə saçar, susub qalmaz. 
Paslı dəmir qızıl olmaz, 
Yüz qaş-daşın arasında. 
 
Dişinə tutub canını, 
Qılınc kəsmir öz qınını. 
Tac itirib ünvanını, 
Neçə başın arasında... 
 
                               18.06.1998 
 
 
 

 
 
 
                     MƏN ÖZÜMƏ PİYALƏYƏM 
 
Risalətək yazılmışam, yazılmamış risaləyəm, 
Sözüm mənlə silsilədir, mən sözümlə silsiləyəm. 

 
Sözlərimdən süzülmüşəm, sözlərimə süzülürəm, 
Sözüm mənim piyaləmdir, mən sözümə piyaləyəm. 
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Ay özünə halə gəzir, halə isə Ay axtarır, 
Həm ay mənəm öz haləmə, həm özümə mən 
haləyəm. 
 
Bir çiçəyəm, quruyaram ləçəyimə şeh qonmasa, 
Özüm qomdum ləçəyimə, həm çiçəyəm, həm 
jaləyəm. 
 
Şəlalətək çağlayıram öz qayamda, öz dərəmdə, 
Şəlaləli bir qayayam, öz qayama şəlaləyəm. 
 
Ürəyimdə vulkan coşar, ürəyim də yanar dağdır, 
Ürəyimdə bir vulkanam, ürəyimdə zəlzələyəm. 
 
Fərhadoğlu külüngünü daşa çalsa lalə bitər, 
Mən külüngəm, mən o daşam, daşda bitən o 
laləyəm... 
 
                                                                            
22.06.1998 
 

 ÜRƏYİMDƏ SARAYIM VAR 
 
Yüz göyümdə ulduzum yox, 
Bir göyümdə yüz ayım var. 
Yüz çayımda bir damlam yox, 
Bir damlamda yüz çayım var. 
 
Hər qədəhdə yüz qədəhim, 
Hər damlamda yüz sədəfim. 
Hər oxuma yüz hədəfim, 
Hər oxuma yüz yayım var. 
 
Sükut idim, haray oldum, 
Nəğmə idim laylay oldum. 
Sal-sal oldum, lay-lay oldum, 
Hər salımda yüz layım var. 
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Haray üstə sükut əkdim, 
Sükut üstə haray tikdim. 
Sükut ilə haray çəkdim, 
Yüz harayım, yüz hayım var. 
 
Qayalarla qoşa qaldı, 
Fərhadoğlu külüng çaldı. 
Ürəyimdə yuva saldı, 
Ürəyimdə sarayım var... 
 
                           09.07.1998 
 
 
XOŞ XATİRƏM XOŞ ARZUMUN MİRASI 
 
Hər diləyim düyünlənmiş bir qönçə, 
Hər qismətim diləyimin külüdür. 
Talem ləlli bir tac oldu başımda, 
Quru adım taleyimin ləlidir. 
 
Mən özümün ağsaqqalı, körpəsi, 
Mən keçmişin gələcəyə körpüsü. 
Çox qədimdir taleyimin hörgüsü, 
Qismətlərim taleyimdən uludur. 
 
Bu günümdür dünənimin balası, 
Bu günümdür sabahımın qalası. 
Xoş xatirəm xoş arzumun mirası, 
Əməllərim əqidəmin külüdür... 
 
                                      11.07.1998 
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                      SÖZ - DİL 
 
Sözlər dilin nemətidir, 
Dil də sözlərin mədəni. 
Sözlər dilin balasıdır, 
Dil anadır, dil də nənni. 
 
Dildir, dildir sözün qını, 
Dil söz oxu, söz kamanı. 
Dildir sözün dəyirmanı, 
Söz dil unu, dil söz dəni. 
 
Dil bir nərdir, söz də bir nər, 
Dil sözə zər, söz dilə zər. 
Söz süvari, dil bir yəhər, 
Dil söz atı, söz yüyəni. 
 
Söz dil şehi, söz dil gülü, 
Söz dil közü, söz dil külü. 
Dil söz xışı, dil söz vəli, 
Söz bir şumdur, söz bir zəmi. 
 
Söz dil şahı, söz baş tacı, 
Söz insanın sönməz gücü. 
Söz kainat, dil söz bürcü, 
Söz dəryadır, söz də gəmi. 
 
Fərhadoğlu sözün özü, 
Əməlində sözün izi. 
Özündən çox süvər sözü, 
Ürəyidir söz vətəni... 
 
                           15-16.07.1998 
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ÖMRÜN ŞƏLƏSİ OLAMADIM 
 
Çox bölmüşəm ayı, ili, 
Anı böləsi olmadım. 
Sirlərimi bükdüm sirrə, 
Sirri biləsi olmadım. 
 
Dumanımda gözdən itdim, 
Öz qayamda soldum-bitdim. 
Kəhərimi çapıb getdim, 
Yola gələsi olmadım. 

 
Gəncliyin xoş sözü oldum, 
Külü oldum, közü oldum. 
Mən Kərəmin özü oldum, 
Onun lələsi olmadım. 
 
Xatırlandım bircə tutum, 
Unuduldum, gah unutdum. 
Ömürdən bir şələ tutdum, 
Ömrün şələsi olmadım. 
 
Gözümə dik baxasıyam, 
Bəxtin qarçuxasıyam. 
Özümün də ağasıyam, 

                                 Nəfsin köləsi olmadım... 
 
                                                              26.07.1998 
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                   BU AYRILIQ ÇƏKİR NƏRƏ 
 
                 Ayrılıq ayrılıqdır, 
                 Bir an belə olsa da... 
 

Bu ayrılıq çəkir nərə, 
Qayıt, batsın səsi-səmri. 
O böyüsə həsrət olar, 
Qayıt, başa çatsın ömrü. 
 
Gəl ürəyin sil tərini, 
Kəs həsrətin kəndirini. 
Qala vüsal təndirini, 
Acımamış həsrət xəmri. 
 
Ayrılıq da bir naxadır, 
Dibsiz, sirli bir kahadır. 
Ömür udan əjdahadır, 
Gəl, kəsilsin onun hənri. 
 
Hicranımı qovur sacda, 
Vüsalına edim səcdə. 
İsgəndərə göndər müjdə, 
Onun sənə var nəməri... 

 
                               03.08.1998 
 
 
 
 
 

KAMANIMDA DÖNDÜM OXA 
 

Bir tarixə çevrilmişəm, 
Zaman kimi axa-axa. 
Neçə dünya ötürmüşəm, 
Aynasından baxa-baxa. 
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Qismətimə qane oldum, 
Dizlərimdə ayna oldum. 
Bir buludsuz səma oldum, 
Şimşək kimi çaxa-çaxa. 
 
Öz başımın dumanıyam, 
Öz duamın şamanıyam. 
Öz oxumun kamanıyam, 
Kamanımda döndüm oxa... 

 
                         25.09.1998 
 
 
 
 
 

XATİRƏLƏR VAXTIN KÜLÜ 
 

  Qışda alov, od olmuşam, 
  Yayda boran, şaxta, mən. 

Tikan oldum gül üstündə, 
Çiçək açdım şaxda mən. 

 
Baxışlarım ürək dili, 
Əməllərim arzu gülü. 
Xatirələr vaxtın külü, 
Köz olmuşam vaxta mən. 
 
Qara daşı dindirmişəm, 
Qartalları endirmişəm. 
Neçə şimşək söndürmüşəm, 
Elə çaxa-çaxda mən. 
 
Gözləmədim çoxu, azı, 
Yasaq etdim saxta sözü. 
Alnıma da yazdım yazı, 
Yol göstərdim baxta mən. 
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Damla idim, döndüm çaya, 
Qılçığımdan qurdum taya. 
Qaya üstdə oldum qaya, 
Zirvələndim dağda mən. 
 
Fərhadoğlu külüng vurdu, 
Qaya çapdı, salı qırdı. 
O, əlçatmaz bir tağ qurdu, 
Kərpic oldum tağda mən... 

     
                               27.10.1998 
 
 
 
 
 

BİR DOQQUZ ULDUZLU        
  KƏHKƏŞAN QURUB 
 

 
                                         Qağam (atam) Fərhad Əsgər oğlunun                       
                                                      70 illik yubileyi münasibəti ilə 

 
Hikməti hikmətlər üstdə qalanıb, 
İzləri seçilir iz arasından. 
Yəqin ki, nədənsə vergül pozulub, 
Yediylə sıfırın düz arasından. 

                       
 Təkərlər üstündə gəzib dünyanı, 

                            Təkərlər üstündə bir ömür qurub. 
Yelkəni fəth edib neçə dünyanı, 
Neçə yollar salıb, yolları yorub. 
 
Möhkəm əldə olub həmişə sükan, 
Bəxti də həmişə baxıbdır sözə. 
Gəzib ulduz-ulduz, qurub asiman, 
Ulduzlu bir dünya qurubdur bizə. 
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Əlinin qabarı silsilə dağlar, 
Ürəyi püskürən vulkan olubdur. 
Sözləri hikmətli, solmaz bir bağdır, 
Arzusu sahilsiz ümman olubdur. 
 
Kişilik məktəbi olub həyatı, 
O, körpə yaşından kişiləşibdir. 
Ömrü da olubdur həzin bayatı, 
O, həyat yolunda itiləşibdir. 
 
İllərdən zövq alıb, illəri yorub, 
Əsri xırxalayıb, dizini qırıb. 
Bir doqquz ulduzlu kəhkəşan qurub, 
Qmrün səmasına taxıbdır qağam. 
 
Həzin yelə dönər yellər əsəndə, 
Coşar yanımızdan yellər əsəndə. 
Bizdən inciyəndə, bizdən küsəndə, 
Heyfini özündən çıxıbdır qağam. 
 
Döyüşüb doluyla, yağışla, qarla, 
Bəzəyib qəlbini hikmətlə, nurla. 
Pis günün belini qırıb vüqarla, 
Gözlərinə dimdik baxıbdır qağam. 
 
...Hikməti hikmətlər üstə qalanıb, 
İzləri seçilir iz arasından. 
Yəqin ki nədənsə vergül pozulub, 
Yeddiylə sıfırın düz arasından... 
 
                                     05.12.1998 
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  OLMUŞAM 
 
 

Mən ömrümün kötüyünün, 
Pöhrəsi özüm olmuşam. 
Arzu adlı toxum səpdim,- 
Bəhrəsi özüm olmuşam. 
 
Fidan oldum, torpaq  oldum, 
Ürəyimdən işıq aldım. 
Ömürdən bir meşə saldım, 
Dəhrəsi özüm olmuşam. 
 
Hər ana ömür deyirdim, 
Ömür səpib an döyürdüm. 
Anlardan ömür əyirdim, 
Cəhrəsi özüm olmuşam. 
 
Yelə verdim samanımı, 
Bəxtə bükdüm gümanımı. 
Çalxamışam zamanımı, 
Nəhrəsi özüm olmuşam. 
 
Ömür şimşək olub çaxdı, 
Dünya pşncərəmdən baxdı. 
Zaman selə dönüb axdı, 
Dəhnəsi özüm olmuşam. 
 
Başım üstdən vaxt əsərdi, 
Yollarımı vaxt kəsərdi. 
Həyat canlı bir əsərdi, 
Səhnəsi özüm olmuşam. 
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Saxlamadıım ötən anı, 
Gözləmədim xoş zamanı. 
Mən ömrümün okeanı, 
Səhrası özüm olmuşam... 
 
                        04.03.1999 
 
 
 
MÖHTACIYAM 
                             
                 Özümə cavabım 
 
Ömür boyda zaman tapdım, 
Mən zamanın möhtacıyam. 
Anlardan bir ömür yapdım, 
Bircə anın möhtacıyam. 
 
Sevinc ilə qovdum qəmi, 
Hər arzumdan saldım zəmi. 
Həm dəryayam, həm də gəmi, 
Bir samanın möhtacıyam. 
 
Ömür oldu şirin röyam, 
Bu röyadan yoxdu doyan. 
Məni mənim kimi duyan, 
Bir insanın möhtacıyam. 
 
Üryimdə sönmür vulkan, 
Ürəyimdə yoxdu tikan. 
Ürəyim bir sonsuz məkan, 
Bir məkanın möhtacıyam... 
 
                               04.06.1999 
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İNSAN YAD ÜRƏKDƏ MƏKAN AXTARIR 
 
Axan ulduz kimi ötüşdü zaman, 
Ömür kəhkəşanda zaman axtarır. 
Zamanı xərcləyib bir ömür qurar, 
İnsan möhlət üçün bir an axtarır. 
 
Tufan səngiməsə dərya da susmaz, 
Qartal yorulmasa qayaya qonmaz. 
Dalğalar qoynunda qoca bir qəvvaz, 
Əlini atmağa saman axtarır. 
 
İnsan zaman ilə girişir cəngə, 
Zamanda da insaf yoxdu bir çəngə. 
İnsan insanlıqdan gələndə təngə, 
İnsanlar içində insan axtarır. 
 
İnsan həm dətyadır, həm də bir ada, 
Hərdən suya dönür, hərdən də oda. 
Ürəyi özünə məkan olsa da, 
İnsan yad ürəkdə məkan axtarır... 
 
                                             04.06.1999 
 
 
 
 
 
 
                             BAHA 
 
Bu gün bir bazar görmüşəm, yaş kəsəyi daşdan baha, 
Yağı şordan dəyərsizdir, şoru yağlı aşdan baha. 
Pendir təkədən qiymtli, qaz ucuzdur yumurtadan, 
Qəfəslərdə quş satılır, öz qəfəsi quşdan baha. 
 
Qın gördüm ki qılıncı yox, qılınc gördüm qına həsrət, 
Yun qoyundan baha idi, qoyun vardı yuna həsrət. 
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Tana vardı qulaq gəzir, qulaq vardı tana həsrət, 
Qaş var üzükdən bahalı, üzük də var qaşdan baha. 
 
Koramallar qanad satır, simurq quşu gəzir lələk, 
İblislərə yük daşıyır, qulluq edir neçə mələk. 
Bir kəsəyən hər fənd ilə gəlir neçə filə kələk, 
Bayquş bülbül qiymətinə, sərçə qızıl quşdan baha. 
 
Müştük bəyənmir dodağı, qələm divara xətt çəkir, 
Aqil kitab sorağında, nadan kitaba tum bükür. 
Çömçə qaşıqlıq edir, çömçəlik edir kəfgir, 
Papaq var ki başmaq silir, başmaq var ki başdan baha. 
 
İsgəndərin əl-ayağı üzülübdür göydən-yerdən, 
Baha gedir eşşək atdan, baha gedir köşək nərdən. 
Məhək daşı seçə bilmir saxta zəri əsl zərdən, 
Qızıl diş dişdən qiymətli, sürmə gözdən, qaşdan baha... 

 
                                                                  17.06.1999 
 
 
 
 
 
 ÇİNAR VÜQARA YARAŞIR 
 
                                    Vüqarımın Çinarına 
 
Sən hələ fidansan  - çinar fidanı, 
Bənzərən bir körpə çinara, Çinar. 
Qoy kölgən bürüsün bütün cahanı, 
Azman bir çinar ol, çinar, a Çinar. 
 
Atan da, anan da çinara bənzər, 
Sənin əzəmətin dillərdə gəzər. 
Tufana da dözər, selə də dözər, 
Əgər söykənərsə çinara çinar. 
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Atanla, ananla verib baş-başa, 
Səadətlə yaşa, vüqarla yaşa. 
Çinar ömrü yaşa, vüqarla yaşa, 
Vüqar ol vüqarım Vüqara, Çinar!.. 
 
                                        21.06.1999 
 
 
 
 
 
A DAŞ ÇEVİRƏNLƏR, DAŞ ÇEVİRMƏYİN 
 
Bu göydən bir durna qatarı keçir, 
A daş çevirənlər, daş çevirməyin. 
Qatarlar pozular, səflər dağılar, 
A daş çevirənlər, daş çevirməyin. 
 
Bəlkə yuvası var bir uzaq eldə, 
Bəlkə əksi qalıb durnalı göldə. 
Bircə daş görsəniz çəməndə, çöldə, 
A daş çevirənlər, daş çevirməyin. 
 
Bu uzaq yollara lələkmi dözər, 
Bu uzaq həsrətə diləkmi dözər? 
Bir qatar pozmağa ürəkmi dözər?- 
A daş çevirənlər, daş çevirməyin. 
 
Çevirsəniz göydə cığırlar sınar, 
Göylərin əlində təsbehi donar. 
Çevirsəniz sizi daşlar da qınar, 
A daş çevirənlər, daş çevirməyin. 
 
Gör necə yaraşır göyün üzünə, 
Çevirsən pisliyin qalar özünə. 
Baxmayın bu dəfə qəlbin sözünə, 
A daş çevirənlər, daş çevirməyin. 
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Qatarlar pozulsa sönər arzular, 
Qatarlar posulsa ömür pozular. 
İnsanın əməli ömrə yazılar, 
A daş çevirənlər, daş çevirməyin. 
 
Bir daş çevirsəniz ümid laxlayar, 
Hər quşun qəlbində nifrət çağlayar. 
Yuvalarda neçə bala ağlayar, 
A daş çevirənlər, daş çevirməyin, 
A daş çevirənlər, daş çevirməyin!.. 
 

18.07.1999 
 
 

 
ASİMAN       
 

Asiman – bir güllü dünya, 
Asiman – bir asimandır. 
Özü körpə bir günəşdir, 
Ziyası bir asimandır... 
                   əmim nəvəsi Asimana 

 
Gülsən, çiçəksən, 

Asiman. 
Körpə məlksən, 

Asiman. 
 
Ömrün yazısan, 
Sönməz arzusan. 
Dan ulduzusan, 

Asiman. 
 
 
Şirin röyasan, 
Coşğun dəryasan. 
Sən bir dünyasan, 

Asiman. 
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Bulaqsan, çaysan, 
Üfüqdə Aysan. 
Günəşə taysan, 

Asiman. 
 
Sən göysən, yersən, 
İncisən, dürsən. 
Nura bənzərsən, 

Asiman. 
 
Bir kəhkəşansan, 
Güllü cahansan. 
Sən asimansan, 

Asiman. 
 
Gülsən, çiçəksən, 

Asiman. 
Körpə mələksən, 

Asiman!.. 
 

 
 
 
 
ZƏR DƏ QOŞA OLANDA 
 
Karvan aşar dağları,  
Nər də qoşa olanda. 
Bir qoşuna qabaqdır, 
Ər də qoşa olanda. 
 
İki bəxt var hərədə, 
Qonar xeyrə, şərə də. 
Zər deyərlər zərə də, 
Zər də qoşa olanda. 
 
Əkizdir yaxşı-yaman, 
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Qardaşdır insan-zaman. 
Daş üyüdər dəyirman, 
Pər də qoşa olanda... 
 
                     14.08.1999 
 
 
 
 
                    GƏLƏR 
 
Birbaşa söyləyər aqillər sözü, 
Nadanlar danışar, çox gendən gələr. 
Qəlblərə süzülər aqillər sözü, 
Aqilə aqillik, bil, gendən gələr. 
 
Şimşək dağlasa da tutmaz dağ çayı, 
Sığallayar dağlar çayı, dağ, çayı. 
Daralanda dağ oynadar dağ çayı, 
Qoca səyyah çirmənib gendən gələr. 
 
Rahat olmaz hər zaman hər kəsə yol, 
Rahat olmaz hər zaman hər kəsə yol. 
“Karvanqıran” göstərsə də kəsə yol, 
Əsil sarban dolanar gendən gələr... 
 
                                         20.08.1999 
 
 
 
   İNSAN – ZAMAN 
 
Zaman insan zəmisidir, 
İnsan zamanın vəlidir. 
İnsan zaman gəmisidir, 
Zaman insanın selidir. 
 
Zaman ürəkdə dəryadır, 
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Şirin arzu, xoş röyadır. 
Zaman insanı oyadır, 
İnsan zamanın dilidir. 
 
Arzudan doğar xatirə, 
Sığışmayır göyə-yerə. 
Bir dünya yaşadır hərə, 
İnsan bir arzu gölüdür. 
 
Vaxt itirər, ömür tapar, 
Özündən də uçub qopar. 
Zamandan bir tarix yapar, 
İnsan zamandan uludur. 
 
İnasan zamanın tacıdır, 
İnsan zamandan ucadır. 
Zaman ömür ağacıdır, 
İnsan zamanın gülüdür. 
 
İnsan zamanın özüdür, 
İnsan zamanın izidir. 
İnsan zamanın közüdür, 
Zaman da insan külüdür. 
 
İnsan zamanın nübarı, 
İnsan zamanın vüqarı. 
İnsan zamanın memarı, 
İnsan zaman heykəlidir... 
 
                      19-21.03.2000 
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DAĞ BİLMİŞİK TƏPƏMİZİ 
 
Dağ bilmişik təpəmizi, 
Kaş təpəmiz dağlanaydı. 
Dağ bilmişik təpəmizi, 
Kaş təpəmiz dağlanaydı. 
 
Hər doğru söz girməz dona, 
Saxta sözlər dildə dona. 
Söz qalmaya dona-dona, 
Sözlərimiz dağlanaydı. 
 
At sanaraq çapdıq qaya, 
Atımızı çapdıq Aya. 
Fərhadoğlu çapdı qaya, 
Dağlarımaız tağlanaydı... 
                                              17.01.2001 
 
             QALMADI 
                           “Kərəmi” çalınır 
 
“Kərəmi” üstündə çaxdı şimşəklər, 
Qar aldı gədiyi, yol da qalmadı. 
Kərəm naləsindən, Əsli ahından, 
Əriyib töküldü, sal da qalmadı. 
 
Köçə yetişirdi köçüm az qala, 
Bir tərəf sıldırım, bir tərəf qala. 
Qayadan-qayaya çapdım dördnala, 
Atın dırnağında nal da qalmadı. 
 
Qar yağıb yoluma-izimə doldu, 
Kərəm biyabanda lələsiz qaldı. 
Mənimki Kərəmə muştuluq oldu, 
Daha İsgəndərdə hal da qalmadı... 
 
                                  03.03.2001 
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                 KÜSÜBDÜR 
 
               Saat zərgəri dostum Yunisə 
 
Dəqiqələr əsr oldu, 
Saatım məndən küsübdür. 
Çən dərəyə axıb doldu, 
Bulaqlar çəndən küsübdür. 
 
Zaman üstə zaman yağır, 
Zaman seldən iti axır. 
Qəm sevincdən qanad taxır, 
Sevinclər qəmdən küsübdür. 
 
Həftələr, aylar illəndi, 
İllər gileylə dilləndi. 
Saçlara da dən ələndi. 
Güzgülər dəndən küsübdür. 
 
Güldən küsüb-barışıbdır, 
Arı bala daraşıbdır. 
Dənə sürmə qarışıbdır, 
Dəyirman dəndən küsübdür. 
 
Ötən ildən xəstə yatır, 
Addımını əyri atır. 
Yəqin sənə də naz satır, 
Saatım səndən küsübdür... 
 
                                14.04.2001 
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DÖNƏK ÖZÜMÜZ OLAQ... 
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     ÇƏKİRƏM 
 
 
Yüküm daim sevinc olmur, 
Arabir qəm də çəkirəm. 
Qəmlənəndə sevinirəm, 
Sevinci qəmdə çəkirəm. 
 
Tale pozur çəkdiyini, 
Ömür yığır tökdüyünü. 
Arzum zildə çəkdiyini, 
Mən enib bəmdə şəkirəm. 
 
Qəm də sevincdir gözümdə, 
Elə sevincəm özüm də. 
Gah qəmdən doyar gözüm də, 
Gah qəmi kəm də çəkirəm. 
 
Sevinəndə mən oluram, 
Özümə həmdəm oluram. 
Hərdən qəmdən dəm oluram, 
Mən qəmi dəm də çəkirəm. 
 
 
Sevinclərim aşır başdan, 
Qəmim yenə çıxır daşdan. 
Nəmlənəndə gözüm yaşdan, 
Mən qəmi nəm də çəkirəm. 
 
 
Sevincim gül açır qəmdə, 
Qəmlərim solur sinəmdə. 
İtirib səmtini qəm də, 
Onu mən səmtə çəkirəm. 
 
 
Fərhadoğlu çıxmaz dönük, 
Qəm olsa da bölük-bölük. 
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Olmuşam ömrümə bir yük, 
Ömrümü həm də çəkirəm... 
 
                                  15.04.2001 
 
 
 
 
   SƏFİKÜRDÜM 
 
Goranboyda var bir yurdum,- 
Oğuz yurdum, Səfikürdüm. 
 
Qəhrəmanlar qalasıdır, 
Müdriklərin anasıdır. 
Dədə Qorqud binasıdır, 
Oğuz yurdum, Səfikürdüm. 
 
Vüqarı bir dağa bənzər, 
Şan-şöhrəti ellər gəzər. 
İgidləri eli bəzər, 
Oğuz yurdum, Səfikürdüm. 
 
Gözəlləri Banuçiçək, 
İgidləri Bamsı Beyrək. 
Körpələri çiçək-çiçək, 
Oğuz yurdum, Səfikürdüm. 
 
İnsanları vəfalıdır, 
O, saf yurddur, səfalıdır. 
Saf sulu, saf havalıdır, 
Oğuz yurdum, Səfikürdüm. 
 
Goranboyda var bir yurdun,- 
Oğuz yurdum, Səfikürdüm, 
Oğuz yurdum, Səfikürdüm!.. 
 
                                23.11.2001 
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                     OLSA 
 
Kətan ipək olmaz, bez atlaz olmaz, 
Atlazdan köbəsi, yeləni olsa. 
Daşdan yaqut olmaz, kəsəkdən almaz, 
Yüz cila vuranı, dələni olsa. 
 
Bir kəlama dəyməz səs-küy, hay-haray, 
Məhəbbət olmasa zindandır saray. 
Qonaqlı ev olmaz yüz karvansaray, 
Gündə min gedəni, gələni olsa. 
 
Xəbislik ürəyə salmasa kölgə, 
Bir nura dönərdi bu dünya bəlkə. 
Bir düymə üstündə dağılar ölkə, 
Çəkib hər tərəfə böləni olsa... 
 
                                  26.11.2001 
 
 
 
 
 
 
          İNSAN İLİ 
 
Sabah zaman yapacaq, 
İnsan zaman üstündə. 
Sabah təhvil olacaq, 
İl də insan üstündə. 
 
Günəş üzüb keçəcək, 
Sabah insan bürcünə. 
Kainat baş əyəcək, 
İnsanlığın gücünə. 
 
Deyirlər dükanlarda, 
Əza da satılacaq. 
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Ayaqdan iti gedən,  
Əsa da satılacaq. 
 
Beş-on burun alacaq,  
Zövqünə uyğun hərə. 
Ürək də tapılacaq, 
Ciblərdə üç-dörd cürə. 
 
Gündə bir qeyrət taxmaq, 
Deyirlər dəb olacaq. 
Namus sabah-birigün, 
Ən ucuz həb olacaq. 
 
Yüz ürəyə sığacaq, 
Bir süni ürək odu. 
İnsf da buraxacaq  
Süni ürək zavodu. 
 
Vicdanı alan olmaz,  
Yəqin su qiymətinə. 
Zaman öz insanını,  
Salır yaman çətinə... 
 
              31.12.2001 
 
 
 
 
 
        KİŞİ OL 
 
Mey kişi xorəyidir, 
Kişilər şərab içər. 
Əsl kişilər isə, 
Şərabsız da keçinər. 
 
Qəlyan kişi sirdaşı, 
Tütün kişi gülüdür. 
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Lakin əsl kişinin,  
Sirdaşı öz könlüdür. 
 
Çoxlu qadın qonsa da 
Bir kişinin adına,- 
Əsl kişi könlünü, 
Verər bircə qadına. 
 
Kişi qumar oynayar,  
Kişilər yeyib-içər. 
Əsl kişi dünyadan  
Bir təmiz adla köçər. 
 
Bilirsənmi çətindir, 
Kişilik adamlıqdan. 
Salır çox vaxt özünü, 
Kişilər adamlıqdan. 
 
...Ya adam ol, ya kişi, 
Ya da kişi-adam ol. 
Kişi ola bilməsən, 
Onda, kişi, adam ol. 
Əsl kişi olmasan,  
Onda, əşşi, adam ol!.. 
 
                                04.02.2002 
 
 
 
 
 
 
SU ALTINDA SIRA DAĞAM 
 
Gözlərin cüt qara dəniz, 
Sahilində bir mayağam. 
Kirpiklərin avarımdır, 
Mən yelkənsiz tək qayıam. 
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Gözlərində çimən ayam, 
Gözlərinə axan çayam. 
Suya həsrər bir səhrayam, 
Su altında sıra dağam. 
 
Sevinc yüklü qəmli neyəm, 
Həm quzeyəm, həm güneyəm. 
Çırağına pərvanəyəm, 
Pərvanəli bir çırağam. 
 
İçdim qızlar bulağından, 
Keçdim ömrün qışlağından. 
Çıxmışam div qulağından,  
Hamı yatıb mən oyağam. 
 
Zaman bizə sərvət oldu, 
Aramızda sərhəd oldu. 
Fərhadoğlu Fərhad oldu, 
Mən külüngəm, mən də dağam... 
 
                                      09.10.2002 
 
 
 
 
MƏN ÖZÜM ÖZÜMÜN SINAĞINDAYAM 
 
Bilmirəm ovçuyam, bilmirəm ovam, 
Mən özüm özümün caynağımdayam. 
Özümün əlimdə özüm girovam, 
Xilaskar özümün sorağındayam. 
 
Özüm öz belimdə ağır şələyəm, 
Özüm bir Kərəməm, özüm Lələyəm. 
Özüm ələnmişəm, özüm ələyəm, 
Özüm də özümün saxnağımdayam. 
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Özüm nəğmə olub axdım dilimə, 
Özüm bərəkət tək qondum əlimə. 
Özüm qiymət qoudum öz əməlimə, 
Mən özüm özümün sınağındayam... 
  
                                          14.11.2002 
 
                 ZAMAN 
 
İnsan ayranıdın, insan yağıdır, 
Ömür çatmasında nəhrədir zaman. 
İnsanda əyrildi, insan əyirdi, 
Ömür dükcəsində cəhrədir zaman. 
 
Zəhərdir bir çimdik, baldır bir pətək, 
Bir dəli imkandır insana yetik. 
Üstündə pöhrələr doğranan kötük, 
Kötükdə doğranan pöhrədir zaman. 
 
Axan ulduz kimi axar, ötüşər, 
Qovuşub şimşəyə çaxar, ötüşər. 
Doğrayar, doğranar, yaxar, ötüşər, 
Alovdur, qılıncdır, dəhrədir zaman... 
 
                                         08.03.2003 
 
 
 
 
DAĞ ELƏMƏ HƏR SÖZÜ 
 
                         Ağlamadır, qara-qura salmayın... 
                                                           Əjdər Ol. 
Bax, köçür ürəyimə, 
Qaralama ürəyi. 
Bax, köçür ürəyimə, 
Qaralama ürəyi. 
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Ağlat, san, ağlamadı. 
Ağlatsan, ağlamadı. 
Ağlatsan ağlamadı, 
Qaralama ürəyi. 
 
Dağ eləmə hər sözü,  
Dağ eləmə hər sözü. 
Dağ eləmə hər sözü, 
Qaralama ürəyi... 
    
                     11.03.2003 
 
 
     TÖKÜLDÜ 
 
Ürəyinin pətəyindən, 
Ürəyimə bal töküldü. 
Arzu ürək meyvəsidir, 
Yollarına kal töküldü. 
 
Bəla oldu ürək başa, 
Mum söylədi qara daşa. 
Çathaçatda cıdır bağşa, 
Ürəyimdən nal töküldü. 
 
Fərhad küsüb öz ovundan, 
Tutub qəlbin cilovundan. 
Ürəyimin alovundan, 
Qaya sındı, sal töküldü... 
 
                           11.04.2003 
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MEHVƏRİMDƏ GÖRÜNMÜŞƏM 
 
Dönüb təzə şad xəbərə, 
Bir qulağa sığınmışam. 
Uçub dəniz sinəsindən 
Bir bulağa sığınmışam. 
 
Hər arzuma övlad idim, 
Bir zərrəcə ümüd idim. 
Bircə əlçim bulud idim, 
Bir tuluğa sığınmışam. 
 
Mehvərimdə görünmüşəm, 
Öz qübbəmə dirənmişəm. 
Sehrə, sirrə bürünmüşəm,  
Bir dodağa sığınmışan... 
 
                                11.04.2003 
 
 
 
 
 
 
     BALIQ BALA 
 
Dəryalara şərbət axır, 
Dönüb burda balıq bala. 
Yol göstərir atasına, 
Dəryalarda balıq bala. 
  
Hər kədərim bir kötəkdir, 
Sevincim ətək-ətəkdir. 
Bu dünya bizə pətəkdir, 
Biz arıyıq, balıq, bala. 
 
Göllər sənə gəlməsin dar, 
Ümmanlara etmə güzar. 
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Ümmanlarda naxalar var, 
Akula var, balıq bala... 
 
                                 13.04.2003 
 
 
O BELDƏ KƏMƏR DURMAZ 
 
Qaşların qəmərimdir, 
Qolların kəmərimdir. 
Sənin dəniz gözlərin, 
Mənim cüt nəmərimdir. 
 
Göldə qəmər oynayar, 
Beldə kəmər oynayır. 
Bu gecə neçə gözəl, 
Əldə nəmər oynayır. 
 
Göylərdən qəmər gəldi, 
Bellərdə kəmər gəldi. 
O qara dəniz gözlüm, 
Əlində nəmər gəldi. 
 
Göylərdə qəmər durmaz, 
Əllərdə nəmər durmaz. 
Keçib neçə üzükdən, 
O beldə kəmər durmaz... 
 
                         13.04.2003 
 
 
 
VİCDAN ƏLƏYƏ BƏNZƏYİR 
 
Alovlu-odlu kəlmələr, 
Küyə, kələyə bənzəyir. 
Açılmış ürək qapısı, 
Tora, tələyə bənzəyir. 
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Ürək var, qışa oxşayır, 
Ürək var, quşa oxşayır. 
Ürək var, daşa oxşayır, 
Daş var, ürəyə bənzəyir. 
 
Məkan sığışmır zamana, 
Zaman möhlətdir insana. 
İnsan bəzəkdir məkana, 
İnsan mələyə bənzəyir. 
 
Axırıq zaman selində, 
Qalmışıq ömrün əlində. 
İnsanlıq insan belində, 
Ağır şələyə bənzəyir. 
 
Sevinc ürəyin donudur, 
İnsan qəmi tez unudur. 
Əməl insanın unudur, 
Vicdan ələyə bənzəyir... 
 
                               15.04.2003 
 
 
 
 
DAHA ÖMÜR XƏZƏLİYƏM 
 
Xərcləmişəm ömrü-günü, 
İndi quru təsəlliyəm. 
Tapmaq olmur ötənləri, 
Gərək ömrü çözələyəm. 
 
Sabahıma gələcəyəm, 
Dünənimə dönəcəyəm. 
Keçmişimə gələcəyəm, 
Gələcəyin əzəliyəm. 
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Səhra idim, karvan idim, 
Öz ömrümə sarban idim. 
Mən ömrümə bağban idim, 
Daha ömür xəzəliyəm... 
  
                          17.04.2003 
 
 
 
 
MƏN GƏZİRƏM BİR GİRƏVƏ 
 
Sənin qadanı almağa, 
Mən gəzirəm bir girəvə. 
Süvar olub ürəyimə, 
Sürürəm sizin tərəfə. 
 
Səadətin binasını, 
Sözlərinin xınasını, 
Hər baxışın mənasını, 
Yozuram gündə min dəfə. 
 
Hərə getdi öz işinə, 
Vurdum dünyanı dişimə. 
Sındırıb sirli şişəni, 
Dov gəlmişəm neçə divə... 
 
                           18.04.2003 
 
 
ALNIMDA BİR SƏTİR YAZI GƏZİRƏM 
 
Özüm, 
           özüm ilə höcətləşirəm, 
Çoxdandır özümdən razı gəzirəm. 
Ürək bir şey umur, dil bir söz deyir, 
 
Mən bir ədalətli qazı gəzirəm. 
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Mizraba qoşulub sızıldayır tar, 
Mizrab toxunmasa o, min il susar. 
Hər sazın öz dili, öz mizrabı var, 
Mizrabıma düşən sazı gəzirəm. 
 
Yenə neçə-neçə fərman buyurub, 
Yenə də xəyalım qından sıyrılıb. 
Görəsən hecaya düzmü ayrılıb? –  
Alnımda bir sətir yazı gəzirəm... 
 
                                20.04. 2003 
 
 
LEYSAN KİMİ YAĞIR ÖMÜR 
 
Leysan kimi yağır ömür, 
Yığılsa da zərrə-zərrə. 
Yoxuşunda köhnə şələm, 
Ağırlaşdı birdən-birə. 
 
İnsan zamandan borc aldı, 
Bir ömürlük qonaq qaldı. 
Sabah dönüb dünən oldu, 
Bu gün də büründü sirrə. 
 
Taleyə “dönük” dedilər, 
Haqqa “ağır yük” dedilər. 
Bəzən tirə “tük” dedilər, 
Bəzən “tük” dedilər tirə. 
 
Ayırdım sözdən sözümü, 
Seçdim min izdən izimi. 
Mən özüm ilə özümü, 
Barışdırdım neçə kərə... 
 
                              20.04.2003 
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BİR ÖMÜR SUSASI OLDUM 
 
Mən hər sözün tamahkarı, 
Sözün də qısası oldum. 
Söz önündə bəndə kimi, 
Dilimi qısası oldum. 
 
Özüm – özümün köməyi, 
Sözüm – sözümün köynəyi. 
Gözümün nurlu eynəyi, 
Əlimin əsası oldum. 
 
Bircə zərrə olsa suçum, 
Sızıldaram için-için. 
Bircə sözü demək üçün, 
Bir ömür susası oldum. 
 
Nəfsimin canlı çevrəsi, 
Ömrümün qarlı zirvəsi. 
Xoş niyyətin bünövrəsi, 
Özülü, əsası oldum. 
 
Sözümdür dilimin barı, 
Dilimdir ürək açarı. 
Dözümümün cilovdarı, 
Səbrimin kasası oldum... 
 
                       20. 04. 2003 
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MƏN BİR SƏBR KASASIYAM 
 
Cilalanmış bir almazam, 
Daş toxunsa kəsəsiyəm. 
Qəlblərə yol məndən keçir, 
Mən yolların kəsəsiyəm. 
 
Barışmışam özüm ilə, 
Yaşayıram dözüm ilə. 
Qurdum otlar quzum ilə, 
Mən ədalət kisəsiyəm. 
 
Müşkülləri açar səbrim, 
Əzabları biçər səbrim. 
Dəryaları içər səbrim, 
Mən bir səbr kasasıyam... 
 
                                 21.04.2003 
 
 
 
 
 
 
YALANÇI ÇIRAQLAR YALANDAN YANIR 
 
Yalan danışmağa alışıb dünya, 
Doğru məqamında yalan dayanır. 
Saxta piltə ilə, saxta yağ ilə, 
Yalançı çıraqlar yalandan yanır. 
 
Yağışsız şimşəklər yalandan çaxır, 
Buludsuz yağışlar yalandan yağır. 
Mənsəbsiz bulaqlar yalandan axır, 
Doğrular şütüyür, yalan dayanır. 
 
Əsl həqiqətdən yalan uğurlu, 
Yalan, həqiqətdən min qat qürurlu. 
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Yalanın şöləsi doğrudan nurlu, 
Yalan tonqalında yalan da yanır. 
 
Saxta zirvələrə qonar saxta qar, 
Saxta günəşlər var, saxta aylar var. 
Saxta səmalarda ulduzlar yanar, 
Dünyada nə yanır yalandan yanır. 
 
Yalanın nərəsi doğrudan uca, 
Doğrunun yalandan özü balaca. 
Gəlməz tərəziyə, gəlməz qulaca, 
Doğrudan ucada yalan dayanır. 
 
Körpələr yalana yaman öyrənir, 
Saxta əmziklərdən saxta süd əmir. 
Yalan təndirində odlanır ömür, 
Neçə həqiqətlər yalanda yanır... 
 
                                   22. 04. 2003 
 
 
 
 
 
YERİNİ BİLDİRDİ ÜRƏYİM BU GÜN 
 
Yerini bildirdi ürəyim bu gün, 
Sinəm zəlzələli şəhərə döndü. 
Ürək içəridən döydü qapımı, 
Sanki ordularım zəfərdən döndü. 
 
Elə bil səmamda şimşəklər çaxdı, 
Elə bil zirvəmdən lavalar axdı. 
İgidlər köksümdə cıdıra çıxdı, 
Ürəyim nallanmış kəhərə döndü. 
 
...Birdən ürəyimdə sevic doğuldu, 
Sevinc ümmanında kədər doğuldu. 
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Qəmlərin koması uçdu, dağıldı, 
Kədərin şəkəri zəhərə döndü... 
 
                                      28.04.2003 
 
 
 
İNSAN ZAMANININ ƏKİZ QARDAŞI 
 
Zaman ömürlərin qoca dərzisi, 
İnsan öz qayçısı, ülgüsü olur. 
İnsan zamanının əkiz qardaşı, 
Heykəli, surəti, kölgəsi olur. 
 
Zaman zəmisində insan bir dəndir, 
Zaman ona təndir, zamana təndir. 
Özü vətəndaşdır, özü vətəndir, 
Özü də özünün ölkəsi olur. 
 
İnsanın zamanla çoxdur qərəzi, 
Zamana keçibdir insan mərəzi. 
Vicdan insanlığa, haqqa tərəzi, 
Yaxşılı, yamanlı bölgüsü olur... 
 
                                       29. 04. 2003 
 
 
  DAŞIDIM 
 
Bu gecə döndüm karvana, 
Qaranı ağa daşıdım. 
Sürüdüm dağı arana, 
Aranı dağa daşıdım. 
  
Nəğmə payladım dillərə, 
Ətir yetirdim güllərə. 
Çayları çəkdim göllərə, 
Gölü bulağa daşıdım. 



 89 

 
Sözlərimi yaraq etdim, 
Ürəyimi çarıq etdim. 
İsgəndəri çıraq etdim,  
Nuru çırağa daşıdım... 
  
                               03. 05. 2003 
 
BİÇİLDİ ÖMÜR ƏQRƏBLƏ 
 
Səmalarda gəzdim bürc-bürc, 
Əqrəbim yatdı “Əqrəb”də. 
Əqrəblər zaman qayçısı, 
Biçildi ömür əqrəbdə. 
 
Açılmayıb, dondu zaman, 
Bir zirehli dondu zaman. 
Zaman-zaman dondu zaman, 
Sayır yerində əqrəb də. 
 
İnsandır zamana bala, 
İnsandır zamana bəla. 
Zəhərini qatıb bala, 
Daha bal satır əqrəb də... 
 
                          10. 05. 2003 
 
 
 
 
 
GÖYƏ UÇUB BİR GÖY OLDUM 
 
Bircə əlçim bulud idim, 
Yayılaraq bir göy oldum. 
Bir kiçicik zərrə idim, 
Mən yer oldum, mən göy oldum. 
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Əməlimin mizanıyam, 
Mən bir sevinc ozanıyam. 
Öz ömrümün xəzanıyam, 
Yaşıllaşdım, gömgöy oldum. 
 
Ürək sevinc talasıdır, 
Sevinc ürək balasıdır. 
Sinəm bir sirr qalasıdır, 
Söz satmağa mən göy oldum... 
 
                                    11. 05.2003 
 
 
 
 
 
YAŞAYIRAM ÖZ DİBİMDƏ 
 
Dalğalarım qalxır şahə, 
Yaşayıram öz dibimdə. 
Öz dəryamın sahiliyəm, 
Bir dəryadır öz dibim də. 
 
Zəlzələyəm, bir ocağam, 
Zərrə idim bir ocağam. 
Şölə saçan bir ocağam, 
Qalaqlanıb köz dibimdə. 
 
Çınqılım var dağdan ağır, 
Yamacımdan lavam axır. 
Öz zirvəmdə şimşək çaxır, 
Bir zirvədir öz dibim də... 
   
                           11. 05. 2003 
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ÖZÜM ŞAHMAT XANASIYAM 
 
Mən xəyallar sərkərdəsi, 
Arzuların mənasıyam. 
Əksim düşüb əməlimə, 
Əməlimin aynasıyam. 
 
Uçub qonmuşam dilimə, 
Çiçəklədim kəlmə-kəlmə. 
Toxunmuşam ilmə-ilmə, 
Mən əməllər xanasıyam. 
 
Fərhadoğlu bir Fərhaddır, 
Zaman şahə qalxan atdır. 
Ömür yolum bir şahmatdır, 
Özüm şahmat xanasıyam... 
 
                                11. 05.2003 
 
 
 
 
QUŞ LƏLƏKDƏN UCUZDUR 
 
                          ...Qəfəslərdə quş satılır, 
                          Öz qəfəsi quşdan baha... 
 
Xoş arzular, xoş xəyallar, 
Küydən-kələkdən ucuzdur. 
Əməl, dilək nemətidir, 
Əməl diləkdən ucuzdur. 
 
Zirvə təpədən aşağı, 
Azıb çırağın işığı. 
Lələk quşun yaraşığı, 
Quş da lələkdən ucuzdur. 
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İnsana yuvadır məkan, 
İnsanı yaradıb zaman. 
Mələyi yaradıb insan, 
İnsan mələkdən ucuzdur. 
 
Ölüm var, həyatdan baha, 
Həyat var, bürünüb aha. 
Bilmirəm nə deyim daha, 
Kəfən bələkdən ucuzdur. 
 
Fərhadoğlu sözün barı, 
Özüdür sözün memarı. 
Şəkərə dadanıb arı, 
Arı pətəkdən ucuzdur... 
 
                            15.05.2003 
 
 
 
 
 
  TANIMIR 
 
Atom ilə yanır çraq, 
Piltəni, yağı tanımır. 
Pərvanə uyub lampaya, 
Daha çırağı tanımır. 
 
Arılar şəkərə uyub, 
Deyirlər çiçəkdən doyub. 
Çürük diş qızıl tac qoyub, 
Dili, dodağı tanımır. 
 
İnsana da vermir imkan, 
Selə dönüb axır zaman. 
Ürək kimi coşur ümman, 
Çayı, bulağı tanımar. 
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Yelkəni tanımır gəmi, 
Dəyirman tanımır dəni. 
Maşınla biçilir zəmi, 
Çini, orağı tanımır. 
 
Arx genəlir, çay daralır, 
Yarpaqlar yazda saralır. 
Gah ağarır, gah qaralır, 
“Saqqal darağı tanımır”. 
 
Kağız gül gülür güldana, 
Balıqlar sığmır ümmüna. 
Daha uyub “dikdabana”, 
Ayaq çarığı tanımır. 
 
Külüngü tanımır qaya, 
Qar zirvədə qalmır yaya. 
Qaşa-gözə çəkir boya, 
Qələm varağı tanımır... 
 
                         18. 05. 2003 
 
 
 
 
 
A YOL, SƏNƏ YAXŞI YOL 
 
A yol, məni yola sal, 
A yol, sənə yaxşı yol. 
 
Qırağında çınqılınam,  
A yol, məni yola sal, 
A yol, sənə yaxşı yol. 
Səndən qopan cığırınam, 
A yol, məni yola sal, 
A yol, sənə yaxşı yol. 
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Sənin cığır budağınam,  
Sənin canlı çırağınam. 
Sənə səndən də yaxınam, 
A yol, məni yola sal, 
A yol, sənə yaxşı yol. 
 
 
Yorğunluğa olum qənim, 
Yoxuş qalxım, eniş enim. 
Dördyolunda daşa dönüm, 
A yol, məni yola sal, 
A yol, sənə yaxşı yol. 
 
 
Ayaq açan körpən ollam, 
Sənin cığır pöhrən ollam. 
Dərələrdə körpün ollam, 
A yol, məni yola sal, 
A yol, sənə yaxşı yol. 
 
 
Sənin yeni ünvanınam, 
Uzaq elli karvanınam. 
Azmış, qərib mehmanınam, 
A yol, məni yola sal, 
A yol, sənə yaxşı yol. 
 
 
 
Sinən üstdə izin olum, 
Sənin alın yazın olum. 
Dönüb sənin özün olum, 
A yol, məni yola sal, 
A yol, sənə yaxşı yol. 
 
 
Sahilində tək ağacam, 
Yolçun çatan bir ocağam. 
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Xeyir-duana möhtacam, 
A yol, məni yola sal, 
A yol, sənə yaxşı yol... 
 
                             29. 05. 2003 
 
 
 
 
ZƏNNƏ NECƏ İNANIM MƏN 
 
Qonur saça on beş yaşda,  
Dənə necə inanım mən. 
Hopur dərəyə-təpəyə, 
Çənə necə inanım mən?! 
 
Özün canlı bir tilovsan, 
Öz əlində bir girovsan. 
Gah alovsan, gah qırovsan, 
Sənə necə inanım mən?! 
 
Dağ bilmişəm hər təpəni, 
Dost sanmışam hər yetəni. 
Zənnim də aldadır məni, 
Zənnə necə inanım mən?! 
 
                            20. 06. 2003 
 
 
 
 
ÇƏN DƏ HƏMİN ÇƏN DEYİL 
 
Nə çin görüb, nə də xırman, 
Dən də həmin dən deyil. 
Vaxtsız qonur saç-saqqala, 
Dən də həmin dən deyil. 
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Dolaşır dağı-aranı, 
Gizlədir ağı-qaranı. 
Hərdən də qatır aranı, 
Çən də həmin çən deyil. 
 
Salır ürəyi tələyə, 
Cini bənzədir mələyə. 
Aldanır küyə-kələyə, 
Zənn də həmin zənn deyil... 
 
                           21. 06. 2003 
 
 
 
 
 
BİR AN DAYANAQ GEDƏK 
 
Gəl dönək bizli günlərə, 
Özümüzə qonaq gedək. 
Uçub qopaq özümüzdən, 
Özümüzə qonaq, gedək. 
 
Yenə içək odumuzu, 
Damaqlayaq dadımızı. 
Bir də gəl öz adımızı, 
Bircə anda anaq, gedək. 
 
Gəl, dönək özümüz olaq, 
Gəl, enək özümüz olaq. 
Gəl, sönək özümüz olaq, 
Özümüzdə yanaq, gedək. 
 
Özümüz düşək sorağa, 
Özümüz dönək çırağa. 
Özümüzü axtarmağa, 
Özümüzü tapaq, gedək. 
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Gedək gəzək bizi biz də, 
Gedək tapaq bizi bizdə. 
Dincələk öz dibimizdə,  
Bir an dayanaq, gedək,- 
Bir hovur duraq, gedək... 
  
                         14. 09. 2003 
 
 
 
GEDƏK ÖZÜMÜZ TƏRƏFƏ 
 
Şirə çəkək sözümüzdən, 
Uçaq özümüz tərəfə. 
Daha qopaq özümüzdən, 
Enək özümüz tərəfə. 
 
Danmayaq ağı, qaranı. 
Tamahla vuraq aranı. 
Daşıyaq dağı-aranı. 
Çəkək düzümüz tərəfə. 
 
Bizdən də qurtaraq yaxa, 
Bizdən də çıxaq qırağa. 
Çəkməyək közü qbağa, 
Gedək közümüz tərəfə... 
 
                        25. 09. 2003 
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HƏR İNSAN BİR DÜNYADIR 
 
                1 
Kəllə beyin çəyirdəyi  
Beyin kəllə ləpəsidir... 
 
                2 
İnsan bir arzu dənizi, 
Xəyal insan ləpəsidir... 
 
     3 
İnsan məkan cücərtisi, 
Məkan insan dəryasıdır... 
 
     4 
Dünya bir insan zəmisi, 
Zaman ömür dəryazıdır... 
 
     5 
Vicdan əməlin əqrəbi, 
Əqrab zamanın qayçıaı... 
 
     6 
Qəm-kədər öpür əqrəbi, 
Qəm də kədərin bacısı... 
 
     7 
Bədən ruhun dibçəyidir. 
Ruh da bədənin ziyası... 
 
     8 
Hər insan da bir dünyadır, 
Kədər, sevinc, qəm dünyası,- 
Yaxşı-yamanlar dünyası... 
 
                          14. 10. 2003 
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VAXTIN BİZDƏN XƏBƏRİ YOX 
 
Dağ ucalır düz üstündə, 
Dağın düzdən xəbəri yox. 
Od odundan uçub güdir, 
Odun közdən xəbəri yox. 
 
Çox yollarda bələd azdı, 
Çox içində azlar azdı. 
Azlar çoxdur, çoxlar azdı, 
Çoxun azdan xəbəri yox. 
 
Mizrab dəymir sarı simə, 
Sim də bənddir bircə himə. 
Qalxır zilə, enir bəmə, 
Sazın sazdan xəbəri yox. 
 
Axar çayın suyu donmaz, 
Erkən yazda “quyruq doğmaz”. 
Kağız gülə bülbül qonmaz, 
Qışdan-yazdan xəbəri yox. 
 
Vaxtı içdik baha vaxtı, 
Yoxdur vaxtın daha vaxtı. 
Ötürmüşük daha vaxtı, 
Vaxtın bizdən xəbəri yox... 
 
                            25. 10. 2003 
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MÜŞKÜL AÇARA ÇARƏDİR 
 
İnsan dünya pəncərəsi, 
Dünya açıq pəncərədir. 
Ömür insanın töhfəsi, 
İnsan ömrünə zirvədir. 
 
Hər ömür gerçək röyadır, 
Hər damla əngin dəryadır. 
Hər zərrə geniş dünyadır, 
Dünya özü bir zərrədir. 
 
İnsan məkanın zərrəsi, 
Zaman insanın çevrəsi. 
Açar müşkülün çarəsi, –   
Müşkül açara çarədir... 
 
                              09. 11. 2003 
 
 
 
 
 
 
 
ARXADIR, DAYAQDIR İNSAN İNSANA 
 
                Dost – duz, od, su, torpaq deməkdir... 
 
Dünya ömür payı, insan töhfəsi, 
Ulu bir töhfədir insan chana. 
Zamanı insana bəxş edib bəxti, 
Olubdur hər insan, məkan, zamana. 
 
Doludur sirr ilə insanın qanı, 
Sehrdir, nağıldır ömrün hər anı. 
Unudub içsə də insan zamanı, 
Taleyin payıdır zaman insana. 
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Olsa da hər ömrün baharı, qışı, 
Rəngi var hər gülün, çiçəyin, daşın. 
Payıdır dost-dostun, sirdaş-sirdaşın, 
Arxadır, dayaqdır insan insana, –  
Qonaqdır, hakimdir insan məkana... 
 
                                         28. 11. 2003 
 
 
İZİMDƏ QALMADI DÖZÜM 
 
Tərpənsəm izim üşüyər, 
İzim közümü axtarır. 
Arxamca izim töyşüyər, 
İzim dözümü axtarır. 
 
Külək də durub qəsdimə, 
İzimi səpər üstümə. 
İzlərin çıxır rastıma, 
İzim özümü axtarır. 
 
İzimdə qalmadım özüm, 
İzimdə qalmadı dözüm. 
İzimə yetmədi izim, 
İzim izimi axtarır... 
 
                    30. 11. 2003 
 
 
 
QAR YAĞIR OCAQ ÜSTÜNƏ 
 
Qar yağır ocaq üstünə, 
Ocaq yanır qar üstündə. 
Qor közərir buz qoynunda, 
Buzlar donur qor üstündə. 
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Ağac saxlamır barını, 
Dağlar axıdır qarını. 
Mələk paylayır barını, 
İblis yatır var üstündə. 
 
Ayrı düşür mizrab tardan, 
Kül utanır daha qordan. 
Un ələnib keçir tordan, 
Kəpək qalır tor üstündə... 
 
                           13. 01. 2004 
 
 
 
VİCDANIMIN SƏLƏFİYƏM 
 
Vicdanımın iti oxu, 
Vicdanımın hədəfiyəm. 
Vicdanım bir dibsiz dərya, 
Mən dibimin sədəfiyəm. 
 
Vicdanımda arınmışam, 
Aramışam, aranmışam. 
Vicdanıma sarınmışam, 
Mən bir vicdan kələfiyəm. 
 
Vicdan mənim silahımdır, 
Vicdan mənim pənahımdır. 
Vicdan mənim allahımdır, 
Vicdanımın sələfiyəm... 
 
                             14. 01. 2004 
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ÖZ BƏNDİMDƏN AÇILMIŞAM 
 
Mən qəlbimin atəşiyəm, 
Əl dəyməmiş açılmışam. 
Mən qəlbimin atəşiyəm, 
Dilim-dilim açılmışam. 
 
Öz qəlbimdə susur gülləm, 
Öz qəlbimdə gərək güləm. 
Dəstələnmiş qızıl güləm, 
Öz bağımdan açılmışam. 
 
Dəstələnib düşdüm bəndə, 
Öz qəlbimə oldum bəndə. 
Sığışmıram daha bəndə, 
Öz bəndimdən açılmışam... 
 
                         14. 01. 2004 
 
 
 
 
 
 
ÖVLAD NƏSİL GÜZGÜSÜDÜR 
 
Ömürlərdən keçir anlar, 
Ömürlər də andan keçər. 
Övlad nəsil güzgüsüdür, 
Süddən, gendən, qandan keçər. 
 
Hər övladdan olmaz haray, 
Övlad olmaz övlada tay. 
Ummasa da övladdan pay, 
Ata şöhrət-şandan keçər. 
 
Süd vermişdir bir gün ana, 
Həm aqilə, həm nadana. 
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Atılsa da ata-ana, 
Övlad üçün candan keçər. 
 
...Fərhadoğlu, ağ eləmə, 
Gəl hər sözü dağ eləmə. 
Pis övlada lağ eləmə, 
Bir söz bir dastandan keçər... 
 
                                 20. 01. 2004 
 
BULUD İDİM BİRCƏ ÇƏNGƏ 
 
Döndüm bir dəli leysana, 
Yerimə-yurduma yağdım. 
Bulaq idim çaya döndüm, 
Bir coşğun dəryaya axdım. 
 
Çiçək idim bircə qönçə, 
Bulud idim bircə çəngə. 
Şimşəklərlə girdim cəngə, 
İldırım tək çaxdım, çaxdım. 
 
Keçmişimlə yaşa doldum, 
Gələcəyə axıb doldum. 
Xəyal oldum, ayna oldum, 
Xəyala, aynaya baxdım. 
 
Çıxdım bəxtin tilovundan, 
Tutdum ömrün cilovundan. 
Sevincimin alovundan, 
Qəmləri yandırıb-yaxdım. 
 
Məkanın ocaq daşıyam, 
İnsanlığın sirdaşıyam. 
Zamanın zümrüd quşuyam, 
Zamanıma qanad taxdım... 
 
                             22. 01. 2004 
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ÖTƏN GÜNLƏR OLUB RÖYA 
 
                             ...Dönüb bir dəli leysana, 
                             Yerimə-yurduma yağdım... 
 
Boşalıbdır buludlarım, 
Leysanlarım yağmır daha. 
Odu sönüb şimşəyimin, 
Hər buludda çaxmır daha. 
 
Arzularım çıxıb yaydan, 
Qayıdır ulduzdan-aydan. 
Bulaqlarım küsüb çaydan, 
Dəryalara axmır daha. 
 
Ürək də çıxır sözümdən, 
Ürək də çıxır özündən. 
Güzgü də düşüb gözümdən, 
Üzümə xoş baxmır daha. 
 
Sularım axıb-durulub, 
Arxlarımda bənd qurulub. 
Xəyallarım çox yorulub, 
Yeldən qanad taxmır daha. 
 
Zaman dönüb coşğun çaya, 
Ötən günlər olub röya. 
Fərhadoğlu hər qayaya, 
Külüngünü çaxmır daha... 
 
                         28. 01. 2004 
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Zamanı ömür elədim... 
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 GÖZÜNDƏ QAYIQ OLMUŞAM 
 
“...Yuxuma girib gedibsən, 
Mən onda oyaq olnuşam”. 
Gözümdə üzüb ötmüsən, 
Gözündə qayıq olmuşam. 
 
Yuxular sənsiz ötüşməz, 
Yuxular sənsiz yetişməz. 
Ləpən sahilə yetişməz, 
Sahildə mayak olmuşam. 
 
Özümdə olmuşam qala, 
Çıxmışam yaddan az qala. 
Ürəyim dönüb tonala, 
Mən buzdan soyuq olmuşam... 
 

01. 03. 2004 
 
 
ÖLMƏYƏ DƏ MACAL YOXDU... 
 
Baş qarışıb yaşamağa, 
Ölməyə də macal yoxdu. 
Gülümsünüb üzümə də, 
Bir xoş baxan əcəl yoxdu. 
 
Doğru yalanda talandı, 
Yalan doğruya allandı. 
Doğru yalana calandı, 
Yalana bir zaval yoxdu. 
 
Öz içimdə oldum ada, 
Hər ləpəmi bükdüm oda. 
Əməllərim iti cida, 
Gizlətməyə çuval yoxdu... 
 
                         29. 07. 2004 
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SEVİNC, VİSAL QAYMAĞIDIR 
 
Sevinc, vüsal qaymağıdır, 
Kədər hicran ləpəsidir. 
Vüsal sevinclər dənizi, 
Sevinc vüsal ləpəsidir. 
 
İnsan arzu bulağıdır, 
Arzu insan yarpağıdır. 
Xəyal əməlin dağıdır, 
Əməl, xəyal təpəsidir. 
 
Kədər qəlbin qırovudur, 
İstək könül tilovudur. 
Ürək insan cilovudur, 
İnsan ürək qəfəsidir... 
 
                   14.10. 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZULUB, ALNIMDA YAZI QALMADI 
 
Qovuşdu ömrümdə bahar payıza, 
Ömür xəzanlandı, yazı qalmadı. 
Bilmirəm gələcək necə gələcək, 
Pozulub, alnımda yazı qalmadı. 
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Qayıdıb keçmişə çökdü arzular, 
İynə ulduzundan keçdi arzular. 
Böyüdü, kiçildi, uçdu arzular, 
Çoxaldı, azaldı, azı qalmadı. 
 
Daha örtük çəkib külüm közümə, 
Yüyürüb çatmışam daha özümə. 
Güzgülər nə qədər gülsə üzümə, 
İsgəndər özündən razı qalmadı... 
 
                                  27. 12. 2004 
 
 
 
 
YAĞIŞ BULUD XƏZƏLİDİR 
 
Çaylar zirvənin göz yaşı, 
Dəniz çayların külüdür. 
Alov közün çiçəkləri, 
Köz də kömürün gülüdür. 
 
Dağlar yerlərin qabarı, 
Duman dağların nübarı. 
Yarpaq ağacın abırı, 
Çiçək Günəş heykəlidir. 
 
Buzu bulağın qaymağı, 
Çəmən yamacın qazmağı. 
Bulud göylərin yarpağı, 
Yağış bulud xəzəlidir... 
 
                        30. 11. 2004 
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SƏADƏT BİZƏ GƏLİBMİŞ... 
 
Səadət bizə gəlibmiş,  
Mən onu sizdə gəzəndə. 
Ürəyim sizə köçübmüş, 
Sən onu bizdə gəzəndə. 
 
Eşqimiz nağıl olubmuş, 
Arzumuz noğul olubmuş. 
Məhəbbət qəlbə dolubmuş, 
Biz onu gözdə gəzəndə. 
 
Haqq axıb keçdi ələkdən, 
Xəyallar küsüb diləkdən. 
Həqiqət uçur ürəkdən, 
Yalanlar gözdə gəzəndə. 
 
Sevinclər də başdan aşar, 
Bir-birinə karvan qoşar. 
Ürəklərdə vulkan coşar, 
Baxışlar üzdə gəzəndə. 
 
Zirvəni udub duman-çən, 
Çaylar yan ötür dərədən. 
Ovlar keçibmiş bərədən, 
Ovçular düzdə gəzəndə... 
 
                         31. 12. 2004 
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MƏN ÜYÜNƏN DƏN DEYİLƏM 
 
Sındırmışam neçə daşı, 
Mən üyünən dən deyiləm. 
Sinəm dolu yuvasıdır, 
Mən buludam, çən deyiləm. 
 
Bir anam sonsuz zamanda, 
Zərrəyəm ucsuz məkanda. 
Ömür adlı bir ümmanda, 
Gəmiyəm, yelkən deyiləm. 
 
Öz arzumun köləsiyəm, 
Əməlimin şöləsiyəm. 
Hər sözümün lələsiyəm, 
Mən yoldan ötən deyiləm... 
 

02. 01. 2005 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAN MƏNDƏN QALDI GERİ... 
 
Sevinc əkdim qəmlər üstə, 
Mən sevinclər bağbabıyam. 
Dərd vermişəm neçə dərdə, 
Mən dərd, kədər loğmanıyam. 
 
Sancdım məkanı məkana, 
Caladım anları ana. 
Zamanı qoşdum zamana,  
Özüm zaman karvanıyam. 
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Olmadı məndən xəbəri, 
Zaman məndən qaldı geri. 
Qovdum ömrü üzü bəri, 
Mən ömrümün sarbanıyam... 
 
                            07. 01. 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
            TƏK 
 
            Cütdə təkin tumu var, 
            Hər təkdə bir cüt yaşayır... 
                              Bəxtiyar Vahabzadə. 
 
Tək küsübdür öz təkindən,  
İndi daha tək, tək gəzir. 
Bölünəndə tək cüt olar, 
Ona görə tək tək gəzir. 
 
Bölsən olar tək də qoşa, 
Təkə təki tək də qoşa. 
Gizlənibdi təkdə qoşa, 
Daha təklər tək-tək gəzir. 
 
Qoşa təkə qoşar təki, 
Təklənməsin qoşa təki. 
Təklər gəzir qoşa təki, 
Qoşalar da tək tək gəzir... 
 
                        03.02. 2005 
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   CÜT 
 
          “Tək” şerimə cavabım. 
 
Tək özünə cüt axtarır, 
Cüt özünü təkdə gəzir. 
Tək birləşib cüt içində, 
Cütün ruhu təkdə gəzir. 
 
Tək özünü üzür üzdə, 
Cüt istəyir üzr üzdə. 
Təkin tayı üzür üzdə, 
Cüt tayını təkdə gəzir. 
 
Zərrə-aləm, aləm-zərrə, 
Aləmdir aləmdə zərrə. 
Bu aləmdə zərrə-zərrə, 
Cüt də gəzir, təkdə gəzir... 
 
                           03.02.2005 
 
 
 
 
 
 
HARAY SÜKUT PÖHRƏSİDİR 
 
Kainat zərrə yığımı, 
Hər zərrədə kainat var. 
Həyat ölümün bağçası, 
Ölümdə də bir həyat var. 
 
Zaman insan cəhrəsidir, 
İnsan ömür nəhrəsidir. 
Haray sükut pöhrəsidir, 
Harayda da sükunət var. 
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Hər yoxuşun öz enişi, 
Hər gəlişin bir gedişi. 
Hər sonluğun bir girişi, 
Hər girişdə nəhayət var... 
 
                     04.02.2005 
 
 
     GECƏ – GÜNDÜZ 
 
Hər gecə bir gündüzdən, 
Gündüz gücədən doğur. 
Gecə, gündüz balasıdır. 
Gecəni gündüz doğur. 
 
Səhər qocalmış gecə, 
Axşam körpə gecədir. 
Gecə gündüzdən cavan, 
Gündüz ondan qocadır. 
 
Gündüz günəşli gecə, 
Gecə aylı gündüzdür. 
Biri ötüb-keçibdir, 
Biri də hələ tezdir. 
 
Onlar həm rəqib dostlar, 
Həm mehriban rəqibdir. 
Gündüz onsuz tənhadır, 
Gecə onsuz qəribdir. 
 
Onlar zaman pilləsi, 
Onlar ömrə naxışdır. 
Gecəsi, gündüzüylə, 
Ömür eniş-yoxuşdur... 
 
                 05.02.2005 
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   QARA – AĞ 
 
Qara rənglər qarısı, 
Ağ-bakirə boyadır. 
Qara-qara həqiqət, 
Ağ da bir ağ röyadır. 
 
Gecə bir qara zərdir, 
Ağ-açılmış səhərdir. 
Qara bir qara nərdir, 
Ağ da ağca mayadır. 
 
Qara zülmətdə işıq, 
Ağ-zülmətə yaraşıq. 
Ağ-zülmətdə ağ işıq, 
Zülmətdə ağ dünyadır... 
 
                         05.02.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   AZ – ÇOX 
 
Zərrə dünyadan çoxdu, 
Dünya zərrədən azdı. 
Çox azın balasıdır, 
Az çoxa çox tarazdı. 
 
Azlar yaradır çoxu, 
Azsız çox da olmazdı. 
Azlar azlardan çoxdu, 
Çox da azlardan azdı. 
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Az azacıq böyüsə, 
Az azdan da çox olar. 
Çox azacıq kiçilsə, 
Yenə də çox çox olar. 
 
Dünyamızın azı çox, 
Ömrümüzün çoxu az. 
Çoxu, azı olmasa, 
Həyatda məna olmaz... 
 
         06.02.2005 
 
 
İQLİMDƏN-İQLİMƏ ADLADI ÖMÜR 
 
İqlimdən-iqlimə adladı ömür, 
Ömür gəmisinin bir yelkəniyəm. 
Zirvədən-zirvəyə qondu arzular, 
Ömür zirvəsinin pilləkəniyəm. 
 
Sabah zəmisində dünənim bitdi, 
Yaddaş ilğımında bir ömür itdi. 
İllərin selləri çağlayıb ötdü, 
Mən ömür selinin çiləkəniyəm. 
 
Sabaha boylanıb dünən görmüşəm, 
Arzu becərmişəm, əməl dərmişəm. 
Zaman əyirmişəm, ömür hörmüşəm, 
Doğanaqdan keçən vaxt örkəniyəm... 
 
 
                            21.02.2005 
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ZAMAN DA HEÇ NƏYƏ BAXMIR 
 
Yollar var, karvana həsrət, 
Karvan da var, yola sığmır. 
Arx var ki, qayada çağlayır, 
Çay da var, dərədən çıxmır. 
 
Qızılgül axşama qalmır, 
Kağız gül açılıb-solmur. 
Bulud var, boşalıb-dolmur, 
Bulud var, gurlayıb yağmır. 
 
Diləyi ümid yaradır, 
Harayı sükut yaradır. 
Şimşəyi bulud yaradır, 
Hər buludda şimşək çaxmır. 
 
Arzu imkana möhtacdır, 
İmkan insana möhtacdır. 
Ömür zamana möhtacdır, 
Zaman da heç nəyə baxmır... 
 
 
                            25.02.2005 
 
 
 
 
 
 
 
GERİ QAYIT, KƏNDİNƏ DÖN 
 
Kəndimiz sənsiz darıxır, 
Geri qayıt, kəndinə dön. 
Yollarına gözlər baxır, 
Geri qayıt, kəndinə dön. 
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Hey yol çəkir gözüm mənim, 
Buza dönüb közüm mənim. 
Özün ollam özüm mənim, 
Geri qayıt, kəndinə dön. 
 
Bağınızda çiçək ollam, 
Çiçəyinə ləçək ollam. 
Yenə həmin mələk ollam, 
Geri qayıt, kəndinə dön. 
 
Su səpərəm küçənizə, 
Ay olaram gecənizə. 
Xəlvət qonaq gəlləm sizə, 
Geri qayıt, kəndinə dön. 
 
Dağlarında çən olaram, 
Saçlarında dən olaram. 
Yenə dönüb mən olaram,  
Geri qayıt, kəndinə dön... 
 
                          24.04.2005 
 
 
 
 
 
 BİR ANDA İÇDİM ÖMRÜ 
 
Ömrü bükdüm payıza, 
Ürəyimdə yazım var. 
Yazılıb oxunmuşam, 
Yazılmamış yazım var. 
 
Çiçək oldum yazıma, 
Sətir oldum yazıma. 
Mənim alın yazıma, 
Min bir cürə yozum var. 
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Bir anda içdim ömrü, 
Bir ömrə keçdim ömrü. 
Zamanla biçdim ömrü, 
Zamandan dəryazım var... 
 
 
                          28.07.2005 
 
 
VAXT AÇAR VAXTIN  GÖZÜNÜ... 
 
Yelkənli bir qayıq oldum, 
Arzuların dəryasında. 
Simurğ olub qanad çaldım, 
Xəyalların röyasında. 
 
Ömür yolu döngə-döngə, 
Hər an çalır min ahəngə. 
Zaman düşür rəngdən-rəngə, 
Zəmanənin boyasında. 
 
Ömrün min bir havası var, 
Zaman ilə qovğası var. 
Neçə-neçə yuvası var, 
Ürəklərin qayasında. 
 
İnsandır zaman gəmisi, 
Məkandır insan dənizi. 
Biçilir ömrün zəmisi, 
İti zaman dəryazında. 
 
Vaxt örtür vaxtın üzünü, 
Vaxt açır vaxtın gözünü. 
Uyuyur insan dözümü, 
Ömrün ilıq laylasında... 
 

03. 08. 2005 
 



 120 

                         *** 
                Elnur bəy və Məfkurə xanımın şad gününə 
 
Məkan dar gəlir zamana, zaman sığmır məkanına, 
Əsrlər sığır bir ana, an sığışmır öz qınına. 
 
Fərəh bu gün səpələyir sərvətini ürəklərə, 
Könüllər də sevic içib, çatır seinc ümmünına. 
 
Ulduzlar da yallı gedir ürəklərin ahəngində, 
Rəngdən-rəngə düşür dünya, düşübdür nur leysanına. 
 
Əridir kədər salını bircə sevinc qığılcımı, 
Enir insan da özünə, çatır insan məqamına. 
 
Ləpə-ləpə, qəlpə-qəlpə nur çilənir ürəklərə, 
Nura dönür ürək özü, qayıdır öz ünvanına. 
 
Unudubdur Fərhadoğlu ömrün hansı küncündədir, 
Rast gəlibdir dünəninə, dönüb sevinc vulkanına... 

 
                                                          28. 08. 2005              
 
 
 
 
 
 
 
QOCALARIN GƏNCİYƏM... 
 
                                Tamam oldu 50 yaşım... 
 
Bu da əsrin yarısı, 
Bax bu da əlli yaşım. 
Duymamışam zamanı,  
Yolda qarışıb başım. 
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Heç bilmədim nə zaman, 
İçmişəm vaxt camını. 
Heç bilmədim nə vədə, 
Üzdüm vaxtın canını. 
 
Yoxuşu düz elədim, 
Yoxuş elədim düzü. 
Bilmirəm düzmü etdim, 
Bilmirəm bunu düzü. 
 
Anım şişib əsr olub, 
Əsrim sığışıb ana. 
Mən bu əlli ilimi,  
Keçmişəm bircə ana. 
 
Dünənimlə sabahım, 
Daynıbdır üz-üzə. 
Üzüm baxır əllimə, 
Əllim boylanır yüzə. 
 
Heç özüm də bilmirəm, 
Ömrün hansı küncüyəm. 
Gənclərin qocasıyam, 
Qocaların gənciyəm... 
 
 
                          07. 09. 2005 
 
 
 
 
PƏTƏYİNDƏ BAL TÜKƏNİB... 
 
Pətəyinə qonmaz arı, 
Pətəyində bal tükənib. 
Danyerindən alovluydu, 
Yanağında al tükənib. 
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Xəyal səfərə çıxardı, 
Arzular seltək axardı. 
Nalında şimşək çaxardı,-  
Ayağında nal tükənib. 
 
Yazılmamış varaq idin, 
Dərddən-qəmdən uzaq idin. 
Bağban idin, bir bağ idin, 
Dəymiş solub, kl tükənib... 
 
                              26. 01. 2006 
 
 
 
ÖLÜM ÖMÜR ZƏRRƏSİDİR... 
 
Ömrüm ilə bir yaşdayam, 
Bölünmüşük bir biçimdə. 
Ömür zaman zəmisidir, 
Yığıb düydüm bir biçimdə. 
 
Sığınıb min sirr ömürdə, 
Bükülüb sirrə ömür də. 
Qurdum ömrü bir ömürdə, 
Uddum ömrü bir içimdə. 
 
Ömür ölüm pöhrəsidir, 
Ölüm ömür zirvəsidir. 
Ömrüm bir an zərrəsidir, 
Cücərdirəm öz içimdə. 
 
Ömrün eniş- yoxuşu var, 
Sellər kimi axışı var. 
Dolusu var, yağışı var, 
Yenə qalmışam seçimdə... 
 
                              29. 01. 2006 
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KÖRPÜ OLMAQ İSTƏR ÜRƏK BU SAHİLDƏN O 
SAHİLƏ... 

 
Araz Kürə dönür daha, Kür də axır Arazvarı, 
Kür kükrəyir qəlbim kimi, sən kükrəmə, Araz, barı. 
 
Ürəyimin ortasından şırım kimi keçir Araz, 
Ürəyimin ortasında barı olub Araz, barı. 
 
Kədər ilə qırçınlanıb hər köpüyü, hər ləpəsi, 
Kədər Araz meyvəsidir, hicran olub Araz barı. 
 
Körpü olmaq istər ürək bu sahildən o sahilə, 
Araz kəsib yollarımı, kükrəməyə Araz barı. 
 
Şah pərdədə kökləyibdir arzusunu Fərhadoğlu, 
Çalır yenə külüngündə “Mənsuriyyə”, “Arazbarı”... 
 
                                                                  02. 03. 2006 

 
LƏKLƏR YOLDA YORULUB... 
 
Dünyam sığınıb zərrəmə, 
Zərrə sığışmır dünyaya. 
Dəryaları udar damlam, 
Hər damlam taydı dəryaya. 
 
Xəyal gülür ilmə-ilmə, 
Qonur iqlimdən-iqlimə. 
Ömür də dönür ilğıma, 
Həyat bənzəyir röyaya. 
 
Diləklər yolda yorulub, 
Arzular bəxtlə yoğrulub. 
Külngüm nurdan yoğrulub, - 
Qaya demir hər qayaya... 
 
                                    10. 05. 2006 
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VAXTIN DA DÖRDYOLU GƏLİB YETİŞDİ... 
 
                    Son zəng – neçə qəlbin kövrək nəğməsi... 
 
Sanki dünən idi ilk görüşünüz, 
Zaman da o zaman hələ körpəydi. 
Məkana sığmırdı hər gülüşünüz, 
Arzular arzuya bir körpü idi. 
 
Zamanın körpəcə süvarisiydiz, 
Zamanı arzuya büküb gəlmisiz. 
Neçə arzuların yığıb dənini, 
Neçə arzular da əkib gəlmisiz. 
 
Bəxtiniz diləklə bir kökdə dinir, 
Neçə arzuları təməl etmisiz. 
Dünən də ömürdü, sabah da ömür, 
Ömrü mrünüzə təməl etmisiz. 
 
İqlimdən-iqlimə karvan sürdünüz, 
Yolunuz dərədən, təpədən keçdi. 
Vaxtın xanasında vaxtı hördünüz, 
Vaxtın da dördyolu gəlib yetişdi. 
 
Sabah da dünənə dnəcək bir gün, 
Kaş bu gün sabahı bəzəyə idi. 
Dünən sabahları doğur günbəgün, 
Sabahlar dünənə bənzəyə idi... 
 
 
...Sanki dünən idi ilk görüşünüz, 
Zaman da o zaman hələ körpəydi. 
Məkana sığmırdı hər gülüşünüz, 
Arzular arzuya bir körpü idi... 
 
                                      26-31. 05 2006 
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      ÇİNARƏM 
 
                İlk nəvəmiz Çinarəyə... 
 
Arzum, diləyim mənim, 
Sevincimdi Çinarəm. 
Körpə mələyim mənim, 
Bir incimdi Çinarəm. 
 
Atasına oxşayır,  
Anasına bənzəyir. 
Nənəsinə oxşayır, 
Babaşına bənzəyir. 
 
Pöhrəmin pöhrəsidir, 
Mənim körpə Çinarəm. 
Arzumun töhfəsidir, 
Mənim körpə Çinarəm... 
 
                       26. 05. 2006 
 
 
 
 
 
 
İTMİŞİK VAXTIN İÇİNDƏ... 
 
Tanımadın sən də məni, 
Məndə günüh yoxdu, bala. 
Mən qocaldım, sən gəncləşdin, 
Səndə günah yoxdu, bala. 
 
Saçlarım da düşüb qışa, 
Qırov qonob daha qaşa. 
Dən vaxtında qondu başa, 
Dəndə günah yoxdu, bala. 
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Ömrü içdik bir içimdə, 
İtmişik vaxtın içində. 
Ov bərədən ötdü çəndə, 
Çəndə günah yoxdu, bala. 
 
Sıldırıma çatıb yolum, 
Əskik olmur qarım, dolum. 
Çıxıb zəndindən xəyalım, 
Zənddə günah yoxdu, bala... 
 
                        26. 11. 2006 
 
QƏMLƏ SEVİNC YARIŞI... 
 
İtirdiyin tapılanda sevinib, 
Tapdığını itirəndə ağlama. 
Sevincini dənləyəndə qəm quşu, 
Sevincin qəm gətirəndə ağlama. 
 
İnsan qəlbi insanlığın məkanı, 
İnsan özü öz-özünün ünvanı. 
Arzu hərdən ötüb keçər zamanı, 
Zaman sənə yetirəndə ağlama. 
 
Qəm sevincin, sevinc qəmin adaşı, 
Ömür sürür qəmlə sevinc yanaşı. 
Hər an gedir qəmlə sevinc yarışı, 
Başlayanda, bitirəndə ağlama. 
 
Həm sevincim, həm də qəmim özüməm, 
Ürəyimdə sevinciməm, qəmiməm. 
Qəmdən sevic cücərəndə ölər qəm, 
Sevincin qəm bitirəndə ağlama... 
 
                                                08.12. 2006 
     
 
 



 127 

NƏ BİLDİN Kİ SAĞAM HƏLƏ ?! 
 
Yenə qondun xəyalıma,  
Nə bildin ki sağam hələ?! 
Aprırsan körpümüzü,  
Hər dönədə dəli selə. 
 
Bizik zamanın sərvəti. 
Yoxdu vaxtın səxavəti. 
Dağ elədin məhəbbəti, 
Milyon yerə bölə-bölə. 
 
Bir günahsız müqəssirəm, 
Özüm, özümə əsirəm. 
Asta-asta tələsirəm, 
Sığınmışam aya-ilə. 
 
Arzular dönür dalğaya, 
Qalıb çağlaya-çağlaya. 
Güldün ağlaya-ağlaya, 
Ağlayırsan gülə-gülə. 
 
İçdik ömrü bir su kimi, 
Üyütdük ömrün dənini. 
Əritdik sevinc- qəmini, 
Qətrə-qətrə, gilə-gilə. 
 
Qayğı ürəyin çuludu, 
Ürəkdə qardı, doludu. 
Bu, həmin Fərhadoğludu, 
Gəldi, getdi elə belə... 
 
                            22. 12. 2006 
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BİR ZƏRRƏNİN QƏLPƏSİYİK ...    
 
Bir dəryanın sahilləri, 
Bir dəryanın ləpəsiyik. 
Bir ləpənin fidanları, 
Biz bir fidan ləpəsiyik. 
 
Nura döndük nur içində, 
Alov olduq qar içində. 
Cüt zərrəyik bir biçimdə, 
Bir zərrənin qəlpəsiyik. 
 
Xəyalın gerçək röyası, 
Gerçəyin parlaq ziyası; 
Eyni dağın cüt qayası, 
Zirvəsiyik, təpəsiyik. 
 
Bəxtin qarı, yağışıyıq, 
Vaxtın yanlış naxışıyıq. 
Ömrün eniş-yoxuşuyuq, 
Dərəsiyik, təpəsiyik.. 
 
                          09. 01. 2007 
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YELKƏNIM SIĞMIR ÜMMANA... 
 
Dərilməmiş əməllərim, 
Düşüb dibimdə çürüyür. 
Arzumun yüklü karvanı, 
Üzü yoxuşa yeriyir. 
 
Ömrü xərclədim bir anda, 
Çevrildi ömrə bir an da. 
Bəxtim cücərir zamanda, 
Zaman bəxtimdə əriir. 
 
Ümidlər qalır gümüna, 
Yelkənim sığmır ümmmana. 
Qəmlər oxşayır dumana, 
Cığırı, izi bürüyür. 
 
Ürəyim sevinc vətəni, 
Içib sevincim min qəmi. 
Xatirələr körpə kimi, 
Gah ağlayır, gah kiriyir. 
 
Qalmışam fikrin əlində, 
Üzürəm fikir selində. 
Fikirlər məni belində, 
Arana-dağa sürüyür.. 
 
            
                     12. 01. 2007 
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ÖZÜMDƏN ÖZÜMƏ DÜŞÜBDÜ YÖNÜM... 
 
Bir qaya dibində doğulan bulaq, 
Dənizlərə doğru axmaq istəyir. 
Uyuyur bir əlçim bulud içində, 
Şimşəklər oyanıb çaxmaq istəyir. 
 
Özümdə əks edir öz səsim-ünüm, 
Özümdən-özümə dönübdü yönüm. 
Hamar enişlərdə şütüyən könlüm, 
Naltökən yoxuşa qalxmaq istəyir. 
 
Qəlbim gündə min yol boşalar-dolar, 
Öz güzgüsü ilə baş-başa qalar. 
“Dünya bir aynadır”- demiş babalar, 
İsgəndər aynadan baxmaq istəyir... 
 
 
                                         22. 01. 2007 
 
 
 
 
 
ZAMANDAN AYRILIB ZAMANA DÖNDÜM... 
 
Mizrabım şütüyür  sinəm üstündə, 
Mən öz mizrabımın cürə sazıyam. 
Özüm də mizraba dönürəm hərdən, 
Mən sarı simimin kəndirbazıyam. 
 
Sevincim çox gəzib, özümü tapıb, 
Qəmimin yelkəni dorundan qopub. 
Bəmimə yüz zilin naləsi hopub, 
Bəmimin, zilimin xoş avazıyam. 
 
Uzaq yola çıxan karvana döndüm, 
Ömür karvanında sarbana döndüm. 
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Zamandan ayrılıb zamana döndüm, 
Ömrün odlu yayı, sərt ayazıyam. 
 
Dörd yanım çal-çarpaz cığırdı, yoldu, 
Yolumun enişi-yoxuşu boldu. 
Fərhadoğlu daha adaşım oldu, 
Mən ondan həm razı, həm narazıyam... 
 
                                                01. 02 2007 
 
 
 
 
 
ARZULARIM TÜKƏNƏNDƏ... 
 
Gözlərimdə sönür həyat, 
Arzularım tükənəndə. 
Zərrəyə dönür kainat, 
Arzularım tükənəndə. 
 
Üfüqlər enib-daralır, 
Günəş də solub-saralır. 
Diləklər yolda yorulur, 
Arzularım tükənəndə. 
 
Dünənim bu gün qocalır, 
Sabaha ümid azalır. 
Ümidlər solur-sozalır, 
Arzularım tükənəndə. 
 
Xatirələr qopur kökdən, 
Xəyallar asılır tükdən. 
Ürəyim də düşür kökdən, 
Arzularım tükənəndə. 
 
Qüvvət əriyir dizimdə, 
Dünya da solur gözümdə. 
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Tükənirəm mən özüm də, 
Arzularım tükənəndə... 
 
                             08. 02. 2007 
 
 
 

                 ZAMAN  KARVAN  YOLUDU... 
 
Bizə tərəf çəkir yellər, qar, yağış dolu buludu, 
Başda başa dolu ilə doludu dolu buludu. 
 
Hər pətəkdə hər arının balı olmaz beçə balı, 
Bal var dır ki, xalis baldı, bal da var şəkər balıdı. 
 
Çiçəklərin ləçəyini tumarlayar həzin mehlər, 
Şimşək vurur, tufan əyir hey döyür dolu palıdı. 
 
Hər karvanın öz sarbanı, hər sarbanın öz yolu var, 
Tale sarban, ömür karvan, zman karvan yoludu. 
 
Yatıb qlıb torpaq altda min illərdi bir tunc balta, 
İllər keçdi, işsiz qaldı, paslar yedi xas poladı. 
 
Çapamazdı gəncliyimi təlim görmüş neçə leşkər, 
Gəncliyimi zaman adlı bir cəncavər taladı. 
 
Həmdəm oldu külüngünə Fərhad kimi Fərfadoğlu, 
Myl salıb Bisutuna, Bisutundan o, uludu... 

  
 
                                             25. 02. 2007 
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SƏHƏRİM OL, SƏN DANIM OL... 
 
Dən gəzirən ac quş kimi, 
Həyat dolu tək dənim ol. 
Nura həsrət bir gecəyəm, 
Səhərim ol, sən danım ol. 
 
Ürəyini çıraq elə, 
Hərdən məni soraq elə. 
Ürəyində dustaq elə, 
Məhbəsim ol, zindanım ol. 
 
Fərhadoğlu düşüb izə, 
Qalxıb dağa, enib düzə. 
Atmısansa oda-közə, 
Çəkicim ol, zindanım ol... 
 
                          25. 02. 2007 
 
 
 
ÖZÜM  OLARAM 
 
Sevinc yüklü ürəyinin karvanı özüm olaram, 
Sevic yüklü karvanının sarbanı özüm olaram. 
 
Xəyalların yelkən açsa xəyaləmın qucağında, 
Xəyalların dəryaları, ümmanı özüm olaram. 
 
Bir avarsız qayıq kimi qalsan dalğalar qoynunda, 
Ada ollam, o adanın limanı özüm olaram. 
 
İnsan özü sağlam olar, arzuları sağlam olsa, 
Arzuların xəstələnsə, loğmanı özüm olaram. 
 
Ürəyimi kökləyərəm ürəyinin ahənginə, 
Ürəyinə yuva gəzsən, ünvanı özüm olaram. 
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Duyduğum tək səni, səni, sən də məni duya bilsən, –    
Bu dünyanın ən bəxtəvər insanı özüm olaram. 
 
Fərhadoğlu möhtac deyil nə köməyə, nə dəstəyə, 
Dəryalarda qərq olanın saanı özüm olaram... 
 
  
                                                02. 03. 2007 
 
 
ZİREHLİDİR, NİZƏLİDİR ÜRƏYİM... 
 
Yoxdu əsla meyli meylərə, 
Özü meyli, məzəlidir ürəyim. 
Gah dəryadır, gah damladır, gah zərrə, 
Qəribədir, məzəlidir ürəyim. 
 
Ünvanıyam, ünvanımdır ünvanı,  
Sevinc doğur, olur sevinc meydanı. 
Yox məkanı, yox tarixi, zamanı, 
Əbədidir, əzəlidir ürəyim. 
 
Hərdən gülür sevinc ilə bükülü, 
Hərdən dinir qəmli, hirsli, hikkəli. 
Bir əbədi məhəbbətin heykəli, 
Bir saf eşqin xəzəlidir ürəyim. 
 
Yer tapılmaz sinəsində tamaha, 
Asi düşüb xəyanətə, tamaha. 
Suçlarımı əfv elədi bir daha, 
Ürəklərin gözəlidir ürəyim. 
 
Yollarımda çıraq edir özünü, 
Dağ eləyib söz eləmir sözümü. 
Fərhadoğlu ondan alıb dözümü, 
Zirehlidir, nizəlidir ürəyim... 
 
                               24. 01. 2008 
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DARIXAR 
 
Sona gölsüz, şana elsiz, 
Tellər hörükdə darıxar. 
Tel mizrabsız, mizrab telsiz, 
Saz da köynəkdə darıxar. 
 
Üz astarsız, astar üzsüz,  
Baş sevdasız, qulaq səssiz; 
Söz dadaqsız, dodaq sözsüz, 
Sözlər ürəkdə darıxar. 
 
Arxlar da sığışmır bəndə, 
Ovçular azıbdır çəndə. 
Uyubdur şəkərə-qəndə. 
Arı pətəkdə darıxar. 
 
Nədənsə ləngiyir yaz da, 
Qalıb bənövşə ayazda. 
Bülbüllər yeni avazda, 
Gül də, çiçək də darıxar... 
 
10. 05. 2008 
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DAŞIN VULKAN NƏFƏSİ VAR 
 
Pələngin pələng nərəsi,  
Siçanın siçan səsi var. 
Təpənin təpə təpəsi, 
Dağın da dağ zirvəsi var. 
 
Qartalın artal yuvası, 
Bülbülün bülbül avazı; 
Dəryanın dərya dalğası, 
Gölün də göl ləpəsi var. 
 
Göylərin şimşək sorağı, 
Şimşəyin yağış qonağı. 
Vulkanın daşdan papağı, 
Daşın vulkan nəfəsi var... 
 
                               14. 05. 2008 
 
 
 
 
 

                                   YUXU       
 
 
Qaçıb getdin, çiliklədin yuxumu, 
Oyanmağa taqətim yox, halım yox. 
Arı kimi daraşmışam özümə, 
Boş pətəyəm, bir arılıq balım yox. 
 
Külə dönüb bürümüşəm közümü, 
Dözümümə bələmişəm dözümü. 
Tufan olub talayıram özümü, 
Budağımda dəymişim yox, kalım yox. 
 
Kirpiyimi qayalara çarpıram, 
Kirpiyimlə qayaları çapıram. 
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Qayalardam ayalara çapıram, 
Cilovum yox, üzəngim yox, nalım yox. 
 
Öz ömrümdən yamaq vurdum zamana, 
İçdim ömrü bir uduma, bir ana. 
Öz dəryamda sığındım bir samana, 
Lövbərim yox, yelkənim yox, salım yox. 
 
Sən gəlməsən yuxum yatıb ayılmaz, 
Sən gəlməsən yuxum yuxu sayılmaz. 
Sən gələsən yuxuma nur yayılmaz, 
Sən gəlməsən... sənin kimi zalım yox... 

 
                                          
                              08.11.2008 

 
 
 
                UDDUM ÖMRÜ BİRNƏFƏSƏ...   

 
 
Yükləmişəm min dəvəyə, 
Ata, ata mən zərimi.  
Yükləmişəm, min dəvəyə, 
Ata, ata mən zərimi. 
 
Cütləmişəm qoşa-qoşa, 
Cütləmişəm qoşa-qoşa. 
Cütləmişəm qoşa-qoşa 
Ata-ata mən zərimi. 
 
Uddum ömrü bir nəfəsə, 
Uddum ömrü birnəfəsə. 
Uddum ömrü birnəfəsə, 
Ata-ata mən zərimi... 
 
                   
                     08.02.2009 
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       ZİDDİYYƏTLƏRİN VƏHDƏTİ     
 
 

Ömür insan leysanıdır, axır zaman məcrasında, 
Yox yağır var ümmanına, var bitir yox səhrasında. 
 
Müşgülümü açar edib açdım neçə müşgülləri, 
Hər müşgülüm açar oldu müşgüllərin sırasında. 
 
Enişimin sonu yoxuş, yoxuşumun sonu eniş, 
Sərhəd olub çəkilmişəm eniş-yoxuş arasında. 
 
Kədərlərim çox sevindi, seviclərinm qəmlənəndə, 
Həyat tapır qəm sevincdə, sevic də qəm dəryasında. 
 
Vüsalıma yetişəndə düşdü hicranım hicrana, 
Hicranlarım həyat tapır sevincimin röyasında. 
 
Ağlar qara kölgə salır, ağ qarada olur ləkə, 
Qara üzür öz ağında, ağ da üzür qarasında. 
 
Hər sonra bir əvvəl idi, hər əvvəlin sonrası var, 
Külüng çalır Fərhadoğlu əvvəlinin sonrasında... 

                                                                               
                                       15.03.2009 
 
 

CIZIĞINDAN ÇIXMA, ÜRƏK... 
 
Çox öyünmə ürkək-ürkək, 
Şimşək kimi çaxma, ürək. 
Cızığından çıxma, ürək, 
Qayıt özünə, özünə. 
 
Girmə məhəbbət selinə, 
Düşmə sevənlər dilinə. 
Uyma mələklər felinə, 
Bax dəli şeytan sözünə. 
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Olmuşam ellər oğulu, 
Gah Batılı, gah Doğulu. 
Buz dağıdır Fərhadoğlu, 
Dönsə də vulkan külünə... 
 
                      
                         07.07.2009 
 

 GİZLƏNMİŞƏM DİL ALTINDA...  
 
 
Gizlənmişəm dil altında, 
Hər sözümün sarbanıyam. 
Gizlənmişəm kül altında, 
Sönmüş tale vulkanıyam. 
 
Lal sükutlar nərəsiyəm, 
Bir qığılcım zərrəsiyəm. 
Mən zərrələrzərgəriyəm, 
Sal qayalar kankanıyam. 
 
Əməlimə tərəziyəm, 
Özümdən də narazıyam. 
Hislərimə bir dərziyəm, 
Ömrün qoca bağbanıyam. 
 
Fərhadoğlu adaşımdı, 
Adım öz qan yaddaşımdı. 
Sevinc sadiq sirdaşımdı, 
Mən kədərlər loğmanıyam... 
 
                         
                           09.07.2009 
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  BAĞLARINA BAĞBANAM   
 
 
Qayam üstdə izimsən, 
Bir qayasan, qırovam. 
Sən özümdə özüməm, 
Özüm səndə girovam. 
 
Bağlarına bağbanam, 
Yollarında karvanam. 
Karvanına sarbanam, 
Ovsaram, zınqırovam. 
 
Yelkənim üzən göl ol, 
Közümü örtən kül ol. 
Qəlbimdə od heykəl ol, 
Buza dönmüş alovam. 
 
Qəlb, qəlb ilə kökləndi, 
Qəlb, qəlb ilə təkləndi. 
Hər arzum bir köhləndi, 
Arzulara cilovam. 
 
Əməlimlə peyvəndəm, 
Coşğun seləm, bir bəndəm. 
Yayam, oxam, kəməndəm, 
Həm ovçuyam, həm ovam... 
 
                            01.08.2009 
 
 
 
 
 

 



 141 

ÖMRÜN SAATINDA QUM DƏNƏSİYƏM...  
 
 
Zamanın xırdaca pəncərəsiyəm, 
Özümdan-özümə baxıb gedirəm. 
Ömrün saatında qum dənəsiyəm, 
Özümdən-özümə axıb gedirəm. 
 
Yaşını itirmiş qoca palıdam, 
Kürəsi soyumuş paslı poladam. 
Öz içimə hopmuş dolu buludam, 
Yerimə-yurduma yağıb gedirəm. 
 
Ömür yollarında yüz yol azmışam, 
Bəxt ilə əhdimi yüz yol pozmuşam. 
Alnıma bir şimşək ömrü yazmışam, 
Səmamda bir anlıq çaxıb gedirəm. 
 
Nuru öləziyən qara çırağam, 
Yazısı pozulmuş solğun varağam. 
Bir əlçim buludam, tənha qayığam, 
Kövrək yelkənimi yığıb gedirəm. 
 
Damlaya dönübdür coşğum ümmanım, 
Dirənib yoxuşa ömür karvanım. 
İsgəndər, sabaha yoxdur gümanım, 
Mən daha özümdən çıxıb gedirəm... 

 
                                                                     
                           20.08.2009 
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         ÖZÜMÜ GİROV QOYMUŞAM...  
 
 
Hər doğruya, hər yalana, 
Sözümü girov qoymuşam. 
Yol çəkməkdən bezib daha, 
Gözümü girov qoymuşam. 
 
Düşmüşəm yolun ağına, 
Qonmuşam dil budağına. 
Qalxmışam ömür dağına, 
Dözümü girov qoymuşam. 
 
Boylanıram öz gözümdən, 
Süzülürəm öz sözümdən. 
Özümü alıb özümdən, 
Özümü girov qoymuşam. 
 
Gizlənmişəm dil altında, 
Bir zərrəyəm göl altında. 
Qorqanıram kül altında, 
Közümü girov qoymuşam. 
 
Fərhadoğlu dönür quşa, 
Külüngünü çalır daşa. 
Yolumu vururam başa, 
İzimi girov qoymuşam... 
 
                            
                               25.08.2009 
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 XƏRCLƏNİRƏM ZAMAN-ZAMAN...   
 
 
Zaman hopubdur canıma, 
Xərclənirəm zaman-zaman. 
Zaman and içir canıma, 
Bir məni var aman-zaman. 
 
Düşdüm zaman leysanına, 
Düşdüm zaman tufanına. 
Düşdüm zaman ümanına, 
Ləpəsində gəzdim saman. 
 
Zaman üyüdüb ələdim, 
Zamanı ömür elədim. 
Ömrü zamana bələdim, 
Zaman-ümid, zaman-güman... 
 
                                18.09.2009 
 
 
 
 
BİZ OLAQ DAHA...    
 
 
İki sınmış bir aynayıq, 
Üz-üzə asılaq daha. 
Min yozumlu bir mənayıq, 
Gəl bir cür yozulaq daha. 
 
Qane olaq çoxa-aza, 
Səbrlə çataq muraza. 
Tale olub alnımıza, 
Bir sətir yazılaq daha. 
 
Ömrümüzü düzdük lay-lay, 
Qmrümüzdən yapdıq saray. 
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Mən sənə tən, sən mənə tay, 
Sən  
       və mən,  
                     biz olaq daha... 
 
                

                                 29.09.2009 
 
 
HƏR KƏDƏRİN ÖZ TAMI VAR...   
 
 
Hər kədərin öz tamı var, 
Hər kədərim sevic dadır. 
Kədərim yatıb oyanır, 
Sevincim oyanıb yatır. 
 
Çatdırdım yoxa azımı, 
Qəmdən aldım murazımı. 
Çəkirəm sevinc nazını, 
Kədər də mənə naz satır. 
 
Qəmə sevinc örtəmmirəm, 
Fəryadıma yetəmmirəm. 
Sevincimi ötəmmirəm, 
Kədər uçub mənə çatır... 
 
                    
                      04.10.2009 
 
 
SAMANAM DƏRYA ÜZÜNDƏ...  
 
 
Samanam dərya üzündə, 
Samanlar altdan sel axır. 
Bir közəm ocaq yerində, 
Başımdan tüstülər qalxır. 
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Ömür sığınıb bir anda, 
Məkan cücərir zamanda. 
Yelkənim üzür tufanda, 
Dalğaları etdim yağır. 
 
Qəmimi sevinc talayır, 
(Deyəsən qurdum ulayır!..) 
Qayamı yellər yalayır, 
Zirvəmdə şimşəklər çaxır. 
 
Tökülür ömür xəzəli, 
Dəyişmişəm bəmə zili. 
Karvanım kəsir mənzili, 
Yüküm var karvandan ağır. 
 
Çardım yolun axırına, 
Baxdım gəlir-çıxarına. 
Zaman da öz axarına, 
Düşəcəkdir əvvəl-axır... 
 
                10.10.2009 
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